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DERDE AANVULLENDE AKTE VERZOEKSCHRIFT 
inzake 

Edgar Odilion TJEN-A-KWOEI e.a., eisers, gem. mr. M. Biijkerk 

versus  
Ruthlyn Gracia BERNABELA e.a, gedaagden, gemachtigde: geen  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

Namens eisers het volgende:  
 

Inleiding  
 

1. Zoals gezegd in de Tweede Aanvullende Akte Verzoekschrift moesten vele 

erfgenamen opnieuw worden benaderd om uit te leggen dat alleen zij die verschenen 

zijn in de zaak (persoonlijk, bij schriftelijk gemachtigde of via een advocaat) op de 

lijst van erkende erfgenamen worden geplaatst. Het is dus niet genoeg om te hebben 

aangetoond dat men erfgenaam is. Men moet ook formeel verschijnen bij het Gerecht.  
 

Om hier een oplossing voor te vinden zijn een groot aantal erfgenamen persoonlijk 

benaderd, waarbij dhr. John Frans het meeste werk heeft verricht. Hen is duidelijk 

gemaakt dat ondergetekende bereid is op te treden voor hen, mits zij zulks schriftelijk 

vragen. Velen hebben dit laatste gedaan (zie hierna). Voor hen zal ondergetekende dus 

optreden. In een enkel uitzonderingsgeval heeft ondergetekende besloten ook zonder 

schriftelijk verzoek op te treden, omdat omstandigheden nader contact met de persoon 

in kwestie onmogelijk maakte, maar de persoon in kwestie eerder mondeling (via de 

telefoon) had aangegeven dat hij wenste dat ondergetekende voor hem op zou treden.  
 

Ondergetekende treedt voorts op voor de volgende erfgenamen; zij zijn dus verschenen in 

deze procedure en dienen op de Lijst van erkende erfgenamen te worden opgenomen   
 

2. A.  Leonora Hermogenes MORILLO, wonende te Washikemba 30, Bonaire. Zij is de 

kleindochter van Simon Esteban MARTIS en Donata Bernardina MARTIS (geb. 

MARTIS), zie stamboom blz. 4, eerste en tweede alinea, prod. XI). Haar moeder is 

Bruno Anna Louisa MARTIS (eveneens in stamboom blz. 4), weduwe van Pedro 

Mathias MORILLO (zie stamboom). Zij heeft 4 broers/zusters, waarvan 1 is 

overleden. Zie prod. XIII, kopie van het trouwboekje en kopie sédula, reeds 

overgelegd bij de Tweede Aanvullende Akte Verzieschrift, zie aldaar).  

Haar afstamming staat dus vast.  
 

Zij heeft ondergetekende inmiddels schriftelijk verzocht om voor haar op te treden, 

welk verzoek is aanvaard, weshalve zij in deze procedure moet worden geacht te zijn 

verschenen. Zij dient dus op de Lijst van bekende schuldeisers te worden opgenomen. 
 

Voorts hebben nog een broer en zus van Leonora Hermogenes MORILLO 

ondergetekende verzocht om namens hen op te treden, te weten: 

Egidia Serafina MORILLO, geb. 19 april 1958 te Bonaire (wonende in Nederland, 

adres niet bekend); 

Pablo Daniel MORILLO, geb. 29 juni 1960, wonende te Kaya Tintorero 6, Bonaire.  

Kopieën van hun paspoort c.q. ID-bewijs gaan hierbij, Prod XIII-A.  
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Beiden worden genoemd in de stamboom. Hun afstamming staat dus vast. Beiden 

hebben ondergetekende schriftelijk verzocht om voor hen op te treden, welk verzoek 

is aanvaard, weshalve zij in deze procedure moeten worden geacht te zijn verschenen. 

Zij dienen dus op de Lijst van bekende schuldeisers te worden opgenomen. 
  

B. Kinderen van Cornelis Leon MARTIS (zie blz. 4 bovenaan Stamboom, prod. XI) 

bij Crispina Humberta PIETERNELLA. Overgelegd zijn reeds bij de Tweede 

Aanvullende Akte Verzoekschrift een kopie van het Trouwboekje en kopieën van ID-

bewijzen (zie prods. XVIII bij bedoelde Tweede Akte). Hun afstamming staat hiermee 

vast. Het gaat om de volgende kinderen:  

Aura Celestina MARTIS, geb. 6 april 1937, wonende te Bonam # 59, Curaçao; 

Elvia Domitilia MARTIS, geb. 20 december 1939, wonende te Amandelweg # 67,   

  Curaçao;  

Lucas Filomeno MARTIS, geb. 18 oktober 1942, wonende te Seru Pretu bij  

  Juan Luis # 40; Curaçao; 

Augusto Felipe MARTIS, geb. 26 mei 1945, wonende te Erasplaats # 94,  

  5046 LA Tilburg, Nederland (NB van hem ontbreekt een ID-bewijs);  

Cornelia Florentina MARTIS, geb. 16 oktober 1946, wonende te Seru Pretu bij 

  Juan Luis # 42, Curaçao. 

Candita Ramona MARTIS, geb. 20 september 1948, wonende te Zuid Bonam # 97, 

  Curaçao; 

Sigfried Arsenio MARTIS, geb. 14 december 1950, wonende te Seru Pretu bij 

  Juan Luis # 44, Curaçao.    
 

Zij hebben ondergetekende inmiddels schriftelijk verzocht om voor hen op te treden, 

welk verzoek is aanvaard, weshalve zij in deze procedure moeten worden geacht te 

zijn verschenen. Zij dienen dus op de Lijst van bekende schuldeisers te worden 

opgenomen. 
 

NB. Kopie van het Paspoort van Augusto Felipe MARTIS ontbrak nog. Dit gaat 

hierbij als aanvulling op prod. XVIII. 
 

C. Kinderen van Ceferina Paulina MARTIS, gehuwd met James Nathaniel 

RICHARDSON, zie blz. 4 stamboom, prod. XI. Ouders van Ceferina Paulina 

MARTIS waren Simon Esteban MARTIS en Donata Bernadina MARTIS, zie 

eveneens blz. 4 stamboom. De afstamming van de kinderen staat dus vast.  

Overgelegd zijn bij de Tweede Aanvullende Akte Verzoekschrift kopie van het 

Trouwboekje en 2 Overlijdensaktes (prod. XIX, bij Tweede Akte). 

Het gaat om de volgende kinderen:  

Gerigorio Alexio RICHARDSON, geb. 24/12/1950, wonende te Kaya Andrea # 6, 

  Bonaire; 

Simeon Raymundo RICHARDSON, geb. 5/1/1953; 

Reynaldo Ernesto RICHARDSON, geb. 17/2/1956, wonende te Bario Amboina # 81, 

  Bonaire; 
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Lourdes Bernadeta RICHARDSON, geb. 11/2/1958, wonende te Kaya Rafaela # 23, 

  Bonaire; 

Antonia Lorencia RICHARDSON, geb. 11/8/1959, Seru Loraweg IV-9-1, Curaçao;  

Jozef Gerigorio RICHARDSON, geb. 17/11/1961, wonende te Kaminda Lagun # 81,  

  Bonaire;  

Lucia Juanita RICHARDSON, geb. 24/6/1963, wonende te Kaya Merengue # 21,  

  Bonaire; 

Lucia Wilhelmina RICHARDSON, geb. 25/6/1966, wonende te Kaya Dawari # 2,  

  Bonaire.   

Allen geboren te Bonaire.  

Met uitzondering van Gerigorio Alexio RICHARDSON, geb. 24/12/1950, wonende te 

Kaya Andrea # 6, Bonaire en Simeon Raymundo RICHARDSON, geb. 5/1/1953 

(wonende te Spanje), hebben zij ondergetekende inmiddels schriftelijk verzocht om 

voor hen op te treden, welk verzoek is aanvaard, weshalve zij (de laatste 6 dus) in deze 

procedure moeten worden geacht te zijn verschenen. Deze 6 dienen dus op de Lijst 

van bekende schuldeisers te worden opgenomen. 
 

Met dhr. Gerigorio Alexio RICHARDSON is geen contact geweest. Ondergetekende 

treedt niet voor hem op.  
 

Met dhr. Simeon Raymundo RICHARDSON is wel contact geweest. Hij heeft 

ondergetekende medegedeeld dat hijzelf interesse heeft om het perceel in kwestie te 

kopen. Ondergetekende heeft hem ter voorkoming van belangenverstrengeling 

verwezen naar een andere advocaat. Er kan geen bezwaar zijn tegen een tweede 

potentiële koper. Zijn belangen dienen echter dan door een andere advocaat te worden 

behartigd.  
 

Mv. Antonia Lorencia RICHARDSON, geb. 11/8/1959, heeft nog haar adresgegevens 

opgestuurd: Seru Loraweg IV-9-1, Curaçao (in de vorige akte was dit nog niet bekend) 
 

D.  Marlon Teófilo ANGEL, geb. 5 maart 1970 te Curaçao. Zoon van Brigida 

Filomena SERBERIE, welke laatste een dochter is van Paulina Margarita SERBERIE, 

die gehuwd was met Narcicio Alfredo ANGEL. Zie blz. 8 stamboom, prod. XI. De 

afstamming van Marlon Teófilo ANGEL staat dus vast. Bij de Tweede Aanvullende 

Akte Verzoekschrift is een uittreksel uit de Basisadministratie Persoonsgegevens van 

Curaçao overgelegd (prod. XXI).  
 

Dit is het uitzonderingsgeval waarover hiervoor in de Inleiding is gesproken. Getracht 

is om via e-mail met hem contact op te nemen, echter zonder resultaat. Wel heeft hij 

tijdens het eerste contact telefonisch ondergetekende gevraagd om voor hem op te 

treden (dit althans is ondergetekende’s herinnering). Ondergetekende heeft besloten 

om hem als advocaat te vertegenwoordigen. Hij moet in deze procedure dus worden 

geacht te zijn verschenen en dient op de Lijst van bekende schuldeisers te worden 

opgenomen. 
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E. Teresita Mathilda NICOLAAS, Kaya Marsela 1, Bonaire, tel: 786 4979, e-mail: 

trees.nicolaas@gmail.com  
 

Zij is een dochter van Brigida Theresita NICOLAAS, geboren NA het overlijden van 

de echtgenoot van Brigida Theresita NICOLAAS, dhr. San Juan Bautista 

WINKLAAR. Zie blz. 5 Stamboom,  3
de

 alinea, prod. XI.  
 

De moeder van Teresita Mathilda NICOLAAS is in de stamboom opgenomen dus zij 

is eveneens erfgenaam. Haar afstamming staat vast. Bijgaand kopieën van uittreksel 

uit de basisadministratie en van haar sédula (prod. XXIII).  
 

Zij heeft ondergetekende schriftelijk verzocht om voor haar op te treden, welk verzoek 

is aanvaard, weshalve zij in deze procedure moet worden geacht te zijn verschenen. 

Zij dient dus op de Lijst van bekende schuldeisers te worden opgenomen. 
 

Zij heeft nog twee broers die ook niet in de stamboom staan om dezelfde reden 

(geboren na overlijden van de echtgenoot van Brigida Theresita NICOLAAS, dhr. San 

Juan Bautista WINKLAAR), te weten: 

Ludwig SANCHEZ 

Jacques Leon NICOLAAS. 
 

Twee andere halfbroers staan wel in de stamboom (zie blz. 5, prod. XI), te weten: 

George Pedro WINKLAAR 

Erwin Dionisio WINKLAAR.  
 

Afgesproken was dat mv. Teresita Mathilda NICOLAAS contact zou opnemen met 

hen alle vier en hen verwijzen naar ondergetekende. Geen van hen heeft zich echter tot 

op heden gemeld. Dit staat dus nog open. Ondergetekende kan (nog) niet voor hen 

optreden. Zij kunnen (nog) niet op de Lijst van Erkende Erfgenamen worden 

opgenomen.  
 

F. Kinderen van Medardo Leopold JANGA en Bonifacia Maria NICOLAAS (zie blz. 

5, derde alinea stamboom, prod. XI). Zij staan allen in de stamboom (zie blz. 6, 

tweede alinea. Hun afstamming staat dus vast. Zie ook de bijlagen, prod. XXIV). 

Het oudste kind is overleden. Er zijn nog 6 kinderen in leven, te weten: 
 

Benjamin Juan JANGA, geb. 31/3/1959, Kaya C.J.A. Beukenboom 39, Bonaire;  

Sofia Marijke JANGA, geb. 30/9/1961, Kaminda Lagun 35, Bonaire;  

Maria Juanita JANGA, geb. 15/5/1964, Kaya C.J.A. Beukenboom 9A, Bonaire; 

Jasinto Francisco, geb. 4/6/1965, Kaya Johanna 10, Bonaire; 

Leopold Miguel Arcangel, 25/11/1967, Kaminda Lagun 61, Bonaire; 

Jose Arseio JANGA, 19/7/1971, Kaminda Lagun 61, Bonaire.   
 

Zij hebben ondergetekende schriftelijk verzocht om voor hen op te treden, welk 

verzoek is aanvaard, weshalve zij in deze procedure moeten worden geacht te zijn 

verschenen. Zij dienen dus op de Lijst van bekende schuldeisers te worden 

mailto:trees.nicolaas@gmail.com
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opgenomen. Sofia Marijke JANGA en Maria Juanita JANGA staan overigens al op de 

lijst. Zij waren zelf al eens verschenen tijdens een regiezitting. 
 

G. Kind van Federica Antoinette NICOLAAS en Carolus Feliciano PIKERIE (zie blz. 

5, 3
de

 alinea Stamboom), te weten: 
 

Melva Romana PIKERIE, geb. 7 febr. 1955 te Curaçao, wonende te Kibrahacha 9, 

Bonaire (zie blz. 6 onderaan). Prod. XXV.  
 

Voorts staan er nog drie kinderen van de zus van Melva Romana PIKERIE (genaamd 

Emilda Clemencia PIKERIE) in de stamboom (zie blz. 6 onderaan), te weten: 
 

Henry Jeronimo PIKERIE, geb. 8 febr. 1977, wonende te Kaya Vicentius F. Gomes 

12, Bonaire; 

Edson Arantes PIKERIE, geb. 10 sept. 1979, wonende te Kaya Vicentius F. Gomes 

12, Bonaire; 

Fabienne Criemita PIKERIE, geb. 30 mei 1990, wonende te Kaya Vicentius F. Gomes 

12, Bonaire. 
 

Zie bijgaande prod. XXVI, kopie geboorte-boekje en kopieën paspoorten. 

De afstamming van hen alle vier staat vast. Melva Romana PIKERIE en Fabienne 

Criemita PIKERIE zijn reeds in de lijst opgenomen. Zij zijn waren persoonlijk 

verschenen.  
 

Alle vier hebben ondergetekende inmiddels schriftelijk verzocht om voor hen op te 

treden, welk verzoek is aanvaard, weshalve zij in deze procedure moeten worden 

geacht te zijn verschenen. Zij dienen dus alle vier op de Lijst van bekende schuldeisers 

te worden opgenomen, d.w.z. de ontbrekende twee dienen nog te worden toegevoegd. 
 

Opmerkingen over Eerste en/of Tweede Aanvulling Inleidend Verzoekschrift  
 

3. Er is nog geen succesvol contact geweest met de volgende TWEE kinderen van de  

dhr. Augustus Lodevicus Agapitus MARTIS en mv. Anna PETRONA: 

a. Jose Lucio MARTIS, op 8 juni 1938 afgevoerd naar Aruba; 

b. Miguel Antonio MARTIS, waarvan Frans geen verdere gegevens bij Burgerzaken 

bekend zijn. Volgens info van dhr. John Frans moet hij naar Curaçao zijn afgevoerd.  
 

Hernieuwde pogingen zijn ondernomen om de erfgenamen van deze Arubaanse en 

Curaçaose tak op te sporen. Dit heeft tot nu toe geen resultaat gehad. Een laatste 

poging zal worden gedaan.  
 

4. Over mv. Amarylles Maximiliana HART is in de Eerste Aanvullende Akte bij het Inl. 

Verzoekschrift opgemerkt dat zij gehuwd was met dhr. Elvio Francisco ANGEL, een 

erfgenaam die in de stamboom genoemd staat. Dhr. Angel is dus zeker een erfgenaam. 

Zij zijn op 26 augustus 1998 van de echt gescheiden op basis van een echtscheidings-

convenant. Het te verdelen erfgoed wordt in dit convenant niet genoemd. Producties 

terzake zijn overgelegd. Het Gerecht dient nog te bepalen of mv. Hart als deelgenoot 

van het erfgoed in kwestie (als een erfgenaam) moet worden aangemerkt. 
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5. In de Eerste Aanvullende Akte bij het Inl. Verzoekschrift zijn documenten overgelegd 

waaruit blijkt dat mv. Yolanda Manuela STATIA, geboren op Aruba op 17 juni 1949 

en wonende te Kaya Alata 19, Curaçao, e-mail: yolandastatia@gmail.com (tel: 527 

4446 en 888 8962) en haar broers en zusters als erfgenamen moeten worden 

aangemerkt. De afstamming is in bedoelde documenten aangetoond. Ter aanvulling 

daarop wordt nog overgelegd een Uittreksel uit het Geboorteregister van Tomasa 

Genoveva WANGA d.d. 10 aug. 1981, prod. XXII. Mv. T.G. Wanga was een dochter     

van Reinardus WANGA en Virginia Rafael JANGA (zie blz. 2 stamboom prod. XI).  
 

Ondergetekende heeft zich voor hen reeds gesteld in de Tweede Aanvullende Akte 

Verzoekschrift. Zij dienen dus in de Lijst van Erkende erfgenamen te worden 

opgenomen.  

 

6. Voorts wordt nog vermeld dat eiser Edgar Odilion Tjen-A-Kwoei zelf nog een paar 

broers en zusters heeft, die nog geen bewijs hebben overgelegd van hun status. 

Mogelijk wordt in een later stadium alsnog informatie over hen overgelegd.  
 

7. Kinderen van Hungero FRANS bij Ramona Agnes WANGA, die een kind was van 

Reinardus WANGA en Virginia Rafael JANGA, zie blz. 2 stamboom (prod. XI).  

Deze kinderen zijn: 

Sonia Isidora FRANS, geb. 4 april 1947 te Curaçao; 

Melba Hedrigia FRANS, geb. op 17 oktober 1948 te Curaçao; 

Alex Luciano FRANS, geb. 23 mei 1950 te Bonaire; 

Margriet Agnes FRANS, geb. 19 april 1952 te Bonaire.  
 

Zowel vader als moeder van deze kinderen zijn overleden. Alle 4 zijn kinderen van in 

de stamboom opgenomen erfgenamen. Hun afstamming staat dus vast. Zie prod. XVI, 

kopie van het Trouwboekje van hun ouders, alsmede een uittreksel uit de 

basisadministratie (overgelegd bij Tweede Aanvullende Akte).  
 

Er is nog geen contact tot stand gekomen met Alex Luciano FRANS voor achterhalen 

van adresgegevens en om hem erop te wijzen dat hij c.q. zij dienen te verschijnen om 

op de Lijst van erkende Erfgenamen te kunnen worden geplaatst.  
 

8. Feliz Antonio MARTIS, geb. 21 februari 1943 te Bonaire en wonende te 

Karawaraweg # 16, Curaçao.  
 

Hij is opgenomen in de stamboom op blz. 8 onderaan. Weliswaar staat daar 

aangegeven dat hij geboren zou zijn op 21 maart 1943, maar dit moet een vergissing 

zijn. Zijn afstamming staat dus vast. Zie kopie van zijn sédula, prod. XVII, overgelegd 

bij de Tweede Aanvullende Akte.  
  

Wat nog ontbreekt om hem op de Lijst van erkende Erfgenamen te kunnen plaatsen is 

zijn verschijning in deze procedure. Daarover moet nog contact met hem opgenomen 

worden. Dit vergt enige tijd, omdat hij een oude man is die daarover persoonlijk moet 

worden benaderd. Hij heeft een rustige uitleg nodig. Hier wordt nog steeds aan 

gewerkt. Een laatste poging zal worden ondernomen.  
 

mailto:yolandastatia@gmail.com
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9. Onder punt 9 van de Tweede Aanvullende Akte is reeds opgemerkt dat de erfgenamen 

Giovanni Jose Maria FRANS, Kerenza Tessa FRANS en Mariëlle Caresse Ginette 

FRANS, die een Verweerschrift hebben ingediend, zonder enige kwalificatie op de 

Lijst van Erkende Erfgenamen moeten worden opgenomen. Er staan thans vraagtekens 

bij op de Lijst. Volgens ons is dat onjuist. Uit het Verweerschrift blijkt immers dat zij 

verschenen zijn. Zij worden genoemd in de stamboom (blz. 7, 4
de

 alinea).  
 

Bijgaand nog een kopie van het Trouwboekje, waarin zij alle drie zijn opgenomen en 

tevens een fotokopie van de sédula van Mariëlle Caresse Ginette FRANS, prod. 

XXVII.                                        
 

10. Dhr. Hipolito Filomeno Antonio MORILLO is moeilijk te lokaliseren, maar woont 

volgens ontvangen informatie te Mexico 84, Bonaire. Getracht zal worden contact met 

hem op te nemen.  
 

Ten aanzien van de aangewezen taxateur 
 

11. Over de betrouwbaarheid van de aangewezen taxateur (Taxabon N.V.) in het 

algemeen bestaat geen twijfel. Echter de geïnteresseerde koper heeft Taxabon N.V. al 

gevraagd het terrein te taxeren, althans aldus hebben wij vernomen, op zijn minst dat 

zulks zijn intentie was. Het is dus van belang om vooraf te weten of Taxabon al in 

opdracht van de geïnteresseerde koper het terrein in kwestie heeft getaxeerd. Als dit 

immers het geval is, dan ontstaat op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling.  
 

Tevens geven wij het Gerecht in overweging om de weg te volgen die ook door het 

OLB wordt gevolgd, namelijk om twee taxateurs te benoemen en dan als waarde aan 

te houden het gemiddelde van de twee taxaties.   
 

Hierover dient het Gerecht nog te beslissen.  
 

CONCLUSIE 
 

12. Er is alle aanleiding dat het Gerecht de gegevens die zijn aangeleverd verwerkt in een 

nieuwe Beschikking. Eventuele vragen of onduidelijkheden die daaruit mogen 

voortkomen, kunnen daarna dan worden opgehelderd.  
 

Tevens kan daarin worden herbeslist over de aanstelling van de taxateur.  
 

Vervolgens lijkt het dienstig dat het Gerecht nogmaals een regiezitting bepaalt en 

aangeeft welke punten daarin nog aan de orde moeten komen. 
 

Ondergetekende zal in de tussentijd voortgaan met in ieder geval de nog in leven 

zijnde erfgenamen die met naam en adres in de stamboom worden genoemd (en die 

nog niet gereageerd hebben) op te sporen of op zijn minst nog eens apart aan te 

schrijven. Als er een naam en een adres is, zou het incorrect zijn om na te laten hen op 

zijn minst aan te schrijven. Maar het geding moet daar, naar onze mening, niet langer  
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door worden opgehouden. De volgende belangrijke stappen dienen thans te worden 

gezet voor de voortgang. 
 

Bonaire, 29 augustus 2018 

Namens eiser en de door hem  

  vertegenwoordigde erfgenamen,  

mr. M. Bijkerk 

 

 


