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Curaçao

‘Curaçaos erfgoed
aan de kant gezet’
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçaos cultureel erfgoed wordt volgens de stichting ‘Bezorgde
Vrienden van het Oorspronkelijke Curaçaosch Museum’ door het huidige bestuur aan
de kant gezet ten behoeve van Westerse kunst en cultuur.
,,Na jaren van verschillende
bestuursformaties, denkt dit
huidige bestuur alles wat in de
loop der jaren van waarde verzameld is, te kunnen afvoeren zonder enige vorm van verantwoording af te leggen aan de gemeenschap van Curaçao. Hebben de
bestuursleden geen respect voor
alle voorgaande besturen die
trots waren op de Curaçaose
historische culturele uitstraling
en de onvervangbare antieke collecties?”, vraagt de stichting ‘Bezorgde Vrienden’ zich af.
Tijdens de opening van de expositie eind januari in het museum vertelde de huidige voorzitter Carlos Weeber dat het Curaçaosch Museum zich aan het
beraden is over wat voor museum zij zouden worden. Weeber vertelde dat het ‘een museum zou worden voor de
Westerse Cultuur’.
De ‘Bezorgde Vrienden van
het Oorspronkelijke Curaçaosch
Museum’ zijn, zo valt op te maken uit het bericht, hier fel op tegen. De stichting stelt zichzelf
ten doel om op Curaçao een museum te behouden van kunst-

Open Dag
Juan Pablo
Duarte

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Juan Pablo
Duarte vsbo houdt morgen een
open dag. Tussen 10.00 en 13.00
uur zijn geïnteresseerde jongeren en hun ouders welkom.
Leerlingen kunnen een kijkje
nemen bij de richtingen ICT, Algemene Techniek, sector Administratie en Commercie, Bouwtechniek, Instal-elektro en de
sector Zorg en Welzijn.

Kerkdienst in
Papiaments
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao houdt morgen een Papiamentstalige kerkdienst en nodigt de gehele Curaçaose
gemeenschap uit om deze bij te
wonen.
De kerkdienst begint om
17.00 uur en vindt plaats in de
Emmakerk in Rio Canario.

stukken en kunstzinnige voorwerpen, van cultuur- en natuurhistorisch materiaal, ‘in engere
zin vooral datgene wat betrekking heeft op het verleden van
de voormalige Nederlandse
Antillen’, aldus de ‘Vrienden’.
Tevens heeft de stichting als
doel om de Curaçaose beschavingsgeschiedenis van waardevolle onroerende goederen op de
eilanden van de voormalige
Nederlandse Antillen in stand te
houden.
De voorzitter zou volgens de
‘Vrienden’ de huidige collecties
willen opslaan in een depot. Ook

hier is de stichting op tegen:
,,Nu al kan geconcludeerd worden dat de conditie van de voorwerpen achteruit zal hollen.”
,,Misschien kan iemand een
antwoord geven op de volgende
vraag: waarom moet de gehele
collectie van het Curaçaosch
Museum plaatsmaken voor een
collectie van Westerse kunst en
cultuur? Is het niet handiger dat
dit huidige bestuur ‘hun’ Museum voor Westerse kunst en
cultuur in een ander ‘westers
pand’ begint?”, vragen de ‘Bezorgde Vrienden’ zich ten slotte
af.

Advertentie

OPEN HUIS – Toni Kunchi
zaterdag 31 maart 10 – 12 uur
Wilt u centraal, ruim en rustig wonen?
Te koop fijn, modern gezinshuis in de centraal gelegen
wijk Toni Kunchi op 1050 m². Met ruime leefporch,
groot zwembad, groene tuin met deepwell en dripsysteem, 4 slaapkamers, 2 badkamers, apart guesthouse en berging. Voorzien van zonneboiler en veilige
shutterramen. Recent geschilderd.
Vraagprijs: NAF 795.000 k.k.
Tevens te koop: tafeltennistafel, kersenhouten eettafel
2x1 m en porcheset.

Kaya John Menge 3, Toni Kunchi
tel. 5271470
Advertentie

voor kinderen tussen 6-12 jaar
toneel spelen & dansen

Drazans VAKANTIEPLAN
locatie Habaai

10 tm 13 april 2012
Schrijf je nog snel in via:
Info@drazans.com
Info: www.drazans.com - tel 4624045/5605656

MEDIATION

Vertrouwelijkheid
en van de
belangrijkste
pijlers van het
mediationproces is
vertrouwelijkheid.
Partijen zijn ten
aanzien van alle
informatie die aan
de mediationtafel
besproken wordt,
gebonden aan regels van
beslotenheid en geheimhouding. Dit geldt ook voor de
deskundigen aan tafel, zoals
advocaten, accountants of
andere adviseurs.
Geheimhouding wordt overeengekomen door vastlegging
in de mediationovereenkomst, die aan het begin van
de mediation door alle betrokken partijen wordt ondertekend.
In een conflict vertrouwt men
elkaar vaak niet meer. De
mediator, die de sessies begeleidt en als conflictbemiddelaar optreedt, zal proberen om
het vertrouwen tussen partijen te herstellen. Daarom valt
alles wat besproken wordt tijdens de mediationgesprekken
onder de geheimhoudingsplicht. Dat geldt ook voor de
gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. De
vertrouwelijkheid is vooral
een stimulans om ervoor te
zorgen dat partijen vrijuit
kunnen spreken tijdens de
mediation.
Hoe gaat het in de praktijk?
Wat als partijen er tijdens een
mediation niet uitkomen en
de ene partij alsnog besluit
om een gerechtelijke procedure tegen de ander te starten?
Wat mag wel en wat mag niet
worden ingebracht als bewijs
in een juridische procedure?
En hoe gaat de rechter om
met het waarderen van stukken afkomstig uit de mediation?
Om te beginnen: wat zijn de
hoofdregels uit het NMI
Mediationreglement?
Ten eerste dat partijen geen
mededelingen doen aan derden - onder wie begrepen
rechters of arbiters - omtrent
het verloop van de mediation.
Voorts dat partijen zich verbinden om geen stukken aan
derden - onder wie begrepen
rechters of arbiters - bekendmaken, citeren, aanhalen,
parafraseren of daarop
anderszins beroepen. Onder
partijen wordt ook de mediator begrepen.
Tuchtrechtelijk ontving menig
advocaat al een waarschuwing voor het schenden van
de geheimhoudingsplicht uit
de mediationovereenkomst.
De Raad van Discipline in
Nederland besliste dat de

E

advocaat zich niet
gedroeg zoals het
een behoorlijk advocaat betaamt en dus
buiten zijn boekje
trad door mediationstukken in een
procedure te brengen. Volgens de
Raad is de geheimhoudingsplicht die uit de
mediationovereenkomst
voortvloeit, een verplichting
zonder enig voorbehoud.
In een spraakmakende civiele
uitspraak bepaalde de Hoge
Raad: ,,Alleen als de geheimhoudingsafspraak is geformuleerd als een bewijsovereenkomst, kan de inhoud van de
mediation niet worden
gebruikt als bewijs in een juridische procedure”. In de procedure werd een mediator
opgeroepen om als getuige
op te treden. De mediator
beriep zich op de geheimhoudingsplicht, zoals overeengekomen in de mediationovereenkomst en weigerde een
verklaring af te leggen.
Daarmee kwam de vraag aan
de orde of een mediator net
als een arts, notaris of advocaat een verschoningsrecht
heeft.
De Hoge Raad oordeelde dat
de mediator alleen van zijn
getuigplicht kan worden ontslagen indien hij zich tevens
op een wettelijk verschoningsrecht kan beroepen. Dat
wettelijk verschoningsrecht
voor de mediator bestaat
(vooralsnog) niet, dus is het
aan de rechter om een afweging te maken tussen het
belang van de waarheidsvinding en het belang van de
vertrouwelijkheid.
Volgens de Hoge Raad staat
het partijen vrij om getuigenverklaringen als bewijsmiddel
tussen hen uit te sluiten. Dat
kan ook gelden voor een verklaring van een mediator.
Wordt er een beroep gedaan
op een zodanige bewijsovereenkomst of komt het
bestaan daarvan vast te
staan, dan is de mediator niet
verplicht te getuigen.
Theoretisch is het mogelijk
om een partij die de overeengekomen vertrouwelijkheid
schendt, aan te spreken
wegens wanprestatie. Dit zou
nuttig zijn in het geval er aantoonbare schade is.
Mr. Michele N. Meyer is
directeur van Meyer Law &
Mediation bv op Curaçao.
Behalve advocaat is zij tevens
geregistreerd mediator bij het
Nederlands Mediation
Instituut. Meyer Law &
Mediation adviseert, procedeert
en bemiddelt in conflicten.

MICHELE N. MEYER

