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BOEKGESCRENKEN 

vooR KINDEREN EN JONGELIEDEN, 
-uitgegeven door 

G. F. CALLENBACH 

TE N1JKERK. 



KINDERBOEKEN 
ALS 

FEESTGESCH 1-,N K   1-1,1\1. 

L. S. 
Wat kan men een kind als feestgeschenk al beter geven 

dan een goed boek? Van die gedachte uitgaande zijn door mij 

tal van boeken uitgegeven, die voor, dit doel uitnemend geschikt 

zijn. Om deze nu in steeds wijder kring bekend te doen 

worden, bied ik u hierbij dezen catalogus aan. 

In de eerste plaats wensch ik er u op te wijzen, dat mijne 

uitgaven een beslist Christelijken geest ademen, en dus den 

kinderen en jongelieden juist dátgene bieden wat verlangd 

wordt door ouders, die hunnen kinderen eene Christelijke op-

voeding wenschen te geven. Te dikwijls toch wordt door ver-

keerde, of ook wel door zoogenaamd neutrale lectuur, bedorven, 

wat op andere wijze verkregen werd. 

In de tweede plaats wensch ik uwe aandacht te vestigen 

op het feit dat de uitgever van Christelijke lectuur in menig 

opzicht in ongunstiger conditie verkeert dan zijn collega's. Om 

slechts één voorbeeld te noemen : Meer dan bij eenig ander 

artikel wordt bij boeken de prijs bepaald naar de grootte der 

oplage. Nu zijn er nog tal van Christen-ouders, die bij de keuze 
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van lectuur voor hunne kinderen weinig of in 't geheel niet 

letten op den geest, die deze lectuur ademt, en zoodoende 

medewerken om het debiet der zoogenaamd onschuldige, neutrale 

boeken te verhoogen. Die boeken kunnen dus in grooter oplage 

ter perse gelegd, en daardoor tegen lagen prijs aangeboden 

worden. En dat in het Christelijk Nederland. 

Toch heeft de uitgever dezes gemeend op den eenmaal door 

hem ingeslagen weg te moeten voortgaan, en wel om degelijke, 

Christelijke lectuur aan te bieden tot prijzen, die de vergelijking 

met die der hierboven genoemde boeken kunnen doorstaan. Hij 

roept nu evenwel den steun in van allen die op den Christe-

lijken invloed prijs stellen, en daarvan meer verwachten dan 

van invloeden die tegen Christendom en godsdienst gekant zijn, 

of daarmede geen rekening houden. Men kan dit doen door 

uit dezen catalogus te bestellen, of, bij het doen eereer keuze 

bij zijn boekhandelaar, te verlangen dat óók Callenbach's uit-

gaven worden voorgelegd. Zijn die niet voorhanden, dan zijn 

ze in zeer korten tijd ter inzage te ontbieden. Op plaatsen 

waar geen boekhandelaar is of waar een boekhandelaar hiertoe 

niet genegen is, kan men van den uitgever eenige gewenschte 

boeken op verlangen ter inzage bekomen, mits die, welke niet 

behouden worden, binnen enkele dagen onbeschadigd en franco 

worden terug gezonden. 

Men raadplege dus dezen catalogus, alvorens een boekgeschenk 

voor kinderen of jongelieden te koopen. 

G. F. CALLENBACH. 

NIJKERK, October 1900. 





Verkleinde illustraties uit „Hans" en „Vertellen en Zingen". 
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PRENTENBOEKEN 
VOOR DE KLEINEN. 

Prijs 10 cent. 
Vertellingen voor het Christen volkje. 

Opwekking van Tabitha. 
Filippus en de kamerling. 
De jeugd van Maarten Luther. 
De jeugd van Jozef. 
De zwarte bisschop. 

Bij 25 stuks gesorteerd f 1.25. 

Prijs 20 cent. 
Geschiedenissen uit den Bijbel. 

ADELPHA. Abraham, de vriend van God. 
Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren. 

f 7 	 David, van herdersknaap tot koning. 2e dr. 
Jona. een profeet tegen zijn zin. 

f 	 Daniël, of God is getrouw. 
Esther, uit de ballingschap op den troon. 

GEERTRUIDA. Jacob, strijder en overwinnaar. 
)5 	 Jozef, of een groot volk behouden. 
1) 	Naaman, of een ziel gered. 
1) 	 Elia, de strijder voor Gods eer. 
12 	De kerstgesch. aan onze kinderen verhaald. 2e dr. 
If 	 Heeren vroegste levensjaren. 

De verloren zoon. 
12 	 Saulus, of door de duisternis tot het licht. 
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Prijs 40 cent. 
Een stel van 6 zeer fraaie kleine boekjes met 4 lieve 

plaatjes en bijschriften van Johanna. 
De titels zijn: 

Al doende leert men. — Een zachtmoedige geest. 
Gehoorzaamheid. — God is overal. — Het goede zaad. 
Mijne lammeren. 

Prijs 50 cent. 
J. P. v. D. MAAS. Kindergedichtjes, met 6 gekl. platen. 

Prijs 90 cent. 
ELISABETH. Hans. Een allerliefst verhaal, 

waarin een en ander uit den Engelsch-Transvaalschen 
oorlog is ingevlochten. Geïllustreerd door WOLTER. 

W. N. J. MAKS. Vertellen en Zingen. Een 
bundel met zeer lieve bevattelijke kindergedichtjes. 
Geïllustreerd door RtiNCKEL. 

Beide boeken zijn tusschen den tekst fraai 
geïllustreerd en zeer geschikt voor kinderen van 
6-10 jaar. 

Deze beide boeken zijn op prachtig zwaar 
kunstdrukpapier in 2 tinten gedrukt en in zeer 
zwaren cartonnen band. 

Fijner uitgevoerde kinderboeken bestaan er niet. 

Eene Volkseditie 
van Hans en Vertellen en Zingen op goed ge-
satineerd papier, in één kleur gedrukt en niet 
gecartonneerd, verscheen gelijkertijd en kost slechts 
40 cent per Ex. 





Verkleinde illustraties uit: 

Door diepe wateren. 

In den strijd. 

Vit het leven 

Houten Klaas 

Si] vla_ 

Kinderleven. 

Waterloo. 
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Verhalen voor de jeugd. 

40 cents serie 
inifraai geïllustreerde omslagen en met mooie plaatjes. 

* BETSY. Houten Klaas. 
J. F. BUISMAN. De dorpsveldwachter. 

* Het was maar een dagmeisje, door den schrijver van Selcart. 
A. J. HOOGENBIRK. De Noorsche Prins. 

Mijne wegen zijn niet uwe wegen. 
G. C. HOOGEWERFF. De priester van Pele. 
JosINE. Willem en G retha. 
IDA KELLER. Silvia, de bloem van het Zuiden. 
H. J. VAN LUMMEL Het zegevierend Alkmaar. 2e dr. 

Waterloo. 2e dr. 
WILH. RIEM VIS. Zwak en toch machtig. 

* P. C. TIJSSEN. Naar huis. 

De met een * geteekende zijn ook gecartonneerd en met 
linnen rug verkrijgbaar voor 45 cent. 

45 cents serie 
in fraai geïllustreerde omslagen en met mooie plaatjes. 

J. VAN BERGEN. Gered uit grooten nood. 
Verdoold niet verloren. 

* A. v. D. FLIER. In den strijd. Herinneringen van een 
Transvaalschen jongen. 

* A. J. HOOGENBIRK. De droom van den monnik. 
JOHANNA. Kaatjes overdenkingen. 
J. POSTHUMUS. Het Princenboekske. 
C. F. SCI5TTELNDREIER. Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen 

verhaald. (met 50 plaatjes tusschen den tekst.) 

De met een * geteekende zijn ook gecartonneerd en met 
linnen rug verkrijgbaar voor 50 cent. 
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50 cents serie 
in fraai geïllustreerde omslagen en met mooie plaatjes. 

* D. ALcocx. Koningskinderen. Vier verhalen. 
* BETSY. De vreugd ten top. Eene herinnering aan de blijde 

Septemberdagen van 1898. 
* BETSY. Uit het leven. 3 verhalen voor jongens. 
* ELISABETH. Kinderleven. 3 verhalen voor meisjes. 

E. GERDES. Een schat uit zee. 4e dr. 
A. J. HOOGENBIRK. Behouden — ook voor altijd. 

,7 	 Door diepe wateren. 
)3 	 Om een keizerstroon. 

G. C. HOOGEWERFF. Blandina en Ponticus. 2e dr. 
)7 	 Ignatius, bisschop van Antiochië. 2e dr. 
7) 	 Polycarpus, bisschop van Smyrna. 2e dr. 

WILH. RIEM Vis. Rijken en armen ontmoeten elkander. 
* E. THORNE. Van allen verlaten — en toch niet alleen. 
* MEVR. 0. F. WALTON. Christoffel, de dienstknecht des Heeren. 

De met een * geteekende boeken zijn ook in fraaie stempel-
band verkrijgbaar voor 75 cent. 

60 cents serie 
in fraai geïllustreerde omslagen en met fraaie platen, ook verkrijg- 

baar in nette linnen stempelbandjes voor 85 cent. 

De meeste boeken dezer serie zijn Geschiedkundige verhalen. 

* G. VAN As. De broeders. Een verhaal uit de jaren 1522-1535. 
* J. VAN BERGEN. De weezen, of de laatste bede eener moeder. 

W. BROCKHAUS. Het moedertje. 
* Marion, of de bergpas van Angrona. 2e dr. 
* P. BROUWER. Dagen van duisternis. 
* Een zeeman aan wal, of De inval der Engel-

schen en Russen in 1799. 
* J. F. BUISMAN. In eere hersteld. 
* De firma Jacob Vreeswijk & Zoon. Door den schrijver van 

Selcart. 2e dr. 
ELISABETH. 't Blijft Oranje boven. Prachtuitgave. 

* E. GERDES. De vergelding. 3e dr. 
* J. K. HAGA. Jan van Kuyk Wouterz. Eene episode uit de 

Geschiedenis van Dordrecht. 



Verkleinde illustráties uit: 

Science. Marion. 

Het zegevierend Alkmaar 

Een schipbreukeling.  
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* A. J. HOOGENBIRK. Morgenlicht en middagzon. Een bladzijde 
uit Amsterdams geschiedenis 

* G. C. HOOGEWERFF. De vrijbuiters van Kennemerland. 
Donkere dagen. Een verhaal u. h. jaar 1672. 

57 

* J. KASBIES Een bidstond in het riet en zijne gevolgen. 
* J. H. V. LINSCHOTEN. De zwaardveger van Leiden. 3e dr. 

J. C. LUITINGH. De daden der Zeeuwen of de belegering 
.van Middelburg. 

* G-00SZEN SCHAFFER. De Hofprediker van den Prins. 
* SELCART. Een episode uit de vervolging der Gemeente onder 

't Kruis. 3e dr. 
* Uit den Franschen tijd, door den schrijver van Selcart. 
* P. VERGERS. Liefde en haat, of Oranjeman en Patriot. 2e dr. 
* MEVR. WEBB. Benaia. Een verhaal uit de gevangenschap. 

De met een * geteekende boeken zijn ook in fraaie stempel-
band verkrijgbaar voor 85 cent. 

75 cents serie 
in nette linnen stempelband f 

Prisca en Miriam. Door den schrijver van Selcart. Geïllustreerd. 
HEKBA STRETTON. De leerjaren van Timotheus Breedvelt. 

(Uitsluitend gebonden verkrijgbaar.) 

80 cent 
in nette linnen stempelband f 1.20. 

Cu. DIXON. Eerstelingen van den oogst. Schetsen uit het 
begin der reformatie te Utrecht. 

90 cents serie 
in fraai geïllustreerde omslagen en met mooie platen. In nette 

linnen stempelbanden f 1.15. 
J. VAN BERGEN. De ballingen van Lucerna. 
W. BROCKHAUS. Sam, of de dageraad der vrijheid. 
D. H. MEIJER. De vrijbuiters van Leiden. 
P. VERGERS. Willem van Straal. Een blz. u. h. leven v. Napoleon I. 
E. WETHERELL. Hoogmoed en ootmoed. 2e dr. (alleen ingenaaid 

verkrijgbaar.) 
G. C. HOOGEWERFF. Een Schipbreukeling, (gebonden 1'1.25). 
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Boeken voor iongelieden 
van f 1.— en hooger. 	. 

COENA. Verschillende werkkring. Met eene illustratie van 
Wenckebach en fraaie randversiering om elke pagina. 

Ing. f 	geb. f 1.50. 
JOHANNA. Aleida. Een oorspronkelijk verhaal, geïllustreerd. 

Ing. f 1.—, geb. f 1.50. 
JOHANNA. Roberts beschermengel, geïll. Ing. f 1.—, geb. f 1.50. 
ANNA BACHOFNER-BUXTORF. Bloemkrans. Vier verhalen, uit het 

Hoogduitsch. Met 8 gekl. platen en in cartonnen band f 1.25. 
Herinneringen of de stem eener ontslapene moeder. Uit het 

Engelsch 	  Ing. f 1.25, geb. f 1.75. 
J. C. HOMOET. De bruine Prins en zijne vrienden, Een 

flink boekdeel groot formaat met 8 platen van Riinckel. 
Ing. f 1.25, geb. f 1.75. 

CORNELIA. De oude Bijbel, geïll. 6e dr. Ing. f 1.50, geb. f 1.90. 
Zaaien en Oogsten, geïll. 4e dr. Ing. f 1.50, geb. f 1.90. 

ANNA BOWMAN. Twee jongens op reis of de zeeroovers van de 
Oost. 3e druk met gekleurde platen. Een lijvig boekdeel, 

Ing. f 1.50, geb. f 1.90. 
A. L. 0. E. De herder van Bethlehem. Ing. f 1.50, geb. f 1.90. 
A. L. 0. E. Verlost uit Egypte. . . Ing. f 1.50, geb. f 1.90. 
A. L. 0. E. Ballingen in Babel.. . Ing. f 1.50, geb. f 1.90. 

In deze drie boeken van A. L. 0. E. maken wij kennis met Bij belsche 
geschiedenissen, toegepast op hedendaagscho toestanden met personen uit 
den tegenwoordigen tijd en gebeurtenissen, ontleend aan de om ons 
levende wereld. 't Zijn drie zeer boeiende verhalen, die zich bij elkaar 
aansluiten, terwijl toch elk boek op zichzelf een afgerond geheel is. 

G. C. HOOGEWERFF. Bar-Cochba, de valsche Messias. 2e dr., 
geïll. door Wilm Steelink. Een zeer aan te bevelen boek 
voor jongens 	  Ing. f 1.50, geb. f 1.90. 

EMMA MAusHALL. Kinderen van één Vader. Ing. f 1.80, geb. f 2.20. 
ERNST Somma, Robert Fahrenhat. Een verhaal uit Rusland. 

Ing. f 1.80, geb. f 2.25. 



Verkleinde illustraties uit 

Roberts beschermengel. 

De bruine Prins. 





Vereeniging Christelijke Bibliotheek. 

Programma voor den Oen Jaargang. 

Eén pleitgrond slechts, door W. van Nes. 

Het leven van Oberlin, door Armin Stein. 

Onweerswolken. Een verhaal uit de dagen van 

Chrysostomus, door F. W. Farrar. 

Japan en de Japanners, door E. Nijland. 

Oorspronkelijk geschiedk. verhaal door Mej. A. v. d. Hier. 

Dit programma is onder voorbehoud van mogelijke 

wijzigingen zoo dit noodig 

De contributie bedraagt 1-5.— per jaar. Daarvoor ont-

vangt men minstens 100 vel druks (1600 bladzijden) in 

stevige omslagen netjes aan deelen ingenaaid, zoodat b.v. 

een boek van 160 bladz. den leden slechts 50 cent kost. 

Fraaie linnen stempelbanden verhoogen den prijs met 35 

cent per deel. Mochten bovengenoemde boeken te zamen 

geen 100 vel bedragen, dan wordt aan dit program nog 

een boekwerk toegevoegd. 

Na de verschijning van het 400 vel wordt over de jaar-

contributie beschikt. Alleen door bedanken vóór of met 

het einde van den loopenden jaargang houdt men op lid 

te zijn; wie niet bedankt blijft ook het volgend jaar lid. 

De Vereeniging herdrukt geen reeds bekende boeken, 

mar levert haren leden steeds geheel nieuwe lectuur. 



G. E Callenbach's 

Geïllustreerde Catalogus, 
welke een ruime keuze bevat van 

Ontspanningslectuur: 
a. Verhalen en belletrie, 

b. Levensbeschrijving van beroemde personen, 

c. Geschiedkundige verhalen, 

Stichtelijke lectuur: 
a. Bijbelstudie, 

b Christelijk-wetenschappelijke werken, 

c. Belijdenisgeschriften, 

wordt op aanvrage gratis en franco toegezonden. Men —
ontvangt dan een fraai geïllustreerd boekwerk, dat een 
uitnemende vraagbaak is bij het kiezen van een boek 
voor elke gelegenheid. 

Begin November 1900 verschijnt een supplement op 
dezen Catalogus bevattende de titels der boeken met 
korte beschrijving en eenige illustraties, welke van 
Nov. 1899—Nov. 1900 bij G. F. Callenbach zijn uitgegeven. 

Bezitters van bovenstaanden Catalogus verzuimen vooral 
niet dit supplement aan te vragen. 
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