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Hierbij heb ik het genoegen U een supplement
aan te bieden op den fondscatalogus, die in het
voorjaar van het jaar 1909 verscheen.
Aan dit supplement is toegevoegd een alfabetisch
register, dat aangeeft op welke bladzijde de in beide
catalogi genoemde werken te vinden zijn.
Wie nog niet in het bezit mocht zijn van den
fondscataldgus, ontvangt op aanvrage franco een
exemplaar daarvan.
Alle hierin genoemde boekwerken zijn bij elken
soliden boekhandelaar voorhanden, of door diens
tusschenkomst te ontbieden.
G. F. CALLENBACH.
Nijkerk, November 1910.

1

LECTUUR VOOR VOLWASSENEN.

NOVELLE\
DOOR

IGNATIA LUBELEY.

Prijs ingenaaid f 2.25;
gebonden f 2.75.

Deze schrijfster, gunstig bekend door hare bijdragen in „Onze Eeuw", geeft in dezen bundel een
drietal historische novellen, getiteld : Une demoiselle
uit de XVIII eeuw, — Caroline von Widel — Uit
kleinen kring voor 100 jaar.
Zoowel uit historisch als uit literair oogpunt kan
deze bundel superieur werk genoemd worden.
Ook door de keurige uitvoering is dit werk zeer
geschikt om als geschenk te dienen.
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MIJN VROUW EN IK
door NICOLAAS.
(Henrik Scharling.)
Vertaling van
JACQUELINE E. v. d. WAALS.

luw

Prijs ing. 11.40; geb. 11.75.

1\fico1aas
Kerytk 5cliarliqg)

door

Gaf de geestige schrijver in
„De Pastorie van Neddebo" een
beeld van zijne jongelingsjaren,
in dit boek beschrijft hij de slotperiode van zijn jonggezellenleven, — en zijn eerste huwelijksjaar. Een dankbare stof voor een
schrijver als deze! En hij heeft
die, op uitnemende wijze verwerkt. Niemand zal zich dan
ook de kennismaking met „Mijn
vrouw en ik" beklagen. Het boek
is vol aardige tooneeltjes, en het
behoort in alle opzichten tot de
frissche, gezonde ontspanningslectuur.

AETH IH,LBURGA
EEN VERHAAL UIT DEN TIJD DER ANGEL-SAKSEN

door W. SCHMIDT.
Met 6 platen naar teekeningen van G. A. CLOSS.
TWEE DEELEN.

Prijs ingenaaid f 3.20.
Een in den besten zin des woords boeiend boek. Uitstekend verteld en goed vertaald. Voor bibliotheken zeer aan te bevelen. 't Is
ontspanningslectuur, die tevens zeer leerzaam is. Een gezonde, frissche
geest spreekt er uit. En wat ook veel waard is, de geschiedkundige
feiten worden — voor zoover wij na kunnen gaan — niet zoo gewrongen als dat in dergelijke boeken nog al eens gebeurt.
De 's Gravenhaagsche Kerkbode.
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NET UILENNEST
door W. SCHIPPERS.

Prijs ing. f 1.25; geb. f 1.65
TWEEDE DRUK.

Een mooi landelijk verhaal uit
het boerenleven van Zuid-Holland. Wij zien hier de menschen
leven in hunne liefde en hun
haat. Ongebreidelde wraakzuchtige gevoelens voeren van kwaad
tot het ergste; maar vrome liefde
bedekt en overwint de felste
hartstochten. Boeiend geschreven, gemakkelijk leesbaar is dit
verhaal stichtend in den besten
zin van het woord. Een Kerstfeest, dat een Vredefeest is, is
het slot. Een aanwinst voor onze
eenvoudige volks-literatuur, die ook de meestbeschaafden treffen zal.
Kerkelijke Courant.
Het is een aangrijpend verhaal, zeer eenvoudig van taal en teekening,
maar van het begin tot het einde boeiend en waar.
De Bazuin.
Uit heel het boek komt een frissche geest den lezer tegen. Zulke
dorpsvertellingen heeft ons volk noodig, om het leven te leeren
verstaan, om gesterkt te worden in den strijd, en om zijn land te
leeren lief hebben.
Wekstemmen voor Kerk en Volk.
Dit boek is ook als zielkundige karakterstudie bijzonder goed
geslaagd.
Chr. Weekblad voor Tiel.
Deze dorpsnovelle, we zeiden het reeds, doet, als de perzik bij
Vader Van Alphen „naar meer" smaken.
De Standaard.
Dit is een echt mooi, goed, gezond en degelijk verhaal, goed geschreven, menschkundig gedacht,
De lezing doet weldadig aan.
Onze jonge meisjes.
Het is een aangrijpend verhaal, dat door zijn eenvoud en onopgesmukte wijze van vertellen niet kan nalaten een indruk achter te
laten. Ook ademt er ware christelijke zin uit iedere bladzijde.
De Geref. Kerk.
Geen roovers- of riddergeschiedenis uit den ouden tijd, waarbij
iemand eene rilling van griezeligheid langs den rug gaat, maar een
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pakkend, eenvoudig verhaal uit het dagelijksch leven
Er wordt
in dit boek niet gepreekt, en toch houdt het eene degelijke, duidelijke
prediking.
De Hope Israëls.
Het is te hopen, dat de schrijver nog meer dergelijke boeken schrijven
mag tot verrijking onzer literatuur.
Filippus' Recensiebode.

EEN WEGBEREIDER
door A. VAN DER FLIER.
Prijs ingenaaid f 1.80; gebonden f 2.20.
De wegbereider in dit boek bedoeld, is Dirk Volkertsz. Coornhert,
de groote humanist uit de 2e helft der 18e eeuw, een wegbereider in
velerlei opzicht. Hij wordt ons geteekend als een man met rotsvaste
overtuiging, een diep denker, een ijveraar voor de zaak der Vrijheid,
en bovenal als een verdraagzame bij uitnemendheid ; verdraagzaam
voor allen, van wat meening of richting ook, als een, die de vrijheid
niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen begeerde. Dat juist
berokkende hem voor een zeer groot deel de hevige vijandschap,
waaraan hij bijna gansch zijn leven heeft blootgestaan.
Slechts weinigen begrepen hem en onder die weinigen wordt ons
in de eerste plaats genoemd Willem de Zwijger, wiens bescherming
hij vaak genoot.
Bijna het geheele boek door loopt de strijd tusschen Coornhert en
den vermaarden geleerde Lipsius, mannen, wier karakters zulk een
sterk contrast vormden.

EEN BUNDEL SCHETSEN
door Ds. W. KLERCQ.
Prijs ingenaaid f 0.80.

Ds. W.

KLERCQ.

Deze schetsen werden door den emer.
pred. Ds. W. Klercq eenigen tijd voor
zijn overlijden ter uitgave aangeboden.
Ze geven alle den indruk van den
vromen zin en de practische levensbeschouwing van den schrijver, die door
deze bladen zijn prediking voortzet, en
dus in den vollen zin des woords nog
spreekt, nadat hij gestorven is.
Het portret van den schrijver is in den
bundel opgenomen.
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EN HET WAS NACHT.
Een verhaal uit het jaar 1925, naar het Engelsch van GUY TIIORNE
door J. A. WORMSER.
Prijs ing. f 1.80; geb. f 2.20.
In dit schoon en aangrijpend verhaal wordt ons de geschiedenis gegeven eener groote samenzwering, zooals de
schrijver zich die gedacht heeft. Ongeëvenaard is het groot
talent waarmede dit boek geschreven is, ongeëvenaard ook
de belangstelling waarmede het ontvangen is. Van de Engelsche
uitgave toch werden in korten tijd niet minder dan 250.000
exemplaren verkocht. De Nederlandsche uitgave van dit boek
is zorgvuldig bewerkt en herzien. Het boeiend verhaal in zijn
geheel geeft als 't ware een aangrijpende toepassing op den
tekst „Indien Christus niet opgewekt is, zoo is uw geloof tevergeefs." 1 Cor. 15 : 17.

NIEUWE VERZEN
VAN

Jacqueline E. van der Waals.
Prijs ing. f 1.—; geb. f 1.50.
Zuivere, doorwerkte en welhaast feillooze verzen.
C. Scharten (De Gids).
De verzen van Mej. Van der
Waals hebben wij lief; en wij
willen gaarne eens zeggen,
waarom. Ons treft in deze poëzie
vooreerst hare oprechtheid, dan
de reinheid harer verbeelding,
ten slotte de door zeer onbevooroordeelde keus geleide, rijke
en toch zoo eenvoudige dictie.
Deze poëzie is niet slechts zeer melodieus en zeer fijngevoelig in
hare rhytmiek, maar zij is ook in den waren zin poëtisch, d. i. zij
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schept niet alleen beeld, vorm en klank, maar ook: inhoud. De tastbare, zichtbare wereld herschept zij, daarin en daarom echter en
daarboven schept zij een andere wereld.
K. K. in „Onze Eeuw".
Zoo ge, mijn waarde lezer, een bundeltje verlangt met gemoedelijke,
vrome versjes, „Stichtelijke poëzie", koop dan vooral dit boekje niet,
want het is niets voor u. Maar als ge oog en hart hebt voor
innige, echte poëzie van dezen tijd, schaf u dan deze verzen aan en
ge zult er geen spijt van hebben.
H. te H. in „De Nederl. Kerkbode".

Het licht der wereld.
BIJ BELSCHE PLATEN
NAAR OUDE EN
NIEUWE MEESTERS.

••

bt:

d big
Der Nena)

Tekst van Dr. CALLENBACH, Prof. CHANTEPIE
DE LA SAUSSAYE, Dr.
GERRETSEN, Ds.GUNNING,
Ds. HASPELS, Ds. JONKER,
Ds. LAAN, Ds. VAN MELLE,
Prof. VAN NES, Prof. PONT,
Prof. VALETON Jr., Dr. VAN
VELDHUIZEN en Ds. VOORHOEVE.
Tweede druk.
Dit werk is uitgegeven in
4° formaat, en bevat 29 zeer
fraai uitgevoerde platen.

Prijs ingenaaid f 2.75;
gebonden f 3,25.
Een reeks korte, keurig gestyleerde, schriftgetrouwe opstellen, zich
groepeerend om den levenden Christus, en door een 29-tal illustraties
verlucht; prachtig geslaagde reproducties van etsen en schilderijen
der beste oudere en nieuwere Nederlandsche en buitenlandsche
meesters. Het Licht der Wereld; juist gekozen titel, want al deze opstellen, zoo van Dr. Pont als van Dr. Van Gelderen, zoo van Dr.
Van Nes als van Dr. Callenbach, handelen over niet alleen, maar
wijzen ook heen naar het Licht der Wereld.
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Een aantrekkelijk boek, artistiek van uitvoering, in ieder opzicht
mooi, op best Hollandsch papier gedrukt, met breeden witten rand
en flinke letter; een sieraad voor de boekentafel; doch 't schoonste
van al is, dat die verscheidenheid van schrijvers en teekenaars, van
stijl en school in de hoogere eenheid zich oplost, die de eere geeft
alleen aan den Christus, Gever en Gave tevens.
Moge dit schoone boek menigeen in rustige oogenblikken, die in
elk menschenleven, hoe gejaagd ook, nog aanbreken, ten zegen zijn.
De Zeeuw.

UIT EEN HEILIG VERLEDEN
Platen van HAROLD COPPING.
"---

Met bijschriften van:
Dr. J. R. CALLENBACH, Prof.
Dr. A. J. Th. JONKER, Ds. P. J.
VAN MELLE, Dr. A. NOORDTZIJ
Prof. Dr. J. W. PONT, Dr. H.
SCHOKKING, Ds. G. H. WAGENAAR, Dr. B WIELENGA.

Prijs ing. f 3.—; geb. f 3.75.
Van de talrijke, zeer gunstige
beoordeelingen, die over dit
prachtwerk verschenen, volge
deze uit de Nieuwe Provinciale
Groninger Courant:
„Callenbach, de uitgever, heeft
gezorgd voor een passend formaat bij dit mooie werk. Acht
platen van Copping, gekleurde platen, zijn gezonden aan acht hoogstaande mannen in Nederland met verzoek een bijschrift te leveren
bij één plaat; een bijschrift van eenigen omvang. En zij hebben dit
gedaan. Een ieder in zijn eigen taal. Dit wil niet slechts zeggen dat
Dr. Callenbach een andere stijl heeft dan Dr. Wielenga, maar het
wil ook beduiden dat de een andere uitdrukkingen gebruikt dan de
ander; dat men bij het lezen gevoelt, dat deze twee verschillen in
denkwijze, in stelsel, al zijn ze één, wat de grote hoofdzaak betreft.
Dit doet aan het boek volstrekt geen kwaad; integendeel; ik mag
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wel zoo'n verscheidenheid. Het is wel goed, als we ook eens wat
anders horen en lezen dan we op Zondag vernemen in onze kerkgebouwen. We gaan anders zoo licht de vorm voor het wezen aanzien ;
we kunnen dan ten slotte geen hoofd- en bijzaken meer onderscheiden. En wat we hier krijgen, is mooi; de platen zijn mooi, en
de bijschriften zijn mooi; ja, heel de uitvoering is mooi met die
duidelijke, grote lettervorm en brede witte marge.
't Is ook een gunstig teken, dat juist zulke degelike, vrij zware
kost de meeste aftrek vindt onder ons christelijk publiek. De uitgevers
kunnen het u bewijzen: zoo'n boek gaat er in; menig christelijk
romannetje blijft onverkocht. De uitgever zal hoogstwaarschijnlik
W.
ook met deze uitgave wel succes hebben."

VAN KRACHT TOT KRACHT
door DR. J. R. CALLENBACH.
Prijs ingenaaid f 1.—; gebonden f 1.40.
Een stichtelijk boek.
Het menschelijk leven wordt er in belicht met de „Lamp voor

den voet."
Strijd en overwinning, vreugde en smart zijn de onderwerpen.
Want het boek schrijft over het menschenleven.
Het schrijft er teeder over, met gevoel, met wijsheid.
De schrijver prijst den eenigen troost aan, in leven en sterven.
Het boek is op de Schrift gegrond' en aan de Schrift getoetst. De
stijl is goed; hier en daar zeer schoon. We vinden keurige beeldspraak.
Het boek is ook voor „eenvoudige" menschen.
Bovendien — 't is een boek voor de practijk.
De School m. d. Bijbel

Klassieken der Christelijke Kerk.
In Nederlandsche vertaling door Ds. P. C. IJSSELING, te
Makkum, met medewerking van Dr. D. PLOOY te Tiel en
Ds. G. OORTHUYS te Amsterdam.
Deze uitgave heeft ten doel enkele der meest bekende en
belangrijkste geschriften van kerkvaders en kerkhervormers in
onze taal aan te bieden.
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Deze geschriften verschijnen in deeltjes van klein, handig
formaat en worden, als daartoe de mogelijkheid bestaat, voorzien van de portretten der schrijvers. Daar het hier geschriften
geldt van mannen, wier namen in ieders mond zijn, en die voor
een deel althans, een grooten invloed hebben gehad, zullen niet
alleen theologen maar ook belangstellende gemeenteleden, voor
wie de grondtalen een afgesloten terrein zijn, in deze uitgave
belang stellen.
Als deel I verscheen een vertaling van

ANSELMUS' CUR DEUS HOMO
Onder den titel:

Over de menschwording Gods
DOOR Ds. P. C. IJSSELING.

Dit geschrift werd door den vertaler geheel en zoo getrouw
mogelijk overgezet. Het oordeel over de vertaling was dan ook
in de pers onverdeeld gunstig.
Als deel II verscheen

TERTULLIANUS

Verdediging der Christenen.
VERTAALD EN TOEGELICHT
DOOR Ds. P. C. IJ SSELIN G.
Dit is een, in menig opzicht zeer belangrijk boekje, ook als
schildering van het christelijk en heidensch leven in de 2e en
3e eeuw.
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Als deel III verscheen

Dr. MAARTEN LUTHER'S
VIJF EN NEGENTIG STELLINGEN
en
AAN DEN CHRISTELIJKEN ADEL VAN
DUITSCHEN BLOEDE OVER HET HERSTEL
VAN DEN STAAT DER CHRISTENHEID.
VERTAALD EN TOEGELICHT
DOOR DR. D. P L 0 0 IJ.
Prijs ingenaaid 11.25; gebonden f 1.50.
Dit deeltje bevat tal van illustraties, als: een uitnemend portret
van Luther, portret van Tetzel, een oud prentje, voorstellende
den aflaathandel, een oud aflaatprentje uit het begin der 16e
eeuw, enz. enz. en verder verschillende hoogst belangrijke bijlagen, als: een handschrift van Luther, een aflaatbrief uit den
tijd van Tetzel, een vliegend blad van Hans Sachs, enz. enz.,
alles bewerkt naar authentieke gegevens.
Is de verschijning van een werkje als dit altijd van beteekenis,
in het bijzonder is ze dit in dezen tijd, waarin Rome op al te
stoutmoedige wijze optreedt (men denke o. a. slechts aan de
geruchtmakende Borromaeus-encycliek) en waarin dus versterking
van het Protestantsch bewustzijn eisch is. Kennismaking met
geschriften als het hierboven vermelde zal daartoe in niet geringe
mate medewerken.
Ten einde deze kennismaking te bevorderen, werd de prijs
uiterst laag gesteld, en wel op slechts f 1.25 per ingenaaid,
f 1.50 per gebonden exemplaar. En nog lager wordt die prijs
voor inteekenaren op de serie „Klassieken uit de Chr. Kerk".
Dezen toch betalen slechts f 0.06j per vel druks, terwijl voor
de bijlagen niets gerekend wordt. Dit werkje van 13 vel druks
komt hun dus op slechts f 0.85 per ingenaaid, en f 1.10 per gebonden exemplaar.
Door inteekening op de serie verbindt men zich slechts voor
de eerste serie, welke uit hoogstens 5 deeltjes zal bestaan:

Aflaathandel. (Naar een houtsnede uit dien tijd.)
Illustratie uit: Dr. Maartens Luther's „Aan den Christelijken adel."
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GIDS VOOR DEN BIJBELLEZER
door T. M. LOOMAN.
8e druk.
Herzien en bijgewerkt door K. WIELEMAKER.
Van een boek, waarvan in Nederland de 8e druk verschijnt,
behoeft wel niets ter aanbeveling gezegd te worden. Dit feit
toch zegt reeds voldoende, dat het een uitnemend Handboek
voor Bijbelonderzoekers is. Dat het werk herzien en bijgewerkt
is door een bekwaam man als de heer K. Wielemaker, zal ieder
deskundige een aanwinst noemen.
Hoewel uitgebreid en gedrukt op grooter formaat dan eenige
vorige druk, (alleen de kaarten komen in dezen druk niet voor)
is de prijs verminderd. Het werk zal verschijnen in
10 afleveringen à 25 cent,
terwijl zij, die inteekenen vóór het werk compleet is, den
BAND GRATIS
zullen ontvangen.
Wie vóór dien tijd inteekent om het werk bij verschijning
compleet te ontvangen, betaalt f 2.50 voor het gebonden ex.

ATLAS
DER

Bijbelsche Aardrijks- en Oudheidkunde.
Kaarten bewerkt door C. GOOT E.
Tekst bewerkt door K. WIELEMAKER.
Prijs ing. f 2.20; geb. f 2.50.
Deze atlas zal, behalve den toelichtenden tekst van den heer
Wielemaker, 12 bladen, te zamen 24 kaarten, en 61 bladen met
illustraties bevatten. De kaarten zijn geteekend naar de beste
bronnen en de met zorg gekozen illustraties geven een verduidelijking van de Joodsche oudheidkunde.
Niet alleen zullen nagenoeg alle koopers van „Looman's Gids
voor den Bijbellezer" zich dezen atlas willen aanschaffen, doch ook
het meerendeel der Chr. onderwijzers, zeer veel godsdienstonderwijzers, tal van predikanten, en menig belangstellend gemeentelid.

MAGDALA.
Illustratie uit: Atlas der Bijbelsche Aardrijks- en Oudheidkunde.
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KORT OVERZICHT DER
BIJBELSCHE GESCHIEDENIS
REPETITIEBOEKJE BIJ HET BIJBELSCH ONDERRICHT
door P. VAN DER KOOI,
H. d. Bijz. School te Nijeveen.

Prijs gecartonneerd f0.50.
De titel zegt voldoende wat dit boekje is. Bij de samenstelling heeft de schrijver allereerst het oog gehad op de
kweekelingen en onderwijzers, die voor het na-examen studeeren.
Maar ook voor vele anderen zal het een bruikbaar boekje
blijken te zijn.

De Evangelieverhalen voor schoolgebruik
gerangschikt en bijeengevoegd
door P. STIENSTRA.
Prijs ing. f 1.—; geb. f 1.25.
Meermalen reeds is een poging gewaagd tot het geven van
een „harmonie der Evangeliën." Steeds bleek echter dat de
bewerker bf in de eene, bf in de andere richting minder gelukkig
was geweest.
De heer Stienstra, hoofd eener Chr. school te Amersfoort,
beproefde het opnieuw. Na jarenlange, nauwgezette studie, en
gebruik makende van de kritieken op anderer werk in deze
richting, is hij gekomen tot bovengenoemd werk, dat overal,
waar Chr. onderwijs gegeven wordt (scholen, catechisaties,
zondagsscholen, enz.) en ook in de huisgezinnen een uitnemend
lees- en studieboek zal blijken te zijn.
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BIJBELSCHE KUNST.
De platen der serie „Bijbelsche kunst" zijn door hun bijzonder
fraaie uitvoering een sieraad voor elk vertrek, en vallen door den
buitengewoon lagen prijs onder ieders bereik. Ook zijn ze daardoor
zoo bij uitstek geschikt voor verspreiding op groote schaal.
Elke plaat heeft eene grootte van 40 X 27'/2 cM. en kost slechts
f 0.10. Bij 25 stuks, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze
van den besteller, f 0.09; 50 stuks in één soort of gesorteerd à 10.08;
100 stuks in één soort of gesorteerde f 0.07.
Bij bestelling van minder dan 5 platen tegelijk wordt f 0.05 extra
berekend voor het carton, waarmede de platen, ter voorkoming van
beschadiging, worden verzonden.
Bij bestelling is het voldoende op te geven: „Platen Bijbelsche
kunst", met vermelding van het nummer.
Deze platen zijn verkrijgbaar bij, of te ontbieden door elken soliden
boekhandelaar.
De serie bestaat thans uit de volgende nummers:
1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. Naar Anton Dietrich.
F. von Uhde.
2. Jezus predikt aan het meer
Leon Gérome.
3. De intocht in Jeruzalem
E. von Gebhardt.
4. Het laatste avondmaal
F. M. Brown.
5. De voetwassching
J. H. F. Bacon.
6. Gethsemane
Heinrich Hof mann.
7. Gethsemane
Graaf Harrach.
8. Het berouw van Petrus
M. de Munkacsy.
9. Jezus voor Pilatus
Antonio Ciseri.
10. Zie, de mensch !
W. A. Bouguereau.
11. De vrouwen bij het graf
Rembrandt.
12. De Emmausgangers
H. Lerolle.
13. De herders in den stal
Rembrandt.
14. Simeon in den tempel
William C. T. Dobson
15. De lofzang van Simeon
Jean Portaels.
16. De wijzen uit het Oosten
Eugène Girardet.
11 De vlucht naar Egypte
Ottilie Roederstein.
18. Laat de kinderen tot Mij komen
A. U. Soor.
19. Het verloren schaap
Paul H. Flandrin.
20. Jezus weent over de stad
Een catalogus met verkleinde afbeeldingen dezer platen wordt op
aanvrage gratis en franco toegezonden.

LECTUUR VOOR DE JEUGD.
DE EDELMOEDIGE WEES.
Vrij naar het Duitsch door J. VAN BERGEN.
3e druk. Geïllustreerd.
Prijs ingenaaid f 0.50; gebonden f 0.75.
Dat dit boek een derden druk beleeft, bewijst hoe goed de
bewerker den toon gevat heeft, hoe boeiend het verhaal is en
hoe dergelijke boeken nog altijd geliefd zijn bij hen, voor wie
ze bestemd zijn. Echt christelijk van inhoud en strekking laat
het zich zeer aangenaam lezen, vooral door wie oog heeft voor
die kleine fijne, juiste opmerkingen — die levende woorden —
die zooveel te denken geven en zoo helpen in verder leven.

DE DORPSVELDWACHTER.
EEN VERHAAL UIT DEN WATERVLOED VAN 1825

door J. F. BUISMAN.
TWEEDE DRUK.

Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.50; gebonden f 0.75.
De dorpsveldwachter bracht de apostolische vermaning in
practijk : „wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede." Hij hoopte zijn vijand vurige
kolen op het hoofd, en mocht het genoegen smaken, dat zijn
vergevingsgezindheid de bekeering van zijn vijand tot vrucht
had. Heden komt in het verhaal de zegen uit van het niet
zoeken van zichzelven, maar ook van wat des anderen is,
alsmede de waarheid van het Schriftwoord: „Als iemands wegen
den Heere behagen zoo zal Hij zelfs zijn vijanden met hem
bevredigen." Door de boeiende en levendige beschrijving van
den watervloed is het boekje daarenboven in hooge mate leerzaam en aantrekkelijk.

Illustratie uit: De dorpsveldwachter.
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WILLEM WYCHER`TS

-

DOOR

JAN VAN DE CROEZE.
Geïllustreerd door J. H. ISINGS Jr.
Prijs ingenaaid f 0.60; gebonden f 0.85.
Een boek dat onze jongens verslinden zullen. Een verhaal
uit den Geuzentijd, die èn voor de schrijvers èn voor de jongens
zijn aantrekkelijkheid niet verliest. Vooral als het zoo bijzonder
mooi geschreven is als dit boek. Met allerlei personen uit de
Vaderlandsche geschiedenis: Lumey, de Mentheda, Graaf Lodewijk enz. maken de lezers kennis. Genieten zullen zij in den
held van het verhaal, en inzonderheid in „Schele Ebben".
Bijzonder mooi is het hoofdstuk „Barends wraak".

HAAR EERSTE DIENST.
Naar het Engelsch van AMY LE FEUVRE.
DOOR
C.

VAN OPHEMERT.

Tweede druk. — Geïllustreerd.
Prijs ing. f 0.75; geb. f 1.—.
De geschiedenis van een Londensch meisje, dat verlangde,
evenals het Joodsche meisje in de geschiedenis van Naman,
„een kapitein" te mogen dienen. Hoewel zij haar wensch niet
rechtstreeksch vervuld zag, was zij toch door haar wel is waar
naïef, maar oprecht en vrijmoedig optreden tot rijken zegen. En
op een tijd dat zij dit wel het minst verwachtte, werd ook de
wensch haars harten in letterlijken zin vervuld. Kapitein d' Arcy
werd door haar geleid tot de wateren des levens. Menig grappig
tooneeltje maakt de lezing van dit in den grond der zaak ernstig
boekje tot ware ontspanningslectuur voor meisjes van 14-18 jaar.

Illustratie uit: Willem Wycherts.
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Een Martelaar der heerschzucht
DOOR

A. VAN DER FLIER.
Geïllustreerd door 0. GEERLING.

Prijs ingenaaid f 0.50; gebonden f 0.75.
Een stuk Vaderlandsche Geschiedenis uit het tijdvak der
Hollandsche Graven, t. w. de laatste jaren van den bekenden
Floris V, zijne verhouding tot de edelen en burgers, en tot slot
het moorddadig plan zijner vrienden, en de uitvoering daarvan.
Historische boeken als dit er een is, geven een goeden kijk
op de toestanden in verre vervlogen tijden. In de teekening van
de personen komt op treffende wijze uit het groote verschil
tusschen Floris V, een edelman en ridder in den rechten zin des
woords, die er was om het volk; en de mannen die uit wraakzucht hem hebben omgebracht, omdat zij meenden, dat het volk
er alleen was, om een speelbal te zijn van hun dwingelandij en
heerschzucht.

NAAR MOSCOU
DOOR

A. VAN DER FLIER.
Geïllustreerd door 0. GEERLING.

Prijs ingenaaid f 0.60; gebonden f 0.85.
Napoleon ! Moscou!! Ziedaar twee namen die ieder jongenshart
doen trillen van opwinding. Daar kunnen zij nooit genoeg van
hooren, want deze geschiedenis blijft altijd in de hoogste mate
hunne belangstelling trekken. En nu de geschiedenis wordt vertelt
door eene bekwame, en in alle opzichten voor deze taak berekende schrijfster als Mej. Van der Flier, zal dit hun zuiver
inzicht in de geschiedenis ten goede komen.

Illustratie uit: Een martelaar der heerschzucht.
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Tot den dood getrouw
door A. VAN DER FLIER.
Tweede druk.
Geïllustreerd door A. RGNCKEL.
Prijs ingenaaid f 0.50; gebonden f 0.75.
In dit boekje wordt de strijd geschetst dien Petrus Brulsy, een
Gereformeerd prediker ten tijde der Reformatie in Vlaanderen
tegen Rome heeft gestreden. Een monnik, fra Anselmus, zat hem
steeds op de hielen. Telkens ontkwam hij echter aan diens lagen.
Hij mocht het middel zijn dat een grafelijke jonker de dwaling
van Rome inzag en een getrouw aanhanger der Hervorming
werd. Zelfs den machtigen Keizer Karel V durfde hij, zij het ook
op bescheidene wijze, zeggen, wat diens plicht was ten opzichte
der Gereformeerden. Nadat hij meer dan eens wonderlijk gered
was, viel hij ten slotte in den strik, door Anselmus hem gespannen. Met heldenmoed stierf hij den marteldood.

UIT BANGE DAGEN
door A. VAN DER FLIER.
Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.60; gebonden f 0.85.
Het verhaal verplaatst ons in den Franschen tijd, wanneer
patriotten zich verbroederen met de Fransche overweldigers en
God en Oranje vergeten. Maar de Oranjeklanten leeren in deze
bange dagen tot God om uitkomst bidden. Zoo'n Oranjeklant is
grootvader Ver Horst, die zijn kleinkinderen Wim en Jan liefde
inboezemt voor eigen vorst en volk, land en taal. Zijn zoon, de
vader van Wim en Jan, een gematigd patriot, schikt zich echter
in het onvermijdelijke en wordt kolonel bij koning Lodewijk.
Wim wordt later page. Het goedige, maar zwakke karakter van
Lodewijk wordt hier fijn geteekend. Hij zocht het goede voor
Holland, maar wordt aan handen en voeten gebonden door
Napoleon en doet eindelijk afstand. Men zou deze geschiedkundige schets van het Koninkrijk Holland een historische
illustratie kunnen noemen van het woord : „Wat afvalt van den
hoogen God, moet vallen."

Illustratie uit: Uit bange dagen.
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DE KLEINKINDEREN
DOOR

A. J. HOOGENBIRK.
Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.50; gebonden f 0.75.
Een verhaal uit den tijd van de vervolging der Protestanten
in Frankrijk onder Lodewijk XV (± 1750). De regeering heeft
het gemunt op de kinderen der Protestanten, die zij in de
kloosters tot roomschen wil laten opvoeden. Twee meisjes van
8-10 jaar moeten dientengevolge elf jaar lang verborgen blijven,
gescheiden van hare moeder. Door den plotselingen dood des
vaders zijn het de beide grootvaders, die de kinderen ontrukken
aan het gevaar, door hen bij nacht en ontijden langs gebaande
en ongebaande wegen te voeren naar een veilige schuilplaats.
Het einde is, dat de moeder bij de twee dochters, die beide
tot een huwelijk komen, nog een gezegenden ouden dag heeft.
Allerlei ervaringen van uitredding en gebedsverhooring worden
meegedeeld.

Jaap Holm en z'n vrinden
DOOR

W. G. VAN DE HULST.
Geïllustreerd door J. H. ISINGS Jr.
Prijs ingenaaid f 0.90; gebonden f 1.15.
Dat deze schrijver een rijke fantasie heeft, weten we uit zijn
„Van een klein meisje en een groote klok," en dat hij een
goeden, juisten kijk heeft op het jongensleven, uit zijn „Ouwe
Bram". 1)
1-) Beide boekjes, bekroond door de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging,
werden in een paar maanden tijds uitverkocht.

Illustratie uit: Jaap Holm e ❑ z'n vrinden.
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Hij is er ook in dit werk in geslaagd om verschillende verhoudingen en toestanden in het jongensleven zoo te teekenen,
dat zij, als van het leven afgezien, den lezer aangrijpen en
vasthouden.
Boeiend van het begin tot het eind houdt het boek den lezer
gespannen door wat „men" noemt „een noodlottige samenloop
van omstandigheden," doch wat de schrijver toont te zijn „de
droeve gevolgen der zonde." Maar niet alleen van zonde ook
van vergeving van schuld spreekt dit boek, dat nergens deze
waarheid „preekt", doch ze zoo doet zien, dat elke jongen zich
verheugen zal met Jaap Holm en z'n vrinden kennis gemaakt te
hebben.

UIT HET VUUR GERUKT
door IDA KELLER.
Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.60.
Mejuffrouw Keller bezit in hooge mate de benijdenswaardige
gave van te kunnen vertellen. Wat ook het onderwerp zij, altijd
weer weet zij den lezer te boeien door haar aangenamen verteltrant. Er werd tot nog toe geen boekje van haar uitgegeven,
of het was binnen zeer korten tijd uitverkocht. Ook van dit
boek is de voorraad nog slechts zeer gering. Velen hebben met
groot genoegen kennis gemaakt met dit werkje, ja, het bracht
er een der beoordeelaars uit de commissiën van „Jachin" zelfs
toe uit te roepen : „In langen tijd heb ik geen boekje met zooveel genot gelezen!"

De Paradijsbloem
door IDA KELLER.
Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.60; gebonden f 0.85.
In dit boek, dat hoofdzakelijk voor meisjes is bestemd,
schildert de bekwame schrijfster ons in hare hoofdfiguur, de

Illustratie uit: De Paradijsbloem.
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„paradijsbloem", een alleszins navolgenswaardig voorbeeld van
zelfverloochenende naastenliefde en goede trouw. Het is niet
te zeggen hoeveel invloed ten kwade een slecht boek soms
kan uitoefenen; maar daar staat gelukkig tegenover dat eveneens
onberekenbaar is hoeveel goeds een werk als dit, dat waarlijk
tot de „goede boeken" mag worden gerekend, uit kan werken. Het
verhaal is, als al de werkjes van de gezochte schrijfster, belangwekkend en onderhoudend, terwijl de opvoedende kracht die er
van uitgaat menig jong meisje nader zal kunnen brengen tot God.

VOLKOMEN VEILIG.
Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in België
door SALVAFAMA.
Bekroond door de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging.

Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.60; gebonden f 0.85.
In dit boek wordt ons de in meer dan éen opzicht merkwaardige levensgeschiedenis van „Francis Alard" verteld. De
bekwame schrijver, die de hem ten dienste staande bronnen op
meesterlijke wijze heeft weten te gebruiken, zegt in een kort
woord vooraf :
„„De engel des Heeren legert zich rondom degenen, die hem
vreezen, en rukt hen uit."
De waarheid van dit Schriftwoord wordt door den levensloop
van Francis Alard treffend bevestigd.
Reeds in 1874 verscheen een werk 1), dat zijn naam ten titel
draagt, en waarin eenige bijzonderheden uit zijn leven als stof voor
een roman, verwerkt zijn. Daarin is echter veel ingevoegd, wat
Alard niet overkwam, en veel weggelaten, wat hij wel ondervond.
Het hier volgend verhaal is ingekleed, maar alle voorvallen,
die het vermeldt, zijn feiten; niets is verdicht. Ik heb zijn geheelen levensloop, voor zoover die uit oude oorkonden bekend
is, trouw op den voet gevolgd. Gods daden zijn wonderlijker
dan onze stoutste verbeelding; men behoeft er waarlijk niets
bij te bedenken."
') Francis Alard, door Emmanuel Rosseels.

Illustratie uit: Volkomen veilig.
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De zoon van schipper Holting
door W. SCHIPPERS.
Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.60; gebonden f 0.85.
Was de naam van dezen schrijver voor ongeveer drie jaren
een geheel onbekende in de schrijverswereld, hierin kwam na
de verschijning van „Het Uilennest" eene plotselinge verandering.
Want als met éen slag won hij door dit boek de dankbare bewondering van velen, die genoten hebben van dit eenvoudig
verhaal over eenvoudige menschen.
In „De zoon van schipper Holting" doet de schrijver ons zien
wat de droeve gevolgen kunnen zijn van éen misstap begaan
in een enkel onbewaakt oogenblik. Doch niet alleen de droeve
gevolgen toont hij aan, maar hij doet ook zien hoe zoo'n struikeling een keerpunt kan worden in het leven, — een keerpunt dat
voor dieper vallen behoedt.

De val van het Spaansche nest.
Een verhaal uit de jaren 1576-78
door P. A. SPARENBURG
Geïllustreerd door 0. GEERLING.
Prijs ingenaaid f 0.50; gebonden f 0.75.
De ontruiming van Spaansche soldaten uit en daarna de afbreking van het kasteel „Vredenborch" in 1577 en '78 in het
eeuwenoude Utrecht, hadden dit grootsche gevolg, dat de rust
en vrede binnen de oude bisschopstad voor goed waren teruggekeerd. Over het ontstaan en het gebruik van deze oude sterkte
vertelt de bekende schrijver ons menige belangrijke bijzonderheid.
Zijn verhaal behoort tot die lectuur voor onze jongens, welke
ontspannend en leerzaam tevens is.

Illustratie uit: De zoon van schipper Holting.
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ZONNESTRALEN.
GEÏLLUSTREERD LEESBOEK VOOR DE BI JBELSCHE
GESCHIEDENIS IN SCHOOL EN HUIS

door J. SCHOUTEN.
Ia. (Oud Testament).
Ib. (Nieuw Testament).
Prijs per stukje 30 cent.
Deze boekjes kunnen gebruikt worden in het 2e en 3e leerjaar
als een inleiding voor, als overgang tot het eigenlijk Bijbellezen.
Als zoodanig wil ik ze gaarne aanbevelen. De lesjes zijn goed
geslaagd, eenvoudig, opgewekt van stijl, van passende grootte.
De zeer fraaie prentjes verhoogen de waarde; de keuze daarvan
kan ik niet anders dan hoogst gelukkig noemen. Het papier is
mooi glanzend, lijkt mij sterk, het bandje is solide, de voorpagina levendig gekleurd. De prijs is — gezien het geheel, inwendig en uitwendig — niet te hoog. Ik acht het boekje, mits
goed gebruikt, een aanwinst voor onze scholen.
Paedagogisch tijdschrift.

Kalender voor Jong Nederland.
Op tal van Nederlandsche Zondagsscholen worden bij de
Kerstfeestviering Scheurkalenders uitgedeeld. De besturen waren
dan evenwel steeds verplicht eene keuze te doen uit bestaande
Christelijke Scheurkalenders, die alle voor volwassenen bewerkt
werden.
Nu is het waar dat de bedoeling is, een dagelijkschen Evangelieprediker in de gezinnen te brengen, maar ook is het waar
dat, wat men den kinderen in dezen vorm aanbood, slechts
denkbeeldig een geschenk voor hen was. Aan den inhoud hebben
zij, behalve soms aan de verhaaltjes op de achterzijden, heel weinig.
Om hierin te voorzien, geeft de uitgever dezes dit jaar een
kalender uit, die bepaald geschreven werd met het oog op de
jeugd. Aan den inhoud werd de meest mogelijke zorg besteed.
Deze werd, voor zoover de voorzijden der blaadjes betreft,
samengesteld door Adelpha, Jonkvr. H. B. de la Bassecour Caan,
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Betsy, P. Brouwer, Mej. A. v. d. Flier, Cora C. G., Aletta Hoog,
A. J. Hoogenbirk, W. G. van de Hulst, Johanna, Ida Keller,
Maria Laarman, Mej. J. L. F. de Liefde, Quirina, Wilh. Riem Vis,
Veka, allen namen die op het gebied Chr. kinderlectuur een
goeden klank hebben, en bij rijke afwisseling een degelijken
inhoud waarborgen. De achterzijden bevatten allerlei korte verhaaltjes, versjes, raadsels, prijsvragen enz. enz.
Het keurige, in kleuren gedrukte schild stelt voor de jonge
Timotheus, onderwijs ontvangende.
Geschreven voor de jeugd geeft deze kalender ook voor de
eenvoudigen onder de volwassenen menig opwekkend woord.
Een kalender voor volwassenen is voor kinderen niet, doch
een goed geschreven kalender voor de jeugd is tevens voor vele
volwassenen wel geschikt.
Daarom is deze Christelijke kalender voor Jong Nederland de
kalender bij uitnemendheid om op Zondagsscholen en dergelijke
uitgedeeld te worden.
De prijs werd zeer laag gesteld, en wel op 60 cent per exemplaar.
10 ex. à 50 cent.
50 ex. à 30 cent.
30 ex. à 40 cent.
20 „ „ 45 „
40 „ „ 35 „
100 „ „ 25 „
Ook dit jaar wordt wederom door mij uitgegeven de reeds
jarenlang gunstig bekende

Scheurkalender Eben-Haëzer
bewerkt door H. W. S.
Het schild, met in zachten tint uitgevoerde illustratie „De
kloppende Heiland", omgeven door een bloemversiering, bestaande
uit witte leliën, is bijzonder fraai.
De prijs is, als voorheen; slechts f 0.50 per ex. .Aangezien ik
ook dezen kalender lever op dezelfde voorwaarden als mijne
Zondagsschooluitgaven, is hij reeds bij kleine getallen tegen
halven prijs, dus à f 0.25 te bekomen, en alzoo

bijzonder geschikt voor uitdeelingen.
Reeds in het begin van December was de jaargang 1910 van
dezen zoo gunstig bekenden kalender uitverkocht. Het verdient
alzoo aanbeveling tijdig te bestellen.
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Verhalen voor de Jeugd
door E. GERDES.
In de mooie, groote, geïllustreerde uitgave.
Prijs f 0.90. In stempelband f 1.20.
(Bij bestelling van 12 exemplaren dezer boeken, ook gesorteerd, wordt slechts de halve prijs berekend. De banden
evenwel kosten f 0.30, zoodat 12 gebonden exemplaren zullen
kosten f 5.40, plus f 3.60 voor de banden, = f 9.—.)

E. GERDES.

DE KANTEN ZAKDOEK. 5e druk
(Band 30 ct.)
DE VERLOREN SCHULDBEKEN=
TENIS. 5e dr. (Band 30 ct.)
JAN VAN DIEMEN. Een verhaal
uit den tijd van de oorlogen
tusschen de Hollandsche Repu
bliek en Engeland 1665-1672.
4e dr. (Band 30 ct.)
HET GEHEIM VAN DEN GEUS.
Een verhaal uit den 80-jarigen
oorlog. 4e dr. (Band 30 ct.)
ROSA-FLUWEELTJE. 4e dr. (Band
30 ct.)
DE JONGE POTTENKOOPMAN.
5e dr. (Band 30 ct.)
HET HUIS WIJNGAARDE. Een
verhaal uit het jaar 1598. 5e dr.
(Band 30 ct.)

„Onze goede oude vriend" kon vertellen; hij, de baanbreker
der christelijke geschiedkundige verhalen voor de jeugd.
Het zou dwaasheid zijn, ook maar een enkel woord te zeggen
ter aanbeveling der Gerdesboeken; daarvoor zijn ze te bekend
en te geliefd.
Wie thans tot de oude garde gaan behooren, hebben in hun
jeugd van Gerdes' geschriften genoten, en nog steeds zijn ze voor
het jonge geslacht een bron van genot en tevens van leering.
Dat behoort wel meer tot de grootste roem van een schrijver,
dat nog jaren en jaren na zijn dood, en meer dan een halve
eeuw nadat ze geschreven werden, zijn boeken nog altijd den
naam hebben van „gezond en frisch" te zijn.

ALFABETISCH REGISTER.
Adelpha. Jonge Levens
.
.
t Adelpha. Stofgoud
.
.
Adlof, Aloïs. Gevonden schatten .
Adriani, B. J. Evangelieprediking op het ziekbed
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.
.
.
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Agaard, G. Sterke handen
Alcock, D. Aan den Euphraat
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•
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.
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Betsy. De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden
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§ Nog slechts ingenaaid verkrijgbaar.
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Enka. Die voorgaan en die achteraan komen
.
.
* Enka. Het komt .
.
* Enka. Langs verschillende wegen
Evers, Ernst. De zaligsprekingen
Farrar, F. W. De Herodessen
.
.
Farrar, F. W. Onweerswolken
Feuvre, Amy le De geheimzinnige kast
Feuvre, Amy le De vredestichtster
Feuvre, Amy le Ga, werk in mijn wijngaard
§ Feuvre, Amy le In de schaapskooi terug
t Feuvre, Amy le Zijn kleine dochtertje
.
Feuvre, Amy le Haar eerste dienst
Flier, A. van der De geuzenadmiraal van Zeeland
Flier, A. van der Door nacht tot licht
Flier, A. van der Door overmacht geveld .
Flier, A. van der Een martelaar der heerschzucht
Flier, A. van der Een wegbereider
Flier, A. van der In den storm
Hier, A. van der Naar Moscou
.
Hier, A. van der Op leven en dood .
t Flier, A. van der Te midden der branding
Flier, A. van der Toen de duisternis dreigde
Flier, A. van der Tot den dood getrouw
.
.
Flier, A. van der Uit bange dagen
Hier, A. van der Uit het leven van een held
Flier, A. van der Uit fel bewogen tijd
Flier, A. van der Van Jacatra tot Batavia .
.
Flier, A. van der Voor vrijheid en recht
Flier, A. van der Wat het einde werd .
Freudenberg, R. Dr. David Livingstone
Fries, N. Gods handlangers .
Gaay Fortman, N. A. de De geschiedenis der
.
.
.
medische zending .
Geloofsbelijdenis van den christen. De
Gerdes, E. Anna Vermuers .
.
Gerdes, E. De gespleten balk .
Gerdes, E. De jonge pottenkoopman
* Uitverkocht.
§ Nog slechts ingenaaid verkrijgbaar.
t Nog slechts gebonden verkrijgbaar.

PRIJS
Ingen. Geb. Blz.
197
iƒ 0.40
„ 1.- f 1.40 43
„ 1.50 „ 1.90 44
„ 1.25 „ 1.65 44
„ 2.50 „ 2.90 45
„ 2.50 „ 2.90 160
46
„ 1.50
„ 3.- „ 3.80 47
„ 1.25 „ 1.65 162
„ 1.25 „ 1.65 162
„ 1.25 „ 1.65 162
„ 1.50 „ 1.90 162
„ 0.80 „ 1.20 162
„ 0.75 „ 1.- 248
„ 0.60 „ 0.85 198
„ 1.50 „ 1.90 49
„ 2.50 „ 2.90 50
„ 0.50 „ 0.75 250
„ 1.80 „ 2.20 234
„ 2.- ,, 2.40 52
„ 0.60 „ 0.85 250
„ 2.50 „ 2.90 53
„2.- „2.40 51
„ 2.50 „ 2.90 51
„ 0.50 „ 0.75 252
„ 0.60 „ 0.85 252
„ 0.50 „ 0.75 199
„ 2.50 „ 2.90 54
„ 0.60 „ 0.85 198
„ 2.50 „ 2.90 54
„ 2.- „ 2.40 55
„ 1.80 „ 2.20 55
„ 1.50 „ 2.- 58
„ 2.„ 0.15
„ 0.50
„ 0.50
„ 0.90

„ 2.50 57
142
„ 0.75 200
„ 0.75 200
„ 1.20 264
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PRIJS
Ingen. Geb. Blz.

Gerdes, E. De kanten zakdoek
Gerdes, E. De slang in het paradijs
Gerdes, E. De verloren schUldbekentenis
.
* Gerdes, E. Een schat uit zee
Gerdes, E. Het geheim van den Geus
Gerdes, E. Het huis Wijngaerde
* Gerdes, E. In Enghelenburg
Gerdes, E. Jan van Diemen .
Gerdes, E. Rosa-Fluweeltje
.
.
.
Getuigschrift of diploma .
Gheel Gildemeester, Dr. F. van Thomas Carlyle.
Granjon, FraiNois. De strijd eens priesters .
Green, E. E. De wraak van Ralph Roxburgh
.
* Green, E. E. Het dozijn van den dokter .
Gunning, J.H.zn. Dr. J. H. Waarom niet toegetreden? .
.
.
.
.
•
.
Haar Romeny, A. B. ter Beloften op den levens.
.
.
.
.
weg .
.
Haga, W. K. Jan van Kuyk Woutersz.
Hana, H. J. Hollands waterleeuw .
.
Haspels, G. F. Skandinavische reisschetsen .
§ Havergal, Frances Ridley. Geheel voor den Heer
Havergal, Frances Ridley. Koninklijke bevelen .
Havergal, Frances Ridley. Koninklijke gift
Havergal, Frances Ridley. Mijn koning
Havergal, Frances Ridley. De koninklijke uit.
.
.
.
.
noodiging
Herinneringen voor kranken en lijdenden
Het licht der wereld
.
Hoekstra, J. De christennaam
Bogendorp, Jonkvr. A. van Juliana van Stolberg
Homoet, J. C. De bruine prins en zijn vrienden
Hoogenbirk, A. J. De kinderen van A-quadraat
.
.
Hoogenbirk, A. J. De kleinkinderen
Hoogenbirk, A. J. De twee broeders .
Hoogenbirk, A. J. Door diepe wateren
.
Hoogenbirk, A. J. Geen blijvende stad
.
Hoogenbirk, A. J. Heeft Calvijn ooit bestaan? .
Hoogenbirk, A. J. Kinderen huns tijds
Hoogenbirk, A. J. Morgenlicht en middagzon
* Uitverkocht.
§ Nog slecht singenaaid verkrijgbaar.

f 0.90
„ 0.50
„ 0.90
„ 0.40
„ 0.90
„ 0.90
„ 0.50
„ 0.90
„ 0.90
„ 0.30
„ 1.50
„ 1.50
„ 0.60
„ 1.25

1.1.20 264
„ 0.75 200
„ 1.20 264
201
„ 1.20 264
„ 1.20 264
„ 0.75 200
„ 1.20 264
„ 1.20 264
220
„ 1.99 59
„ 1.90 60
„ 0.85 164
„ 1.65 162

„ 0.25

144

„ 0.60
„ 0.60
„ 0.50
„ 2.50
„ 0.65
„ 0.65
„ 0.65
„ 0.65

„ 0.90
,, 0.85
„ 0.75
„ 2.90
„ 0.90
„ 0.90
„ 0.90
0.90

„ 0.65
„ 0.25
„ 2.75
„ 0.15
„ 1.50
„ 1.25
„ 1.80
„ 0.50
„ 0.60
„ 0.40
„ 0.90
„ 0.25
„ 1.50
„ 0.60

„ 0.90 64
65
„ 3.25 236
142
„ 1.90 66
„ 1.75 203
„ 2.20 68
„ 0.75 254
„ 0.85 164
204
„. 1.15 166
71
„ 1.90 67
„ 0.85 166

142
201
202
61
62
63
63
64
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PRIJS
Ingen.
Geb.

Hoogenbirk, A. J. „Om de kunst"
Hoogenbirk, A. J. Om een keizerstroon
* Hoogenbirk, A. J. Op de hoogeschool des levens
§ Hoogenbirk, A. J. Rika van de Zandhoeve
.
.
.
Hoogenbirk, A. J. Tweemaal gevonden
Hoogewerff, G. C. Bar-Cochba, de valsche Messias
.
* Hoogewerff, G. C. Donkere dagen
Hoogewerff, G. C. Een schipbreukeling
Hulst, L. J. Supra en Infra .
.
.
Hulst, W. G. van de Jaap Holm en z'n vrinden
Huydecoper, Dr. T. R. C. Gedachten bij het
naderen van den dag der aflegging mijner geloofsbelijdenis
.
.
.
.
.
.
IJsseling, Ds. P. C. Over de menschwording Gods
llsseling, Ds. P. C. Tertullianus, verdediging der
christenen
.
.
Johanna. De verloren dochter
Johanna. Roberts beschermengel .
Jonker, Dr. A. J. Th. Beter dan robijnen .
Jonker, Dr. A. J. Th. Voor donkere dagen .
Jonker, Prof. Dr. A. J. Th. Zich niet voor Hem
schamen .
.
•
Kaart van Palestina .• .
Kalender voor Jong Nederland
Kate, J. J. L. ten Op 's levens tweesprong
Keller, Adolf. Naar den Sinaï
Keller, Ida. De paradijsbloem
.
.
Keller, Ida. Silvia, de bloem van het zuiden
§ Keller, Ida. Uit het vuur gerukt
§ Keller, Ida. Vyvia, de koningin der heide
Kenyon, C. Negen dagen koningin
.
.
Kijkjes naar binnen en naar buiten
§ Klercq, Ds. W. Een bundel schetsen
Kleijn, A. A. De stadhouders van Friesland
.
Kooi, P. van der Kort overzicht der Bijb. Geschied.
Korff, F. W. A. Lijden en strijden in 's Heeren
.
.
.
dienst
.
.
.
Korte Levensschets en Briefwisseling eener vroeg
ontslapene
* Uitverkocht.
§ Nog slechts ingenaaid verkrijgbaar.

Blz.

f 1.50 f 1.90

„ 0.40
„ 0.50
„ 0.60
„ 0.90
„ 1.50
„ 0.60
„ 0.90
„ 0.45
„ 0.90

70
204
„ 0.75 167
„ 0.85 168
„ 1.15 168
„ 1.90 170
„ 0.85 172
,, 1.25 1172
71
„ 1.15 254

142
" 0.10
„ 1.- „ 1.25 239
„ 1.„ 0.50
„ 1.„1.„1.-

„ 1.25
„ 0.75
„ 1.50
„1.40
„1.40

„ 0.15
„2.50'
„1.1.40
„ 0.60
„ 0.50
„ 0.60
„0.60
„ 0.60
„ 1.50
„ 0.80
„ 0.90
„ 0.50

„1.50
„ 1.75
„ 0.85
„ 0.75
„ 0.85
„0.85
„ 0.85
„ 1.90
„ 1.20

239
174
176
72
73
143
223
262
178
75
256
205
256
206
179
79
234
179
244

„ 0.80 „ 1.20 76
„ 0.50 „ 0.90 77
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Kuiper, J. Geschiedenis van het Godsdienstig en
kerkelijk leven van het Nederlandsche volk
.
.
Liefde, J. de De diligence
Liefde, J. L. F. de Begeerten des harten
Liefde, J. L. F. de De vrucht, die blijft
Liefde, J. L. F. de Onder zes nichtjes en neefjes
.
Liefde, J. L. F. de Strijd
* Looman, T. M. Gids voor den bijbellezer
Looman, T. M. Gids voor den bijbellezer .
.
.
.
.
Lubeley, Ignatia. Novellen
t Maclaine Pont, M. W. Franzisco de Enzinas
.
Maks, W. N. J. Vertellen en zingen
.
Mann, Rev. Mimes. Domineestypen
Marshall, Emma. Een schuld vereffend
Marshall, Emma. Lizette
.
.
.
.
Marshall, Emma. Nr. XIII. Het standbeeld zonder
naam
.
.
.
.
.
.
.
M'Clymont, Dr. J. A. Het nieuwe testament en
zijn schrijvers
.
.
.
.
.
Meade, L. T. De engel der liefde .
Melle, P. J. van De koninklijke wet
.
.
Melle, P. J. van Een en ander over de Mormonen
Melle, P. J. van Korte schets der Christel. geloofsleer .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Melle, P. J. van Repetitorium der Christel. Ethiek
Mede Bianquis, Marie. De roeping der vrouw
volgens den bijbel
.
.
* Meyer, F. B. Israël, een vorst Gods .
Nes, Dr. D. M. van De graaf van Zinzendorf
Nes, Dr. H. M. van John Bunyan .
Nes, Dr. D. M. van John Wesley .
Nes, W. van Eén pleitgrond slechts
Nes, W. van Verwoeste levens
.
Nicolaas. De pastorie van Ni5ddebo
Nicolaas. Mijn vrouw en ik .
Nissen's Practische handleiding bij het onderwijs
in de bijbelsche geschiedenis
.
.
.
Noodig onderricht voor wie belijdenis wenschen te
doen in de Hervormde (Gereformeerde) kerk .
Notten, J. W. A. De staf des pelgrims
.
.
* Uitverkocht.
Nog slechts gebonden verkrijgbaar.

PRIJS
Ingen. Geb. Blz.
„ 0.50
„1.80
„1.60
„ 1.40
„ 1.60
„ 3.„2.25
„ 1.80
„ 0.40
„ 1.„ 1.60
„ 1.80

„ 6.- 78
„ 0.75 181
„ 2.20 79
„2.- 80
„ 1.75 206
„ 2.- 81
„ 3.50 83
„ 2.50 1242
„ 2.75 231
„ 2.20 83
207
„ 1.40 84
„ 2.- 85
„ 2.20 85

„ 1.25 „ 1.65 85
„ 0.75 „ 1.- 85
» 1.50 „ 1.90 107
,, 1.50 „ 1.90 86
„ 0.075
' 87
„1.- ,
„1.25

88
88

„ 1.601 , 2.„ 1.50 „ 1.90
„ 1.50 1 „ 1.90
„ 1.50 „ 1.90
„ 1.50 „ 1.90
„ 1.50 „ 1.90
„ 1.50 „ 1.90
„ 1.601 „ 2.„ 1.40 „ 1.75

89
90
91
92
92
94
95
97
232

„ 2.25 99
„ 0.15
144
„ 1.50 „ 1.90 100
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.
.
Nijland, E. Japan en de Japanneezen .
Nijland, E. John Williams, de apostel van Polynesië
.
Onze christelijke feestdagen .
Ophemert, C. van Was het toeval?
.
•
.
Os, A. van Uit den heldentijd van Israël
Pearsall Smith, Mevr. Des christens heilgeheim
Penning, L. De trompetter van Gorkum
Penning, L. De watervloed .
.
* Penning, L. Naar huis .
Plooij, Dr. D. Dr. Maarten Luthers 95 stellingen enz.
Plooij, Dr. D. Het Boeddhisme
Porchat, Jac. De vluchteling .
•
.
Prisca en Miriam
•
.
Pfennigsdorf, E. Christus en het moderne leven
Prosser, Mevr. Zacharias Eigendunk .
Quandt, E. De biechtvader der Roboses
.
Riem-Vis, Wilha. Acht jaar in Siberië
Riem-Vis, Wilha. In de Kara-mijnen .
.
Roozemeyers leesboek „Het Christelijk geloof"
Rildiger, M. Door diepe wateren .
Rildiger, M. Pater Andreas .
.
H. W. S. Nieuw Bijbelsch dagboekje .
.
.
* H. W. S. Schetsen uit het leven van den Heer
Jezus Serie I .
.
* H. W. S. Schetsen uit het leven van den Heer
Jezus Serie II .
•
•
•
•
.
.
W. S. Tot arbeid geroepen, tot dienen gewijd
H. W. S. Twee levensschetsen
.
* H. W. S. Uit en voor het leven .
.
.
W. S. Woorden uit den Bijbel voor eiken dag
des jaars
•
•
•
•
Saldern, Th. von Het boek der Margaretha's
Salvafama. Volkomen veilig .
.
Scharling, Prof. Dr. Henrik. Jewik
Scheurkalender Eben-Haëzer .
.
Schippers, W. De vondeling .
.
.
.
Schippers, W, De zoon van schipper Holting
Schippers, W. Het uilennest .
.
.
Schmidt, W. Aethelburga
•
•
•
•
.
§ Schneller, Ludwig. Kent gij de apostelen ?
.
* Uitverkocht.
§ Nog slechts ingenaaid verkrijgbaar.

PRIJS
Ingen. Geb. Blz.
f1.- f 1.401101

„ 0.60 „ 1.- 103
„ 1.50 „ 1.90 104
„ 0.80 „ 1.20 181
„0.50;„0.75 183
„ 0.60 „ 0.85 106
„ 0.75 „ 1.- 208
„0.60 „0.85 209
„0.60 „0.85210
„ 1.25 „ 1.50 240
„ 1.105
„0.60 „ 0.85 211
„0.75 „ 1.-!184
„ 1.60 „ 2.- 185
„ 0.60 „ 0.85 185
„1.50 „1.90 187
„0.90 „ 1.15 187
„ 0.90 „ 1.15 189
„0.40'143
„ 1.80 „ 2.20 106
„ 1.- „ 1.40 ,107
„ 1.50 „ 1.90 107
„ 0.30

211

„ 0.30
211
„ 0.65 „ 1.- 109
„ 1.- „ 1.40 110
„ 1.- „ 1.65 108
„ 0.75
„ 1.80
„ 0.60
„ 2.50

„1.„ 2.30
„ 0.85
„ 2.90

„ 0.75
„ 0.60
„ 1.25
„ 3.20
„ 1.50

„1.„ 0.85
„ 1.65
„2.-

108
190
258
110
263
189
260
233
232
111

272
.
Schneller, Ludwig. Opdat allen Hem kennen
Sch6ttelndreiër, C. F. Bijbelsche geschiedenissen
Schouten, J. Zonnestralen Ia 0. Test.
Ib N. Test.
Schril!, Ernst. Dokter Voorwaarts' strijd en overwinning .
.
.
.
.
* Schril!, Ernst. Hedwig
* Schrill, Ernst. Robert Fahrenhi5ft
* Schrill, Ernst. Uit Ruslands steppen
§ Schril, Ernst. Zijn erfdeel
Schriider, J. E. Bij de levensbron
t Schrider, J. E. De gelijkenis van den verloren
zoon
.
.
Schrider, J. E. Eerstelingen uit de geschiedenis
.
.
.
der christelijke kerk
.
Schrider, J. E. Het gesprek des Heeren met de
.
.
.
.
.
Samaritaansche
Schriider, J. E. Het leven van Paulus .
Schreider, J. E. Het lijden des Heeren .
Schr6der, J. E. Kennen doet liefhebben
Schreider, J. E. Levende profetieën van den Christus
.
.
Schriider, J. E. Op Jezus zien
Schrider, J. E. Wandelen in het licht .
Silke, Louise C. Standvastig en getrouw
Siward, de Germaansche gevangene
Slotemaker de Bruine, Dr. J. R. Toegepast
.
.
.
.
.
.
christendom .
Sohm, Rudolf. De geschiedenis der kerk
Sparenburg Jr., P. A. De val van het Spaansche nest
Spurgeon, C. H. Schetsen uit de pelgrimsreis .
t Spurgeon, C. H. Zijn God onderricht hem
Staal, M. van der Bastiaan, de Rotterd. straat.
.
jongen .
* Stein, Armin. Albrecht Drer .
.
.
Stein, Armin. Catharina von Bora
Stein, Armin. Een ridder zonder vrees of blaam
Stein, Armin. Elizabeth, Keurvorstin van Branden.
.
.
.
burg
.
.
Stein, Armin. Filippus Melanchton
* Uitverkocht.
§ Nog slechts ingenaaid verkrijgbaar.
t Nog slechts gebonden verkrijgbaar.

PRIJS
Ingen. Geb. Blz.
f 2.- f 2.50 112

„ 0.50 „ 0.75 212
„ 0.30
262
„ 0.30
262
„3.60
„ 1.50
„ 1.80
„ 1.50
„ 2.50
„ 1.-

„4.40 113
„ 1.90 116
„ 2.25 116
117
„ 2.90 118
„ 1.40 120

„ 0.60 „ 0.95 120
„ 0.60 „ 0.95 121
„ 0.60
„0.60
, 1.„ 1.„ 0.25
„ 1.„ 1.25
„ 1.80
„ 1.50

„ 1.40
„ 1.65
„ 2.20
„ 1.90

121
122
122
123
123
124
124
125
125

„ 0.60
„ 1.50
„ 0.50
„ 1.„ 1.80

„ 1.„ 1.90
„ 0.75
„ 1.40
„ 2.20

126
127
260
128
128

„ 0.95
„0.95
„ 1.40
„ 1.40

„0.50 0.75 214
„0.75 „ 1.- 14
„ 0.75 „ 1.- 15
„1.60 „1.90 16
„ 1.50 L90 18
„1.50 „1.90 19
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.
Stein, Armin. Het leven van J. F. Oberlin .
Stein, Armin. Kardinaal Albrecht en zijn gunsteling
Stein, Armin. Koningin Louise van Pruisen
* Stein, Armin. Maarten Luther en Graaf Eberhard
.
.
.
von Erbach .
.
Stein, Armin. Paul Gerhardt
Stein, Armin. Wonderbaar geleid
Stienstra, P. De evangelieverhalen voor school.
.
.
.
gebruik .
Stockmayer, Otto. Gedachten over den profeet
Elia .
.
.
.
.
.
Stockmayer, Otto. Van stap tot stap. .
Stretton, Hesba. Jessica's eerste gebed
Stretton, liesba. Sam Frankens Spaarbank .
Swan, A. S. Beproefd en trouw bevonden
Swan, A. S. De erfgenaam van St. Cyrus
Swanborn Gzn., R. A. Amateurswerk
Thomas, Frank. Levensvragen
Thomas, Frank. Ouders en kinderen
Thorne, Guy. En het was nacht
.
Uit den Franschen tijd
Uit een heilig verleden .
.
.
Veluwe, Bart van de Sprokkelhout
.
.
Verbondslied van het Nederl. Jongelingsverbond
§ Vergers, P. Willem van Straal .
.
.
.
Verhoeff, J. 0. Een woord tot allen, die in de
Nal. Herv. kerk belijdenis des geloofs hebben
afgelegd .
.
.
Verhoeff, J. G. Psalm 146
Visser, J. Roeping?
.
.
.
Waals, Jacqueline E. van der Nieuwe verzen
* Walton, Mevr. Mijn eigen kleine wereld *.
§ Walton, Mevr. Schaduwen .
.
West, Mevr. Frederich. Om een kroon
Westerbrink-Wirtz, J. M. Verzen
.
Wielemaker, K. en Goote, C. Atlas der Bijb.
Aardrijks- en Oudheidkunde
.
.
.
Wiersma, J. H. Vergeet uwe belijdenis niet
dito
id.
goedk. uitgaaf
Wilkerdon, W. van Het verloren kruisbeeld
* Uitverkocht.
§ Nog slechts ingenaaid verkrijgbaar.

PRIJS
Geb. Blz.
Ingen.

f 1.80 j. 2.20 20
„ 1.25 „ 1.65 21
„ 0.75 „ 1.- 23
24
„ 1.50
„ 0.75 „ 1.- 25
„ 0.75 „ 1.- 26
„ 1.- „ 1.25 244
„ 0.65
„ 0.45
„1.„ 0.15
„ 1.60
„ 1.50
„ 1.25
„ 1.„ 0.60
„ 1.80
„0.60
„ 3.„ 0.60
„ 0.03
„ 0.90

„ 0.90 129
130
„ 1.25 216
191
„ 2.- 130
„ 1.90 131
„ 1.65 131
„ 1.40 133
„ 0.90 134
„ 2.20 235
„0.85 217
„ 3.75 237
„ 1.- 134
140
„ 1.15 191

„ 0.15
„ 0.50
„ 1.„ 1.„ 0.80
„ 1.„ 0.50
„ 0.60

143
„ 0.75 135
„ 1.40 135
„ 1.50 235
„ 1.20 192
„ 1.40 192
„ 0.75 192
„ 1.- 137

„ 2.20 „ 2.50 242
„ 0.45 „ 0.85 143
„ 0.20
143
„ 0.75 „ 1.- 217
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Wilkerdon, W. van Kinderen des Allerhoogsten
* Williams, J. E. flodder. Het leven van George
Williams
.
.
.
.
.
.
.
.
Witt—Guizot, Mevr. de Charlotte de Laval en
.
.
.
.
.
.
Louise de Coligny .
.
.
Worboise, E. J. Nevel en zonneschijn .
Wormser, J. A. Een man uit en voor het volk .
.
.
.
.
.
.
Zuiveraar, De kleine .
Zwart, A. C. de Een Nederlandsche Macchabeër
Zwart, A. C. de Hoe de zoon van den pionier
.
.
president werd
.
Zwart, A. C. de Van de planken hut naar het
.
.
witte huis
.
* Uitverkocht.

PRIJS
Ingen. Geb. Blz.
f 0.90 f1.15 194
„2.50 „ 2.90 137
„ 1.80 „ 2.251138
„ 1.80 „ 2.20 138
„ 0.60 „ 0.851140
„ 0.40 42
„ 0.60 „ 0.85 218
„ 0.60 „ 085 218
„ 0.60 „ 0.85 1218

CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK.
Als le deel voor den veertienden jaargang verscheen :

UIT EEN HEILIG VERLEDEN

Groot prachtwerk met buitengewoon goed geslaagde platen in driekleurendruk.
Van een dergelijk prachtwerk alleen zou in vroegere
jaren de prijs allicht het dubbele van den abonne-

mentsprijs van eenjaargang Christelijke Bibliotheek
bedragen hebben.
De leden ontvingen gelijktijdig hiermede een ex. van

HAAR ERFSTUK door MARIA L. en den
KALENDER EBEN-HAEZER, bewerkt door

H. W. S. voor het jaar 1911,

terwijl in den loop van den 14en jaargang nog zullen
worden toegezonden:
DE GOUDEN POORT, door Diederich Speckmann.
IN DIENST VAN ZIJN ZENDER, door Helene

Christaller.
TWEEMAAL GESTORVEN, door Ernst Schrill.
DE SCHAAPHERDER, door C. Beyer, benevens
VIJF GROENE BOEKJES onder redactie van 11. W. S.
EN TOCH BETAALT MEN SLECHTS VIJF
GULDEN PER JAARGANG.
Boven dit alles is ieder lid in de gelegenheid gesteld gratis
in het bezit te komen van meerdere degelijke boekwt rken.
In eiken soliden boekhandel zijn de reeds verschenen
nieuwe uitgaven ter inzage te bekomen en is de nieuwe
catalogus gratis verkrijgbaar.
Deze catalogus, op zichzelf een fraai uitgevoerd boekwerkje, wordt ook op aanvrage gratis en franco toegezonden door den uitgever

G. F. CALLENBACH te Nijkerk.

Slechts vijf gulden per jaar.

Onberispelijkeuitvoerin g.

Uitsluitend n ieuwe boeken.

PLATEN VAN HAROLD COPPING :—: :—:
MET BIJSCHRIFTEN VAN DR. J. R. CALLENBACH, PROF DR. A. J. TH. JONKER, Ds. P. J.
VAN MELLE, Dr. A. NOORDTZIJ, PROF DR.
J. W. PONT, DR. H. SCHOKKING, Ds. G. H.
WAGENAAR EN DR. B. WIELENGA
:—:

Bovenstaande afbeelding toont de eerza=
meling van 23 gebonden boeken, die binnen
enkele maanden tijds GRATIS aan één lid
der Bibliotheek werden toegezonden, omdat
hij er in mocht slagen in dien korten tijd
23 nieuwe leden voor de vereeniging aan
te werven.
Ieder lid der Vereeniging n.l., die een
nieuw lid aanbrengt, heeft het recht een
keuze te doen uit een lijst van boekwerken,
die daartoe aan ieder lid wordt toegezonden.

