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TUSSENTIJDSAPPEL 

.. 

PLEITNOTA 
inzake 

de gezamenlijke erfgenamen van Charles Leopold Bell, Leon Cyril Bell, Landore Alexis Bell, Ernest 
Mortimer Bell, appellanten in tussentijdsberoep, gem. mr. V.D. Bell 

versus 
Edwin Laurence Duzong, Earl Stephen Alford Duzong, Destor Ephraim Laurencio Duzong, Joel 

Cornelius Valentine Duzong, verweerders in tussentijdsberoep, woordvoerder dhr. Destor Duzong 
alsmede 

Victor E. Bell, Irwin T. Bell, Veronica Lake-Bell, Renford A. Bell, Franklin F. Bell, Oswald G. Bell, 
verweerders in tussentijdsberoep, gem. mr. M.N. Hoeve 

wijders 
de gezamenlijke erfgenamen van James M. Bell, verweerders in tussentijdsberoep, 

gem. mr. M. Bijkerk 
en 

de gezamenlijke erfgenamen van Elfreda D. Evans-Bey- Bell, verweerders in tussentijdsberoep, 
gem. thans dhr. E.l. Madura in persoon 

De gezamenlijke erfgenamen van James M. Bell doen zeggen: 

Noodzaak tussentijdsberoep tegen het 'vonnis a quo' 

1. De Erven James M. Bell stemmen in met de door appellanten aangevoerde argumentatie 
dat dit Tussentijds Beroep ge"indiceerd is, omdat, als thans op het tussenvonnis 
d.d. 17 augustus 2021 (vonnis a quo) zou worden voortgebouwd, het waarschijnlijk is dat 
dan voorstellen tot verdeling van de nalatenschap zullen worden gedaan die na hager 
beroep tegen het eindvonnis lEA dan wellicht weer helemaal opnieuw zouden moeten 
worden uitgewerkt op hele andere grondslagen. 

Het is dus inderdaad beter om de kernvragen eerst in dit tussentijds hager beroep te 
beantwoorden, waarna de aangestelde Commissie zijn werk kan aanvangen op door het 
Hof juist geachte grondslagen. 
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Geen voordeel uit eigen onrechtmatig handelen 

2. De 'Gumbs-kinderen' hebben willens en wetens niet voldaan aan de opdracht hen 
gegeven bij vonnis van het GIEA d.d. 12 dec. 1978 (prod. 1). Door dit nalaten zijn de door 
het Gerecht vernietigde koopovereenkomsten nimmer doorgehaald in de Openbare 
Registers, waardoor deze op hun eigen naam geregistreerd bleven staan. 

Estoppel 

Aldus hebben de 'Gumbs-kinderen' onrechtmatig gehandeld door een rechterlijk vonnis 
niet uit te voeren. Daarmee brachten zij jarenlang schade toe aan de 'Lake-kinderen'. 
En thans oordeelt het GIEA in het vonnis a quo dat de 'Gumbs-kinderen' voordeel mogen 
trekken uit hun eigen onrechtmatig nalaten. Dit kan natuurlijk niet. 

Terecht concluderen appellanten dan ook dat de verjaringstermijn ex art. 3:3241id 1 BW 
nooit is begonnen te lopen, omdat het uitsluitend in de macht van de Gumbs-kinderen 
was om het vonnis van het GIEA d.d. 12 dec. 1978 uit te voeren, maar dat zij zulks 
bewust hebben nagelaten. M.a.w. de Gumbs-kinderen hebben niet aan de 'vereisten' 
voldaan zeals bedoeld in art. 3:3241id 1 BW. Dus verloopt de verjarinqstermijn niet. 

In deze omstandigheid brengen redelijkheid en billijkheid inderdaad met zich mee dat de 
Gumbs-kinderen geen voordeel mogen trekken uit hun eigen onrechtmatig nalaten. 
Het GIEA heeft zich kennelijk niet gerealiseerd dat de uitspraak in het vonnis a quo de 
onrechtmatige actor beloont en de schade-lijdende slachtoffers benadeelt, hetgeen 
natuurlijk niet kan. 

Het ligt dan ook voor de hand om aan te nemen dat art. 3:3241id 1 BW daarom juist 
bepaalt dat de verjaringstermijn pas begint te lopen nadat aan de 'vereisten' is voldaan. 
De 'vereisten' zijn in dit geval het uitvoeren van het vonnis van het GIEA d.d. 12 dec. 
1978, hetgeen aileen de Gumbs-kinderen konden doen, maar n~oit hebben gedaan. 

3. Daar komt bij, dat de Gumbs-kinderen middels hun gedragingen en uitlatingen altijd 
hebben erkend dat de aan hen bij de vernietigde koopovereenkomsten geleverde 
onroerende goederen nog steeds deel uitmaken van de onverdeelde nalatenschap van 
de erflaters William Henry Bell en zijn twee ex-echtgenoten. In de door henzelf 
aanhangig gemaakte hoofdzaak a quo geven zij immers zelf aan - met verwijzing naar 
het vonnis d.d. 12 dec. 1978 (zie prod. 2)- dat partijen het erover eens zijn dat de 
onroerende goederen (waarvan de koopovereenkomsten door het GIEA waren 
vernietigd) deel uitmaken van de onverdeelde nalatenschap van bedoelde erflaters. 

Men kan niet twee tegengestelde standpunten in een procedure innemen. In het Anglo
Amerikaanse recht noemt men dit 'estoppel': "A bar or impediment raised by the law, 
which precludes a man from alleging or from denying a certain fact or state of facts, 
in consequence of his previous allegation or denial or conduct or admission, or in 
consequence of a final adjudication of the matter in a court of law". 
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In dit geval zijn de Gumbs-kinderen dus 'estopped' van het innemen van een standpunt 
dat tegengesteld is aan de centrale stelling waarop zijzelf deze procedure hebben 
gebaseerd. Dit 'estoppel-verbod' komt nog bovenop de overweging dat niemand 
voordeel mag trekken uit zijn eigen onrechtmatig handelen of nalaten. 

Met conclusie dat: 

het uit oogpunt van logische volgorde processueel noodzakelijk is dat het Hot eerst op 
vorenbedoelde hoofdpunten beslist, alvorens de door het GIEA aangestelde Commissie kan 
beproeven te inventariseren en voorstellen voor verdeling van de nalatenschap te doen. 

Bonaire, 11 september 2021, 
Ja . Bell, 
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OUU~CHT J ··r E.l:::RSTE I...AlTLEG, ZI'r''l'lNOSPLAA'l'S ~IUT HAI\l1'l'ill 1 

in:z:Qko 
LANDOR~ ALEXIS BELL, wonende op Aruba, 
VBmlliTA LEONTINE ~ELL7 wonende te Barbados, 

ELOUISE EUDAR IE l3BLt-;-,ronende in de Verenigdc Staten van !foord-.Ainerika, 
ERNEST .MCRTIMER BELL, wonende in do Verenigde Staten vun Uoord-Arnorika, 

dAMES MlL'I'ON l3ELL., wonande in de Verenigde Staten van Uoord-Am(lrika, en 
~LFRJ:.IDA PELO[.?S ,lWLL, wonende in da Veren'ic;de Staton "an Noord-limerika, 

allen ten deze d.omicilie ~ekozen bobbende Ol) Sint Naorton, eiacl'St ea
maobtigde: de ad.vokaat R.F,Gibson,. 

tegen 

/ GLOHIA PATRIA .BELL, vonende te Cole'bay z/n o,p Sint J.!,•arton, 
V.IC'l'OR EMANUEL B.ELL, · lionende te Cole bay z/n op Sint Maar ten, 
VERONICA BELL, zonder bekende woon- of vorbl ijfplua ta birmen do Nnc!.or
landee Antillen, 

. RENFORD ARISTEEL ~ELL, wonende te Colebay z/n op Sint lolaarton, 
\ FR;Jt<LIN FELIX BELL, w,nende t~ Coleb~ z/n op Sint ·Ma~rten, ~n 
L.~ OSllALD OEH.VILLE BELL, wonenlie t .e Oranjea.tad z/n op Sint E· .. H::l ta tiua, 

gedaagd~n, gcmachtigde: de advokate ~~.E.L.Ooaterho£-Boersma. 

Wijt Reohter in v~ormold Cerecht; 

Oeboord eiEJers J 

Oazien de utukkenJ 

overwogende ten aaMien van de fei.ten: 

Bij verzoekachrit"t, op 24 juni 1977 tel' £l.'if£ie van d it c;1n·echi il1g~·· 

difmd, vordo:rden eiuera ciat de in het verzoek:scb.l.·ift nadcr o.· ;JCh.re,en 

lrnnJl nrl ln1Tin1•lO -.Jilt1CJ tHl un11 n1111Tnnnrf• nnn llnllrf•111 lrtlllr1nn•ri 111 •1•* •• 

d.:.:\agden-de ko_pers• zouden worden veroorcleeld om binnen e.:-t'l. lTeek na het 

wijzen van vermis .i.n deze Zii\ak de overachrijving van de in bet vcrzo~k

soh.rift nader aangeduide akte van koov en verkoop te docn doorhalen in 

do d6artoe bee temde regb ters van ~e hyiJOthcek'be·..raarder op S:int' Maar 'ten, 

op $traffe vGn verbeurte van een dwan(Saem van r lC. 000 per dag voor iedc ; 

dnt; dat c:edaagd~n in w~breke zoud.en blijven aan bet tc wijzcn vonnin tc 

'woldoet~, keaton recbtens • 

Gedaabdon verschonon in recbte bij hun c;or.~achtic;dc. Aan hun wcrd ruiru· 

schootu de gelcgenheid Ges~ven om van antwoord te concludoron dooh de 

c 01 c l.ml1e van antwoord. bleef ondanks pen~tnl)toir& te 11 it':; ui t. 

Vonnie werd bepaald o~ bedon. 

ten fotooopi~ van hot v~r.-z ockschri.ft is u£m dazo ui hn•x'' ··' 

De inh.oud. daarvan moe t als hiC!:' inuelae t worC..0n be·· 
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Eiaere etell.,n in de eerato plaatst dat do in hot vorZ.o<!kachrift 

nad.er omoohroven varkoop door de ~emt . ..)l'l::.chupp-,lijke arf'latcr van par

t ijon WILLIAM llUUn .BBLL aan t;cdaat;dcn nict i6 ia, "aar! gez i!!n he t on

mogelijk is om een onvcrdoe ld a and(!.~ l van con nala tcnacbap te vervr~e! 

den zonder dat scheiding en deling he~rt plaatsgevondcn en zonder dat 

do Olfori~e deeleerechtigden aan do koop rnedoworkcn 11 , !J:(lien d.aarmGe 

bedoeld zou Z1jn eeweeat dat de \olot de vcrvreaD1ding door een erfgcnaar 

van zijn aanteel i~ het totaal der baten en achulden van een onvcrdoe: 

en reed& open~evallen na~atcnacbap verbiodt, dan zou dat onjuiat zijn 

zulk een verVl'Oemding ie in beginael toolaatbaar. l.li t de conteka t van 

het verz oekeohrift blijkt eohter, da t eiet!rO, rn1nder j uie t formuloren~ 

bebben willen stollen dat d, erflater in o aou zijn aandccl in afzond~J 

lijke onroerende 8oederen bchoren<l tot. een c:1vcr<:l •3e) do en opengevalle1 

nalatenschap heoft verkooht. Zulk een verkoop c;tist iLd.erdaad reohto

kraoht •.. 

l>ezo primai.re stelling "i"an eiaers ... in l: .:ltatbedc.~ldo zin opgevat

wordt door Badaagden niet weeraproken en ook de c;ecitoerde tekst van 

d.e koo~akte, waarin de crflater /ve1•kopc1' ve:rk:luart da t h ij "obtained 

the rigb:t Of .E!!:.t. OWni!:!'Shi£ tot the • •, irnmovab+e proper tiOB 11 lijkt 

er op te Wijzen dat deze stelling van ~daers' feitelijk juiat ia. 

De vord.erinl)' tot n1etigvorklarill s van de onderhavit)e koopovcrcen.l<o~ 

is derbal"t·,~ voor tc JWijziu!J vatl.aar, 

~--- -- .. - --- ........ - .... •r ... • .. .. ...., . u 

bare regi&teru .:een onjuia te geE;·::!Vena met bet::<· ::;:kins tot de eigend.t'fll 

van ee:rdel.'bed.oelde onroerende soed.e:ren ~~;t. Zij liens en dan ook terec 

dat Gedaagden de nodise etappen d~n om tot dcorhalirt~ van do koopakte 
-

in de registers te geraken. 

Gedaagden bebbcn echter niet gehoel in ei&en hand dut dio doorbalin 

plaate·lind.t, en d.e>.;~.rom zullan Wij, in plaata van een bev~l toi net do~ 

doorhalen van d.e verkoopa~~te in de ret_;ia tcJ.·a af tG Beven, olecbta bc

volon, d.a t Ge daogden tot dio door hal ins opdraoh t Boven en d.at\raun do 

nodige medewerking to vorlenen. 

Ui tvoerbaarvcsrklaring bij voo1•raad. van het vonnis, &"o 1 ijk gevorderd 

Staat de VGt in dit teVal niet toe. 

De d'Wan(~soo die eisors vol.·d~l·en zullon wij oanpaeaon, cvonala lie 

terroijn binnon Welke gedaagden aan dit v~nnia zullcn hcbben te vold~n 

Oedaasden d.i.onon ala de t;rot~l,lcols in h~t ont:;clij\~ ge-.:;teldo p:notij 

de pl'OGeskosten. t~ dracen. 
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Reobtdoende in naam dor Koningin: 

Verklaren nietig de in het verzo~kach1·ift nadcr OlllOohrc'\· 111, op 2 

juli 1957 in de deabotrcffende opcnbaro reciutcra in&~achroven over-

eenkozns t van koop en vcrkoop, aange{iaan tuaaan wij len \1 ill iatn Henry 

Bell ala verkoper en gedaa~dcn ale kopera. 

Veroordelen sedaasd.~n om binnen een t.. <.and. na het in kro.ch t van ec-

Vijsde saan van deze .. uitapraak aan de bypoth~ekbewaardcr op Sint Manr-

ten o¢raoht te geven de overach.rijving van de akte van voorm~lci.e ov(lr-

e~nkomst van koop on verkoop in de daartoc boatcmde rc~istero door to 

halenJ en om tot Q.ie doorbalin~ do ovor:l&ena door de bypothe :kbeHaarder 

sevens te ~nedevorki.~ te verlenen, 

op straffo van verbeu.rte a.Dn e~eera door elk van c~daat;den van een d'r,l'ang-

a om £'l'OOt f' 5.000,-, tot een lllaximtUD van f." 50.000 1 --, voor ~lkf! dag da t 

bij of zij in gebreke blijft •an deze veroordel1ns te voldoen. 

Veroordelen ged.aagden in de op dezo u1 t praak gevallon proce::Jkoston, 

a an de z:i,jde van eia~rs tot op hed~n beb"t'oot op f 6 05,9 5, waarvan f 450,-

voor salaris van d~ ge~aohtigd@. 

llijzen af' hetGef!n meer of andera is gevordcrd. 

Ill I II 1111 lnan Hll f f liHmnn Hlrhliflf 1n nr1i UnT iiiv iii fi'n~tl Aan-

leg, zittineoplaat& Sint Maarten en op de 12da deocrnbor 19?8 in l.f!!t open-

baar uitgesprokcn door Mr,G,Mannourij, Rechte~ ala voormeld in tegcnwoor-

dit;heid van d.e &riffier fu .F. W .StUgar. 

/NS/ 



k o r 1 t B L 7... :z v fr N 1 NL If 1 D f N D v £ R z o ~ k. .s c H R ' r- r J - ~. 1 I ~ j J.. o, t 
h tUV\.e V\s TUI:t 1\Js r& P- w~ € rz)) t r<. s JV 1 fAS~e !\flU D~Grf {<. o€e 1 1\r G c. o ~~ ND 

IX. Veronica Lake-Bell, wonende aan de 12719 Alyssa Ave, Missouri City, Texas 
77489 in de Verenigde Staten van America (U.S.A.); hierna te noemen 
gedaagde sub 9; 

X. Renford Aristeel Bell, wonende op St. Maarten aan de Fahrenheit Road no. 
22 te Cole bay, gedaagde sub 1 0; 

XI. Franklin Felix. Bell, wonende op St. Maarten aan de Muggy Drive no. 6-A, 
hie rna te noemen gedaagde sub 11; 

XII. Oswald Gerville. Bell, wonende op St. Maarten aan de Muggy Drive no. 6-A, 
Colebay, hierna te noemen gedaagde sub 12; 

1. Eisers zijn de enige en uitsluitende etfgenamen van wijlen GLORIA PATRIA BELL, 
geboren op St. Maarten op 25 augustus 1939 en alhier overleden op 21 september 
2007, die de dochter was van wij len WILLIAM HENRY BELL en MARIE ELMIRA 
GUMBS. resp. overleden op St, Maarten op 18 november 1962 en 28 mei 
1981.(Prod. 1, 2 & 3) Oat William Henry BELL evenwel gehuwd was met MARY 
GEORGINA BELL geboren Lake, welk huwelijk ontbonden werd door het 
overlijden van M.G. Bell-Lake op 1 januari 1934 op St. Maarten. Uit voormeld huwelijk 
zijn de erflaters vermeld als gedaagden sub 1 tot en met 6, alsmede William Henry 
Bell Jr., die op 5 januari 1950 is overleden, Maude Beatil Bell, die op oktober 1950 
is overleden, Elouise Eudarie Bell, die op 19 november 1987 en Vernita Leontine Bell, 
die op 28 oktober 1995. William Henry Bell Jr. is op 5 januari 1950 te Aruba 
overleden, die geen kinderen had, en hebben hetzij eiser en/of gedaagden hun 
nalatenschappen geerfd, terwijl Vernita Leonita Bell, bij uiterste wilsbeschikking over 
haar nalatenschap heeft beschikt en aan haar zus wijlen Efleda D. Bell en haar broer 
wijlen James M. Bell heeft vermaakt. Gedaagden sub 7 tot en met 12 zijn uit tweede 
huwelijk van Wilriam H. Bell met Marie E. Gumbs geboren. Oat nu geen van voormelde 
rechtsvoorgangers mits uiterste wilsbeschikking over hun nog onverdeelde 
nalatenschappen hebben beschikt (Prod. 4, 5 & 6), zijn eisers en gedaagden 
medegerechtigd tot hun nog onverdeelde nalatenschappen, hetwelk bestaat uit een 
aantal onroerende goederen gelegen op St. Maarten in het district van Colebay, 

2. Oat terzake een aantal van deze onroerende goederen, waarover erflater William H. \ 
Bell, beschikkingshandelingen had verricht, het Gerecht bij vonnis AR 290/1978 d.d. 
12 december 1978 de akte van eigendomsoverdracht nietig heeft verklaard fen 
parti'en erover eens zijn dat aile hiervoren vermelde onroerende goederen tot de 
algehele nog onverdeelde emeenschap van goederen c.q nalatensc appen van 
e aters oebe oren, ondanks dat enkele van eze onroeren e goe eren nog s ee s 
~eglster c deel 21 nummer 74 ook ten name van slechts sommlgen van de 
ert enamen m ae Openbare Registers staan in escflreven Het O'etreft hier de 
·navolgende percelen grond ge egen op t. Maarten in het district van Colebay, 
namelijk; (Prod. 7, 8, 9,10 & 11) 

a. Het perceel grand groat 16.188m2, bekend als "Windsor Estate"- C 15-39 & C 21-74; 
b. Het perceel grand groat 32.376m2, bekend als "Colebay Hill"- C 15-39 & C 21 -74; 
c. Het perceel grand groat 26.271,5m2, bek. als "Diamond Estate"- C 13-79 & C 21-74; 
d. Het perceel grand groat 9.900m2, bekend als "Diamond Spring"- C 14-47 & C 21· 74; 
e. Het perceel grand groat 16.200m2, bek. als "Diamond Bottom"- C 14-51 & C 21-74. 
f. Het perceel grand groat 331,85m2 bekend als "Old MG Lake House" 

Totaal101.267,35m2 oftewel 25,0228 acres. 

Het perceel grond groot 611.000m2 nader beschreven in meetbrief no 132/1971 ( 
C 30- 58), waarvan deels daarvan ook deel uitmaakte van genoemde 
nalatenschappen is als participatie in zowel de aandelen als kapitaal naar ratio van 
deelgerechtigheid in voormelde nalatenschappen door partijen enjof hun 
rechtsvoorgangers in de familie bedrijf "Bell Realty Corporation N.V." mits akte 


