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‘Cornelisbaai’ niet van/voor Obersi

Jonge baseballhelden 
bij Fòrti

De Raad van Ministers heeft de jonge base-
ballspelers van de Baseball Junior League,
Senior League en Intermediate League giste-
ren met open armen op Fòrti ontvangen.
Deze teams zijn allemaal Latijns-Amerikaans
kampioen geworden. De managers van de
teams hebben een Curaçaose vlag cadeau
gekregen van premier Ivar Asjes om Curaçao
in het buitenland te promoten. Op de foto
staan de baseballhelden samen met het kabi-
net Asjes.           FOTO REGERING VAN CURAÇAO 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In hoger
beroep in de bodemzaak
zijn de erven Obersi
wederom in het ongelijk
gesteld waar het gaat om
de aanspraak die zij willen
maken op een perceel dat
bekend staat als ‘Cornelis-
baai’ bij het toeristische
Sea Aquariumstrand.

,,Het vonnis komt erop neer
dat het Land (de overheid dus,
red.) eigenaar is en dat de erven

Obersi het perceel dienen te ont-
ruimen en verlaten”, aldus de
advocaat voor het Land, Michiel
Noordhoek van advocatenkan-
toor HBN Law.  Het vonnis
komt er, kort gezegd, op neer dat
het niet uitmaakt dat vader
Obersi al beheerder was van het
perceel nog voordat het Land er
eigenaar van werd. Vader Obersi
heeft het perceel sinds de jaren
zestig beheerd, bewaakt en
onderhouden. ,,Hieruit blijkt dat
Obersi zichzelf steeds als hou-
der en niet als bezitter of eige-
naar van het perceel beschouw-
de”, aldus het vonnis in beroep.

Het Hof wijst er vervolgens
op dat de zaak te vergelijken is
met de zaak Courtar van Sint
Eustatius. ,,Of men bezitter is
geworden, moet worden beoor-
deeld op grond van uiterlijke fei-
ten. De gesteldheid en de
waarde van de zaak mogen me-
de een rol spelen. Vader Obersi,
voorganger van de erven, heeft
gedurende lange tijd de grond
van de overheid gebruikt als
houder, ook al had zijn gebruik
een min of meer exclusief karak-
ter gekregen. Voor zover vader
Obersi al de grond gebruikte
voordat het Land deze in 1961 in
eigendom verkreeg, was hij hou-
der van de toenmalige eigenaar.
De overheid gedoogde het ge-
bruik door Obersi, althans zo
lang als de overheid de grond
niet zelf nodig had. Wanneer
men heeft aangevangen met een

andere rechtsverhouding, gaat
men daarmee onder dezelfde ti-
tel voort, zolang niet blijkt dat
hierin verandering is gebracht,
hetzij ten gevolge van een han-
deling van de eigenaar, hetzij
ten gevolge van een tegenspraak
van diens recht. Obersi heeft
zich destijds niet zodanig gedra-
gen dat de overheid daaruit niet
anders kon afleiden dan dat hij
pretendeerde eigenaar te zijn.”

Het dispuut begon met het
verzoek in 2008 van zoon Ober-
si aan het Eilandgebied, om het
perceel in erfpacht uit te geven
aan zijn naamloze vennoot-
schap Cornelis Bay Resort & Ca-
sino nv. met als motivering dat
vader Obersi het perceel al sinds
de jaren zestig beheert, bewaakt
en onderhoudt. 

Ook hierin geeft zoon Obersi,
zo voert het Hof aan, aan dat het

perceel alleen maar werd be-
heerd en dat zijn vader dus niet
de eigenaar was. Het terrein was
eerst eigendom van Willem Fre-
derik Hendrik Bakhuis, die eige-
naar was van de gronden Koraal-
specht en Waschtuin, plaatselijk
bekend als Cornelisbaai. In 1954
verkocht Bakhuis een deel van
het terrein met daarop het Land-
huis Cornelisbaai aan Bernabe-
la. Dat deel verkocht Bernabela
in 1960 aan vader Obersi. Het
andere deel bleef eigendom van
Bakhuis, en later van Maria Loi-
sa Goilo die het na zijn overlij-
den erfde. Zij verkocht het land-
goed in 1961 aan het Eilandge-
bied Curaçao. Obersi, die in de
jaren ’60 het andere deel in ei-
gendom had, beheerde al die tijd
het terrein dat eerst van Bakhuis
was, daarna van Goilo en tot slot
van het Land.

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Regeringspartij
PAIS maakt zich zorgen over de
kosten van het onderwijs bij Fef-
fik. Fractielid Eugène Cleopa
heeft hierover vragen gesteld
aan minister van Onderwijs, Ire-
ne Dick (PS). Volgens coalitie-
partner PAIS zijn de inschrijf-
kosten van 450 gulden voor veel
leerlingen te hoog. Het instituut
voor vak- en beroepsonderwijs
Feffik heeft veel studenten uit
gezinnen met een laag inko-
men. ,,De minister is vast ook
van mening dat elke jongere die
de kans krijgt om een vak te le-
ren of zich door vorming voor
kan bereiden op de arbeids-
markt daarmee zijn of haar kan-
sen vergroot”, schrijft Cleopa.

PAIS vindt dat de jeugd niets
in de weg mag worden gelegd
om zich te kunnen ontwikkelen.
Het Statenlid zegt te begrijpen

dat de kosten voor het zoge-
noemde ‘vrije onderwijs’ enorm
zijn en dat deze filosofie niet op
alle onderwijsvormen toegepast
kan worden. Toch vindt de coali-
tiepartij dat de minister ervoor
moet zorgen dat de kosten voor
Feffik geen belemmering zijn
voor jongeren die zich daar ko-
mend schooljaar willen inschrij-
ven.

Concreet vraagt Cleopa aan
minister Dick wat haar beleid is
voor studenten die niet over vol-
doende financiële middelen be-
schikken om welke vorm van
onderwijs dan ook te volgen. Hij
vraagt wat de voorwaarden zijn
om in aanmerking te komen
voor een studiekostenvergoe-
ding van de Stichting Studiefin-
anciering Curaçao (SSC) en wel-
ke opleidingen een vergoeding
krijgen voor ingeschreven leer-
lingen. 

Vragen PAIS over
studiekosten Feffik


