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Het Salvatorhofje 1639 -1939.
Het is wel bekend, dat er talrijke hofjes in vroeger
eeuwen gesticht zijn. Leiden heeft het voorrecht,
dat het de plaats is, waar het allereerst een hofje
gesticht isl). De eerzame jonkvrouw Meyne Uyt den
Waerd, dochter van den ridder Dirc Uyt den Waerd,
die omstreeks het midden der 14de eeuw te Leiden
woonde, had niet alleen haar ouders verloren maar ook
al veel van haar vrienden zien sterven. Doordrongen
van de zekerheid, dat sterven ook eenmaal háár lot
zou zijn en dat dit lot haar ieder uur te wachten
stond, besloot zij tijdig voor haar zieleheil te zorgen
en tegelijk de nagedachtenis van haar ouders · en
vrienden te eeren en boete te doen voor aller zonden
door het verrichten van een goed werk.
Zij bewoonde een huis met erf en achterhuisje;
aan een straat of pad, waarvan de naam niet ge
noemd wordt, doch dat vermoedelijk gelegen was
aan het Rapenburg in het blok tusschen het Rapenburg
en de Papengracht naast het latere prinsenhof, wat
haar verdere bezittingen waren 2), vernemen we ook
1) C. Ligtenberg, ,,De armenzorg te Leiden tot het einde
van de l 6e eeuw". Diss. Utrecht 1908) bi. 235.
2) idem blz. 236.
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al niet, maar stellig kon ze er ruim van leven en
had ze genoeg voor meer dan één. Op 25 Juli 1368
kwam ze daarom ten huize van haar vriendin Lijsbet
van Zanthorst samen met heer Jacob, kureit van de
Pieterskerk, Thomas Koenraadszn. van Voir, notaris
en nog een andere vriendin Aechte Jansdr. van
Zassenaem om in hun bijzijn haar uiterste wilsbe
schikking te maken, waarbij ze haar heele vermogen
zonder eenig voorbehoud aan de armen schonk.
Na haar dood, zoo bepaalde zij, moest heer Jacob
of zijn opvolger als kureit van Sint Pieter in haar
huis zooveel eerzame arme maagden of weduwen
doen wonen, als met schik geplaatst konden worden,
die van alle gemakken van het huis zouden mogen
genieten zonder ervoor te betalen of zonder zich
hierdoor tot iets anders te verplichten. Wanneer een
van de vrouwen stierf, had ook weer de kureit tot
taak haar plaats aan een andere te geven, en hier
mee kon hij nog niet volstaan, �ant ook voor het
beheer en het onderhoud van Meynes huis zou de
geestelijke opziener ten eeuwigen dage te zorgen
hebben. Dit is de eerste stichting van een hofje.
Vanzelfsprekend is het in het leven roepen van
een dergelijke stichting niet een plotseling opkomende
gedachte geweest, maar is hier reeds een periode
van zorg voor de ouden· van dagen vooraf gegaan.
Vooral in Leiden is deze zorg sterk ontwikkeld.
Wanneer iemand, die het goed gegaan was in de
wereld, voor zijn minder bedeelde familieleden wilde
zorgen, dan kon hij deze in zijn huis opnemen. Doch
daar aan dit opnemen bezwaren waren verbonden,

Paulus Claaszoon van de Velde genaamd de Goede, R.C. Priester.
Stichter van het Sa! vatorshof te Leijden Anno 1636,
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bouwde men op zijn erf eenige huisjes, vaak kamers
genoemd, waarin men arme familieleden of oude
bedienden kon laten wonen. De huizen uit dien tijd
met hun groote erven boden alle gelegenheid tot
het bouwen van deze kamers. Het karakter van een
middeleeuwsche stad gaf hier voor alle mogelijkheid.
Men moet zich niet voorstellen een aaneen gebouwde
stad met straten en huizen, doch veeleer eenige
straten en wegen, waaraan groote erven met houten
huizen. Een steenen huis was toen een zeldzaamheid en
in het archief van het Salvator hofje is nog een acte
van ongeveer 1450, waarin een huis aan den Vliet
verkocht wordt, gelegen naast "het steenen huis".
We zien in dit verschijnsel een werk van Chr.
naastenliefde. In deze bijzondere tijden aan het eind
van de middeleeuwen, zoo prachtig beschreven door
Prof. Dr. J. Huizinga in zijn werk: "De herfsttij der
middeleeuwen" komen wij zeer uiteenloopende uitin
gen tegen. Denken wij hier aan de bouwkunst, kathe
dralen zooals geen bouwmeester ze ooit meer heeft
kunnen bouwen, niettegenstaande de veel grootere
ontwikkeling en de enorme uitbreiding der bevolking.
Bijzondere werken van naastenliefde naast harde en
meedoogenlooze straffen. Een groote bloei van kunsten
en wetenschappen naast ongekende domheid. Werken
van vrede in tijden van voortdurende oorlogen en
twisten. We denken hier er aan, dat de graven van
het Hollandsche Huis en ook die van het Henegouw
sche Huis in 1345 reeds verdwenen waren en in deze
tijden groeit de gedachte aan zorg voor ouden van
dagen: Rijke menschen voelen de zedelijke verplichting
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om ouden van dagen, die niet meer in staat waren
tot arbeid, een rustigen ouden dag te verzekeren.
Dit geldt niet alleen voor arme familieleden, maar
ook voor het personeel, dat zij in dienst hadden en
zelfs voor andere armen. Hier is dus ontstaan een
primitieve vorm van ouderdomszorg en al is dit begin
nu al 600 jaar geleden, toch is het besef, dat de
zorg voor de ouden ook een maatschappelijke ver
plichting is, ook nu nog verre van algemeen door
gedrongen.
Een hofje is niettegenstaande alle gewijzigde om
standigheden voor zeer velen een aantrekkelijkheid
gebleven. Zoo zeer als men tegen een armhuis opziet,
evenzeer verlangt menig oudje naar een hofje. Een
eigen huis met eigen meubels, waarin men zijn eigen
baas is, al is men ook aan eenige reglementen
gebonden.
Een eigenaardig verschijnsel is wel de afwisseling
in het aantal sollicitanten voor toewijzing van een
huisje. In goede jaren, in jaren van economischen
opbloei, werden steeds veel aanvragen tot de regenten
gericht, terwijl nauwelijks een economische terugslag
zich deed voelen of er meldden zich weinig personen
meer aan. Ik geloof dat hierbij twee factoren samen
werken:
Ie. wanneer de econorpische toestand goed is en
de bevolking welvarend, dan zal menig kind rede
neeren: voor het missen van de kleine intreesom
willen wij den last en de moeite niet hebben, om
in ons toch reeds bekrompen woning nog de zorg
voor vader
of moeder of beiden op ons te nemen.
f

Is het echter een slechte tijd, met werkloosheid en
armoede, dan is een intreesom een waardevol bezit
en zullen de kinderen redeneeren: laat vader en moeder
maar bij ons komen inwonen, want dan kunnen wij
nog eenigen tijd leven van hun spaarduitjes en als
dat op is, zullen we wel verder zien. Een volkomen
bevestiging van den regel, dat een vader en moeder
beter 8 kinderen kunnen onderhouden dan 8 kinderen
hun ouders.
In de slechte tijden, waarin we nu leven, tengevolge
waarvan het aantal sollicitanten vaak heel gering is,
zullen wij, regenten, toch alles moeten doen om het
testament van den stichter uit te voeren en ik heb
me reeds afgevraagd of wij dit niet zouden kunnen
doen door ons te wenden tot een categorie menschen,
die vroeger nooit in aanmerking kwam om in een
hofje onderdak te zoeken, n.l. tot de categorie van
dames en heeren uit de meer gezeten burgerklasse
of z.g. deftige burgerstand, die door de economische
omstandigheden hun vermogen en inkomen hebben
zien verdwijnen en die nu inderdaad armoe lijden.
Voor deze menschen is een steunbedrag natuurlijk
zeer weinig en voor hen wordt in het algemeen
zeer weinig gedaan.
Bij zijn testament den 27sten Juni 1625 verleden ten
overstaan van den te Leiden resideerenden notaris
Jan van Heussen, verklaart Pauwels Claeszoon de
Goede, dat, als hij bij zijn leven hiertoe niet was
overgegaan, hij aan zijn executeurs opdroeg, om een
hofje te bouwen van 14 bekwame huisjei en deze
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te doen bewonen door behoeftige, eerzame weduwen
of maagden; verder werd bepaald: le degene van
hen, die in het huwelijk trad zou het hofje moeten
verlaten; 2e alleen Leidsche weduwen of maagden
zouden in aanmerking komen; 3e het hofje zou
heeten Salvator Mundi of Ste Salvatorishof. Ook
moest er een regentenkamer komen voor de regenten.
Aan de bewoonsters zal worden uitgekeerd, hetgeen
jaarlijks beschikbaar zal blijven. Dit wordt geheel
aan het oordeel van de regenten overgelaten. De
eerste regenten zullen zijn Claes Dirks van Lijn en
Jan Jans v. d. Vecht. De opvolgers zullen gekozen
moeten worden uit de familiën, die met hen verwant
zijn en bij het ontbreken van deze, uit andere per
sonen. En dan gaat hij verder: belastende voorts hij
testateur den voorschreven regenten en de testa
menteurs, dat zijluyden zijn beelt�nisse in de voor
zegde kamer zullen doen hangen ter eeuwiger
gedachtenis I).
De stichter van het Salvatorho'fje behoorde tot
een oude Leidsche Burgemeestersfamilie. Hij heette
eigenlijk van Velden 2) doch de tak van de familie,
waartoe hij behoorde, noemde zich meestal de Goede.
Dit is dus niet een epitheton, dat aan den stichter
van het hofje is gegeven, gelijk men meestal meent,
maar een naam, die reeds zijn vader en grootvader

gevoerd hebben ter onderscheiding van andere leden
der familie. Sommige takken bleven den naam van
Velden dragen, anderen de Milde, weer anderen
noemden zich de Haas, naar het wapen, een springende
haas, dat door de Van Veldens werd gevoerd. Zijn
grootvader Jan Claesz. van Velden, meest genaamd
Jan Claes de Goede, was 40 in Rade van Leiden
van 1521 tot 1557, Schepen van 1524 af. Hij was
gehuwd met Heyltie Paets, dochter van Pieter Claes
Jansz. en Marytie Pieter Jan Marteynszdr; in tweede
huwelijk met Mary Hendriksdr. Zijn vader Claes
Jans van Velden, die men schreef de Goede en bij
genaamd de Droge, was 40 in Rade van 1557 tot
1572 en schepen van Leiden in 1561, '63, '64, '69;
hoofd en super indendant van het St. Jacobsbroeder
schap in de Hooglandsche kerk, alhier en buiten
vader van het Convent van de grauwe zusteren,
genaamd Nazareth. Hij huwde met Petronella Corn.
dochter. Van beroep was hij brouwer en had tevens
een olieslagerij. Hij vluchtte met vrouw en kinderen
in 1572 voor de watergeuzen, onder Lumey, Graaf
v. d. Mark, naar Utrecht. Daar is hij overleden. Zijn
vrouw stierf 27 December 1581. De oudste zoon,
Cornelis, was reeds priester gewijd. Deze werd vice
curyt van Montfoort, alwaar hij heel wat moeilijkheden
gehad heeft met een predikant, die hem zijn in
komsten betwistte. Pauwels was in 1572 nog slechts
getonsureerd, d.w.z. hij had de lagere wijdingen
ontvangen.
De goederen van Claes Jans werden, als behoorende
aan een vluchteling, verbeurd verklaard. Hij had een

1) Dit portret hangt thans in de regentenkamer van het
St. Jacobshofje aan de Doezastraat.
2) Zie genalogie van de Velden, in Ned. Leeuw 1924
van de hand van den Heer W. J. J. C. Bijleveld.
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huis gelegen aan de Noordzijde van Marendorp, de
tegenwoordige Haarlemmerstraat, naast de herberg
de Zwaan. Dit huis werd verkocht aan Hendrik van
Broeckhoven voor f 400.- terwijl het een waarde
had van f 3000.-.
Nadat Leiden in 1574 het beleg en ontzet had
doorgemaakt en de katholieke godsdienst overal ver
boden was, kwam in 1576 de Pacificatie van Gent
tot stand.
Hierbij en bij de daarop volgende satisfactie werd
aan de Katholieken de vrije uitoefening van hun
godsdienst gewaarborgd. Alle plakaten tegen de
Calvinisten en ook tegen de Katholieken werden
geschorst. Bij deze regeling kree'g de familie van
Velden den eigendom van hun aan Hendrik van
Broeckhoven verkochte huis weder terug, maar zij
heeft het feitelijk bezit nooit weer �unnen verkrijgen.
De curator in den desolaten boedel van van Broeck
hoven had het verkocht aan derden. In het langdurige
proces tot voor den Hoogen Raad toe, kreeg de familie
van Velden in 1591 gelijk, doch ook de practische
uitvoering van dit vonnis bleek niet mogelijk. Dit
schijnt een bijzonderen indruk op Pauwels Claesz.
van Velden gemaakt te hebben. Zelfs in zijn testament
van 1625 draagt hij aan zijn executeurs op om toe
te zien, dat zij dit huis weder terug zullen krijgen.
Pauwels Claesz. de Goede heeft in 1573/4 de ver
schillende wijdingen tot en met priesterschap ont
vangen. Hij vestigde zich in Leiden, waar hij tot
zijn dood als priester werkzaam was. Merkwaardig
is de stemming van het stadsbestuur tegenover hem;

hij kon niet alleen openlijk en vrij in Leiden ver
toeven, maar ook deed de magistraat hem meermalen
geldelijke uitkeeringen 1). Hij was niet onbemiddeld,
zoodat deze uitkeeringen moeten worden beschouwd
als een vergoeding voor de vroeger geleden verliezen.
Ook het Leidsche publiek, overigens heftig tegen
papen en monniken gekeerd, toonde zich tegenover
hem niet kwalijk gezind. Hij droeg op straat openlijk
het priesterlijkkleed, niettegenstaande het plakkaat van
20 December 1581 dat misdrijf ten strengste verbood.
Ook liet men toe, dat hij naar oude Katholieke ge
woonte den lijkstoet van het sterfhuis naar het kerkof
begeleidde. Wel strooiden Leidsche kwajongens spot
tenderwijze kruizen van stroo en papier voor zijn
voeten, maar de overheid kwam niet tusschenbeide.
Het getal der Katholieken was niet onaanzienlijk.
Er waren er zeker nog 6000 in Leiden. Reeds in
April 1592 schreef de Keulsche nuntius Frangipani
vol lof over den priesterarbeid van Pauwels en van
,,Heer Arye" (den commandeur Arent Bockenbergh)
naar Rome. In 1606 kregen zij hulp van Rumoldus
van Medenblik, den eersten vasten pastoor in Leiden
en deken van Rijnland na de Hervorming. Hoe zegen
rijk hun arbeid te Leiden voor hunne geloofsgenooten
geweest was, blijkt uit het bericht van van Medenblik
aan Sasbold Vosmeer, dat in den Paaschtijd eenige
duizenden bij hem gebiecht hadden.
Pauwels Claesz. de Goede woonde te Leiden vlak
1) Zie bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom
Haarlem, deel 43, afl. 1 (1925).
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bij d e gevangenis, het Gerecht. De laatste jaren van
zij n leven woonde hij volgens van Mieris in het
Jeruzalemhofje aan de toenmalige Cellebroersgracht.
Ik geloof, dat dit niet juist is. Naar mijn meening
woonde hij in het andere hofje, dat op de Cellebroers
gracht stond, n.l. van Bethania. Hiervan was regent
Corn . Gerrits de Haas, die tot de familie van Velden
behoorde. In zijn testament vermaakte Pauwels Claes
zoon de Goede aan ieder huis in Bethania een bedrag
van f 6.- , welk bedrag niet aan de regenten maar
aan ieder huisgezin moest worden uitgekeerd. Daar
is hij 3 Jan. 1 635 overleden. Na zijn dood gingen
de regenten Claes Dirks van Lijn en Jan Jans van
den Vegt terstond over tot uitvoedng van zijn testa
ment. Zij kochten daarvoor een huis en een kaats
baan aan de Steenstraat voor ruim f 5000.- en i n
d e eerste jaren daarna nog herhaaldelijk kleine stukken
grond ter afronding van het terrein , waarop het hofje
thans nog staat.
Het hofje is gelegen achter de huizenrij. Een zand
steenen poortje wijst den ingang aan. Boven den
i ngang staat het opschrift :

alle huisjes nog van de oorspronkelijken bouw af
komstig. Boven deuren en ramen ziet men eenigszins
tudor-vormige spitsbogen als vrijwel de eenige gevel
versiering. Van een enkel huisje is nog een kruis
kozijn over gebleven .
Het hofje was gereed en werd bewoon d ongeveer
in December 1639. Volgens de rekening kregen de
bewoonsters toen per jaar in het voorjaar ieder 1 0
ton turf. In October nog 1 5 ton . Bovendien kregen
zij brood en een kaas en 3¼ el linnen voor het
maken van een hemd en een el zwart carsaey voor
kousen. Bovendien kregen ze ieder op 1 Januari
f 1.- en 10 stuivers en op 3 Januari, den sterfdag
van den stichter, f 2.- en 10 stuivers, terwijl de
portierster f 2.50 kreeg voor het sluiten en openen
der poort gedurende een jaar. Op Petrus en Paulus
(29 Juni) kreeg iedere bewoonster nog een wittebroodje,
terwijl op Aller Heiligen ( 1 November) ieder uit een
gift door Machteld Willemsdochter jaarlijks 7 stuiver
en 4 pen ningen kreeg en uit een andere gift nog
8 stuivers.
De regenten van deze Stichting waren alle familie
leden van den stichter. We tellen tusschen 1 640 en
1 762 7 leden van de familie v. Velden, één van Griecken,
één uit de familie Gael en een Maarten Eleman . De
van Veldens hadden na de Reformatie niet meer
zitting in de stedelijke regeering ; 3 van de regenten
waren medici, 2 advocaat en dit Katholieke geslacht
stierf uit met Gerard van Velden, die 14 Juni 1762
overleed. Deze liet zijn nalatenschap, ten bedrage
van f 6000.- , na aan het Salvatorhofje. Hiertoe

S. Salvators Hoff, Gesticht en doen Bouwe(n)
bij H(eer) Pouwels Claeszoon De Goede An ° 1 636
Als men den in de tweede helft van de 1 9de
eeuw overbouwden gang door is, komt men het eerst
aan de regen tenkamer met kelder, thans het woon
huis van de portierster. Eenige passen verder staat
men dan op een ruime bi n nenplaats, waarom 1 4
huisjes gebouwd zijn . U itgezonderd een viertal zijn
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behoorden o.m. ook tien fam ilieportretten, die sedert
1878 als bruikleen in de Lakenhal hangen. Ook daarna
vinden wij als regen ten vermeld personen uit de
m eest bekende Katholieke fam i l iën, zooals Nicolaas
en Pieter Tjarck, Mr. Jacob Verzijden van Varik,
Johan Adriaan Verzijden van Varik en Alexander Ie
Breton van Doeswerf, een man in Leiden bekend
o m zij n groote milddadigheid.
I n 1 792 stelden de regenten Josué I' Ange, notaris
te Leiden, aan tot rentm eester, die reeds sedert 1 745
het beheer had gevoerd over het H. Geesthofje.
Van 1 805-1818 was Notaris P. van Hemeren rent
m eester ; na diens heengaan beslpten regenten zelf
het beheer te gaan voeren. Dr. Willem van den
Monde zou deze functie vervullen. Na den dood
van dezen regent heeft de overblijvende regent Mr.
G. A. M. van Bommel in October 1 824 aan de
regenten der R.K. Armen en W eezen verzocht de
admin istratie te voeren. Dit College, waartoe D r . van
den Monde en Mr. van Bommel · behoord hadden
verklaarden zich bereid om deze taak te aanvaarde�
en wezen de twee oudsten uit hun m idden aan om
het beheer te voeren. Deze zouden jaarlijks de rekening
en veran twoording aan het volledige college doen .
Naar aanleiding van een verschil van gevoelen i n
1 884 over de vraag of m e n e e n i n h e t hofje open
gekomen plaats moest geven aan de sollicitante, die
het langst op de lijst stond, dan wel dat men een
keuze moest doen uit alle sollicitanten, werd door
de regenten Hessels en van Wensen een rapport
uitgebracht, dat de vraag onder het oog deed zien

of d e opdrach t van het regentschap aan Mr. van
Bommel in 1824 wel j uist was geweest. Regenten
besloten om het regentschap weer op te d ragen aan
personen buiten het College van regenten van de
Armen en Weezen, waarvoor werden aangewezen
de heeren J . I . van Wensen en W. C. de Sain, die
M. G. Hessels e n Mr. C. H. P. Klaverwijden assu
meerden.
I n d e latere jaren heeft men dit besluit betreurd
en pogingen i n het werk gesteld om weder opnieuw
belast te worden met het regentschap, welke pogingen
echter geen resultaat hebben gehad.
In het jaar 1 926 i s een oude kwestie tot een op
lossing gebracht. De Kerkelijke Overheid wenschte
sedert lang, dat alle R.K. l iefdadigheids-instellingen
zich onder toezicht plaatsten van de kerkelijke auto
riteiten.
Vroeger bestond hiertegen bij tal van besturen
ernstige bezwaren, ook bij de regenten van het hofje.
Geleidelij k ging men elders inzien, dat de nadeelen
te zwaar geteld werden en dat er ook voordeelen
tegenover stonden. Er kwam een regeling tot stand
e n sedert dien wordt de jaarlij ksche rekening aan
den Bisschop overgelegd. Pastoor Beukers werd al}.n
gesteld tot Bisschoppelij k Commissaris en de Deken
van Leiden tot kerkelijk Visitator.
I n 1888 werd door Burgemeester en Wethouders van
Leiden m edegedeeld, dat het Hofje niet geplaatst was
op de l ijst van de instellingen van Weldadigheid ; het
Gemeentebestuur oordeelt, dat hofjes geen i nstellingen
waren voor ondersteuning bij armoede, maar ter
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voorkom ing van armoede. De regenten besluiten zich
bij deze uitspraak neer te leggen, daar de rechten
van het hofje hierdoor niet verkort werden. Na de
invoering van de Wet op de Doodehandbelasting
hebben regenten het verzoek om plaatsing op de
lijst herhaald. In afwijking van het oordeel van het
dagelijks bestuur der Gemeente hebben Gedeputeerde
Staten de plaatsing gelast. Tengevolge hiervan is
eene instelling als het hofje vrij van de verplichting
tot betaling van grondbelasti ng.
Gelijk reeds werd medegedeeld waren de preuves
herhaaldelijk aan wijziging onderhevig. Door de
tiërceering in het jaar 1 8 1 0 werpen de financiëen,
geheel uit staatsfondsen bestaande, sterk geschokt;
van uitkeering van eene preuve kon toen geen sprake
zijn. Een gevolg hiervan is ook geweest de afbraak
in 1809 van een 4-tal huisjes en• de verhuring van
de regentenkamer, ja zelfs werden eenige oude schil
derstukken van de hand gedaan j 1849). Een goed
beheer echter van de regenten in de 19e eeuw, waar
onder in het bijzonder de heer Van Wensen moet
worden genoemd, maakten in 1884 de herbouw
mogelijk van het in 1809 geamoveerde gedeelte. In
de jaren 1931/32 volgde ten slotte een restauratie
van het hofje, met deszelfs rioleering, waarvan de
kosten uit het kapitaal werden bestreden.
Het spreekt van zelf dat binnen de muren van
het hofje, dat thans 300 jaren lang voor velen tot
zegen is geweest, het leven nauwelijks of geen stof
tot bespreking geeft.
Het 300 jarig bestaan werd op 3 Januari 1940, op

den sterfdag van den stichter feestelijk herdacht
door eene kerkelijke plechtigheid en eene samenkomst
met autoriteiten en genoodigden, waaronder de be
woonsters van het hofje, en waarbij de lotgevallen
van de stichting voor een oogenblik door schrijver
dezes als oudste regent aan de vergetelheid werden
ontrukt.
MR. A.

J.

SORMANI.

