
maandag 4 juli 2011 

Twee Curaçaose Meesters  

 

Karel Frielink en Mirto F. Murray hebben vrijdag een 

exemplaar van hun boekje Twee Curaçaose Meesters; Varia Juridica aangeboden aan de 

Gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag. Het boekje bevat beschouwingen over 

uiteenlopende onderwerpen van het recht. President van het Gemeenschappelijk Hof van 

Justitie, Liesbeth Hoefdraad, kreeg ook een exemplaar. Twee Curaçaose meesters is een 

bundeling van opvattingen die Frielink en Murray in de afgelopen jaren hebben 

opgeschreven en deels ook uitgesproken. 

 

Frielink en Murray zijn beiden advocaat op Curaçao, maar van verschillende kantoren. 

Vanuit de gedachte dat het recht van iedereen en voor iedereen is, en dat opvattingen en 

inzichten nu eenmaal tijd- en plaatsgebonden zijn, nemen zij deel aan de discussie over het 

recht. Het doel van die discussie is niet om wat oud en vertrouwd in het recht is teniet te 

doen, maar om het recht en de toepassing daarvan telkens ter discussie te stellen, om 

uiteindelijk een bijdrage aan de ontwikkeling daarvan te leveren. “In een periode van 

verdeeldheid willen wij laten zien dat het ook anders kan.”  

GEPLAATST DOOR WERKGROEP CARA ÏB ISCH E LETTEREN OP 12:43   

LABELS:  CURAÇAO,  RECHT   

http://caraibischeletteren.blogspot.com/2011/07/twee-curacaose-meesters.html  
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In samenwerking ligt de kracht én de toekomst!  
 

Heden hebben Karel Frielink (Spigthoff Advocaten en Belastingadviseurs) en Mirto F. Murray 
(SMS Advocaten) een exemplaar van hun boekje „Twee Curaçaose Meesters. Varia Juridica‟ 
aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, mr. F. Goedgedrag, en aan de President van 
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, mevrouw mr. L. Hoefdraad. 

Het betreft een bundeling van opvattingen die zij in de afgelopen jaren hebben opgeschreven en deels 
ook uitgesproken. 

Twee Curacaose Meesters bevat beschouwingen over uiteenlopende onderwerpen van het recht. Tot 
de Varia Juridica die aan bod komen behoren de geschiedenis en enkele aspecten van de 
advocatuur, de advocaat als financiële dienstverlener, corporate governance, Blackberryitis en 
deugdzaam leiderschap. 

Karel Frielink en Mirto F. Murray zijn beiden advocaat op Curacao, maar van verschillende kantoren. 
Vanuit de gedachte dat het recht van iedereen en voor iedereen is, en dat opvattingen en inzichten nu 
eenmaal tijd- en plaatsgebonden zijn, nemen zij deel aan de discussie over het recht. 
Het doel van die discussie is niet om wat oud en vertrouwd in het recht is teniet te doen, maar om het 
recht en de toepassing daarvan telkens ter discussie te stellen, om aldus uiteindelijk (ook) een 
bijdrage aan de ontwikkeling daarvan te leveren. 

“In een periode van verdeeldheid willen wij laten zien dat het ook anders kan.” 

1 July 2011 

http://www.curacaolegalportal.com/In-samenwerking-ligt-de-kracht-en-de-

toekomst.html 
 
 
 

‘Twee Curaçaose Meesters' voor gouverneur 
Gepubliceerd op 2 juli 2011 - 4:55 am  

WILLEMSTAD - Advocaten Karel Frielink en Mirto Murray hebben op vrijdag 1 juli 

hun boek 'Twee Curacaose Meesters' overhandigd aan gouverneur Frits Goedgedrag. 

Ook Hofpresident Liesbeth Hoefdraad was daarbij aanwezig. Het boek gaat over gaat 

over het recht. 

Frielink en Murray vinden dat het recht 'van iedereen en voor iedereen is' en behandelen 

daarom uiteenlopende thema's als: de geschiedenis van de advocatuur, de advocaat als 

financiële dienstverlener, behoorlijk bestuur en 'Blackberryitis'. 

De schrijvers presenteren hun gedachten zó dat de lezer vertrouwd raakt met beproefde 

rechtsbeginselen én zich een mening vormt over de toepassing van deze beginselen in de 

huidige samenleving. 

http://www.rnw.nl/caribiana/bulletin/twee-cura%C3%A7aose-meesters-voor-gouverneur  
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Buki 'Twee Curaçaose Meesters' pa gobernadó 
Published on2 July 2011 - 5:08am  

WILLEMSTAD - Abogadonan Karel Frielink i Mirto Murray a entregá nan buki 'Twee 

Curaçaose Meesters' na gobernadó Frits Goedgedrag djabièrnè 1 di jüli. Presidente di 

Korte, Liesbeth Hoefdraad, tambe tabata presente. E buki ta trata derecho. 

Frielink i Murray ta haña ku derecho ta 'di tur hende i pa tur hende'. P'esei nan ta trata 

temanan diverso manera: historia di abogasia, e abogado komo konsehero finansiero, bon 

gobernashon i 'Blackberryitis'. 

E eskritornan ta presentá nan ideanan di tal forma ku e lektor ta familiarisá su mes ku 

prinsipionan di derecho ku a pasa prueba di tempu. Asina e lektor por forma su opinion 

tokante aplikashon di e prinsipionan akí den sosiedat di awendia. 

  

Foto: Ryan Cabenda 

 

http://www.rnw.nl/papiaments/bulletin/buki-twee-cura%C3%A7aose-meesters-pa-

gobernad%C3%B3  

 

 

 

Twee Curaçaose Meesters’ over recht 

03-07-2011 14:00 | LIFESTYLE | Leoni Leidel-Schenk 

CURAÇAO – Karel Frielink en Mirto F. Murray hebben vrijdag een 

exemplaar van hun boekje ‘Twee Curaçaose Meesters. Varia Juridic’ aangeboden aan 

de Gouverneur van Curaçao, Frits Goedgedrag. Het boekje bevat beschouwingen over 

uiteenlopende onderwerpen van het recht. 

President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Liesbeth Hoefdraad, kreeg ook een 

exemplaar. Twee Curaçaose meesters is een bundeling van opvattingen die zij in de afgelopen 

jaren hebben opgeschreven en deels ook uitgesproken. 
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Discussie 
Frielink en Murray zijn beiden advocaat op Curaçao, maar van verschillende kantoren. Vanuit 

de gedachte dat het recht van iedereen en voor iedereen is, en dat opvattingen en inzichten nu 

eenmaal tijd- en plaatsgebonden zijn, nemen zij deel aan de discussie over het recht. 

Verdeeldheid 
Het doel van die discussie is niet om wat oud en vertrouwd in het recht is teniet te doen, maar 

om het recht en de toepassing daarvan telkens ter discussie te stellen, om uiteindelijk een 

bijdrage aan de ontwikkeling daarvan te leveren. “In een periode van verdeeldheid willen wij 

laten zien dat het ook anders kan.” 

http://www.versgeperst.com/lifestyle/109434/twee-curacaose-meesters-over-recht.html  

 

 

 

 

Buki „Twee Curaçaose Meesters‟ pa Gobernador  
  

Saturday, 02 July 2011 16:26  

 

Gobernador di Kòrsou, S.E. mr. Frits Goedgedrag, a risibí djabièrnè 1 di yüli un buki ku 
resientemente a keda publiká titulá „Twee Curaçaose Meesters‟. Ta trata di un buki di e outornan 
Mirto Murray i Karel Frielink. Ámbos outor tabata presente na e presentashon na kual sra. 
Lisbeth Hoefdraad tambe tabata presente. 

http://www.24ora.com/curacao.html  
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