
Bij die gelegenheid wordt op
25 september een grote receptie
gegeven in het Renaissance Cu-
raçao Resort. Het consulaat zelf
is gevestigd in het gebouw aan
de Schottegatweg Oost waar
voorheen Van Lanschot Ban-
kiers zat. Het pand is samen met
een aangrenzende (ambts)wo-
ning eigendom van Onderlinge-
hulp en beide worden verhuurd
aan het consulaat.

Consul-generaal is Chen Qi-
man. Vanuit Willemstad is zij de

Chinese diplomatieke vertegen-
woordiger voor de landen Cura-
çao, Aruba, Sint Maarten en de
eilanden Bonaire, Sint Eustatius
en Saba die tot Caribisch Neder-
land horen.

In verband met de feestelijke
en officiële opening van het con-
sulaatskantoor en tevens de vie-
ring van 65 jaar Volksrepubliek
China zal tijdens de receptie ook
Chen Xu, ambassadeur van Chi-
na in het Koninkrijk der Neder-
landen, aanwezig zijn. Het is de

bedoeling dat Xu de aanwezigen
zal toespreken.

Tijdens een welkomstreceptie
in januari liet de consul-generaal
van China, Qiman - die zelfs
sinds oktober 2013 op Curaçao is
- al weten dat het consulaat naar
verwachting in de tweede helft
van 2014 zou beginnen met
haar werkzaamheden. 

Het kantoorgebouw is intus-
sen al enige tijd rood geverfd. En
een tijdje wapperde de Chinese
vlag er. Volgens Qiman was de
keuze voor het Chinese consu-
laat om zich in dit pand te vesti-
gen, vanzelfsprekend. ,,Ik wilde
een modern kantoor voor het
consulaat-generaal in het finan-
cieel centrum van Curaçao”, zo
liet zij het Antilliaans Dagblad
weten. Het gebouw biedt vol-
doende ruimte voor tientallen
medewerkers.

De Volksrepubliek China be-
zit overigens nog altijd op Cura-
çao een monumentaal, sterk ver-
waarloosd pand, te Scharloo.
Scharlooweg 53 om precies te
zijn, bekend als de ‘Chinese
Club’. Het is in 1944 aangekocht
en deed dienst als ontmoetings-
plaats voor Chinezen op het ei-
land.

Het Monumentenbureau van
de overheid wees China eerder
op de slechte staat en op het be-
lang van restauratie. De ambas-
sadeur in Caracas, in buurland
Venezuela, zorgde in 2008 voor
80.000 gulden aan noodherstel,
in 2010 gevolgd door de belofte
er een cultureel centrum voor de
Chinese gemeenschap op het ei-
land in onder te brengen. In
2011 lukte het tijdens een be-
zoek van de ambassadeur van
China in Nederland niet om tot

overeenstemming over renova-
tie te komen. 

Het is een uniek pand in een
uniek deel van Willemstad. Tot
nu toe slaagde de overheid er
niet in om de Volksrepubliek er-
toe te bewegen over te gaan tot
noodzakelijk en formeel wette-
lijk verplicht herstel. Mogelijk
dat met de feestelijkheden op en
rond 25 september met diverse
aanwezige hoogwaardigheidsbe-
kleders een doorbraak in deze
decennia durende ongewenste
situatie kan worden gereali-
seerd.

In dit gebied zijn stichting
Monumentenzorg en nv Stads-
herstel al jaren met man en
macht bezig om de buurt nieuw
leven in te blazen. Het opknap-
pen van de Chinese Club zou
een welkome verbetering van
Scharloo betekenen.
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Curaçao

Consulaat
China deze
maand open
Nog geen oplossing voor sterk vervallen
monumentale Chinese Club te Scharloo
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het consulaat-generaal van de Volksrepub-
liek China op Curaçao gaat eind van de maand officieel
open. 

De Volksrepubliek China bezit overigens nog altijd op Curaçao een monumentaal, sterk verwaarloosd
pand, te Scharloo. Scharlooweg 53 om precies te zijn, bekend als de ‘Chinese Club’. Het is in 1944 aan-
gekocht en deed dienst als ontmoetingsplaats voor Chinezen op het eiland.     FOTO SOLANGE HENDRIKSE

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Team Groot-
schalig Onderzoek (TGO) is nog
altijd bezig met het onderzoek
naar de Hato-schietpartij. Poli-
tiewoordvoerder Alfred Suarez
laat weten dat het onderzoek
nog altijd in volle gang is en dat
er over lopende onderzoeken
geen verklaringen worden ge-

daan. Begin vorige maand wer-
den de 24-jarige G.A.G. en de
23-jarige J.A.P. gearresteerd in
verband met de schietpartij. Zij
zitten, zo laat pers- en publieks-
voorlichter Norman Serphos
van het Openbaar Ministerie we-

ten, nog altijd in voorarrest. Bij
de schietpartij op dinsdag 15 juli
raakten zes omstanders gewond
en overleden twee personen.
Het gaat om de op 7 april 1979
geboren Erwin Adriano Juliano
(35), beter bekend onder zijn bij-

naam ‘Jais’. De andere omgeko-
men persoon is zijn neefje: de
22-jarige Shantley Percival Arn-
hem. Mede naar aanleiding van
deze liquidatie kondigde mi-
nister van justitie Nelson Navar-
ro (PAIS) in een nationale rede

drastische maatregelen aan on-
der het mom ‘Ta Basta Awor’.
Minister-president Ivar Asjes
(Pueblo Soberano) sprak na de
schietpartij van een geïsoleerd
incident. De Curaçaose gemeen-
schap reageerde echter geschokt
op het nieuws, vooral ook omdat
het een van de vele afrekeningen
in relatief korte tijd was. 

Onderzoek schietpartij Hato nog niet af

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Regeringspartij
Pueblo Soberano (PS) houdt
mogelijk in november van dit
jaar verkiezingen voor een
nieuwe politieke leider. Dat
heeft voorzitter Edward Jo-
seph tegenover deze krant. 

Het idee om een politiek
leider te kiezen vloeit voort
uit de algemene ledenverga-
dering die afgelopen zater-
dag werd gehouden. ,,In die
vergadering hebben de leden
ons gevraagd de statuten aan
te passen zodat er een poli-
tiek leider gekozen kan wor-
den.” De partij had afgelopen
zaterdag een algemene le-
denvergadering belegd waar-

in de leden de kans kregen
om vragen aan de parlement-
sleden en bewindslieden van
PS te stellen. Het was een be-
sloten vergadering die die zo-
als de gebruikelijke bijeen-
komsten op zaterdag op de
website van de partij te zien

was. Joseph verklaarde aan
deze krant ook dat de partij
overweegt om eens in de
maand een besloten vergade-
ring te beleggen waarin de le-
den vragen aan de PS-Staten-
leden en regeerders kunnen
stellen. Premier Asjes kon-
digde een tijd geleden aan dat
hij voortaan tijdens de zater-
dagse bijeenkomsten niet
langer aanvallen op de partij
zal pareren, maar vragen van
de aanwezige leden zal be-
antwoorden. Volgens Asjes
werd er iedere keer dat hij het
voor de partij moest opne-
men ten onrechte de indruk
gewekt dat hij en de partij
niet op dezelfde lijn zitten.

Verdachten koperheling weer vrij
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Alle verdachten van ko-
perheling zijn weer op vrije voeten.
Zij blijven nog wel verdachte. Dat laat
persvoorlichter van het Openbaar Mi-
nisterie Norman Serphos desge-
vraagd weten. Na de eigenaar en een
van de managers werd eind vorige
week ook verdachte N.V.J.L. op vrije
voeten gesteld. Daarmee zit niemand
meer vast in de zaak. Maar, zo bena-
drukt Serphos, alle drie mannen zijn
nog steeds verdachten. Op 22 au-
gustus werd de 57-jarige eigenaar
L.M. van een schroothandel op Zee-
landia aangehouden. Op het terrein
van de handelaar is een grote hoe-

veelheid koper aangetroffen, die
hoogstwaarschijnlijk afkomstig is
van diefstal. Zoals bekend wordt Cu-
raçao geplaagd door de diefstal van
koperen leidingen, kabels en zelfs
beelden waar koper in is verwerkt.
Ook werd door de politie de 32-jarige
N.V.J.L. (32), geboren in de Domini-
caanse Republiek en werkzaam bij de
schroothandel te Zeelandia werd op
26 augustus in de boeien geslagen. L.
is manager bij het bedrijf en werd tot
eind vorige week vastgehouden voor
verhoor. Op 28 augustus werd een
35-jarige Roemeen opgepakt. Hij is
eveneens manager bij de schroothan-
del op Zeelandia. 

Mogelijk
verkiezingen

nieuwe 
politiek

leider PS

Het consulaat zelf is gevestigd in het gebouw aan de Schottegatweg
Oost waar voorheen Van Lanschot Bankiers zat.     FOTO JEU OLIMPIO


