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I nza ke : La nd- e n Zeezicht CU R2014005 87-CU R2Ot7 HAOZ2L

Edelgrootachtba re heren/vrouwe n,
Hierbij vragen wij eerbiedig uw aandacht voor het volgende.
Uit de overlevering van onze voorouders ((groot)ouders en tantes) is steeds verteld dat
Emanuel Stephanus da Costa Gomez, geboren op 26 december 1846 de vader was van
Stephanus Alexander da Costa Gomez geboren op 3 september 1882.
Echter omdat de moeder van Stephanus Alexander da Costa Gomez een volle nicht was van
Emanuel Stephanus da Costa Gomez werden de geboorte als de familierelatie verborgen
gehouden. Toentertijd was niemand gebaat bij een familieschandaal hetgeen het gevolg zou
zijn geweest bij het bekend worden van het feit dat iemand bij zijn nicht een kind had verwekt.
Tot nu toe was er bij ons geen enkele behoefte deze zaak op te rakelen en verder uit te zoeken
temeer daar we ook niet op de hoogte waren van de belangen die daarbij een rol spelen.

Uit het huwelijk van Stephanus Alexander da Costa Gomez met Diogenes Lamp zijn 5 kinderen
geboren, waaronder Saturno Gregorio Teofanus Da Costa Gomez op 12 maart 7AL7, die op 12
mei 1949 huwde met Ernestina Placida de Jongh.
Uit dit huwelijk kwamen vervolgens zes kinderen levend ter wereld, waarvan inmiddels twee
zijn overleden.
Toen duidelijk was geworden dat het wel degelijk van belang was vast te stellen dat we ook
behoorden tot de erfgenamen van Emanuel Stephanus da Costa Gomez hebben we ons
gewend, via schrijven en telefooncontacten, van Angélique Da Costa Gomez, dochter van
Richard Evaristo Da Costa Gomez, één van de kinderen van Saturno Gregorio Teofanus Da Costa
Gomez tot de burgerlijke stand (kranshi) op Curagao met het verzoek een stamboomverklaring
van ons af te geven waaruit onze afstammeling van Emanuel Staphanus da Costa Gomez zou
komen vast te staan.
Ondanks vele pogingen tot telefonisch contact (in 2017 en 2018) van de kant van Angelique is
kranshi in gebreke gebleven de gevraagde informatie te leveren en heeft verder ook niet
aangegeven wanneer de gegevens beschikbaar zouden komen.
Bij een persoonlijk bezoek van Angélique op 12 junijl. aan kranshi werd haar door een zekere
mevrouw Steward verteld dat kranshi de informatie niet kon leveren, omdat hun archief niet
verder terugging dan 1900 en dat wij de betreffende gegevens maar zelf uit het nationaal
archief moesten zien te achterhalen.
Het spreekt voor zich dat deze mededeling voor ons veelte laat komt mede omdat de zaak zich
inmiddels in zo'n verregaande stadium van afhandeling bevindt dat het niet doenlijk zou zijn de
verdere behandeling weer gedurende lange tijd aan te houden, indien dit al mogelijk zou zijn.

Enige mogelijkheid voor ons om nu, bij gebrek aan de medewerking van de burgerlijke stand,
ons verwantschap met Emanuel Stephanus da Costa Gomez aan te tonen is via een DNA-

onderzoek.
Uiteraard beseffen we dat de andere gegadigden (erfgenamen)daar bezwaartegen zouden
kunnen hebben, omdat bij een positief resultaat hun eventuele deel uit de erfenis kleiner zou
kunnen worden, reden waarom we dan ook aan hof verzoeken om dat DNA
verwantschapsonderzoek en de medewerking van betrokkenen daaraan te gelasten en,
analoog aan het vaderschapsonderzoek, bij weigering van de nakomelingen van de erflater te
bepalen dat daarmee kan worden vastgesteld dat wij behoren tot de erfgenamen.
lmmers als de betrokkenen ervan overtuigd zijn dat we niet tot de erfgenamen van Emanuel
Stephanus da Costa Gomez behoren dan lopen zij geen enkele risico met zo'n DNA onderzoek.
En verder verzoeken wij u te bepalen dat dat onderzoek zo snel mogelijk wordt uitgevoerd,
zodat het resultaat daarvan kan worden meegenomen in het vervolg van uw procedure.
ln afwachting van uw antwoord verblijven we,
Hoogachtend,
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