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Huwelijk en vermogen



‘Ontmoetende drukfouten, of andere gebreken,

verzoeken we eenen goeden zin te geeven’1

1. Jacob ten Cate, Zedige en noodige aanmerkingen over de Evangelische Bediening, aangaande

desselfs goed gebruyk en weer algemeen gebrek (Groningen 1746), z.p.
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