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De eerste predikanten van Zegveld 

door G. Hamoen 

Inleiding 
Welke predikanten hebben de Hervormde Gemeente te Zegveld gediend vanaf het begin van de 
reformatie tot en met 1620 ? De beantwoording van deze vraag is niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Omdat de acta (notulen) van de kerkenraad voor deze periode ontbreken, is men op andere 
bronnen aangewezen. Maar ook de acta van de classis en de provinciale synode Utrecht over 
deze jaren geven niet voldoende uitsluitsel, zodat gezocht moet worden in de predikantslij sten. 
door verschillende instanties uitgegeven. 
Voor de hand ligt eerst te kijken in Nieuw Kerkelijk Handboek uitgegeven door M.W.L. van 
Alphen Jr., commies bij het Departement van Financiën, afdeling Erediensten. In de uitgave 
vanl910 is de lijst van Predikanten voor de Provincie Utrecht bijgevoegd. Deze lijsten zijn 
opgemaakt naar de gegevens van de classis. Genoemd worden drie predikanten : S. Held, 159., 
vert. n. O. en N.Andel 1603.; Aeg. Zeistius, 1616, ontzet '19; P. Valkius, gek. van Langerak bez. 
v. de Lek 1619, em. '38. 
Het is duidelijk dat hier nogal wat gegevens ontbreken.1 

In het boek van de gebroeders van Doorn, Miland, Milandkerk, Kamerik, is een lijst opgeno
men, ontleend aan de gegevens van de Inventaris van het Kerkarchief. 2 

In deze lijst worden zeven predikanten genoemd, met aanvullende gegevens: data en plaatsen 
vanwaar de predikant kwam of waar hij heen ging. De namen zijn: Sebastianus Heldt, 
Ludovicus de Bois, Johannes Taijus, Petrus Bosschius, Johannes Schoten, Aegidius Seystius, en 
Petrus Valkius. 
Maar ook in deze lijst vinden we gegevens die niet kunnen kloppen. 

Het laatst uitgekomen standaardwerk is het Repertorium van nederlandse hervormde predikan
ten tot 1816, van de hand van F. A. van Lieburg. Het werk bestaat uit twee delen : predikanten 
en gemeenten.3 

Hoewel van Lieburg meestal zeer nauwkeurig is, klopt ook zijn lijst niet. Allereerst laat hij de 
lijst beginnen met de laatste pastoor, voegt hij op de derde plaats de pastoor van Kamerik in en 
laat andere namen weg, zodat zijn lijst maar vijf namen bevat : Sebastiaan Heldt, Ludovicus du 
Bois, Johannes Schotenus, Aegidius Zeistius en Petrus Valkius.4 

Ik wil proberen de gegevens die ik heb gevonden in de acta van de verschillende Provincies en 
Classicale vergaderingen te combineren, om zo dichter bij een juiste lijst van predikanten te 
komen. Bovendien geeft dat de gelegenheid, en dat is wellicht nog interessanter, iets meer te 
vertellen over deze predikanten en hun levensloop/ 

Het begin van de Reformatie : de laatste pastoor Dirck Cornelissen van Bergen. 
Over het begin van de Reformatie in de kerkprovincie Utrecht worden we hoofdzakelijk inge
licht door de visitatierapporten uit 1593, 1606 en 1612. Tot 1618 zijn er verder geen acta van 
de Provinciale synodes opgetekend. Ds. van der Zee heeft in zijn boekje over de Crisis van de 
kerkelijke reformatie in de dorpen van de Provincie Utrecht daar uitvoerig over geschreven. 
In 1593 is er in Zegveld nog een pastoor met name Dirck Cornelissen van Bergen. Hij is geboor
tig van Gouda en eertijds rector te Utrecht. Sedert 1588 is hij pastoor in Zegveld. Het wordt dui-
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delijk uit het visitatierapport dat hij zich wat afstandelijk opstelt en zich meer als pastoor dan 
als predikant gedraagt. Veelzeggend is zijn opmerking wat wil ick veel seggen, ick ben van het 
oude en wil mij niet laten examineren, also ick tot Leuven geexamineert ben. 6 

Een merkwaardige opmerking vinden we in de acta van de Provincie Zuid-Holland, gehouden 
te Gouda in 1589. Daar lezen we onder het hoofd Paep te Segvelt de volgende aantekening: De 
gedeputeerde totten neerrhijnlantschen classe sullen gedencken te vernemen, watter is van den 
paep te Segvelt. Strikt genomen viel Zegveld niet onder de Nederrijnse Classis. Enkele hand
schriften hebben hier Segwaert, dat wel onder deze classis viel. 
Veel langer dan 1593 zal hij in ieder geval niet in Zegveld dienst hebben gedaan, omdat dan de 
eerste predikant zich aandient.7 

Sebastianus Heldt (Heros) (na 1593 - 1603) 
Hoewel hij in geen van de Utrechtse acta genoemd wordt, zijn allen het er over eens dat 
Sebastianus Heldt de eerste hervormde predikant in Zegveld moet zijn geweest. Op de 
Zegveldse lijst van Van Doorn staat dat hij beroepen is op 15 april 1595 als proponent (candi-
daat). Alle andere lijsten zeggen dat hij al in 1593 is gekomen. Zeker is dat hij na 1593 in zijn 
dienst aantrad en in 1603 naar Op en Neder Andel vertrekt. 
Het is mij gelukt toch iets meer te kunnen vertellen over deze eerste predikant. Uit de gegevens 
van de classis Heusden blijkt dat hij aanvankelijk Norbertijner monnik was in Marienweert, en 
als zovelen meegegaan met de reformatie, predikant in een gemeente wilde worden. 
Dat zijn verblijf in Zegveld hem veel vreugde heeft verschaft mogen we betwijfelen gezien een 
aantekening in de Provinciale Acta van Groningen in 1597. Op 11 april (oude stijl) van dat jaar 
verschijnt hij voor de synode. Hefft einer mith namen Sebastianus Heldt, diener des wordes uth 
dem Sticht Utrecht, alhir sinen dienst gepraesentirt. Is ehm uperlecht in synodo tho proponie-
ren. Dat welck geschijet sinde, is ehme van synodo geantwordet, dat men sin name solde 
antheickenen und tho gelegener tidt gedencken. Hij heeft zich dus voorgesteld om te gelegener 
tijd predikant in Groningen te kunnen worden. Daar er geen vacature is wordt hij op de lijst van 
beroepbare predikanten geplaatst, nadat hij eerst geproponeerd heeft (een soort proefpreek 
gehouden heeft).s 

In 1603 gaat hij naar Op en Neder Andel, in het Land van Heusden en Altena. Op 8 december 
van dat jaar wordt het beroep bekrachtigd. Zijn dienst is dan al ingegaan op 1 december. Meestal 
had de predikant zich dan al gevestigd, maar dat is bij Heldt niet het geval. Op de classicale ver
gadering van 26 april 1604 heeft Sebastianus Heros ( = Heldt) den Classi mede belooft mette 
eerste gelegentheyt sich tot Andel te vervoegen hetwelcke geschiet is. 
Hij heeft dus ook, zoals gebruikelijk in die tijd, een wetenschappelijke en deftige naam aange
nomen (Heros is Grieks voor held). 
We lezen over hem weinig, behalve dat hij gedurig ziek is. Zo brengt Ds. Gideon Zonneveld op 
24 november 1613 ter sprake dat door de lange syckte Sebastiani Helt, predicant tot Andel, de 
predicatyen eenen merckelijcken tijd ( buyten syn weten) nagebleven waren. Dat doet vermoe
den dat hij zo ziek is, dat hij niet meer kan functioneren. De broeders uit de Ring moeten de 
diensten vervullen. Een jaar later is hij nog steeds ziek en men meldt hoe hy door langduerige 
ziekte gantsch onbequaem geworden is om sijnen dienst te bewaeren. En er is noch weinige 
hope van beteringe. 
In juni 1614 gaan gedelegeerden van de classis hem bezoeken. Hij vraagt om verdere dienst 
door de broeders tot oktober, zodat men bij de Staten om alimentatie ( een soort pensioen) kan 
vragen. 
De kerkenraad van Andel levert een attestatie (getuigschrift) over de leer en het leven van zijn 
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predikant in. Op 27 april 1615 wordt zijn opvolger bevestigd, nadat hij inderdaad van de Staten 
zijn pensioen heeft ontvangen. Lang heeft hij er niet van genoten, want datzelfde jaar overlijdt 
hij, volgens de lijst van predikanten van de classis.9 

Ludovicus du Bois ( na 1603 - 1609) 
De tweede predikant is Ludovicus du Bois. Zijn naam ontbreekt bij van Alphen, ten onrechte, 
want hij wordt in 1606 genoemd als predikant van Zegveld op de provinciale vergadering van 
Utrecht. Bij van Alphen staat hij in 1603 in Nieuwkoop, maar daar staat volgens andere gege
vens Nicolaas van Otten. 
Volgens de lijst van Van Lieburg staat hij van 1595 tot 1606 in Kudelstaart en Uithoorn. 
Ik denk dat wij niet verder komen dan het gegeven dat hij na 1603 en vóór 1606 naar Zegveld 
is beroepen. In 1606 staat in Uithoorn in ieder geval de predikant Absalon van Helmondt."' 

Du Bois beklaagt zich in de vergadering van 1606 over de situatie in Zegveld, met name over 
de vele paapse stoutigheden en de houding van de schout. Tevens levert hij een geschrift in van 
inwoners van Kamerik over de pastoor, die daar nog dienst doet, Claes Claesz. Dael (Nicolaus 
Nicolai Dael). 
Van Lieburg voert deze pastoor ten onrechte op als predikant te Zegveld van 1606 - 1609. De 
acta vertellen dat hij 22 jaeren te Camerijck gestaen hebbende, het heijlich avondmael noijt 
gebruickt en heeft. Hij staat dus al vanaf 1585 in Kamerik! Volgens bepaalde gegevens is hij in 
Naarden geboren en heeft hij dienst gedaan in Oostzaan (1576) en Loosdrecht ( vóór 1585)." 
Du Bois heeft in ieder geval zijn uiterste best gedaan in Zegveld, gezien ook de opmerking van 
de provinciale synode in 1606 Die van Cudelsteert, Segvelt, Jutphaes wtgestaen zijnde, is niet 
gehoort dan alle goet. 
In de vergadering van de provinciale synode van 1612 is hij predikant te Kamerik. De lijsten 
geven vanaf 1609, en die datum zal wel juist zijn, omdat die nergens in conflict komt met ande
re gegevens.12 

In de vergadering van de provinciale synode van augustus en september 1619 behoort Du Bois 
tot die predikanten die zich niet hebben uitgesproken over de toen heersende strijd tussen 
remonstranten en contra-remonstranten. Hij heeft zich neutraal opgesteld, maar dat is niet vol
doende. Hij is weliswaar bereid te tekenen voor de leeropvattingen van de contra-remonstran
ten, zoals vastgelegd op de synode van Dordrecht, maar wordt tevens beschuldigd van laster-
lycke redenen, op den predickstoell vuytgeworpen tegen eenige goede broederen van Woerden, 
alsoock van ordinaire dronckenschap ende andere lichtveerdicheden. Hij wordt wegens bezwa
ren tegen leer en leven uit zijn ambt ontzet te Kamerik. 

In september 1620 wordt geconstateerd dat hij weg is uit Kamerik en dat hij van de Staten een 
toelage krijgt voor zijn levensonderhoud. Verder heeft hij zich in alle sedigheyd ende vroom-
heyd des levens gedragen. Hij vraagt nu weer tot het ambt te mogen worden toegelaten. Hierop 
wordt gunstig beslist, mits hij in Utrecht woonachtig blijft. Men zal bekijken of hij tot publyc-
ke propositien (voorstel preken) ten platten lande oft oock tot den ordinarischen kerkcendienst 
sal connen gevordert worden. 
Zover is het niet gekomen, omdat hij in 1623 overlijdt.13 

Johannes Taijus ( ? na 1609 - vóór 1611) 
Van Doorn noemt als derde predikant van Zegveld Johannes Taijus, gekomen van Overmeer 
(1609) en gegaan naar Nijkerk (1611). Hij is de enige van alle lijsten, die deze naam noemt. Eèn 
ding is al direct duidelijk: Taijus kan niet naar Nijkerk gegaan zijn, want zowel in het Gelderse 
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als in het Friese Nijkerk staan op dat moment andere predikanten en zijn naam wordt daar ook 
niet genoemd. 
Wie was Johannes Taijus ? 
Hij werd geboren in Zuidland, waar zijn vader Johannes Taijus predikant was, in 1583 tot mei 
1591, daarna stond hij te Brouwershaven (tot zijn emeritaat in 1625). 
Volgens van Lieburg was Taijus jr. predikant in Nieuwerkerk a/d IJssel (1616) en Nieuwpoort 
(1619 - zijn overlijden in 1630). Maar in de vergadering van de Provinciale Synode van Utrecht 
van juli 1606 is hij predikant in Overmeer ( het huidige Nederhorst den Berg) volgens de 
opmerking Johannes Taijus, kerckend. tot Overmeer (en enige andere predikanten) zijn absent 
geweest ende in heur absentie te goede gehouden, Taji, omdat hij voor het ontfangen der brie
ven verreijst was naer Zeelandt ende noch niet wedergecomen. Hij is kennelijk op bezoek bij 
zijn vader! Hij moet dan ongeveer 23 jaar geweest zijn, niet ongebruikelijk in die dagen. In 
1612 is hij daar in ieder geval niet meer als predikant aanwezig, omdat daar dan Nicolaes 
Oosterharn staat. Volgens van Alphen staat hij in Nieuwerkerk a/d IJssel sinds 161?. Daar wor
den we dus ook niet veel wijzer van. Jacob de Roo staat er echter tot 1615. Hoewel dus niet 
direct uit de acta Johannes Taijus als predikant te Zegveld valt te bewijzen, moeten we de moge
lijkheid open houden dat hij hier heeft gestaan, maar dan na 1609 en vóór 1611 .'4 

Petrus Busch (Bosschius) (1611 -1612) 
Deze naam ontbreekt in de lijst Zegveld bij Van Lieburg en Van Alphen. Toch wordt hij 
genoemd in de acta van de Provinciale Synode van Utrecht. Bij de visitatie van 1612 staat hij 
als Petrus Busch genoemd als predikant van Zegveld. Tijdens die vergadering vraagt hij off 
jemand seer kranck sijnde th. avondmaal in zijn huys begeerde wtgedeylt te hebben, off men 
hem tselve soude accorderen, ende hoe men daarinne soude handelen. Waarop met gemeyne 
stemmen is geadviseert, dat alsoo sulcks vele opspraacke soude onderworpen sijn, ende vant 
volck lichtelijck misbruyckt connen worden, dat sulcks best met goede onderrichtinge ende 
affradinge dient gevouchelijck affgeslagen. 
Hij vertrekt van Zegveld naar Wijk bij Duurstede. In de processtukken wegens zijn afzetting in 
1619 wordt gesteld dat hij gedurende zes jaren daar werkzaam is geweest. Dat leidt tot de con
clusie dat hij tot en met 1612, uiterlijk 1613, in Zegveld dienst heeft gedaan.15 

Hij behoort tot de vele predikanten, die in Zegveld en omgeving hebben gestaan, en in 1618 / 
1619 wegens hun remonstrantse gevoelens worden afgezet. Op de al eerder genoemde verga
dering van de provinciale synode van Utrecht, op 19 augustus 1619 gehouden, deelt hij mee dat 
hij de besluiten van de synode van Dordrecht vooralsnog niet kon ondertekenen maar dat hy 
hemselven still ende leersaem wilde stellen. 
De magistraat van Wijk bij Duurstede heeft het bijzonder voor hem opgenomen door een brief 
te zenden, gedateerd 19 juli 1619, ten gunste van haar predikant. Ook de kerkenraad van Wijk 
bij Duurstede verklaart zich geheel en al achter Bosschius te stellen in een brief gedateerd 8 
augustus 1619. Om de kool en de geit te sparen ontslaat men hem voor zes maanden van zijn 
dienst. In die tijd kan hij zich bedenken en zich conformeren met de leer, zo niet, dan wordt hij 
alsnog ontzet uit het ambt. 
Uit de verhandelingen blijkt dat men in Wijk bij Duurstede zeer tevreden is over zijn dienst, 
vooral omdat hij de vrede heeft bewaard in deze moeilijke tijden. Hij heeft in leer en leven nie
mand aanstoot gegeven, iets wat ook de magistraat onderstreept. 
In september 1620 blijkt dat hij, ook na verschillende gesprekken met de Staten en uitvoerige 
correspondentie met de synode, niet tot andere gedachten is gebracht. Hij kan in zijn geweten 
niet onderschrijven, wat hij niet bevatten kan. Hij wordt nu definitief van zijn dienst ontslagen. 
Men spoort hem aan de kerkdiensten in Wijk bij Duurstede bij te wonen, iets wat hij niet deed.16 
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Toch keert hij in 1623 terug als predikant van Overlangbroek, onder de rook van Wijk bij 
Duurstede. Daarna dient hij nog de gemeenten Amerongen en Leersum vanaf 1627 tot zijn dood 
in 1641. 

Johannes Schotenus (Leegschuttel) ( 1614 - 1615) 
Johannes Schotenus ontbreekt in de lijst van Van Alphen. In de lijst van Van Doorn wordt 
gesteld dat hij in 1612 van 't Waal is gekomen. Dat kan niet kloppen, omdat hij daar tot 1614 
verblijft. 
Bovendien is hij in 1612 nog als predikant van Tuil en 't Waal aanwezig op de provinciale syno
de van Utrecht. Hij wordt in 1614 te Tuil en 't Waal opgevolgd door Wilhelmus Ridderbach. 
Schotenus is een boeiende figuur, wiens naam men regelmatig in de acta tegenkomt vanwege 
zijn sterk remonstrantse gezindheid. Zijn verblijf in Zegveld is kort, omdat hij in 1615 beroe
pen wordt naar Hazerswoude. In de vergadering van de classis Leiden van 7 juli 1615 is hij 
aanwezig. D. Johannes Schotenus, dienaer des godtlicken Woorts tot Segvelt, is verschenen, ver-
thonende acte van beroepinghe van die van den gherechte ende kerckenraet van Haserswoude, 
midtsgaders d'approbatie (toestemming) van den Edelen heer derselver plaetse ende dimissie 
(toestemming om te vertrekken) van de classe van Utrecht. Toch blijken er problemen te zijn 
omdat hij niet naar gewoonte is voorgesteld en in de kerk aldaar bevestigd. Op 3 november 
wordt hij toch nog tot lid van de classis aangenomen." 
Als echter in 1618 de moeilijkheden rond zijn persoon toenemen, herinnert men zich de disor
de rond zijn beroeping. Men verwijt hem op 21 januari 1619 (!) dat hij in 1615 zonder echte 
beroepsbrief naar Hazerswoude is gekomen. In de leere is hij onsuijver bevonden boven de vijf 
articulen daerover in den Hage is geconfereert. Hier kan een rol spelen dat in de provinciale 
synode van Zuid-Holland van november 1618 een geschrift is ingeleverd van de remonstranten, 
opgesteld in een vergadering van 22 oktober 1618, waar Schotenus voorzitter was en de beken
de Bernardus Dwingeloo scriba. Men ziet hem, waarschijnlijk terecht, als één van de voorman
nen van de remonstranten. 
In een bericht van Passchier de Fijne, predikant te Jaarsveld, een zeer bekend remonstrant ("het 
ijsvogeltje") staat dat hij indertijd is bevestigd door Schotenus. Hij wenst niet te tekenen, en ook 
niet ter synode te verschijnen. Zo wordt ook hij uit het ambt ontzet.18 

Van Lieburg meldt dat hij als remonstrants predikant heeft dienst gedaan in Overrijnland 
(Omgeving Woerden en Gouda) en dat hij is overleden na 1632. Hier mee stemt het bericht van 
Van Alphen overeen, dat hij predikte in Zwammerdam.19 

Aegidius Zeistius (1616-1619) 
Alle lijsten stemmen overeen dat Aegidius Zeistius van 1616 - 1619 predikant in Zegveld is 
geweest. Van Doorn noemt hem Gillis en laat hem als proponent naar Zegveld komen, maar dat 
is beslist onjuist. De eerste gegevens die ik betreffende Zeistius vond vertellen dat hij op zater
dag 10 februari 1607 werd geëxamineerd in de classis Leiden. Is praeparatorie geexamineert 
Egidius Seys, studiosus in collegio, syn propositie gehoort ende toegelaten als voren. Dat bete
kent dat hij naar zijn voorstelpreek is toegelaten tot het ambt. Verder blijkt hij in het 
Statencollege te Leiden te hebben gestudeerd. Is hij familie van de pensionaris van de stad 
Leiden, Nicolaas Seystius, die verschillende malen examinator en vertegenwoordiger is namens 
de stad bij de examens en vergaderingen van de classis? 
Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij tot 1616 werkeloos is gebleven. Van Lieburg geeft de oplos
sing : Hij is predikant geworden te Gennep in 1609. Daar is hij afgezet wegens zijn remon
strantse gevoelens in 1612. Dan staat hij te Emmerik (1613 - 1614) om in 1616 te Zegveld 
beroepen te worden. Hij is één van de remonstrantse predikanten die in 1619 worden afgezet. 
Op de vergadering van de provinciale synode te Utrecht in oktober 1618 is hij aanwezig als pre-
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dikant van Zegveld. Hij is ook bij de ondertekenaars van het request in 1619, die verklaren dat 
zij die vergadering niet voor wettig kunnen houden, omdat zij, hoewel zij ingezetenen zijn van 
de provincie Utrecht, buiten de vergadering werden gesloten. Zij vragen een buitengewone ver
gadering, waarin zij gehoord kunnen worden over hun remonstrantse gevoelens. Het mag niet 
baten. Zegveld wordt vacant en zijn opvolger is er al snel, zoals wordt meegedeeld in de ver
gadering van september 1620. 
Vanaf 1621 is hij remonstrants predikant in Schieland en Delfland.20 

Petrus Valkius (1619 - 1638) 
De verschillende lijsten stemmen volledig met elkaar overeen wat betreft Petrus Valkius, die 
van 1619 tot 1638 predikant van Zegveld is geweest. 
Zijn naam komen we de eerste maal tegen in de particuliere synode van Zuid-Holland, gehou
den op 15 augustus 1600 te Leiden. Onder de geëxamineerden wordt vermeld Petrus Valck, 
beroepen tot Langerak. 
Merkwaardigerwijze behoort Langerak bezuiden de Lek tot de kerkprovincie Utrecht, zodat wij 
zijn naam onder de aanwezigen op de synode van 1612 tegenkomen. In 1618 wordt ook hij ver
dacht van remonstrantse gevoelens en voor drie maanden geschorst. 
Petrus Valck, predicant tot Langeraeck over Leek, alhoewel hy gesint was de decreten des syno-
di te onderteyekenen, is om redenen van synen dienst ontslagen voor den tyt van drie maenden 
om middelretyt beproeft te worden, ende daernae in alle leerstucken van de Gereformeerde reli
gie rechtsinnich bevonden synde, in een ander plaetse tot den kerekendienst gepromoveert te 
worden, twelckhem door D.praesidem is aengeseyt. Waarom hij deze straf krijgt wordt niet dui
delijk, maar wellicht bevond men hem in de leer toch niet geheel en al zuiver en wilde men dat 
nader onderzoeken. 
In september 1620 noteert men ter synode-vergadering in Utrecht Petrus Valck is verclaert vol
gens synodi sententie (straf) drie maenden beproeft te zijn ende daerna in examine goede satis
factie gedaen te hebben, waeromme hy dan oock na voorgaende wettelycke beroepinge in den 
kerekendienst tot Segfeldt is gesteh. Dat moet in het najaar van 1619 geschied zijn. 
Hij wordt in 1638 emeritus. Zijn zoon is Johannes Valkius, geboren 1606 te Langerak, die pre
dikant wordt in Kockengen (juni 1633), Oudewater (1648), Amersfoort (1650) en Gouda (1651, 
waar hij in 1673 overlijdt).21 

Besluit 
Hoewel er vragen genoeg overblijven, die wellicht vanuit andere gegevens nog kunnen worden 
beantwoord, denk ik dat we een redelijk betrouwbare lijst kunnen samenstellen van de eerste 
predikanten van Zegveld. Die lijst zou er dan zo kunnen uitzien : 

1. Sebastianus Heldt (Heros) na 1593 - 1603 
2. Ludovicus du Bois na 1603 - 1609 
3. (Johannes Taijus na 1609- voor 1611) 
4. Petrus Busch (Bosschius) 1611 - 1612 
5. Johannes Schotenus 1614- 1615 
6. Aegidius Zeystius 1616- 1619 
7. Petrus Valkius 1619- 1638 
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Voor aanvullende gegevens houd ik mij ten zeerste aanbevolen! 
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