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Vereeniging

CIRISfELIJKE BIBIlerTHEEK,
gevestigd te Nijkerk.
Vijfde jaargang.

UITGEVER G. F. CALLENBACH — NIJ KERK.
TYP. 0. 0. CALLENBACH NIJKILFIK.

Wij staan aan den vooravond van den 5den Jaargang der. Vereeniging „Christelijke
Bibliotheek".
Een groote dankbaarheid vervult ons en wij moeten er even uitdrukking aan geven:
de pers, die met groote belangstelling de uitgave gadesloeg, moedigde ons aan; de lezers,
die jaar op jaar talrijker werden, betuigden herhaaldelijk hunne tevredenheid in brieven
en gesprekken, werden en wierven leden der Bibliotheek en maakten krachtigen voortgang mogelijk; de schrijvers steunden ons met hun beste krachten en voorzagen ons van
overvloed van stof, waaruit wij door ernstige keuze het beste konden aanbieden.
Verre van te meenen dat de volmaaktheid bereikt is, of bereikt zal worden, streven
wij ernaar haar zoo dicht mogelijk te naderen. En daartoe is onze hoop op het oogenblik grooter dan ooit : die waarheid, ons ingegeven door de krachtige en vriendelijke
belangstelling van alle zijden aan onze Vereeniging geschonken, vervult ons met dankbaarheid voor het verleden en dringt ons tot vermeerderde krachtsinspanning voor de
toekomst.
*

* *

Soms heeft het geschenen — men vergeve ons deze opmerking — of zij, die het ons
herhaaldelijk toeroepen, dat het Christelijk element in de Letterkunde vijandig is aan de
ware kunst, gelijk hadden. „Uw christelijkheid," zeiden zij, ,,maakt uwe zoogenaamde
fraaie letteren tot in verhaaltrant geschreven verhandelingen over dogmata en in uwe
boeken doet gij niet anders dan catechiseeren, preeken en doceeren als godsdienstleeraars
en schoolmeesters : dat is geen kunst en ... wat het ergste is, gij kunt niet anders, het
is het Christelijk element in uw werken, dat u dwingt tot het leerstellige."
Het heeft zoo geschenen, maar het is niet zoo. — Integendeel, wij zijn ervan overtuigd, dat het Christelijk element niet alleen niet belemmerend is voor de kunst, maar het
essentiëele ervan uitmaakt. Wij zijn, en wij waren overtuigd (de vier jaargangen van de
Christelijke Bibliotheek gaven uitdrukking aan die overtuiging): dat geen wijsbegeerte,
geen wetenschap, geen kunst kan gerekend worden waar te zijn, waarin niet het Christelijk element tot zijn volle recht komt, waarvan niet Christus het middelpunt is. Wijsbegeerte, wetenschap en kunst, die niet voeren tot God, dragen hun naam ten onrechte
— en het is onmogelijk te komen tot God dan door Christus: daarom moet Christus het
middelpunt zijn der fraaie letteren, indien deze aan het ideaal zullen beantwoorden.
Die waarheid te bewijzen was het doel der Christelijke Bibliotheek en ofschoon wij
nu niet durven zeggen, dat dit doel bereikt is; wij zijn dankbaar voor de pogingen, die

wij ertoe hebben kunnen aanwenden en die dankbaarheid voert tot verdubbelde inspanning.
Christus het middelpunt en om dat middelpunt de kunst in haar eenvoudigsten vorm
als kenmerk van het ware schoone : dat is, wat wij vragen van de NederlandscheLetterkundigen, die ons hunne werken afstaan; dat is wat wij willen aanbieden aan dei lezers,
die wij uitnoodigen zich te laven aan de bron der Christelijke Letteren; dat is, wat wij
noodig keuren om te bereiken het geestelijk doel onzer uitgave de bevordering van
Gods Koninkrijk op aarde.
*

*

*

Niet enkel kunstwerken in de [uitsluitende beteekenis van kunst wenschen wij te
geven. Een Bibliotheek, zooals wij die bedoelen, mag niet eenzijdig zijn. Ook wetenschap
dient vertegenwoordigd en wij danken het aan zoo vele bekwame en geleerde theologen
en kenners der geschiedenis, dat wij ook in de vier reeds aangeboden jaargangen itot de
volledigheid der Bibliotheek hebben kunnen bijdragen, doordien wij in staat' waren de
vruchten hunner ernstige studiën aan te bieden. Ook wetenschap voert tot God, als zij
de ware is, als Christus háar middelpunt is.
*

*

*

Bij de oprichting van de Vereeniging — het zij ons vergund hierop even te` wijzen
— scheen het of de Christelijke litteratuur teren moest op het buitenland. ;Voorzeker,

het Christelijk publiek mag dat buitenland dankbaar zijn voor vele heerlijke werken, uit
de vreemde talen in de onze overgebracht en wij zullen de laatsten zijn, om de rijke
zegeningen te versmaden door die vertalingen teweeggebracht, maar . . . . het kwam ons
toch voor Nederland beschamend voor niet te kunnen wijzen op een eigen Christelijke
litteratuur.
Daar waren, behalve een vermeend gebrek aan oorspronkelijke schrijvers, vele
redenen, die ervoor schenen te pleiten, dat wij nog lang van vertalingen zouden moeten
bestaan. „De Nederlandsche Christenen willen geen geld geven voor boeken en daarom ... moeten zij zich met goedkoope waar behelpen : immers de uitgevers kunnen bij
de goedkoope prijzen de exploitatiekosten van oorspronkelijke werken niet goed maken."
Dit was een der redeneeringen.
Zij is gebleken onjuist te zijn !
In vorige jaargangen zijn wij niet alleen erin geslaagd oorspronkelijke schrijvers te
vinden, maar wij hebben hun werken kunnen aanbieden en verkoopen
. dank zij het
groot aantal afnemers ! — tegen prijzen, niet hooger dan men' steeds betaalde voor vertalingen !
Wij weten — en zijn er dankbaar voor — dat het Christelijk publiek met deze
poging om oorspronkelijk werk te geven, ingenomen is en daarom hebben wij het ge-
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waagd voor dezen nieuwen jaargang een uitsluitend Nederlandsch program op te
maken. Men oordeele:

Voor donkere dagen, door Dr. A. J. Th. Jonker.
David Livingstone, door R. Freudenberg.
Kerstzegen en andere schetsen, door Henr. Bredius.
Japan en de Japanners, door E. Nijland.
Een geschiedkundig verhaal uit den Patriottentijd, door A. v. d. Flier.
* * *

Niet alleen heeft de Vereeniging Christelijke Bibliotheek het bewijs mogen
leveren, dat Nederland wel degelijk zijn eigen oorspronkelijke schrijvers wil waardeeren
en dat de werken dier schrijvers kunnen aangeboden worden voor matigen prijs, zij
heeft nog daarenboven getoond, dat het mogelijk is die werken door Nederlandsche
kunstenaars geïllustreerd aan te bieden.
* * *

Wij ontveinzen ons niet, dat wij, aangespoord door het voortdurend slagen van
de Christelijke Bibliotheek en door het telkens meer naderen tot het van den aanvang
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af gekoesterd ideaal ons ook onophoudelijk grootere lasten op de schouders laden ;
want de geestelijke zijde van onze onderneming moge verheven zijn en inspanning van
alle krachten waardig, de onderneming heeft ook een materieele zijde, die wij niet uit
het oog mogen verliezen.
Het verbinden aan onze Bibliotheek van de mannen en vrouwen, instaat en genegen
ons te helpen ons Ideaal te bereiken, het betalen van hunnen arbeid op het gebied van
kunst en wetenschap, dit alles kost geld, veel geld — en papierhandelaar, drukker en zelfs
de expediteur verslinden groote sommen -- maar, waar het aantal abonnés voortdurend
blijft toenemen, vreezen wij niets en al roepen wij nu ook uwe hulp in om dit laatste te
bereiken of liever te blijven bereiken, daar willen wij aan het einde van dat woord niet
den schijn op ons laden of wij twijfelden aan dien steun en vooral niet of wij eenigen
twijfel koesterden aan den bijstand des Heeren, die ons tot nog toe wonderbaarlijk hielp.
Hij neige uwe harten tot voortzetting en vermeerdering van steun ook in stoffelijk
opzicht !

O

m aan veler wensch te gemoet te komen stelt de Vereeniging Christelijke
Bibliotheek behalve de inteekening op den nieuwen jaargang, ook de gelegenheid
open om de werken, tot nu toe door haar uitgegeven, op de buitengewoon voordeelige voorwaarden te bestellen, zoodat men alle boeken genoemd op pag. 11-38, kan
bekomen tegen 5 cent per vel druks mits minstens 100 vel tegelijk besteld worden.
Kiest men dus juist 100 vel uit de hiervoor genoemde boeken, dan betaalt men daarvoor
f 5.— ; voor 110 vel f 5.50, enz. Als eenige beperking in de keus wordt slechts gesteld dat in elke opgave van minstens 100 vel geen twee dezelfde boeken mogen voorkomen. Wil men dus twee zelfde boeken op de goedkoope voorwaarde ontvangen, dan
kieze men minstens 200 vel, voor 3 minstens 300 vel, enz.
Om de keuze te kunnen bepalen volgt hierachter eene opgave van de verschenen
werken en van hun omvang. Verlangt men alle boeken, die men kiest, gebonden, dan
wordt de prijs met / 0.35 per ex. verhoogd. Wenscht men een of enkele der gekozen
boeken gebonden, zoo is die verhooging /0.40 per ex.
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De reeds verschenen boeken zijn:
JONKER. Beter dan Robijnen, 2e druk
HOOGENBIRK. Kinderen huns tijds, 2e druk
......
ARMIN STEIN. Paul Gerhardt
Voor de praktijk des. Chr. levens
SCHRDER.
IS
MARSHALL. Kinderen van één Vader
MACLAINE PONT. De ballingen
NIJLAND. John Williams
BRUMMELKAMP. Voor het Gemeene Best
.....
ALcocx. Aan den Euphraat
DIXON. Eerstelingen van den oogst
.
ARMIN STEIN, Filippus Melanchthon
.......
V. MELLE. De Koninklijke Wet
V. NES. John Bunyan
v. D. FLIER. Door nacht tot licht
V. D. FLIER. Voor vrijheid en recht
SCHRI5DER. Op Jezus zien
MANN. Domineestypen .
.
.....
SCHRILL. Dokter Voorwaarts' strijd en overwinning, 2 dln..
V. NES. Eén pleitgrond slechts
Onze Christelijke feestdagen
ARMIN STEIN. Het leven van Oberlin .
FARRAR. Onweerswolken, 2 dln.
V. D. FLIER. Op leven en dood
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12
151/2
111/2
12
22
181/2

vel
„
„
„
„
„

11612 "„
221/2 „
91,/2

18
12
113V
51/44
251/2
14
101/4
40
1-1
13
21
341/ 2
21112

n

„
,:,:
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Ten einde het buitengewoon voordeelige dezer aanbieding aan te toonen, volgt hier
een opgave, zooals men die zou kunnen doen :
1
1
1
1
1
1
1

ex.
„
„
„
„
„
„

JONKER. Beter dan robijnen
MACLAINE PONT. De ballingen
BRUMMELKAMP. Voor het Gemeene Best .
ALcocx. Aan den Euphraat
v. NES. John Bunyan
v. D. FLTER. Door nacht tot licht
Onze Christelijke feestdagen

vel
„
11
„
22% „
13 7/4 „
12
13
12

18112

Te zamen 1021/4 vel

waarvoor men dus slechts /5.111/2 betaalt, terwijl de prijs dezer boeken, afzonderlijk
genomen, f 10.10 totaal zou bedragen.
Eenige zinsneden uit onderscheidene beoordeelingen, hierachter afgedrukt, kunnen u
doen zien welke lectuur hier wordt aangeboden.
Bestellingen op nieuwe abonnementen, zoowel als op deze voordeelige aanbieding,
worden gaarne aangenomen door eiken solieden boekhandelaar en door den Uitgever

G. F. CALLENBACH.
NIJKERK,

Augustus 1901.
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De volgende boekwerken zijn bij eiken solieden boekhandelaar verkrijgbaar tegen de genoteerde prijzen.
Op pag. 7, 8 en 9 vindt men de buitengewoon voordeelige voorwaarden
waarop deze boeken te bekomen zijn, mits men er eenige tegelijk bestelt.
Op pag. 40 staan de voorwaarden voor het lidmaatschap der vereeniging
aangegeven, terwijl pag. 5 het program van den 5den jaargang geeft. Hierbij
dient nog opgemerkt dat deze 5 boeken zeer waarschijnlijk niet de vereischte
100 vel druks zullen omvatten. In dat geval worden er nog een of twee
boekwerken aan toegevoegd, zoodat de leden in ieder geval minstens 1600
pagina's druks ontvangen. De illustratien zullen minstens even fraai en bovendien meer in aantal zijn, dan in eenigen vorigen jaargang.
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BETER DAN ROBIJNEN
DOOR

Dr. A. J. Th. JONKE
Tweede druk.

Prijs ing.

f 1.

;

geb.

f

1.40.

Er is kracht van dat boek uitgegaan. Wij begroeten met blijdschap den
tweeden druk.
Het Oosten.
Wij hebben 't zoo noodig, ons soms een oogenblik af te zonderen voor 't leven
onzer ziel. Neem in zulk een oogenblik dit boek, en laat 't tot u spreken. Het
zal u goed doen, want 't doet inkeeren tot zichzelven en uitkeeren tot God.
De Gerei. Kerk.
Het is een boek met een rijken, kostelijken inhoud, over een twintigtal onderDR. A. j.' TH. JONKER.
werpen, die op eene schoonti en degelijke wijze behandeld worden.
Doetincb.14'eekblad.
We— hebben bij de verschijning van den eersten druk er veel goeds van gezegd. De waardeering, waarmede het ontvangen is, heeft er het zegel op gezet.
Veel leerrijks, veel stichtends geeft het te lezen. En met genoegen vestigen wij bij vernieuwing de aandacht op dit
Christelijk Schoolblad.
voortreffelijk boekske.
Dat van zulke boeken een tweede druk noodig is' is een verblijdend teeken, dat er nog veel prijs wordt gesteld op
De Nederlander.
degelijke lectuur.
^.-?ACH
11

NIJKERK.

KINDEREN 1-11J145 TIJDS.
EEN BOEK ZONDER NAMEN EN JAARTALLEN
DOOR

A. J. HOOGENBIRK.
Tweede druk.
Geïll. door H J. WOLTER.

Prijs ing.

f

1.50; geb.

f

1.90.

„Een wá.ár boek ! een eer lij k e fotografie van sommigen uit ons kerkelijk en
staatkundig Christenvolk!
Het verheugt mij dat er een tweede druk noodig
werd, die van verblijdende en blijvende belangstelling getuigt.
Dr. 7. H. Gunning y.Hzn. in „Ons Tijdschrift."
Dat er ook van dit boek een tweede druk noodig was, verwondert ons niet.
Het is zoo langzamerhand een boek geworden, dat men gelezen moet hebben,
en deze eer verdient het ten volle ...... wie dit boek ongelezen laat, stelt
't beneden zijn waarde en berooft zich zelve van menige nuttige les.
A. J. HOOGENBIRK.
De Gereform. Kerk.
„Kinderen huns tijds" wint bij herlezing. Het maakt op ons den indruk der „levende fotografieën" die men in de tijdingzaal
van de Telegraaf bewonderen kan. Stuk voor stuk zijn ze scherp waargenomen en uitstekend weergegeven.
Neerlands Volksblad.
Het verwondert ons allerminst, dat van deze teekenende en kleurende pennevrucht van den begaafden schrijver al spoedig
een tweede druk verschenen is. De waarde ervan wordt door de illustratieën verhoogd.
Christel. Schoolblad.
CA
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TYP. C. C. CALLENBACH NIJKERK,

Illustratie uit: „Kinderen huns tijds."

PAUL GT-- t;RH_ARDT.
EEN LEVENSBEELD
DOOR

M'$ STEIN.
Uit het Hoogduitsch.

Prijs ing.

f

1.50; geb.

f

1.90.

In een keurig gewaad wordt hier op eenvoudige en daardoor boeiende wijze
het leven verhaald van een man, wiens lied zoo menige hart- en zielverkwikkende toon hooren deed.
Gen ef. yonKelin.g.sblad.

ARMIN STEIN (H. NIETSCHMAN.)

Het is een schoon, treffend boek van 't begin tot het eind. De Chr. School.
Met genot', met toenemende belangstelling hebben we dit levensbeeld gelezen,
en twijfelen niet of zulks zal het geval zijn bij ieder, die dit werk ter hand
Deett,ek. Weekblad.
neemt.

Het is een heerlijk boek. In onze kringen mag het niet onbekend blijven.
Stemmen uit de Lett,. Kerk.
Wat hebben wij genoten bij het lezen van deze schoone biografie, waarin ons door eene meesterhand het beeld van den
man geschetst wordt, die bij zijn leven als Christendichter bekend en geliefd, en ook nog voor dit geslacht eene ster is in
donkeren nacht.
De Nederlander.
Zulke lectuur is in een woord kostelijk en leerzaam en geeft voedsel aan verstand en hart.
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De Banier.

Voor de rciKitij i( des -jhriStelli /(0 levens
DOOR

J. E. SCHRODER,
Ev. Luth. Pred. te Arnhem.

Prijs ing.

/
/

J. E. SCHREWER.

f 1.— ;

geb.

f

1.40.

Men herkent er den welsprekenden, hartelijken Evangelie-dienaar in, wier het
er waarlijk om te doen is, in den goeden zin des Woords, te stichten, tot het
De Bazuin.
goede op te wekken, in het goede op te bouwen.
Dit boek zal aan zijne oude vrienden zeer welkom zijn en hem nieuwe vrienden
Predikbeurten blad.
verwerven. Wij bevelen de lezing ervan dringend aan.
Mogen de korte, eenvoudige en warme besprekingen van sommige gedeelten
der Heilige Schrift, die in dit boek voorkomen, vele lezers vinden en tot meer
Schriftkennis en tot vertroosting goede diensten bewijzen.
Patrimonium.

Verstand en hart beide ontvangen hier wat en in schoonen vorm. Men vindt hier gouden appelen op zilveren schalen.
De Nieuwe Sprokkelaar.
Onder 's Heeren zegen zal dit dertiental Schriftbeschouwingen stellig vrucht dragen, merkbaar in de praktijk der godzaligheid, voor een iegelijk die ze biddend leest.
Geref. .7ongelingsblad.
's Graveuk. Kerkbode.
Zij zijn helder gedacht en zorgvuldig bewerkt.
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EMMA MARSHALL.

Kinderen van één Vader.
Naar het Engelsch
DOOR

ADEL P H A .
Prijs ing. f 1.80, geb. Ir 2.20.
Op boeiende wijze worden hier contrasten geschetst, contrasten naar
uitwendige levensomstandigheden en naar karakter en toch in het licht
der waarheid: Kinderen van één Vader. Aangrijpende tooneelen, aantrekkelijke karakters komen er in voor. De leidende gedachte vraagt
ontferming over de misdeelde en verwaarloosde kinderen.
De Nieuwe Sprokkelaar.
In 36 korte hoofdstukken wordt op zeer interessante en boeiende wijze
de lezer heengewezen op het droevig lot der kermiskinderen, die reeds
van hun vroegste jeugd aan allerlei ellende ten prooi staan, en een allerbeklagenswaardigst leven in den kermiswagen hebben te verduren. De
tooneelen zijn aangrijpend, de karakters daarin voorkomende voortreffelijk
Het Oosten.
en uit het leven gegrepen.
Wij bevelen dit goed geschreven en uitnemend vertaalde boek vol:
gaarne aan. Het laat zich aangenaam lezen en bevat,menige treffende en
aandoenlijke bladzijde.
's Gravenh. Kerkbode.
EMMA MARSHALL.

1.0.7.14.94~"
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VERE ENIG1N

DE BALLILA

E

DOOR

M.

MACLAINE PONT.
Prijs ing.

f

1.80; geb.

f

2.20.

Het is een inderdaad belangwekkend en boeiend verhaal, dat hier wordt aangeboden. Een verhaal waarmede allen in
De Hollander.
kennis moeten gesteld worden.
Maclaine Pont — een gunstig bekende naam op letterkundig gebied — geeft in De ballingen een zeer belangrijk stuk
Kerkgeschiedenis, en verhaalt den tocht van de uit Salzburg gebannen Lutherschen naar Nijmegen, en van daar naar enkele
dorpen in 't vierde district van Zeeland. Het is een degelijk en schoon boek, in helderen, frisschen stijl. De Nederlander.
Dit boek geeft een blik in het leven onzer achttiende eeuw, een veel merkwaardiger tijdperk, ook om zijn gevolgen, dan
De yongelingsbode.
menigeen wel denkt. We bevelen dit werk van harte aan.
Wat van andere historische romans en novellen van dezelfde schrijfster hier ter plaatse meermalen mocht getuigd
worden, kan ook thans worden gezegd, zij weet zich in te werken in den geest van den tijd, de denkwijzen en opvattingen
die hem beheerschen, en wat zij dan ook schetst is juist en der natuur getrouw. Het is een goed, degelijk boek waarmede
zij onze litteratuur heeft verrijkt, een nieuwe lauwer voor hare kroon van verdienstelijke letterkundige. De Tijdspiegel.
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JOHN WILLIAMS,
•de Apostel vara Polyriesië
DOOR

E. NIJLAND.
Prijs ing. f 0.60; geb. f* 1.—.
We hopen dat het boekje vele lezers zal hebben; het is keurig uitgevoerd en
De Hollander.
boeiend geschreven.
De zendingslitteratuur in ons land breidt zich gestadig uit. Men behoeft niet
langer onbekend te blijven met de groote dingen, die God ook in onze dagen
doet. Dat is een heerlijk verschijnsel, want het wijst er ook op, dat de belangstelling toeneemt.
De heer Nijland, kenner van de geschiedenis der Zending als weinigen, geeft
E. NIJLAND.
ons een uitvoerige, aantrekkelijke schets van het leven van John Williams, een
zoon van veel gebeds, een held in het Godsrijk, een martelaar voor Gods zaak.
Stemmen uit de Luth. Kerk.
De levensgeschiedenis van dezen grooten man wordt hier door een meesterhand beschreven.

(Amst.) Predikbeurtenbl.

0, het is zoo goed, dat men zulke mannen gedurig late spreken, opdat er een algemeen verlangen zij naar de wederoprichting der trage handen en der slappe knieën. Welnu, dat alle arbeiders op het gebied der zending begeeren, wat
beginsel en bedoeling aangaat, als Williams te zijn.
De Nederlander.
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"GING CHRISTELIJKE BIBLIOT

Voor het Gemeene Best
DOOR

A. B R ti M M E I_ K A M P.
Prijs ing. f 1.—; geb. f 1.40.
Degelijke, leerrijke lectuur, die den gezichtskring verruimt en ons klaar voor oogen stelt wat de roeping, de plicht is
van den Christenburger in de maatschappij, en hoe hij zijn taak heeft op te vatten.
De Standaard.
Het werk van den heer Brummelkamp, dat wij gaarne bij onze lezers aanbevelen, is van een degelijken inhoud, gepaard
aan sierlijken, helderen vorm.
Nederl. Dagblad.
In een viertal stukken worden door den bekwamen schrijver goede woorden gezegd en wenken gegeven die, in hooge
mate actueel, voor onzer dagen strijd van niet geringe beteekenis zijn.
Geïll. Volksblad.
Het boek verdient in veler handen te komen en is eene aandachtige lezing overwaardig.

Minst.) Predikbeurtenblad.

Dit boek m o et een plaats hebben onder de lectuur over maatschappelijke onderwerpen en wel
Degelijk, pittig, bevattelijk, zakelijk, boeiend....

een eereplaats.
Geref. yongel.blad.

Van harte hopen wij, dat deze pennevrucht van den heer Brummelkamp vele lezers moge vinden. Zij is het waard.
De Hollander.
's Gravenh. Kerkbode.

Het zijn goed geschreven stukjes, practisch en belangrijk.

19

Aan den Euphraat.
r_ierl verhaal tilt Ar rrierlië
DOOR

D. ALCOCK.

Vertaald door ADELPHA.
Prijs ingenaaid f 1.80; gebonden f 2.20.
We zijn begonnen het te lezen en 't kostte ons moeite om 't niet in éénen
geheel door te lezen. 't Is aandoenlijk mooi, en dat mooie ligt niet alleen in den
dichterlijken vorm er van, maar ook en vooral in de niet verdichte woorden
Groninger Volksblad.
en daden der personen.
Het boek „Aan den Euphraat" is een goed werk, in vele opzichten.
De Bode der Heldringgestichten.
Wij
bevelen
dit
schoone
werk,
al
behelst
het
zoo menige droevige bladzijde,
D. ALCOCK.
ten zeerste ter lezing aan.
Chr. Schoolblad.
Het is een hoogst belangrijk boek, dat aller aandacht vordert.
Nederl. Dagblad.
Wat Alcock schrijft is bijna altijd hoogst lezenswaard. Hier hebben we bovendien een boek van groote beteekenis.
De yongelingsbode.
Uit dit boek spreekt een hart.
Geref. yongelingsblad.
Men heeft hier een hoogst belangrijk boek. De verhalen in dit treffende, met Alcocks bekend talent geschreven boekwerk
berusten op feiten.
De Standaard,

20

Eerstelingen van den oogst.
Schetsen uit het begin der Reformatie te Utrecht
DOOR

CH. DIXON.
Prijs ingenaaid

f

0.80; gebonden

f

1.20.

De Standaard.
Een boeiend geschreven verhaal, dat vele lezers moge vinden.
Het is geschikt, om ons weer te herinneren, wat de belijdenis van het zuiver Evangelie aan onze vaderen heeft gekost.
Het kan dientengevolge medewerken om ons, wat meer dan nu dikwijls het geval is, onze gewetensvrijheid en ons Evangelie
Geloof en Vrijheid.
beter te doen waardeeren.
Het Oosten.
Met veel genoegen lazen wij dit interessant verhaal.
. . . . Het mag een plaats naast zoovele andere degelijke boeken met eere innemen. Het laat zich aangenaam lezen en boeit
De Geref. Kerk.
reeds van het begin af.
's Gravenh Kerkbode.
Het boekje is boeiend geschreven . . . . wij lazen het met groot genoegen.
De Nieuwe Sprokkelaar.
We achten herinneringen als in dit boek gegeven worden, steeds belangrijk en heilzaam.
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Filippus Melanchthon
DOOR

IN STEIN.
Uit het Duittach. door K. SiTRA
Prijs ing. f 1.50; geb. f 1.90.
vvv

Wie gaarne luistert naar de levensgeschiedenis van een groot en goed man, zooals die verhaald of, beter gezegd, op zeer
onderhoudenden toon verteld wordt door een bekwamen, gezelligen en geestigen schrijver, die leze dit boek.
Groninger Volksblad.
Het beeld van Melanchthon, zoo vroom als geleerd, zoo invloedrijk als bescheiden; zoo vast van karakter als lankmoedig
jegens allen; pal staande voor de waarheid, als snakkende naar de eenheid van allen, die den Heiland liefhebben; den
reuzengeest in 't tengere lichaam, hier wordt het geschetst zooals Armin Stein dit kan doen en 't goed doet.
Christel. Volksblad.
Armin Stein heeft met zijn „Das Buch vom Magister Melanchthon" een verdienstelijk werk gedaan, en de heer Straatsma
zorgde voor een uitnemende vertaling.
De Standaard.
.... dat waar we vele geschriften van Stein onder oogen hebben gehad, wij zelden van hem een zoo boeiend en vooral
De Hollander.
ook leerzaam boek hebben gelezen als dit.
Zij die prijs stellen op degelijke lectuur, waaraan men wat heeft, waaruit men wat leeren kan, zullen de uitgave van
werken zooals ook het nu aangekondigden van den zoo gunstig bekenden Arm in Stein er een is, met blijdschap begroeten.
De Nederlander.
Uit historisch oogpunt alleen reeds is dit boek belangrijk.
De Nieuwe Sprokkelaar.

De Koninklijke Wet.
De brief van Jakobus practisch verklaard
DOOR

P. J. VAN MELLE.
Prijs ing. f 1.50; geb. f 1.90.
De practische, eenvoudige, warme verklaring van den brief van Jacobus verdient meer dan gewone opmerkzaamheid. Door dit boek is de litteratuur ongetwijfeld verrijkt. Het werk van Ds. van Melle leest aangenaam en gemakkelijk.
Het verkwikt den geest, prikkelt den ijver en sterkt de zielen.
GereX yongelingsblad.
De eerste gedachte, die bij ons opkwam, toen wij in dit boek een weinig
gelezen hadden, was deze: wat geeft die Christelijke Bibliotheek toch uitnemende
P. J. VAN MELLE.
boeken uit!
Pniël.
De Hollander.
Het werk is waard, door velen gelezen te worden.
Het Oosten.
We bevelen dit boek zeer aan bij al onze lezers.
... degelijke verklaring van wat wij in den brief van Jakobus lezen en de toepassing daarvan op het leven. De Nederlander.
Wie het leest zal het voelen, hier is een vroom Christenprediker aan het woord, die van „in en uitlegging n aar
Patrimoninnz.
den mensc h" afkeerig is. Wie dat wèl zoekt, moet dit boek niet koopen.
Het is een groote aanwinst voor de bibliotheek van elke Chr. Jongelingsvereen., waar de Bijbelbespreking gezond en frisch
wordt opgevat; toch is het niet alleen voor deze geschikt; in geen enkele bibliotheek is het misplaatst. De Gerei' Kerk.

JOHN

HUNYAN
DOOR

DR. H. M. VAN NES.
Prijs ing.

f

1.50; geb.

f

1.90.

Het is een boek vol schoone gedachten en opmerkingen, in vlotten stijl geschreven en, als verklaring van Bunyan's werken en persoon, voor ons Christelijk
publiek een kostelijke gave.
De Standaard.
Al wie wat meer van Bunyan wil weten, neme dit goed geschreven werk
van Dr. van Nes tot gids. En de kennismaking met Bunyan is vooral vruchtbaar
om deze reden, dat zij liefde kweekt voor waarachtigheid en eenvoud, en den
Waarheidszin ontwikkelt.
Kerkelijke Courant.
Zonder eenig voorbehoud spreken wij het ifit, dat de uitgever door dit werk
den naam der Christelijke Bibliotheek heeft verhoogd.
De Geref. Kerk.
Merkwaardig acht ik het ook, en kenmerkend voor onzen tijd, dat letterkundigen
den arbeid van Bunyan bestudeeren, ook uit een letterkundig oogpunt. Het boek
De Bazuin.
van Dr. van Nes is ook hierom belangrijk.
Wie den beroemden auteur van „De Pelgrimsreize" (ook bekend onder den
DR. H. M. VAN NES.
naam van „Des Christens reize naar de eeuwigheid") nu eens goed en van nabij
wil leeren kennen, leze deze leerzame levensbeschrijving, die tevens een
zeer gewenscht, helder licht doet vallen op den aard en den inhoud der vele werken van Bunyan, inzonderheid op
genoemde Pelgrimsreize, met het Vervolg daarvan, en op De Heilige Oorlog en De Geschiedenis van
Groninger Volksblad.
Slechteman.

17,
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Door nacht tot licht
DOOR

A. VAN DER FLIER.
Prijs ing. f 1.50; geb. f 1.90.
We bevelen het als geschiedenis en wegens flinken stijl zeer aan . . We
achten heel het boek zeer te prijzen.
De yongelingsbode.
Dit talentvol geschreven boek is zijn plaats in deze „Bibliotheek" ten volle
waard.
Gerei: yongelingsblad.
Het is een mooi verhaal, boeiend en goed van inkleeding.

}Jo v.

A. VAN DER FLIER.
D. Mik ATSCH.

v. j‘lso. 1..vvverkvunine.

De Standaard.

De begaafde schrijfster bezit een benijdenswaardig talent, degelijkheid van
inhoud en schoonheid van vorm te vereenigen.
De Nederlander.

In den levendigen aantrekkelijken stijl, dien we van de schrijfster gewoon zijn, neemt zij bij het eerste verhaal ten
grondslag een deel van het tijdvak der Spaansche dwingelandij, eindigende met het gedenkwaardige jaar 1568.
Het tweede verhaal, Lydia, behandelt een episode uit Nero's tirannische Regeering, en de gruwelijke Christen-vervolgingen,
die ten slotte niets anders uitwerkten, dan dat menig ongeloovige, ziende den moed en het vertrouwen der Christenen, zich
afwendde van de goden, en zich keerde tot het kruis. Ook deze novelle tintelt van leven.
Dagblad v. Zuid-Holland en 's Gravenhage.
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Illustratie uit: „Voor vrijheid en recht."

CHRISTELIJKE

OTF

•••

VOOR VRIJHEID EN RECHT
DOOR

A. VAN DER F"LI HAR
Geïllustreerd door C. KOPPENOL.

Prijs ing.

f

2.50; geb.

Aan Mej. v. d. Flier onzen dank voor haar heldenboek.

f

2.90.
„ Wolfgang" in „De Nederl. Spectator."

Zij gaf een verhaal, dat de ideale goederen verre in waarde doet achten boven goed en bloed, boven eer en leven en
dat daarom in deze dagen dubbel welkom is.
De 13azuln.
Met bijzonder genoegen maakten wij kennis met dit boek. Het bevat een boeiend geschreven verhaal omtrent Graaf
Lodewijk van Nassau, zijne daden en omgeving in de beide laatste jaren van zijn leven.
Kerkel. Courant.
.... Uit dit gedeelte onzer volkshistorie kiest de schrijfster haar thema, dat zij, uitnemend stylist, op een loffelijke wijze
Nederl. Dagblad.
in een lijvig boekdeel weet uit te werken.
Is het lezen van een goed boek een groot genot, niet minder is het een aangenaam werk, het Christelijk publiek op zulk
een boek te kunnen wijzen. Dit mogen wij nu doen. „Voor vrijheid en recht" is een voortreffelijk geschrift.
De Nederlander.

s--

UITGEVER G. F. CALLENBACH
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NIJKERK.

OP JEZUS ZIEW
DOOR

J. E. SCHRODER.
Prijs ing. f 1.—; geb. f 1.40.
Door de vele schoone gedachten zal het lezen van dit werk voorzeker menigeen eenige aangename en kostelijke oogenblikken verschaffen.
Doetinch. Weekblad.
Indien de Christel. Bibliotheek dergelijke werken levert, dan is het geen wonder als het getal der lezers zich uitbreiden zal.
's Gravenh. Kerkb.
Dit boek biedt den lezer vele goede gedachten in frisschen, opgewekten stijl en vorm.
Kerkelijke Courant.
Dit werk is stichtelijk, in den gezonden zin des woords.
Geref yongelingsblad.
„Op Jezus zien" door Ds. J. E. Schr(ider, geeft ons dertien stichtelijke stukken, die ons heenwijzen naar den „waren
geneesmeester der wereld" en ons bij vernieuwing inleiden in de praktijk der godzaligheid.
De Standaard.
Het boek geeft dertien korte stichtelijke overdenkingen, die door inhoud en vorm boeien en diepe gedachten in kernachtige
uitdrukkingen geven.
De Nieuwe Sprokkelaar.
Het is met één woord werkelijk degelijke, echt Christelijke lectuur.
Patrimonium.
Rijk aan levenswenken en opmerkingen.
Christel. Schoolblad.
Een voortreffelijk, stichtelijk boek.
Het Oosten.
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D 0 VI I N

1H

STYP

N

door HAMES MANN.
Uit het Engelsch.
Met eene voorrede van DR. J. PIL HOEDEMAKER.
Prijs ing. f 1.--; geb. f 1.40.
Het blijkt een boek vol leering, humor en levenswijsheid.
Christel. Volksblad.
De Standaard.
De inhoud is rijk aan leering en getuigt van een levenswijsheid en menschenkennis, die zeldzaam is.
Het is een frisch gedacht, prettig geschreven en uitstekend vertaald boek, dat men stellig meer dan eenmaal leest.
Geïll. Volksblad.
Het geheel is zoo geschreven, dat men het leest en herleest. 't Is inderdaad een boek vol levenswijsheid, humor, ernst,
scherts en amusante beeldspraak.
De schrijver maalt ons zijne personen zoo juist, dat we ze als levend voor ons zien en onwillekeurig vragen we ons af:
Ken ik zoo'n man niet? Er zit in deze bladen zoo'n rijkdom van gedachten, zoo'n bonte schakeering, zoo'n levendige
afwisseling, en zooveel echte humor, dat men ze voortdurend met het grootste genoegen doorbladert. De Christel. School.
De schrijver heeft eene fijne ontledingsgave, bezit veel menschenkennis, teekent humoristisch, maakt alleraardigste verChristel. Schoolblad.
gelijkingen en spreekt in soms allervermakelijkste beelden.
Het is een boek dat op iedere bladzijde getuigt van hartelijke liefde vooral voor de leeraars en niet minder voor de Kerk
Neerlands Volksblad.
des Heeren.
Kerkel. Courant.
Het is leerzaam, dwingend tot zelfonderzoek en vermakelijk tegelijk.
UITGE'v'ER. G F.
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Illustratie uit: „Dokter Voorwaarts' strijd en overwinning."

o ,(ter VoorwaErts' strijd en overwinning.
Een verhaal uit Zuid-Rusland.
NAAR HET DUITSCH VAN
I-4,RNST SCHRILL
door H. J. HANA.
Geïllustreerd door WILM STEELINK.

2 dln. ing.

f

3.60; geb.

f

4.40.

Met klimmend genot ben ik aan dit boek bezig. Ik heb het onmiddellijk aan
een paar gymnasiasten en H. Burgerscholieren die ik ontmoette, aanbevolen.
Chr. Volksblad
Het is met groote kennis geschreven; de karakters zijn goed geteekend, goed
's Gravenhaagsche Kerkbode.
volgehouden, levendig voorgesteld.
Wij hebben dit boek niet hier en daar ingezien, maar gelezen, en wel met
ERNST
SCHRILL.
S. Keller, Predikant te Ousseldort.
steeds klimmende belangstelling, totdat wij op de laatste bladzijde waren gekomen
en toen in ons hart hadden een hartelijke dankzegging aan den auteur voor het vele schoone en goede dat hij gaf, en aan
den vertaler, die het voor ons zoo genietbaar heeft gemaakt.
De Nederlander
Met immer stijgende belangstelling volgt men de ontknooping der ingewikkelde historie. De blikken, die de schrijver in
het zieleleven geeft, bewijzen zijne zeldzame menschenkennis. Het geheele werk getuigt van studie op 't gebied van volksDe Christel. School.
leven en zielkunde.
We bevelen de lezing zeer aan van dit verhaal. 't Is boeiend, zeer boeiend geschreven, uitstekend vertaald, houdt ons
tot aan het einde in spanning, en doet ons verschillende karakters kennen, allen gegroepeerd om de sympathieke figuur
van Dokter Voorwaarts.
Doetinch. Weekblad.
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Illustratie uit: „Eén pleitgrond slechts."

,01.
4

.ii•Haorx+,,.,

ING CHRIST

Eén pleitgrond slechts
DOOR

VAN N E S.

W.
Geïll. door Wilm Steelink.

Prijs ing.

f

1.50; geb.

f

1.90.

Met zeer veel genoegen hebben we dit boek gelezen, dat van het begin tot
het einde de aandacht boeit. De behandelde karakters komen goed uit en aan
het werkelijk Christelijk element is eene juiste plaats gegeven.
Nieuwe Prov. Grom. Courant.
We bevelen dit boek van harte aan. Moge het Verbond van Christelijke letterkundigen, waarvan de heer Van Nes secretaris is, ons nog tal van werken geven,
degelijk van inhoud, pittig van taal, sierlijk van stijl, opdat we mogen verkrijgen,
Letterkundig Maandblad.
een eigen, christelijke litteratuur.
Het boek geeft blijk van de niet geringe talenten des schrijvers; de strekking
De Standaard.
is uitnemend.
W. VAN NES.
Het werk verdient alle aanbeveling, vooral omdat de schrijver hoogst belang's Graven/J. Kerkbode.
rijke opmerkingen daarbij geeft, die van veel menschenkennis getuigen.
Een verhaal met een sociale strekking. Dit is op zichzelf reeds een krachtige aanbeveling. Maar er is nog veel meer
goeds van te zeggen. Wij zijn van oordeel dat de nieuwe jaargang van de Vereeniging „Christelijke Bibliotheek" met dit
Geref. yongel.bl.
werk weer gelukkig opent.
De karakters zijn voortreffelijk volgehouden De figuren leven voor uw oog, en gij leeft met hen mede. Meesterlijk
verplaatst ons de heer Van Nes met het eerste hoofdstuk in de volle tragedie van zijn held.
Dr.
H. Gunning y.Hzn. in „Ons Tijdschrift."

7.
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dr,

Onze Christelijke feestdagen.
Prijs ing.

f

1.50; geb.

-^-,--`,` -`,--

f

1.90.

In dit boek, dat een 11-tal overdenkingen bevat, (voor eiken Christelijken feestdag
één), behandelt:
Ds. j. E. SCHIffiDER : Het Kerst-Evangelie.
DR. J. A. CRAMER: De „Engelenzang."
PROF. DR. J. J. P. VALETON : Oudejaarsavond.
DR. J. R. CALLENBACH : Nieuwjaar.
DR. H. M. v. NES: Goede Vrijdag.
Ds. G. J. A. JONKER: Eerste Paaschdag.
DR. A. J. TH. JONKER : Tweede Paaschdag.
DR. M. F. V. LENNEP : Hemelvaart.
DR. J. W. PONT : Eerste Pinksterdag.
DR. J. H. GERRETSEN : Tweede Pinksterdag.
DR. F. VAN GHEEI. GII.DEMEESTER : Hervormingsdag.
T.TeFv. tR

1.0
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Persbeoordeelingen van :

Onze Christelijke feestdagen.
Deze namen waarborgen een degelijken inhoud en stempelen den bundel tot de beste Christelijke lectuur.
Dagblad v. Z.-Holl. en 's Gravenh.
Hetgeen hier geboden wordt kan in het algemeen onze hartelijke aanbeveling hebben.

De Gerei. Kerk.

Er is niets in wat aan een gemoedelijk wiegelen op vrome aandoeningen doet denken, neen het beste, wat ieder der
gevierde redenaars en evangelieboden, die hier aan het woord zijn, te geven had, is hier gegeven; er wordt hier geantwoord
op de vragen van het menschenhart aan het einde der negentiende eeuw, uit de volheid van het Evangelie en de onuitsprekelijke rijkdom van Christus verkondigd.
Neerl. Volksblad.
Men vindt hier eene verscheidenheid die zich in eene schoone overeenstemming oplost en voor ál onze Kerkelijke Feesten
een uitnemend woord ter overdenking biedt.
Geïll. Volksblad.
Waarlijk goede woorden voor hart en leven bevat deze bundel, geen stichtelijke galmen, die ons voorbij ruischen, maar
waarheden en gedachten, die, zoowel door vorm als door inhoud, ons treffen en zich vasthaken in onze ziel.
Kerkel. Courant.
Voor ons reden genoeg om ook dit boek van harte aan te bevelen.

UITGEVER G. F. C LLENBACH
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Patrimonium.

NIJKERK.

get leven van Johann

riedrich oberfin

DOOR

ARMIN STEIN.
Prijs ingenaaid

f

1.80; gebonden

f

2.20.

Met zulk een man kennis te maken, is voor ieder, is vooral voor onze predikanten leerzaam. Moge het daarom veel
lezers vinden.
De Bazuin.
„De gedachtenis des rechtvaardigen zal in zegening blijven", wordt ook bewaarheid ten opzichte van den getrouwen
getuige Gods, die ons door den bekenden schrijver Armin Stein op uitnemende wijze geschetst wordt.
Nieuwe Prov. Gron. Courant.
Het belangrijke werk over Oberlin, den predikant van het Steendal is dubbel de lezing waard. 's Gravenh. Kerkbode.
Een kostelijk boekwerk. Aan den schrijver onzen dank. Maar niet minder aan de Vereeniging „Christelijke Bibliotheek"
wier arbeid ten hoogste verdient te worden gewaardeerd.
Patrimonium.
Dit boek toont opnieuw, wat kostelijke lectuur de „Vereeniging Christelijke Bibliotheek" haren leden biedt.
Geïll. Volksblad.
Dat het kennismaken met zulk een man hoogst nuttig moet heeten, behoeft niet met vele woorden gezegd, en dat de
Chr. Bibl. van den Ifeer Callenbach met zulk een boek een groote aanwinst doet, zal ieder begrijpen.
Pniël.

5.
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ONWEERSWOliKEN.
Een verhaal uit de dagen van Chrysostomus
door F. W. FARRAR.
Naar het Engelsch door L. H. F. A. FA URE.

2 dln. ing.

f

3.00; geb.

f

3.80.

Het is een stuk kerkgeschiedenis in boeienden, onderhoudenden vorm.
Kerkel. Courant.
We hebben hier een geschiedkundig verhaal, waarbij de verdichting
alleen dient tot toelichting en verduidelijking. De hoofdzaken zijn geschiedenis. Uit zuivere bronnen is geput, en een hoogst belangrijk en leerrijk
tijdperk is hier behandeld. Dat nu geschiedt niet dor en droog maar boeiend.
De yongelingsbode...
Wij hebben dit'iverhaal met klimmende belangstelling gelezen en,"achten
de keuze van dit werk voor de Chr. Bibliotheek zeer gelukkig.
Het. Oosten.
Het geheel is een degelijk christelijk werk, waarin aan de eene zijdo de
trouw van een kerkvader als Chrysostomus in levendige kleuren geschetst
wordt, maar aan den anderen kant ook het verval der Christelijke Kerk,
waartoe zij al spoedig na het overgaan van Constantijn geraakte.
De Hollander.
Dit werk geeft een juisten blik in den verdorven toestand der kerk op
't eind der 4e eeuw. Vele passages zijn aangrijpend schoon.
De Christel, School,
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F. W. FARRAR.

EN DOOD

OP LF,V1-41 -\
DOOR

A. VAN

FLIF;R.

Geïllustreerd door WILM STEELINK.

Prijs ing. t' 2.50; geb. f 2.90.
.Het interesseert niet alleen omdat belangrijke stukken uit het heldentijdperk van onze Nederlandsche geschiedenis worden
verhaald, maar ook omdat het aanschouwelijk en levendig de personen en zaken voorstelt.
Nieuwe Prov. Gron. Courant.
Het boek, welks titel hierboven werd aangegeven, is in hooge mate boeiend. De schrijfster heeft in dit werk al haar
gaven en talent van schrijven ontwikkeld; en zeker is het een aanwinst voor onze .christelijke litteratuur, zoo door de
frischheid en het fraaie van den stijl als door de uitnemende wijze, waarop de karakters der personen worden ontwikkeld.
De Hollander.
Wat het geheel betreft kunnen we zeggen, dat het een uitnemend en voortreffelijk werk is, wat de schrijfster ons geleverd heeft.
De Chr. School.
Wie dit boek leest zal de juistheid van den titel: „O p leven en d o o d", erkennen, en de geëerde schrijfster: Mej. A.
van der Flier, hartelijk dankzeggen, dat zij over de personen en omstandigheden die zij ons als geeft te zien, zooveel
licht geworpen heeft.
Patrimonium.
Dit met talent geschreven boek worde door duizenden gelezen!
Geïll. Volksblad.

Voorwaarden van Inschrijving.
De contributie bedraagt f 5. — per jaar. Daarvoor ontvangt men minstens 100 vel
druks (1600 bladzijden) in stevige omslagen netjes aan deelen ingenaaid, zoodat bijv. een
boek van 160 bladzijden den leden slechts 50 cent kost. Fraaie linnen stempelbanden
verhoogen den prijs met 35 cent per deel. Mochten de boeken op pag. 5 genoemd, te
zamen geen 100 vel bedragen dan worden aan dit program nog een of twee boekwerken
toegevoegd. Zoowel de leden van den eersten als van den tweeden en den derden
jaargang ontvingen voor hun f 5. — contributie meer dan 100 vel. De prijs der boeken
van den lsten jaargang was voor niet-leden f 9.20, van den 2den en den 3en jaargang
elk 19.60 en van den 4en f 8.80.
Na de verschijning -van het 40e vel wordt over de jaarcontributie beschikt en bij
het einde van den jaargang over het bedrag der banden. Alleen door bedanken vóór of
met het einde van den loopenden jaargang houdt men op lid te zijn, wie niet bedankt
blijft ook het volgend jaar lid.
De Vereeniging herdrukt geen reeds bekende boeken, maar levert haren leden steeds
geheel nieuwe lectuur.

