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 JACOBUS VAN VELTHOVEN, geb. ±1671, zn. van Matthias van Velthoven en 
Cornelia Billaers (zie VIa), overl. ±1724, 

 
 tr. Standdaarbuiten 16.2.1693 
 
 PASCHALIA VAN DE VIJVER, weduwe van Marijnis Jansen van Etten,1 dr. van 

Cesar Fransse van de Vijver en Huijbertie Adriaensse Clijnaerts, overl. ±1729 
 
 Kinderen: 
 1. Huberta Catharina, ged. Standdaarbuiten 27.11.1695, begr. Zevenbergen 

21.2.17772 
 2. Huberta, ged. Standdaarbuiten 22.3.1697 
 3. Antonia, ged. Standdaarbuiten 14.12.1698 
 4. Cornelia, ged. Standdaarbuiten 11.9.1700, begr. Zevenbergen 4.1.1779 
 5. Joannes, ged. Standdaarbuiten 22.4.1702 
 6. Matthias Josephus, ged. Zevenbergen 2.2.1704 
 7. Francisca, ged. Zevenbergen 4.6.1707, begr. Zevenbergen 30.6.1707 
 
Jacobus trouwt in 1693 met Paschalia van de Vijver, de zojuist weduwe geworden zus 
van zijn zwager Paulus Caesars van de Vijver, en trekt bij haar in. Tot in 1702 woont hij 
op den Molendeijck onder Standdaarbuiten, zoals onder andere blijkt uit de vermeldingen 
in de kohieren op het hoofdgeld.3 In 1701 bijvoorbeeld vinden we onder de Buijteluijden, 
Molendijck vermeld: Sr. Jacobus Velthoven, vrouw, knegt en mijt. 
 
In verband met het hertrouwen van Passchijntie wordt op 28.2.1693 de nalatenschap van 
haar eerste echtgenoot, Marijnis van Etten, afgewikkeld. Volgens diens testament van 
19.9.1691 is zijn weduwe enige en universele erfgenaam, maar dient zij wel aan hun 
nagelaten kinderen voor vaederlijk goet f 2000 eens uijt te reijcken bij ouderdom van 18 
jaeren, huwelijcken of anderen geapprobeerden staete. Marijnis laat een kind na, Maria, 
out omtrent 1 jaere. De moeder draagt ten behoeve van dit kind een som van f 2000 af 
aan de voogd en belooft het naar behoren op te voeden. Uit consideratie dat de op 
gisteren gemaeckte wettelijcken staet verre het vaederlijck goedt compt te excederen, 
belooft ze daarenboven aan het kind bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd een bedrag 
van f 60 uit te reiken. Voor het overige houdt Passchijntie vast aan het voordeel haer uijt 
cragte van t voorn. testament competerende, met dien verstande dat het hangende en 
ongedecideerde proces voor wethouderen van Nieuwgastel tot haar last blijft. Bijgevolg 
krijgt ze de beschikking over alle generaale effecten van de boedel, so erffelijcke als 
roerende.4 
 
Onder Standdaarbuiten gaat het daarbij om:5 
- eenen block lants, groot 12 gemeten 269 roede lants, in het veltboeck op f. 7v, nr. 34 

in het outlant, aende molendijck, grenzend aan (+1) 
  oost Henrick Cools en Cornelis van de Eijnde 
                                                           
1 Marius Jansen van Etten, ged. Standdaarbuiten 2.9.1665, zn. van Jan Janse van Etten en Adriana 
Adriaens Buijs, tr. Standdaarbuiten (RK) 26.2.1690 Paschasia van de Vijver. 
2  Althans, op die dag is een Catharina van Velthoven begraven. 
3 Vgl. Oud archief Standdaarbuiten, inv. nrs. 411 t/m 417, Kohieren hoofdgeld 1692 t/m 1703. 
4 Zie voor het testament Notarieel archief Oudenbosch, inv. nr. 96, notaris Daniel Amoleus, en voor de 
afwikkeling van de nalatenschap Oud archief Standdaarbuiten, inv. nr. 845, Allerhande acten 1685-1701. 
5 De gegevens zijn ontleend aan het Veltboeck 1685-1730, Oud archief Standdaarbuiten, inv. nr. 406. 
Mij is niet bekend of er ook elders grond in het geding is. 
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  noord de groenenwegh, 
 verponding f 19-7-0 
- 2 parcheelen, sijnde den dijck tegens het gorsseken vande frouw van Marijnis van 

Etten (zie hierna) aencomende Marijnis van Etten, en het aangrenzende perceel, in 
het veltboeck op f. 28, nrs. 4 en 5, verponding tsamen f 5-0-0 (+2) 

- een parcheel sijnde het gors van Marijnis van Etten nomine uxoris, groot 4 gemeten 
100 roede, in het veltboeck op f. 28v, nr. 8, verponding f 8-13-6. (+3) 

 
Op 30.3.1694 verkoopt Sr. Jacobus van Velthoven, in huwelijck hebbende Passchijntje 
van de Vijvere, weduwe was van Marijnis Jansen van Etten sone van Adriaentje Buijs 
zaliger uijt welcken hoofde het naervolgende landt den voornoemde van Velthoven 
aengecomen is 
- 3 gemeten 234 roede lants int Volgerlant van de St. Maartens polder, grenzend aan 
  oost en west den heere cooper (-4) 
  zuid den wegh en Dierck Diercksen Keldermans 
  noord den zeedijck 
aan dhr. rentmeester Michael Otgens voor een bedrag van 400 Kgl.6 
 
Op 5.4.1694 delen Jacobus en Passchijntie mee in de nagelaten vaste goederen van haar 
moeder Huijberta Adriaensse Clijnaerts, weduwe Cesar Franss van de Veijver, laest 
huijsvrouwe Pieter Pals.7 Hun cavel bestaat uit: 
- 7 gemeten 20 roede weijlant gelegen aenden Molendijck in t Oudt Landt onder 

Standdaarbuiten, en 2 gemeten weijlants annex, (+5) 
  oost den sluijswegh 
  zuid den dijck 
  west d'erffgen. Cornelis Anthonis Hepstaeck 
  noord het weeskint Cornelis Franssen, 
 getaxeerd samen op f 1300, 
- 8 gemeten 288 roede zaeijlant omtrent t voorg. parcheel in t Oudtlant aenden 

Molendijck, staende geheel besaaijt met boovenlantsche terwe, (+6) 
  oost dheere vande Sande 
  zuid de dijck 
  west s heeren wegh 
  noord den voorn. heere vande Zande, 
 getaxeerd op f 1500, 
- een vierde paert uijt omtrent 28½ gemeten lants soo saeij als weijlant met eene 

huijsing schuere wagenhuijsboomgaert en verdere plantagie daerop staende gelegen 
in Ste. Meertens, gemeen en onverdeelt met den Oudt Borgemeester Pieter Pals ende 
Adriaen Vermeulen woonende in de hoeve, (+7) 

 getaxeerd op f 700. 
 
Het laatste stuk wordt al snel doorverkocht. Op 28.1.1695 verkopen Srs. Pieter Pals ende 
Jacobus van Velthoven als in houwelijck hebbende Passchijna vanden Vijvere 
- "de gerechte helft van omtrent 29 gemeten lants mette huysinge en schuere en 

verdere timmeragie daerop staende gelegen inden Luyenhoeck" in de St. Maartens 
Polder, grenzend aan (-7) 

  oost de lants vliete 
  zuid den armen vanden Oudenbos c.s. 
                                                           
6 ORA Sint Maartens polder, inv. nr. 8, f. 49v. 
7 Oud archief Standdaarbuiten, inv. nr. 845, Allerhande acten 1685-1701. 
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  west dhr. Adriaen Stevens erfgen. 
  noord den reedijck 
aan dhr. rentmeester Michael Otgens ten behoeve van de abdij van St. Bernaerts voor een 
bedrag van f 1425.8 
 
Volgens het verpondingskohier9 heeft Jacobus in 1695 onder Standdaarbuiten als eigen 
grond in gebruik: 
- het 2e parcheel op f. 6, groot 9 gemeten, twee parcheelen geweest sijnde en staedt 

maer te ..., verponding f 13-10-0 (5) 
- het 1e parcheel op f. 6v, genaempt den sluijsblock, groot 9 gemeten, 
 verponding f 13-10-0 (6) 
- het 1e parcheel op f. 7v, 12 gemeten 269 roede uijt 24 gemeten aende molendijck, 

verponding f 19-7-0 (1) 
- het 2e en 3e parcheel op f. 28, dijck aldaer (tegens t nieuwlant), 
 verponding f 5-0-0 (2) 
- en het 3e parcheel op f. 28v, gors aldaer (idem), groot 4 gemeten 100 roede, 
 verponding f 8-13-6, (3) 
en heeft hij daarnaast ook nog een aantal percelen in pacht, te weten: 
- het 3e parcheel op f. 2, eene hoeve lants van de heere de besar, groot 54 gemeten 88 

roede, verponding f 81-8-9  
- het 3e parcheel op f. 14, van de D: L: huijse van Bergen, 10 gemeten uijt de hoeff 

genaempt de Pee, verponding f 15-0-0 
- uijt het 3e parcheel op f. 29v, van de erffgen. Bert Stoffels int Molengors, groot 5 

gemeten 249 roede, verponding f 11-12-9 
- en het 1e parcheel op f. 33, verponding f 3-16-9, 
zodat de totale verponding voor 1695 uitkomt op f 171-18-9. 
 
Sr. Jacobus van Velthoven ende Paschijntie vande Vijver maken eerst op 24.4.1694 een 
testament op en doen dat op 2.12.1698 nog eens over.10 Komt Jacobus volgens het eerste 
testament nog slechts in aanmerking voor een kindsdeel van de nalatenschap van zijn 
vrouw, in het tweede benoemen ze elkaar over en weer tot enige en universele 
erfgenaam. Voorwaarde daarbij is dat de langstlevende hun kinderen naar behoren 
grootbrengt en aan de gezamenlijke kinderen bij het bereiken van de leeftijd van 20 jaar 
dan wel de huwelijkse of andere geapprobeerde staat een bedrag uitreikt van f 1500 resp. 
f 3000 (bij het overlijden van Jacobus resp. Paschijntie). De testateur benoemt zijn broer 
Sr. Govert van Velthoven tot voogd, terwijl de testatrice haar broer Sr. Francis vande 
Vijver aanwijst, een en ander onder seclusie van magistraat en weesmeesteren. 
 
Eind 1702, begin 1703 verhuist Jacobus, die dan overigens schepen van Standdaarbuiten 
is, met zijn gezin naar Zevenbergen. De beschikbare gegevens zouden wellicht zo 
geïnterpreteerd kunnen worden dat hij in de handel gaat, en daarvoor met de verkoop van 
onroerend verkoop en het sluiten van leningen kapitaal bijeen brengt. In ieder geval kan 
uit de beschikbare gegevens opgemaakt worden dat zijn activiteiten niet al te succesvol 
zijn. 
 
Op 4.5.1702 leent Jacobus van Velthoven, woonende tot Standerbuijten in het 
Marquisaet van Bergen op den Zoom, f 450 van de heer Willem van Erp. Zijn vader 
                                                           
8 ORA Sint Maartens polder, inv. nr. 8, f. 52. 
9 Oud archief Standdaarbuiten, inv. nr. 273, Kohier verponding 1695. 
10 Notarieel archief Oudenbosch, inv. nrs. 96 en 97, notaris Daniel Amoleus. 
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Matthijs van Velthoven stelt zich borg als principael schuldenaer. Wanneer het later op 
terugbetalen aankomt, blijkt Jacobus daartoe niet in staat. Op 9.12.1717 wordt namens de 
crediteuren in de marge van de desbetreffende schuldbrief aangetekend dat Cornelia 
Billaerts, de weduwe van Matthijs, als beschadigde borg de schuld heeft voldaan.11 
 
Op 17.8.1703 verkoopt Monsr. Jacobus van Velthoven, mede schepen in wette alhier 
jegenwoordich woonende tot Zevenbergen, voor f 1070 aan jonr. Johan Huttenhen 
- omtrent 8 gemeten hemels breete dijck gors en rietvelt tegen t Nieuwlant onder 

Standdaarbuiten, grenzend aan (-2/3) 
  oost de hr. N. Francken secretaris tot Geertruijdenberg c.s. 
  zuid den zeedijk hier aangehoorende 
  west de d:l: huijse van Bergen 
  noord de reviere de marcq.12 
 
Op 18.2.1706 leent Monsr. Jacobus van Velthoven f 1800 van Juffr. Susanna 
Corekoopers tegen 5% rente per jaar, tegen onderpand van: 
- een parceel zaaijlant groot 10 gemeten, grenzend aan (5) 
  oost den hoogen wegh 
  zuid den molendijck 
  west Jan Corstiaens 
  noord de weduwe Jan Stoffelen van den Houte, 
- een block zaeijlant groot omtrent 8 gemeten, grenzend aan (6) 
  oost d hr. Avt. van der Zande 
  zuid den molendijck 
  west den hoogenwegh 
  noord aangesijden hr. van de Zande, 
- een block van 12 gemeten z:lant aenden Groenwegh, grenzend aan (1) 
  oost Pr. Vermunt 
  zuid den molendijck, de weesen van Sr. Adriaan Schrauwen 
  west deselve 
  noord den groenenwegh voorn., 
alle in t Outlant van Standdaarbuiten, den comparant aangekomen nomine uxoris. Het 
land is onbelast exempt twee besettinge door dhr. Bastiaan Boerbergh en Sr. N. Cuijck, 
van dezelfde dag, waarvan Jacobus zal aantonen dat ze geen probleem vormen.13 
 
Op 12.7.1706 verkoopt Monsr. Jacobus van Velthoven, al dan niet door de financiële 
situatie gedwongen, de zojuist genoemde gronden, te weten: 
aan Pieter Pals, oud borgemeester van Standdaarbuiten 
- eenen block lants in t oultlant op de westsijde van de sluijswegh, groot 9 gemeten 

volgens het veltboeck, grenzend aan (-5) 
  oost den voorg. sluijswegh 
  zuid den dijksloot 
  west Jan Corstiaans 
  noord wed. Jan Stoffelen van den Houte, 
aan Adriaen Govaerden van Oosterhout 
- eenen block lants in t outlant op de oostsijde van de sluijswegh, groot 9 gemeten 

volgens het veltboeck, grenzend aan (-6) 
                                                           
11 Notarieel archief Breda, inv. nr. 351, notaris Cornelis van Eijll, f. 183. 
12 Oud archief Standdaarbuiten, inv. nr. 888, Overdrachten en schuldbekentenissen 1685-1712. 
13 Oud archief Standdaarbuiten, inv. nr. 888, Overdrachten en schuldbekentenissen 1685-1712. 
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  oost mevr. van de Zande 
  zuid den dijksloot 
  west den voors. sluijswegh 
  noord deselve mevr. van de Zande, 
en aan Sr. Gerrit Swaen tavernier binnen Standdaarbuiten inden Engel 
- eenen block lants in t Outlant aan de Groenenwegh, groot 12 gemeten 280 roede 

volgens het veltboeck, grenzend aan (-1) 
  oost kinderen Hendrick Cools 
  zuid de weeskinderen Adriaan Schrauwen 
  west deselve kinderen 
  noord den voorn. Groenenwegh. 
De 40e penning en de xe verhoging zijn betaald aan s lants comptoir te Bergen met 
respectievelijk f 28-17-0, 29-14-0 en 40-0-0, waaruit kan worden afgeleid dat de totale 
verkoop zo'n f 3500 moet hebben opgebracht.14 Jacobus heeft dat bedrag waarschijnlijk 
hard nodig gehad. 
 
Zo is er op 15.3.1707 sprake van het gerechtelijk beslag op de "inboedel, huijsraet en 
winckelwaren toebehorend aan Jacobus van Velthoven, inwoonder en winckelier" te 
Zevenbergen, omdat hij niet kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Er is een 
claim van f 624:18 van Dingeman Jan Dingemans uit Prinselant uit hoofde van een 
leverantie van 10 vette ossen op 20.11.1705 en 11.1.1706. Het bedrag zou kunnen 
worden voldaan uit de "cooppenningen van zekere landerijen onder standerdbuiten 
verkocht door Jacobus van Velthoven in het verleden jaar en de huurpenningen die 
daarvan verschuldigd waren die mede in bezetting zijn genomen daar". Tegelijkertijd is 
er sprake van een claim van f 1204:2 van Mattijs Gastelaer te Breda, markschipper op 
Amsterdam, uit hoofde van de leverantie van "Sargie, Catoenen, Linde, Cleujes, Sergies 
du Boijs e.a." van 24.5.1705 tot 2.2.1706.15 
 
Hoe dan ook, op 3.9.1707 wordt in de marge van de eerder genoemde schuldbrief van 
18.2.1706 ad f 1800 aangetekend dat het geleende bedrag met de verschuldigde interest is 
voldaan. 
 
Op 6.12.1707 assisteert Jacobus, borger van de stad Zevenbergen, zijn zus Maria Anna 
van Velthoven bij het notarieel vastleggen van de huwelijkse voorwaarden voor haar 
huwelijk met Johannis van Oeckelen (zie VIa.5).16 
 
Daarna wordt het stil wat betreft de bezigheden van Jacobus. 
 
Uit het testament van zijn moeder Cornelia Billaers van 1709 (zie onder VIa) weten we 
dat Jacobus in de loop der jaren financieel flink is ondersteund door zijn ouders, en wel 
zodanig dat zijn moeder het welletjes vindt en hem de facto uitsluit van haar 
nalatenschap. Inderdaad lijkt het erop dat Jacobus niet meedeelt in haar erfenis na haar 
overlijden in 1719. 
Wel wordt Monsr. Jacobus van Velthoven in april/mei 1710 genoemd bij de verkoop van 
de erfgoederen van zijn vader in de St. Maartens Polder, en wordt zijn naam in 

                                                           
14 Oud archief Standdaarbuiten, inv. nr. 888, Overdrachten en schuldbekentenissen 1685-1712. 
15 ORA Zevenbergen, inv. nr. 193, Protocol allerlei acten en transporten, f. 359, 15.3.1707, en f. 359v, 
17.3.1707. De inventaris van den huijsraet en winckelwaren toebehoorende Jacobus van Velthoven is te 
vinden in ORA Zevenbergen, inv. nr. 158d, Minuten van scheiding en deling, 15.3.1707. 
16 Notarieel archief Zevenbergen, inv. nr. 9043, notaris Joost Basen. 
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oktober/november 1720 vermeld bij de afwikkeling van de erfenis van zijn tante en oom 
Maria van Velthoven en Cornelis van Dijck (zie resp. onder VIa en V.7). Het gaat hier 
om nalatenschappen van zijn vaders zijde, die naar ik aanneem buiten de uitsluiting van 
zijn moeders testament vallen. Onbekend is in hoeverre zijn geldelijk aandeel in deze 
nalatenschappen ook daadwerkelijk aan hem is uitgekeerd, of is weggestreept tegen 
uitstaande schulden. 
 
Overigens woont Jacobus volgens de kohieren van het hoofdgeld in 1717 en 1718 nog in 
Zevenbergen.17 Vanaf 1719 vinden we hem met vrouw en drie dochters, maar zonder 
personeel, weer terug in Standdaarbuiten, voor het laatst in 1724: 
 Jacobus van Veldhoven 
 Passijntie de vrouw 
 Catrien de dr. 
 Bartie de dr. 
 Corneli de dr. 
Vanaf 1725 wordt het gezin vermeld als: 
 de weduwe van Veldhoven 
 Catrien de dr, 
 Corneli de dr. 
en vanaf 1730 is het: 
 Catrien van Velthoven 
 Cornelia haar suster.18 
 

                                                           
17 Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1722. Het te betalen bedrag is voor elk jaar f 2:10:0. 
18 Oud archief Standdaarbuiten, inv. nrs. 553 t/m 564, Kohieren gemaalhoofdgeld 1719 t/m 1730. 
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Generatie VIIb-1 en 4  
 
 (HUBERTA) CATHARINA VAN VELTHOVEN, ged. Standdaarbuiten 

27.11.1695, begr. Zevenbergen 21.2.177719 
 
 CORNELIA VAN VELTHOVEN, ged. Standdaarbuiten 11.9.1700, begr. 

Zevenbergen 4.1.1779 
 
 beiden dr. Jacobus van Velthoven en Paschalia van de Vijver 
 
 
De dochters Catharina en Cornelia komen weer in beeld als Jacobus' broer Josephus van 
Velthoven in 1747 zijn testament opmaakt, en het hoefje waar hij woont met het daaraan 
liggende weiland Hoog en Laag legateert aan zijn inwonende nichten Cathrina en 
Cornelia van Velthoven, uit erkentenis voor hun diensten (zie onder VIId). Deze 
Catharina en Cornelia kunnen eenvoudigweg geen kinderen zijn van Govert (VIIa) of 
Anthonij (VIIc), zodat alleen Jacobus als vader overblijft. 
Opgemerkt zij dat in de gemaallijst van Terheijden van 1716 als inwonend bij de 
weduwe van Matthijs van Velthoven en Josephus Matthijsen van Velthoven ook nog een 
15-jarige nicht Chatarina wordt vermeld.20 Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 
dit dezelfde Catharina is als in de voorgaande alinea. 
Dit zou dan tevens de Huberta Catharina van Velthoven kunnen zijn die samen met 
Josephus van Velthoven peter en meter vormt bij de doop van - in dat geval haar zusje - 
Francisca, het jongste kind van Jacobus. 
 
Wanneer Josephus in 1754 overlijdt erven Catharina en Cornelia het bedoelde legaat en 
worden eigenaar van 
- een hoefje aan de Hazeldonkse zandweg onder Zevenbergen, met het daaraan 

liggende weiland Hoog en Laag. (+1) 
Op de publieke verkoping van Josephus' overige vaste goederen21 kopen Catharina en 
Cornelia van Velthoven, bejaarde dochters wonend onder Zevenbergen, voor f 355:6:14 
- het aangrenzende stukje weiland, groot 230 roede, gelegen aan de noortsijde van en 

tegen de Zantweg in de Oude polder van Zevenbergen, grenzend aan (+2) 
  oost de heer Johannis Oortsen 
  zuid Monsr. Alphonse Meijsberg  
  west de voorn. Zantweg 
  noord de kopers in deze, 
erbij. In totaal bezitten ze dan volgens het pondboek van Zevenbergen22 
- 3 bunder 13 roede uijt 6 bunder 225 roede uijt de post van Josephus van Velthoven, 

verponding f 9:16:0. (1+2) 
 
Catharina en Cornelia doen op 6.4.1772 weer afstand van hun onroerend goed. Monsr. 
Cornelis Jansen Damen, executeur testamentair van Monsr. Josephus van Velthoven, 
verkoopt dan aan Monsr. Sebertus van Velthoven: 

                                                           
19  Althans, op die dag is een Catharina van Velthoven begraven. 
20 Oud administratief archief Terheijden, Gemaallijst 1716, f. 8v. 
21 ORA Zevenbergen, inv. nr. 196, 6.2.1755 (4 akten). 
22 Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1394, Quohier van de verpondinge over landerijen en 
huijsen 1709-1768, f. 213v. 
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- sekere huijsinge schuure hoff boomgaard en erve met daaraan de nombre van circa 3 
buijnderen weijland en bos, gelegen aan den Hazeldonksen Zantweg inden Ouden 
polder van Zevenbergen, grenzend aan (-1) 

  oost juffrouw Kerkers 
  zuid Catharina en Cornelia van Velthooven en de heer Oortssen 
  west de zandweg 
  noord polders vliet, 
voor een bedrag van f 2120. De helft van de koopsom wordt contant betaald; de andere 
helft blijft uitstaan als een lening tegen 3% rente per jaar "so lange als Catharina en 
Cornelia van Velthoven leeven", en is daarna zowel door de koper als door de verkoper 
op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. 
Op dezelfde dag verkopen Catharina en Cornelia van Velthoven aan de heer Alphonse 
Mijsberg: 
- zekere 233 roede weijland, gelegen aan de oostzijde van de Zantweg even buiten 

Zevenbergen, grenzend aan (-2) 
  oost de heer Johannis Oortssen 
  zuid de koper 
  west de zandweg 
  noord de verkopers in deze, 
voor een bedrag van f 510.23 
 

                                                           
23 ORA Zevenbergen, inv. nr. 197, ff. 601v en 602v. De overdrachten staan ook geregistreerd in het 
pondboek, Oud administratief archief Zevenbergen, inv. nr. 1397, Kohier der landerijen 1768-1809, f. 50. 
Daar gaat het om 2 bunder 180 roede ten name van Sebertus van Velthooven en 233 roede ten name van 
Alphonse Meijsberg. 


