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Tropenkolder met
dank aan Bonaire
Van onze correspondent

Kralendijk/Delft - Waarnemend gezaghebber Peter Silberie en gedeputeerde Marugia
Janga van Sociale Zaken hebben de lancering van het boek Tropenkolder met hun aanwezigheid luister bijgezet.
De debuutroman van Marcel
de Jong (1965) werd zondag onder grote belangstelling ten
doop gehouden bij boekhandel
Huyser in zijn woonplaats Delft.
Het is de vraag of de hoge gasten

uit Bonaire ook waren gekomen
als zij het boek vooraf hadden
kunnen lezen.
Want het eiland, of beter gezegd de eilanders en dan vooral
de politici, komen er bepaald

In de rij voor een gesigneerd exemplaar van Tropenkolder.

niet genadig vanaf in Tropenkolder. Een roman is maar een roman en vooraf waarschuwt de
auteur dat overeenkomsten met
ware gebeurtenissen en werkelijk bestaande personen niet al te
letterlijk moeten worden genomen.
Maar geen lezer zal er aan
ontkomen om bij de passages
over twee politieke rivalen de gezichten van Ramonsito Booi en
Jopie Abraham voor zich te zien.
Zoals dat bij meer personen gebeurt die in het boek figureren
en situaties die worden beschreven.
De Jong lijkt een rekening te
willen vereffenen voor alle misstanden die hij heeft gesignaleerd in de jaren dat hij op Bonaire werkzaam was als onderwijzer en als correspondent van
de Caribische editie van het Algemeen Dagblad.
Tropenkolder zal voor al die
Europese Nederlanders die met
een koffer vol illusies naar de eilanden komen en er met diezelfde koffer maar dan gevuld met

Waarnemend gezaghebber Peter Silberie en gedeputeerde Marugia
Janga in gesprek met auteur Marcel de Jong.
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desillusies weer vertrekken een
‘feest’ der herkenning zijn. En
omgekeerd zullen de eilanders
de botte directheid en respectloosheid van de makamba bevestigd zien.
Roman of niet, De Jong slaagt
er messcherp in een opvallend
makkelijk leesbare stijl met een
reeks aan het dagelijkse leven
ontleende botsingen tussen
twee culturen bloot te leggen
waarom relaties op zowel het
persoonlijke als het professionele vlak tussen Antillianen en
Hollanders zo vaak stuklopen.

Wat rest is onbegrip aan beide
zijden. In die zin kent Tropenkolder geen happy ending. Integendeel. Maar dat zou ook zo
maar eens kunnen komen omdat de ik-figuur slachtoffer is geworden van een ,,geestesstoornis die volgens een vroegere opvatting bij Europeanen na
langdurig eenzaam verblijf in de
tropen kon optreden.”
Tropenkolder is volgens uitgeverij Passage binnenkort ook
verkrijgbaar op de Antillen.
i uitgeverijpassage.nl
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Antilliaanse
sferen tijdens
T-Parade
Van een onzer
verslaggeefsters
Willemstad/Tilburg - Tijdens de T-Parade, een van de
grootste multiculturele evenementen van Tilburg,
neemt dit jaar ook de Antilliaanse showgroep Stims and
Friends uit Gemert deel. Op
zondag 4 juli verandert de
binnenstad in een veelkleurige oase. De T-Parade heeft
tijdens zijn vierde editie het
hoogst aantal deelnemers
ooit: 54 groepen met praalwagens of muziek.
i www.t-parade.nl
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Appt. model
studio/1 slpk + 2 slpk
zwembad. electr. deur
met privé parkeren.
Voor meer informatie:
Telf. 699-7137

EXECUTORIALE VERKOOP
Op vrijdag 18 juni 2010, des morgens om 10.00 uur zal, ten overstaan van
notaris mr. J.R.E. Kleinmoedig of diens waarnemer, te zijnen kantore aan de
Caracasbaaiweg 125 op Curaçao, krachtens artikel 3:268 van het Burgerlijk
Wetboek van de Nederlandse Antillen in het openbaar worden verkocht, eerst
bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:
1. Een perceel grond gelegen in het tweede district van Curaçao op "San
Domingo", ter grootte van 1.470m2, nader omschreven in meetbrief nummer
290 van 29 augustus 1961, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend
als Gosieweg 17.
2. A. Een perceel grond gelegen in het tweede district van Curaçao, voorheen
bekend als derde district, deeluitmakende van en bekend als kavel U-60
van het verkavelingsplan "SUN VALLEY ESTATE" te "PLANTAGE
WATERLOO, alias LAND EN ZEEZIGT", ter grootte van 585m2, nader
omschreven in meetbrief nummer 1570 van 28 september 1992;
B. Een perceel grond gelegen in het tweede district van Curaçao, voorheen
bekend als derde district, deeluitmakende van en bekend als kavel U-61
van het verkavelingsplan "SUN VALLEY ESTATE" te "PLANTAGE
WATERLOO, alias LAND EN ZEEZIGT", ter grootte van 610m2, nader
omschreven in meetbrief nummer 1569 van 28 september 1992, met het
op die percelen gebouwde, plaatselijk bekend als Sun Valley kavel U
nummer 60A, B en C en kavel U nummer 61D, E en F.
De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage liggen ten
kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient te identificeren
en dat van iedere bieder gevorderd kan worden dat hij ter nakoming van zijn
bod en verdere verplichtingen, een bankgarantie stelt ten belope van de
geboden koopsom vermeerderd met de veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te
houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te noemen.
Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een schriftelijk bod, tot
het onderhands verkopen van bovenvermelde onroerend goed, bij de
ondergetekende notaris uitbrengen.
NOTARISKANTOOR KLEINMOEDIG &
NAALDIJK
Caracasbaaiweg 125
Tel.: 465-4900 / fax: 465-4755.

‘Good governance’
beter dan Nederland

Vervolg van pagina 8
staatsregeling

Arjen van Rijn onderzocht de
verschillen tussen de Staatsregelingconcepten van Curaçao en
Sint Maarten. Voor wat betreft
de verhouding tussen bestuurders en burgers bevatten beide
Staatsregelingen ‘enige interessante vernieuwingen, die passen
bij de huidige tijd’. Zo moet de
overheid bij de uitvoering van
haar taak openbaarheid betrachten. Ook het instituut Ombudsman wordt constitutioneel verankerd. En, zo stelt Van Rijn:
,,Goed is ook dat de Staatsregelingen ieder duidelijke normen
gaan bevatten voor deugdelijk financieel bestuur.” Zo zal voor
Curaçao voortaan de eis gelden,
dat de op de begroting van een
begrotingsjaar opgenomen uitgaven volledig worden gedekt
door op die begroting opgenomen inkomsten. Hoe dat moet
gebeuren, daarvoor worden bij
Landsverordening nadere regels
gesteld. Verder moet er voortaan
met sluitende meerjarenbegrotingen worden gewerkt.
De formuleringen in de
Staatsregeling van Sint Maarten

zijn minder dwingend. ,,Er
wordt alleen van een verplichting tot sluitende begrotingen
gesproken en langs de neus weg
wordt in dat verband ook de
meerjarenbegroting opgevoerd.
Maar daar staat tegenover dat tot
Landsverordeningen inzake de
heffing van belastingen alleen
bij volstrekte meerderheid van
het aantal wettelijke leden van
de Staten kan worden besloten
en dat de Staatsregeling verder
wel de expliciete verplichting bevat om bij Landsverordening regels te stellen ten einde de rechtmatigheid en integriteit van het
bestuur en het bestuurlijk handelen alsmede de deugdelijkheid van het financieel bestuur
te waarborgen”, zo schrijft Van
Rijn die concludeert: ,,Beziet
men per saldo het geheel aan regels die betrekking hebben op
‘good governance’, dan mag de
conclusie luiden dat in de verhouding tussen overheid en burger in constitutioneel opzicht
weer een nieuwe stap is gezet
die verder gaat dan hetgeen de
Nederlandse Grondwet en de
Staatsregeling van Aruba op dit
moment te bieden hebben.

