
 

  
 

Oproep 
Bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire, is een 

verzoek ingediend tot toekenning in eigendom van de langdurig onverdeeld gebleven boedel 
bestaande uit twee percelen te  

 
PLAYA op Bonaire,  

kadastraal bekend afdeling 4, sectie D, nummer 581, groot 726m² (erf) en afdeling 4, sectie D, 
nummer 582, groot 537m² (bouwterrein) welke percelen volgens de schriftelijke inzage van het 

kadaster beide sinds 1905 ten name staan van Antonius Marchena, die vermoedelijk is geboren op 
Bonaire op 3 september 1864 en overleden op Bonaire op 1 mei 1943 en gehuwd was met Anna 

Perina Booi, geboren op Bonaire op 20 oktober 1864 en uitgeschreven op 21 november 1951 naar 
Aruba, 

 
zulks op grond van artikel 3:200a en verder van het Burgerlijk Wetboek BES. 

 
Uit het huwelijk van Antonius Marchena en Anna Perina Booi zijn - volgens de gezinssamenstelling 

van de afdeling burgerzaken van het OLB - zeven kinderen geboren: 
1. Jose Bernardo Georgio Marchena, geboren op Bonaire op 18 augustus 1892 en uitgeschreven naar 
Nederland op 30 juni 1957, gehuwd op Bonaire op 9 april 1947 met: Urania Martijn geboren op 
Bonaire op 12 april 1903 en uitgeschreven naar Curaçao op 6 januari 1986,  
2. Augustina Angela Marchena, geboren op Bonaire op 5 mei 1894 en overleden op Bonaire op 14 
februari 1895, 
3. Reginalda Belen Marchena geboren op Bonaire op 12 februari 1896, verdere gegevens niet 
bekend,  
4. Venancio Bonifacio Venancio Marchena, geboren op 5 juni 1898, verdere gegevens niet bekend,  
5. Aurelio Conrado Marchena geboren op Bonaire op 18 februari 1901, verdere gegevens niet 
bekend,  
6. Fernando Alexius Petrus Marchena geboren op Bonaire op 30 mei 1903 en uitgeschreven op 19 
juni 1937 naar Aruba, 
7. Clovis Jacobus Marchena geboren op Bonaire op 12 oktober 1905 en uitgeschreven op 19 april 
1947 naar Aruba; gehuwd op 29 oktober 1930 op Bonaire met: Enriqueta Hugolina Martijn geboren 
op 1 april 1907 en uitgeschreven op 8 juli 1947 naar Aruba.  
 

Het verzoek zal worden behandeld op maandag 27 juni 2022 om 11.00 uur  
in het gerechtsgebouw te Bonaire (Fort Oranje, Plasa Reina Wilhelmina).  

 
Belanghebbenden worden opgeroepen om op de mondelinge behandeling te verschijnen en kunnen  

voorafgaand aan de mondelinge behandeling een verweerschrift indienen bij de griffie van het 
gerecht onder vermelding van BON202200102.  

 
Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij griffier  

mr. J.M.M. Hooijman (tel: + 599 7178172). 
 

De in deze zaak door het gerecht te geven beschikkingen zullen worden gepubliceerd op  
www.gemhofvanjustitie.org/uitspraken/onverdeelde-boedels  

http://www.gemhofvanjustitie.org/uitspraken/onverdeelde-boedels

