
 

Pagina 1 van 8/ 20210727 Juliana c.s.-Maduro c.s. Akte uitlating na comparitie en descente 

 

Gemeenschappelijk Hof Justitie van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten en 
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
 
 
Zaaknummer : Ghi 25422-H- 23/18-CUR201400587-CUR2017H00221 
Datum  : 27 juli 2021 
 
 
AKTE UITLATING NA COMPARITIE VAN PARTIJEN EN DESCENTE 
 
 
In het aanhangige appel tussen:  
 
1. MANUEL BARRETO DE ANDRADE en 
2. JOSE MANUEL VIEIRA RODRIGUES DO VALLE 
hierna met “De Andrade c.s.” aan te duiden,  
belanghebbende partijen;  
gemachtigde: mr. S.I. Da Costa Gomez; 
 
en: 
 
1. PETRONILLIA JULIANA-JANSEN 
2. MARELYNE JULIANA 
3. LUDMILA JULIANA 
4. GILBERT JULIANA 
5. SIEGFRIED JULIANA en 
6. JOYCELINE JULIANA  
hierna te noemen: “Juliana c.s.”, 
oorspronkelijk mede-eisers, thans de enige appellanten in hun eigen appel en, na de intrekking 
van hun respectieve appels door Anibel Maduro c.s. en Meyer c.s., niet langer (mede-) 
geïntimeerden in enig nog aanhangig appel, 
gemachtigde: mr. C.A. Peterson;  
 
en:  
 
1. ANIBEL MADURO 
2. ELVIA PETERNELLA 
3. ERCALA MADURO 
4. MILDRED MEIJER  
hierna te noemen: “Anibel Maduro c.s.”, 
oorspronkelijk mede-eisers of gedaagden en thans voormalige appellanten in hun eigen inmiddels 
door hen ingetrokken appel en nu nog dus enkel geïntimeerden in het door appellanten 4 tot en 
met 9 ingestelde appel;  
gemachtigde: mr. R.M. Nieuw 
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en:  
 
5. JOSEPH TYRONE MEYER 
6. ROLAND MEYER 
7. EITHEL WILLEMS 
8. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN ERVEN CONSTANTIN CLEMENT MEYER 
9. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN ERVEN PAULINA CAROLINA MEYER 
10. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN ERVEN ANNA MARIA MEYER en 
11. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN ERVEN JEROME MARTIS MEYER 
hierna te noemen: “Meyer c.s.”, 
oorspronkelijk mede-eisers of gedaagden en thans voormalige appellanten in hun eigen inmiddels 
door hen ingetrokken appel en nu nog dus enkel geïntimeerden in het door appellanten 4 tot en 
met 9 ingestelde appel;  
gemachtigde: mr. R.M. Nieuw 
.  

 
Juliana c.s. en De Andrade c.s. laten zich, naar aanleiding van de, op 24 juni 2021, door het hof 
gehouden comparitie van partijen en de direct daarop gevolgde descente en het van die 
comparitie en descente door het hof opgemaakte proces verbaal als volgt uit.  
 
1. De Andrade c.s. en Juliana c.s. zijn van oordeel dat thans nog slechts een appel aanhangig is, 

namelijk het door Juliana c.s. ingestelde appel. Immers, Anibel Maduro c.s. en Meyer c.s. 

hebben ieder het respectieve door hen ingestelde appel ingetrokken en doen royeren en zijn 

dus geen appellanten meer. Juliana c.s. en De Andrade c.s. verwijzen naar de door Anibel 

Maduro c.s. en Meyer c.s.., op de rol van 4 juli 2019, genomen “Gezamenlijke akte toelichting 

royement”, onder andere, onder punt 13. Zij zijn nu nog enkel geïntimeerden in het door 

Juliana c.s. ingestelde appel.  

  

2. Sub 12 van hun “Gezamenlijke akte toelichting royement” stellen Anibel Maduro c.s. en 

Meyer c.s. dat de gronden van Zee en landzicht niet behoren tot een langdurig onverdeelde 

boedel in de zin van artikel 3: 200a BW, omdat de stamboom van Jan Meyer bekend zou zijn. 

Wel erkennen zij in datzelfde schriftuur, onder punt 6 dat in casu sprake is van een der vele 

onverdeelde boedels in Curaçao. In rechte staat ook tussen partijen vast dat het in deze gaat 

om de al in 1863 opengevallen nalatenschap van de toen overleden Jan Meyer. Feitelijk gaat 

het dus zeker om een langdurig onverdeeld gebleven nalatenschap in de zin van artikel 

3:200a BW. Door het hof is dan ook terecht in het proces-verbaal van de op 24 juni 2021 

gehouden comparitie van partijen descente vastgesteld dat het geschil betreft de lang 

onverdeelde boedel van het landgoed Zee en landzicht. 

 

3. In dit verband wijzen Juliana c.s. en De Andrade c.s. erop dat de boedelnotaris Chatlein, bij 

e-mailbericht van 22 juli 2021, aan Anibel Maduro c.s. en Meyer c.s., althans aan hun 

gemachtigde mr. Nieuw, heeft doen weten: “Het is voor mij niet mogelijk om een verklaring 

van erfrecht af te geven, indien ik gegevens van erfgenamen (staken) mis. Het concept dat 

enkele jaren terug door mij is ingediend, is opgemaakt naar aanleiding van de stamboom die 
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ik van de Burgerlijke Stand heb ontvangen. In de stamboom ontbreken echter gegevens, 

waardoor bij bepaalde personen de vererving niet uitgezocht kan worden. Bovendien is de 

stamboom ondertussen verouderd, zodat een nieuwe dient te worden aangevraagd, c.q. de 

gegevens opgenomen in de stamboom dienen te worden geverifieerd bij de Burgerlijke 

Stand”. Juliana c.s. en De Andrade c.s. verwijzen naar productie d hierbij. 

 

4. Dit betekent in de visie van Juliana c.s. en De Andrade c.s. dat het niet, althans niet zonder 

meer, mogelijk is om precies vast te stellen wie allemaal rechthebbenden zijn tot - of 

erfgenamen zijn in - de nalatenschap van Jan Meyer. In hun optiek moet of mag aangenomen 

worden dat het opmaken van een nieuwe verklaring van erfrecht niet alleen zeer tijdrovend 

zal zijn, zonder dat vooraf überhaupt aangegeven kan worden of het zal lukken om een 

dergelijke verklaring op te stellen. Ook staat volgens hen vast dat de met het opmaken van 

een deugdelijke verklaring van erfrecht althans met de poging om een dergelijke verklaring 

gemoeide kosten exorbitant, althans prohibitief hoog zijn. In deze verwijzen Juliana c.s. en 

De Andrade c.s. naar de door de bedoelde notaris, met haar e-mail aan het hof van 12 juli 

2021, aan het hof overgelegde en door het hof, met zijn e-mail van 20 juli 2021, aan partijen 

verstrekte raming van haar factuur voor de door haar voor het opmaken van haar eerste 

verklaring van erfrecht verrichte werkzaamheden en bestede kosten. Namelijk ANG 

91.495,28. Een geheel nieuw op te stellen verklaring van erfrecht, waarvan, reeds op 

voorhand al eigenlijk al aangenomen moet worden dat deze niet zal voldoen als basis voor 

de verdeling van de onderhavige nalatenschap (gronden) zal weer een factuur in de orde van 

grootte van een dergelijk bedrag opleveren. 

 

5. Juliana c.s. en De Andrade c.s. menen dat de onderhavige Plantage Zee en landzicht kan 

worden aangemerkt als deel uitmaakt van een gemeenschap welke zolang onverdeeld is 

gebleven dat aannemelijk is geworden dat niet alle deelgenoten meer kunnen worden 

opgespoord. Ook zijn zij van mening dat de waarde van de aandelen der vermoedelijke 

deelgenoten, waaronder het grote aantal van zowel de bekende als de ontbrekende en/of 

onbekende deelgenoten, afgezet tegen de voormelde prohibitieve kosten gemoeid met de 

opsporing der deelgenoten en e kosten van de waardebepaling van de zaak en de verdeling 

en levering, er voldoende grond is voor het hof om, overeenkomstig artikel 3:200a BW, de 

litigieuze gronden van Plantage Zee en landzicht als een zelfstandige zaak of nader af te 

bakenen gedeelten daarvan als zelfstandige zaken, in eigendom toe te kennen aan de 

gebruikers, waaronder de deelgerechtigden tot de nalatenschap van Jan Meyer. 

 

6. Juliana c.s. en De Andrade c.s. menen dat de afwikkeling van deze nalatenschap primair 

gediend is met de aanmerking van de gronden van Plantage Zee en landzicht als een 

zelfstandige zaak en dat het hof bepaalt dat deze, tegen de daarvoor te bepalen beste 

waarde (zijnde de hoogste prijs die een willekeurige derde of een medegerechtigde daarvoor 

wil betalen), door het hof aan Juliana c.s. en De Andrade c.s., die daarover overeenstemming 

hebben, worden toegekend, met dien verstande dat zij de overige erfgenamen, vanwege 

hun daarin vervatte overbedeling, alles overeenkomstig de bedoelde beste waarde van deze 
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gronden en hun aanspraken tot de nalatenschap van Jan Meyer, de door het hof vast te 

stellen vergoedingen betalen.  

 

Juliana c.s. en De Andrade c.s. beschikken ook over de fondsen om het gebied te ontwikkelen 

tot een stedelijk woongebied voorzien van de nodige infrastructuur. 

 

7. Subsidiair menen Juliana c.s. en De Andrade c.s. dat de afwikkeling van deze nalatenschap 

gediend is met de opdeling van de gronden van Plantage Zee en landzicht in nader af te 

bakenen gedeelten die, elk, als een afzonderlijke of zelfstandige zaak worden aangemerkt 

en tegen de daarvoor door het hof te bepalen beste waarde, aan de daarvoor in aanmerking 

komende erfgenamen of gebruikers of, bij gebreke daarvan, een geïnteresseerde derde 

worden verkocht. De verkrijger zal de door het hof te bepalen verkrijgingsprijs aan de boedel 

dienen te voldoen. De aldus in de boedel vallende fondsen worden vervolgens, alles 

overeenkomstig de aanspraken van de tot de nalatenschap van Jan Meyer gerechtigden, aan 

deze gerechtigden uitgekeerd. Voor niet of nog niet opgekomen gerechtigden vinden de 

nodige reserveringen plaats, met dien verstande dat deze reserveringen, indien niet 

geclaimd door een rechthebbende, vrijvallen ten gunste van de bekende erfgenamen. 

 

8. Indien het hof voor de subsidiair aangegeven verdelingswijze kiest of bepaalt dat een 

gerechtigde tot de nalatenschap van Jan Meyer met toekenning van grond uitgekocht kan 

worden maken Juliana c.s. en De Andrade c.s. aanspraak daarop. Alsdan wensen Juliana c.s. 

dat hen dat gedeelte van de gronden wordt toegekend dat, in grootte, pro rata, 

overeenstemt met hun nog door de notaris vast te stellen erfdelen in de nalatenschap van 

Jan Meyer en dat gelegen is tegen de woonwijk Sun Valley aan.  

 

Dit gedeelte zal ook het gedeelte van de onderhavige gronden welke in het verleden op 

verzoek van Anibel Maduro c.s. door Juliana c.s. werd afgebakend.  

 

9. De Andrade c.s. wensen in het kader van deze subsidiair voorgestelde oplossing of indien het 

hof ervoor kiest om deelgerechtigden met grond uit te kopen het gedeelte van de gronden 

van Plantage Zee en landzicht, dat in het EOP tot conserveringsgebied is bestempeld, al dan 

niet door toebedeling, te verwerven. Het gaat dus om het gebied, dat bovenaan het talud 

begint en dat zich noordwaarts uitstrekt tot aan de zich aldaar bevindende noordgrens van 

de onderhavige Plantage Zee en landzicht. 

  

De Andrade c.s. hechten eraan dat dit gedeelte van deze gronden als conserveringsgebied 

worden aangehouden. Door de woordvoerder van Anibel Maduro c.s. en Meyer c.s. tijdens 

de door het hof gehouden descente, namelijk mevrouw Ercala Maduro, werd tijdens die 

descente expliciet bevestigd dat ook Anibel Maduro c.s. en Meyer c.s. en andere 

belanghebbende erfgenamen wensen dat dit gedeelte van de plantagegronden de 

bestemming conserveringsgebied behoudt, zodat partijen er mede kunnen instemmen dat 

De Andrade c.s. dit gedeelte verkrijgen. 
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10. Juliana c.s. en De Andrade c.s. benadrukken dat Anibel Maduro c.s. en Meyer c.s. zich niet 

verzetten tegen de uitkoop van deelgerechtigden door toekenning van grond aan hen. Zo 

geven zij, in hun op de rol van 4 juli 2019, genomen “Gezamenlijke akte toelichting 

royement”, aan dat zij bereid zijn om de Familie Royer met een deel van het onroerend goed 

uit te kopen, terwijl zij, sub 7 daarvan, ook aangeven dat het hen, per slot van rekening, gaat 

om behoud van hun respectieve, uiteraard pro rata, eigenaarsaanspraken op een deel van 

de grond. 

  

11. Nu tijdens de comparitie en descente is gebleken dat het gebied, dat gelegen is ten noorden 

van het talud, conserveringsgebied is, staat vast dat het in opdracht van het hof uitgebrachte 

deskundigen-taxatierapport niet juist is. Dit rapport en de daarin aangegeven waarden zijn 

gebaseerd op de onjuiste aanname van de door het hof benoemde deskundigen dat een 

substantieel deel van het in het EOP tot conserveringsgebied bestempelde gedeelte van 

Plantage Zee en landzicht, dat niet ontwikkeld mag worden, stedelijk woongebied is, dat wel 

ontwikkeld kan worden. Het aantal kavels, dat ontwikkeld kan worden, is dus beduidend 

minder dan het aantal dat de deskundigen voor hun waardebepalingen tot uitgangspunt 

hebben genomen. De door hen aangeduide waarden dienen dus herzien te worden. 

 

12. Ten overvloede herhalen Juliana c.s. en De Andrade c.s. dat zij over de fondsen beschikken 

om de overige gerechtigden uit te kopen en het gehele gebied en dus ook delen daarvan, die 

mogelijkerwijs aan hen worden toegekend, te ontwikkelen tot een hedendaags woongebied.  

 

13. Voor wat betreft de door Egg’s Farm Moderno betaalde huren zij opgemerkt dat het hiervoor 

bedoelde, door boedelnotaris Chatlein verstrekte, overzicht van de door haar aangegeven 

huurbetalingen overzichtelijk noch volledig of duidelijk is. 

 

Zo is dit overzicht onvolledig, omdat het nalaat de destijds door deze notaris, althans het 

notariskantoor, waaraan zij toen verbonden was, uit de door Egg’s Farm Moderno aan dit 

kantoor afgedragen huurgelden, aan de gemachtigde van Anibel Maduro c.s. en Meyer c.s. 

van toen, namelijk mr. R. Pols, ter voldoening van diens facturen voor Anibel Maduro c.s. en 

Meyer c.s., betaalde gelden te vermelden. Bovendien is dit overzicht niet inzichtelijk omdat 

het niet aangeeft op welke data tot welke bedragen betalingen werden verricht door Egg’s 

Farm Moderno.  

 

14. Voor wat betreft de door Egg’s Farm Moderno tot en met heden betaalde huurgelden is dit 

overzicht ook onvolledig, waarmede overigens niet, althans niet per se, gezegd wil zijn dat 

zulks volledig aan de boedelnotaris te wijten is. Dit niettegenstaande dat wellicht van haar 

verwacht had mogen worden dat zij ook bij het andere deel van het voormalige kantoor, 

waaraan ook zijzelf, voorheen, verbonden was, navraag zou doen.  

 

Gedoeld wordt op het toen notariskantoor Alexander & Simon en thans notariskantoor 

Alexander en Kleinmoedig geheten notariskantoor. Waarom de ze notaris dit niet gedaan 

heeft is niet duidelijk. Immers, zij wist dat de betalingen door Egg’s Farm Moderno bij dit 
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kantoor, dat dus toen nog het kantoor van notarissen Alexander & Simon was, een aanvang 

namen.  

 

15. Feit is in ieder geval dat Egg’s Farm Moderno steeds op dezelfde bankrekening de huren 

heeft afgedragen en wel voor de periode tot en met juni 2021. Deze rekening is de rekening 

bij Maduro & Curiel’s Bank N.V., genummerd 71285107, welke, oorspronkelijk, althans ten 

tijde van de aanvang van de periodieke betalingen via bancaire overschrijvingen door Egg’s 

Farm Moderno in 2006, ten name van notarissen Alexander & Simon gesteld was en thans 

nog steeds in ieder geval ten name van notaris Alexander gesteld is. Dit is dus afgezien van 

een tweetal betalingen, die niet via bancaire overboekingen werden gerealiseerd. 

 

16. Ten bewijze van de juistheid hiervan doen De Andrade c.s. wijzen op producties e tot en met 

o, zijnde de bewijzen van betaling door Egg’s Farm Moderno via notaris Alexander van de 

huren sedert augustus 2004 tot en met juni 2021. Deze bewijsstukken zijn deels – door 

ouderdom en de kwaliteit van de doorslagen van MCB-bankformulieren niet (meer) alle even 

goed leesbaar of zelfs überhaupt al dan niet volledig leesbaar. Daarom bieden De Andrade 

c.s. nader bewijs van deze betalingen aan door een of meer van haar eigen accountants en/of 

werknemers van de genoemde bank of het kantoor van notaris Alexander als getuigen door 

het gerecht te doen horen. Wellicht dat de boedelnotaris genoemd kantoor van notaris 

Alexander kan verzoeken om een specificatie van alle onttrekkingen van en betalingen op de 

hiervoor genoemde rekening aan het hof en partijen en belanghebbenden te verstrekken. 

Het gaat in ieder geval om de navolgende betalingen: 

 

Productie e :   16 november 2004 ANG 6.000 september 2004 december 2004 

Productie f :   27 mei 2005  ANG 7.500 januari 2005-mei 2005 

Ontbreekt 

Productie g : 14 juli 2006  ANG 1.500 juni 2006 

Productie h :    21 augustus 2006 ANG 1.500 juli 2006 

Productie i : 27 januari 2008  ANG 25.500 augustus 2006-31 december 2007 

Productie j : 24 november 2008  ANG 18.000 januari 2008-december 2008 

Productie k : 03 januari 2017   ANG 18.000 januari 2009-december 2009 

Productie l : 26 februari 2020 ANG 90.000 januari 2010-december 2014 

Productie m : 17 april 2020   ANG 90.000 januari 2015-december 2019 

Productie n : 16 juni 2021   ANG 18.000 januari 2020-december 2020 

Productie o : 16 juni 2021   ANG   9.000 januari 2021-juni 2021 

 

Het bewijs van betaling van de huur over de periode juni 2005-mei 2006 is kennelijk, even, 

in het ongerede geraakt. Volgens De Andrade c.s. werd ook voor die periode de huur betaald. 

Anders zijn die huurtermijnen verjaard, komt het De Andrade c.s. voor. Dat regardeert Egg’s 

Farm Moderno verder. Hiermede is dus de mededeling van mr. Peterson ter laatstgehouden 

zitting, namelijk dat tot en met juni 2021 de huren betaald zijn, dus, in beginsel, juist.  
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17. Of Anibel Maduro c.s. het grootste deel van de erfgenamen omvat lijkt niet voor de hand te 

liggen nu zij enkel binnen de hen toekomende staak erven. Dit geldt evenzo voor Meyer c.s. 

Elke staak heeft een gelijke aanspraak. Dit nog daargelaten of in een verdelingszaak met de 

wensen van slechts enkelen rekening gehouden dient te worden. Met termijnplanningen is 

de verdeling niet gediend en blijft de langdurig onverdeeld gebleven nalatenschap van Jan 

Meyer jarenlang voortbestaan. Artikel 3:200a en volgende van het BW beoogt juist aar een 

einde aan te maken.   

 

18. De Andrade c.s. kijken belangstellend uit naar de door mr. Nieuw genoemde procedure, waar 

zij nog geen oproep voor hebben ontvangen, uit, waarin het bezit van hun kippenboerderij 

aan de orde gesteld zou zijn door niet nader door mr. Nieuw aangeduide personen. Wat daar 

hier verder van zij, alsdan kan, voor zover vereist, de verdere juridische formalisering van de 

gekochte erfdelen plaatshebben. 

 

Voor wat betreft het tijdens de descente geblekene laten Juliana c.s. en De Andrade c.s. zich als 

volgt uit. 

 

19. Het diabaas werd destijds door de tot de Meyer c.s. behorende Tyron Meyer afgegraven en 

aan een derde verkocht en geleverd. Hij zal te dier zake rekening en verantwoording moeten 

afleggen jegens de boedel en de opbrengsten uit die verkoop aan de boedel moeten voldoen 

zodat die – naar ieder’s recht daartoe – verdeeld worden onder de erfgenamen van Jan 

Meyer. Hetzelfde geldt voor wat betreft de jarenlang door dezen van aanneemonderneming 

De Antillen N.V. geïnde huuropbrengsten. Ook die komen, evenals de Egg’s Farm Moderno 

huurbetalingen voor deze verdeling in aanmerking. Tegen de stelling dat het diabaas werd 

afgegraven en verkocht met behoud van de opbrengsten is geen verweer gevoerd. Zo ook 

ten aanzien van de huuropbrengsten. Rest dus het afleggen van de verantwoording en de 

verdeling van de opbrengsten. Ook is er grond om erfgenamen, die jarenlang om niet de 

burgerlijke vruchten, waaronder het hebben van een woonhuis op de plantagegronden, 

hebben genuttigd, te veroordelen om een gebruiksvergoeding, ad 4% van de economische 

waarde van het gebruikte goed, aan de boedel te vergoeden. 

  

20. In dit verband zij opgemerkt dat niet goede begrijpelijk is dat er nu nog iemand op het 

landgoed kan wonen die van de in 1863 overleden en dus inmiddels wijlen Jan Meyer 

toestemming heeft ontvangen om een huis op het landgoed te bouwen, zoals mevrouw E.M.  

Maduro. De bewuste oudste bewoonster van het landgoed, die aan het einde van de 

descente werd ontmoet, was zeker niet zeer ruim boven 158 jaar oud om wijlen Jan Meyer 

in leven te hebben kunnen kennen. In ieder geval stond er toen de kippenfarm van de 

voormalige eigenaar werd overgenomen geen landhuis op het landgoed. 

 

21. Dat wijlen Jan Meyer vier plantages heeft opgekocht en die samen Zee en Landzicht zou 

hebben genoemd kan misschien juist zijn, indien bedacht zij dat niet alleen wat nu Sunset 

Heights heet, ook deel van Plantage Waterloo, alias Plantage Zee en Landzicht is geweest, 
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maar ook, bijvoorbeeld, het gebied ten noorden van wat nu Schelpwijk heet en ook deel is 

van (een) Plantage Land en zeezicht. 

 

22. Tot slot merken Juliana c.s. en De Andrade c.s. op dat zij zich, ook bij wijze van antwoord, 

wensen uit te laten over de door de gemachtigde van de wederpartijen, mr. Nieuw, in het 

geding te brengen lijst met alle huidige bewoners, waar hun huizen op de kaart staan, met 

van elk huis (maar ook van de ruïnes) een foto's bijgevoegd bij deze lijst. Een plan van aanpak 

van de uitkoop door haar cliënten van Juliana c.s. is in beginsel niet aan de orde, althans niet 

primair. Juliana c.s. verwijzen naar het hiervoor daaromtrent gestelde. In ieder geval zullen 

ook niet erfgenamen tevens gebruikers, onder de door het hof te bepalen voorwaarden, 

geëerbiedigd moeten worden.  

Juliana c.s. en De Andrade c.s. verzoeken akte van het voorgaande. Waarvan akte! 
 
Namens De Andrade c.s. en Juliana c.s. 
 
 
 
C.A. Peterson1 

 
1  Dit document is digitaal ondertekend. 
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Chester Peterson

From: Alba Chatlein <Alba@chatlein.com>

Sent: Thursday, July 22, 2021 6:58 PM

To: 'NLC'

Cc: 'Hogerberoep Civiel'; Chester Peterson; Shanti Da Costa Gomez; 'simon@simon-

steenbaar.com'; 'robertico (robertico@dwkramazan.com)'

Subject: RE: Uitkopen Juliana-groep in de zaak Zee- en Landzicht

Geachte mevrouw Nieuw, 
 
Het is voor mij niet mogelijk om een verklaring van erfrecht af te geven, indien ik gegevens van erfgenamen (staken) 
mis.  
Het concept dat enkele jaren terug door mij is ingediend, is opgemaakt naar aanleiding van de stamboom die ik van 
de Burgerlijke  
Stand heb ontvangen. In de stamboom ontbreken echter gegevens, waardoor bij bepaalde personen de vererving 
niet uitgezocht  
kan worden. 
Bovendien is de stamboom ondertussen verouderd, zodat een nieuwe dient te worden aangevraagd, c.q. de 
gegevens opgenomen in 
de stamboom dienen te worden geverifieerd bij de Burgerlijke Stand.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alba Chatlein 
Notariskantoor Chatlein B.V. 
Rooi Catootjeweg 16 
Curaçao 
 
tel. : 599 9 7381414 
fax:  599 9 7381400 
email: notaris@chatlein.com 
 
Notariskantoor Chatlein B.V.is a professional corporation with limited liability. Our general terms and conditions, are 
applicable to all work performed. A copy of the general terms and conditions is available on request. 
The information contained in and accompanying this message is strictly private and confidential and intended solely for 
the use of the addressee. If you are not the addressee of this communication, please delete message, destroy all (hard-
) copies and notify us immediately at +5999 738 1414. 
 
 
 

From: NLC <renata@nieuwlawconsultancy.com>  
Sent: Tuesday 20 July 2021 15:23 
To: Alba Chatlein <Alba@chatlein.com> 
Cc: Hogerberoep Civiel <hogerberoepciviel@caribjustitia.org>; Chester Peterson <peterson@lawgroup.cw>; Shanti 
Da Costa Gomez <dacostagomez@lawgroup.cw>; simon@simon-steenbaar.com; robertico 
(robertico@dwkramazan.com) <robertico@dwkramazan.com> 
Subject: Uitkopen Juliana-groep in de zaak Zee- en Landzicht 
 

Geachte mevrouw Chatlein, 

Naar aanleiding van het tussenvonnis dd. 1 juni 2021 en het proces-verbaal van de comparitie / descente gehouden 
op 25 juni jl. bericht ik u het volgende.  

Het Hof heeft wederom aan mijn cliënten verzocht om de groep Juliana uit te kopen en desnoods een voorschot te 
betalen. Hierbij deel ik u mede dat mijn cliënten bereid zijn om een voorschotbedrag te betalen naar schatting. Zij 
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