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PEFISONEN. 

Mejuff. DE 
PIETJE, 
GERRITJE, 

Pietje 

JONG, presidente eener Jonged.-Vereen. 

) twee boerenmeisjes. 

is zeer verlegen, vooral in het begin. 





Mei. he Jong zit in Mare kamer. Er wordt 
geklopt. 

Mej. De Jong. 

Binnen ! 

Pietje en Gerritje komen binnen de deur en 
zeggen beide: 

Dag, juffrouw. 

Mej. De Jong. 

Dag, meisjes. Komen jelui om mij te spreken ? 

Pietje. 

Ja, juffrouw, dat denk ik wel, — kijk — we moes-
ten bij juffrouw De Jong wezen, en ze zeiden, dat 
was hier. 

Mej. De Jong. 

Ja, die ben ik zelve. Kom hier dan maar een poosje 
bij mij zitten, maar dan moest je de deur even dicht 
doen, want het is buiten koud. (Zij voldoen aan dit 
verzoek.) Hoe heet jelui ? 

Pietje. 

Ja, juffrouw, — kijk — ik heet Pietje de Lange, en 
dat is mijn zuster, die heet Gerritje. 

Mej. De Jong. 

Zoo. — wel, vertel me dan nu ook maar eens, welke 
boodschap of je bij me hebt. 
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Pietje 

Ja, juffrouw, — kijk — ik wou u komen vertellen, 
ziet u, ik ga trouwen . . . 

M e j. De Jong (glimlachend.) 

Zoo, meid, wel, dat is een heel ding voor je hoor ! 
Dan feliciteer ik je wel, en ik wensch je van harte 
een gezegend en gelukkig huwelijk. Maar dat is toch 
zeker niet alles, wat je mij te vertellen hebt, is 't wel ? 

Pietje 

Neen, juffrouw, nog wat anders. — Kijk — u zal 
ook wel weten, als een mensch trouwen gaat, dan is 
er erg veel voor te naaien en kijk . . . 

Mej. De Jong. 

Ja, zeker, dat begrijp ik wel, dat weet ik heel goed. 

Pietje 

Ja, dat dacht ik ook wel, en — kijk — nu moet u 
weten, ik kan niet erg goed naaien, en Gerritje ook 
juist niet, en nu . . . 

M e j. De Jong (weer glimlachend.) 

Zoo, zoo ! en nu kom je toch niet vragen, of ik het 
dan maar voor je zou willen doen, hé ? 

Ger ritje (driftig.) 

Neen, juffrouw, ik zal 't wel zeggen, Pietje begint 
ook zoo raar. Piet, wat ben je toch een stumpert, dat 
je nu je woord weer niet doen kunt Ziet u, juffrouw, 
wij wonen buiten, een heel eind hier vandaan, wel een 
half uur, en we komen niet veel hier in de buurt, en 
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daarom weten we ook niet alles hier zoo goed. 3/aar 
nu waren we laatst hier ergens in een winkel, en daar 
hoorden we een paar meisjes over u praten, en we be-
grepen het wel niet zoo erg goed, maar we dachten 
toch, dat ze zeiden dat u voor andere menschen naaide 
en naaimeisjes hield, of helpsters — ik weet niet goed, 
hoe ze dat noemen. 

Pietje. 

Ja, maar hoor eens, nu zal ik 't wel weer vertellen 
— kijk — 't is toch voor mij, want ik ga trouwen, en 
jij niet. 

Gerritj e. 

Daar weet jij niks van ! 

Mej. De Jong.  

Nu, meisjes, vecht dat nu buiten maar uit, dan heb 
je daar ook stof tot praten. 	, 

Pietje. 

Ja, juffrouw, kijk, — ziet u — toen kwamen we 
thuis, en toen zeiden wij 't aan moeder, en toen zei 
moeder : »nu, dat kon best wezen, want zulke men-
schen zijn er wel, en — kijk — 

Gerritje. 

Och, Piet, — hoi' nu toch op met je »kijk", — de 
juffrouw kijkt immers wel. Ja, juffrouw, toen zei moe-
der : »dan moet je dat maar eens gaan vragen, en als 
het dan zoo is, moet je vragen of die juffrouw met die 
meisjes je goed wil maken." 
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Pietje. 

Ja, juffrouw, en toen zei moeder ook nog -- kijk —
dan moet je vragen aan die juffrouw, of jelui ook bij 
haar moogt naaien. Dan leerden jelui 't ook wat beter. 
En als zulke menschen wat voor anderen naaien, dan 
kost dat geld, en zulke helpsters, zoo oud als jelui nu 
al bent, verdienen geld ! maar — kijk — als je dan 
eens zei, dat je wel voor niemendal wou naaien, als de 
juffrouw je goed dan voor niemendal maakte, — kijk —
dan kwam dat klaar met een dichte beurs." 

Mej. De Jong., 

Nu, ik moet zeggen, dat is alles heel knapjes over-
legd, maar tot mijn spijt moet ik jelui toch teleurstel-
len. Ik ben geen naaister, en houd dus ook geent 
helpsters. 

G er r i tje (verwonderd.) 

Hé ! wat zijn we dan toch dom geweest ; we begre-
pen het allebei uit het praten van die meisjes in dien 
winkel. 

Pietje. 

Ja, dat deden we juist, — kijk -- dat valt me nu 
toch erg af 1 

Mej. De Jong. 

Ze zullen het wel ergens anders over gehad hebben, 
ik begrijp liet wel. Ik ben niet het hoofd van een 
naaiwinkel, maar van eene Jongedochtersvereeniging ; 
— weet jelui wat dat is ? 

Gerri tje. 

Neen, juffrouw, ik niet, ik heb er nog nooit van 
gehoord, jij Pietje ? 



Pietj e. 

Neen, ik ook niet, maar och — kijk -- we hooren 
daar bij ons ook niet zoo van alles. 

Mej. De Jong. 

Nu, dan moest ik je dat eens vertellen. 't W as mis-
schien wel juist iets voor jelui ook. Eene jongedoch-
tersvereeniging bestaat uit een aantal meisjes, die ge-
regeld elke week een avond bij elkander komen, om 
een aangenamen en gezelligen avond te hebben, en 
tevens te naaien en te breien. De meisjes, die zich 
daaraan verbonden hebben, noemen we leden, en daar 
zijn dan nog weer twee soorten in : bestuursleden en 
gewone leden. We hebben bij ons drie bestuursleden 
en zeventien gewone leden, en we komen 's Woensdags-
avonds bij elkander, en dan naaien en breien we voor 
arme menschen. 

Pietje. 

Voor arme menschen ? wel, kijk — dat vind ik aar-
dig, jij ook niet, Gerritje ? 

Gerritje. 

Ja, zeker, ik ook, want dat kost die arme menschen 
toch zeker geen geld, is 't wel, juffrouw ? Ik zal maar 
zeggen, als er nu eens een arme vrouw komt, met een 
stuk katoen en zegt : »och, juffrouw, ik heb het thuis 
zoo erg druk, ik heb haast geen tijd om te naaien, —
wil u daar op die eenighéid — zoo heet het immers ? 

Mej De Jong. 

Neen, neen, — geen »eenigheid" — vereeniging. 

Gerritje. 

Nu, op de vereeniging dan — »wil u er daar een 



10 

paar hemden van maken ?" dan doet u dat toch zeker 
voor niemendal is 't niet ? 

Mej. De Jong. 

Neen, nog veel mooier. De menschen behoeven het 
goed ook zelve niet te koopen, dat betaalt de vereeni-
ging ook. Als we weten, dat er hier of daar een arme 
is, die bepaald behoefte aan het een of ander kleeding-
stuk heeft, dan koopen we er goed voor, en maken het, 
en brengen het er naar toe, zonder dat ze er een cent 
voor behoeven te geven. 

Gerritje. 

Wel. wel, dat is toch mooi voor zulke menschen, 
vind je ook niet, Pietje ? 

Pietje 

Ja, zeker vind ik — kijk — zulke dingen hebben 
ze nu toch zoo buiten op 't land, nooit eens, zooals 
daar wij wonen. Maar, juffrouw, ik dacht daar zoo, —
ja, kijk — als u zoo met twintig tegelijk aan 't werk 
gaat, dan komt er nog al wat klaar ; hoe komt zoo'n 
ding, zoo'n vereeniging, nu altijd aan zooveel geld? 

Mej. De Jong. 

Dat zal ik je ook vertellen. Het is bij ons heel an-
ders als bij de helpsters van een naaister, die verdienen 
geld, en wij betalen geld, maar niet veel, slechts vijf 
centen in de week. Je begrijpt, dit is niet genoeg om 
zooveel van te koopen, maar nu zijn er heel veel men-
schen die onze vereeniging steunen, door er elk jaar 
een gulden of zoo aan te geven. Dat noemen wij onze 
begunstigers en begunstigsters, zie je, omdat zij ons daar-
mede begunstigen, en zoo komen wij rond. En wil je 
nu ook eens hooren, hoe wij zoo'n avond doorbrengen, 
als wij samen zijn ? 
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Gerritje. 

Heel graag, juffrouw. 

Pietje. 

Ja, juffrouw, ik ook. 

Mej. De Jong. 

Welnu ; we komen om. half acht bij elkaar, en dan 
zingen we eerst een psalmvers. Dan vk ordt er voorge-
gaan in het gebed ; dat doe ik, omdat ik het hoofd, 
of, zooals men dat noemt, de presidente ben. Daarna 
lees ik een hoofdstuk uit den Bijbel voor, in den loop 
van den avond zingen we nog wel eens weer een psalm-
vers, of iets anders, ik lees nog een gedeelte voor uit 
een mooi christelijk boek, en we zitten eens gezellig 
niet elkander te praten en werken intusschen ijverig 
voor onze armen. Als het dan zoo zachtjes aan bijna 
tien uur is geworden, zingen we weer een psalmvers, 
en dan wordt er gedankt door eene van de andere be-
stuursleden. De eene noemen we secretares, die moet 
alles opschrijven wat we afmaken en weggeven, en de 
andere noemen we penningmeesteres ; die zorgt voor 
de. dubbeltjes. Wel, meisjes, hoe lijkt zulk eene ver-
eeniging jelui nu ? 

Gerritje. 

Wel, mij erg aardig, dat wil ik u wel vertellen, erg 
aardig hoor ! En dan bijbellezen, en zingen, en bidden, 
en danken, zoo echt zooals het hoort, en dat is meestal 
niet als er zooveel jonge meisjes bij elkaar zijn. Wat 
zou ik ook een zin hebben om daar bij te komen en 
dan mee te werken voor die arme menschen. Gisteren, 
toen 't zoo erg koud was, en bij ons in huis zoo lek-
ker warm, zei moeder nog : »kinderen, wat is het toch 
heerlijk dat wij zoo alles krijgen kunnen, wat we noo- 



dig hebben. We , moesten veel meer voor de arme 
menschen doen, want wij zijn niets beter." Dus moeder 
zou het wel goed vinden. Hoe denk jij er over, Pietje ? 

Pietje. 

Wel, net zoo, hoor ! maar — kijk — zie je, ik denk 
nog meer. Je weet wel, wij kunnen niet zoo erg goed 
naaien, weet u, juffrouw, we zullen niet zoo alles maken 
kunnen, zooals ze daar doen. 

Mej. De Jong 

0, dat hindert niets, zoo zijn er wel meer, maar dan 
helpen wij elkander wel. Als jelui maar geen steken 
als koeien maakt, want daar houd ik niet van, maar 
als je eens het een of ander niet weet, dat is niets, 
dan vraag je het maar, zoodoende leer je er nog wat. 

Gerritje. 

Nu, maar ik zal er met moeder over praten — stel-
lig doe ik het, en als ze het goedvindt komen we 
Woensdagavond, hé Pietje ? 

Pietje 

Ja, tenminste — kijk — ik weet niet of het ook 
hindert, dat ik over een goed half jaar trouwen ga. 
Mogen er vrouwen ook op, juffrouw? 

Mej. De Jong. 

Nu, Pietje, zulke vereenigingen zijn :er wel, maar 
dat is hier toch niet zoo. Als er bij ons eene van de 
leden trouwt, dan gaat ze er meteen af. Maar, als dat 
nog een half jaar duurt, dan kan je gerust nog zoo 
lang komen, dat is voor je zuster ook wat gezelliger. 
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Gerritje. 

Wel ja, Pietje, dat kan best, een half jaar is nog 
een heden tijd. 

Pietje. 

Nu, goed dan, als moeder het hebben wil, zal ik 
ook komen. Maar Gerritje = kijk — we moesten nu 
toch weggaan, want we moeten toch eene naaister 
hebben — kijk — als de juffrouw er soms een wist ? 

Mej. De Jong. 

Neen, Pietje, tot mijne spijt niet. Ik maak al mijn 
goed zelve, en bemoei mij dus niet met naaisters, en 
de eenige. die ik ken, zou er toch geene voor jou 
wezen. Maar ik hoop, dat je er een vinden zult, anders 
zou het er leelijk uitzien voor je uitzet. 

Pietje. 

Ja, dat hoop ik ook, maar — kijk — weet u, wat 
ik daar anders dacht? Ik kan toch niet alles zelve 
maken, dus een naaister moet ik hebben. En nu dacht 
ik zoo, kijk — als ik er nu eens geen een vinden kan, 
en als het mij dan op die vereeniging eens erg goed 
bevalt, nu, dan moest ik daar maar opblijven, en —
kijk — dan trouw ik maar niet. 

Mej. De Jong. 

Dat is nu nog eens een kloek besluit, en als je je 
daaraan houdt, dan kan ik je, nu al wel zeggen, dat 
je si ellig een van onze trouwste leden wordt. 



14 

Pietje en Gerritje doem op en zeggen beide : 

Dag, juffrouw. 

Mej. De Jong. 

Dag, meisjes, nu, tot Woensdagavond dan, zoo we 
hopen. 



T. SLIGTER TE KOLLUM, 
deáileelq met aucces, 

tit oio* *ithhooktn. 
Anonymus. Verspreide Gedichten. Christelijke voor-

drachten. Vierde druk. Prijs 50 cent. 

Anonymus. Verzamelde Gedichten. Christelijke voor-
drachten. Derde druk. Prijs 50 cent. 

Anonymus. Los en vast. Christelijke gedichten. 
Prijs 50 cent. 

Anonymus. Korenbloempjes. Christelijke gedichten. 
Prijs 50 cent. 

Batavus. Luim en Ernst. Christelijke Gedichten. 
Prijs 50 cent. 

A. Beeloo. Verspreide en onuitgegeven gedichten. 
Prijs €2,50 voor 75 cent. 

P. A. M. Boete van ilensbroek. Gedichten. Prijs 
f 2,50 voor 50 cent. 

P. A. DI. Boete van Hensbroek. Nieuwe Gedichten. 
Prijs f 2,50 voor 50 cent. 

J. den Boer. Nieuwe Keurgarve. Christelijke ge-
dichten. Derde druk. Prijs 50 cent. 

L. M. de Boer. Prins Willem I en zijn tijd. Vader- 
landsche historiezangen. Prijs f 2 voor 50 cent. 

J. Esser. Dichterlijke toespraken op de straat. 15 ct. 

Rhyming Fancy. Blijde dagen voor onze kinderen. 
Nieuwjaar-, verjaar- en feestgedichtjes. Met fraai 

omslag. 2e druk. Prijs 15 cent, 25 ex, €3,50, 
50 ex. f 6.50, 100 ex. f 11,—. 

Fortuna. Goudenregen. Verzameling van versjes voor 
huis en school, op nieuwjaar-, verjaar- en feest-
dagen. Met fraai geïll. omslag. 3e druk. Prijs 15 
cent, 25 ex. f 3.50, 50 ex. f 6,50, 100 ex. f 

Gerard Galama. Ernst en Humor. Christelijke voor-
drachten voor groene, koperen, zilveren en gouden 
bruiloften Prijs f 1.—. 



T. SLAGTER TE KOLLUM, 
delf/tee/1 met succes, 

o4tnift 	uftitothtn. 
Gerard Galama. Honderd en vijftig Albumbladen, 

verzen en versjes voor hen, die verzocht worden 
iets in een album te schrijven Prijs 40 cent. 

H. Gulkema. Aangename en nuttige gedichten voor 
kinderen, in den geest der beste opvoedkundigen. 
Prijs 30 cent, voor 10 cent. 

B. ter Haar Bz. Aan Gladstone. Een zang des tijds. 
Prijs 25 cent, voor 5 cent. 

B. ter Haar Bz. Aan de Boeren van de Transvaal. 
Prijs 25 cent, voor 5 cent. 

P. Hnet. Verspreide gedichten. Prijs 50 cent. 

A. de Jong. Voor Hoofd en Hart. Chr. gedichten. 
Prijs 50 cent. 

A. de Jong. Bloemen van Nederlandsche • Barden. 
Christ. gedichten. Prijs 50 cent. 

A. de Jong. Elck wat Wils. Bloemlezing uit Neder-
landsche dichters Prijs 50 cent. 

A. de Jong. De Bruiloftsgast. Voordrachten voor chris-
telijke gezelschappen. Prijs 25 cent. 

H. Karnsen en anderen. Erica. Christelijke Gedichten. 
Prijs 50 cent. 

J. L. ten Kate. Pazy. Nieuwe bloemlezing uit de 
dichtwerken. 8 dln. Prijs f 4 voor f 1,40. 

Maandroosjes. Christ. gedichten, bijeengezameld uit 
de verzamelaar. Prijs 50 cent. 

P. de Hol Honeourt. De Jongelingsvriend. Verzame-
ling van gedichten met platen. Gecart. 75 cent. 

P. Nieuwland. Nagelaten gedichten. Derde vermeer-
derde druk. Prijs f 1,20 voor 40 cent. 

J. F. Sehlmsheimer. Bijbelsche gedichten. Prijs 50 et. 

J. F. Sehimshelmer. Eene wandeling door de Hei-
lige Schrift. Prijs f 0,90. 





tril-gaven van Ty,  SL6rTER te Kalium (Fr-) 
SAMENSPRAKEN. 	 Practicus. Bijbel en wetenschap, -20 ct.." 3 

Chr. Jongetingsvereenigingeo. 	 ex. 50 et. 
R. Fancy. tiet Spiritisme, 2e dr., 30 ct., 8 ex, f2 	 Het verslag der Jon,gelingsver- 
---- De Vrije Universiteit. 35 et 7 ex. fl,20 	 eeniging, 20 ct., 4 ex 70 ct. 
- -- tiet Kerkelijk Coullict.15 ct. 6 ex. f 1,-25. Is Jezus van Nazareth de beloofde Messias? 
G. Galama. lie Schouwburg. 30 ct . 8 ex. f 2,00. 2u cl. 3 ex. 50 ct. 

De Schepping. 25 ct, 6 ex. f1,25. Niemand kan twee heeren dienen, 20 cent, 
-- 	Michiel Adriaansz. de Ruiter. 35 et., 3 ex 50 et: 

6 ex. t 1,80. ' 	 Het gebed. 20 ct., 3 ex. 50 ct. 
- Het Bijgeloof, 2e dr. 30 ct., 5 ex. f 1,25. Naar de ijsbaan, 20 ct., 3 ex. 50 et. 
- — Oranje boven. 30 ct., 5 fi,25. 	De Werkmans-societeit of een kijkje in het 
Adolescens. De Jongelingsvereeniging. 2e dr. herbergleven. 25 ct., ti lex. 

30 et., 5 ex f i,25. 
 

A. de Jong. De geschiedenis der christelijke 
C. F. Sch5ttelndreier. Jongeling, let op het 	kerk. 25 ct.. 3 ex. 65 ct. 

einde, 2e druk. 20 et, '2 ex. 35 ct. 	P. Toxopéus. De Handlangers der Inquisitie 
ot Duisternis en Licht, 30 ct. 8 ex. f 2 —. De Doodstraf, 3e druk, 20 et., 4 ex. 70 ct.  

Feestvieren 2e dr. 20 ct., 3 ex 50 ct. 	P. Toxopéus Kermisvieren, 25 et. 6 ex. f 1,25. 
De Jongeling en  de  chr, jenget tinzsveree- J. H. Kappers. De strijd onzer vaderen tegen 

niging. 2e druk, 20 et., 4 ex. 70 et. 	Rome. 25 ct., 5 ex. f1,--, 
Op de straat en in de kroeg. 3e dr. 15 ct., 	Chr. Knapenrereenigingen. 

2 ex. 25 ct.. 	 Leppink, De Loterij. 2e dr. 15 ct 5 ex. 60 et. 
op het ijs. 3e dr. 20 et , 4 ex. 7C ct. 	---- De Kermis, 15 ct. 4 ex. 50 et.  
Uit het dageiijksch leven. 2e'dr. 10 et. 	— De Knapen vereeniging,15 ct. 4 ex. 50ct.  

--- Kaartspelen. 2e druk, 15 et„ 3 ex. 40 ct. Uit. het dagelijksch leven. 2e serie. 40 ct. 
Waarom lid der Jongelingseereeuiging. 3e De Zondag. 15 et.. 4 ex. 50 et. 

dr. 20 ct.. 3 ex. 50 et. 	 Het nut der K napenvereen 15 et., 5 ex. 60 ct. 
Twee Helden. 3e dr. 20 ct., 5 ex. 80 et 	Tevredenheid. 15 ct., 	ex. 274 ct. 
T. de Jong. Gedenkt den Sabbatdag dat gij 	Chr. Jongedoehterweereenigingen. 

dien heiligt ! 2e herz. dr. 30 ct., 3 ex. 80 c Gerard Galama. Dienstbode eu Modiste. 3e 
Waakt dan! 30 ct.,3 ex «) et. 	 dr. 20 ct 4 ex. 70 ct. 
Eene moede ziel, o 	

(. 
 de Bijbel van iehzeiviA Mijn dochter geef mei uw hart. 2e dr. 20 

	

getuigende van Goddelijkheid. 25 ei 3 f0,€5. 	ct., 3 ex. 50 et. 
Gedachten over de vrouw en nog wat 	Gerard Galama. Jonge dochters uit den Bijbel 

et., 3 ex. 65 et. 	 30 ct., 5 ex. [1,25. 
11. Twee Samenspraken ten dienste der Cl,,. 	 Kenau Simons Hasselaar of 

Jougelingsvereeti. kHet Zendingsfeest 	r 	Het beleg van Haarlem. 1572— 
de Kermis.) 2e druk, 25 et.. 6 ex. f1,25 	1573. 2e dr. 30 et.,6 ex. t 1,50. 

Naar Amerika! 20 ct., 3 ex. 50 ct.   Acht uren werken, acht uren 
Gods Almacht of Een lans geliroken met het rusten, acht uren slapen 2e druk, 30 ct. 7 

ongoddelijk streven ,!.vr wetenschap. 25 	ex. 11,75. 
et , 3 ex. 65 et. 	 Naar den wedstrijd. 25 ct., 4 ex. M ct. 

Waarom niet naar de kermis? 2e druk, 20 Te laat. 20 ct., 3 ex. 50 cl. 
ct., 3 ex. f 0,50. 	 Gerard Galama. Moeders uit den Bijbel. 3t 

Onze Pelgrimstocht. 20 cl., 3 ex. 50 ct. 	et., 7 ex.. f1,75. 
Ons Wachtwoord. 20 et., 3 ex. 50 et, 	Friso, Het Leger des lleils, 25 et., 3 ex. 65. ct. 
Der. Jongelingen sieraad is hunne kracht 	Do socialisten, 25 ct., 3 ex. 65 ct. 

20 et.. 3 ex. 50 ct. 	Het haten der wereld, 25 ct., 3 ex. 65 ct. 
T. 0. Staatsgezag en het recht des Volks. 	Kastijding des Heereu 25 et. 5 ex.f 1.10. 

20 ct., 4 ex. 70 ct. 	 Ekcat. Waar zijn de Maria's onzer dagen? 
Joh. Staat. Tegen do Revolutie het Evan- 25 ct., 4 ex.85 ct. 

gelie. 2(1 ct., 3 ex. 50 ct. 	 Dorothea. De Jongedochtersvereeniging. 20 
L. de Vries Gz. De verijdelde samenzwering 	cent. 3 ex. 50 cent. 
tegen Prins Maurits, 2e dr. 25 ct., 6 ex. f1.25. Dorothea. Em.e uithuizige, Moeder. 25 cent, 
Mac Lean. De sociale kwestie of het werk- . 5 ex. f 1,—. 

mansvraagstuk. 2e dr. 25 et.. 4 ex. 80 ct. F. A. Terpstra. De Naaijuffrouw. 20 cent,} 
Het vierde gebod. 20 ct. 3 ex. 50 ct. 5 ex. 80 cent. 
Kermis en Comedie. 20 cl.. 3 ex. 50 ct.  Jongelingen en Jongedoehtero. 
Matthijs, De onrechtvaardige rentmeester. Zijn ze noodig.. ? 20 ct. 6 ex. 95 ct. 

15 ct. 3 ex. 10 et. 	 D. A. Noorduijit. Mr. Hugo de Groots' out- 
Mathijs. De roeping van den Christen- 	vlechting van het slot Loevestein. 30 ets , 

Jongeling, 15 ct., 4 ex. 50 ct. 	9 ex. 12,25. 
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