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GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURACAO 

 
BESCHIKKING 

 

betreffende het verzoek op grond van artikel 3:200a e.v. van het Burgerlijk Wetboek tot 

toekenning in eigendom van (een deel van) de onroerende zaak 

 

TUCACAS, te Curaçao 

 

gelegen ten noorden van Noord-Santa Rosa en ten westen van Rust & Vrede,  

ter grootte van 91.770 m2, volgens het Plantageregister bekend onder nummer 125 en dat 

volgens de openbare registers nu deel uitmaakt van meetbrief 728 van 1997, welk perceel 

ten name staat van de erven van Maria MARTHA, geboren te Curaçao op 19 januari 

1814 en overleden op 23 maart 1903, moeder van Ersilia MARTINA (ook: Ersilia FA-

NEYTE), geboren te Curaçao, op 15 juni 1841 en overleden op 29 mei 1935,  

 

in de zaak van: 

 

Virginia Maria CANNISTER-MARTES en Josefa Juana RELLUM-ANDREA c.s., 

verzoekers, 

gemachtigde: mr. J.C. Meulen, 

 

met als in het geding verschenen belanghebbenden: 

 

Sigfried A. MARTINA c.s., 

gemachtigde: mr. L.L.A. Davelaar, 

 

Arlinda E. MARTES c.s., 

gemachtigde: mr. M.J. Eisden 

 

Juana POLONIUS, 

gemachtigde: mr. R.A. Diaz, 

 

Merelyn FANEYTE en Jesley da Silva Lobo, 

procederende in persoon, 

 

Het LAND CURACAO, 

zetelend te Curaçao, 

gemachtigde mr. D. Lunenburg, 

 

FUNDASHON KAS POPULAR, 

gevestigd te Curacao, 

vertegenwoordigd door mrs. J. de Wind en S.P. Martis, 
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1. Het verdere verloop van de procedures 

 

1.1 Na de tussenbeschikking van 13 februari 2017 hebben mrs. Meulen, Davelaar, Eis-

den, Lunenburg en De Wind ieder een akte uitlating genomen.  

 

1.2 Beschikking is bepaald op heden 

 

 

2. De verdere beoordeling 

 

2.1 Namens Faneyte c.s. en namens Polonius is geen akte genomen. Het gerecht leidt 

hieruit af dat zij niet langer menen als belanghebbende te moeten worden aangemerkt. 

 

2.2 Mrs. Meulen, Davelaar en Eisden hebben namens hun cliënten ieder een akte geno-

men met daarin onder meer stellingen over de afstamming van Maria Martha. Alvorens 

verder te beslissen, zal aan mrs. Meulen, Davelaar en Eisden de gelegenheid worden ge-

boden op elkaars akte te reageren bij antwoordakte. Zij kunnen daarin ook reageren op de 

aktes van het Land en van FKP.  

 

2.3 Ook het Land en FKP zullen op de aktes van de andere partijen kunnen reageren. 

 

2.4 Aan mrs. Davelaar en Eisden wordt verzocht de bij respectievelijk in hun aktes opge-

nomen tabellen met gebruikers digitaal (als Word-bestand) te e-mailen naar de griffier via 

nilusca.martines@caribjustitia.org. 

 

 

3. Beslissing 
 

Het gerecht: 

 

3.1 verwijst de zaak naar de EJ-rolzitting van donderdag 5 oktober 2017 voor akte ant-

woordakte zijdens alle partijen; 

 

3.2 houdt iedere verdere beslissing aan.  

 

Aldus gegeven te Curaçao op 21 augustus 2017 door mr. P.E. de Kort, rechter in het Ge-

recht in eerste aanleg van Curaçao.  

 


