
Van onze correspondent
Den Haag - De Nederlandse de-
legatie die in januari op Aruba
deelneemt aan het Interparle-
mentair Koninkrijksoverleg zal
eerst bezoeken brengen aan Bo-
naire en Curaçao.

De delegatie reist op vrijdag 2
januari naar Bonaire waar onder
meer een ‘meet & greet’ met
burgers op het programma
staat. 

De maandag daarop brengen
de Kamerleden op Curaçao

door. Ook daar hopen zij, naast
de gebruikelijke verplichtingen,
een kijkje in wijken te kunnen
nemen en bewoners te ontmoe-
ten.

Het Ipko begint dinsdag 6 ja-
nuari en wordt op vrijdag afge-
sloten met een gezamenlijk te
ondertekenen slotverklaring.
Onderwerpen die onder meer
aan de orde komen zijn econo-

mische kansen, kinderrechten,
integriteit van bestuur en ener-
gie.

In de wandelgangen zal het
ongetwijfeld ook gaan over de
zorgen die er bij de parlementa-
riërs in Curaçao, Aruba en Sint
Maarten bestaan over de dwin-
gende rol die de Nederlandse re-
gering voor zich opeist in de
Rijksministerraad om steeds va-

ker in te grijpen in landen. Een
ander onderwerp dat de Caribi-
sche Statenleden hoog zit en
daarom zeker aangekaart 
zal worden, is dat het kabinet
Rutte geen haast maakt met 
de uitvoering van de in 2010 in
het Statuut vastgelegde afspraak
een geschillenregeling voor het
Koninkrijk in het leven te roe-
pen.

De Nederlandse delegatie
wordt geleid door Jeroen Re-
court (PvdA) en bestaat verder
uit de Tweede Kamerleden An-
dré Bosman (VVD), Roelof van
Laar (PvdA), Peter Oskam
(CDA), Gert-Jan Segers (Chris-
tenUnie) en Roelof Bisschop
(SGP) en de Eerste Kamerleden
Marijke Linthorst (PvdA), Frank
van Kappen (VVD), Sophie van
Bijsterveld (CDA), Nanneke
Quik-Schuijt (SP) en Ruard
Ganzevoort (GroenLinks).

In 1923 overleed de eigenaar
van het pand. De erfgenamen
hebben al jaren daarna geen ac-
tie ondernomen om het pand te
verdelen of te verkopen. Een
kwart eeuw geleden kwam het
leeg te staan en werd het betrok-
ken door drugsverslaafden. In
fases stortten delen van het pand
in elkaar, vaak na een regenbui.
De vervallen staat van dit grote
beschermde monumentale
pand doet het aanzicht van Otro-
banda, staande op de Werelderf-
goedlijst, geen goed en brengt al
jaren de nodige overlast met
zich mee voor de omgeving.

Cayochi Römer, gelieerd aan
de erfgenamen die allen in het
buitenland wonen, heeft tot aan
zijn dood in 2010 getracht de
onverdeelde boedel op te lossen.
Hij boekte echter - gezien de
complexe situatie - geen succes.
Inmiddels was er wel een gega-
digde om het pand te kopen; een
investeerder die in de nabijheid
reeds monumenten aan het
restaureren is. 

Door bemiddeling van de
Stichting Monumentenfonds
Curaçao werd door het kantoor
Van Zwieten & Roos een oplos-
sing bedacht om het pand weer
terug te krijgen in het econo-
misch verkeer op grond van een
bepaling in het Nieuwe Erfrecht.
Stichting Monumentenzorg Cu-

raçao lieten zij, als belangheb-
bende van monumenten, een
verzoekschrift indienen bij de
rechter met het verzoek een wet-
telijke vereffenaar van de nala-
tenschap te benoemen.

De rechter stelde vast dat er

sprake is van een onbeheerde
nalatenschap nu niet bekend is
of er erfgenamen zijn en be-
noemde de Stichting Curator-

schap Onbeheerde Nalaten-
schappen tot wettelijk vereffe-
naar met als taak de nalaten-
schap van de eigenaar van het

pand af te wikkelen. Op grond
van de wet en onder toezicht van
de rechter kon het pand worden
verkocht en op 15 december
2014 worden overgedragen bij
notaris Eshuis. De koper is voor-
nemens spoedig het pand in ou-
de glorie te herstellen. De Monu-
mentenvergunning, noodzake-
lijk voor de restauratie, is reeds
verleend. De overheid heeft eni-
ge jaren geleden een aanzienlijk
bedrag betaald voor het nood-
herstel van dit pand. Door het af-
wikkelen van deze nalatenschap
kan de overheid zijn gelden
terugvorderen bij de wettelijke
vereffenaar. De overgebleven
gelden komen eveneens bij het
Land terecht, die na 20 jaar, als
er geen erfgenamen komen op-
dagen, daarover kan beschikken. 

Marcel van der Plank, de voor-
zitter van Monumentenzorg Cu-
raçao en Michael Newton van
het Monumentenfonds hopen
dat met deze oplossing veel ver-
laten, onbewoonde en vervallen
monumentale panden op Cura-
çao kunnen worden aangepakt.
Deze oplossing geldt echter ook
voor de vele andere leegstaande
en vervallen panden; te denken
valt ook aan de panden langs de
carnavalsroute.
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Het vervallen monumentale pand in Otrobanda.                 FOTO STICHTING MONUMENTENZORG CURAÇAO

Nieuw leven
vervallen
monument
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – Een beschermd monumentaal pand, gele-
gen aan de IJzerstraat 59 in Otrobanda, dat al jaren in
vervallen staat verkeert, wordt opgeknapt. Dat werd
gisteren bekendgemaakt. 
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