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MCB BLUE CURAÇAO
COCKTAIL HAPPY HOUR
from 16:00 till 18:00 hour

MCB BANK 
CONGRATULATIONS
WITH YOUR 100 YEAR 

ANNIVERSARY
See you all Sunday 
at Brion Plein!

5,00 NAF
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100 years in business, our warmest congratulations! 

Avila Beach Hotel opened its doors 
in 1949. MCB Bank ta t’ei!

De MCB, Maduro & Curiel’s
Bank, kom je overal tegen en is
onlosmakelijk verbonden met
de lokale samenleving. Niet al-
leen op straat met de verschillen-
de bankfilialen en geldautoma-
ten, maar ook in eenvoudige en
meer complexe financierings-
constructies, dagelijkse bank-
transacties aan de balie en steeds
meer via internetbanking, bank-
afschriften, als een van de groot-
ste werkgevers, als sponsor van
sport en cultuur, en als huisban-
kier. Zo telt MCB alleen al op
Curaçao tussen de 200.000 en
250.000 rekeningen van
80.000 particuliere en zakelijke

klanten, terwijl de hele groep
ruim 500.000 actieve en min-
der actieve rekeningen heeft. De
MCB is daarmee van invloed op
de financiën, economie, het so-
ciale verkeer, de wijze van
ondernemen, innovatie in tech-
nologie en in ‘groen’; kortom op
de gemeenschap als geheel.

Dit brengt een grote verant-
woordelijkheid met zich mee en
een nóg groter verantwoordelijk-
heidsbesef in de directiekamers.
Bankieren nu vergeleken met
pakweg tien jaar geleden is een
wereld van verschil, laat staan in
vergelijking met honderd jaar
geleden. De topman van de

grootste bankengroep van het
Caribisch deel van het Konink-
rijk, Lionel ‘Chicu’ Capriles, aan
het woord:

,,Wij zijn ons zeer bewust van
onze positie op Curaçao en de
overige eilanden waar onze bank
actief is. In de boardroom wordt
terdege beseft welke verantwoor-
delijkheid wij in allerlei facetten
van onze bedrijfsvoering dra-
gen. Graag geven wij leiding en
richting aan ontwikkelingen, zo-
wel binnen de bankgroep en als
het kan ook daarbuiten. Dat
doen we bijvoorbeeld ten aan-
zien van onze medewerkers,
maar ook in de keuze en inrich-
ting van onze gebouwen en wij-
ze van sponsoring en financiële
ondersteuning.”

Er is ook het andere besef. Na-
melijk dat MCB met circa 7 mil-
jard gulden aan activa, 6 miljard
aan spaartegoeden en 4 miljard
aan uitgezette leningen/kredie-
ten ‘too big to fail’ is. Anders ge-
zegd: zelfs de overheid zou niet
in staat zijn om de MCB over-
eind te houden, als dat al nodig
zou moeten zijn. Marktleider
MCB móet dus gezond zijn en
per definitie ‘voorzichtig ge-
durfd’ opereren. ,,Daarom heb-
ben wij meer dan genoeg aan ka-
pitaalbuffers. De bank heeft met
bijna 800 miljoen gulden aan ei-
gen vermogen, circa 260 mil-

joen méér aan kapitaal dan is
vereist door toezichthouder de
Centrale Bank CBCS. Winsten
worden jaarlijks met goedvin-
den van de aandeelhouders,
waaronder de Nova Scotia Bank,
voor een groot deel toegevoegd
aan onze reserves. Iedereen mag
er gerust op zijn dat de 100-jari-

ge bank zeer solide is en dat wij,
en dat zeggen wij in alle beschei-
denheid, ons elke dag opnieuw
realiseren welk een bijzondere
plek wij in onze maatschappij
innemen.”

Het huidige bestuur. Zittend vlnr. directeuren Michael de Sola,
Chicu Capriles (president en ceo) en Ian de Silva. En staand vlnr. 
de adjunct-directeuren Jerry van Gijn, Ruthsella Jansen, Lewis
Chernin, Daisy Tyrol-Carolus en Peter Bongers (cfo). FOTO MCB

Een voormalig bestuur. Vlnr. (onder) Max Henriquez, John Thie-
mens (vertegenwoordiger van The Bank of Nova Scotia), Lionel ‘Lio’
Capriles en Isaac ‘Sha’ Capriles. Vlnr. (boven) Charles Gomes-
Casseres, Willy Willems, Corneille ‘Sonny’ Jonckheer, Victor Bran-
dao en Theo Roëll (vertegenwoordiger van Bank Mees & Hope).

MCB: Eeuw bankieren

Een bestuursvergadering van vroeger onder het toeziend oog van
oprichter Joseph ‘Jojo’ Alvarez Correa op het schilderij. Vlnr. Cor-
neille ‘Sonny’ Jonckheer, Max Henriquez, Victor Brandao, Anthony
da Costa Gomez, Isaac ‘Sha’ Capriles, John Roberts (vertegenwoor-
diger van The Bank of Nova Scotia), Willy Willems en Theo Roëll
(vertegenwoordiger van Bank Mees & Hope). 

In kern traditionele bank
Op pagina 7



I
n het jaar voordat MCB
haar eeuwfeest vierde, be-
reikte de groep - die uit
zestien bedrijven bestaat -
een balanstotaal van bijna 7

miljard gulden. Per 31 december
2015 stond er 6.961 miljoen aan
activa op de balans (dat was
6.672 miljoen per eind 2014).
Met een vergelijkbaar tempo zal
in jaar 2016 vrijwel zeker de ma-
gische grens van 7 miljard zijn
gepasseerd.

Als gekeken wordt naar de
meest recente cijfers. Per ultimo
2015, dan biedt de MCB het vol-
gende beeld: alles bij elkaar
heeft de bankgroep bijna 6 mil-
jard (5.946 miljoen) aan spaarte-
goeden onder zich. Met een stij-
ging van de spaargelden en de-
posito’s van rekeninghouders
met 275,7 miljoen in het jaar
2015, zal het totaal in 2016
hoogstwaarschijnlijk boven de 6
miljard uitstijgen. ,,Onze groep
is dankbaar voor het vertrouwen
dat onze klanten in ons heb-
ben”, schrijft de top vrijwel elk
jaar opnieuw in het directiever-
slag.

De MCB heeft een leningen-
portefeuille van ruim 4 miljard,
om precies te zijn: 4.074 mil-
joen rond de jaarwisselingen
2015/2016. Voor het derde
achtervolgende jaar zat de bank
daarmee op iets meer dan 4 mil-
jard aan verstrekte kredieten.
Omdat de vraag naar leningen
beperkt is, zijn grote delen van

de spaargelden en deposito’s van
klanten geïnvesteerd in waarde-
papier en ondergebracht bij ban-
ken, schrijft de directie in het
jaarverslag.

Aan de inkomstenkant na-
men de netto-renteopbrengsten
van MCB Groep af van 302,4
miljoen tot 292,4 miljoen. Dat
werd enigszins goedgemaakt
door 3,1 miljoen meer aan netto-
fees en commissies, namelijk
127,4 miljoen. Ook werd er beter
verdiend aan transacties van cli-
ënten met buitenlandse valuta:
51,6 miljoen tegenover 50,2 mil-
joen een jaar eerder.

Het eigen vermogen van
MCB Groep had in het jaar voor
het eeuwfeest voor het eerst het
niveau van 750 miljoen bereikt.
De groei van de ‘equity’ toont de
‘krachtige kapitalisatie’, aldus
het management, dat elk jaar op-
nieuw benadrukt hoe belangrijk
het voor klanten, personeel en
gemeenschap is om te kunnen
bouwen op een solide bank.

De op dat moment 99-jarige
bankgroep wist de nettowinst na
belastingen op 140 miljoen te
houden. 

Door het lagere winstbe-
lastingtarief op Curaçao werd
met 33,3 miljoen ruim 5 miljoen
minder aan winstbelasting be-
taald, waardoor de nettowinst na
aftrek van belastingen met 140,5
miljoen evenveel bedroeg als het
jaar ervoor. Door de groep is vo-

rig jaar 6,2 miljoen aan
omzetbelasting afge-
dragen. De medewer-
kers betaalden 29 mil-
joen aan loonbelastin-
gen en 25 miljoen aan
sociale premies. In to-
taal is dat jaar voor 151
miljoen aan belastin-
gen en premies bijge-
dragen aan de schat-
kist van de landen
waarin de bank actief
is.

Bij de MCB op zes
eilanden - dit jaar
werd de kleine, on-
rendabele vestiging
op Saba afgestoten -
zijn circa 1.506
medewerkers actief.
Zij kregen 102 mil-
joen gulden aan sala-
rissen uitbetaald.
Hierin zijn sociale
premies, pensioen-
premies, ziekte-

kostenverzekeringen en andere
verzekeringen niet begrepen.

De bank wordt geleid door
een directieteam bestaande uit
president-directeur en ceo Lio-
nel ‘Chicu’ Capriles en de direc-
teuren Ian de Silva en Michael
de Sola. De adjunct-directeuren
zijn Jerry van Gijn, Ruthsella
Jansen, Lewis Chernin, Daisy
Tyrol-Carolus en Peter Bongers
(cfo). In 2016 zijn er twee nieu-
we adjunct-directeuren be-

noemd: Mark Evertsz, group
risk & compliance en Garrel Ro-
sario, group human resources. 

Dit is gebeurd om zich als
bank aan te passen aan de veran-
derde marktomstandigheden en
eisen van de toezichthouders en
tegelijk voor meer coördinatie in
die vakgebieden binnen de
groep. De ‘group’ voor hun titel
is met het oog op het feit dat
MCB steeds meer - ook door
technologische mogelijkheden -

bepaalde zaken op groepsniveau
standaardiseert en coördineert.

Tot slot: ook voor een bank die
al haar 100e verjaardag viert is
en blijft het moeilijk om in de
toekomst te kijken, aldus de di-
rectie eerder dit jaar, maar in 
de afgelopen honderd jaar heeft
de MCB ‘zichzelf altijd zo flexi-
bel mogelijk opgesteld om zich
snel aan te kunnen passen aan
een in rap tempo veranderende
wereld’.

Antilliaans Dagblad Vrijdag 16 december 20164

Advertentie

Congratulations on 
your 100th anniversary

Wishing you a lot of success
 in the years ahead.

MCB in cijfers
In het jaar dat MCB - de grootste bank van de

Dutch Caribbean - haar 100-jarige bestaan viert,

zal de bankgroep zeer vermoedelijk het

balanstotaal van 7 miljard gulden zijn

overschreden. De officiële en definitieve cijfers

volgen begin 2017, als de jaarresultaten in het

bijzondere jubileumjaar worden gepubliceerd.
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N a 2006, toen de bank haar
90-jarig bestaan vierde
ontstond in 2007 de mon-

diale crisis. Toch ondervond de
bank daar geen grote problemen
bij, zoals het geval bij financiële
instellingen in de Verenigde Sta-
ten, omdat de MCB in de kern
een traditionele bank is gebleven
en nooit als doel heeft gehad om
te investeren in onbekende
bankproducten. De bankencrisis
heeft in Amerika en Europa ge-
leid tot striktere voorwaarden
voor het verkrijgen van kredie-
ten. Dit op zijn beurt leidde weer
tot de ontwikkeling van onder
andere Crowd Funding en Start-
Up bedrijven. Kleine beginnen-
de ondernemers lieten de ban-
ken links liggen om toch aan
startkrediet te komen. Groten-
deels worden deze inzamelin-
gen via internet geworven. Op
Curaçao zijn deze ontwikkelin-
gen nauwelijks merkbaar ge-
weest.

Lokale crisis en 10-10-‘10
De crisis had wel invloed op het
leengedrag van bedrijven en par-
ticulieren die minder leningen

afsloten omdat zij de kat uit de
boom wilden kijken. Vanwege
de diversificatie bij de MCB is de

situatie bij de bank vrij stabiel
gebleven. Wat wel van invloed 
is geweest, is de staatkundige

verandering van 10 oktober
2010. Het uiteenvallen van het
Land de Nederlandse Antillen

en de daarmee gepaard gaande
schuldsanering door Nederland,
had voor de banken en pensi-
oenfondsen tot gevolg dat er
minder mogelijkheden tot be-
leggen in onder andere hoogren-
derende overheidsobligaties wa-
ren. Voor de MCB had dit niet
zo’n grote impact omdat de
bank historisch gezien niet veel
obligaties opkocht. Het zijn met
name de lokale pensioenfond-
sen en verzekeringsmaatschap-
pijen die problemen hebben
ondervonden omdat deze finan-
ciële bedrijven conform de richt-
lijnen 60 procent van hun ver-
mogen lokaal en 40 procent in
het buitenland moe(s)ten in-
vesteren.

Een gevolg van de staatkundi-
ge herstructurering van 2010,
wat de banken zeker wel gevoeld
hebben, en dus ook de MCB, is
dat deze met meer toezichthou-
ders te maken kregen, met elk
eigen wetten en regels. Het gaat
dan om de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten
(CBCS), de Centrale Bank van
Aruba (CBA) en De Nederland-
sche Bank (in verband met de
BES-eilanden Bonaire, Sint Eu-
statius en Saba, die integraal
onderdeel werden van Neder-
land). De zogenaamde ‘compli-
ance’, het voldoen aan de stren-
gere regels van de Amerikaanse
overheid na de terroristische
aanval van 11 september 2001
(‘9/11’) en na de bankencrisis,
bepaalt op dit moment een groot
deel van de bedrijfsvoering. Ook
de klant voelt hiervan de effec-
ten.

Het systeem van ‘correspon-
dent’-banken staat op dit mo-
ment onder druk, nu de Ameri-
kaanse overheid zoveel controles
vereist. De MCB heeft, door haar
sterke verwantschap met aan-
deelhouder Nova Scotia Bank in
Canada, minder last van de druk
die op kleinere Caribische ban-
ken wordt gelegd.

Rente
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Profi ciat met uw 100-jarig jubileum!

Congratulations on your 
100th anniversary

Congratulations 
on your 100th 

anniversary

Advertenties

Vanwege de diversificatie bij de MCB is de situatie bij de bank vrij stabiel gebleven. 

Vervolg van pagina 4
mcb in cijfers

Op pagina 10

In kern traditionele bankIn kern traditionele bank
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V
olgende week is het zo-
ver. De officiële ver-
jaardag valt op vrijdag
maar om het feest toe-
gankelijk te maken

voor een zo groot mogelijk pu-
bliek is gekozen voor de zondag.
,,Want iedereen is welkom”,
zegt algemeen directeur Chicu
Capriles op de drukbezochte
persconferentie op het Plasa Jojo
Correa voor het hoofdkwartier
van de bank. 

Tijdens de toespraken wordt
de generator even stopgezet op
het gerenoveerde plein dat zijn
voltooiing nadert. Er komen nog
banken, een vaste kraam voor de
traditionele verkoop van hot-
dogs, en sfeerverlichting. ,,En
het nieuwe permanente podium
wordt nog voorzien van een dak,
zegt MCB’s manager real estate
Omar Russel, die belast is met
het toezicht op de werkzaamhe-
den. ,,En dan is er nog een ver-
rassing, die de 18e wordt ont-
huld”, voegt Capriles toe, die
desgevraagd laat weten dat de

kosten van de opknapbeurt een
miljoen benaderen. ,,Het is een
geschenk aan de gemeenschap
en een blijvende herinnering
aan deze mijlpaal”, aldus de
MCB-directeur.

Met het plein en de feestelijk-
heden wil de bank niet alleen
haar cliënten, maar ook de hele
bevolking danken voor het in
hen gestelde vertrouwen.

De viering begint op 18 de-
cember om 10.00 uur in de och-
tend met optredens op vijf ver-
schillende podia, verdeeld over
Punda en Otrobanda. Daarnaast
zijn er op twee plaatsen: in het
Rif Fort en op het Gouverneur-
splein terrasjes, tenten, food
trucks en barretjes waar eten en
drinken voor een heel vriende-
lijke prijs wordt aangeboden.

In de straten van Punda en
Otrobanda kan het publiek ge-
nieten van saxofoonspelers,
steltlopers, levende standbeel-
den, acrobaten, wabi’s, brass-
bands, een steelband en een Ma-
riachi-groep.

Het is te veel om op te noe-
men. Voor wie zelf wil bijdragen
aan de feestvreugde rijdt er een
karaokebus door de straten van
Punda. ‘Lito 1’ en ‘Lito 2’ bij de
Willemstad-poort (Punda) en op
het 

Molenplein (Otrobanda) bieden
vermaak voor de kinderen met
springkussens, spelletjes en de
magie van Tom Presti. 

De organisatie is in handen
van het gespecialiseerde even-
ementenbureau Evento Cura-

çao, onder leiding van Marijke
Hoos. ,,Vanaf het moment 
dat we meer dan een jaar gele-
den hoorden dat wij de klus
mochten klaren was het een 
grote uitdaging”, aldus een op-
getogen Hoos. ,,Het is een groot 

Verjaardag MCB één 
Maar liefst vijfentwintig bands en
entertainment-groepen vullen het hart van
Willemstad met muziek en dans tijdens het
grote finalefeest van de honderdjarige MCB. 

Tekst en foto’s Els Kroon

Algemeen directeur Chicu Capriles doet de feestplannen uit de doeken.

2016 Is feestjaar geweest
Het hele jaar 2016

heeft in het teken
gestaan van het 100-
jarige bestaan van de
bank. En dat is niet
onopgemerkt voor-
bijgegaan. Om enke-
le activiteiten te
noemen: in juli is er
een week vakantie-
plan geweest voor de
kinderen van de employees
met extraatjes vanwege het
100-jarig bestaan. Ook 20

mannen en vrouwen die in de
loop van het jaar 100 werden,
werden door het management

in het zonnetje gezet met
cupcakes, taarten en bloemen.
In het weekend van 26 en 27

november zijn 1.200 employ-
ees van alle eilanden ontvan-
gen en de hele dag vermaakt

in het Santa Barbara Resort.
Ook is er een speciale MCB
100-munt geslagen.

De 100-jarigen worden in het zonnetje gezet. FOTO MCB

De 100-jaar MCB-munt.              FOTO MCB

Het jaarlijkse vakantieplan van de jarige bank kreeg dit jaar een extra feestelijk tintje. Honderden
kinderen van de employees werden door organisator Fundashon Kuido i Desaroyo pa Mucha en
vrijwilligers onder het MCB-personeel getrakteerd op bijzondere uitstapjes, onder andere naar de
Ostrich Farm, het Sea Aquarium en Sambil.
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genoegen om met een bedrijf
dat al zo lang bestaat te mogen
werken. En niet alleen met hun

medewerkers. Aan het onder-
handelen met de gecontracteer-
de artiesten, de overheid, politie,

Rode Kruis en Selikor hadden
we onze handen vol. Het laatst-
genoemde bedrijf zorgt voor een
opgeruimde stad vóór, tijdens
en na het evenement zodat ie-
dereen kan genieten van een
schone omgeving”, zegt Hoos.
,,Zo dragen wij ook ons groene
steentje bij”, vult Capriles aan. 

Het milieu wordt als groen
aangeduid, maar tijdens het
feest overheerst een andere
kleur. Het MCB-blauw zal uit-
bundig worden teruggevonden
op de Emmabrug, aan de Han-
delskade, in de etalages van de
winkels en zelfs bij de kerstman,
die zijn rode jas en muts voor de
gelegenheid verruilt voor een
blauwe. Er is een ‘Art street’ en
een ‘MCB-museum’ in Punda,
en natuurlijk worden de twintig
oudjes, die dit jaar de honderdja-
rige leeftijd hebben bereikt nog-
maals in het zonnetje gezet.

Het optreden van de bigband
onder leiding van jazzpianist en
arrangeur Randal Corsen wordt
een van de hoogtepunten van de
viering. De band zal om 18.30
uur een arrangement van 100
jaar Curaçaose muziek ten geho-
re brengen, bijgestaan door Cu-
raçaose artiesten, onder wie Iza-
line Calister. Na afloop van dit
optreden zullen de aanwezigen
getuige kunnen zijn van een
spectaculaire show rond een reis
door 100 jaar MCB. Om 20.00
uur wordt het feest besloten met
een vuurwerk-show. 

Meer informatie is te vinden op de
Facebookpagina MCB rumbo pa
100. 

groot feest

Advertentie

Proficiat met uw 
100-jarig jubileum! 
congratulations!

Advertentie

SUPERMARKET 2000

Congrats on your Anniversary 

Werkoverleg op het bijna geheel gerenoveerde Plasa Jojo Correa.

Het feest speelt zich af in het hart van Willemstad, omgedoopt tot ‘Blue City’. Op de foto alle betrokke-
nen bij de organisatie van de festiviteiten, het zogenoemde ‘centennial team’. 

P U N D A :

O T R O B A N D A :

Podium ‘Doria dòs Plaka’ op het Cola Debrot
Plein:
‘jazzy’ muziek met: Gedion Chandler & co, Perfect Four,
Ronchi Matthew & co en Konkie Hallmeyer & co. 

Podium ‘Dies Plaka’ op het Wilhelminaplein: 
pop/urban muziek met Gino Coelho & co, Aemy & co, Char-
ming Bastards, Hershel & Friends, Junior Tecla & co, Area 51
en DJ Krokzz.

Podium ‘Florin’ op het Plasa Jojo Correa:
Folkloristische muziek met Grupo Serenada, Hòben Positivo
i Aktivo, MCB Band en Los Paranderos.

Op een plattegrond zijn alle activiteiten inzichtelijk gemaakt.

Podium ‘Un Furte’ in het Rif Fort: 
hedendaagse muziek met Junior Orchestra, Angelitos, pre-
sentaties van Drazans, Strea Chikí, Fina Dance Art en Nor-
man Moron & co.

Podium ‘Seisuria’ op het Brionplein: 
Latijns-Caribische muziek van Forsa Dos, ERA, Dreams en
Gentz. 

O P T R E D E N S
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D e rente op spaargeld is in
de loop van de laatste tien
jaar sterk verminderd, van

3,5 tot 4 procent naar nu nog
maar 1 procent. Deze daling
komt door de vraag en het aan-
bod. Als er weinig vraag is naar
leningen (geld) en het aanbod
van geld is groot, dan gaat de
rente omlaag. In de laatste jaren
is de vraag naar leningen en kre-
dieten steeds minder geworden
vanwege de onzekerheid op Cu-
raçao (en ook de andere eilan-
den) op economisch gebied,
maar ook politiek gezien. De
klanten, zowel bedrijvenin-
vesteerders als consumenten,
zijn voorzichtig geworden met
het aangaan van leningen. Het
gevolg hiervan is dat de bank
veel liquiditeit heeft. Een andere
reden waarom de banken veel li-
quiditeit hebben, heeft te maken
met de schuldsanering in 2010
waardoor banken die nogal eens
kredieten verstrekten aan de
overheid, nu geen leningen
meer kunnen wegzetten. Ook

het verscherpte begrotingsbe-
heer bij de overheid maakt dat
de overheid minder leent. Ook
de rente die de bank vraagt op le-
ningen is de afgelopen jaren
sterk onder druk komen te
staan; van 12 procent eerder tot
6 procent vandaag de dag.

Beveiliging
Een gevolg van de gebeurtenis
van ‘9/11’ is dat de Amerikaanse
autoriteiten streven naar grotere
beveiliging van het bankieren.
De VS-autoriteiten stellen aller-
lei eisen waaraan de banken, dus
ook de MCB, moeten voldoen.
Gevolg hiervan is dat de MCB de
laatste jaren vaak bezig is ge-
weest met het implementeren
van deze nieuwe regels die vaak
een grotere inbreuk inhouden
op de privacy van klanten die
steeds meer gecontroleerd moe-
ten worden.

Nieuwe ontwikkelingen
Binnen al deze ontwikkelingen
wil de MCB volharden in haar
leuze ‘bo banko amigu’. Om de

klanten en ook het
personeel tege-
moet te komen is
er een nieuw kan-
toor gebouwd aan
de Schottegatweg
Oost, te Rooi Ca-
tootje. Ook is veel
geïnvesteerd op
het gebied van
automatisering,
voornamelijk
met het doel om
de beveiliging
van het elektro-
nisch financiële
verkeer via on-
der andere
internet te ver-
groten. Tevens
is in de laatste
jaren het fun-
dament gelegd

voor een verbe-

terde dienstverlening aan de
klanten via internetbanking en
de bankautomaten. Er zijn meer
bankautomaten bijgekomen, er
is meer efficiëntie en veel aan-
dacht voor een grotere klant-
vriendelijkheid. Voor het ko-
mende jaar 2017 zullen over de
gehele linie nieuwe en gebruiks-
vriendelijkere bankautomaten
ingezet worden.

Nieuwe producten
Al een paar jaar werkt de MCB
met anderen aan wetgeving 
die tot doel heeft om de mensen

te helpen sparen op de lange 
termijn, waarmee de pensioen-
grondslag verbeterd kan wor-
den. Ook is de mogelijkheid 
ingevoerd voor klanten om 
verantwoord te beleggen in zo-
genoemde ‘mutual funds’.

Een ander nieuw product is
‘BSure’, een verzekering voor 
de consument, eenvoudig via
internet af te sluiten. Tevens
heeft MCB het betalen van 
rekeningen vergemakkelijkt
door het introduceren van 
het systeem genaamd ‘Pagomá-
tiko’.

Een trend van de laatste tien
jaar is de zogenaamde ‘bitcoin’,
een geheel digitale valuta. Hoe-
wel de bitcoin een negatieve an-
notatie heeft, doordat vooral de
onderwereld er veel gebruik van
heeft gemaakt, is de techniek er-
achter voor de toekomst wellicht
interessant. Het aloude ‘Swift’-
systeem voor internationale be-
talingen kan op den duur door
een nieuwe techniek worden
vervangen.

100 Jaar MCB-bank: 1916-2016

Maduro & Curiel’s Bank heeft het nieuwe bankgebouw te Rooi Catootje in 2012 geopend voor het
publiek. Zo’n 150 bankmedewerkers werken hier dagelijks. Het ‘Lio Capriles Banking Center’ is in meer
opzichten ‘de trots’ van de MCB. De foto’s zijn van de groundbreaking van het gebouw en de officiële
opening in 2012.

ROOI CATOOTJERente MCB

Op pagina 16+17

ROOI CATOOTJE

Vervolg van pagina 7
traditionele bank

Samenwerking
Het Antilliaans Dagblad is een bijzonder

samenwerkingsverband aangegaan met

het Nationaal Archief Curaçao om deze

speciale jubileumpublicatie te maken.

Immers, medewerkers van dit instituut

schreven eerder al een historisch verhaal

bij het 90-jarig bestaan van de Maduro &

Curiel’s Bank (MCB) in 2006, gevolgd

door dit interview om nog eens in te zoo-

men op de laatste tien jaar. Bij het Natio-

naal Archief zijn bovendien vele unieke

foto’s beschikbaar die een indruk geven

van de kleurrijke geschiedenis van deze

grootste bank van de Dutch Caribbean,

en de ontwikkeling van Curaçao in het al-

gemeen. Ook deze foto’s zijn in dit speci-

ale nummer afgedrukt.
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Proficiat met uw
 100-jarig jubileum!

Anniversary is a Anniversary is a 
time to celebrate time to celebrate 
the joys of today, the joys of today, 
the memories of the memories of 

yesterday and the yesterday and the 
hopes for tomorrow. hopes for tomorrow. 

Congratulations!Congratulations!

Congrats on
your Anniversary 

Congratulations 
on your

  
100100th 
anniversary!

20162016

19161916

Anniversary is a time to 
celebrate the joys of today, 

the memories of yesterday and 
the hopes for tomorrow.
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Proficiat met uw
100-jarig jubileum!

Proficiat met 
uw 100-jarig 

jubileum! 

Congratulations on your 
100 year of service

Anniversary is a time to 
celebrate the joys of today, 
the memories of yesterday 

and the hopes for tomorrow. 
Congratulations!

1916-2016
The Curaçao Tourist Board congratulates MCB 
on its 100th anniversary.

Masha Pabien! 
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Profi ciat met uw 
100-jarig jubileum!

19161916
19261926
19361936
19461946
19561956
19661966
19761976
19861986
19961996
20062006
20162016

Congratulations on your Congratulations on your 
100Th anniversary and best wishes 100Th anniversary and best wishes 

for the next 100 yearsfor the next 100 years

Congrats on 
your 

Anniversary 
and in the trust
 of our relation 

of so many years. 

Pabien, 
mi banko Amigu!!

PPPaaabbbiiieeeennnnn,,,, 
mmmii bbaaannnkkkoooo AAAAAAmmmmiiiiigggggguuuuuu!!!!!!!!!!!!

19161916
19261926
19361936
19461946
19561956
19661966
19761976
19861986
19961996
20062006
20162016
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Coördinatie
Martha van Bergen
Kim Sambo

Redactie
Martha van Bergen
Erwin Gibbes
Els Kroon
Max Scriwanek
Mike Willemse
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Elvin Espacia
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Miranda van Boven
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Lucy Maduro
Lulu Margarittha
Judary Salomé
Marjolijn Verwater
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Francis Cijntje
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100 years in business! 
Our warmest

 congratulations!

Pabien 
mi banko amigu!

19161916
19261926
19361936
19461946
19561956
19661966
19761976
19861986
19961996
20062006
2016

Gefeliciteerd Gefeliciteerd 
en bedankt voor de goede serviceen bedankt voor de goede service

Curinde congratulates management and staff of Maduro & Curiel’s 
Bank on the occasion of “Bo Banko Amigu’s” 100th anniversary.
We are proud to be part of your history, the present, and surely 

hope to continue doing so for many years to come.

On the long, hard road to starting and growing a business, it can be easy to want to give up. 

You need support along the way, not just from friends and loved ones,

 but from people who’ve been down the same road before. 

You need inspiration.

"Always bear in mind
 that your own resolution 

to succeed, is more 
important than any other 

one thing."
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Congrats
on your

Anniversary

1916
1926
1936
1946
1956
1966
1976
1986
1996
2006
2016

19161916
1926926
1919169169161616

1926
11 36666939919336

66292119911192619262626929 666
1936
11946946

6319363311119 69 6
19466
1195666655991

69461191919419444946946
19566
119 6619666

9 61956111199955955559566956
196666
119 666677777991

666666666961 661111966966
197766719 61111 77777777976976

Celebrating 100 years! 
Congratulations!

MORE INFO?

Masha Pabien to our 
amazing partner MCB, 
 the only bank with    

    Fun Miles!

THE SECRET  
TO OLD AGE IS 

HAVING 
FUN!

On the long, hard road to starting and growing a business, it can be easy to want to give up. 

You need support along the way, not just from friends and loved ones,

 but from people who’ve been down the same road before. 

You need inspiration.



D
it alles veranderde in
1916. De Bataafsche
Petroleum Maat-
schappij was al bezig
met de voorbereidin-

gen om een raffinaderij te bou-
wen op Curaçao en op 20 okto-
ber van dat jaar werd de NV Cu-
raçaosche Petroleum Maat-
schappij, de CPM, opgericht.

Met de komst van het oliebe-
drijf was uitbreiding en moder-
nisering van het bankwezen
een noodzaak geworden. Op 22
september 1916 dienden de
Maduro’s opnieuw een rekest
in met het verzoek een bank te
mogen oprichten met emissie-
recht. Al op 30 september meld-
de de Amigoe de aanstaande
oprichting van de nieuwe bank
van de Maduro’s. De gouver-
neur keurde nu de statuten van
de nieuwe Maduro’s Bank me-
teen goed en liet de instelling

haar werkzaamheden met in-
gang van 1 januari 1917 aanvan-
gen. Ze konden in de bank de-
zelfde zaken voortzetten die zij
al meer dan dertig jaar in hun
handelshuis deden. De Madu-
ro’s Bank werd de eerste com-
merciële bank van de kolonie
Curaçao.

Het kapitaal van 1 miljoen
gulden werd voor driekwart ge-
stort door leden van de familie
Maduro, firmanten van de fir-
ma S.E.L. Maduro & Sons. De
overige 250.000 gulden werd
ingebracht door J.J. Alvares
Correa, van het bedrijf Correa
Hermanos & Cia. Daarmee
werd hij de grootste individuele
aandeelhouder. Jojo Correa
werd ook met de dagelijkse lei-
ding van de nieuwe bank belast.

Vanaf haar oprichting was de
Maduro’s Bank betrokken bij
de verschillende ontwikkelin-

gen in de economie van Cura-
çao. De bank zou gedurende
haar bestaan leningen verschaf-
fen aan entrepreneurs die be-
reid waren het risico te nemen
om bedrijven op te richten die
voor werkgelegenheid en wel-
vaart op Curaçao konden zor-
gen.

De enorme groei die de Cura-
çaose economie doormaakte
door de komst van het oliebe-
drijf was belangrijk voor de
groei van de Maduro’s Bank. Ze
hadden onderhandeld dat een
percentage van alle transacties
van het oliebedrijf via hun bank
zou verlopen. Werkgelegenheid
bij de Shell bereikte in 1929
11.000 arbeidsplaatsen op een
totale bevolking van 44.000 en
de betaalrol van de raffinaderij
steeg tot 24 miljoen gulden,
ruim vijf keer zoveel als de tota-
le overheidsinkomsten van Cu-

raçao. Dit alles had een diep-
gaand effect op de economie
van het eiland. De economische
opleving van de jaren twintig
had ertoe geleid dat op 1 juli
1927 nog een commerciële
bank, de Curiel’s Bank, haar
deuren voor het publiek had ge-
opend. De firma Morris E. Cu-
riel & Sons verrichtte reeds ja-
renlang financiële activiteiten,
in het bijzonder wisseltransac-
ties. Het was dus maar een klei-
ne stap deze onder te brengen
in een afzonderlijke instelling.

Het kapitaal van de bank be-
droeg 500.000 gulden. Van het
oude handelshuis nam zij voor
1,7 miljoen gulden aan deposi-
to’s over. Het ingelegde bedrag
was eind 1929 al tot 3,7 miljoen
gulden gestegen.

Tussen 1931 en 1935 was er
als gevolg van de economische
wereldcrisis, een recessie in alle

sectoren van onze economie: de
olieraffinaderij ontsloeg 50 pro-
cent van zijn werknemers, in-
voer daalde tot 60 procent en de
inkomsten van de overheid van
Curaçao verminderde met 20
procent. In Punda veranderden
vele zaken van eigenaars, ande-
ren sloten hun deuren of gin-
gen bankroet. Leningen konden
in de crisisjaren moeilijker wor-
den opgevorderd. Om in deze
moeilijke tijd financieel sterker
te staan besloten de Maduro’s
Bank en de Curiel’s Bank een
fusie aan te gaan. Per 1 januari
1932 ontstond de nieuwe bank,
de Maduro & Curiel’s Bank.

In de Tweede Wereldoorlog
werd de Curaçaose gulden los-
gekoppeld van de Nederlandse
gulden. De Curaçaose gulden
kreeg een onafhankelijke sta-
tus. De Curaçaose Muntrege-
ling van 1942 werd op 3 sep-

tember 1943 van kracht ver-
klaard. Vanaf die dag kon offici-
eel worden gesproken van het
Curaçaose muntstelsel.

In de oorlogsjaren liepen de
kasgelden bij de Maduro & Cu-
riel’s Bank op van 2,6 miljoen
gulden in 1940 tot 22,4 miljoen
gulden in 1944 omdat er toen
geen of weinig aantrekkelijke
investeringsmogelijkheden be-
stonden. Bij gebrek aan beleg-
gingsmogelijkheden verlaagde
de bank de rente voor haar cli-
ënten en deponeerde uiteinde-
lijk meer dan 20 miljoen rente-
loos in de kluis van de Curaçao-
sche Bank.

In de oorlogsjaren nam Ve-
nezuela een wet aan die voor de
Curaçaose raffinaderij nadelig
was. De Curaçaose raffinaderij
mocht alleen nog maar Venezo-
laanse olie verwerken uit de be-
staande concessies. Olie uit
nieuwe wingebieden mocht
niet meer op Curaçao verwerkt
worden. Shell was daardoor ge-
dwongen een nieuwe raffinade-
rij op Paraguaná in Venezuela
te bouwen: ‘El Cardon’. De raf-
finaderij op Curaçao kon alleen
nog maar gemoderniseerd wor-
den, maar kon niet worden uit-
gebreid. 

De raffinaderij begon met re-
organiseren en automatiseren.
Curaçao begon een beleid toe te
passen van ‘diversifiëring’ van
de economie. Om minder af-
hankelijk te zijn van alleen de
raffinaderij werd ingezet op ho-
telbouw en nieuwe industrieën.
De MCB-bank heeft hierin ac-
tief geparticipeerd met het ver-
strekken van leningen en start-
kapitaal voor ondernemers.
Voorbeelden zijn: het Curaçao
Intercontinental Hotel aan de
ingang van de haven in Punda,
het Curaçao Hilton en Flambo-
yant Beach Hotel, Country Inn,
San Marco, Holiday Inn en Ar-
thur Frommer te Parasasa, de
Antilliaanse Verffabriek, de
Amstel-brouwerij, de Antilli-
aanse Luchtvaart Maatschappij,

de Dokmaatschappij, de komst
van Texas Instruments.

De werkgelegenheid bij de
raffinaderij bereikte in 1952
nog een hoogtepunt van 12.600
man. De gevolgen van de reor-
ganisatie en automatisering
werden duidelijk zichtbaar in
de periode na 1957 toen het lo-
kale personeelsbestand in het
tijdsbestek van 10 jaar daalde
van ruim 12.000 tot slechts
4.500 man, de onderaanne-
mers inbegrepen. De totale hoe-
veelheid inkomsten die de olie-
industrie in omloop bracht,
daalde overeenkomstig: 63,5
miljoen gulden in 1955, dan
weer omhoog naar 83 miljoen
in 1957 en daarna een jaarlijkse
achteruitgang naar minder dan
58 miljoen gulden in 1968.

Bij de onlusten van 30 mei
1969 was de MCB-bank niet di-
rect doelwit van de plunderin-
gen. Daags na de revolte van
mei 1969 nam Cedric Ritchie,
chief general manager van de
Bank of Nova Scotia (BNS), con-
tact op met het management
van de MCB en bood volledige
steun aan in het geval de MCB
problemen zou ondervinden als
gevolg van de revolte. De geste
legde de fundering voor een op
wederzijds vertrouwen geba-
seerde samenwerking. Zestien
maanden later, in oktober 1970,

werd een associatie gesloten
met de Bank of Nova Scotia uit
Canada. Tegelijkertijd werd ook
een samenwerking aangegaan
met de Bank Mees & Hope uit
Nederland, waarbij de aande-
lenverhouding als volgt werd
verdeeld: 30 procent van de aan-
delen kwam in handen van de
Nova Scotia Bank en 10 procent
kwam toe aan Bank Mees & Ho-
pe, 60 procent bleef in eigen-
dom van de originele aandeel-
houders. De MCB transfor-
meerde in een hypermoderne
internationaal georiënteerde
bank met vele innoverende pro-
ducten en diensten. Tegelijker-
tijd werd het lokale karakter van
de bank juist versterkt. MCB
werd een ‘Banko Amigu’, een
bank voor iedereen met veel
persoonlijke aandacht.

In 1975 werden de aandelen
van de Bank Mees & Hope weer
teruggekocht nadat Mees & Ho-
pe overgenomen was door een
concurrerende Nederlandse
bank. De 10 procent terugge-
kochte aandelen werden ver-
deeld onder de bestaande aan-
deelhouders op zo’n manier dat
de verhouding als volgt werd
vastgesteld: 51 procent voor de
originele aandeelhouders en 49
procent voor BNS. Sinds 1975 is
het management in handen van
drie directeuren, waarvan één

door BNS wordt benoemd. Niet
alleen de MCB onderging sinds
1970 een metamorfose, de ge-
hele financiële sector op Cura-
çao veranderde vanaf het eind
van de jaren zestig van een
klein, voornamelijk lokaal ope-
rerende sector naar een interna-
tionaal georiënteerde branche
waarin buitenlandse banken
een steeds grotere rol speelden.
Vooral de internationaal opere-
rende offshore-sector deed het
goed en genereerde enorme be-
lastingopbrengsten voor het
land. Tussen 1970 en 1995
bracht die sector zo’n 4,5 mil-
jard gulden aan belastingreve-
nuen op. De MCB participeerde
in deze sector met de MCB
Trust Company en met Amaco
nv.

Ook de MCB investeerde in
de toeristenindustrie in de jaren
zeventig en tachtig. Al in het vo-
rige decennium had de MCB
een belangrijk aandeel gehad in
de komst van het Hazeleger
Hotel en het Hilton-project. In
de twee decennia die hierop
volgden initieerde de MCB twee
grote nieuwe projecten in het
Hilton-gebied. De bouw van het
International Trade Center
(ITC) in 1984 en de bouw van
een kwaliteitshotel direct naast
het Hilton Hotel en tegenover
het ITC: het Sonesta Hotel,

waarvan de eerste plannen in
1989 werden gepresenteerd. In
1992 werd het project voltooid.
Het hotel zou in 1999 overgaan
naar de Marriott-keten.

Rond de eeuwwisseling werd
de economie van Curaçao
drastisch gesaneerd. Door oplo-
pende overheidstekorten was
de Antilliaanse regering ge-
noodzaakt de hulp van het
Internationaal Monetair Fonds
(IMF) in te roepen en de rege-
ring zette een strikt liberaal sa-
neringsbeleid in. Daardoor
kromp de economie. Bedrijven
als de Antilliaanse Luchtvaart
Maatschappij moesten sluiten,
een groot deel van het ambtena-
renapparaat werd verkleind.
Het veroorzaakte een emigra-
tiestroom naar vooral Neder-
land. Het bevolkingsaantal nam
af. Na het staatkundig referen-
dum van 2005 werd een nieuw
traject ingeslagen dat leidde tot
de vorming van het Land Cura-
çao en sanering van de over-
heidsschuld. Voor de MCB be-
tekende dit in principe dat er in
plaats van te beleggen in over-
heidsobligaties nu ruimte
kwam om in nieuwe projecten
te investeren. Hopelijk voor Cu-
raçao dient zich weer een mega-
project aan, zoals 100 jaar gele-
den, misschien weer op hetzelf-
de terrein aan het Schottegat. 

Honderd jaar MCB 1916-2016
In 1916 werd de Maduro’s Bank opgericht. Het was een lang gekoesterde wens van de
handelsfirma S.E.L. Maduro & Sons om een circulatiebank te mogen oprichten. De firma
verleende al bankactiviteiten, zoals het verstrekken van leningen en het uitgeven van
waardepapieren. In 1901 en nogmaals in 1906 hadden de Maduro’s een verzoek ingediend
om een officiële bank op te richten. Dat verzoek werd toen afgewezen. De Nederlandse
regering zag liever een Nederlandse kredietverstrekker aan het werk in de kolonie. 

Door Max Scriwanek en Erwin Gibbes

De MCB verleende ook een lening en startkapitaal voor het Arthur Frommer Hotel
te Parasasa. 

Het eerste onderkomen van de MCB-Bank aan de Plaza Jojo Correa en De Ruijterkade. 

Bij de onlusten van 30 mei 1969 was de MCB-bank niet direct doelwit van de plunderingen. Deze
onlusten begonnen bij de olieraffinaderij Shell, waar de MCB overigens in eerste instantie wel haar
succes aan te danken heeft. FOTO NATIONAAL ARCHIEF

Daags na ’30 di mei 1969’ bood de Bank of Nova Scotia (BNS)
steun aan de MCB. Deze geste legde de fundering voor de
samenwerking die er tot op de dag van vandaag nog is. Tijdens
de groundbreaking van het nieuwe onderkomen op Rooi Catootje
is deze bank dan ook nadrukkelijk van de partij. FOTO JEU OLIMPIO
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MCB jaar

Van Harte gefeliciteerd
MCB 100 jaar.

Het is niet alleen een feest ter
herdenking van het 100 jaar bestaan,

maar 100 jaar vertrouw tussen
het verleden en de toekomst.

1001916-2016

Advertentie

De eerste uitgif-
ten van bonkaar-
ten, waarop de
naam van de
bank gedrukt
staat. ,,Inwissel-
baar in dubloenen
of onderdeelen
daarvan, bij inle-
vering, ten kanto-
re van de onder-
geteekenden, van
het bedrag van
een dubloen of
onderdeel in deze
bons”, zo staat
erop gedrukt. 

Geld
van 

vroeger

Borstbeeld ‘Paps’ Capriles

Bij het filiaal van de Maduro & Curiel’s Bank te Rooi Catootje
kunnen bezoekers en het personeel elke dag oud-bankier van
de MCB, Lionel ‘Paps’ Capriles bewonderen. De oud-bankier
is daar namelijk in brons gegoten voor een mooi borstbeeld.
Zo kan iedereen die hem passeert, ‘Paps’ op hun eigen
manier begroeten. FOTO’S JEU OLIMPIO



De aankondi-
ging van de
oprichting van
de bank. Het
succes van de
Maduro’s Bank,
later de Maduro
& Curiel’s Bank,
hing sterk af
van de winst
van de olieraffi-
naderij. Het kapitaal van de bank groeide van 1.000.000
gulden in 1917 tot 6.000.000 gulden in 1939.
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Congratulations on  

your 100th anniversary

Wishing you a lot of success

 in the years ahead.

Courage doesn’t 
always roar, 

sometimes it’s the 
quiet voice at the end 
of the day whispering 

 will try again 
tomorrow.

Nog enkele branches van de
MCB, sommige in vroeger jaren:
Otrobanda, Scharloo, Aruba,
Colon (waar op het moment van
de foto een brandje woedde). 

D E  O P R I C H T I N G

B R A N C H E S

Advertentie
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,,De hele dag door is er veel mu-
ziek en zijn er allerlei andere
interessante activiteiten op di-
verse locaties in Punda en Otro-
banda. Ter afsluiting van dit uit-
gebreide feestprogramma pre-
senteert pianist Randal Corsen
een heuse Big Band die zowel
oude als nieuwe hits van lokale
bodem zal vertolken.” 

De term ‘big band’ wordt vaak
verkeerd gebruikt. Niet elke uit-
gebreide band is ook per defini-
tie een ‘big band’, zo wordt na-
der uitgelegd. Jazzpianist Ran-
dal Corsen heeft van de jarige
MCB de leiding gekregen over
de formatie van een latin big
band, naar het voorbeeld van 
Tito Puento, Perez Prado, Mario
Bauza en Machito, bestaande 
uit 13 blazers (4 trompetten, 4
trombones, 5 saxofoons) en 
een ritmesectie bestaande uit 
piano, bas, gitaar/kuarta, drum
en percussie, aangevuld met 
vocalisten. De bank vergelijkt
het optreden met het eerdere 
optreden van het Metropole 
Orkest als eerbetoon aan Rig-
nald Recordino en later het 
eerbetoon aan Gerard Palm en
Rudy Plaate. ,,Dan kan het pu-
bliek zich wel voorstellen wat 
het worden gaat”, zo wordt ge-
steld, want ook toen trad Randal
Corsen op als arrangeur en lei-
der.

MCB: ,,Anderhalf uur lang
wordt het publiek getrakteerd op
een grote variëteit aan bekende
lokale nummers die door de ja-

ren heen zijn aangeslagen. Bij
de selectie ervan is rekening ge-
houden met variatie, zoals tum-
ba, son montuno, wals en tam-
bú. Er is muziek uitgezocht van
uiteenlopende lokale bands en
componisten. Zonder in details
te treden worden er nummers
gepresenteerd van onder ande-
ren Estrellas del Caribe, Boy
Dap, Kimo Candelaria, Doble R,
Chin Behilia, Gibi Doran en Ar-
nell & Su Orquesta. De zangers
die solo oude en nieuwe num-
mers vertolken zijn Yumarya
Grijt, Rich Pieter en Dibo Doran
- zij vormen ook het achter-
grondkoor voor de gasten die en-
kele van hun recente hits ten ge-
hore zullen brengen. Het gaat
hierbij om Area 51. Maar als klap
op de vuurpijl treedt ook Izaline
Calister op.

Aan de keuze van de artiesten
kan ook al worden afgeleid dat
komende zondag zowel oude als
nieuwe bekende nummers aan
bod komen op het hoofdpodium
op het Brionplein in Otrobanda.
Overigens wordt dit unieke op-
treden in zijn geheel ook opge-
nomen om later nog eens uitge-
zonden te worden en voor een
aparte dvd.”

Het optreden staat op het program-
ma voor 18.30 uur zondagavond
op het Brionplein, waarna om
20.00 uur de dag wordt afgesloten
met een visuele show die volgens de
organisatoren zijn weerga niet
kent.

Big Band
belooft
vuurwerk
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De feestelijkheden van 100 jaar MCB wor-
den afgesloten met een optreden van Randal Corsen en
zijn Big Band. ,,Dit concert moet het muzikale vuurwerk
van de dag worden”, zo belooft MCB. 

Randal Corsen doet tijdens de persconferentie de plannen uit de
doeken. FOTO ELS KROON
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De bouw van het International Trade Center, nu World Trade
Center, had tot doel meer investeerders aan te trekken op het
eiland. Dit was in de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw. Lio Capriles was de initiatiefnemer. Ook het Sonesta
Hotel (nu Marriott) werd zo aangetrokken.

HOTELBOUW

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw besloot MCB
grote projecten te financieren om zo de economie en de werk-
gelegenheid te stimuleren en te zorgen voor diversificatie,
zodat het eiland niet alleen afhankelijk was van de olie-
industrie. Een van de eerste projecten waren de bouw van
Hotel InterContinental, Hilton Hotel, Flamboyant Hotel en
Hotel Hazeleger. Later ook nog het Sonesta Hotel (nu Marriott
Hotel). Op de foto het Hilton Hotel in aanbouw.

VRIJE ZONE

Het instellen van de Vrije Zone was ook een initiatief van de
bank met als doel te zorgen voor een meer gediversifieerde eco-
nomie.

ICT

Patience and perseverance have a 
magical effect before which difficulties 

disappear and obstacles vanish. 
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Het is inmiddels een beschermd monument. Het eerste filiaal van de Maduro en Curiel’s Bank aan
de Plaza Jojo Correa 2-4 in Punda. Het monument is rond 1917 gebouwd.

Eerste filiaal

De balie van de eerste bank aan de Plaza Jojo Correa. 
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De MCB heeft altijd meegedaan met de nieuwe trends. Onder de leuze ‘MCB near home’ wer-
den de ‘Mobiele Bank Bus’ en ‘Drive through Teller’ geïntroduceerd. Later kwamen daar de
ATM-machines bij. Op de foto’s nog een geldwisselmachine en het eerste Seniorenloket.

Modernisering
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Kinderen en jeugd spelen een grote rol bij de bank. Niet alleen worden vele
(sport)organisaties die zich bezighouden met kinderen en jongeren en onderwijs
gesponsord, ook het sparen bij kinderen wordt gestimuleerd met de speciale Lito-
rekening en daar hoort ook de mascotte bij die bij veel activiteiten aanwezig is.
Voor kinderen van de medewerkers van de bank worden vakantieplannen georgani-
seerd. 

Kinderen
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Ron Gomes-Casseres was jarenlang de managing director van de bank. Hij ging
eind 2010 met pensioen. 

Lionel ‘Chicu’ Capriles, is sinds 31 augustus 2004 de directeur van de
MCB. Hij ging in 1992 bij de bank werken. Sinds oktober 2010 is Michael de Sola de managing director van de bank. 

Isaac (Sha) Haim Capriles (links) en Max Fredéric Henriquez volgden als mana-
ging directors ‘Jojo’ Correa op. 

Lionel ‘Paps’ Capriles is in de jaren tachtig en negentig van de vorige
eeuw de directeur van MCB. Voor velen nog altijd ‘het gezicht’ van de
bank. In 1972 volgde hij Sha Capriles en Max Henriquez op als managing
director en in 1980 werd hij de directeur.

Opvolgers

De oprichters
De Maduro’s Bank is opgericht in 1916 door Joseph ‘Jojo’ Alvarez
Correa (uiterst links). Hij was de directeur van Correa Hermanos,
een in 1871 door zijn vader en oom opgericht bedrijf. Het was
Jojo die het voorstel deed om een commerciële bank op te rich-
ten. De andere oprichter was Salomon ‘Momon Guigui’
Mordechay Maduro (links). Hij managede samen met zijn broers
het welbekende bedrijf S.E.L. Maduro & Sons. De oprichter van
de Curiel’s Bank is Morris Elias Curiel (rechts).
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Betonstaal  Betonmat
Kokerprofiel  Platen  Stafstaal  Laselektroden

Hierbij feliciteren wij 
de MCB bank

met het honderd- 
jarig bestaan!!

Kaya La Plata A 20   T +5999 8680945   F +5999 8689148
info@staalantillen.com   www.staalantillen.com

       facebook.com/staalantillen
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 en haar gelieerde 

bedrijven verwelkomen 
MCB in de club van 

centennials. 

Een prachtige prestatie 
van een prachtige 

organisatie. 

Pabien! 

Congratulations 
on your 100th 

anniversary

"Desire is the key to motivation, 
but it's determination 
and commitment to an 

unrelenting pursuit of your goal 
- a commitment to excellence - 
that will enable you to attain 

the success you seek."

"Desire is the key to motivation, 
but it's determination 
and commitment to an 

unrelenting pursuit of your goal 
- a commitment to excellence - 
that will enable you to attain 

the success you seek."
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100 years 
in business! 

Our warmest 
congratulations!

Proficiat 
met uw 

100-jarig 
jubileum!

In de afgelopen 100 jaar waren

De Visie van de stichters

De Aansturing door de dirigenten

De Toewijding van het personeel

Samen bepalend voor de creatie en 

het succes van ‘Bo Banko Amigo’

Voor ons als Guardian Group Fatum

Is het een hele eer om een ‘100-jarige 

Amigo’ te hebben

 

Een warme Masha Masha Pabien

Aan de Maduro & Curiel’s Bank

Guardian Group Fatum

General insurance . Life insurance . Pensions myguardiangroup.com

On the long, hard road to starting and growing a business, it can be easy to want to give up. 

You need support along the way, not just from friends and loved ones,

 but from people who’ve been down the same road before. 

You need inspiration.
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Wishing you 
many more

 Years of Success, 
Good luck and Joy 

WWW.CXPAY.CW

WE ARE PROUD TO BE A BUSINESS PARTNER OF A CENTENNIAL 
AS WE ARE READY TO LEAP INTO THE NEXT 100 YEARS 
TOGETHER • CXPAY YOUR LOCAL ECOMMERCE PARTNER

CXPAY 
SALUTES YOU 
FOR THE FIRST 100 YEARS_

Success is fine, but success is fleeting. 
Significance is lasting                                                                
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