
Schotte en de ministers Ab-
dul Nasser el Hakim (Econo-
mische Ontwikkeling, MFK) 
en Charles Cooper (Verkeer, 
Vervoer en Ruimtelijke 
Planning, MAN) stonden 
stralend op de foto samen 
met Van Assendelft van Wij-
ck (hierna: Van Assendelft), 
toen het project wereldkun-
dig werd gemaakt. Intussen 
staan de ministers er heel 
wat afstandelijker tegenover. 
De eerste fase van het pro-
ject is de aanleg van een zo-
genaamde ‘beach boulevard’, 
met een lengte van 1100 
meter en twee eilandjes van 
elk 5000 vierkante meter. De 
tweede fase omvat wederom 
een ‘beach boulevard’, van 
4,5 kilometer en tien eiland-
jes voor de zuidkust. El Ha-
kim zegt dat hij Van Assen-
delft slechts één keer heeft 

ontmoet en hem daarna 
nooit meer heeft gesproken. 
Hij verwijst naar zijn col-
lega Cooper, omdat volgens 
El Hakim de nodige vergun-
ningen nog moeten worden 
afgegeven. 
Ook minister Cooper stelt 
de ontwikkelaar slechts een-
maal te hebben ontmoet en 
sinds de aankondiging van 
het project nooit meer iets 
van hem te hebben verno-
men. Hij vult aan dat Van 
Assendelft een onaanvaard-
baar voorstel deed: erfpacht-
recht voor 99 jaar, tegen een 
prijs van tussen de 25 cent 
en 1 gulden per vierkante 
meter. Dit is volgens Cooper 
wettelijk onmogelijk. De mi-
nister verwijst op zijn beurt 
naar premier Schotte voor de 
laatste stand van zaken. Een 
woordvoerder van het minis-
terie van Algemene Zaken 
zegt echter dat voor informa-
tie over het project contact 
moet worden gezocht met 
Van Assendelft. Wel weet de 
woordvoerder te melden dat 
premier Schotte positief te-
genover het project staat.

Aangiftes
Volgens documenten waar 
deze krant over beschikt 
heeft Van Assendelft ‘antece-
denten’ (dit zijn bijvoorbeeld 

aangiftes, het in aanraking 
geweest zijn met politie en/
of justitie en ingestelde op-
sporingsonderzoeken) voor 
onder andere geweldsdelic-
ten als doodslag, mishande-
ling met voorbedachten rade, 
vernieling, verduistering 
en opzetheling. Volgens zijn 
voormalige zakenpartner 
Leonardus G.M. Nipshagen 
uit Amsterdam lopen er zo-
wel op Curaçao als in Bel-
gië onderzoeken vanuit de 
Openbare Ministeries (OM) 
tegen hem. Daarnaast is er 
een privédetectivebureau 
dat uitgebreid onderzoek 
heeft verricht naar Van As-
sendelft. Een van de conclu-
sies die worden getrokken 
aan de hand van het onder-
zoek is dat er genoeg ‘feiten, 
incidenten, verdenkingen en 
bewijzen met betrekking tot 

internationale criminele ac-
tiviteiten zijn die een (finan-
cieel) strafrechtelijk onder-
zoek en belastingonderzoek 
kunnen rechtvaardigen’. 
Het vermoeden van de on-
derzoeker is dat Van As-
sendelft ‘een internationaal 
opererende meesteroplich-
ter’ is. Hij heeft volgens het 
rapport circa 12,5 miljoen 
euro weten te vergaren uit 
zijn oplichtingpraktijken. 
Het overgrote gedeelte van 
dit geld zou Van Assendelft 
hebben verkregen uit de af-
persing van zijn voormalige 
zakenpartner Nipshagen.

Bedreiging en afpersing
Nipshagen deed enkele da-
gen geleden in Amsterdam 
weer aangifte van bedrei-
ging, afpersing en chantage 
tegen Van Assendelft. In het 
opgestelde proces-verbaal 
doet deze voormalige zaken-
partner uitgebreid verslag 
van intimidaties en aller-
hande bedreigingen – waar-
onder het plaatsen van een 
pistool op zijn hoofd door Van 
Assendelft en verbale drei-
gementen om zijn kinderen 
te vermoorden, evenals zijn 
Amsterdamse grachtenpan-
den, waaronder het Blauwe 
Huis op de Herengracht te 
laten kraken, als Nipshagen 
niet de door Van Assendelft 
voorgeschotelde contracten 
zou tekenen.
Nipshagen werd eind 1990, 
begin 1991 benaderd door 
Van Assendelft met een 
voorstel om ieder 1 miljoen 
gulden te investeren in de 
in- en verkoop van Amster-
damse grachtenpanden. Hij 
ging hier, ‘dom genoeg’, zoals 
hij dat zelf zegt, op in. Aan-
vankelijk zou Van Assendelft 
hebben aangegeven dat hij 
zijn 1 miljoen gulden, die hij 
in contanten bij zich had, in 
de onroerendgoedsector had 
verdiend. Later zou hij Nips-
hagen hebben verteld dat 
het geld afkomstig was van 
een ripdeal. 
Op 31 januari 1991 beslo-
ten Nipshagen en Van As-
sendelft samen Moiza In-
vestments over te nemen. 
Deze samenwerking heeft 
ongeveer tweeënhalf jaar 
geduurd waarbij Van Assen-
delft Nipshagen voor onge-
veer 10 miljoen gulden heeft 
laten investeren in diverse 
projecten, aldus de aangifte.

Eigendomsoverdracht
In het jaar 1993 ging het 
mis. Volgens Nipshagen 
wordt hij na veel intimidatie 

en bedreigingen, waaronder 
het plaatsen van een pistool 
op zijn hoofd, gedwongen om 
op 14 juli 1993 een overeen-
komst te ondertekenen. In 
deze overeenkomst wordt 
min of meer alles (boot, auto 
en diverse panden) overge-
dragen aan Van Assendelft. 
Wel bleef Nipshagen het 
recht behouden op de helft 
van de winst boven de boek-
waarde, als het een en ander 
zou worden verkocht. Voor 
deze eerste bedreiging heeft 
Nipshagen destijds, in 1993, 
een aangifte gedaan bij de 
politie. In november van dat 
jaar zou Nipshagen opnieuw 
door Van Assendelft bedreigd 
zijn met een pistool op het 
hoofd waarbij Nipshagen 
ditmaal zou zijn gedwongen 
een nieuwe overeenkomst 
te onderteken. Hierbij werd 
ook afstand gedaan van alle 
winstrechten boven de boek-
waarde van de opgebouwde 
portfoliopanden, aldus Nips-
hagen. 
Volgens Nipshagen heeft de-
ze overeenkomst voor hem-
zelf tot een schadebedrag 
geleid van 5 tot 10 miljoen 
gulden. Van deze tweede be-
dreiging heeft hij geen aan-
gifte gedaan. Jaren later, in 
2010, loopt Nipshagen die 
ook hier op het eiland zake-
lijke belangen heeft, in een 
hotel op Curaçao toevallig 
Van Assendelft tegen het 
lijf. Nipshagen werd, naar 
eigen zeggen, in het gezicht 
gespuugd en uitgescholden 
‘voor van alles en nog wat’. 
Voor Nipshagen was dit de 
spreekwoordelijke druppel 
die de emmer deed overlopen 
waarna hij een privédetec-
tive in de arm nam waaruit 
uiteindelijk een substantieel 
rapport zou voortvloeien.
Intussen is ook een zoek-
tocht gaande naar meerdere 
gedupeerden waar binnen-
kort meer over te horen zal 
zijn.
Van Assendelft is ook bekend 
van de locatie waar nu St. 
Tropez Oceanclub is geves-
tigd, op het terrein van het 
gesloopte monument Stella 
Maris, aan de Pietermaai-
weg 152. Dit pand stond op 
de monumentenlijst en was 
beschermd toen het door Van 
Assendelft werd gesloopt. Hij 
heeft altijd ontkend dat het 
om opzettelijke sloop ging en 
meende destijds dat het ge-
bouw door werkzaamheden 
gedeeltelijk was ingestort. 
Om veiligheidsredenen zou 
hij vervolgens het resteren-
de gedeelte hebben gesloopt. 
De Amigoe beschikt over een 
verklaring van een voorma-
lige relatie van Van Assen-
delft tegenover het OM, die 
dit tegenspreekt. 

Op het bewuste terrein is 
veel aan landwinning ge-
daan. Zowel het zwembad 
als het terras van St. Tro-
pez is op illegaal gewonnen 
grond uit de zee aangelegd. 
Cooper beaamt dat er spra-
ke is van illegale landwin-
ning en dat deze situatie nog 
voor zijn aantreden als mi-
nister is ontstaan. Hij licht 
toe dat de huidige eigenaar 
van St. Tropez inmiddels 
contact heeft gezocht met de 
daarvoor verantwoordelijke 
dienst en dat de gesprekken 
over de mogelijke legalisatie 
van de bouwwerken gaande 
zijn. 
Het daarnaast gelegen pand, 
Villa Toscane, is eveneens 
omstreden. Ook daar zou 
op grote schaal aan illegale 
landwinning zijn gedaan. 
Tegen de villa zijn op het il-
legaal gewonnen land, acht 
luxe zeezicht appartementen 
gebouwd. Desondanks kreeg 
Van Assendelft hiervoor, drie 
weken na de lancering van 
het project Kiki Beach, op 
19 november vorig jaar een 
splitsingsvergunning.
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 Zanzibar, Livingstone en 
Moreno-resort namen hierin 
het voortouw. Die hebben de 
zwerfkatten bij het resort la-
ten steriliseren en laten dat 
ook in de nabije toekomst 
doen, op aanraden van de 
stichting. Op deze manier 
kunnen de katten geen jon-

gen meer voortbrengen. 
Bij haar driejarig bestaan 
heeft de stichting nog steeds 
hetzelfde doel als bij de op-
richting: de overpopulatie 
van zwerfdieren door middel 
van castratie en sterilisatie 
oplossen. Op dit moment 
worden er vier dagen per 
week dieren geopereerd. Ie-
dere huisdier-eigenaar, die 
de sterilisatie of castratie 
zelf niet kan betalen, kan op 
kosten van Stichting Dieren-
hulp zijn hond of kat gratis 
laten steriliseren.
Tevens krijgen de dieren 
een tattoo en worden ze ge-
registreerd in de database. 
Zo krijgt de stichting niet 
alleen informatie over de 
wijken waar de meeste die-
ren rondlopen die nog niet 
gesteriliseerd zijn, maar kan 

ook worden gezien wie de ei-
genaar van het dier is. Ook 
deze tattoo is voor mensen 
met een kleine portemonnee 
compleet kosteloos. Op deze 
manier heeft Dierenhulp 
Curaçao al een aantal ver-
dwaalde dieren met hun ei-
genaren kunnen herenigen.
Stichting Dierenhulp is een 
volledig particulier initia-
tief, zonder overheidssteun 
of subsidie. Een grote of klei-
ne bijdrage aan de stichting 
is dan ook altijd van harte 
welkom. Een bijdrage leve-
ren kan op MCB-rekening 
22021301 op naam van van 
Stichting Dierenhulp. Voor 
meer informatie over Stich-
ting Dierenhulp of de gratis 
sterilisatie of castraties kan 
telefonisch contact worden 
opgenomen met 561-7171.

WILLEMSTAD — Stich-
ting Dierenhulp Curaçao 
bestond gisteren precies 
drie jaar. In haar drie-
jarig bestaan heeft de 
stichting ruim 3300 ste-
rilisatie en castraties uit-
gevoerd. In het kader van 
de derde verjaardag is 
de Stichting Dierenhulp 
Curaçao met een steri-
lisatieproject begonnen 
in Jan Thiel. Daar lopen 
tientallen zwerfkatten.

Op naar de 4000e sterilisatie 
door Dierenhulp Curaçao

WILLEMSTAD — Nadat de realisatie van het mega-
project Ocean Front Islands Boulevard & Kiki Beach, 
goed voor een investering van 1,3 miljard gulden, vo-
rig jaar oktober werd aangekondigd, bleef het daarna 
opvallend stil rond het project. De op Curaçao woon-
achtige projectontwikkelaar Christiaan van Assen-
delft van Wijck raakt echter steeds meer in opspraak 
door negatieve berichtgevingen rond zijn persoon. 
Het kabinet van premier Gerrit Schotte (MFK) blijft 
desondanks positief over het project.

Kiki Beach-eilandjes op los zand

Van Assendelft heeft in 1999 een monument aan de Kei-
zergracht 369, een grachtenpand naast het kunst- en we-
tenschap cultuurcentrum Felix Meritis in Amsterdam, 
tijdens een voorstelling van Freek de Jonge vrijwel geheel 
gesloopt. Ook het pand aan de Keizersgracht 221 werd in 
2003 illegaal verbouwd waarvoor verschillende bouwstops 
werden uitgegeven. Van Assendelft werd op 9 augustus 
2007 zowel in hoger beroep als in cassatie veroordeeld 
voor het bedreigen en mishandelen van twee bouwinspec-
trices, Clemens en Oost, inzake het bovengenoemde mo-
nument. Van Assendelft heeft hiervoor gevangen gezeten 
in Lelystad, waarop een deel van de gevangenisstraf werd 
omgezet naar een taakstraf. Deze taakstraf zou uiteinde-
lijk hier, bij de sociale werkplaats van Groot St. Martha, 
worden uitgevoerd.

Sloop monument

Op deze artistieke impressie van het project zijn de eilandjes 
voor de kust goed te zien.

Vlnr: Minister Abdul Nasser El Hakim, de initiator van het 
project Christiaan van Assendelft van Wijck, premier Gerrit 
Schotte, minister Charles Cooper. 

“Deze lastercampagne kent 
geen grenzen, het gaat om 
valse aangiften die mij en 
mijn kinderen enorm kun-
nen schaden. Vindt u het 
niet opmerkelijk dat Nips-
hagen twintig jaar wacht? 
En wat heeft justitie ge-
daan met zijn vermeende 
en betwiste aangiften tegen 
mij? Niets”, aldus Van As-
sendelft.
Hij bevestigt hetgeen minis-
ter Charles Cooper van Ver-
keer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning (MAN) zegt over 
zijn voorstel inzake erfpacht 
voor de terreinen die beno-
digd zijn om Ocean Front 
Islands Boulevard & Kiki 
Beach te realiseren: “Dat 
was onze eis, daar heeft de 
minister gelijk in. Het is 

aan de overheid om daar ja 
of nee op te zeggen.” Hij zegt 
ook dat St. Tropez geheel 
met vergunningen is ge-
bouwd en dat de beach club 
al ‘geruime tijd niet meer in 
zijn handen is’. 

Veroordeling
Over zijn veroordeling in 
2007 vanwege het bedrei-
gen en mishandelen van 
twee bouwinspecteurs, Cle-
mens en Oost, stelt hij het 
volgende: “Clemens is ove-
rigens een man, het OM 
heeft destijds een voorstel 
gedaan om tegen betaling 
van 1000 euro de zaak te 
schikken. Mijn advocaat gaf 
het advies uit om de tenlas-
telegging aan te vechten. 
Dit was in 2003 en pas in 

2007 vond de veroordeling 
plaats waarbij een taak-
straf van drie weken werd 
opgelegd. Door een fout van 
de reclassering, werd ik drie 
dagen achter slot en gren-
del in Lelystad geplaatst. 
Dit omdat ik mij zou hebben 
willen onttrekken aan de 
taakstraf, die ik overigens 
naar tevredenheid heb uit-
gevoerd. Het was een foute 
inschatting van mijn kant 
want vier jaar en 200.000 
euro later, had ik toch beter 
kunnen schikken voor het 
oorspronkelijk bedrag van 
1000 euro.” 

Meesteroplichter?
Het onderzoek dat door het 
detectivebureau is uitge-
voerd omschrijft hij als ‘be-
denkelijk’. Tot slot meent 
hij:  “Internationale mees-
teroplichter? Ik ben er nim-
mer voor veroordeeld, maar 
na het lezen van uw artikel 
natuurlijk wel”, aldus Van 
Assendelft.

Van Assendelft van Wijck:

WILLEMSTAD — In een reactie na inzage van het 
hiernaast verschenen artikel ‘Kiki Beach eilandjes op 
los zand’, neemt Christiaan van Assendelft van Wijck 
(hierna: Van Assendelft) afstand van de recente aan-
gifte van zijn voormalige zakenpartner Leonardus 
Nipshagen.

 ‘Valse aangiften 
in lastercampagne’

DE PRESIDENTSVERKIE-
ZING in de Dominicaanse Re-
publiek heeft plaatsgevonden. 
Binnenkort zijn de presidents-
verkiezingen in Mexico aan de 
beurt. Haïti heeft een nieuwe 
minister-president. In Mexico, 
Honduras en Guatemala val-
len vele doden in verband met 
de drugsoorlog. Vele journalis-
ten vinden daar ook de dood. 

Onlangs vond te Cartagena 
(Colombia) een vergadering 
plaats van Unasur waarbij de 
problemen van de georgani-
seerde misdaad werd bespro-
ken.
Op Curaçao heeft de minister 
van Justitie het vertrouwen 
opgezegd in de procureur-
generaal. De Staten van Cu-
raçao starten een enquête-

onderzoek naar het functione-
ren van de veiligheidsdienst 
en naar die van het Openbaar 
Ministerie.
De export van cocaïne vanuit 
Zuid-Amerika naar de VS via 
Midden-Amerika en het Cari-
bisch gebied gaat gewoon door.

JOHAN OLDENBOOM
Curaçao

Caribisch gebied in beweging
INGEZONDEN


