NOTARISKANTOOR CHATLEIN B.V.
DRAFT
VERKLARING VAN ERFRECHT
Heden,
tweeduizend veertien, verklaar ik, mr Alba Rosa Chatlein,
notaris te Curaçao, dat ik mij zoveel mogelijk heb overtuigd van het volgende: -----------------------------------------------------------dat op vijfentwintig december achttienhonderd drieënzestig te Curaçao
is overleden de heer JAN MEIJER, ------------------------------------geboren te Curaçao op dertien januari zeventienhonderd vijfennegentig,
hierna ook te noemen "de erflater"; ---------------------------------dat de heer JAN MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is geweest met ---mevrouw MARIA LEONORA RÖMER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op twaalf november achttienhonderd en overleden te
Curaçao op vijfentwintig april achttienhonderd drieënveertig, -------hierna ook te noemen "erflaatster"; ---------------------------------dat uit de gegevens welke beschikbaar zijn bij het Centraal ---------Testamentenregister en de Burgerlijke Stand van Curaçao niet anders is
gebleken dan het navolgende: ----------------------------------------dat door dit huwelijk werd erkend en gewettigd een (1) kind, te -----weten: --------------------------------------------------------------1. de heer EMANUEL ESTHER MEIJER, --------------------------------geboren te Curaçao op vijftien augustus achttienhonderd -------zesendertig; --------------------------------------------------dat uit het huwelijk van erflater en erflaatster werden geboren acht (8) kinderen, te weten: ---------------------------------------------1. de heer HERMANUS PAULUS MEIJER, -------------------------------geboren te Curaçao op tweëentwintig juni achttienhonderd veertig;
2. mevrouw POULINA CAROLINA MEIJER, ------------------------------geboren te Curaçao op twee juli achttienhonderd tweëenveertig; 3. de heer CONSTANTIEN CLEMENT MEIJER, ---------------------------geboren te Curaçao op achttien juli achttienhonderd -----------vierenveertig; ------------------------------------------------4. de heer BARTHOLOMEUS MARTIS MEIJER, ---------------------------geboren te Curaçao op vierentwintig augustus achttienhonderd --zesenveertig; -------------------------------------------------5. mevrouw CLARIS MARTIS MEIJER, ---------------------------------geboren te Curaçao op dertig oktober achttienhonderd ----------achtenveertig; ------------------------------------------------6. de heer LEONCE CONFESOR MEIJER, -------------------------------geboren te Curaçao op zeventien juli achttienhonderd
eenenvijftig; -------------------------------------------------7. de heer JEROME MARTIS MEIJER, ---------------------------------geboren te Curaçao op zesentwintig september achttienhonderd --zesenvijftig; -------------------------------------------------1
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8. de heer LOUIS CONFESOR MEIJER, --------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig juni achttienhonderd -------tweëenzestig; -------------------------------------------------dat de heer EMANUEL ESTHER MEIJER, voornoemd, op jonge leeftijd, als zijnde ongehuwd en kinderloos, op vijftien juli achttienhonderd -----vijftig te Curaçao, vóór erflater en erflaatster is overleden; ------dat HERMANUS PAULUS MEIJER, voornoemd, op zeer jeugdige leeftijd, op vijf juni achttienhonderd eenenveertig te Curaçao, vóór erflater en -erflaatster, is overleden; ------------------------------------------dat mevrouw POULINA CAROLINA MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is --geweest met de heer MANUEL STEPHANUS DA COSTA GOMEZ, geboren te -----Curaçao op zesentwintig december achttienhonderd zevenenveertig, welk
huwelijk werd ontbonden door het overlijden van mevrouw POULINA -----CAROLINA MEIJER, voornoemd, te Curaçao op acht juli negentienhonderd veertien en door welk huwelijk een (1) kind werd erkend en gewettigd,
te weten: -----------------------------------------------------------1. JOSEPHINA CATHARINA DA COSTA GOMEZ, ---------------------------geboren te Curaçao op twee maart achttienhonderd vijfenzestig, bij brieven van wettiging erkend op driëentwintig april -------achttienhonderd vierenzeventig; -------------------------------en uit welk huwelijk werden geboren vier (4) kinderen, te -----------weten: --------------------------------------------------------------1. JAN LOUIS DA COSTA GOMEZ, -------------------------------------geboren te Curaçao op twaalf november achttienhonderd ---------driëenzeventig; -----------------------------------------------2. NICOLAAS GIRIGORIE DA COSTA GOMEZ, ----------------------------geboren te Curaçao op vijfentwintig augustus achttienhonderd --vijfenzeventig; -----------------------------------------------3. ANDRIES ISAAK CLOTILDA DA COSTA GOMEZ, ------------------------geboren te Curaçao op drie juni achttienhonderd zevenenzeventig;
4. ALEXANDER STEPHANUS DA COSTA GOMEZ, ---------------------------geboren te Curaçao op twee januari achttienhonderd tachtig; ---dat mevrouw JOSEPHINA CATHARINA DA COSTA GOMEZ, voornoemd, in leven -gehuwd is geweest met de heer MATHIAS SIMON LOURENS, geboren te -----Curaçao op twaalf april achttienhonderd zestig, welk huwelijk op ----vijfentwintig februari achttienhonderd negenennegentig werd ---------ontbonden door het overlijden van de heer MATHIAS SIMON LOURENS, ----voornoemd, op vijfentwintig februari achttienhonderd negenennegentig te Curaçao, en uit welk huwelijk werden geboren drie (3) kinderen, te
weten: --------------------------------------------------------------1. MANUEL FRANCISCO LOURENS, -------------------------------------geboren te Curaçao op zestien juni achttienhonderd ------------drieënnegentig; -----------------------------------------------2

NOTARISKANTOOR CHATLEIN B.V.
DRAFT
2. KAREL ROMANO LOURENS, -----------------------------------------geboren te Curaçao op negen augustus achttienhonderd ----------vijfennegentig; -----------------------------------------------3. CALMERA CONSTANCIA LOURENS, -----------------------------------geboren te Curaçao op negentien september achttienhonderd -----negenenzeventig; ----------------------------------------------dat de heer MANUEL FRANCISCO LOURENS, voornoemd, op vier juni -------negentienhonderd eenenvijftig te Curaçao, als zijnde ongehuwd en ----kinderloos, is overleden; -------------------------------------------dat de heer KAREL ROMANO LOURENS, voornoemd, op
?
te Curaçao is
overleden; ----------------------------------------------------------dat mevrouw CALMERA CONSTANCIA LOURENS, voornoemd, in leven gehuwd is
geweest met de heer EZEQUIEL ALFREDO LEENT, geboren te Curaçao op tien
april achttienhonderd zevenenzeventig, welk huwelijk werd ontbonden -door het overlijden van de heer EZEQUIEL ALFREDO LEENT, voornoemd, te
Curaçao op zeven januari negentienhonderd vijfenvijftig en uit welk -huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: ----------------1. EZEQUIEL ALFREDO LEENT, ---------------------------------------geboren te Curaçao op een oktober negentienhonderd ------------negenentwintig; -----------------------------------------------2. CANDIA EDUVIGUS LEENT, ----------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien oktober negentienhonderd ------vierendertig; -------------------------------------------------dat mevrouw CANDIA EDUVIGUS LEENT, voornoemd, in leven gehuwd is ----geweest met de heer SAMUEL NICASIO OCALIA, geboren te Curaçao op ----veertien december negentienhonderd negenentwintig, welk huwelijk werd
ontbonden door het overlijden van mevrouw CANDIA EDUVIGUS LEENT, ----voornoemd, te Curaçao op acht juni tweeduizend twee, en door welk ---huwelijk werd erkend een (1) kind, te weten: ------------------------1. MITZI CARMEN MARIE OCALIA, ------------------------------------geboren te Curaçao op tweëentwintig januari negentienhonderd --achtenvijftig; ------------------------------------------------en uit welk ---------------------------------------------------------huwelijk werden geboren vijf (5) kinderen, te weten; ----------------1. OLIVA ROSA OCALIA, --------------------------------------------geboren te Curaçao op twee juni negentienhonderd eenenzestig; -2. KARIN HEDWIG OCALIA, ------------------------------------------geboren te Curaçao op vijftien juli negentienhonderd ----------tweëenzestig; -------------------------------------------------3. RUDOLPH ALFRED OCALIA, ----------------------------------------geboren te Curaçao op twintig juli negentienhonderd achtenzestig;
4. NORBERT LEOPOLD OCALIA, ---------------------------------------3
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geboren te Curaçao op vijftien november negentienhonderd ------eenenzeventig; ------------------------------------------------5. AIMÉE CONSTANCE OCALIA, ---------------------------------------geboren te Curaçao op achtentwintig november negentienhonderd -drieënzeventig; -----------------------------------------------dat mevrouw KARIN HEDWIG OCALIA, voornoemd, in leven gehuwd is geweest
met de heer BENITO AUGUST DOLORITA, geboren te Curaçao op drie ------augustus negentienhonderd vierenvijftig, welk huwelijk is ontbonden -door echtscheiding te Curaçao op negen maart tweeduizend negen, en uit
welk huwelijk geen kinderen werden geboren. -------------------------dat mevrouw CALMERA CONSTANCIA LOURENS, voornoemd,op acht februari --negentienhonderd vierenzeventig te Curaçao, is overleden; -----------dat de heer JAN LOUIS DA COSTA GOMEZ, voornoemd, in leven gehuwd is -geweest met mevrouw JULIA LEONORA CAPELLO, geboren te Curaçao op elf april achttienhonderd tachtig, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van de heer JAN LOUIS DA COSTA GOMEZ, voornoemd, te Puerto
Rico op vier augustus negentienhonderd zeventien en uit welk huwelijk
werd geboren een (1) kind, te weten: --------------------------------1. ENRIQUETA GERMANIA DA COSTA GOMEZ, ----------------------------geboren te Curaçao op achtentwintig mei negentienhonderd dertien;
dat mevrouw JULIA LEONORA CAPELLO, voornoemd, op negen december -----negentienhonderd twintig te Curaçao, is overleden; ------------------dat mevrouw ENRIQUETA GERMANIA DA COSTA GOMEZ, voornoemd, in voor haar
eerste echt gehuwd is geweest met de heer WILLEM HILARIO SENIOR, ----geboren te Curaçao op veertien januari achttienhonderd --------------negenennegentig, welk huwelijk op negentien oktober negentienhonderd tweëenveertig door echtscheiding werd ontbonden en uit welk huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: -------------------------1. MABEL ISABEL SENIOR, ------------------------------------------geboren te Curaçao op acht juli negentienhonderd drieëndertig; 2. RUBIA MARIA SENIOR, -------------------------------------------geboren te Curaçao op zes juni negentienhonderd vijfendertig; -zijnde op 8 februari 1943,
dat mevrouw ENRIQUETA GERMANIA DA COSTA GOMEZ, voornoemd, een -------natuurlijk kind had, te weten: --------------------------------------1. JOHNNY PEDRO SYLVESTER DA COSTA GOMEZ, ------------------------geboren te Curaçao op eenendertig december negentienhonderd ---tweëenveertig, ------------------------------------------------door de heer WILLEM HILARIO SENIOR, voornoemd, ontkend; --------------
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dat mevrouw MABEL ISABEL SENIOR, voornoemd, in voor haar eerste echt gehuwd is geweest met de heer URBANO LONGINO ROSARIO, geboren te ----Bonaire op vijftien maart negentienhonderd eenentwintig, welk huwelijk
is ontbonden door echtscheiding op dertig maart negentienhonderd ----vijfenzestig te Curaçao, en uit welk huwelijk zijn geboren zeven (7) kinderen te weten: --------------------------------------------------1. IDITH FILONILA ROSARIO, ---------------------------------------geboren te Curaçao op elf oktober negentienhonderd achtenveertig;
2. MARLÈNE EPIFANIA ROSARIO, -------------------------------------geboren te Curaçao op twaalf juli negentienhonderd eenenvijftig;
3. JENNY CLAUDIANA ROSARIO, --------------------------------------geboren te Curaçao op zesentwintig februari negentienhonderd --vierenvijftig; ------------------------------------------------4. CARINE TEÓFILA ROSARIO, ---------------------------------------geboren te Curaçao op zevenentwintig december negentienhonderd vijfenvijftig; ------------------------------------------------5. JERITZA PAULINA ROSARIO, --------------------------------------geboren te Curaçao op tweëentwintig juni negentienhonderd -----zevenenvijftig; -----------------------------------------------6. MEREDITH MARIA ROSARIO, ---------------------------------------geboren te Curaçao op dertien oktober negentienhonderd --------achtenvijftig; ------------------------------------------------7. SHERLYN THERESITA ROSARIO, ------------------------------------geboren te Curaçao op achtentwintig november negentienhonderd -zestig; -------------------------------------------------------dat mevrouw IDITH FILONILA ROSARIO, voornoemd, in leven gehuwd is ---geweest met de heer RUPERTO RODRIGO ANTONIO RUMAY, geboren te Curaçao
op dertien maart negentienhonderd eenenveertig, welk huwelijk werd --ontbonden door echtscheiding te Curaçao op tien augustus ------------negentienhonderd zevenenzeventig, en uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren; -------------------------------------------------------dat mevrouw CARINE TEÓFILA ROSARIO, voornoemd, in leven gehuwd is ---geweest met de heer Norman Randolph Macares, geboren te Curaçao op --veertien oktober negentienhonderd achtendertig, welk huwelijk door --echtscheiding werd ontbonden te ’s-Gravenhage, Nederland op ---------negenentwintig oktober negentienhonderd zevenennegentig, en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; ------------------------------dat mevrouw MABEL ISABEL SENIOR, voornoemd, in voor haar tweede echt gehuwd is geweest met de heer JOHAN BENITO ABAD, geboren te Curaçao op
een september negentienhonderd negentien, welk huwelijk werd ontbonden
door het overlijden van de heer JOHAN BENITO ABAD, voornoemd op -----zeventien oktober tweeduizend drie te Curaçao, en uit welk huwelijk -geen kinderen zijn geboren; -----------------------------------------5
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dat mevrouw MABEL ISABEL SENIOR, voornoemd, op vijfentwintig september
tweeduizend vier te Curaçao, is overleden; --------------------------dat mevrouw RUBIA MARIA SENIOR, voornoemd, in leven gehuwd is geweest
met de heer HERMOGENES EUFRACIO ROSARIO, geboren te Bonaire op ------negentien april negentienhonderd vijfentwintig, welk huwelijk werd --ontbonden door het overlijden van de heer HERMOGENES EUFRACIO ROSARIO,
voornoemd, op eenentwintig januari negentienhonderd negentig; -------dat mevrouw ENRIQUETA GERMANIA DA COSTA GOMEZ, voornoemd, op --------tweëentwintig maart negentienhonderd zestig te Curaçao, in voor haar tweede echt gehuwd is geweest met de heer ELEUTERIO DA FREITAS GOIS, geboren te Sao Vicente, Madeira, op vijfentwintig november ----------negentienhonderd elf, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden
van mevrouw ENRIQUETA GERMANIA DA COSTA GOMEZ, voornoemd, te Curaçao op vijfentwintig oktober negentienhonderd achtenzeventig, en bij welk
huwelijk werden erkend en gewettigd vier (4) kinderen, te weten: ----1. IRENE MARGARETHA DE FREITAS GOIS, -----------------------------geboren te Curaçao op negen februari negentienhonderd ---------zesenveertig; -------------------------------------------------2. ETIENNE FRANCIS DE FREITAS GOIS, ------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig december negentienhonderd --zevenenveertig; -----------------------------------------------3. IVETTE MARIE DE FREITAS GOIS, ---------------------------------geboren te Curaçao op een maart negentienhonderd vijftig; -----4. MAYRA FILOMENA DE FREITAS GOIS, -------------------------------geboren te Curaçao op achttien februari negentienhonderd ------drieënvijftig; ------------------------------------------------dat de heer ETIENNE FRANCIS DA FREITAS GOIS, voornoemd, op drie -----december tweeduizend twaalf te Curaçao, is overleden, als zijnde ----ongehuwd en kinderloos; ---------------------------------------------dat mevrouw MAYRA FILOMENA DE FREITAS GOIS, voornoemd, in voor haar -eerste echt gehuwd is geweest met de heer PEDRO RAMIREZ, geboren te -Santa Cruz, Bolivia op twaalf oktober negentienhonderd zevenenveertig,
welk huwelijk is ontbonden door echtscheiding te Curaçao op zeventien
december negentienhonderd vijfentachtig, en uit welk huwelijk geen --kinderen werden geboren; --------------------------------------------dat mevrouw MAYRA FILOMENA DE FREITAS GOIS, voornoemd, in voor haar -tweede echt gehuwd is geweest met de heer PEDRO HERMAN NARVAEZ, -----geboren te Curaçao op tien mei negentienhonderd negenenveertig, welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden te Curaçao op negentien april
negentienhonderd eenennegentig; --------------------------------------
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dat de heer WILLEM HILARIO SENIOR, voornoemd, op zesentwintig juli --negentienhonderd zevenenzeventig te Curaçao, is overleden; ----------dat de heer NICOLAAS GIRIGORIE DA COSTA GOMEZ, voornoemd, op
te Curaçao is overleden; -----------------------------------------------dat de heer ANDRIES ISAAK CLOTILDA DA COSTA GOMEZ, voornoemd, op
te Curaçao is overleden; --------------------------------------------dat de heer ALEXANDER STEPHANUS DA COSTA GOMEZ, voornoemd, op -------zevenentwintig augustus negentienhonderd twaalf te Curaçao als zijnde
ongehuwd en kinderloos; ---------------------------------------------dat de heer CONSTANTINUS CLEMENT MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is
geweest met mevrouw PETRONELLA ARNESTINA RIJKE, geboren te Curaçao op
negentien oktober achttienhonderd negenenveertig, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van de heer CONSTANTIEN CLEMENT MEIJER,
voornoemd, te Curaçao op vijf januari achttienhonderd vijfennegentig en uit welk huwelijk werden geboren zes (6) kinderen, te weten: -----1. PHILIPINA JACOBA MEIJER, --------------------------------------geboren te Curaçao op een mei achttienhonderd driëentachtig; --2. PELARIO OBISPO MEIJER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op veertien december achttienhonderd -------vierentachtig; ------------------------------------------------3. CONSTANTIEN BLASIN MEIJER, ------------------------------------geboren te Curaçao op vijf oktober achttienhonderd vijfentachtig;
4. THEODORUS MEIJER, ---------------------------------------------geboren te Curaçao op twee januari achttienhonderd ------------zevenentachtig; -----------------------------------------------5. GENEROUS MARTIS MEIJER, ---------------------------------------geboren te Curaçao op zeven juni achttienhonderd achtentachtig;
6. EMILIANO MARTIS MEIJER, ---------------------------------------geboren te Curaçao op drie juli achttienhonderd negentig; -----dat mevrouw PHILIPINA JACOBA MEIJER, voornoemd, op zes februari -----negentienhonderd drieënveertig te Curaçao, als zijnde ongehuwd en ---kinderloos, is overleden; -------------------------------------------dat de heer PELARIO OBISPO MEIJER, voornoemd, op veertien december --achttienhonderd vierentachtig te Curaçao, op zeer jeugdige leeftijd is
overleden; ----------------------------------------------------------dat de heer CONSTANTIEN BLASIN MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is geweest met mevrouw FELICIA FUNDADOR RODRIGO, geboren te Curaçao op -twintig november achttienhonderd eenennegentig, welk huwelijk werd --ontbonden door het overlijden van mevrouw FELICIA FUNDADOR RODRIGO, -7
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voornoemd, te Curaçao op achttien februari negentienhonderd ---------zesenzestig en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; ------dat de heer CONSTANTIEN BLASIN MEIJER en mevrouw FELICIA FUNDADOR ---RODRIGO, beiden voornoemd, bij testamenten van vijfentwintig april --negentienhonderd tweënvijftig over hun nalatenschap hebben beschikt en
als hun enig erfgenaam hebben benoemd -------------------------------de heer WILFRIDO PEDRO FLORENTINO JULIANA, geboren te Curaçao op ----veertien maart negentienhonderd dertig; -----------------------------dat de heer WILFRIDO PEDRO FLORENTINO JULIANA, voornoemd, in leven --gehuwd is geweest met mevrouw PETRONILIA ROSALDA JANSEN, geboren te -Curaçao op zes september negentienhonderd dertig, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van de heer WILFRIDO PEDRO FLORENTINO -JULIANA, voornoemd, te Curaçao op dertig november negentienhonderd --achtennegentig en uit welk huwelijk vijf (5) kinderen werden geboren,
te weten: -----------------------------------------------------------1. MARILYN MARIA RUFINA JULIANA, ---------------------------------geboren te Curaçao op negentien juli negentienhonderd ---------zevenenvijftig; -----------------------------------------------2. LUDMILA GERARDA JULIANA, --------------------------------------geboren te Curaçao op drieëntwintig april negentienhonderd ----negenenvijftig; -----------------------------------------------3. GILBERT INOCENCCIO JULIANA, -----------------------------------geboren te Curaçao op vier juli negentienhonderd zestig; ------4. SIGFRIED RAYMUNDO JULIANA, ------------------------------------geboren te Curaçao op zeven januari negentienhonderd ----------drieënzestig; -------------------------------------------------5. JOYCELINE MARIA JULIANA, --------------------------------------geboren te Curaçao op vier april negentienhonderd vierenzestig;
dat de heer CONSTANTIEN BLASIN MEIJER, voornoemd, op vier maart -----negentienhonderd zesenzestig te Curaçao, is overleden; --------------dat de heer THEODORUS MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is geweest -met mevrouw FELESITA CLOTILDE MARTIS, geboren te Curaçao op drie juni
achttienhonderd vijfennegentig, uit welk huwelijk zeven (7) kinderen werden geboren, te weten: -------------------------------------------1. CARLOS PASCUAL MEIJER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op drieëntwintig oktober negentienhonderd --zeventien; ----------------------------------------------------2. CLAUDIO DARIOS MEIJER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op dertig oktober negentienhonderd negentien;
3. ADOLFO FRANCISCO MEIJER, --------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien september negentienhonderd ----tweëentwintig; ------------------------------------------------8

4.

5.

6.

7.

NOTARISKANTOOR CHATLEIN B.V.
DRAFT
ALUICIO FRANCISCO MEIJER, -------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien september negentienhonderd ----tweëentwintig; ------------------------------------------------ROSA CLARA MEIJER, --------------------------------------------geboren te Curaçao op tweëentwintig december negentienhonderd -vierentwintig; ------------------------------------------------HILARIO EMILIO MEIJER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig oktober negentienhonderd ---zevenentwintig; -----------------------------------------------IDILIO REYES MEIJER, ------------------------------------------geboren te Curaçao op zes januari negentienhonderd eenendertig;

dat de heer CARLOS PASCUAL MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is ----geweest met mevrouw SYLVIA MARIA FELIX, geboren te Curaçao op -------eenendertig december negentienhonderd tweëentwintig,welk huwelijk werd
ontbonden door het overlijden van de heer CARLOS PASCUAL MEIJER, ----voornoemd,op vijftien april negentienhonderd drieënzestig, te Curaçao
en uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren; --------------------dat mevrouw SYLVIA MARIA FELIX, voornoemd, op eenentwintig april ----negentienhonderd vijfentachtig te Curaçao, is overleden; ------------dat de heer CLAUDIO DARIOS MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is ----geweest met mevrouw MARIA JUSTINA SLUIS, geboren te Curaçao op ------vierentwintig oktober negentienhonderd drieëntwintig, welk huwelijk is
ontbonden door het overlijden van de heer CLAUDIO DARIOS MEIJER, ----voornoemd, te Curaçao op dertien mei negentienhonderd zevenenzeventig
en uit welk huwelijk werden geboren vier (4) kinderen: --------------1. SYSLIN MEYER, -------------------------------------------------geboren te Curaçao op twintig juni negentienhonderd -----------tweëenveertig; ------------------------------------------------2. RALPH RAIMUNDO MEYER, -----------------------------------------geboren te Curaçao op zeven januari negentienhonderd ----------vierenveertig; ------------------------------------------------3. HÉLÈNE LUCIANA MARIA MEYER, -----------------------------------geboren te Curaçao op zeven januari negentienhonderd ----------zesenveertig; -------------------------------------------------4. JOSEPH TYRON MEYER, -------------------------------------------geboren te Curaçao op zesentwintig november negentienhonderd --zevenenveertig; -----------------------------------------------dat de heer RALPH RAIMUNDO MEYER, voornoemd, gehuwd is geweest met --mevrouw IMELDA BONIFACIA COMENENCIA, geboren te Curaçao op veertien -mei negentienhonderd zevenenveertig, welk huwelijk door echtscheiding
is ontbonden te Curaçao op dertien september negentienhonderd -------zesenzeventig, en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; ---9
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dat de heer JOSEPH TYRON MEYER, voornoemd, in voor zijn eerste echt -gehuwd is geweest met mevrouw ANNE-MIEKE EDITH LEERDAM, geboren te --Curaçao op dertig april negentienhonderd drieënvijftig, welk huwelijk
is ontbonden door echtscheiding te Curaçao op acht april ------------negentienhonderd tachtig; -------------------------------------------dat de heer ADOLFO FRANCISCO MEYER, voornoemd, in leven gehuwd is ---geweest met mevrouw GLADYS HELENA ASCARIA MULLER, geboren te Curaçao op drie februari negentienhonderd tweëendertig, welk huwelijk werd --ontbonden door het overlijden van de heer ADOLFO FRANCISCO MEYER, ---voornoemd, te Curaçao op zestien juni negentienhonderd zeventig en uit
welk huwelijk werden geboren acht (8) kinderen, te ------------------weten: --------------------------------------------------------------1. SYDNEY RAMIRO EULOGIO MEYER, ----------------------------------geboren te Aruba op elf maart negentienhonderd vijfenvijftig; -2. SONIA MARIA FILOMENA MEYER, -----------------------------------geboren te Aruba op dertig september negentienhonderd ---------zesenvijftig. -------------------------------------------------3. VIVIAN CLINIA MEYER, ------------------------------------------geboren te Aruba op dertig maart negentienhonderd achtenvijftig;
4. GERALDINA PLUTARCA MEYER, -------------------------------------geboren te Aruba op achtentwintig juni negentienhonderd -------negenenvijftig; -----------------------------------------------5. MICHAEL RANDOLPH MEYER, ---------------------------------------geboren te Aruba op vierentwintig augustus negentienhonderd ---eenenzestig; --------------------------------------------------6. JULIUS JOSE GREGORIO MEYER, -----------------------------------geboren te Aruba op dertig december negentienhonderd ----------tweëenzestig; -------------------------------------------------7. DEBBIE KATHARINE MEYER, ---------------------------------------geboren te Curaçao op vijfentwintig november negentienhonderd -vijfenzestig; -------------------------------------------------8. WERNER ALBERT HONORIO MEYER, ----------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig november negentienhonderd --negenenzestig; ------------------------------------------------dat mevrouw SONIA MARIA FILOMENA MEYER, voornoemd, gehuwd is geweest met de heer ERIC GIRIGORIO HOOI, geboren te Curaçao op twintig juni -negentienhonderd vierenvijftig, welk huwelijk door echtscheiding is -ontbonden te Curaçao op twee februari negentienhonderd achtenzeventig;
dat mevrouw GERALDINA PLUTARCA MEYER, voornoemd, in leven gehuwd is -geweest met de heer HERBERT ANDRES ORDOÑEZ, geboren te Curaçao op vier
februari negentienhonderd eenenvijftig, welk huwelijk door het ------overlijden van mevrouw GERALDINA PLUTARCA MEYER op achtentwintig ----10
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januari negentienhonderd achtentachtig te Curaçao is ontbonden en uit
welk huwelijk werden geboren vier (4) kinderen, te weten: -----------1. CÉSARINO DAVID ORDOÑEZ, ---------------------------------------geboren te Curaçao op zesentwintig mei negentienhonderd -------zevenenzeventig; ----------------------------------------------2. HERBERT CÉSAR ORDOÑEZ, ----------------------------------------geboren te Curaçao op vijftien maart negentienhonderd ---------tweëentachtig; ------------------------------------------------3. SHASHENCA GERALDINA ORDOÑEZ, ----------------------------------geboren te Curaçao op achtentwintig januari negentienhonderd --achtentachtig; ------------------------------------------------4. SHAGENCA SHERALDINA ORDOÑEZ, ----------------------------------geboren te Curaçao op achtentwintig januari negentienhonderd --achtentachtig; ------------------------------------------------dat de heer ALUICIO FRANCISCO MEIJER, voornoemd, op negen juni ------negentienhonderd vierenzeventig, te Curaçao is overleden, als zijnde ongehuwd en kinderloos; ---------------------------------------------Vaderschapsactie pending! 25/4/2019
dat mevrouw ROSA CLARA MEIJER, voornoemd, in voor haar eerste echt --gehuwd is geweest met de heer FRANCISCO XAVIER CANNISTER, geboren te Curaçao op drie december negentienhonderd tweëentwintig, welk huwelijk
op veertien maart negentienhonderd negenenvijftig te Curaçao, door --echtscheiding werd ontbonden en uit welk huwelijk werden geboren negen
(9) kinderen, te weten: ---------------------------------------------1. HUMFRED THOMAS ADOLF CANNISTER, -------------------------------geboren te Curaçao op achttien september negentienhonderd -----vijfenveertig; ------------------------------------------------2. ELCO FRANCISCO CANNISTER, -------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien september negentienhonderd ----zesenveertig; -------------------------------------------------3. MILDRES MICHAELA CANNISTER, -----------------------------------geboren te Curaçao op negenentwintig september negentienhonderd
zevenenveertig; -----------------------------------------------4. ALBERT RANDOLPH CANNISTER, ------------------------------------geboren te Curaçao op acht april negentienhonderd negenenveertig;
MARELVA FAUSTA CANNISTER, -------------------------------------geboren te Curaçao op negentien november negentienhonderd -----vijftig; ------------------------------------------------------5. KENNETH MICHEL CANNISTER, -------------------------------------geboren te Curaçao op negenentwingtig september negentienhonderd
tweëenvijftig; ------------------------------------------------6. INNETH MICHAELA CANNISTER, ------------------------------------geboren te Curaçao op negenentwintig september negentienhonderd
tweëenvijftig; ------------------------------------------------11
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7. RUTHLYN AVELINA CANNISTER, ------------------------------------geboren te Curaçao op tien november negentienhonderd ----------vijfenvijftig; ------------------------------------------------8. ROBERT AUGUST CANNISTER, --------------------------------------geboren te Curaçao op drie augustus negentienhonderd ----------negenenvijftig; -----------------------------------------------dat de heer HUMFRED THOMAS ADOLF CANNISTER, voornoemd, in voor zijn -eerste echt gehuwd is geweest met mevrouw MARGARITA IRRIZARRI, geboren
te La Romana, Dominicaanse Republiek op twee maart negentienhonderd -achtenveertig, welk huwelijk op een augustus negentienhonderd -------negenenzeventig te Curaçao, door echtscheiding werd ontbonden en uit welk huwelijk werden geboren drie (3) kinderen, te weten: -----------1. EFRAIN THOMAS ADOLF CANNISTER, --------------------------------geboren te Curaçao op vier augustus negentienhonderd ----------eenenzeventig; ------------------------------------------------2. ANDY STEVE DOMINICO CANNISTER, --------------------------------geboren te Curaçao op acht september negentienhonderd ---------tweëenzeventig; -----------------------------------------------3. FATIMA NATHALENÈ CANNISTER, -----------------------------------geboren te Curaçao op vijf november negentienhonderd ----------drieënzeventig; -----------------------------------------------dat de heer HUMFRED THOMAS ADOLF CANNISTER, voornoemd, in voor zijn -tweede echt gehuwd is geweest met mevrouw MIGUELITA RODRIQUEZ, geboren
te Rancho Viejo Altamira, Dominicaanse Republiek op zeven december --negentienhonderd zevenenvijftig, welk huwelijk op zestien oktober ---negentienhonderd negentienhonderd vierentachtig te Esperanza, -------Dominicaanse Republiek, door echtscheiding werd ontbonden en uit welk
huwelijk geen kinderen werden geboren; ------------------------------dat de heer HUMFRED THOMAS ADOLF CANNISTER, voornoemd, in voor zijn -derde echt gehuwd is geweest met mevrouw MARCELA ALTAGRACIA HIDALGO, geboren te San Francisco de Macorís, Dominicaanse Republiek op zestien
januari negentienhonderd vijfenvijftig, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van de heer HUMFRED THOMAS ADOLF CANNISTER, -----voornoemd, op negen september tweeduizend zes te Curaçao, en uit welk
huwelijk geen kinderen zijn geboren; --------------------------------dat de heer HUMFRED THOMAS ADOLF CANNISTER, voornoemd, naast zijn drie
kinderen geboren uit het huwelijk met mevrouw MARGARITA IRRIZARRI, --voornoemd, ook als kind heeft achtergelaten: mevrouw CARINA ALTAGRACIA
CANNISTER, geboren te San Pedro de Macorís, Dominicaanse Republiek op
tweëentwintig december negentienhonderd eenentachtig; ---------------dat de heer ELCO FRANCISCO CANNISTER, voornoemd, gehuwd is geweest met
12
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mevrouw ELLA MARIA MARTES, geboren te Curaçao op vier april ---------negentienhonderd drieënvijftig, welk huwelijk is ontbonden door -----echtscheiding te Curaçao op negenentwintig november negentienhonderd negentig, en uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren; ----------dat de heer ALBERT RANDOLPH CANNISTER, voornoemd, in voor zijn eerste
echt gehuwd is geweest met mevrouw SHIRLEY EFIGENIA FELICIA, geboren te Curaçao op eenentwintig september negentienhonderd drieënvijftig, welk huwelijk is ontbonden door echtscheiding op negen augustus -----negentienhonderd zesenzeventig, en uit welk huwelijk werd geboren een
kind, te weten: -----------------------------------------------------1. REGOR GIOVANNI CANNISTER, -------------------------------------geboren te Curaçao op zes september negentienhonderd ----------drieënzeventig; -----------------------------------------------dat de heer ALBERT RANDOLPH CANNISTER, voornoemd, in voor zijn tweede
echt gehuwd is geweest met mevrouw ELIZABETH MERCEDES SCHOONEWOLFF, -geboren te Barranquilla, Colombia op drie augustus negentienhonderd -achtenveertig, welk huwelijk werd ontbonden door echtscheiding te ---Curaçao op zevenentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig, en -welk huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: -----------1. SHALEMAR AUGUSTO CANNISTER, -----------------------------------geboren te Curaçao op negenentwintig juli negentienhonderd ----tachtig; ------------------------------------------------------2. MAYELY CATHERINE CANNISTER, -----------------------------------geboren te Curaçao op negentien september negentienhonderd ----tweëentachtig; ------------------------------------------------dat als zijnde gescheiden, op vierentwintig juli tweeduizend een te -Curaçao is overleden de ---------------------------------------------heer ALBERT RANDOLPH CANNISTER, voornoemd, met achterlating van drie (3) kinderen, allen voornoemd; --------------------------------------dat mevrouw MARELVA FAUSTA CANNISTER, voornoemd, gehuwd is geweest met
de heer HAYDAR NEGUIB SCHONOWOLFF, geboren te Barranquilla, Colombia op tien juni negentienhonderd tweëenvijftig, welk huwelijk door -----echtscheiding is ontbonden te Curaçao op twintig februari -----------negentienhonderd achtennegentig, en uit welk huwelijk geen kinderen -werden geboren; -----------------------------------------------------dat als zijnde weduwnaar en kinderloos, op eenentwintig augustus ----negentienhonderd vijfenvijftig te Curaçao is overleden de heer KENNETH
MICHEL CANNISTER, voornoemd; ----------------------------------------dat mevrouw INNETH MICHAELA CANNISTER, voornoemd, gehuwd is geweest -met de heer SIGFRIED ANTONIO SCHOOP, geboren te Curaçao op twee -----13
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september negentienhonderd vijftig, welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden te Curaçao op vijfentwintig september negentienhonderd -achtennegentig, en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; --dat mevrouw RUTHLYN AVELINA CANNISTER, voornoemd, gehuwd is geweest -met de heer OMAR RICARDO ARIAS, geboren te Curaçao op negen juni ----negentienhonderd eenenvijftig, welk huwelijk door echtscheiding is --ontbonden te Curaçao op vier februari negentienhonderd vijfentachtig,
en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; ------------------dat mevrouw ROSA CLARA MEIJER, voornoemd, in voor haar tweede echt --gehuwd is geweest met de heer FABIAN GUSTAMANTE DE PALM, geboren te -Curaçao op twintig januari negentienhonderd zes, welk huwelijk is ---ontbonden door het overlijden van de heer FABIAN GUSTAMANTE DE PALM, voornoemd, te Curaçao op een oktober negentienhonderd drieënzeventig en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; ------------------dat mevrouw ROSA CLARA MEIJER, voornoemd, op zes september ----------negentienhonderd eenentachtig te Curaçao is overleden; --------------dat de heer HILARIO EMILIO MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is ----geweest met mevrouw ROMADILIA PASTOLA COSSTER, geboren te Curaçao op negen augustus negentienhonderd zevenentwintig, welk huwelijk werd --ontbonden door het overlijden van de heer HILARIO EMILIO MEIJER, ----voornoemd, te Curaçao op tien november negentienhonderd zevenentachtig
en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; ------------------dat mevrouw ROMADILIA PASTOLA COSSTER, voornoemd, op negentwintig ---december negentienhonderd achtennegentig te Curaçao, is overleden ---dat de heer IDILIO REYES MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is geweest
met mevrouw EDNA APOLINCITA VALERIAAN, geboren te Curaçao op --------drieëntwintig augustus negentienhonderd achtentwintig, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van de heer IDILIO REYES MEIJER, -voornoemd, te Curaçao op acht december negentienhonderd vijfentachtig
en uit welk huwelijk drie (3) kinderen werden geboren, te weten: ----1. EDMÉE NICANORA MARIE MEYER, -----------------------------------geboren te Curaçao op tien januari negentienhonderd -----------negenenvijftig; -----------------------------------------------2. ETLYN NATALIE MEYER, ------------------------------------------geboren te Curaçao op negentien december negentienhonderd -----negenenvijftig; -----------------------------------------------3. ROLAND ADOLF MEYER, -------------------------------------------geboren te Curaçao op zes april negentienhonderd eenenzestig; -dat de heer GENEROUS MARTIS MEIJER, voornoemd, te Curacao op
14
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overleden; ----------------------------------------------------------dat de heer EMILIANO MARTIS MEIJER, voornoemd, te Curaçao op dertig -juni negentienhonderd tien, als zijnde ongehuwd en kinderloos, is ---overleden; ----------------------------------------------------------dat de heer BARTHOLOMEUS MARTIS MEIJER, voornoemd, in leven ---------gehuwd is geweest met mevrouw PETRONILLA CLEMENTINA MARGARITHA, -----geboren te Curaçao op eenentwintig februari achttienhonderd zestig, -uit welk huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: -------1. ELOTERIA EVARISTA MEIJER, -------------------------------------geboren te Curaçao op vijfentwintig januari achttienhonderd ---tachtig; ------------------------------------------------------2. JOHANNES VICTOR MEIJER, ---------------------------------------geboren te Curaçao op vijftien juni achttienhonderd -----------tweëentachtig; ------------------------------------------------dat de heer BARTHOLOMEUS MARTIS MEIJER, voornoemd, op
te Curaçao
is overleden; -------------------------------------------------------dat mevrouw PETRONILLA CLEMENTINA MARGARITHA, voornoemd, op zeventien
juli negentienhonderd tweëentwintig te Curaçao is overleden; --------dat mevrouw ELOTERIA EVARISTA MEIJER, voornoemd, op negenentwintig --juli negentienhonderd drieëntwintig te Curaçao, als zijnde ongehuwd en
kinderloos, is overleden; -------------------------------------------dat de heer JOHANNES VICTOR MEYER, voornoemd, op
te Curaçao is
overleden; ----------------------------------------------------------dat mevrouw CLARIS MARTIS MEIJER, voornoemd, op veertien september --achttienhonderd achtenzestig te Curaçao, als zijnde ongehuwd, is ----overleden; ----------------------------------------------------------dat de heer LEONCE CONFESOR MEIJER, voornoemd, op
?
te Curacao is overleden; -------------------------------------------------------dat de heer JEROME MARTIS MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is -----geweest met mevrouw ATALIA PETRONIA MEIJER, geboren te Curaçao op ---negenentwintig april achttienhonderd zestig, welk huwelijk werd -----ontbonden door het overlijden van mevrouw PETRONIA ATALIA MEIJER, ---voornoemd, op twee augustus negentienhonderd negentien te Curaçao, en
bij welk huwelijk werden erkend en gewettigd vijf (5) kinderen, te --weten: --------------------------------------------------------------1. JOSEFITA MEIJER, ----------------------------------------------geboren te Curaçao op acht januari achttienhonderd ------------15

NOTARISKANTOOR CHATLEIN B.V.
DRAFT
zevenentachtig; -----------------------------------------------2. JOHANNES MEIJER, ----------------------------------------------geboren te Curaçao op twaalf juni achttienhonderd negenentachtig;
3. OLINDA VALENTINA MEIJER, --------------------------------------geboren te Curaçao op veertien februari achttienhonderd -------tweëennegentig; -----------------------------------------------4. CONSTANTIN EUGENIO MARCIANO MEIJER, ---------------------------geboren te Curaçao op twaalf januari achttienhonderd ----------vijfennegentig; -----------------------------------------------5. JOHANNIS NEPOCEMUS MEIJER, ------------------------------------geboren te Curaçao op zestien mei achttienhonderd -------------zevenennegentig; ----------------------------------------------en uit welk huwelijk werd geboren een (1) kind, te weten: -----------1. BARSILIO ARTURO MEIJER, ---------------------------------------geboren te Curaçao op 16 april 1901; --------------------------dat mevrouw JOSEPHITA MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is geweest -met de heer IGNATIUS MIELANUS MADURO, geboren te Curaçao op drie ----februari achttienhonderd vijfentachtig, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van mevrouw JOSEPHITA MEIJER, voornoemd, te -----Curaçao op elf februari negentienhonderd tweëenvijftig en door welk -huwelijk werd erkend een (1) kind, te weten: ------------------------1. AMALIA FELECITA MADURO, ---------------------------------------geboren te Curaçao op veertien juni negentienhonderd ----------achtentwintig; ------------------------------------------------en uit welk huwelijk werden geboren drie (3) kinderen, te weten: ----1. EUSTATIA IGNATIA MADURO, --------------------------------------geboren te Curaçao op twintig september negentienhonderd dertien;
2. ANTONETTA MADURO, ---------------------------------------------geboren te Curaçao op tien mei negentienhonderd achttien; -----3. HILDA CECILIA MADURO, -----------------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig september negentienhonderd -vijfentwintig; ------------------------------------------------dat mevrouw AMALIA FELECITA MADURO, voornoemd, op veertien juni -----negentienhonderd achtentwintig te Curaçao, als zijnde ongehuwd en ---kinderloos, is overleden; -------------------------------------------dat mevrouw EUSTATIA IGNATIA MADURO, voornoemd, in leven gehuwd is --geweest met de heer ISAAC GERARDO MERCELINA, geboren te Curaçao op --vierentwintig september negentienhonderd drie , welk huwelijk werd --ontbonden door het overlijden van de heer ISAAC GERARDO MERCELINA, --voornoemd, te Curaçao op achttien november negentienhonderd ---------negenenzestig en uit welk huwelijk werden geboren vijf (5) kinderen, te weten: -----------------------------------------------------------1. MANFRED TEOFILO MERCELINA, ------------------------------------16
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geboren te Curaçao op drie november negentienhonderd ----------negenendertig; ------------------------------------------------2. LUCIO EUGENIO MERCELINA, --------------------------------------geboren te Curaçao op vier maart negentienhonderd -------------eenenveertig1941; ---------------------------------------------3. HUBERT JULIAN MERCELINA, --------------------------------------geboren te Curaçao op zeven januari negentienhonderd ----------drieënveertig; ------------------------------------------------4. STELLA FRANCISCA MERCELINA, -----------------------------------geboren te Curaçao op tien oktober negentienhonderd -----------vierenveertig; ------------------------------------------------5. DELTA DIONISIA MERCELINA, -------------------------------------geboren te Curaçao op twaalf december negentienhonderd vijftig;
en bij welk huwelijk werden erkend en gewettigd twee (2) kinderen, te
weten: --------------------------------------------------------------1. MARCIAL VALENTIN MERCELINA, -----------------------------------geboren te Curaçao op veertien februari negentienhonderd ------tweëendertig; -------------------------------------------------2. ROSALIA MARGARITA MERCELINA, ----------------------------------geboren te Curaçao op twaalf november negentienhonderd --------zevenendertig; ------------------------------------------------dat mevrouw EUSTATIA IGNATIA MADURO, voornoemd, op zeventien mei ----negentienhonderd zesenzeventig te Curaçao is overleden; -------------dat de heer MARCIAL VALENTIN MERCELINA, voornoemd, in leven gehuwd is
geweest met mevrouw ANGELA BENITA PIETERS, geboren te Curaçao op vier
januari negentienhonderd eenenveertig, welk huwelijk ontbonden is door
het overlijden van de heer MARCIAL VALENTIN MERCELINA, voornoemd, op vijf augustus negentienhonderd achtentachtig te Curaçao, en door welk
huwelijk werd erkend een (1) kind, te weten: ------------------------1. ZOILA EUSTACIA MERCELINA, -------------------------------------geboren te Curaçao op negenentwintig maart negentienhonderd ---achtenvijftig; ------------------------------------------------en uit welk huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: ----2. SHAHAIRA ISABEL MERCELINA, ------------------------------------geboren te Curaçao op 5 november 1968; ------------------------3. MARSHALL EUSEBIO MERCELINA, -----------------------------------geboren te Curaçao op 5 maart 1972; ---------------------------dat mevrouw ROSALIA MARGARITA MERCELINA, voornoemd, in leven gehuwd is
geweest met de heer JOSE MARIA MARTINES, geboren te Curaçao op twee -juli negentienhonderd tweëendertig, welk huwelijk werd ontbonden door
het overlijden van de heer JOSE MARIA MARTINES, voornoemd, te Curaçao
op tien februari negentienhonderd tweëennegentig, en uit door welk --huwelijk werd erkend een (1) kind, te weten: ------------------------17
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1. KENNETH ANTHONY MARTINES, -------------------------------------geboren te Curaçao op drie januari negentienhonderd -----------achtenvijftig; ------------------------------------------------en uit welk huwelijk werden geboren zeven (7) kinderen, te weten: ---1. MARVELINE ANTONIA MARTINES, -----------------------------------geboren te Curaçao op zes april negentienhonderd zestig1960; --2. GERALDINE XIOMARA CARMEN MARTINES, ----------------------------geboren te Curaçao op zeventien februari negentienhonderd -----tweëenzestig; -------------------------------------------------3. SORAIDA ANNA MARIA MARTINES, ----------------------------------geboren te Curaçao op zeventien april negentienhonderd --------zesenzestig; --------------------------------------------------4. ETIENNE EUGENE MARTINES, --------------------------------------geboren te Curaçao op vierentwintig februari negentienhonderd -achtenzestig; -------------------------------------------------5. DENNIS JOHANNES MARTINES, -------------------------------------geboren te Curaçao op zestien juni negentienhonderd -----------eenenzeventig; ------------------------------------------------6. CINDY MARGARETH MARTINES, -------------------------------------geboren te Curaçao op vier februari negentienhonderd ----------vierenzeventig; -----------------------------------------------7. MARICELA MARIANA MARTINES, ------------------------------------geboren te Curaçao op vierentwintig oktober negentienhonderd --vijfenzeventig; -----------------------------------------------dat mevrouw GERALDINE XIOMARA CARMEN MARTINES, voornoemd, als zijnde ongehuwd en kinderloos, op tweëentwintig juni tweeduizend vier te ---Curaçao is overleden; -----------------------------------------------dat de heer MANFRED TEOFILO MERCELINA, voornoemd, in voor zijn eerste
echt gehuwd is geweest met mevrouw MILDRED ELAINE WILSON, geboren te Sint Maarten op twintig oktober negentienhonderd veertig, welk ------huwelijk is ontbonden door echtscheiding te Curaçao op twintig ------november negentienhonderd negenenzestig, en uit welk huwelijk geen --kinderen zijn geboren; ----------------------------------------------dat de heer MANFRED TEOFILO MERCELINA, voornoemd, in voor zijn tweede
echt gehuwd is geweest met mevrouw ARLEN FILOMENA SPAREN, geboren te Curaçao op drieëntwintig januari negentienhonderd zesenveertig, welk huwelijk is ontbonden door echtscheiding te Curaçao op drie november negentienhonderd achtenzeventig, en uit welk huwelijk geen kinderen -zijn geboren; -------------------------------------------------------dat de heer LUCIO EUGENIO MERCELINA, voornoemd, als zijnde ongehuwd en
kinderloos, op tien april negentienhonderd eenennegentig te Curaçao is
overleden; ----------------------------------------------------------18
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dat mevrouw DELTA DIONISIA MERCELINA, voornoemd, gehuwd is geweest met
de heer ANGEL CANDIDO ENRIQUE VILCHEZ, geboren te Curaçao op negen --december negentienhonderd dertig, welk huwelijk werd ontbonden door -het overlijden van de heer ANGEL CANDIDO ENRIQUE VILCHEZ, voornoemd, te Baruta, Miranda op zeventien juli tweeduizend vier en uit welk ---huwelijk werd geboren een (1) kind, te weten: -----------------------1. INDRA FARAH MARIE VILCHEZ, ------------------------------------geboren te Curaçao op dertig november negentienhonderd --------tweëenzeventig; -----------------------------------------------dat mevrouw ANTONETTA MADURO, voornoemd, in leven gehuwd is geweest -met de heer GUAN ILBERTO LACROES, geboren te Curaçao op negenentwintig
augustus negentienhonderd twaalf, welk huwelijk werd ontbonden door -echtscheiding te Curaçao op achttien augustus negentienhonderd ------zeventig, en uit welk huwelijk geen kinderen werden geboren; --------dat mevrouw ANTONETTA MADURO, voornoemd, op zesentwintig februari ---negentienhonderd achtentachtig te Curaçao is overleden; -------------dat mevrouw HILDA CECILIA MADURO, voornoemd, in leven gehuwd is -----geweest met de heer WILFRIED ISMAEL CELESTINO WILLEMS, geboren te ---Curaçao op negentien mei negentienhonderd vierentwintig, welk huwelijk
werd ontbonden door het overlijden van mevrouw HILDA CECILIA MADURO, voornoemd, te Curaçao op vierentwintig maart negentienhonderd -------drieëntachtig, en bij welk huwelijk werd erkend en gewettigd een (1) kind, te weten: -----------------------------------------------------1. MARIA LOUISE WILLEMS, -----------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien januari negentienhonderd ------eenenvijftig; -------------------------------------------------en uit welk huwelijk werden geboren acht (8) kinderen, te weten: ----1. SIEGFRIED MARTINUS WILLEMS, -----------------------------------geboren te Curaçao op dertien juli negentienhonderd -----------tweëenvijftig; ------------------------------------------------2. EITHEL FRANCIS WILLEMS, ---------------------------------------geboren te Curaçao op vier oktober negentienhonderd -----------vierenvijftig; ------------------------------------------------3. STANLEY LEONCIO WILLEMS, --------------------------------------geboren te Curaçao op een augustus negentienhonderd zesenvijftig;
4. ODULIO GREGORIO WILLEMS, --------------------------------------geboren te Curaçao op vier januari negentienhonderd zestig; ---5. SHIRLEY ALTAGRACIA WILLEMS, -----------------------------------geboren te Curaçao op achtentwintig januari negentienhonderd --tweëenzestig; -------------------------------------------------6. HELEN FRANCINA WILLEMS, ---------------------------------------geboren te Curaçao op zestien juni negentienhonderd drieënzestig;
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7. JOYCE TEONILA WILLEMS, ----------------------------------------geboren te Curaçao op drieëntwintig augustus negentienhonderd -vijfenzestig; -------------------------------------------------8. CLAIR ELIZABETH WILLEMS, --------------------------------------geboren te Curaçao op vijftien november negentienhonderd ------zevenenzestig; ------------------------------------------------dat de heer EITHEL FRANCIS WILLEMS, voornoemd, gehuwd is geweest met mevrouw YVETTE ALTAGRACIA WILSON, geboren te Curaçao op twee december
negentienhonderd vierenvijftig, welk huwelijk werd ontbonden door het
overlijden van de heer EITHEL FRANCIS WILLEMS, voornoemd, op --------tweëentwintig januari tweeduizend dertien, en uit welk huwelijk werden
geboren twee (2) kinderen, te weten: --------------------------------1. JEFFERSON JOSE LAZARO WILLEMS, --------------------------------geboren te Curaçao op dertien maart negentienhonderd ----------zesenzeventig; ------------------------------------------------2. RÉ ANGELO GIOVENNE GREGORIO WILLEMS, --------------------------geboren te Curaçao op vijf augustus negentienhonderd ----------eenentachtig; -------------------------------------------------dat mevrouw SHIRLEY ALTAGRACIA WILLEMS, voornoemd, gehuwd is geweest met de heer SILVIO ARMANDO AGATO JULIANO DOMACASSÉ, geboren te Aruba op negen januari negentienhonderd tweëenzestig, welk huwelijk is ----ontbonden door echtscheiding te Curaçao op negenentwintig mei -------negentienhonderd zevenentachtig, en uit welk huwelijk werd geboren een
(1) kind, te weten: -------------------------------------------------1. DAYRON CHRISTOPHER DOMACASSÉ, ---------------------------------geboren te Curaçao op zesentwintig augustus negentienhonderd --negentienhonderd vijfentachtig; -------------------------------dat mevrouw SHIRLEY ALTAGRACIA WILLEMS, voornoemd, een (1) natuurlijk
kind had, te weten: -------------------------------------------------1. DAYRINA CHRISTINA WILLEMS, ------------------------------------geboren te Curaçao op vijf oktober negentienhonderd -----------eenennegentig; ------------------------------------------------dat mevrouw SHIRLEY ALTAGRACIA WILLEMS, voornoemd, op zes juni ------tweeduizend dertien te Curaçao is overleden; ------------------------dat CLAIR ELIZABETH WILLEMS, voornoemd, gehuwd is geweest met de heer
ETIENNE CHRISTIAN MAJOR, geboren te Curaçao op zes december ---------negentienhonderd zesenzestig, welk huwelijk is ontbonden door -------echtscheiding te ’s-Gravenhage, Nederland, op zesentwintig november -negentienhonderd zevenentachtig, en uit welk huwelijk geen kinderen -zijn geboren; --------------------------------------------------------
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dat de heer WILFRIED ISMAEL CELESTINO WILLEMS, voornoemd, op --------eenendertig augustus negentienhonderd vijfentachtig te Curaçao is ---overleden; ----------------------------------------------------------dat de heer IGNATIUS MIELANUS MADURO, voornoemd, op een mei ---------negentienhonderd vierenvijftig te Curaçao is overleden; -------------dat de heer JOHANNES MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is geweest met
mevrouw RODELFINA VIRGEN CORNELIA,geboren te Curaçao op drieëntwintig
oktober achttienhonderd negentig, welk huwelijk werd ontbonden door -het overlijden van de heer JOHANNES MEIJER, voornoemd, te Curaçao op zevenentwintig november negentienhonderd drieëntwintig en bij welk --huwelijk op twaalf mei negentienhonderd twintig bij huwelijksakte ---werden erkend en gewettigd drie (3) kinderen, te weten: -------------1. RAFAEL CRISPINO MEIJER, ---------------------------------------geboren te Curaçao op vijfentwintig oktober negentienhonderd --twaalf; -------------------------------------------------------2. MARTINUS SOLITARIO MADURO, ------------------------------------geboren te Curaçao op twaalf november negentienhonderd zestien;
3. JOHANNA LUGESIA MADURO, ---------------------------------------geboren te Curaçao op dertig maart negentienhonderd negentien; en uit welk huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: ----1. WILLEM MADURO, ------------------------------------------------geboren te Curaçao op eenendertig augustus negentienhonderd ---eenentwintig; -------------------------------------------------2. MARIA FRANCIS MADURO, -----------------------------------------geboren te Curaçao op twee april negentienhonderd drieëntwintig;
dat blijkens vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van 3 mei 1973 de
verbetering is gelast van de geboorteakte van JOHANNES MADURO, in die
zin dat in stede van MADURO de geslachtsnaam MEIJER zal luiden; -----dat de heer RAFAEL CRISPINO MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is ---geweest met mevrouw VIRGINIA MARTHA BARBARA, geboren te Curaçao op --eenentwintig september negentienhonderd zestien, welk huwelijk werd -ontbonden door het overlijden van mevrouw VIRGINIA MARTHA BARBARA, --voornoemd, te Curaçao op vier augustus negentienhonderd -------------zevenenzeventig en uit welk huwelijk werden geboren negen (9) -------kinderen, te weten: -------------------------------------------------1. WALTER ENRIQUE MEIJER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op vijftien juli negentienhonderd ----------achtendertig; -------------------------------------------------2. MILDRED LUISA BELTRA MEIJER, ----------------------------------geboren te Curaçao op elf oktober negentienhonderd veertig; ---3. EPHRAIM SIMON MEIJER, -----------------------------------------geboren te Curaçao op vijf januari negentienhonderd -----------21
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vierenveertig; ------------------------------------------------ASTRID AMBROSIA ANICETA MEIJER, -------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig maart negentienhonderd -----zesenveertig; -------------------------------------------------TIRCIO TORIBIO MEIJER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op zevenentwintig april negentienhonderd ---ahctenveertig; ------------------------------------------------CAROL LUCIANO MEIJER, -----------------------------------------geboren te Curaçao op zeven januari negentienhonderd ----------eenenvijftig; -------------------------------------------------LILLIAN GERMAINE MEIJER, --------------------------------------geboren te Curaçao op drieëntwintig maart negentienhonderd ----drieënvijftig; ------------------------------------------------ERIC MINGUEL MEIJER, ------------------------------------------geboren te Curaçao op acht mei negentienhonderd vijfenvijftig; AGNELLA AUGUSTA MEIJER, ---------------------------------------geboren te Curaçao op vijf mei negentienhonderd zevenenvijftig;

dat de heer ERIC MINGUEL MEIJER, voornoemd, gehuwd is geweest met ---mevrouw GLADYS MAIRA WELHOUS, geboren te Curaçao op achtentwintig ---april negentienhonderd achtenvijftig, welk huwelijk is ontbonden door
echtscheiding te Curaçao op drie juli negentienhonderd zesennegentig,
en uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren; --------------------dat mevrouw AGNELLA AUGUSTA MEIJER, voornoemd, op acht mei ----------negentienhonderd zevenenvijftig te Curaçao is overleden; ------------dat de heer RAFAEL CRISPINO MEIJER, voornoemd, op zestien juni ------negentienhonderd negenentachtig te Curaçao is overleden; ------------dat de heer MARTINUS SOLITARIO MADURO, voornoemd, in leven gehuwd is geweest met mevrouw MARIA AQUEDA BARBARA,geboren te Curaçao op vijf -februari negentienhonderd negentien, welk huwelijk werd ontbonden door
het overlijden van mevrouw MARIA AQUEDA BARBARA, voornoemd, te Curaçao
op tien november negentienhonderd drieënzeventig, en door welk ------huwelijk werd erkend een (1) kind, te weten: ------------------------1. LUCRECIA SEFERINA MADURO, -------------------------------------geboren te Curaçao op acht januari negentienhonderd achtendertig;
en uit welk huwelijk ------------------------------------------werden geboren elf (11) kinderen, te weten: -------------------------1. ADULIA VENANCIA MADURO, ---------------------------------------geboren te Curaçao op zestien december negentienhonderd -------negenendertig; ------------------------------------------------2. JACINTA MARIA MADURO, -----------------------------------------geboren te Curaçao op elf september negentienhonderd ----------eenenveertig; -------------------------------------------------22
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3. MARGIANIA SARAFINA MADURO, ------------------------------------geboren te Curaçao op negen juli negentiendrieënveertig; ------4. ANIBEL MAXIMILIANO MADURO, ------------------------------------geboren te Curaçao op een augustus negentienhonderd -----------vijfenveertig; ------------------------------------------------5. SILVIO AVELINO MADURO, ----------------------------------------geboren te Curaçao op tien november negentienhonderd ----------zevenenveertig; -----------------------------------------------6. ERCALA MARIA MADURO, ------------------------------------------geboren te Curaçao op vijfentwintig december negentienhonderd -vijftig; ------------------------------------------------------7. LIDWINA ADELAIDA MADURO, --------------------------------------geboren te Curaçao op zestien oktober negentienhonderd --------tweëenvijftig; ------------------------------------------------8. DOROTHY URSULA MADURO, ----------------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig oktober negentienhonderd ---vierenvijftig; ------------------------------------------------9. JACQUELINE DELICIA MADURO, ------------------------------------geboren te Curaçao op zes mei negentienhonderd zesenvijftig; --10.
ERNO JUAN MADURO,
geboren te Curaçao op een december negentienhonderd
negenenvijftig;
11.
SIDNEY VICTORINO MADURO,
geboren te Curaçao op vijfentwintig februari negentienhonderd
tweëenzestig;
dat mevrouw LUCRECIA SEFERINA MADURO, voornoemd, in leven gehuwd is -geweest met de heer FULGENCIO MARCELO STREEDEL, geboren te Curaçao op
zestien januari negentienhonderd zesendertig, welk huwelijk werd ----ontbonden door het overlijden van mevrouw LUCRECIA SEFERINA MADURO, -voornoemd, te Curaçao op vierentwintig februari negentienhonderd ----zesentachtig en uit welk huwelijk werden geboren zes (6) kinderen, te
weten: --------------------------------------------------------------1. LUDWINA MARGARET STREEDEL, ------------------------------------geboren te Curaçao vier januari negentienhonderd drieënzestig; 2. RALPH LLOYD STREEDEL, -----------------------------------------geboren te Curaçao op een april negentienhonderd vijfenzestig; 3. MARCELO FULGENCIO STREEDEL, -----------------------------------geboren te Curaçao op tien februari negentienhonderd ----------zevenenzestig; ------------------------------------------------4. EUGENE OMAR STREEDEL, -----------------------------------------geboren te Curaçao op zevenentwintig november negentienhonderd achtenzestig; -------------------------------------------------5. CIDRIC ALEJANDRO STREEDEL, ------------------------------------geboren te Curaçao op negen februari negentienhonderd ---------drieënzeventig; -----------------------------------------------23
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6. MARIANO ELIGIO STREEDEL, --------------------------------------geboren te Curaçao op een december negentienhonderd -----------zesenzeventig; ------------------------------------------------dat de heer ANIBEL MAXIMILIANO MADURO, voornoemd, gehuwd is geweest -met mevrouw GLADIS ESTHER NAVARRO, geboren te Barranquilla, Colombia op dertien oktober negentienhonderd vijfenveertig, welk huwelijk is -ontbonden door echtscheiding te Curaçao op negentien november -------negentienhonderd zesentachtig, en uit welk huwelijk geen kinderen zijn
geboren; ------------------------------------------------------------dat de heer SILVIO AVELINO MADURO, voornoemd, als zijnde ongehuwd en kinderloos, op zes september negentienhonderd drieënnegentig te -----Curaçao is overleden; -----------------------------------------------dat de heer SIDNEY VICTORINO MADURO, voornoemd, als zijnde ongehuwd en
kinderloos, op eenendertig december negentienhonderd zesenzestig te -Curaçao is overleden; -----------------------------------------------dat de heer MARTINUS SOLITARIO MADURO, voornoemd, op twaalf december negentienhonderd tweëentachtig te Curaçao is overleden; -------------dat mevrouw JOHANNA LUGESIA MADURO, voornoemd, een (1) natuurlijk kind
had, te weten: ------------------------------------------------------1. RUDIA CELESTINA MADURO, ---------------------------------------geboren te Curaçao op negentien mei negentienhonderd veertig; -Geslachtsnaam Maduro gewijzigd in Meijer bij Landsbesluit van twee --juni negentienhonderd zevenenzeventig. ------------------------------dat mevrouw JOHANNA LUGESIA MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is ---geweest met de heer ELADIO OBISPO DE WINDT, geboren te Curaçao op 18 februari 1913, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van de
heer ELADIO OBISPO DE WINDT, voornoemd, te Curaçao op 14 juni 2002 en
uit welk huwelijk werden erkend vijf (5) kinderen, te weten: --------1. ERWIN FILOMENO DE WINDT, --------------------------------------geboren te Curaçao veertien maart negentienhonderd vijfenveertig;
RAMIRO GILBERTO DE WINDT, -------------------------------------geboren te Curaçao op vijf augustus negentienhonderd ----------negenenveertig; -----------------------------------------------2. INITH REGINA DE WINDT, ----------------------------------------geboren te Curaçao op zeven september negentienhonderd vijftig;
3. MAUREEN MARIA DE WINDT, ---------------------------------------geboren te Curaçao op zesentwintig april negentienhonderd -----tweëenvijftig; ------------------------------------------------4. HUMPHREY HELIODORO DE WINDT, ----------------------------------geboren te Curaçao op drie juli negentienhonderd vijfenvijftig;
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en uit welk huwelijk werd geboren een (1) kind, te weten: -----------1. ERIC LIBORIO DE WINDT, ----------------------------------------geboren te Curaçao op drieëntwintig juli negentienhonderd -----achtenvijftig; ------------------------------------------------dat de heer ERWIN FILOMENO DE WINDT, voornoemd, in leven in voor hem eerste echt gehuwd is geweest met mevrouw CARMELITA CLAUDIA MARTIS, -geboren te Curaçao op dertig oktober negentienhonderd vijfentwintig en
welk huwelijk op vier juli tweeduizend een werd ontbonden door ------echtscheiding en uit welk huwelijk werd geboren een (1) kind, te ----weten; --------------------------------------------------------------1. JESSICA MARIANNE DE WINDT, ------------------------------------geboren te Curaçao op twee mei negentienhonderd zeventig; -----dat de heer ERWIN FILOMENO DE WINDT, voornoemd, in leven in voor hem tweede echt gehuwd is geweest met mevrouw AIVRIS VERÓNICA -----------ROSALINA,geboren te Curaçao op achtentwintig januari negentienhonderd
tweëenvijftig, welk huwelijk op vier juli tweeduizend een werd ------ontbonden door het overlijden van de heer ERWIN FILOMENO DE WINDT, --voornoemd, te Den Haag, Nederland, op dertig september tweeduizend --acht en bij welk huwelijk werden erkend en gewettigd twee (2) -------kinderen, te weten; -------------------------------------------------1. CLIFFORD STEPHEN ENGELBERT TADEO DE WINDT, --------------------geboren te Curaçao elf januari negentienhonderd vierenzeventig;
2. JANICE VERONICA DE WINDT, -------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien juli negentienhonderd ---------drieëntachtig; ------------------------------------------------dat mevrouw JOHANNA LUGESIA MEIJER, voornoemd, op veertien oktober --tweeduizend tien te Curaçao is overleden; ---------------------------dat de heer WILLEM MADURO, voornoemd, in leven gehuwd is geweest met mevrouw SERVANIA MARTINA INEES,geboren te Curaçao op drieëentwintig -oktober negentienhonderd vijfentwintig, welk huwelijk werd ontbonden door echtscheiding te Curaçao op tweëentwintig februari -------------negentienhonderd achtenvijftig, en uit welk huwelijk een (1) kind werd
erkend, te weten: ---------------------------------------------------1. FRANKLIN EDMUNDO MADURO, --------------------------------------geboren te Curaçao op zestien november negentienhonderd -------vierenveertig; ------------------------------------------------en uit welk huwelijk werd geboren een (1) kind, te weten: -----------1. GRETA TEODORA MADURO, -----------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien juli negentienhonderd ---------negenenveertig; -----------------------------------------------dat de heer FRANKLIN EDMUNDO MADURO, voornoemd, op zeventien maart --25
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negentienhonderd negenennegentig, als zijnde ongehuwd en kinderloos, te Curaçao is overleden; --------------------------------------------dat mevrouw GRETA TEODORA MADURO, voornoemd, op negen augustus ------tweeduizend drie te Curaçao, als zijnde ongehuwd, is overleden met --achterlating van vijf (5) kinderen, te weten: -----------------------1. CHUMEN AUGUSTO PIETER, ----------------------------------------geboren te Curaçao op zevenentwintig mei negentienhonderd -----achtenzestig en op 3 juli 1973 erkend door de heer CARLOS AUGUSTO
PIETER; -------------------------------------------------------2. REMCO PERPETUO MADURO, ----------------------------------------geboren te Curaçao op zeven maart negentienhonderd ------------drieëenzeventig; ----------------------------------------------3. KENNETH BENITO MODESTO MADURO, --------------------------------geboren te Curaçao op twaalf januari negentienhonderd ---------zevenenzeventig; ----------------------------------------------4. EUGENE JOSE MADURO, -------------------------------------------geboren te Curaçao op een augustus negentienhonderd tachtig; --5. EUGENIE JOSSETTE MADURO, --------------------------------------geboren te Curaçao op een augustus negentienhonderd tachtig; ---

dat de heer WILLEM MADURO, voornoemd, op vijftien juli --------------negentienhonderd negenenzestig te Curaçao is overleden; -------------dat mevrouw SERVANIA MARTINA INEES, voornoemd, op vier december -----negentienhonderd vierennegentig te Curaçao is overleden; ------------dat mevrouw MARIA FRANCIS MADURO, voornoemd, in leven gehuwd is -----geweest met de heer ANDRES AGUEDA PETERNELLA, geboren te Curaçao op -vijf februari negentienhonderd twintig, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden van mevrouw MARIA FRANCIS MADURO, voornoemd, te -Curaçao op zeventien januari negentienhonderd achtentachtig en uit --welk huwelijk werden geboren tien (10) kinderen, te weten: ----------1. EILEEN MARIANA PETERNELLA, ------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien oktober negentienhonderd ------eenenveertig; -------------------------------------------------2. ELVIA REGINA PETERNELLA, --------------------------------------geboren te Curaçao op zeven september negentienhonderd --------vierenveertig; ------------------------------------------------3. MAGDA EUSTOQUIA PETERNELLA, -----------------------------------geboren te Curaçao op twee november negentienhonderd ----------zevenenveertig; -----------------------------------------------4. MARISCA LUCINA PETERNELLA, ------------------------------------geboren te Curaçao op dertig juni negentienhonderd vijftig; ---26
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JOYCE CECILIA PETERNELLA, -------------------------------------geboren te Curaçao op tweëentwintig november negentienhonderd -tweëenvijftig; ------------------------------------------------EDSELINE VICTORIA PETERNELLA, ---------------------------------geboren te Curaçao op drieëntwintig december negentienhonderd -drieënvijftig; ------------------------------------------------ROBERT JUAN PETERNELLA, ---------------------------------------geboren te Curaçao op acht maart negentienhonderd zesenvijftig;
IVETTE EUSTATIA PETERNELLA, -----------------------------------geboren te Curaçao op negenentwintig maart negentienhonderd ---zevenenvijftig; -----------------------------------------------NORWIN TEODOR PETERNELLA, -------------------------------------geboren te Curaçao op zeventien juli negentienhonderd ---------eenenzestig; --------------------------------------------------ANDRE GREGORIO PETERNELLA, ------------------------------------geboren te Curaçao op negen maart negentienhonderd achtenzestig;

dat mevrouw EILEEN MARIANA PETERNELLA, voornoemd, in leven gehuwd is geweest met de heer JAIME AUGUSTO ERCICIA, geboren te Curaçao op ----vijfentwintig oktober negentienhonderd zevenendertig, welk huwelijk -werd ontbonden door het overlijden van mevrouw EILEEN MARIANA -------PETERNELLA, voornoemd, te Curaçao op vier februari tweeduizend acht en
uit welk huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: -------1. MILIEN URSULA ERCICIA, ----------------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig oktober negentienhonderd ---zeventig; -----------------------------------------------------2. HERBERT GREGORI TOMAS ERCICIA, --------------------------------geboren te Curaçao op zes juli negentienhonderd drieënzeventig;
dat mevrouw MILIEN URSULA ERCICIA, voornoemd, gehuwd is geweest met de
heer RUDOLPH JOSEPH MEYER, geboren te Curaçao op twintig december ---negentienhonderd eenenzeventig, welk huwelijk werd ontbonden door ---echtscheiding te Curaçao op twaalf februari tweeduizend acht, en uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren; ---------------------------dat mevrouw MAGDA EUSTOQUIA PETERNELLA, voornoemd, in leven gehuwd is
geweest met de heer RANDOLPH ANTHONY JESUS STEENMIJN, geboren te ----Curaçao op vijf februari negentienhonderd zesenveertig, welk huwelijk
werd ontbonden door het overlijden van mevrouw MAGDA EUSTOQUIA ------PETERNELLA, voornoemd, te Curaçao op twee mei tweeduizend vijf en uit
welk huwelijk werden geboren twee (2) kinderen, te weten: -----------1. DAVID GIOVANNI STEENMIJN, -------------------------------------geboren te Amsterdam, Nederland op drie juli negentienhonderd -drieënzeventig; -----------------------------------------------2. ELLEN FRANCIS STEENMIJN, ---------------------------------------
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geboren te Amsterdam, Nederland op vijf februari negentienhonderd
achtenzeventig; -----------------------------------------------dat mevrouw JOYCE CECILIA PETERNELLA, voornoemd, op zeer jeugdige ---leeftijd, als zijnde ongehuwd en kinderloos, op veertien januari ----negentienhonderd drieënvijftig te Curaçao is overleden; --------------dat de heer ROBERT JUAN PETERNELLA, voornoemd, op twintig maart -----negentienhonderd zevenenzeventig, als zijnde ongehuwd en kinderloos, te Bogota, Colombia, is overleden; ----------------------------------dat de heer ANDRES AGUEDA PETERNELLA, voornoemd, op zes september ---tweeduizend tien te Curaçao is overleden; ---------------------------dat mevrouw OLINDA VALENTINA MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is --geweest met de heer RAMON JUANCITO GIRIGORIE, geboren te Curaçao op -zeven februari achttienhonderd zevenentachtig, welk huwelijk werd ---ontbonden door het overlijden van de heer RAMON JUANCITO GIRIGORIE, -voornoemd, te Curaçao op zevenentwintig december negentienhonderd ---achtenvijftig en uit welk huwelijk werd geboren een (1) kind, te ----weten: --------------------------------------------------------------1. HILARION ODULIO GIRIGORIE, ------------------------------------geboren te Curaçao op eenentwintig oktober negentienhonderd ---vijdentwintig; ------------------------------------------------dat de heer HILARION ODULIO GIRIGORIE, voornoemd, op twaalf december tweeduizend tien te Curaçao is overleden, met achterlating van vijf -(5) kinderen, te weten: ---------------------------------------------1. LUDWINUS MIGUEL GIRIGORIE, ------------------------------------geboren te Curaçao op negenentwintig september negentienhonderd
zevenenvijftig; -----------------------------------------------2. HENSLEY ANDREAS GIRIGORIE, ------------------------------------geboren te Curaçao op dertig november negentienhonderd --------negenenvijftig; -----------------------------------------------3. ISMINE ELEUTERIA GIRIGORIE, -----------------------------------geboren te Curaçao op achttien april negentienhonderd ---------eenenzestig; --------------------------------------------------4. MICHAEL CONSTANTINO GIRIGORIE, --------------------------------geboren te Curaçao op elf maart negentienhonderd vierenzestig; 5. NORALDA EULALIA GIRIGORIE, ------------------------------------geboren te Curaçao op elf december negentienhonderd -----------zevenenzestig; ------------------------------------------------dat mevrouw NORALDA EULALIA GIRIGORIE, voornoemd, gehuwd is geweest -met de heer YURI SILVESTRE PASTOR, geboren te Curaçao op eenendertig 28
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december negentienhonderd eenenzestig, welk huwelijk werd ontbonden -door echtscheiding te Curaçao op dertien januari tweeduizend elf, en uit welk huwelijk geen kinderen zijn geboren. -----------------------dat mevrouw OLINDA VALENTINA MEIJER, voornoemd, op vijfentwintig mei negentienhonderd negenenvijftig te Curaçao is overleden; ------------dat de heer CONSTANTIN EUGENIO MARCIANO MEIJER, voornoemd, op ?
te Cuba is overleden; -----------------------------------------------dat de heer JOHANNIS NEPOCEMUS MEIJER, voornoemd, op
?
te Cuba is overleden; -------------------------------------------------------dat de heer BARSILIO ARTURO MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd is ---geweest met mevrouw FELECITA VIRGINIA MARTES, geboren te Curaçao op -tien juli achttienhonderd negenennegentig, welk huwelijk werd -------ontbonden door het overlijden van mevrouw FELECITA VIRGINIA MARTES, -voornoemd, te Curaçao op acht augustus negentienhonderd tweëenveertig
en uit welk huwelijk werd geboren een (1) kind, te weten: -----------1. TERESITA GODELIVA MARIA MEIJER, -------------------------------geboren te Curaçao op zes juli negentienhonderd negenentwintig;
dat mevrouw TERESITA GODELIVA MARIA MEIJER, voornoemd, in leven gehuwd
is geweest met de heer MARIO SIPRIANO POERIEL, geboren te Curaçao op 25 september 1914, welk huwelijk werd ontbonden door het overlijden -van de heer MARIO SIPRIANO POERIEL, voornoemd, te Curaçao op 12 juli 1988 en uit welk huwelijk werden geboren vier (4) kinderen, te weten:
1. HELEN CATHARINA POERIEL, --------------------------------------geboren te Curaçao op vier september negentienhonderd ---------achtenveertig; ------------------------------------------------2. ANDY SUPRIANO POERIEL, ----------------------------------------geboren te Curaçao op acht november negentienhonderd ----------vijfenvijftig; ------------------------------------------------3. GLENN WIGBERTO POERIEL, ---------------------------------------geboren te Curaçao op dertien augusutus negentienhonderd ------achtenvijftig; ------------------------------------------------4. KARIEN ANTONIETA ALTAGRACIA POERIEL, --------------------------geboren te Curaçao op elf mei negentienhonderd zestig; --------dat mevrouw TERESITA GODELIVA MARIA MEIJER, voornoemd, op achttien --februari tweeduizend zes te Curaçao is overleden; -------------------dat de heer BARSILIO ARTURO MEIJER, voornoemd, op zestien december --negentienhonderd achtenzeventig te Curaçao is overleden; ------------dat de heer JEROME MARTIS MEIJER, voornoemd, op eenentwintig mei ----29
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negentienhonderd achtentwintig te Curaçao is overleden; -------------dat de heer LOUIS CONFESOR MEIJER, voornoemd, als zijnde ongehuwd en kinderloos, op vijftien december achttienhonderd negentig te Curaçao is overleden; --------------------------------------------------------
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