
Monumentaal pand
Scharlooweg 31
nieuw onderkomen
Antilliaans Dagblad 

Van een onzer 
verslaggevers
Willemstad - Het
Antilliaans Dagblad
verhuist naar een
monumentaal kan-
toorpand in hartje
Willemstad aan de
Scharlooweg 31.

Gisteravond werd voor
het laatst de krant, de edi-
tie van vandaag zaterdag
27 december 2014, ge-
maakt aan de Professor
Kernkampweg, waar AB-
Courant nv - de uitgever
van het Antilliaans Dag-
blad - de afgelopen zes jaar
was gehuisvest. ,,In die ja-
ren is onze nog altijd rela-
tief jonge krant flink uitge-
groeid; tot een dagblad
met lokale roots die niet
meer is weg te denken”,
zegt directeur Mike Wil-
lemse. De organisatie is
uit zijn jasje gegroeid en
was al enige tijd op zoek
naar een alternatieve loca-
tie. Dat bleek, ondanks het
grote aanbod, niet gemak-
kelijk. Totdat het pand
Scharlooweg 31 in beeld

kwam. De directeur/uit-
gever was ‘gelijk verkocht’.

Het historische pand is
groot genoeg en biedt qua

indeling ook exact de
ruimten voor balie, admi-
nistratie, advertentieafde-
ling, vergaderzaal, server-
room, keuken en niet te
vergeten redactie. Voor
laatstgenoemde is een gro-
tere werkplek nodig en
wordt de overdekte en eer-
der gerestaureerde voor-
malige patio gebruikt.

Scharlooweg 31 is een
officieel geregistreerd mo-
nument van NV Stadsher-
stel Willemstad, dat de af-
gelopen maand alles heeft
gedaan om het pand tijdig
en in optimale staat op te
leveren. 

Directeur Marcel Den-
nert van Stadsherstel is
blij met de komst van het
Antilliaans Dagblad naar
dit historische deel van het
centrum. ,,Wij zien dit als
een welkome bijdrage aan
onze missie om oude ge-
bouwen weer een functie
te geven en daarmee de
leefbaarheid van dit
waardevolle stadsdeel te
vergroten.” De vorige ‘be-
woner’ was de MCB Bank,
die hier de private banking
en voorheen ook trust had
ondergebracht.

De directe nieuwe bu-

ren van het Antilliaans
Dagblad reageren ook ver-
heugd, zoals Spigt Dutch
Caribbean Advocaten en
The Ritz (hostel, studio’s
& offices). Andere buren
zijn onder andere Giro-
bank, de Nationale Biblio-
theek, Ombudsman, Cu-
roil en advocatenkantoor
BBV Legal. Iets verderop
zitten ook Securitas en
Impacto, Manrique Capri-
les, de Centrale Bank
CBCS, credit union ACU,
Servisio Pa Kultura i Edu-
kashon aan de ene kant
van de Scharlooweg en Fo-
rensic Services Caribbean,
de Vertegenwoordiging
van Nederland, Wereldsta-
ge en overheidsaccoun-
tantsbureau Soab en het
Nationaal Archief aan de
andere kant.

Bij het Antilliaans Dag-
blad werken op kantoor
gemiddeld bijna 30 perso-
nen. Daarnaast zijn er nog
een tiental medewerkers
in de buitendienst (voor-
namelijk bezorging, incas-
so en fotografie) en allerlei
freelancers, terwijl er op
Bonaire, Aruba, Sint
Maarten en Nederland
ook personen werkzaam

zijn als correspondenten,
distributeurs en inning.
Dagelijks zorgen zij ervoor
dat een volwaardige krant
met nieuws, achtergrond,
opinie/commentaar en
advertenties bij de abon-
nees (print en online) en
verspreid over de eilanden
ruim zeventig losse ver-
kooppunten bereikt.

Vanuit het kantoor van
ABCourant wordt, exclu-
sief voor in de Dutch Ca-
ribbean, ook de Caribische
editie van De Telegraaf ge-
coördineerd, lokaal ge-
drukt bij drukkerij De Stad
op Curaçao en met behulp
van Insel Air verspreid
over de eilanden.
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Tussen de werkzaamheden door maakten de collega’s gisteren nog even tijd om te
dollen en vrolijk te lachen voor het vogeltje.                      FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

Het nieuwe onderkomen voor het Antilliaans Dagblad, gelegen aan de Scharlooweg 31. 
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