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Erfenis van de vrijgemaakte slaven Rasveldt 

 
 
Het ingediende verzoekschrift heeft een voorgeschiedenis. 
 
 
1.  Dominee Wigboldus van Rasveldt was in 1752 in huwelijk getreden met 

 Sybrecht van Uytrecht. Zeven jaar later, in 1759, overleed Dominee 
 Wigboldus van Rasveldt. 
 

2.  Voor zijn overlijding had, Dominee Wigboldus van Rasveldt, zijn 
 echtgenote, Sybrecht van Uytrecht, verzocht hun slaven vrij te geven.  
 

3.  Tussen 1774 en 1812 had Sybrecht van Uytrecht ervoor gezorgd dat 18 
 slaven een vrijbrief kregen.  
 

4.  Sybrecht van Uytrecht had een bijzondere edelmoedige daad gedaan, zij had 
 een begin gemaakt van een Manumissie.  

 
5.  Sybrecht van Uytrecht had in 1809 haar definitief testament laten opstellen 

 en 13 vrijgemaakte slaven van Rasveldt werden legatarissen van 
 Sybrecht van Uytrecht. 

 
6.  De 13 vrijgemaakte slaven van Rasveldt waren: 

 
 Het mulattenmeisje Maria Gerarda, dochter van de negerin Theja              

(21 oktober 1802) 
 Het mulattenmeisje Leentje, dochter van de sambose Clarissa                    

(29 oktober 1803)  
 Negerin Maria Cathalina Silvanna alias Swaantje (29 oktober 1803) 
 De negerjongen Joseph, jongste zoon van de negerin Maria Cathalina 

Silvanna alias Swaantje (29 oktober 1803) 
 De sambo Mingeel alias Mingeel Sambo, zoon van de negerin Asienta        

(2 juli 1804) 
 De negerin Maria Loecia alias Loecitje (10 november 1804) 
 De negerjongen Francisco, zoon van negerin Maria Loecia alias Loecitje   

(10 november 1804) 
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 De negerjongen Bisento, zoon van negerin Maria Loecia alias Loecitje      
(10 november 1804) 

 De negerjongen Philipus St. Jago, zoon van de negerin Maria Loecia alias 
Loecietje (29 juni 1805) 

 De mulattenjongen Fredrik Marthien Pietersz (27 maart 1805) 
 De negerin Marianna, vroedvrouw (onderhandse akte van 27 maart 1805) 
 De mestieze jongen Thomas, schoenmaker, zoon van mulattin Catrijn       

(20 juni 1805) 
 De mulattin Catrijn, “wasser” (16 augustus 1805) 

 
 
7.  Met deze testamentaire beschikking beoogde Sybrecht van Uytrecht 

 blijvend in de bestaanszekerheid van de vrijgemaakte slaven van Rasveldt 
 en diens afstammelingen te voorzien. 
 

8.  De 13 vrijgemaakte slaven van Rasveldt kregen gezamenlijk plantage 
 Malpais Gato, Loos en de daarbij behorende huisjes.  

 
9.  Het testament, van 31 juli 1809, dat tevens onder de band van Fidei 

 Commis was gelegateerd had strikte bepalingen om de manumissie te 
 verzegelen: 

 “ Aan haar testatrices vrijgegeven slaven haar testatrices plantagie genaamd 
 Gato en haar testatrices Loos en huisjes daaraan met begeerte dat zij 
 dezelfde plantagie, Loos en huisjes niet zullen vermogen te verkopen, 
 verhypothekeren of anders veralieneren maar dat alles zullen moeten 
 blijven voor hun en hunne kindskinderen in infinitum en de vrugten en 
 interessen daar van in gelijke portie genieten, en dat voorts, haar 
 testatrices hierna te noemen executeuren ’t opzigt over dit legaat hebben 
 zullen”  

10.  De heren Cornelis Ringeling en Johan Gottlieb Ziegler waren 
 administrateurs van goederen van mevrouw Sybrecht van Uytrecht en waren 
 bij het opstellen van het testament van 31 juli 1809 getuigen en werden door 
 Sybrecht van Uytrecht in haar testament benoemd tot executeuren en 
 Redders van harer boedel en nalatenschap en opzichters voor de 
 plantage Malpais Gato, Loos  en daarbij zijnde huisjes 
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11.  Deze heren Cornelis Ringeling en Johan Gottlieb Ziegler worden vermeld 

 in de executie brief van 21 februari 1812 als comparanten in de kwaliteit 
 van executeuren en Redders des Boedels en Nalatenschap van wijlen 
 Sybrecht van Uytrecht en in de akte “Afschrift” van 28 juli 1868 voor de 
 grondruil van plantage Loos. 

12.  Gouvernementsbesluit no. 439 van 30 juli 1868 van de koloniale 
 rechtbank in 1868 geeft een opsomming van de personen die niet alleen als 
 legatarissen worden aangemerkt, maar bovendien, op dat moment, de enige 
 belanghebbenden zijn: 

 “ 1e  William Pietersz in huwelijk hebbende Maria Cathalina, zo voor zich 
 als in hoedanigheid van vader en voogd van zijn minderjarige zoon genaamd 
 Elario Felix en voorts in zijne hoedanigheid bij Gouvernementsbesluit d.d. 
 15 juli no. 408 benoemden voogd over der minderjarige kinderen van wijlen 
 Maria Olaria met namen Johannes Francisco, Brigita Christina, Johanna 
 Genoveva en Ignacio Nicolaas; 2e Johannes  Martis Pietersz; 3e Felix 
 [Isbarios] Pietersz; 4e Daniel Martis Conquet in huwelijk hebbende Maria 
 Sebastiana, zoo voor zich als in zijne hoedanigheid van vader en voogd van 
 zijne minderjarige kinderen Maria Feliciana, Leonora Martina, Johannes 
 Pietersz, Cecilia Martina en Louis Martis; 5e Martijn Ferrero, in huwelijk 
 hebbende Antonia Petronella, zoo voor zich als in zijne hoedanigheid  van 
 vader en voogd van zijnen minderjarigen zoon Johannes Januarius;             
 6e Maria Martha; 7e Pieter Bernardus” 

 
13.  Gouvernementsbesluit no. 439 van 30 juli 1868 van de koloniale 

 rechtbank in 1868 was een verklaring voor recht en heeft kracht van 
 gewijsde.  
 
 

14.  De grondslag van de Gouvernementsbesluit no. 439 van 30 juli 1868 was de 
 getuigen verklaring van Cornelis Ringeling en Johan Gottlieb Ziegler en 
 verder de testament van 31 juli 1809 en de executie brief van 21 februari 
 1812   
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15.  Gerardus Lazaro Ferero was in 1886, 18 jaren, na de 
 Gouvernementsbesluit no. 439  van 30 juli 1868, geboren als zoon van 
 Martijn Ferero en Antonia Petronella 

 

16.  Gerardus Lazaro Ferero had de executie brief van 21 februari 1812  en de 
 daaraan voorafgaande titels van eigendom van zijn moeder, Antonia 
 Petronella, gekregen.  

 

17.  Eigendomsuitwijzing: ingesteld bij Landsverordening van 14 december 
 1944, houdende de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een authentiek 
 afschrift van een rechterlijk vonnis in de art. 665, eerste lid van het 
 Burgerlijk Wetboek, bedoelde registers te laten overschrijven ( P.B. 1944 
 no. 219). Het verzoek om zulks te doen kan door de bezitter van gronderven 
 en hetgeen daarop gebouwd is worden gedaan aan het Gerecht in Eerste 
 Aanleg. Wanneer bedoelde overschrijving heeft plaatsgehad, wordt de 
 bezitter geacht dezelfde rechten van eigendom op het onroerend te hebben 
 verkregen als indien het goed hem krachtens rechtsgeldige titel van 
 eigendom was geleverd door degene, te wiens name het in de daartoe 
 bestemde openbare registers stond vermeld. 

 

18.  De bij artikel 18 van de Koninklijke Besluit van de 4de september 1868 no. 
 18 (P.B. no. 16) vastgestelde ,,Bepalingen op de overgang van de vroegere 
 tot de nieuwe wetgeving in de kolonie Curaçao” bedoelde erfstellingen over 
 de hand houden slechts stand ten behoeve van de erfgenamen en 
 legatarissen, die op1 januari 1953 de betrokken erfenis of het betrokken 
 legaat hebben verkregen. Met ingang van die dag zijn de door deze 
 erfgenamen en legatarissen verworven rechten vrij van de last van 
 fideicommis” 

 

 

19.  Landsverordening van 14 december 1944 en PB 1953, nr. 31 waren 
 aanleiding dat Gerardus Lazaro Ferero, op 81 jarige leeftijd, in november 
 1968 zich tot mr. E.C. Henriquez had  gewend met het verzoek om de 
 rechthebbenden van het legaat Malpais uit te zoeken 
 



5 

 

20.  Gerardus Lazaro Ferero had mr. E.C. Henriquez de executie brief van 21 
 februari 1812 laten zien maar kon zijn verwantschap met de vrijgemaakte 
 slaven Rasveldt niet bewijzen. Afgesproken werd dat uitgezocht zal worden 
 wie alle belanghebbenden zijn. 

 

21.  Gerardus Lazaro Ferero verzocht in 1970 van het Hof een verklaring voor 
 recht dat hij de enige en uitsluitende eigenaar was van plantage Malpais 
 Gato. 

 

22.  Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao was op de hoogte dat 
 Gerardus Lazaro Ferero reeds jaar en dag als beheerder optreedt van 
 Plantage Malpais Gato, en bovendien als zijnde een der meest wettige 
 erfgenamen van degenen aan wie Plantage Malpais Gato destijds door wijlen 
 mevrouw Sybrecht van Uytrecht werd nagelaten. In betrekking met het 
 hiervoren aangehaalde feit verzocht het Bestuurscollege van het 
 Eilandgebied Curaçao, Gerardus Lazaro Ferero, een verkavelingplan te 
 doen opmaken en ter goedkeuring aan het College voor te leggen.  

 

23.    Gerardus Lazaro Ferero was financieel niet in staat om een verkavelingplan 
 te laten maken. 

 

24.  Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao had per brief d.d. 3 februari 
 1970, no.71/10428 van afdeling Domijnbeheer een bod aan Gerardus Lazaro 
 Ferero gedaan op de Plantage Malpais Gato. 

 

25.  In verband met het verzoek van een verklaring voor recht van Gerardus 
 Lazaro Ferero, had Dienst Kadaster in 1974 de opmeting van plantage 
 Malpais Gato verricht. Commissie Eigendomsuitwijzing had de opdracht 
 gekregen om Plantage Malpais te definiëren en kadastraal vast te leggen. 

 

26.  De metingen werden gedaan door Kadaster. De heer H.B. Calvo was hoofd 
 van Kadaster en tevens voorzitter van de Commissie Eigendomsuitwijzing. 
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27.  De Commissie Eigendomsuitwijzing bestond uit: 
 Hoofd van Kadaster H.B. Calvo 
 Voorzitter notaris Schildkamp 
 Hypotheekbewaarder Pieters-Heiliger 
 Lid (onbekend) 
 Secretaris, zonder stemrecht, C.M. Grüning  

   
 
28.  Meetbrief no. 250 van 12 juni 1974 werd gesigneerd door C.M. Grüning, 

 secretaris van  Commissie Eigendomsuitwijzing en tevens ambtenaar van 
 Kadaster. 

 
 
29.  Gerardus Lazaro Ferero was in het bezit van executie brief van 21 

 februari 1812 en had aan Henriquez uitgelegd dat hij de legaat en de daaraan 
 voorafgaande titels van eigendom van zijn moeder had gekregen. De 
 opmeting van Plantage Malpais was op zijn verzoek maar zijn naam werd 
 niet in het openbare register geschreven. 

 

30.  Phil Pietersz was toezichthouder van Gato, “Vito”,  Louis E. Pietersz is de 
 zoon  van Phil Pietersz. Beiden waren geen bezitters maar kregen een 
 onrechtmatige titel van eigendom van de Commissie 
 Eigendomsuitwijzing door hun namen op de meetbrief te vermelden. Phil 
 Pietersz en Louis E. Pietersz werden als zodanig op een onrechtmatige wijze 
 ingeschreven in de openbare registers. 

 

31.  Commissie  Eigendomsuitwijzing had een overeenkomst met Phil Pietersz 
 en Louis E. Pietersz gemaakt.   

 

 

 

32.  Commissie  Eigendomsuitwijzing wist althans behoort te weten dat alle 
 wijzen waarop goederen worden verkregen en verloren, in de wet volgens 
 art. 635 BWNA zijn vastgelegd en dat er geen andere wijzen dan die uit het  
 wet voortvloeien. Art. 635 BWNA:  
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 Eigendom van zaken kan op geen andere wijze worden verkregen dan door 
 toe-eigening, door natrekking, door verjaring, door wettelijke of 
 testamentaire erfopvolging en door opdracht of levering tengevolge van een 
 rechts titel van eigendom overgang, of afkomstig van degene die gerechtigd 
 was over de eigendom te beschikken 
 
 

33.  Commissie  Eigendomsuitwijzing wist althans behoort te weten dat niemand 
 en ook niet Commissie Eigendomsuitwijzing onder leiding van het hoofd
 van Kadaster de heer Calvo, nieuwe wijzen kunnen introduceren of  
 aanleiding geven om te introduceren 

 
 
  
34.  Leden van de familie Pietersz hadden de bejaarde Gerardus Lazaro Ferero in 

 zijn woning, te Rifwaterstraat 11, overvallen om de executie brief van 21 
 februari 1812 te bemachtigen. De heer Ewald Regalles, een goudsmid die 
 tegenover de woning van Gerardus Lazaro Ferero woonde, was getuige van 
 deze overval. 

 
35.  Centraal Historisch Archief  had in 1996 de akte van afgifte legaat, de 

 executie brief van 21februari 1812 onderzocht en beoordeeld dat het 
 origineel is en een bewijs van de rechtshandelingen waarbij de in het 
 testament van mevrouw Sybrecht van Uytrecht de 13 vrijgemaakte slaven 
 Rasveldt hun deel van haar nalatenschap toebedeeld hebben gekregen. 

 

36.  Plantage Malpais werd correct beheerd door erfgenamen van de 
 vrijgemaakte slaven Rasveldt. Na de onrechtmatige grondmeting, door 
 Commissie Eigendomsuitwijzing onder leiding van hoofd van Kadaster de 
 heer Calvo,  zijn leden van de familie Pietersz aangezet in een strijd tegen 
 de testamentaire erfgenamen om toebedeling van de terreinen van plantage 
 Malpais Gato.  

 
 

37.  De vordering van Louis E. Pietersz en anderen, dat hun voorgangers en/of 
 zij als gevolg van verjaring de eigendom van de Plantage Gato hebben 
 verkregen, was in Cassatie beroep 08/00298 van 16 oktober 2009 
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 verworpen. Louis E. Pietersz en anderen waren niet te goeder trouw in hun 
 verzoek verkrijgende verjaring van Plantage Gato. 
  
 

 


