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XVIIa. Stucadoor Caspar Corn. Wilh. van Haaff (1829-1877).
Zoon van Cornelis Wilhelmus van Haaff (XVIa) en Maria Mechtildis Molmans. Hij werd
geboren en RK gedoopt te Boxmeer op donderdag 31 dec. 1829. Hij was stucadoor van
beroep en overleed op 47 jarige leeftijd te
Arnhem op donderdag 18 jan. 1877.
C.C. werd begraven te Arnhem op maandag
22 jan. 1877. Hij woonde eerst in de
Paauwstraat C244 en waarschijnlijk na zijn
trouwen op de Korenmarkt C327.
Hij trouwt te Arnhem op woensdag 11 nov.
1868 met Johanna DIESVELT de dochter van
Hendrik Diesvelt (groenboer) en Johanna
Gerritsen. Johanna was al eerder gehuwd
geweest (Arnhem 2 mei 1855) met Hendricus
Peters de zoon van Alexander Peters en
Johanna Jansen. Deze eerste echtgenoot
overleed op 14 apr. 1861.
Johanna overleed 47 jaar oud te Arnhem op
dinsdag 20 mrt. 1877, twee maand na het overlijden van haar tweede echtgenoot en werd
begraven op vrijdag 23 maart 1877.
Geboorteakte
De 31e der maand december 1829 om zes uur des namiddags, verscheen voor de ambtenaar
van de Burgerlijke stand van de gem. Boxmeer Cornelis Wilhelmus van Haaff, oud 36 jaar, van
beroep bouwman en wonende te Boxmeer, welke ons vertoont heeft een kind van het mannelijk
geslacht geboren heden te vijf uur des namiddags uit zijn vrouw Mechtilda Maria Molmans, oud
30 jaar, zijnde zonder beroep en wonende eveneens te Boxmeer.
Hij verklaart dit kind te geven de voornamen van Caspar Cornelis Wilhelmus. Deze aangifte
gebeurde in bijzijn van Petrus van den Heuvel, Gerardus Herraets beide alhier woonachtig.
Uit het huwelijk tussen Caspar en Johanna Diesvelt worden 3 kinderen geboren. Eerst laten
we het leven van Johanna Helena Mathilda de revue passeren.
1.
Johanna Helena Mathilda van Haaff, geb. en RK ged. te Arnhem op zondag 3
sept. 1871, ovl. (55 jaar oud) te Nijmegen op donderdag 30 juni 1927, begr. te
Nijmegen op zaterdag 2 juli 1927. Zij gaat in ondertrouw te Arnhem op zondag 2
apr. 1899 en trouwt te Arnhem op woensdag 12 apr. 1899 met Nicolaas ULJEE,
geboren en RK ged. te Alphen a.d. Rijn op zondag 21 febr. 1875,
bronwaterfabrikant, overleden te Nijmegen op 20 mei 1926. Zoon van Jacobus
Hubertus Uljee (smid) en Hendrika van Trier.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
1. Jacobus Casper Antonius Uljee geb. 1 febr. 1900 te Nijmegen. (Datum van
akte nr. 111 is volgens de transscribent fout)
2. N.N, geb. te Nijmegen op donderdag 14 febr. 1901, begr. te Nijmegen op
maandag 18 febr. 1901. In advertentie in het PGNC van 16 febr. 1901 staat
het volgende: Ontijdig bevallen van twee levenloze meisjes.
3. Maria Hendrika Johanna Uljee geb. en ged. te Arnhem 1908 en op 15 jarige
leeftijd op 7 okt. 1923 overleden te Nijmegen.
Op heden den 19e januari 1877 zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van
de gemeente Arnhem verschenen Caspar Heinrich Wilhelm Eijkholt oud 36 jaar van
beroep koffiehuishouder en Johannes Peters oud 52 jaar, van beroep landbouwer,
beiden wonende alhier, welke hebben verklaard dat op donderdag den 18e dezer
maand 's morgens om tien uur aan de Korenmarkt is overleden in de ouderdom van
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47 jaar: Caspar Cornelis Wilhelmus van Haaff, geboren te Boxmeer en wonende te
Arnhem, stukadoor en echtgenoot van Johanna Diesvelt.
Op heden de 20e maart 1877 zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand van
de gemeente Arnhem verschenen Casparus Hendricus Wilhelmus Eijkholt oud 37
jaar, van beroep tapper en Gerrit Slaap oud 32 jaar, van beroep barbier, beiden
alhier wonende, welke hebben verklaard dat op dinsdag de 20e dezer maand 's
morgens om drie uur aan de Korenmarkt (C327) is overleden in de ouderdom van
47 jaar: Johanna Diesvelt, geboren en wonende te Arnhem, zonder beroep,
weduwe eerst van Hendricus Peters en later van Caspar Cornelis Wilhelmus van
Haaff.
Een maand later op 17 april 1877 overlijdt eveneens te Arnhem de jongste zoon
Casper Wilhelmus (zie hieronder).
Twee wezen.
We zien dus dat Johanna op zesjarige leeftijd, in drie maanden tijd haar vader,
moeder en haar jongste broertje verliest. Samen met haar vierjarig broertje
Hendricus Cornelis is zij daardoor op 20 maart 1877 ineens wees geworden. Het is
niet duidelijk wie de voogdij neemt of krijgt over deze kinderen. (Uitzoeken!).
De enige oom die dan zeker nog in leven is, is Johannes Henricus van Haaff die
inmiddels is gehuwd met M.H.P. de Poorter. Het ziet er echter niet naar uit dat dit
echtpaar zich als voogd opwerpen. Mogelijk dat de familie Diesvelt hier een rol
speelde. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren. Eén geboren te Nijmegen en
de vijf anderen te Arnhem.
1894 Uit het inschrijvingsregister van de gemeente Alphen van het jaar 1894, voor
de lichting van 1895 is ingeschreven Nicolaas Uljee, geboren te Alfen den 21 febr.
1875 wonende te Alfen, van beroep smid. Zoon van Jacobus Hubertus Uljee en
Hendrika van Trier. Dat hem bij loting is ten deel gevallen nr. 5 en dat hij volgens
door de raad van de Nationale Militie uit hoofde van broederdienst van den dienst is
vrijgesteld.
1898 Nicolaas Uljee vestigt zich op 1 aug. te Nijmegen op de Graafseweg 51. Zijn
vorige woonplaats was Arnhem. Zijn vrouw voegt zich bijna een jaar later op 23 juni
1899 bij hem. Op 10 juli 1901 keren zij samen (met één kind) terug naar Arnhem en
op 27 jan. 1913 vertrekt het hele gezin opnieuw naar Nijmegen.
1899 De ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nijmegen verklaart
dat de huwelijksafkondigingen van Nicolaas Uljee, mineraalwatermaker, oud vier en
twintig jaren wonende te Nijmegen, zoon van Jacobus Hubertus Uljee smid en van
Hendrika van Trier, zonder beroep, beiden te Alfen en Johanna Helena Mathilda van
Haaff, zonder beroep oud zeven en twintig jaren, wonende te Arnhem, dochter van
Caspar Cornelis Wilhelmus van Haaff en van Johanna Diesvelt, beiden overleden,
op zondag den tweeden en den negenden april dezes jaars alhier hebben plaats
gehad en dat daartegen geen stuiting is betekend. Nijmegen, den 12 april 1899.
Op 12 apr. 1899 Op heden den twaalfden april des jaars achtienhonderd negen en
negentig verschenen voor ons ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente
Arnhem, provincie Gelderland, Nicolaas Uljee, oud vier en twintig jaren,
mineraalwaterfabrikant, geboren te Alfen en wonende te Nijmegen. Meerderjarige
zoon van Jacobus Hubertus Uljee, smid en van Hendrika van Trier, zonder beroep,
echtelieden, wonende te Alfen en Johanna Helena Mathilda van Haaff, oud zeven
en twintig jaren zonder beroep, geboren en wonende te Arnhem, meerderjarige
dochter van Caspar Cornelis Wilhelmus van Haaff in leven stucadoor en van
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Johanna Diesvelt, echtelieden beiden overleden en laatst wonende te Arnhem,
die ons hebben verzocht om het huwelijk dat zij voornemens zijn onderling aan te
gaan, te voltrekken op welk verzoek recht doende, en gelet dat de afkondigingen voor
het huis der gemeente alhier hebben plaats gehad, voor de eerste maal op zondag
den tweeden april en voor de tweede maal op zondag den negenden april beiden
dezes jaars en te Nijmegen op dezelfde dagen en de akten daarvan behoorlijk zijn
opgemaakt en aangeplakt zonder dat ons enige verhindering tegen dit huwelijk is
aangekondigd.
Gezien de bijgebrachte en aan deze akte aangehechte stukken als:
Geboorteakte van de bruidegom, certificaat van voldoening aan de Nationale Militie,
geboorteakte der bruid, doodakten van bruids ouders, bewijs der onverhinderde
afkondigingen te Nijmegen.
Gehoord de mondelinge toestemming in dit huwelijk door de bruidegoms ouders,
beiden hierbij tegenwoordig.
Voorts door den bruidegom en de bruid ten overstaan van ons en van de na te
noemen getuigen verklaard zijnde, dat zij elkander tot echtgenooten aannemen en dat
zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, die door de wet aan de huwelijken staat
verbonden zijn, zoo verklaren wij ambtenaar van den burgelijken stand voornoemd in
naam der wet, dat Nicolaas Uljee en Johanna Helena Mathilda van Haaff door een
wettig huwelijk met elkander zijn verbonden.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Antonius
Johannes Uljee, oud zes en twintig jaren, koopman wonende te Nijmegen, broeder
van den comparant, Casparus Wilhelmus Hendrikus Eijkholt, oud drie en dertig jaren,
bediende, neef der comparante, Hendricus Cornelis van Haaff oud zes en twintig
jaren, kapper, broeder der comparante en Cornelis Nahon, oud acht en dertig jaren,
winkelier alle drie wonende te Arnhem.
En is deze na voorlezing door de beide comparanten, de ouders van de comparant,
de vier getuigen, benevens ons getekend.
2.

3.

Hendrikus Cornelis van Haaff, geb. en RK ged. te Arnhem op donderdag 16 jan.
1873, kapper. Uit 1925 dateert een krantenbericht van een brand bij ene van Haaff
in Tiel, handelaar in rubberwaren. Betreft het hier dezelfde ?
Casper Wilhelmus van Haaff, geb. en RK ged. te Arnhem op zondag 2 jan. 1876,
ovl. (1 jaar oud) te Arnhem op dinsdag 17 apr. 1877, begraven te Arnhem op vrijdag
20 apr. 1877.

Boedelbeschrijving.
Na het overlijden van zijn moeder Maria Mechtildis Molmans op 16 jan. 1861 wordt Caspar
Cornelis op 21.10.1861 door het Kantongerecht van Boxmeer beëdigt als voogd over zijn
jongste broer Hendricus Johannes en zijn zus Wilhelmina Theodora Maria. Toeziend voogd
was hun aangetrouwde oom Petrus Wilhelmus Cruysen geworden door uitspraak van het
Kantongerecht in Arnhem d.d. 3.6.1862.
De nieuwe voogd C.C. wordt door de Kantonregter gewezen op de opgelegde plicht een
boedelbeschrijving te doen opmaken. Waarschijnlijk gebeurt dit te Arnhem want in Boxmeer
is het niet aangetroffen. Dit is interessant genoeg om eens verder uit te zoeken.
Epiloog in Boxmeer.
Moeder Maria Mechtildis Molmans blijft na het overlijden van haar echtgenoot op 15 mei 1842
alleen achter met haar kinderen. Ze wonen in Boxmeer nog steeds op het adres Keistraat 8. (dit
is de latere Steenstraat). Twee van de zeven kinderen zijn jong gestorven en op 16 nov. 1842
overlijdt ook nog haar zoon Wilhelmus Hendrikus (dus de broer van Caspar Cornelis) te Arnhem
op 16 jarige leeftijd.
(13 jan. 1845) Verkoping te Boxmeer van de goederen van wijlen den Heer Gijsbert Joseph van
Crimpen. Cornelis koopt de volgende zaken:
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Cornelis van Hoof
Cornelis van Haaf

Cornelis van Hoof
Cornelis van Hoof
Cornelis van Hoof

Cornelis van Hoof
Cornelis van Hoof
Cornelis van Haff

een korfje met erwten
een vloot
een mand
een tafellaken en 12 serv.
een schilderij
zes wijnglazen
zes handoeken
zes kussenslopen
twee lakens
zes kussenslopen
twee kussenslopen
een tafellaken
porceleinen bak en schotel
een overtrek
gordijntjes
eene doos

0.20ct
0.80ct
0.25ct
16.50ct
0.30ct
1.40ct
1.55ct
6.00ct
4.75ct
7.50ct
1.85ct
4.00ct
0.50ct
0.85ct
0.87ct
0.50ct

Tientallig stelsel.
Om te beginnen kan deze Cornelis niet vader Cornelis Wilhelmus zijn, want deze overleed al in
mei 1842. De enige mogelijkheid is, dat het dus zijn 16-jarige zoon Caspar Cornelis betreft,
hoewel het me rijkelijk jong lijkt om aan een verkoping mee te doen. Maar toch!
De vraag doet zich voor waarom Cornelis juist op dit moment deze aankopen doet. Gedurende
deze tijd zijn er legio openbare verkopingen en hij is nergens bij aanwezig, maar hier dus alle
dagen dat de verkoping duurt.
Is dit wederom een bevestiging van de door de van Haaff's gedreven herberg of logement?
De aankopen betreffen goederen die te maken hebben met eten, drinken en slapen. Naar mijn
idee in een hoeveelheid die niet alleen voor eigen gebruik is. Wellicht dat hij in opdracht van zijn
moeder bovengenoemde zaken aanschaft. Opvallend is wel dat de tafellakens extreem duur
zijn in vergelijk met de andere artikelen die worden aangeschaft.
Bij de IJkwet van 21 augustus 1816 werd het metrieke stelsel (het eenvormig stelsel van maten
en gewichten) ingevoerd. Vanaf 1820 was dit verplicht in het toenmalige Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden dat Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg omvatte. Eigenlijk was
het een herinvoering. Naast de verandering van maten en gewichten werd ook de gulden onder
handen genomen. Deze werd onderverdeeld in 100 centen. Koning Willem I zag vooral het
economische voordeel in van betere, uniforme maten en gewichten en trok zich van de
revolutionaire oorsprong ervan niets aan. Leuk is het dan ook om te zien dat de hierboven
genoemde bedragen in guldens en centen worden uitgedrukt. Deze munt werd voor het eerst in
1817 geslagen. Het woord cent komt van centime (= honderdste deel van een gulden)
Timmermansleerling
In het bevolkingsregister van Boxmeer uit 1850 staat Caspar als timmermansleerling te boek.
Hij vertrok 30 dec.1851, hij is dan 22 jaar oud, in z’n eentje naar Arnhem. Hij gaat dus in de
leer om het timmermansvak te leren. Zijn moeder, Maria Mechtildis -die dan al weduwe iskomt pas 6 jaar later op 20 nov.1857 ook naar Arnhem samen met zijn broer Henricus en zijn
zus Wilhelmina. Je zou je kunnen voorstellen dat ze een gezamenlijk onderkomen in Arnhem
hebben waar de moeder dan met haar drie kinderen woont. In elk geval hebben ze Boxmeer
achter zich gelaten, want ze worden in deze gemeente uitgeschreven.
Machtiging.
De ondergetekende Gerardus Martinus Werson, mr. stucadoor wonende te Arnhem,
aangehuwd zwager van de na te noemen minderjarige kinderen; verklaart bij deze te magtigen
den Heer Willem Hendrik de Wijse, deurwaarder te Boxmeer, speciaal om hem te
vertegenwoordigen bij de samenroeping van bloed- of aanverwanten der minderjarige kinderen
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van echtelieden wijlen Cornelis Wilhelmus van Haaff en Maria Megtildis Molmans, welke kinderen zijn genaamd, a. Hendrikus Johannes en Wilhelmina Petronella Maria (is dus Wilhelmina
Theodora Maria) van Haaff en bij die vergadering welke onder voorzitting van den Heer
Kantonregter in het kanton Boxmeer eerstdaags zal gehouden worden.
Namens hem constituant te verklaren dat het hem, in het belang der minderjarigen, allesins
gepast en noodzakelijk acht, dat Caspar Cornelis van Haaff, mr. stucadoor wonende te Arnhem,
broeder van de minderjarigen tot hun voogd worde benoemd.
Gedaan, opgemaakt en getekend, onder belofte van goedkeuring als naar regten, binnen
Arnhem den 17e october 1861. G.H. Werson
Akte van voogdij.
Heden den een en twintigsten october achttien hondert een en zestig compareerden voor ons
Hendrik Sander van Hien, kantonregter te Boxmeer, Arrondissement 's Hertogenbosch,
provincie Noordbrabant, geassisteerd door den Griffier.
Petrus Wilhelmus Cruijzen, landbouwer te Boxmeer in hoedanigheid van toeziende voogd over
de na te noemen minderjarigen, benoemd bij ons geregistreerd proces-verbaal van den 3e juni
1852.
Te kennen gevende, dat door het op den achttienden januari dezes jaars, te Arnhem, alwaar zij
tijdelijk verblijf hield, plaats gehad hebbende overlijden van Maria Mechtildis Molmans, weduwe
van Cornelis Wilhelmus van Haaff de door hun in echt verwekte minderjarige kinderen
genaamd:
Hendricus Johannes, geboren den 9e mei 1839 en Wilhelmina Theodora Maria, geboren 31
october 1841, ouderloos zijn geworden en hij ons mitsdien verzoekt daarover een voogd te
willen benoemen.
Ten welken einde mede vrijwillig zijn verschenen de navolgende naaste bloedverwanten van
genoemde minderjarigen, als:
1. Caspar Cornelis van Haaff, stukadoor, wonende te Arnhem, broeder
2. Gerardus Martinus Werson, stukadoor, wonende te Arnhem, aangehuwd broeder, voor welke
compareert Willem Hendrik de Wijse deurwaarder te Boxmeer kragtens onderhandsche
volmagt den 17e dezer te Arnhem afgegeven (zie boven) en op heden te Boxmeer
geregistreerd. (Deel 19, fol.154 recto, door den ontvanger van de Voort goedgekeurd,
3. Reinier Crouwers, landbouwer, wonende te Sambeek, neef van moederszijde,
4. Gerardus Zweeren, landbouwer te Boxmeer, achterneef van vaderszijde, bij afwezigheid van
Arnoldus Molmans, oom van moederszijde, wiens verblijf hen niet bekend is.
Met wie wij geraadpleegt hebben over den persoon wiens benoeming tot voogd het meest met
de belangen der minderjarigen zoude stroken.
Waarop wij Kantonregter, gelet op het gedaan verzoek en gehoord de voornoemde
bloedverwanten en ons verenigende met den persoon door hen met algemene stemmen
aangeduid,
Hebben benoemd, gelijk wij benoemen bij deze tot voogd over de meergenoemde
minderjarigen, den comparant Caspar Cornelis van Haaff voormeld. (De broer dus van beide
minderjarigen!).
De benoemde verklaard hebbende deze betrekking te aanvaarden, heeft in onze handen den
eed afgelegd, gelijk geschiedt bij deze onder het uitspreken van de woorden: zo waarlijk helpe
mij God Almagtig, dat hij de hem toevertrouwde voogdij naar behoren en getrouwelijk zal
waarnemen.
Daarna heeft de kantonregter den benoemde zijne verplichting als zodanig onder het oog
gebragt en hem in het bijzonder gewezen op die welke hem oplegt een boedelbeschrijving te
doen opmaken.
Waarvan akte bij enkele vacatie. Gedaan en verleden te Boxmeer op dato als boven en hebben
wij deze, na voorlezing met den Griffier getekend.
Huwelijksakte
Op heden den elfden november 1868, compareerde voor ons Meester Henri Jean Kronenberg,
wethouder der gemeente Arnhem, ambtenaar van de Burgerlijke stand:
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Caspar Cornelis Wilhelmus van Haaff, oud acht en dertig jaren, stucadoor geboren te Boxmeer,
wonende te Arnhem, meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Cornelis Wilhelmus van
Haaff en Mechtilda Maria Molmans; en Johanna Diesvelt, weduwe van Hendricus Peters, oud
acht en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Arnhem, meerderjarige dochter
van Hendrik Diesvelt, groenboer wonende alhier en van wijlen zijne huisvrouw Johanna
Gerritsen.
Welke aan ons hebben verzocht om het huwelijk, hetwelk zij voornemens zijn onderling aan te
gaan, te voltrekken op welk verzoek, regt doende, en gelet, dat de afkondigingen voor het huis
der gemeente alhier, hebben plaats gehad, voor de eerste keer op zondag den 18e october,
voor de tweede maal op zondag den 25e october, beide dezes jaars, en de acten daarvan
behoorlijk zijn opgemaakt en geaffigeerd zonder dat ons enige oppositie tegen dit huwelijk is
aangekondigd.
Gezien het bijgebragte en aan deze acte geannexeerde stukken als:
1. Geboorteacte van de bruidegom uit Boxmeer,
2. Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie
3. Geboorteacte van de bruid uit deze gemeente d.d. 20.12.1829.
4. Doodacte van bruids vorigen man uit deze gemeente.
Zoo verklaren wij Ambtenaar van de Burgerlijke stand voornoemd dit paar in de wettelijke echt
verbonden.
Hiervan is acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Hendrik Diesvelt, oud 72 jaren,
landbouwer, vader van de Comparante; Hendrik Peters oud 76 jaren, zonder beroep, oom van
de Comparante; Johannes Peters, oud 44 jaar, landbouwer, zwager van Comparante en
Alexander Peters, oud 40 jaren, landbouwer, zwager van de Comparante, wonende allen alhier.
En is dezelve na voorlezing door den comparant en de vier getuigen benevens ons getekend,
hebbende comparante verklaard niet te kunnen schrijven.
Op 4 sept. 1871 wordt de eerste dochter uit dit huwelijk geboren die de namen Johanna Helena
Mathilda van Haaff meekrijgt. Zij huwt later met Nicolaas Uljee en brengt zes kinderen ter
wereld. Plaats en datum van overlijden (nog) onbekend.
Twee jaar later op 16 januari 1873 wordt te Arnhem geboren hun zoon Hendrikus Cornelis van
Haaff. Hij staat later als kapper te boek en op 2 jan. 1876 wordt een zoon genaamt Casper
Wilhelmus te Arnhem geboren.

Aktes van overlijden.
Op heden den 19e januari 1877 zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de
gemeente Arnhem verschenen Caspar Heinrich Wilhelm Eijkholt oud 36 jaar van beroep
koffiehuishouder en Johannes Peters oud 52 jaar, van beroep landbouwer, beiden wonende
alhier, welke hebben verklaard dat op donderdag den 18e dezer maand 's morgens om tien
uur aan de Korenmarkt is overleden in de ouderdom van 47 jaar: Caspar Cornelis Wilhelmus
van Haaff, geboren te Boxmeer en wonende te Arnhem, stucadoor en echtgenoot van
Johanna Diesvelt.
Op heden de 20e maart 1877 zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de
gemeente Arnhem verschenen Casparus Hendricus Wilhelmus Eijkholt oud 37 jaar, van
beroep tapper en Gerrit Slaap oud 32 jaar, van beroep barbier, beiden alhier wonende, welke
hebben verklaard dat op dinsdag de 20e dezer maand 's morgens om drie uur aan de
Korenmarkt is overleden in de ouderdom van 47 jaar, Johanna Diesvelt, geboren en
wonende te Arnhem, zonder beroep, weduwe eerst van Hendricus Peters en later van
Caspar Cornelis Wilhelmus van Haaff.
Op 17 april 1877 overlijdt eveneens te Arnhem de jongstgeboren zoon Casper Wilhelmus.
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Als je even op je laat inwerken wat de hierboven genoemde laatste drie berichten vertellen, dan
speelt zich hier in het voorjaar van 1877 aan de Korenmarkt in Arnhem een drama af. We
schetsten het al eerder. Eerst overlijdt Caspar Cornelis, twee maanden later zijn vrouw en nog
een maand later hun jongste zoon. Drie wezen blijven achter waarvan de oudste de voogdij
krijgt toegewezen.
Ga naar XVIIb

