CUR201802292
GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO
Proces-verbaal van de plaatselijke bezichtiging
op 11 september 2019 van de langdurig onverdeelde boedel
SAVAAN JUAN ANTONIO / JUANOTA / WANOTA,
te Curaçao, gelegen in het tweede district ten zuidwesten van Dein en ten noorden van Buena
Vista,
onder meer begrensd door de Cubaweg, de Grenadaweg en de Winston Churchillweg,
groot ca. 8,5 hectare, omschreven in (rest) rooibrief 7 van 1830,
ten name van Nicolaas Anthony, geboortedatum en sterfdatum onbekend,
op het verzoek van:
1. Mirrles Rosario SPAREN,
2. Veronica Antonia SPAREN- MEYER,
3. Wilfrido Nicasio MARTINA,
4. Gilbert John SPAREN;
5. Charles Herman Ignacius VAN DER GELD,
6. Etienne VerónicoAgapio GAARI,
7. Lionel Agustin SPAREN,
8. Marianella Isabel SPAREN verzoekers,
gemachtigde: mr. L.L.A. Davelaar- Franklin
met als in het geding verschenen belanghebbenden:
Eugéne Cayetana Werner GAARI, Valdemar F.S. GAARI, Hetty Maria Magdalena GAARI,
Petra Erasma Ingrid ATIMADORA, Angelo De Ricci LIBINIA,Chelamind Engracia Maria
GAARI, Philip G.N.GAARI, OlovineElmira BROOKS W/V LEER, Sybil Basilia Petronilia
GAARI, DOSSETT e/v DEN HAAGE, Annemieke J.M GAARI, SedwinValerioATIMADORA,
Francisco GAARI, Michael Patrick GAARI, Werner Luis Ramón ATIMADORA, Gijslene
Liesbeth H. ATIMADORA geb SALUNA, Jurick ATIMADORA, Jurienne Marie Gwendela
ATIMADORA, Jurwensley ATIMADORA, SharlineEdseline Elvira GAARI, Jennefer Severina
Jehnerviéne VAN PUTTEN, Elvira Paulina PLANTIJN w/e GAARI,Giovaldi Pelagio Simeon
GAARI, Erna Consuelo CARTY-LEER, Dorenda Isabel DAP, Jurick Jeronimo MARTINA,Ivy
Dominica BERNADINA, Darlene Michel NOTEN, ErnoEnrique CORDILIA, Carmen Dolores
OLBINA, Mayerline Stevania Filomena CORDILIA, Etmée Ramona CORDILIA, Julieta
Magdalena PIETERS, Lisette M. ELISABETH, Shuremsley A.S. Johilvienne M. ELISABETH,
Sharivienne N. ELISABETH, ELISABETH, Shernon N ELISABETH, Anette A
ELISABETH,Marzy A. ELISABETH-ALBERTO, Erven IlvaIrena ELISABETH, Noreen
LAUFFER-MADURO, WendellM. MADURO, Eddy CORDILIA,Zianeska SPAREN,
Marianella SPAREN, GladwinSPAREN, (dikgedrukte namen waren aanwezig bij de 1e zitting
en hebben namen/ emails opgeschreven),
procederend in persoon.

Het LAND CURACAO,
zetelend te Curaçao,
gemachtigde mr.H.M. van Rossum,
Tegenwoordig zijn:

mr.P.E. de Kort, rechter, en mr. N.A.Martines, griffier.

Aanwezig zijn:

namens het Land, drs. M. Jonker van R.O.P.vergezeld van de gemachtigde
voornoemd. Verzoekers vergezeld van hun gemachtigde en een groot aantal
van de in persoon procederende belanghebbenden.

______________________________________________________________________________
De aanwezigen gaan akkoord met het voorstel van de rechter om de plaatselijke bezichtiging per
auto te doen. Belanghebbenden hebben voorts geen bezwaar dat mw. Cordilia en de heer E.C.W.
Gaaride rechter en griffier in de auto vergezellen om als gids te fungeren en nader uitleg van de
historie en plaatselijk situatie te geven.
Om ongeveer 16:15 uur rijdt de stoet auto’s vanuit het trefpunt Minimarket San Lucas de
Grenadaweg in om kennis te nemen van de plaatselijke situatie van het hele terrein.
Het gaat om een groot stuk terrein die ook een deel van de Cubaweg omvat.De eerste stop is bij
het huis van Shi Marie Atimadora(?), de grootmoeder van en daarna wordt een aantal woningen
van de Gaari’s bekeken.
Mevrouw Cordilia en de heer Gaari leggen uit dat het terrein ingedeeld is naar stammen/ familie.
Er zijn een verschillende stammen namelijk de families Atimadora, Gaari, Coridilia-Olbina Leer,
Obiana, Elisabeth, Paulina, Bak, Sparen en Maduro.Voorts delen ze –desgevraagd- mee dat het
niet zo is dat zij bijeenkomen om afspraken te maken, maar dat iedereen weet wat de regels zijn.
Bij feesten e.d. komen ze wel samen. Alles is aangesloten aan elektriciteit. Veel van de
woningen van familie Sparen en familie Maduro zijn verhuurd. Vertegenwoordigers van familie
Maduro waren aanwezig bij de zitting.
Op het terrein is een Kunuku huis van de 19e eeuw dat aan de familie Cordilia-Olbina-Leer
toebehoort. Vanaf een gele woning plaatselijk bekend als Grendaweg 3 begint het stuk terrein
van familie Maduro, terwijl deze familie ook stukken gronden aan de Cubawegheeft. De
woningen van familie Elisabeth zijn dicht in de buurt van de oude indiaanse begraafplaats. Bij
hun terrein staat ook woning die de 1e Rooms Katholieke kerk van Santa Maria was.
Van het terrein en de daarop aanwezige woningen worden foto’s gemaakt. Een aantal van deze
foto’s is hier opgenomen:

De griffier deelt de aanwezigen mee dat de bezichtiging ten einde is en dat een proces-verbaal op
de website van het hof zal worden geplaatst net als het door belanghebbenden in te vullen
formulier.
Er zal een beschikking volgen. In deze beschikking zal het Gerecht nadere informatie aan het
Land vragen.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door de rechter en de griffier buiten aanwezigheid
van partijen is vastgesteld en ondertekend.

