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G. F. CALLENBACH 
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N IJ K E R K. 

MM 
Hierbij heb ik het genoegen II mijn Catalogus van Zondagsschooluitgaven voor dit 

najaar te doen toekomen. 
Evenals vorige jaren was het mijn streven de nieuwe uitgaven te doen beantwoorden aan 

alle redelijke eischen, welke aan inhoud en uitvoering gesteld kunnen worden 
En dat dit geen ijdel streven is, blijkt uit de beoordeelingen der gansche Chr. pers. Gaarne 

zou ik deze, als onpartijdig beoordeelaarster, hier doen spreken, doch de ruimte laat niet toe 
om uit elk harer organen iets aan te halen. Daarom volsta ik met een korte aanhaling uit de 
beide meest bekende Chr. dagbladen. 

DE STANDAARD getuigde verleden jaar: 
„De serie Zondagsschooluitgaven, waarmede de bekende firma G. F. Callenbach in het najaar op 

„de markt van christelijke boeken komt, neemt steeds toe in afmetingen, maar ook in degelijkheid .... 
„De uitvoering van héél de serie verdient allen lof. Heldere druk, fraaie plaatjes, nette omslagen. Het 
„geheel is metterdaad voortreffelijk geslaagd, ook naar den vorm." 

en „DE NEDERLANDER" verklaarde 
„dat de inhoud ten volle beantwoordt aan de begeerte van den uitgever om gezonde christelijke 

„lectuur te geven" 

en, voegde zij er bij : 
„wat de waarde van deze uitgaven verhoogt, is de groote zorg aan de uitvoering : illustratie 

„van titel en tekst, cartonnage etc. besteed. Die op dat alles let, zal verbaasd zijn over den lagen 
„prijs, in weerwil van de kostbaarheid der bewerking." 

Waar zoo gesproken werd, daar durf ik met volle vrijmoedigheid voortgaan op den inge-
slagen weg, en leg aan liet Christelijk publiek mijne nieuwe verzameling Zondagsschooluitgaven 
voor dit najaar voor. 

Deze verzameling bestaat uit : 
6 nummers der zéér goedkoope serie van 5 en 71/2  cent, 
6 nummers der goedkoope serie van 71/2  en 10 cent, en 

30 nummers der gewone serie van 121/2  tot 75 cent, 
alzoo eene toevoeging van 42 nummers. Toch zou, doordat verleden najaar tal van boekjes 
totaal uitverkocht werden, het aantal nummers belangrijk verminderd zijn, indien ik niet op 
andere wijze daarin voorzien had. 

Op vel er verzoek toch heb ik de serie werken, welke niet bepaald bestemd zijn voor uit-
deeling aan de leerlingen der Zondagsscholen, doch die ik ook verkrijgbaar stel op de bekende 
zeer voordeelige voorwaarden, belangrijk uitgebreid. Hierdoor kan men nu ook de uitnemende 
jongensboeken van Hoogewerff, de werken van Ernst Sehrill, de zoo gezochte stichtelijke boeken 
van Ludwig Schneller, en meer andere, tegen de helft der reeds zeer lage prijzen bekomen. (zie bldz. 11). 
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Dan nog vestig ik de aandacht op het feit dat ik de zoo zeer geroemde krijtteekeningen 
van Mondriaan (bldz. 14) ook in deze voorwaarden doe deelen. Voor zeer velen is nu een 
groot bezwaar om zich deze zoo fraaie als nuttige platen aan te schaffen, weggenomen. 

Evenals vorige jaren werden ook nu weder overdrukken gemaakt van mijne nieuwe uitgaven, 
welke ik in 3 deelen, onder den titel „ Winterbloemen" vereenigde. 

Deze overdrukken zijn bestemd om Zondagsschoolonderwijzers op gemakkelijke wijze in 
kennis te stellen met den inhoud mijner nieuwe uitgaven. Voor elke op zichzelf staande Zondags-
school bf voor elke vereeniging van Zondagsscholen stel ik gratis één ex. in drie deelen verkrijgbaar. 

Deze gratis en franco toezending geschiedt tegen inzending van het formulier, dat zich in 
dezen Catalogus bevindt, mits dit behoorlijk is ingevuld en onderteekend, en f 0.25 voor port-
kosten is bijgevoegd. 

Deel I bevat de boekjes van f 0.12112—f 0.30. 
Deel II bevat de boekjes van „ 0.35—„ 0.50. 
Deel III bevat de boekjes van „ 0.60—„ 0.75. 
Daar aan elke Zondagsschool of elke Vereeniging van Zondagsscholen in één gemeente 

slechts 1 ex. gezonden kan worden, zijn voor hen, die er meer verlangen, exemplaren verkrijgbaar 
á f 1.— per deel. 

Natuurlijk vervalt deze aanbieding, zoodra de voorraad is uitgeput, terwijl in geen geval 
aan aanvragen om gratiszending na 1 December inkomend, zal worden voldaan. Portkosten, 
ingezonden voor aanvragen die niet uitgevoerd kunnen worden, zend ik omgaand terug. 

Voor uitdeelingen wordt al het op pag. 3-15 vermelde geleverd tegen de helft van de 
genoteerde prijzen; als zijnde voor uitdeelingen worden beschouwd bestellingen van minstens 
f 10.— waarde bf van minstens 25 exemplaren, geheel naar eigen verkiezing gesorteerd en 
onverschillig of men boekjes of platen bestelt. 

Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. 
Boekjes, waarachter geen prijs van band vermeld staat, zijn niet gebonden verkrijgbaar. 
Ter inzage worden alle gewenschte boekjes franco toegezonden, mits men ze ook franco terug-

zende, uitgezonderd gebonden boeken, daar de bandjes door het heen en weer zenden te veel lijden.  

N.B. De vele oplichterijen, waaraan tegenwoordig ieder die zijne artikelen publiceert, blootstaat, en 
waarvan de uitgever dezer boekjes ook reeds een en andermaal de dupe werd, deden hem 
besluiten, om aan hem geheel onbekende personen niet anders te verzenden dan tegen vooruit-
betaling of als verrekenpakket. 

Verklaring der verkortingen. 

K. 	beteekent Kerstverhaal. 
P. 	11 	Paaschverhaal. 
G. 	,2 	Geschiedenis, 't zij Vaderl. of algem. 
Z. G. 	)5 	Zendingsgeschiedenis. 
K. G. 	19 	Kerkgeschiedenis. 
J. 	 voor Jongens. 
M. 	 voor Meisjes. 

Boeldes waarbij geen letter staat zijn zoowel voor jongens als voor meisjes, en geschikt 
voor alle gelegenheden. 

De met een • geteekende boekjes zijn dit jaar nieuw verschenen. 
Boekjes waarachter band vermeld staat, zijn gebonden verkrijgbaar tegen verhooging van 

den genoteerden prijs. 
Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 



Voor uitdeelingen worden alle boekjes en platen, bij 
bestelling van minstens 25 stuks, voor de helft der ge-

noteerde prijzen geleverd. 

Zondagsschooluitgaven 
VAN 

G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 
Cr 

Alle boekjes in volgorde der prijzen. 

1) 	 De Hagepreeken te Overveen. 2e dr. K. G. 
6 J. Verhagen. Hendrik van Zutphen. 5e dr. K. G. 	 0 

▪ 7 A. Verhorst. Grootmoeders versje. 2e dr. M. 	 0 C4 

BOEKJES VAN 7112 CENT 	 .1 
tr> co 
N 	 met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 	 a o 
(43 • 8 Betsy. De drie wenschen. 3e dr. M. 	 .1 

ti .... 	9 A. J. Hoogenbirk. De dokter in 't Moorenland. 3e dr. J. 	 o rg 	 » • 10 	 De elf weezen. 3e dr. 	 a' 
*wi 	 x. g 	11 Johanna. Vaders laatste woord. 3e dr. 	 CD 

P ri • 12 A. Verhorst. De hut in het bosch. 3e dr. K. G. 
es 	 0 

b0 
> Bovenstaande twaalf boekjes vormen de buitengewoon goedkoope ... 

11 	serie, waarvan in de voorrede dezes gesproken wordt. 	
01 

.h.. 	 al 
co 
e P BOEKJES VAN 7112 CENT ,-..,-. 

CQ 	 met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 
13 Betsy. Lea, of de kracht van Gods woord. 2e dr. M. 
14 Elisabeth. God heeft u lief. 2e dr. 

• 15 Johanna. Dina's talenten. 3e dr. M. 
• 16 P. J. Kloppers. De jongen van den tram. 4e dr. J. 

17 Maria L. Armoede en rijkdom. K. 
18 J. C. Luitingh. Teleurstelling en verrassing. 2e dr. 

• 19 E. J. Veenendaal. De grot der Hugenoten. 4e dr. K. G. 
20 J. Verhagen Jr. De apostel van het Noorden. 2e dr. K. G. 
21 	11 	 Vader en dochter. 3e dr. K. G. 
22 Mevr. 0. P. Walton. De klok van baas Willems. 2e dr. 

De met een • gemerkte boekjes zijn dit jaar nieuw verschenen á.  
45 	 ... ,.. 
c' 	 BOEKJES VAN 5 CENT 	

0.. .... 
g 	 .  i. 	 met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 	 o w 
t)  • 1 Betsy. Anton Reigers, of eerlijk duurt het langst. 4e dr. J. 	 <3" 

2Wat deed Jezus voor u? Wat doet gij voor Hem? 3e dr. P. 	 ti ,) 
t20) III 3 A. Jr. Hoogenbirk. De Prins van Shipoer, 5e dr. Z. G. 	 o0.  

• 4 C. P. Schattelndreiër. De Heer verlaat de Zijnen niet. 5e dr. 	 a .w 	 o o 5 
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BOEKJES VAN 10 CENT 
met geïll. omslag en zwart- of tintdruk plaatje. 

23 Adelpha. De koninklijke wet. 2e dr. 
• 24 	)5 	Gij gaat vele muschkens te boven. 3e dr. 

25 Betsy. De gelijkenis van den Zaaier. 2e dr. 
26 	„ 	De herder en het schaap. 3e dr. 
27 	„ 	Het bloemenmeisje. 2e dr. P. 

• 28 	„ 	Tijds genoeg. 3e dr. 
ci 	29 Eduard. Tot in den dood getrouw. 2e dr. K. G. 
• 30 E. Gerdes. Hans Egede, de apostel der Groenlanders. 2e dr. Z. G. 

61! • 31 	17 	De satijnen das. 4e dr. P. 
• 32 G. L. Kansen. Het nieuwe leven. 2e dr. P. 

33 Hermanna. Op den Lindenhof. K. 
1:'T 	34 Johanna. Een God die wonderen doet. 2e dr. P. 

35 	Vreest niet. 2e dr. P. 
cu • 36 P. J. Kloppers. Arme rijken, rijke armen. 2e dr. K. 

Crd 	37 	11 	 Het morgenrood in het Zuiden. 2e dr. 
• 38 

volgende boekjes, tot die van 50 cent, zijn voorzien van geïllustreerd 
en een of meer plaatjes in KLEURENDRUK. Het aantal plaatjes 

BOEKJES VAN 121 2 CENT 
48 Betsy. Het verdwaalde lammetje. 
49 Christien. Lize, of de Heer is mijn licht. 2e dr. M. 
50 Corna. Wat zal ik worden ? 2e dr. 
51 Elisabeth. Grootjes kerstgeschenk. 2e dr. K. 
52 	 Kerstnacht en Kerstmorgen. 2e dr. K. 
53 Gerard. Gekke Manus. J. 
54 A. J. Hoogenbirk. Des Heeren weg. 
55 Het gespaarde dubbeltje. 3e druk. J. 
56 Julius. De postconducteur. 
57 P. J. Kloppers. Wat doet gij voor Mij? 3e dr. P. 

• 58 J. C. Luitingh. Gods voorzienigheid. 
59 Marie. Een blijde kerstdag. K. 
60 C. F. Sch5ttelndrei5r. Het gezegend Kerstfeest. 5e dr. K. 
61 Ernst Schrill. Het kerstfeest van den schaapherder. K. 
62 A. Verhorst. Niet geteld. 3e dr. 
63 W. Ziethe. Blinde vogels. 
64 7, De familie Brown. 
65 11 Dertien oogen. 
66 Een schoenmakersrekening. 
67 fl Getrouw tot in den dood. 
68 Pf De verloren quitantie. 

1f 	 Mijn naaste. 2e dr. K. G. 
.0 
ms 	39 J. de Liefde. Het lot in den klingelbuil. 2e dr. i... 
o 40 J. H. v. Linschoten. Wat de liefde van Christus vermag. 2e dr. 

41 J. C. Luitingh. De Heere zij met u! 2e dr. K. 
"'Ir, 	42 	1, 	 De kleine luciferskoopman. 2e dr. K. 
o $... 	43 	I> 	 Een angstige kerstavond in het woud. 2e dr. K. 

..... 	44 	71 	 God verlaat Zijn kinderen niet. 3e dr. $., 
o 45 E. J. Veenendaal. De Bijbel van het herdersdal. 2e dr. K. G. 
o 46 ,, 	Gods voorzienigheid. 2e dr. to  
• 47 B. H. Walda. Harmen Kikstra of strijd en overwinning. 2e dr. J. 
o o 

Mrn  
De 

omslag kr) 
<4  hangt af van den prijs. 
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69 W. Siethe. Koning Zamba. 
70 	IP 	Op de zeehondenjacht. 
71 	17 	Poccahontas. 
72 	 Ter elfder ure gered. 
73 	73 	Uit den mond der jonge kinderen. 
74 	 Verschalkt. 
75 	77 	Vrede op aarde. 

ti 	 BOEKJES VAN 15 CENT. ol a, 
• 76 Alberta. Eddie's kerstlied. K. cu t., 	77 D. Alcock. De kleine zendelingen. Z. G. 
.c) 	78 	11 	Het geschenk van den Czaar. 
cr), 	79 Anna. Kleine Johannes. 2e dr. •— 

80 Betsy. Hebt uwe vijanden lief. 2e dr. P. a 
77 o 81 	Het ware leven. P. 

> 82 	71 	Mijn zusje. 2e dr. 
A • 83 71 	Ook voor mij. 4e dr. 

• 
IP 84 	Toosje en Wim. 

45 s. 	85 	77 	Waren dat geen paar flinke jongens? 3e dr. J. 
o 86 E. Bungener. Twee kerstfeesten van Luther herdacht. 

• 87 Catharina. Zaterdagavond. 

s. - 	88 Elisabeth. Brommige Teun. 2e dr. 
.0 	89 	11 	Liefde overwint. J. 

• 90 Johanna. Blijdschap na droefheid. P. 
o 
(12 	91 	17 	De reis van kleinen Flip. J. eu tt 	92 	9, 	Een overwonnen vijand. P. 

..M 	93 	If 	Het licht der wereld. P. 
o 77 • 94 	Waarom Willem altijd zijn versje kent. 2e dr. J. 

•••.../ 95 Ida Keller. Een gezegend Paaschfeest. P. 
(..Q 	96 P. J. Kloppers. Gekocht met zijn bloed. 2e dr. P. 
O 97 Marie Laarman. Grietjes bloemen. M. 'g 
l4 cv 
02 

BOEKJES VAN 20 CENT. 
.... 
(i) 	98 D. Alcock. Uit het land der Inca's. 
',1 • • 99 J. v. Bergen. Grootvader en kleindochter. 4e dr. 

100 Betsy. Het gebed van een kind. 3e dr. J. 
0 cd 	101 	71 	Wie had dat gedacht. 2e dr. J. 
• 102 	71 Wien God bewaart, is wel bewaard. 2e dr. J. 
wo 	103 Elisabeth. Anneke. 2e dr. M. 
gl 	 fl 104 	Grietjes vader. 2e dr. M. •-1  
.a.) 	105 	77 	Het lied der engelen. 3e dr. M. 
a) • 	106 	21 	Het zilveren horloge. 3e dr. 
.0 	107

' 	
Zoo'n lafaard. J. 

0:1 ••-• 	108 Johan' na. Een mislukte bedeltocht. M. 
109 	77 	Het litteeken van Jo. J. 
110 	Jan's misdrijf. J. 

• 111 	Onder den blooten hemel. 
112 	Pf 	Tante Martha's paaschgeschenk P. 

• 113 Ida Keller. Door lijden geheiligd. P. 
114 Marie Laarman. Het huisje op de heide. 
115 C. van Ophemert. Uw wil geschiede. 
116 Wilh. Riem Vis. Blijde dagen. 
117 	 Hoe kleine Ben bidden leerde. 2e dr. 

• 118 Veka. Het zonderlinge kerstgeschenk. K. 
1191Iffax Vorberg. Een zwaar gebod. J. 

133 

C
co 

<D 

,•••▪  • 

tfCt 

vi 

 

0 
CD 

co 
o. 

 
cp 

Cr 
0 
co 

<D 

0 

Cfcl 
CD 

CD 

P 



6 

Geschiedenissen uit den Bijbel. 
Prijs 20 cent. 

Elk boekje met 4 gekleurde plaatjes en geïllustreerd omslag in kleurendruk. 

120 Adelpha. Abraham, de vriend van God. 2e dr. 
121 	Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren. 2e dr. 
122 „ 	Daniël, of God is getrouw. 2e dr. 

• 123 Geertruida. Jakob, strijder en overwinnaar. 
124 P J. Kloppers. Doe gij desgelijks. 2e dr. 

52 

BOEKJES VAN 25 CENT. 
a. 
• 125 Betsy. Het Oostersche nichtje. P. 
• • 126 fl 	Twee weezen. 3e dr. M. cd • 127 Elisabeth. De kleine zendeling. 2e dr. 

• 128 A. J. Hoogenbirk. Dubbel weergekregen. 2e dr. 
• 129 „ 	 Groot van daad. J. 
• 130 A. van Huishorst. De droefheid der wereld. 

131 	PI 	 Schipper Douma. 2e dr. 
132 Johanna. Een ontwaakt geweten. 

6) • 	133 	17 	Hendrina's verjaringsgeschenk M. 
ot-. 0 134 Ida. Keller. Kreupele Tom 2e dr. 

135 J. L. P. de Liefde. Van Piet en Geetje. 
136 Kora. Dokter Barnardo en Punch, de zakkenroller. 

.W 	137 Wilh. Riem Vis. De kleine voddenraapster. 2e dr. 
o 138 	37 	 De nachtwacht en zijn gezin. 
• 139 J. E. Schrader. De vondeling. J. 

fA 

” ellir De volgende boekjes, tot aan de serie van CO cent, zijn stevig 
gecartonneerd en voorzien van linnen rug. 

BOEKJES VAN 30 CENT. 
010 140 Betsy. Emmy's Oud en Nieuw. 

al 

BOEKJES VAN 35 CENT. 
148 J. van Bergen. De hoop beschaamt niet. 
149 Betsy. Ter elfder ure. 
150 P. Brouwer. God zoekt het verlorene. J. 
151 J. P. Buisman. Norsche Gijs. J. 
152 A. J. Hoogenbirk. Te rechter tijd gegrepen. G. 

O 153 	77 	 Van klein tot groot. J. 
154 	 Wakker in alles. 

eilis 	141 P. Brouwer. Een godvreezend kanonnenkoning. J. 
• 142 J. F. Buisman. Het pensioen van den ouden Ben. J 
• * 143 A. J. Koogenbirk. Lena. Een bladzijde uit een levensgeschiedenis. 2e dr. M. 
• 144 	 In des Heeren hand. 2e dr. J. 

145 G. C. Koogewerff. De kermiswagen. 
23• • 146 C. van Ophemert. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

147 Mevr. 0. P. Walton. Niemand heeft mij lief. 3e dr. M. 
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155 Ila. Lief en leed uit een meisjesleven. M. 
156 „ Willem uit den kermiswagen. 

• 157 Johanna. Booze Griet. 
158 	In de vacantie. 
159 Ida Keller. Het Alpenroosje. 
160 C. v. Ophemert. Geef ons heden ons dagelijksch brood. 
161 Wilh. Riem Vis. Door vele tegenspoeden tot groote vreugde. M. 

BOEKJES VAN 40 CENT. 
162 Betsy. Houten Klaas. 
163 	„ 	Voor vrijheid en voor recht. J. 

2 • 164 P. Brouwer. Uit nood en dood gered. G. 
165 J. 1'. Buisman. De dorpsveldwachter. 
166 A. J. Hoogenbirk. Een kunstenaar bij Gods genade. J. 

t2',' • 167 Johanna. Hartje. Een Kerstverhaal M. 
a) 	168 Ida Keller. Tot vrijheid geroepen. 

• 169 J. L. F. de Liefde. Jongensstrijd. as ,0 	170 H. J. van Lummel. Het zegevierend Alkmaar. 2e dr. G. 
171 	17 	 Waterloo. 2e dr. G. 
172 Wilh. Riem Vis. In ballingschap. 2e dr. 
173 	 Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman. 
174 	11 	 Zwak en toch machtig. J. 
175 Tijssen. Naar huis. 

a> 
0 

Indien men minder dan 25 ex., maar voor eene waarde van minstens (t) 
11% f 1 .— bestelt, wordt ook halve prijs berekend. 

BOEKJES VAN 45 CENT. 
176 J. van Bergen. Gered uit grooten nood. 

.4 • 177 	 Gezocht en gevonden. 2e dr. 
•00, 	178 J. P. Buisman. De terugkomst van den diamantgraver. J. 
w, 	179 	17 	 Het ontsluierd geheim. 
" 	180 A. v. d. nier. In den strijd. J. 
p 	181 	 Overwonnen door geweld. J. 

182 A. J. Hoogenbirk. De droom van den monnik. K. G. rn 
183 Johanna. Kaatjes overdenkingen. M. 

g • 184 J. Kuiper. De bibliothecaris van Franeker's hoogeschool. G. 
ci 	185 J. Posthumus. Het Princenboekske (zonder gekleurde plaatjes, doch met 18 portretten). 
cd 	186 C. P. Schattelndreiër. Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen verhaald. (Zonder 

gekleurde plaatjes, doch met 50 plaatjes tusschen den tekst.) b.o .8 	187 H. Weiland. Frans Hagestein. J. 
De nrs. 185 en 186 zijn NIET gecartonneerd. 

g.? 	De volgende boeken zijn met geïllustreerde omslagen en plaatjes in zwart- 
C1:1 of in kleurendruk. 

BOEKEN VAN 50 CENT. 
De boeken, waarachter de prijzen van banden vermeld staan, zijn NIET gecartonneerd, 

doch gebonden in linnen bandje verkrijgbaar, tegen verhooging van het vermelde bedrag. 
Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 

188 D. Alcock. Koningskinderen. (Dit rijk geïllustreerde boek bevat vier verhalen, getiteld: 
„De kleine zendelingen", „Het geschenk van den Czaar", „Uit het land der Inca's" 
en „Wenzel, de arme student". (Band 25 cent.) 

189 G. van As. In veilige haven. J. (Band 25 cent.) 
190 J. van Bergen. De edelmoedige wees. 2e dr. (Band 25 cent.) 

•-• 
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191 Betsy. Uit het leven. (Dit boek bevat de drie verhalen, genoemd onder de nrs. 

100, 101 en 102). (Band 25 cent.) J. 
192 Elisabeth. Kinderleven. (Dit boek bevat de drie verhalen, genoemd onder de nrs. 

103, 104 en 105) (Band 25 cent.) M. 
• 193 A. v. cl. nier. Tot den dood getrouw. (Band 25 cent.) G. 

194 E. Gerdes. Een schat uit zee. 4e dr. J. 
195 A. J. Hoogenbirk. Door diepe wateren. G. 
196 	11 	 Om een keizerstroon. G. 
197 	fl 	 Op de hoogeschool des levens. J. (Band 25 cent.) 

. 	198 G. C. Roogewerff. Blandina en Ponticus. 2e dr. K. G. 
q' 	199 	II 	 Ignatius, bisschop van Antiochië. 2e dr. K. G. 

.htl • 	200 	19 	 Polycarpus, bisschop v. Smyrna. 2e dr. K. G. 
1.. a) 	201 J. P. v. cl. Maas. Kindergedichtjes. tf1 
Á 	202 Wilh. Riem Vis. Rijken en armen ontmoeten elkander. 	 et 
02 	203 E. Thorne. Van allen verlaten — en toch niet alleen. Vrij naar het Engelsch. (Band cr 

..4 	
.4. 25 cent.) M. 	 a) ce L4  

ct. 	204 Mevr. 0. 1'. Walton. Christoffel, de dienstknecht des Heeren. (Band 25 cent.) 	a 
ti) 	 ,— ... 
> t:3 
its 	 act 
4 	 ... cn 15 	De volgende boeken worden zeer aanbevolen voor Bibliotheken. 	o. $..  o .. 

BOEKEN VAN 60 CENT 	 .4 0 
c., 	 met geïll. omslag en plaatjes in zwart- of in kleurendruk. 	 o a 
n) 	 co en .... 	205 G. van As. De broeders. G. (Band 25 cent.) 	 0 

a 
o 206 W. Brockhaus. Marion, of de bergpas van Angrona. 2e dr. K. G. (Band 25 cent). 	o en 
• 207 P. Brouwer. Dagen van duisternis. G. (Band 25 cent.) 	 a to 	 o 

208 	 Een zeeman aan wal. G. (Band 25 cent.) .M 	 Sf 	 12 oo 	209 J. P. Buisman. In eere hersteld. G. (Band 25 cent.) 	 o 
....... 	210 Die gelooven, haasten niet. Naar het Engelsch, door Anthonia Margaretha. M. (Band 25 cent.) 0 

rn 	211 W. J. D. van Ina. Het verduisterde testament. (Band 25 cent.) 	 0 -bi 	 o 
p 	212 E. Gerdes. De zoon van den geneesheer. 3e dr. J. (Band 25 cent.) 	 ca" 
; • 213 E. E. Green. De wraak van Ralph Roxburgh. 	 A. 
tc,r? 	214 J. K. Haga. Jan van Kuyk Woutersz. K. G. (Band 25 cent.) 	 a .5 
c/2 	215 A. J. Hoogenbirk. God zoekt het weggedrevene. M. (Band 25 cent.) 	 o' 
ig 	216 Pf 	 Morgenlicht en middagzon. G. (Band 25 cent.) 	 0 

CD 
t 217 G. C. Hoogewerff. Donkere dagen. G. (Band 25 cent.) 
.5 • 218 Johanna. Eigen meester. Eene geschiedenis uit het leven. 2e dr. M. (Band 25 cent.) 	el 
g 	219 J. Kassies. Een bidstond in het riet en zijn gevolgen. K. G. Uitsluitend ingen. verkrijgbaar. 
0 cd 	220 J. H. van Linschoten. De zwaardveger van Leiden. 3e dr. G. (Band 25 cent.) 	>0  
> 221 Jac. Porchat. De vluchteling. 2e dr. G. (Band 25 cent.) 	 o.... 
t2 • 222 Wilh. Riem Vis. Vaska en Arina. Een verhaal uit de lijfeigenschap in Rusland. 2e dr. ack 

(Band 25 cent.) 	 ai 
<1 

7.) 	223 T. von Saldern. Ruth. Eene vertelling naar het Hoogduitsch. M. (Band 25 cent.) 	Fi
o 

.,...  
224 Selcart. Een episode uit de vervolging der Gemeente onder 't kruis. 3e druk. K. G. ow  

.0 	(Band 25 cent.) 
225 Uit den Franschen tijd. Door den schrijver van Selcart. 2e dr. G. (Band 25 cent.) 

02 	226 Mevr. Webb. Benaia. Een verhaal uit de gevangenschap. K. G. (Band 25 cent.) 

BOEKEN VAN 75 CENT. 
227 A. L. 0. E. De jonge pelgrim. 4e dr. (Band 25 cent.) 
228 L. Penning. De trompetter van Gorkum. G. (Band 25 cent.) 
229 Prisca en Miriam. Door den schrijver van Selcart. K. G. (Band 25 cent.) 

41 230 W. van Wilkerdon. Het verloren kruisbeeld. K. G. (Band 25 cent.) 
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BOEKEN VAN 90 CENT. 
231 Betsy. Duisternis en licht. De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. 

(Band 25 cent.) 
232 W. Brockhaus. Sam, of de dageraad der vrijheid. G. (Band 25 cent.) 
233 P. Brouwer. Het gezin van den oud-soldaat. G. (Band 25 cent.) 
234 D. H. Meijer. De vrijbuiters van Leiden. G. Uitsluitend ingenaaid verkrijgbaar. 
235 P. Vergers. Willem van Straal. G. (Band 25 cent.) 

°C3 
Ci 
0 

.M 

BOEKEN VAN EEN GULDEN 20 CENT. 	 bi .0 	 4...:  
v) 	236 Anna Bachofner-Buxtorf. Bloemkrans. Vier verhalen, uit het Hoogduitsch vertaald et ::.-.,-.  c., 	door J. H. van Linschoten. (Met 8 platen en in cartonnen band.) M. 	 ty) 
Ca.  237 Johanna. Altijd blijde! Een geschiedenis .uit het jongemeisjesleven. (Met 4 platen). <D 0 	 B—. > (Band 40 cent.) 	 ... 
os 	298 Johanna. Emma en haar broertje. Een verhaal voor kinderen. (Met 4 platen.) r 

(Band 40 cent.) 	 ci, ... 
;r; c, 	 O' o n ,-,-

. c.. 239 	Zes zeer fraaie Boekjes elk met 4 lieve plaatjes. 	a. 0 da 	 0 
o Bijschriften van JOHANNA. 	 P ti . o o o to 	 Prijs 40 cent per stel van 6 boekjes. 	 a. 0 .b4 o 0 

B 
O Deze fraai uitgevoerde boekjes, met recht kinderlijke bijschriften en versjes, zijn uitnemend 0 ..... 

.W 
co geschikt voor de laagste klasse. De titels zijn: 

Al doende leert men. 	Gehoorzaamheid. 	Het goede zaad. 	ti >I co  
an 	Een zachtmoedige geest. 	God is overal. 	 Mijne lammeren. 	a. c.r  ..i 
(á' DOF Een stel van deze 6 boekjes wordt voor één nummer gerekend. 0.  o 0 . o o a 	 m• . 	 o 
g 	 a 

0 a 	 .0 us 
D cao 

.... Twee fraaie Prentenboeken, 	aa eD 
12 

.—. 	 < O 0 
th' op groot 4° formaat, juist zoo groot als deze Catalogus. Deze boeken, door alle Chr. bladen P 4.) 
4 warm aanbevolen, zoo om inhoud als fraaie uitvoering, zijn geschreven voor kinderen van 

2-  , 6-10 jaar. 

Prijs f 0.40. Prachtuitgave, zwaar gecartonneerd f 0.90. 

240 Elisabeth. HANS, is een allerliefst verhaal, waarin een en ander uit den Engelsch—
Transvaalschen oorlog is ingevlochten. 

241 W. N. J. Maks. VERTELLEN EN ZINGEN is een bundel met zeer lieve, bevattelijke 
kindergedichtjes. 

Bij bestelling dezer boeken gelieve men op te geven „uitgave van f 0.40" Of „uitgave van f 0.90". 



Verkleinde illustraties uit „Hans" en „Vertellen en zingen". 
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Evenals vorige jaren worden ook thans in dezen catalogus opgenomen eenige boek-
werken, die niet bepaald bestemd zijn voor uitdeelingen aan de leerlingen der Zondags-
scholen, doch uitnemend geschikt voor geschenken aan het hulppersoneel, voor bibliotheken 
van Chr. Jongelings- of Meisjesvereenigingen, en als geschenken aan de oudste leerlingen, 
bij het verlaten der Zondagsschool. 

Ook deze boekwerken worden dus geleverd op de zeer voordeelige voorwaarden in het 
voorbericht van dezen catalogus genoemd. 

Gelijk men ziet is deze collectie belangrijk uitgebreid. 

	

O 242 A. VAN OS. Uit den heldentijd van Israël . 	. 	. 	. 	Prijs f 0.50 (band 25 cent.) 
,w 243 Van Rust en van Vrede. Een bundel proza en poëzie van J. P. Hasebroek, E. F. H. 

Wolff, Y. D. Muller Massis, C. van Koetsveld C.Ezn., J. Keuning, A. van der Sluijs, 
111 

.0 	E. Gerdes, J. Oldeboorn, W. Andringa e. a., verzameld door W. ANDRINGA Gzn. 
Met twee platen . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f0.80 (band 40 cent.) ct 

244 G. C. HOOGEWERPF. Een schipbreukeling. Met 8 pl. 2e dr. J. Prijs f 0.90 (band 35 cent.) Goe)  
1:" 245 CORNA. Verschillende werkkring. Met eene illustratie van Wenekebach, en eene fraaie 0 

randversiering op elke pagina. M. . 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs fl.— (band 50 cent.) 
cd 246 JOHANNA. Aleida. Een oorspronkelijk verhaal. Met vier platen van Wilm Steelink. M. via 

Prijs f1.— (band 50 cent.) ta- 
t, 247 JOHANNA. Roberts beschermengel. Een oorspronkelijk verhaal voor jongelieden. Met p. 
o vier platen van A. Riinckel 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f1.— (band 50 cent.) !),. 

248 Herinneringen, of de stem eener ontslapene moeder. Uit het Engelsch. M. 
.".as  Prijs f 1.25 (band 50 cent.) c)  s 
aai 249 J. C. HOMOET. De bruine prins en zijne vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der o 

Oostindische Compagnie. Met acht platen van A. Rfinckel. 	Prijs f 1.25 (band 50 cent.) o 

	

250 ADELPHA. Kijkjes naar binnen en naar buiten. 	. 	. 	Prijs f1.50 (band 40 cent.) ‘2'0  
o 251 N. FRIES. Gods Handlangers. Eene geschiedenis van kinderen in het Koninkrijk Gods. ok 

Uit het Hoogduitsch. 2e dr. Met een aanbevelend woord van A. J. Hoogenbirk, en 4 (1)  
o platen naar teekeningen van C. Koppenol. Op groot 40  formaat. Prijs f1.50 (band f 0.50.) 12  

252 E. E. GREEN. Grootmoeders geschiedenis. Uit het Engelsch door C. van Ophemert 	g 
Prijs f1.50 (band f0.50). 

o 253 E. E. GREEN. Hugo Challoner. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. 
Prijs f1.50 (band f0.50.) 

254 E. E. GREEN. Laura's voogden. Uit het Engelsch door C. van Ophemert. 
Prijs f 1.50 (band f 0.50.) 

cl 255 SILAS K. HOCKING. Nooit versaagd. Vertaald door W. van der Gaaf. Prijs f1.50 (band f0.40.) o 
256 G. C. HOOGEWERFP. Bar-Cochba, de valsche Messias. Een verhaal uit de Joodsche 

Geschiedenis. 2e druk. Met acht platen van Wilm Steelink. 	Prijs f1.50 (band 40 cent.) g 

	

g 257 EMMA MARSHALL. Lettice Mainwaring. M. . 	. 	. Prijs f1.50 (band 40 cent.) 0  

	

0 258 PANSY. Rebecca en hare omgeving. M. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f1.50 (band 40 cent.) 123  
(IS 

	

I> 259 LUDWIG SCHNELLER. Kent gij de apostelen? 	. 	. 	Prijs f1.50 (band 50 cent.) 
to 260 ERNST SCHRILL. Hedwig. Een verhaal uit het hedendaagsche Rusland. Uit het Hoog- aa 

a) duitsch door P. J. van Melle . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (band 40 cent.) < 
Tj 261 ERNST SCHRILL. Uit Ruslands steppen. Uit het Hoogduitsch door P. J. van Melle. P Prijs f1.50 (band 40 cent.) 
42  262 Zakelijk woordenboek des Bijbels, of verzameling van Schriftuurplaatsen, bevattende de 

grondbeginselen, leerstellingen, voorschriften en feiten der Heilige Schrift, in alphabetische 
0:1 	orde gerangschikt, alsmede met de meest volledige verzameling van gelijkluidende 

plaatsen, bewerkt naar de Staten-overzetting. 2e druk . 	. 	. 	. 	. 	Prijs f1.50. 
263 MARG. S. COMME. De beste vondst. Vertaald door Hilda. Prijs f1.80 (band 45 cent.) 
264 Kathleen. Een verhaal uit het Iersche Volksleven van onze dagen, door de schrijfster 

van Serge Batourine. M. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.80 (band f0.45.) 
265 TH. VON SALDERN. Het boek der Margaretha's. Een verhaal uit den tijd van Marie 

Antoinette. Naar het Hoogduitsch door C. van Ophemert. 	Prijs f1.80 (band 50 cent.) 
266 ERNST SCHRILL. Robert Pahrenhëft. Een verhaal uit Rusland. Uit het Hoogduitsch 

naverteld door Adelpha . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.80 (band 45 cent.) 
267 LUDWIG SCHNELLER. Opdat allen Hem kennen. De Apostel Paulus nagereisd van 

Antiochië tot Rome . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f2.— (band 50 cent.) 



UIT VREES VAN HEM ZIJN 
DE WACHTERS ZEER VER• 
SCHRIKT GEWORDEN,... 

RAAK MIJ NIET KANWANT 
IK BEN NOG NIET OPGEVA 
REN TOT MIJNEN VADER;... Jo 

MOEST DECNRI5TUS NIET DEZE DINGEN LIJDEN 
WAT ZOEKT GIJ DEN LEVENDEBUDE DOODEN ? 

Verkleinde afdruk van de Kerstplaat van Steelink, vernield op pag. 13. 

Verkleinde afdruk van de Paaschplaat van Riinckel, vermeld op pag. 13. 



Callenbach's Zondagsschoolplaten in kleurendruk. 
Prijs 10 cent. 

V. Lief en leed. 
VI. Binnen en buiten. 

VII. Kijkjes in 't rond. 
VIII. Hier en daar. 

Abraham. 
Mozes. 
Daniël. 
De barmhartige Samaritaan. 

c. 
0 

13 

De Kerstplaat van Steelink en de Paaschplaat van Hinkel 
moesten reeds meermalen herdrukt worden. 

Beide platen werden trouwens ook door ieder, die ze zag, om 't zeerst geroemd, 
zoowel wat teekening als druk betreft. 

Beide zijn ze gedrukt op fraai kunstdrukpapier groot 54 X 39 c.M. 
De prijs van elk dezer platen is : 

f 0.20 voor de uitgave in kleurendruk, 
Ti 	 f 0.10 voor de uitgave in zwartdruk, 	 til 

e2.-".. 
x 	Bij bestelling gelieve men duidelijk op te geven : Kerstplaat van STEELINK, cr  
5 Paaschplaat van RAYIWICEL, en ook of men de uitgave in zwartdruk of in a ... 
42  kleurendruk verlangt.  ,... ca :;:•-• 	 a" 1... 	 aa 0. 

III. De profeet Elia. 

VIII. Uit den strijd onzer vaderen. 	..• 
IX. Ons Vorstenhuis I (Prins Willem <4 

I—Prins Willem V.) 	 o 
Ons Vorstenhuis II. (Koning Willem o "' 

-a 	 I—Koningin Wilhelmina.) 	c^ ‘. 
o .... c.. 0 o 
Q 

0 0 
sr' 

Al deze platen zijn in zeer fraaie uitvoering. 1) De serie van 1900, die 
minder goed !geslaagd lwas, is hierbij !niet opgenomen. Men zie daarvoor:de 
zeer voordeelige aanbieding op pagina 16. 

Bij bestelling van platen is het noodig op te geven of men zwartdruk of 
kleurendruk verlangt. Verzuimt men dit te vermelden, dan wordt de uitgave 

in zwartdruk geleverd. Ruiling kan niet worden toegestaan, daar platen door 't heen en 
weder zenden te veel lijden. 

Bij bestelling van minder dan 25 platen wordt voor een cartonnen rol 5 
cent in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk verlangd wordt dat de platen 

gevouwen geleverd worden. 
1) De Rotterd. Kerkbode getuigt van deze platen: 
„Zwart en gekleurd verkrijgbaar gesteld, kunnen wij die niet genoeg prijzen, wat de schoonheid van uitvoering" 

„betreft. Zoo mooi hebben wij nog nergens platen, prenten voor de jeugd zien uitgeven. Teekening en verdere bewerking" 
„houden met elkander gelijken tred." 

„Van deze prenten behoeft men nu eens niet, half lachende, half smalende te zeggen, dat een kinderhand gauw" 
„gevuld is; want met deze wordt de kinderhand goed gevuld." 

Tal van andere Christel. bladen spraken met denzelfden lof over deze uitgaven. 

Callenbach's Zondagsschoolplaten in zwartdruk. 
Prijs 5 cent. 	 P 

 

I. Kerstplaat. 
.415 	II. De verschijningen des Hoeren aan 

Maria Magdalena en aan de Emmaus-
gangers. 

IV. De geschiedenis van Jozef. 
V. Zendingsplaat uit de warme lucht-

streek (Afrika en China). 
bi) 	VI. Zendingsplaat uit de koude lucht- 

streek (Labrador, Groenland en 
Patagonië.) 

VU. Geloofshelden. (Polycarpus en 
Ignatius.) 

XI.  
XII.  

XIII 
XIV.  
XV.  

XVI.  
XVII.  

XVIII 

X. 

Abraham. 
Mozes. 
Daniël. 
De barmhartige Samaritaan. 
Lief en leed. 
Binnen en buiten. 
Kijkjes in 't rond. 
Hier en daar. 

CA 

Ga 
GO 

a 

0 

ce 
 

CD 

0. 

 

co

0.  

ce 
0' 
rn 

(tb 



No. 1. No. 2. 

Vier platen naar krijtteekeningen 
van den heer P. C. MONDRIAAN Sr. 

Elke plaat heeft de grootte van een 
schoolbord (95 X 78 c.M.) 

Prijs per stel van 4 stuks onopgeplakt, doch van 
boven en onder met metalen roede en een 

ring om op te hangen f6.—. 
Opgeplakt op stevig bordpapier f 8.—. 

Een stel bestaat uit vier platen, en wel: 

1°. De herders, nederknielende bij de kribbe. 

20. De engel in Bethlehems velden verschijnt 
in lichtglans aan de herders. 

30. Maria en Jozef met 't kindeke in den 
tempel, waarbij Simeon en Anna. 

40. De wijzen uit het Oosten, knielend en 
hunne geschenken aanbiedend. 

Op verzoek van velen, die deze uitnemende platen 
gaarne voor hunne Kerstfeestviering wenschen te ge-
bruiken, doch wier kas eene uitgave van f 6.— niet 
toeliet, heb ik besloten ook hiervoor de voordeelige voor-
waarden te doen gelden. 

Slechts op het opplakken op bordpapier kan geen 
vermindering worden toegestaan. Een stel onopgeplakt 
kost dus tegen de halve prijsberekening slechts f.  3.—, 
een stel opgeplakt f 5.—. 

No 3 
	

No 4 
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Voor het Kerstfeest zijn ze uitnemend geschikt. Zondagsscholen enz. zijn er zeer mee gebaat. 
De Jongelingsbode. 

Wij kunnen niet anders dan ten zeerste deze aanprijzen. Ieder jaar kunnen ze opnieuw worden gebruikt, 
want na gebruikt te zijn kunnen ze gemakkelijk worden opgeborgen. 	(Amsterd.) Predikbeurtenblad. 

Zelfs voor de grootste Zondagsschoolklasse of Knapen-vereeniging zijn ze in ieder opzicht bruikbaar. 
Ieder jaar zijn ze opnieuw te gebruiken. Al houdt men in een gehuurde localiteit of in een zaal, die voor 
allerlei doeleinden wordt gebezigd, Zondagsschool, dit is geen bezwaar. De teekeningen leenen er zich 
gemakkelijk toe om te worden opgerold en geborgen. f 6.— het stel van 4 groote platen is toch niet te 
duur. Vooral als men daarbij in aanmerking neemt, hoeveel jaren men er genot van kan hebben. 

Geref. Jongelingsblad. 
Zijn de vierplaten mooi? 
Ze zijn bijzonder mooi! 
Zijn ze juist geschikt voor klassikaal gebruik? 
Ze winnen in duidelijkheid, diepte en schoonheid, als de afstand toeneemt. 
Veraanschouwelijken ze de mondelinge vertelling? 
Op treffende wijze. 
Wanneer moeten ze gebruikt worden? 
Telkens als het Kerstverhaal weer aan de orde is. 
Zijn ze u meegevallen? 
Ongetwijfeld. 

Ziedaar ons kort oordeel. 
Ze zijn bovendien gemakkelijk te bewaren. 	 Christel. Schoolblad. 
Dat deze platen een bewijs zijn, hoe de Heer Mondriaan over een geoefende kunstenaarshand weet te 

beschikken en dat zij voor elk lokaal tot een groote versiering strekken, is zeker. 	 Pniél. 
Dit stel van Mondriaan's krijtteekeningen noemen wij onvoorwaardelijk zeer schoon, bijzonder schoon. 

Wij kenden Mondriaan als zeer bekwaam penteekenaar, maar deze krijtteekeningen bewonderen wij. 
Sieraden zijn het in Zondagsscholen, Catechisatie en evangelisatie-lokalen, kinderkamers en Christelijke 
scholen. Bestuurders van al deze inrichtingen en ouders verblijdt de u toevertrouwde jeugd — ook vol-
wassenen zien ze met genot — er eens mede en wel vóór Kerstmis e. k. Het stel, zooals wij het ontvingen, 
kost 1'6.— en opgeplakt op stevig bordpapier 	't Spreekt vanzelf dat dit eene kostbare onderneming 
is. Zou ze moeten mislukken? Maar dat zou schreeuwend jammer zijn. Heeren predikanten, laat niet na 
om uwe hulp te verleenen ter verspreiding. Na het Kerstfeest berge men ze voorzichtig weg om ze een 
volgend Kerstfeest weer te zien te geven. Zoo'n uitgave dient natuurlijk niet slechts voor één keer. 
Mondriaan toont zich — en nu niet voor 't eerst — kunstenaar, en Callenbach heeft eer van de uitvoering. 
Wij kunnen deze voortreffelijke uitgave niet anders dan ten zeerste aanbevelen; zij verdient het ten volle. 

De Nieuwe Sprokkelaar. 
Voor vier platen lijkt f 6.— wel wat duur. Maar voor deze uitgave is het niet te duur. Integendeel, 

het is de moeite waard de f 6.— bijeen te sparen en zich deze platen aan te schaffen. Men zal er jaren 
genot van hebben 	 De Christel. School. 

Hun schoonheid en bruikbaarheid voor het classicaal onderwijs kunnen we niet genoeg roemen. Ze 
maken een machtigen, schier overweldigenden indruk; en we kunnen het verstaan dat de uitgever tegen 
de ongetwijfeld zeer hooge kosten van exploitatie niet opzag, bij voorbaat zeker van het succes, dat deze 
platen zullen hebben. 	 De Standaard. 

De prijs is zeer billijk. Vooral indien men er mee rekent, dat deze platen, na het gebruik goed opge-
borgen, jaren lang dienst kunnen doen. Voor Zondagsschoolonderwijzers en besturen zijn ze, indien men 
ze zich aanschaft, stellig voorziende in eene bepaalde behoefte en onder de eerste leermiddelen te rang- 
schikken, omdat ze voor aanschouwelijk onderwijs ongewoon dienstig zullen blijken. 	Patrimonium. 

De indruk is verrassend. De witte lijnen op zwarten achtergrond geven een goede voorstelling, en 
zeer zeker zullen de platen in het schoollokaal nog beter voldoen. Zoowel voor Christelijke scholen en 
Zondagsscholen zijn ze ten gebruike aan te bevelen. 	 De Rotterd. Kerkbode. 

Deze prachtige krijtteekeningen, die aller kinderen oog en hart met verwondering tot zich zullen 
trekken, kunnen eenen uitnemenden dienst bewijzen tot opluistering en opfrissching der Kerstfeestviering 
op de Zondagsschool. Voor zoover wij er over oordeelen kunnen, zijn ze in alle opzichten schoon. Ont-
wikkelend voor het kinderlijk verstand en gevoel, bieden ze tevens een zacht en opwekkend voedsel voor 
de kinderlijke verbeelding. Er ligt iets ongemeen bek oorlijks en sprekends in. Menig kind zal, terwijl vele 
anderen met stille verbazing toezien, in verwondering luide uitroepen: „Wat is dat mooi!" En aan die 
kinderlijke stem paart zich ook het welgewikte oordeel van den kenner. Reeds de verkleinde reproductie 
bekoort uitermate Maar de aangrijpende kracht der voorstelling komt eerst tot haar recht, als gij de platen 
ziet in de ware grootte. Dan zegt gij: deze krijtteekeningen zijn prachtstukken van diep gevoelde artistieke 
opvatting, die den Vervaardiger en ook den Uitgever eere aandoen. 

Zondagsscholen, die zich deze uitgave veroorloven kunnen, zullen op het feest eene aangename af-
wisseling en tegelijk- eene passende versiering aanbrengen, die jaarlijks frisch en schoon tot het gemoed 
der kinderen spreken zal. Mogen het kapitaal en de arbeid, door den Uitgever aan deze kostbare onder-
neming besteed met eenen grooten omzet verrassend beloond worden. 

Geref. Zondagsschoolvereeniging Jachin." 
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Voordeelige aanbieding. 
In het najaar 1900 werd door mij een serie Bijbelsche Geschiedenissen uitgegeven, bestaande 

uit 6 stukjes, getiteld: 

David van herdersknaap tot koning, 2e druk 	 door Adelpha. 
Jozef, of een groot volk behouden 	  „ 	Geertruida. 
N~an, of een ziel gered 	  99 99 

De Kerstgeschiedenis aan onze kinderen verhaald, 2e dr 	 99 

De verloren zoon 	  99 99 

Saulus, of door de duisternis tot het licht 	  99 99 

De inhoud dezer boekjes werd door alle Christelijke bladen geprezen, daar die zeer mooi en 
bevattelijk voor kinderen is. 

De plaatjes vielen echter minder in den smaak; ik had de teekening daarvan opgedragen aan 
een zeer bekwamen teekenaar en ik verwachtte iets bijzonder moois, helaas hij is niet gelukkig 
geweest en hoewel er zeer goede bij zijn, zoo zijn de plaatjes toch over 't algemeen niet, zooals 
ik ze gaarne voor mijne uitgaven wensch te zien. 

Waar ik nu gaarne, zoowel wat inhoud als wat illustratie betreft, wil voldoen aan alle billijke 
eischen, die schoolbesturen en recensenten stellen, zoo heb ik eenige Bijbelsche boekjes doen 
herdrukken met plaatjes, die beter aan de eischen voldoen. 

Nu heb ik echter nog een flinke partij der hierboven gemelde boekjes in voorraad en wil die 
met groote schade opruimen, alsook de Bijbelsche platen, die ik van dezelfde cliché's drukte. 

Wie hiervan wil profiteeren bied ik deze Bijbelsche boekjes, die per stuk 20 cent gekost hebben, 
bij minstens 100 Ex. gesorteerd aan voor f 6.50. De zwarte platen voor f1.50. De gekleurde platen 
voor f 2.50. 

De prijs der zwarte platen was 6, der gekleurde 10 cent per stuk. 
Ter kennismaking zend ik, op aanvrage direct aan mij gericht, tegen voorafgaande inzending 

van 't bedrag, franco per post : 
1 stel der 6 Bijb. Prentenboekjes 45 cent. 
1 	» » 6 zwarte Platen 10 » 
1 	» » 6 gekleurde platen 20 » 

Bestellingen hierop kunnen ook door den boekhandel geschieden. 

In dezen Catalogus bevindt zich een los formulier voor de 
aanvrage van „Winterbloemen" (zie pag. 2). Mocht iemand dit 

verloren hebben, dan wordt op aanvrage een nieuw ex. toegezonden. 



PSALMBOEKJE, 
eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 

Avondmaal, enz. in heel linnen stempelbandje 

en marmersnee. 

Prijs f 0.15 ; 

25 ex. f 3.60 ; 50 ex. f7.—; 100 ex. f 13.50. 

Nieuwe Testament en Psalmen, 
eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 

Avondmaal, enz. in heel linnen stempelbandje 

en marmersnee. 

Prijs j.  0.30; 
25 ex. f 7.25 ; 50 ex. f 14. 	; 100 ex. f 27.50 ; 

tors Dit vierkant geeft de juiste maat 

der daarin genoemde boekjes aan. 

Andere dan de hier genoemde Nieuwe 

Testament en Psalmboekjes worden door mij 

niet geleverd. 

Deze boekjes worden in geen geval voor halven prijs geleverd. 

Evangelische Gezangen, 
eerste vers op noten, 

in slap linnen bandje, op het formaat van dit vierkant. 

Prijs f 0.27 1 /2, bij 25 ex. en meer á f 0.25. 

ii1•1 1.111M1~11.1.• 

fflielF De prijsvermindering, in de voorrede genoemd, is op deze boekjes NIET van toepassing. 



I 
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