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Uitnemende handboeken voor het onderwijs in de Bijbelsche 
Geschiedenis, zoowel voor Zondagsscholen als Christelijke scholen, 
huisgezinnen en Catechisatiën, zijn 

NISSEN'S Practische Handleiding 
bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis 

VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN 
DOOR  	

L. H. F. en K. F. CREUTZBERG 
VIJFDE HERZIENE DRUK 

Prijs gebonden in linnen band f 2.25 

EN 

HANDLEIDING 
bij de beoefening der Gewijde Geschiedenis 

DOOR 

J. VAN ANDEL 
DERDE HERZIENE DRUK 

Prijs ingenaaid f 2.90; gebonden f 3.50 

ALSOOK 

GIDS 
VOOR DEN BIJBELLEZER 

MET 5 KAARTEN 
DOOR 

T. M. LOOMAN 
ZEVENDE DRUK 

Prijs ingenaaid f 3.—; gebonden f 3.50 

AIS 	 



G. F. CALL 	1-4; N 1-HACH  
UITGEVER - NIJKERK. 

GEVESTIGD 1854. 

Int. Telefoon No. 9. 

Wederom heb ik het genoegen U mijn Catalogus van Zondagsschool-uitgaven aan te bieden. 
Het getal nieuwe uitgaven, daarin voorkomende, is grooter dan ooit te voren, n.l. 52. 

Verder zijn een 5-tal boeken (de nrs. 222, 237, 247, 265 en 273) opgenomen, die nimmer in dezen 
catalogus voorkwamen, en ook aan de groene boekjes (zie blz. r 1) werd een 14-tal nieuwe 
toegevoegd. In 't geheel kwamen er dus 71 titels bij : 

De catalogus najaar 1907 bevatte 	. 	. 	. 	. 417 nrs. 
daaraan werden toegevoegd 	.... . . . 71 
zoodat het totaal getal thans zou moeten zijn 488 nrs. 
toch is het slechts 	, 	. • • • • • 384 
waaruit volgt dat uit den catalogus 1907 niet minder dan 104 nrs. zijn uitverkocht. 
Beter bewijs voor de bruikbaarheid dezer boekjes en de gra.agte, waarmede ze worden 

ontvangen, zal moeilijk te vinden zijn. 
Behalve bovengenoemde 52 boekjes gaf ik dit jaar wederom een nieuw Zestal Kerst-

liederen van den heer Van Wijck, waarvan nadere aankondiging voorkomt op pagina 20. 
In het bijzonder vestig ik de aandacht op de bouwplaat: „De Tabernakel van Israël", 

vermeld op bladzijde 18. Geen onderwijzer of onderwijzeres zal in gebreke willen blijven om 
nader kennis te maken met dit fraai en 'praktisch ontspannings- en leermiddel. 

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

Door het groot getal nieuwe uitgaven moest ik ditmaal, in plaats van 3 deelen, 4 deelen 
Winterbloemen samenstellen. Om nu den omvang en de zeer belangrijke kosten, hieraan ver-
bonden, niet nog grooter te maken, werden de beide boeken van 75 en 90 cent hierin niet 
in hun geheel opgenomen, doch daarvan alleen uittreksels gegeven. 

Deze overdrukken zijn bestemd om Zondagsschoolonderwijzers op gemakkelijke wijze 
in kennis te stellen met den inhoud mijnér nieuwe uitgaven. Voor elke op zichzelf staande 
Zondagsschool •51-  voor elke Vereeniging van Zondagsscholen stel, ik gratis één ex. in vier 
deelen verkrijgbaar. 

Déze gratis en franco toezending geschiedt tegen inzending van het formulier, dat 
zich in dezen catalogus bevindt, mits dit behoorlijk is ingevuld en onderteekend, en f 0.25 
voor portkosten is bijgevoegd. Begin November wordt met de verzending van „Winter-
bloemen" een aanvang gemaakt. Men kan evenwel reeds vooraf de aanvraag-biljetten inzenden, 
en ontvangt dan de boeken direct bij verschijning. 
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Deel I bevat 4 boekjes van 12i 2, 5 van 15, 5 van 20, 4 van 25 cent. 
,, 	II 	„ 	8 • 	„ 	„ 30, 	2 „ 35 cent. 
• III „ 3 	fl 40, 3 	50  ,, 
• IV 	boek „ 50;  3 „ 6o „ 

Daar aan elke Zondagsschool of elke Vereeniging van Zondagsscholen in één gemeepte 
slechts i ex. „Winterbloemen" gezonden kan worden, zijn voor hen, die er meer verlangen, 
exemplaren verkrijgbaar á f 1.— per deel. 

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

Door de invoering der aanvraagbiljetten is aan menig misbruik, dat van mijne gratis 
aanbieding gemaakt werd, een einde gemaakt. Toch bestaat er nog één misbruik, waarop ik 
•voorloopig nog slechts de aandacht vestig, in de hoop, dat dit voldoende zijn zal om er 
een einde aan te maken: Er zijn hoofden van Zondagsscholen met zo, 12 leerlingen, die 
ook de vrijheid nemen, Winterbloemen aan te vragen. Zelfs was er verleden eene onder-
wijzeres, die een present-ex. aanvroeg voor hare Zondagsschool met drie leerlingen, (waar-
schijnlijk dus eene moeder, die met hare drie kinderen Zondagsschool houdt). Natuurlijk werd 
aan deze aanvragen niet voldaan. 

Tegen dergelijk misbruik neem ik voorloopig nog geen maatregelen. Alleen behoud 
ik mij het recht voor om te bèslissen of ik al dan niet aan ingekomen aanvragen zal voldoen. 
En verder verwijs ik allen naar Fil. 4 : 5. 

Voor uitdeelingen wordt al het op pag. 3-13 vermelde geleverd tegen de helft van,  
de genoteerde prijzen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel vermeld wordt; als zijnde voor uit-
deelingen worden .beschouwd bestellingen van minstens f DJ.— waarde ()f van. minstens 25 
exemplaren, geheel naar, eigen verkiezing gesorteerd en onverschillig of men boekjes of 
platen bestelt. 

Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. 
Boekjes, waarachter geen prijs van band vermeld staat, zijn niet gebonden verkrijgbaar. 
Mits men ze ook franco terugzende worden alle gewenschte boekjes franco ter inzage 

toegezonden, uitgezonderd gebonden boeken, daar de bandjes door het heen en weer zenden 
te veel lijden. 
N.B. Aan mij geheel onbekende personen lever ik niet anders dan tegen vooruit-

betaling of als verrekenpakket. 

Verklaring der verkortingen. 
K. 	beteekent Kerstverhaal. 
P. 	f 	 Paaschverhaal. 
G. 	11 	 Geschiedenis, 't zij Vaderl. of Algem. 
Z. G. 	13 	 Zendingsgeschiedenis. 
K. G. 	 Kerkgeschiedenis. 
T• 	ff 	 voor Jongens. 
M. 	 voor Meisjes. 

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

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

van den genoteerden prijs. 
Alle solide Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 
Men gelieve gebruik te maken van ingesloten bestelbrief. 



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

noteerde prijzen geleverd. 
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In o 
Alle boekjes in volgorde der prijzen. 	9 u) 

oco 
De met een • gemerkte boekjes zijn dit jaar nieuw verschenen.  

-ro 	 cn 
1... 	 N 
✓ tra -e 	 BOEKJES VAN 5 CENT.  

E 	 met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 	 cow.  
..-... 

• 1 ELISABETH. Kerstnacht en Kerstmorgen. 3e dr. K. 	 o o 
o • 2 J. C. LUITINGH. Jan de Lapper. 3e dr. G. 	 Pr 
o 3 J. P. v. D. MAAS. De kleine Adolf op het kerstfeest. 3e dr. K. 	 n 
• 4 J. VERHAGEN. De apostel van• kipt Noorden. 3e dr. 	 ca 
° • 5.A. ~HORST. Grootmoeders versje. 3e dr. M. nt 0.-e 
• e 6 	„ 	Niet geteld. 4e dr. J. 

co 	 CD" 
'I P. VISSER Czrt. Een arme slavin die rijk werd. 3e dr. 	 rD •-c 

a. ó 
... 	 o BOEKJES VAN 71/2  CENT. eg;  
(1) 

Q r. 	 met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 11> an 
o g BETSY. De drie wenschen. 3e dr. M. ... 	 e 

9 	„ 	Het kind van den orgeldraaier. 3e dr. M. 
 4-, 	10 	„ 	Wat Grietje van dè kiekentjes leerde. 4e dr. M. 

•) 	11 ELISABETH. Krukken-Jan. 3e dr. J. 	 .
E
: 

• 12 A. J. HOOGENBIRK. Uit grootvaders jeugd. 4e dr. J. 
:.,7., 	13 J. C. LUITINGH. De bijbelcolporteur in Oostenrijk. 5e dr. 	 0 .-, 14 WILH. RIEM VIS. Gered door een speld. 2e dr. 	 (D 

15 A. VERHORST. De hut in het bosch. 3e dr. K. G. 
. o 

Fi  
Bovenstaande 15 boekjes vormen de buitengewoon goedkoope Serie, zoo uit- e-

lirnemend geschikt voor tusschentijdsche uitdeelingen en belooningen. 

BOEKJES VAN 71/2  CENT. 
met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 

• 16 BETSY. Lea, of de kracht van Gods Woord. 3e dr. M. 
1'7 CORNA, Anna's verjaardagtekst. 3e dr. M. 
18 JOHANNA. Waarom niet tevreden? 3e dr. M. 
19 P. J. KLOPPERS. De jongen van de tram. 5e dr. 
20 	 Tweemaal hetzelfde geschenk. 2e dr. 
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21 J. C. LUITINGH. Gods voorzienigheid. 3e dr. K. 
• 22 ERNST SCHRILL. Het kerstfeest van den schaapherder. 2e dr. K. 

23 E. J. VEENENDAAL. De grot der Hugenoten. 4e dr. K. G. 
24 J. VERHAGEN Jn. Vader en dochter. 3e dr. K. G. 
25 A. VERHORST. De muilezeldrijver. 3e dr. 

Cr 
CD 
U2 

rD 

to 
s... a) 	32 	 Een God, die wonderen doet. 3e dr. P. » 	 c
in 33 Niet snoepen. 3e dr. K. 

.4... 	34 JULIUS Emil Hartman, of hoe een jongen die hart had, een man werd die durfde. 2e dr. G. pl 
ca.. 	35 IDA KELLER. Wreekt uzelf niet. 2e dr. J. 	 c 
O 36 WILH. RIEM VIS. De mooiste naam. 2e dr. 

a) zn 	37 J. VERHAGEN Ja. Hendrik Voes. 5e dr. K. G. 	 •.-. 

.-t- 
a) 	 ra 

-0
o 	

De volgende boekjes, tot die van 30 cent, zijn voorzien van geïllustreerd omslag c" 
c 

en een of meer plaatjes in kleurendruk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. 
•ts Het aantal plaatjes hangt af van den prijs. {,) 1.. 

cá) 	 BOEKJES VAN 121 /2  CENT. 
• 38 BETSY. Beloven en doen. J. 
O 39 	» 	De Heer is waarlijk opgestaan. 4e dr. P. 
d) • 40 	11 	Het verdwaalde lammetje. 2e dr. 

-e 	41 	» 	Vischje en hengelaar. 
<I., 	42 	Wie is mijn naaste. 

-0 
c 	43 CHRISTIEN. Lize, of de Heer is mijn licht. 2e dr. M. 
I) 	44 LINE ELPENOR. Zij deed wat zij kon. M. o 

-c2 	45 E. GERDES. Maar één minuutje. 3e dr. M. 
5 • 46 ALETTA HOOG. Doortje—Bangoortje. 

• 47 A. J. HOOGENBIRK. Tweeërlei redding. 
a) .i.) 	48 	 11 	 Heb uw naaste lief als uzelf. 3e dr. J. 

-C 	49
' 	

Tweeërlei zegen. 
u 	50 JOHANNA.. Moeders spreuk. J. 

51 JULIUS. De postconducteur. 
ho 
c 	52 IDA KELLER. Kleine Esther P. 

53 P. J. KLOPPERS. Wat doet gij voor Mij? 3e dr. P. 
75 4, 	54 MARIE. Een blijde kerstdag. K. 
en 
(1) 	55 A. PRINS. Nunia Christina, de Armenische Christin. K. G. 

-0  • 56 P. H. ROM. Een verrader. 2e dr. G. 
:,.7, 	57 C. F. SCHesTTELNDREIËR. Het kind in de kribbe. 5e dr. K. 
P:1 	58 VIATOR. Anna en Johanna. 

59 W. ZIETHE. Poccahontas. 2e dr. 

BOEKJES VAN 15 CENT. 
60 J. VAN BERGEN. De bijbelcolporteur. 2e dr. 
61 	 Strijd en overwinning. J. 
62 BETSY. Het ware leven. P. 
63 	„ 	Ida's eerste prijs. 2e dr. M. 
64 	„ 	Beppie en .Mientje. M. 
65 	„ 	Verkeerd en toch goed. M. 
66 ELISABETH. De nieuwe St. Maarten. 2e dr. 
67 E. GERDES. Onverwachte kerstzegen. 3e dr. K. 

• 68 ALETTA HOOG. Eddie's kerstlied. 2e dr. K. 
69 „ 	Van iets heel prettigs. M. 

• 70 JAKOBUS. Twee weken in doodsangst. 2e dr. 

BOEKJES VAN 10 CENT. 
met geïll. omslag en zwart= of tintdruk plaatje. 

• 26 ADELPHA. Gij gaat vele muschkens te boven. 4e dr. 
27 BETSY. Hebt uwe vijanden lief. 3e dr. P. 

• 28 	„ 	Toosje en Wim. 2e dr. 
• 29 CATHARINA. Zaterdagavond. 2e dr. J. 

30 CORA. De geschiedenis van den vogelverschrikker. P. 
1->> • 31 JOHANNA. Aan het Scheveningsche strand. 2e dr. J. 
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71 JOHANNA. Blijdschap na droefheid. P. 
72 17 	 De nieuwe blokkendoos. J. 
73 P/ 	 Een overwonnen vijand. P. 
74 „ 	 Het licht der wereld. P. 
75 	 Vaders broertje. P. 

• 76 G. KEDERMAN. De oude Velders en zijn hond. K. 
77 IDA KELLER. Aan Mij gedaan. P. 
78 	 Een gezegend Paaschfeest. P. 
79 P. J. KLOPPERS. Een man naar Gods hart. Het leven van Johannes Calvijn. 2e dr. K. G. 
80 P. J. KLOPPERS. De losprijs. Een hist. verh. uit den tijd van Leycester. G. 
81 MARIA LAARMAN. Het gebroken vaasje. M. 
82 QUIRINA. Perzikjes gebed. J. 	 td • 83 	„ 	Wilde Walter. 	 <=: 
84 WILH, RIEM VIS. Anneke en Benita. M. 	 D. 
85 W. SCHIPPERS. De strooper. J. 	 0  cn 

vd • 86 P. A. SPARENBURG. De jonge zwerveling. 

a.  
a
) 	87 VEKA. De kleine diacones. 	 .-- -. 

bA 	 n 
.., 	 BOEKJES VAN 20 CENT. 	 p., cl. 	

< 

o 88 D. ALCOCK. Uit het land der Inca's. 
u) • 89 BAS. De zoon van den wijngaardenier. 3e dr. G.  
a.) 	90 BETSY. Laura. 3e dr. P. . 	 5 
a)  

w :2 	91 	„ 	De zoon van den visscher. 2e dr. J. 	 n, , 
o 92 ELISABETH. Hun afscheid. 2e dr. 	 o 

..o 	 cn 
93 IDA KELLER. Door lijden geheiligd. P. 	 is.) ki • 94 P. J. KLOPPERS. Alle dingen nieuw. P. 	 kr, 

-0 	95 MARIA LAARMAN. Japie. 	 cn 
u) 	96 QUIRINA. Een kleine held. J. 	 o

.-t• 
17,4 • 97 	, 	 co Niet van God vergeten. 	 --' 
m 	98 WILH.' RIEM VIS. Een aardig drietal. 
E • 99 	 Hoe kleine Ben bidden leerde. 3e dr. 	 ---6' o  o 100 H. J. STAVERMAN.' Slecht beloond. De geschiedenis van de eerste stoomboot. 
, . 101 Hoe een arme weesjongen burgemeester werd. 2e dr. J.  

"CS 	102 MAX VOkBERG. Een zwaar gebod. J. 	 er› tn ru • 103 WALTON. 'Dotje. 7e dr. ` K 	 o 
3 ,-t- co a) 	 er, 

ni 	GESCHIEDENISSEN UIT DEN BIJBEL. 	a. • 

..., 	 PRIJS 20 CENT. 	 o .-i v ..o 	 F2a, Elk boekje met 4 gekleurde plaatjes en geïllustreerd omslag in kleurendruk. 
.4. 

104 ADELPHA. Abraham, de vriend van God. 2e dr. 	 P 
WJ 	 < o 105 	„ 	Mozes, de getrouwe dienstknecht des Heeren. 2e dr. 	 n •- 	106 • 	, 	Daniël, of God is getrouw. 2e dr. 

.r, 	107 P. J. 'KLOPPERS. Doe gij desgelijks. 2e dr.  .▪  -t 4., 	 ,-; ..u) e ri) 
cr 

BOEKJES VAN 25 CENT. Pq 
108 ANNA. Witter dan sneeuw. 4e dr. M. 
109 Beloonde trouw en andere verhalen. 	 ry  
110 BETSY. Naar Kanan. 

• 111 J. BRESSEN. Frank. J. 
112 HILBRANDT BOSCHMA. De geschiedenis van „Snoesje” en van Tamboertje". 

• 113 W. J. D. v. DI JCK. Soldaat tegen wil en dank. J. 
114 ELISABETH. De kleine zendeling. 2e dr. 
115 A. J. HOOGENBIRK. Van nacht tot dageraad. 2e dr. K. 

• 116 JOHANNA. Gevolgen van een misstap. M. 
117 	„ 	Hoe Suze zachtmoedigheid leerde. 2e dr. M. 
118 Jonge geloofshelden. Verhalen uit den tijd der Hervorming. K. G. 
119 J. A. KLINKENBERG. Licht in de duisternis. 2e dr. 

• 120 J. L. F. DE LIEFDE. Van Piet en Geetje. 2e dr. 
121 A. J. v. LUMMEL. Wonderlijk zijn 's Heeren wegen. 2e dr. G. 
122 MARIE. Bijna gestrand. J. 
123 	, 	Lief en leed uit een kleinen kring. 
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124 NORA. Arie's preek. 2e dr. 
125 M. ODU. Wat moeder voor haar jongen ach,terliet. 
126 QUIRINA. Grootmoeders jongen. 
127 M. SCHUURMAN. William Carey. De groote Apostel van Voor-Indië. Z. G. 
128 	 Robert Moffat. Een halve eeuw onder de' Beetsjoeanen. Z. G. 
129 	» 	Jakobus Chalmers. De bode des vredes op Nieuw-Guinea. Z. G. 
130 	 Robert Morrison. De pionier der Chineesche zending. Z. G. 
131 	» 	John Coleridge Patteson. De bloedgetuige van Melanesië. Z G. 
132 	» 	Griffith John. De vader van de Hankow-zending in China. Z. G. 
133 HESBA STRETTON. Nelly's donkere dagen. M. 
134 J. C. WALLMANN. Bladeren van den boom der Zending. Vertaald door R. Freudenberg. 

Met een inleiding van J. P. G. Westhoff. (Een boek van 72 bladz. 'doch niet geillustreerd.) td 
135 Mevr. 0. F. WALTON. Aangenomen of verlaten. 2e dr. 	 el: 

o-' co co 
aai • ; 	De volgende boekjes, tot aan de serie van 50 cent, zijn alle geïll., stevig ge- f-1- 

cartonneerd en voorzien van linnen rug, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. 6-  
b44) 	 crq 

..., 	 BOEKJES VAN 30 CENT. 	 gl o r.). • 136 ALKEMA. Uit doodsgevaar gered. G. 

aai • 
Jonkvr. H. B. DE LA BASSECOUR CAAN. Samoea en Ronto. Z. G. 	 5 

a.) • 138 BETSY. Emmy's oud en nieuw. 2e dr. M. 	 5.  cc) 
-,-, • 139 P. BROUWER De nieuwe bakker. 	 Fr> 
O 140 W. J. D. VAN DIJCK. Jaaps gebed. 4e dr. 

J2 	141 ELISABETH. Nergens thuis. 3e dr. J. 	
(c) 

r, 	142 A. J. HOOGENBIRK. De bakkerszoon van Trier. 2e dr. K. G.  
• 143 	. 	 Lena. 3e dr. M. 

cc) lb 144 IVY. Aart. 	 .-1' 
r., 	145 JOHANNA. De veilige haven binnengeloopen. 	 x 
E • 146 J. DE LIEFDE. De vrijbuiter. 6e dr. 	 c» 
E 	147 WILH. RIEM VIS. Levi de boekenjood. 2e dr. 	 ---, 
g, • 148 H. J. STAVERMAN. Het verwaarloosde boek. J. 	 o 
(i)  • 149 STRETTON. Thuis best. 2e dr. 

-0 	150 	„ 	Onder het oude dak. 2e dr.  cv cn 4.> 	 o 
.-1- 

0.."

co  
BOEKJES VAN 35 CENT. 	 cr> 

0▪  • 151 A. J. HOOGENBIRK. De jonge vluchteling. 4e dr. G. 
152 JOHANNA. Booze Griet. 2e dr. o 

ti 	153 	„ 	In de vacantie.  
' 	154 IDA KELLER. Uit liefde tot Hem. M. 	 g▪  : 
.4 	155 C. v. OPHEMERT. Geef ons heden ons dagelijksch brood. 
b.4  • 156 VEKA. God zorgt. M. 	 P 

< 
• •••4 	 co 
75 	 '0 

BOEKJES VAN 40 CENT. 	 .—. 
gr.. In deze serie is opgenomen de geheele 45 cents serie, en een gedeelte der 50 g' 

cents serie. Het meerendeel dezer boekjes is dus thans buitengewoon laag in prijs..  

157 J. VAN BERGEN. Gered uit grooten nood. 	 o 
158 Gezocht en gevonden. 2e dr. 	 P- 
159 BETSY.

„ 
 Het gezin van meester Zandveld. 2e dr. 

160 	„ 	Het waren maar twee centen. 2e dr. 
161 	„ 	Ella's Kerstfeest, of De Heer hoort het gebed. '2e dr. K. 
162 J. F. BUISMAN. De terugkomst van den diamantgraver. J. 
163 Het ontsluierd geheim. J. 

• 164 CAROI1NA. Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam. M. 
165 A. v. D. FLIER. Overwonnen door geweld. J. 
166 E. GERDES. Een schat uit zee. 4e dr. J. 
167 A. J. HOOGENBIRK. De droom van den monnik. K. G. 
168 	» 	Door diepe wateren. G. 
169 	» 	Nog niet te laat. J. 
170 	11 	 Om een keizerstroon. G. 
171 	 Twee overwinnaars. G. » 
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172 G. C. HOOGEWERFF. Blandina en Ponticus. 2e dr. K. G. 
173 	 Ignatius, bisschop v. Antiochië. 2e dr. K. G. 
174 Polycarpus, bisschop v. Smyrna. 2e dr. K.G. 
175 P. HUISMAN. Bloed en tranen. K. G. 
176 JOHANNA. Kaatjes overdenkingen. M. 

4?) 177 IDA KELLER. De kleine dorpelwachter. 
178 Mathilde's kerstfeest. 3e dr. M. 
179 J. A. kLINKENBERG. Eenzame wegen. 
180 J. KUIPER. De bibliothecaris van Franeker's hoogeschool. G. 
181 J DE LIEFDE. De plaatsvervanger of de tocht naar de Steengroeve. 3e dr. 

• 182 MARIA LAARMAN. De weezen. 
183 J. L. F. DE LIEFDE. Bangerd en durf-al. J. 
184 Toch een prijs. J. 
185 H. J. VAN LUMMEL. Waterloo. 2e dr. G. 
186 J. P. v. D. MAAS. Kindergedichtjes. 
187 MARIE. Donkere tijden uit een jongensleven. J. 
188 EDWARD MONRO. De groote koning. Een allegorisch verhaal. 
189 WILH. RIEM VIS. Willen) Reys en de zwavelstokkenkoopman. 
190 C. F. SCHe$TTELNDREIER. Te laat. 3e dr. J. 
191 TIJSSEN. Naar huis. 
192 H. WEILAND. Frans Hagestein. J. 
193 MEVR. WETHERELL. Hoogmoed en ootmoed. 3e dr. M. 
194 J. WITMOND. De laatste dag der week. 

0 0 
De boeken, waarachter de prijzen van banden vermeld staan, zijn NIET gecar, crq  

ti tonneerd, doch tegen verhooging van het vermelde bedrag, gebonden in linnen c`j.; 
2 bandje verkrijgbaar. Op banden wordt GEEN prijsvermindering toegestaan. 
(L) 	 n> 
a 	Indien men minder dan 25 ex., maar voor een waarde van minstens f 10.— bestelt, a 
E • wordt ook halve prijs berekend. 

• De volgende boeken zijn met geïllustreerde omslagen en plaatjes in zwartdruk. 
'C3 
	

BOEKEN VAN 50 CENT. C 
'C3 
(L9 	195 G. VAN AS. In veilige haven. J. (Band 25 ct.) 
o 196 BETSY. Uit het leven. Drie verhalen voor jongens. (Band 25 ct.) 
• 197 W. J. D. VAN DIJCK. 't Was maar een dagmeisje. 2e dr. M. (Band 25 cent.) 

75  • • 198 A. v. n. FLIER. Uit het leven van een held. G. (Band 25 cent.) 
4-, 	199 E. GERDES. In Enghelenburg. 5e dr. G. (Band 25 ct.) 
tu 	200 	 De gespleten balk 5e dr. J. (Band 25 ct.) 	 < 

201 	
» ..o 	
» 	De slang in het paradijs. 5e dr. G. (Band 25 ct). 	 a) 

.4 	202 Anna Vermuers. 3e dr G. (Band 25 ct.) 	 o 

ta 	203 H. J. hANA. Hollands Waterleeuw. Het leven van M. A. de Ruyter. 2e dr. G. (Band 25 ct.) "-% 
m 	204 A. J. HOOGENBIRK. Op de hoogeschool des levens. J. (Band 25 ct.) 	 ,-, 
-1,4).-  0 205 JOHANNA. De verloren dochter. M. (Band 25 cent.) 	 P 
• 206 IDA KELLER. Bianca, het verkochte Zigeunerkind. M. Uitsluitend ingen. verkrijgbaar. 1 

Q cv • 207 	 Silvia, de bloem uit het zuiden. 2e dr. (Band 25 cent.) 
• 208 J. DE I_JEFDE. De diligence of de reis naar de stad der erfenis. 6e dr. (Band 25 ct.) 	o 

209 M. V. n. STAAL. Bastiaan, de Rotterdamsche straatjongen. J. (Band 25 ct.) 	 a. Pa 	210 Mevr. F. WEST. Om een kroon. G. (Band 25 ct.) 

P 

< 
De volgende boeken worden, behalve voor uitdeelingen, ook zeer aanbevolen 

voor bibliotheken. 	 ". —• 

213 P. BROUWER. Dagen van duisternis. G. (Band 25 ct.) 	 r° 
214 W. J. D. VAN DIJCK. Het verduisterde testament. G. (Band 25 ct.) 	 P- 

212 W. BROCKHAUS. Marion, of de bergpas van Angrona. 2e dr. K. G. Uitsluitend ingenaaid. rk). 

215 H. DIJKSTRA. Om de wereld. Z. G. Uitsi. ing. verkrijgbaar. 
216 A. V. n. FLIER. Van Jacatra tot Batavia. G. (Band 25 ct.) 
217 De Geuzenadmiraal van Zeeland. G. (Band 25 ct.) 217„ 	De 

211 G. VAN AS. De broeders. G. (Band 25 ct.) 	
n 

218 E. E. 

 

De wraak van Ralph Rolburg. (Band 25 ct.) 

ot 	 cr 

	

BOEKEN VAN 60 CENT. 	 V) 

-t 

219 J. K. HAGA. Jan van Kuyk Woutersz. K. G. (Band 25 ct.) 

2
ri

p
aq

  u
a
a
  l

o4
  J

o
  



8 

ed 
224 G. C. HOOGEWERFF. Donkere dagen. G. (Band 25 ct.) 	 ._-•.: 

• 225 IDA KELLER. Vyvia, de koningin der heide. (Band 25 ct.) 	 or 
226 C. KENYON. Negen dagen koningin. G. (Band 25 ct.)  . 
227 J. DE LIEFDE. De scherpschutter van St. Martin. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 	 n 
228 J. H. VAN LINSCHOTEN.. De zwaardveger van Leiden. 3e dr. G. (Band 25 ct.) 	 ,..,--.. 

• 229 L. PENNING. De watervloed. 2e dr. G. (Band 25 ct.)  
230 	„ 	Naar huis. G. (Band 25 ct.) 
231 JAC. PORCHAT. De vluchteling. 2e dr. G. (Band 25 ct.)  w  
232 MEVR. PROSSER. Zacharias Eigendunk en zijn oude grootboek. (Band 25 ct.) 	 o 
233 SELCART. Een episode uit de vervolging der Gemeente onder 't kruis. 3e dr. K. G. 

(band 25 ct) Uitsluitend gebonden verkrijgbaar. 
Pn.  d 	234 Uit den Franschen tijd. Door den schrijver van Selcart. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 1-1. 

> ▪ 	235 A. C DE ZWART. Een Nederlandsche Macchabeeër. Het leven van Prins Willem I. 2e dr. o 0 
o G. (Band 25 ct.) 	 cn b), 236 71 	

Hoe de zoon van den pionier President werd. G. (band 25 cent.) 	N a) 

	

4, 	237 	11 	
Van de planken hut naar het witte huis. G. (Band 25 ct.) 	 t.r. 

o g 
o co 

	

0., 	 BOEKEN VAN 75 CENT. ...m 	 --(5-  

	

a> 	 o O 238 P. BROUWER. De kinderen van den predikant. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 	 K- 

	

41 	239 L. PENNING. De trompetter van Gorkum. G. (Band 25 ct.) 

	

>... 	
CD a) 	240 Prisca en Miriam. Door den schrijver van Selcart. 2e dr. K. G. (Band 25 ct.) 	 CD 

7:3 • 241 W. SCHIPPERS. De vondeling. J. (Band 25 ct) 	 (n o 
;... 

	

u> 	242 W. VAN WILKERDON. Het verloren kruisbeeld. K. G. (Band 25 ct.)  

	

a> 	 n 

	

E 	 a 
E 

BOEKEN VAN 90 CENT. 	 2, 

	

(;> 
a) 	243 BETSY. Duisternis en licht. De zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders. Z. G. (Band 25 ct.) g 

244 W. BROCKHAUS. Sam, of de dageraad der vrijheid. G. (Band 25 ct.) 

	

IJ 	 to 

	

-c> 	245 P. BROUWER. Het gezin van den oud-soldaat. G. (Band 25 ct.) 	 co 

	

tuo 	246 A. J. HOOGENBIRK. Geen blijvende stad. G. (Band 25 ct.) 	 o 
o 247 	 Tweemaal gevonden. (Band 25 ct.) 	 or 

	

1:1 	248 WILH. JIEM VIS. Acht jaar in Siberië, of het leven van een politieken balling met zijn 0  

	

75 	 .9-t . gezin. 2e dr. (Band 25 ct.) 
4., • • 249 In de Kara-mijnen. (Band 25 ct.) 	 n 

P 

d.) 	250 P. VERGERS.illem van Straal. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 

	

.4 	251 W. VAN WILKERDON. Kinderen des Allerhoogsten. (Band 25 ct.)  

	

.4 	 0 

ai)  
•... 

PRIJS EEN GULDEN. (Band 25 cent.) 

a) u▪  > ▪ 252 PRACHTUITGAVE van 

	

.0 	HESBA STRETTON, Jessica's eerste gebed. 12e druk. Met 4 illustraties in vierkleuren- g 

	

:..,7, 	druk en 10 illustraties in zwartdruk van JAN VISSER. (band 25 ct.) 

	

PC1 	 !El-r-' 

PRIJS EEN GULDEN 20 CENT. 
253 JOHANNA. Emma en haar broertje. Een verhaal voor kinderen. Met 4 platen. Uitsluitend 

ingenaaid verkrijgbaar. (I) 
cr 
CD 
CD Twee Bijbelsche Prentenboeken 	eo • 

door H. W. S. 
Prijs 30 cent per ex. 

254 Schetsen uit het leven van den Heer Jezus. I. 
255 Schetsen uit het leven van den Heer Jezus. II. 

• 

220 A. J. HOOGENBIRK. Morgenlicht en middagzon. G. (Band 25 ct.) 
221 	» 	De twee broeders. (Band 25 ct.) 
222 71 	

De Spaansche ridderszoon. (Band 25 ct.) 
223 	 Rika van de Zandhoeve. M. (Band 25 ct.) 
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Twee fraaie prentenboeken 
op groot 4' formaat, juist zoo groot als deze catalogus. Deze boeken, door alle Chr. bladen 
warm aanbevolen, zoo om inhoud als fraaie uitvoering, zijn geschreven voor kinderen van 6-10 jaar. r:  

Prijs f 0.40. 
256 ELISABETH. Hans. Een allerliefst verhaal voor jonge kinderen. 
257 W. N. J. MAKS. Vertellen en Zingen. Een bundel zeer lieve, bevattelijke kindergedichtjes. 

258 Bijbelsche Geschiedenissen aan kinderen verhaald g 
DOOR 

C. F. SCHOTTELNDREIËR. 
rr 
ro 

Met 67 illustraties. 	 ts 

DERDE DRUK. 	 (.? 

Prijs 50 cent. (Band 25 cent.) 

Op aantrekkelijke en duidelijke wijze worden 

de voornaamste geschiedenissen des Bijbels den crá 

kinderen verhaald. Zij zullen later met meer 

vrucht den Bijbel lezen, als zij deze Geschiede- a 

nissen enkele malen hebben doorgegaan. 

Taal en stijl zijn helder en eenvoudig en sluiten 2, 

zich dikwijls aan bij de woorden der Schrift. Dit rg.  
is zeer zeker een groote verdienste te achten. Ook 

waar de schrijver subjectieve opmerkingen gaf, 
cr 

toonde hij een goed opvoedkundige te zijn, met a. 
een godvruchtig gemoed en een goeden blik in ctg.-Q1  

de Schriften, die van Christus getuigen. 
p 

Zulk een gewijde geschiedenis met platen behoort wel tot het allerbeste, dat wij 

t:,JD onzen kinderen kunnen geven. 
0 

2:1) 	No. 384. (Op dit nummer is de halve-prijs-voorzvaarde NIET van toepassing.) 
ó 

Schttelndreiër. Bijbelsche geschiedenissen aan kinderen 
verhaald. Uitgave in groot formaat. 

 

Van dit boekje (zie No. 258) werd een beperkt getal gedrukt op zeer mooi plaat-
papier van grooter formaat dan dat, waarop de gewone uitgave gedrukt werd. Hierin 't.' 
komen de illustraties natuurlijk nog beter tot haar recht. 't Is een fraai prachtwerkje, g, 
een der mooiste geschenken voor kinderen van christelijken huize. 

Ik stel dit boek uitsluitend gebonden verkrijgbaar, en wel tegen den uiterst lagen 
prijs van f 1.20, waarop evenwel de halve-prijs-voorwaarde niet van toepassing is. 

Wie deze uitgave verlangt, vermelde bij de bestelling „Prachtuitgave" of geve 
het Nr. (384) op. Vermeldt men dit er niet bij, dan wordt de gewone uitgave (Nr. 258) 
geleverd. 

rD 

rn 
1- • 
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Evenals vorige jaren worden ook thans in dezen catalogus opgenomen eenige boek-
werken, die niet bepaald bestemd zijn voor uitdeelingen aan de leerlingen der Zondags-
scholen, doch uitnemend geschikt voor geschenken aan het hulppersoneel, voor bibliotheken ed. 
van Chr. Jongelings- of Meisjesvereenigingen, en als geschenken aan de oudste leer- cr 

lingen, bij het verlaten der Zondagsschool. 	 (,) ,-,- 
Ook deze boekwerken worden dus geleverd op de zeer voordeelige voorwaarden in n  

- 
het voorbericht van dezen catalogus genoemd. 	 cfq 

	

259 A. VAN OS. Uit den heldentijd van Israël 	 c 

	

. 	Prijs f 0.50 (band 25 cent.) P 

260 A. HOFFMANN. In het Turksche kerkerhol. Uit.  het Du'itsch.  vertaald door H. Dijkstra.  
' 	Prijs f 0.60 (uitsl. ingen.) 

261 ARMIN STEIN. Koningin Louise van Pruisen. 2e druk 	. 	Prijs f 0.75 (band 25 cent.) s• 
--- \,g62 ARMIN STEIN. Catharina von Bora. 2e druk 	. 	 . 	Prijs f 0.75 (band 25 cent.) 
v 263 ARMIN STEIN. Wonderbaar geleid. 2e druk 	. 	 . 	Prijs f 0.75 (band 25 cent) g 
15 26 ARMIN STEIN. Paul Gerhardt. 2e druk 	. 	 . 	Prijs f 0.75 (band 25 cent.) 9,  
b3  26 ARMIN STEIN. Albrecht Dtirer 	. 	. 	. 	• 	• 	• 	Prijs f 0.75 (band 25 cent.) N 

26 W. ANDRINGA Gzn. Van Rust en van Vrede. Een bundel proza en poëzie. --) 
Prijs f 0.80 (band 40 cent.) A. 

ad 2 G. C. HOOGEWERFF. Een schipbreukeling. Met 8 platen, 2e druk. J. 	 e 
Prijs f 0.90 (band 35 cent.) 9) 

v 268 A. L. 0. E. De Herder van Bethlehem 1). 	. 	 . 	Prijs f 1.- (band 40 cent.) 
..-0 	

---,  
269 A. L. 0. E. Verlost uit Egypte 1) 	. 	 . 	Prijs f 1.- (band 40 cent.) o 

,c; 270 A. L. 0. E. Ballingen in Babel 1) 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.- (band 40 cent) 
.n 271 JOHANNA. Aleida. Een oorspronkelijk verhaal. Met vier platen van Wilm Steelink. M. 	ati 

a-. a) 	 Prijs f 1.- (band 50 cent.) crs° 
-0  272 JOHANNA. Roberts beschermengel. Een oorspronkelijk verhaal voor jongelieden Met vier platen 5:4 

cn 	van A. Rtinckel. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.- (band 50 cent.)  
273 BUNYANS Christen- en Christinnereis. Opnieuw vertaald door Jac. R. Bremer. Met een c2  -i 

E 	inleidend woord van Dr. H. M. van' Nes. Met 50 nieuwe illustraties van J. H. Isings Jr. 2) 	a. 
E 	 Prijs f 1.25 (band 40 cent.) 0  

274 J. C. HOMOET. De bruine prins en zijne vrienden. Een verhaal uit de eerste jaren der Oost- -1 
(1) 	 Indische Compagnie. Met acht platen van A. Riinckel. 	. 	. 	Prijs f 1.25 (band 50 cent.) ,-f- 

"ci 275 ADELPHA. Kijkjes naar binnen en naar buiten 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (band 40 cent.) 
a)  276 F. W. FARRAR. De Herodessen 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (flitst ingen.) n 

277 N. FRIES. Gods Handlangers. Eene geschiedenis van kinderen in het Koninkrijk Gods. Uit het or°  
a) 	Hoogduitsch. 2e dr. Met een aanbevelend woord van A. J. Hoogenbirk, en 4 platen naar cr  o 
-e 	teekeningen van C. Koppenol. Op groot 4° formaat 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (band f 0.50.) n 
5 278 E. E. GREEN. Grootmoeders Geschiedenis. Uit het Engelsch door C. v. Ophemert. 	 Q. -t 
> 	 Prijs f 1.50 (uitsi. ing.) cfr'q' 
ii..). 279 E. E. GREEN. Hugo Challoner. Uit het Engelsch door C. v. Ophemert. Prijs f 1.50 (band f 0.50.) 
,4 280 E. E. GREEN. Laura's voogden. Uit het Engelsch door C. v Ophemert. Prijs f 1.50 (uitsl. ing.) 

281 G. C. HOOGEWERFF. Bar-Cochba, de valsche Messias. Een verhaal uit de Joodsche Geschiedenis n 
2e druk. Met acht platen van Wilm Steelink. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (band 40 cent.) ..-1, 

bi)  282 J. W. A. NOTTEN. De staf des Pelgrims 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (band 40 cent.) ,-_-, 
:=. 283 PANSY. Rebecca en hare omgeving. M. 	 Prijs f 1.50 (uitsi. ing.) P 
7-13  284 E QUANDT. De biechtvader der Roboses. Naar het Hoogduitsch door A. J. Hoogenbirk. 
ui 	 Prijs f 1.50 (band 40 cent.) co 

-.0 285 QUINTET. Serge Batourine. Een Russisch verhaal uit onze dagen. Prijs f 1.50 (band 40 cent.) 5 

	

-_-. 286 LUDWIG SCHNELLER. Kent gij de apostelen? . 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (band 50 cent.) 
XI 287 ERNST SCHRILL. Hedwig. Een verhaal uit het hedendaagsche Rusland. Uit het Hoogduitsch g' 

door P. J. van Melle 	. 	. 	• 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50 (band 40 cent.) 
288 ERNST SCHRILL. Uit Ruslands steppen. Uit het Hoogduitsch door P. J. van Melle. 	 P.) 

Prijs f 1.50 (band 40 cent.) 

	

289 ARMIN STEIN. Maarten Luther en Graaf Eberhardt v. Erbach . 	Prijs f 1.E0 (band 40 cent.) (1)  

	

290 Zakelijk woordenboek des Bijbels. 2e druk 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.50. ',•1 
291 MARG. S. COMRIE De beste vondst. Vertaald door Hilda 	. 	Prijs f 1.80 (band 45 cent.) 
292 TH. VON SALDERN. Het boek der Margaretha's. Een verhaal uit den tijd van Marie Antoinette. u 

Naar het Hoogduitsch door C. van Ophemert 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.80 (band 50 cent.) <7", 
293 ERNST SCHRILL. Robert Fahrenhëft. Een verhaal uit Rusland. Uit het Hoogduitsch naverteld 2 

door Adelpha . 	• 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f 1.80 (band 45 cent.) 
294 LUDWIG SCHNELLER. Opdat allen Hem kennen. De Apostel Paulus nagereisd van Antiochië 3 

tot Rome . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	Prijs f2.- (band 50 cent.) P- 

1) De prijs van deze boeken was tot nu toe f 1.50, thans is deze gesteld op f 1.- en ook hierop is de halve-
prijsvoorwaarde van toepassing. 

2) Op veler verzoek nam ik ook dit boek in deze rubriek op, zoodat ook dit werk bij enkele ex. tegen halven 
prijs is te bekomen. 
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Lijst der „Groene boekjes," onder redactie van H. W. S., 
uitgegeven door de Vereeniging Christelijke Bibliotheek. 

Boekjes van 10 cent. 
*295 E. E. GREEN. Mededingers. 
*296 AI,ETTA HOOG. Paaschfeest in 't leven. 

Boekjes van 15 cent. 

297 P. ANDRAE. Nochtans. 
298 EVANGELINE. Een zaaier ging uit om te 

zaaien. 
d 299 A. v. H. De moeilijkheden van Juffr. Bond. 
1̀.)  • *300 ALETTA HOOG. Hoe Anna rijk werd. 
go  *301 In de wereld en Grootmoeders jongen. 
dj  302 MARIA L. Tante Toontje. 

6:1" 	aanwakkerden. 
303 EDNA LYALL. Hoe de kinderen den wind 

u)  304 B. M. De roode blouse. 
• * 305 N. N. Arme Lotje. 
8 *306 N. N. Bij het Baanwachtershuisje. 
-0 *307 QUIRINA. Dora's eigen bloem. 

308 CHAS RIEDE. Ltitt. 
309 H. W. S. Appelbloernhof. 

	

;.n., 310 	Een Godsgeschenk. 

	

g 311 	Hij is boven. 

	

g 312 	11 	 In de stilte. 
•313 	Mijn roode shawl. 11 

• 314 	Paaschklanken. 

	

ni 315 	Pelgrims uit het land der duisternis. 

	

CD 316 11 	Waarom? 

	

a9 317 	Wat de mensch zaait zal hij ook 
maaien. 

	

—cl • 318 	Witter dan sneeuw. 
• 319 	„ 	Ziet Hij neder? 
ti 320 ERNST SCHRILL. De macht van het geld. 
•4  321 A. VOLLMAR. Theresa. 
•4  322 W. DE W. Tusschen de ijsbergen. 
bn 

Boekjes van 20 cent. 

t, • 323 A. LE FEUVRE. Een onbezonnen zevental. 
-c' 324 GEPHURA. Gelukkig een mensch. 

325 Het beste deel. 
- 326 Het buitenkansje. 

327 MARIA L. Doortje Dirksen en haar Bijbel. 
328 A. LASCELLES. Wicky. 
329 NEPOS. Mar—Lize en haar geluk. 
330 M. v. 0. Onze Tabea. 
331 C. v. OPHEMERT. Zonder handen. 
332 CH. RIESSE. De onechte kerstboomen. 
333 E S. Hij komt. 
334 •H. W. S. De oude kapitein. 

	

335 	„ 	De pastorie van Lomb. 

	

336 	„ 	De wijsheid die rijk maakt. 

	

337 	„ 	Doorgestreken. 

	

338 	„ 	Draden door Gods hand geweven. 

De met * geteekende nummers kwamen 

339 H. W. S. Een gelukkige vondst en Een 
kerstgeschenk. 

340 
	

Geluk den man, die bidden kan. 
341 	11 
	Het steenen kruis. 

342 
	

Hoe kleine Liesbeth verhoord 
werd. 

343 
	

Moedertje Lina. 
344 
	

Onder de sneeuw. 
345 	11 
	Ongedacht terechtgebracht. 

346 
	

Op gevaarlijke wegen. 
347 	,, 
	Stille Hanna. 

348 
	

Zijn eigendom. 
349 	79 	Trouw beloond. 
350 
	

Toen Beza sliep. 
351 E. SCHRILL. In de doode fabriek 

Wonderbare uitredding. 
*352 LOUISA C. SILKE. Zonneschijn na regen. 
353 H. H. W. T. De sneeuwklokjes. 
354 E. V. Een Noodhulp. 
355 „ Olmenhof. 
356 A. VOLLMAR. Een geschiedenis van lief- 

hebben en Michiel. 
357 Onder den appelboom. 
358 Mevr. VV. Lichtstralen. 

Boekjes van 25 cent. 
359 M. CASPARI. Duisternis en licht. 
360 AGNES GIBERNE. Hongeren en dorsten. 
361 H. J. HANA. Toen het anker viel. 
*362 F. M. Daddy. 
363 NEPOS. Op den Hoekhof. 
364 M, v. 0. De groote smid. 
•365 H. W. S. Alles nieuw. 
366 	„ 	Gelukskinderen. 
367 	Hoe Nico matroos werd. 
368 	Hugo. 
369 	11 	Malthe Ethé. 
370 	Onze nieuwe leerjongen. 
371 PP 	Tibetha. 
372 JOHANNA SPYRI. Kt hi's lied. 
373 E. V. Te laat. 
374 P. VISSCHER Jzn. Door zijn ezel gered. 
375 A. VOLLMAR. Grootmoeder. 
376 Mevr. DE W. Het huis aan den overkant. 
377 IJME. Gouden draden. 

Boekjes van 30 cent. 
378 A. v. H. Rubens loopbaan. 
379 Mevr. E. DE PRESSENSE. Het ware offer. 
*380 H. W. S. Als een brandhout uit het vuur. 
*381 	„ 	De vondelinge van Fenland. 
382 C. D. v. d. W.—L. Het testament van 

Oom Joe. 
*383 WALBURGA. Het huis in den hemel. 

in den najaars-catalogus van 1907 niet voor. 
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Dit jaar wordt voor het eerst door mij uitgegeven de reeds 
jarenlang gunstig bekende 

Scheurkalender 
EBEN-HAEZER 

bewerkt door H. W. S. 

Het schild, met in zachten tint uitgevoerde illustratie „De kloppende 
Heiland", is wederom 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 á f 0.25 te bekomen, 
en alzoo 

bijzonder geschikt voor uitdeelingen. 

Belangrijke prijsvermindering. 

VIER PLATEN NAAR KRUTTEEKENIMEN 
van P. C. MONDRIAAN Sr. 

Elke plaat heeft de grootte van_ een. schoolbord (95 X 78 e.WI.) 

Een stel bestaat uit vier platen, en wel: 

10. De Herders, nederknielende bij de kribbe. 

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

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

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

Ten einde de laatste exemplaren dezer platen ook in omloop te brengen, heb ik besloten 
ze dit Najaar verkrijgbaar te stellen tegen den ongekend lagen prijs van f Loc,  per stel. 

De oorspronkelijke prijs was f 6.— per stel. 
Natuurlijk is op dezen verminderden prijs de halve-prijsvoorwaarde niet van toepassing. 

Na 25 December 1908 is deze voordeelige aanbieding vervallen. 
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De Kerstplaat van Steelink en de Paaschplaat van Riinckel 
moesten reeds meermalen herdrukt worden. 

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

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

f 0.20 voor de uitgave in kleurendruk, 
f 0.10 voor de uitgave in zwartdruk. (1.> 

Bij bestelling 
Paaschplaat van 

cn druk verlangt. 

Callenbach's Zondagsschoolplaten in zwartdruk. 
Prijs 5 

I. Kerstplaat. 
II. De verschijningen des Heeren aan 

	a. Ons Vorstenhuis I (Prins Willem 
Maria Magdalena en aan de Emmaus- 	 I—Prins Willem V.) 
gangers. 	 X. Ons Vorstenhuis II. (Koning Willem 

III. De profeet Elia. 	 I—Koningin 
IV. De geschiedenis van Jozef. 	 XI. Abraham. 
V. Zendingsplaat uit de warme lucht- 	XII. Mozes. 

streek (Afrika en China). 	 XTTI. Daniël. 
VI. Zendingsplaat uit de koude lucht- 	XTV. De barmhartige Samaritaan. 

streek (Labrador, Groenland en 
	

XV. Lief en leed. 
Patagonië.) 
	

XVI. Binnen en buiten. 
VII. Geloofshelden. 	(Polycarpus 	en 

	
XVII. Kijkjes in 't rond. 

Ignatius.) 
	

XVHI. Hier en daar. 
141 

C/2 
e Callenbach's Zon dagsschoolplaten in kleurendruk. 
•.. 	 Prijs 10 cent. 

I. Abraham. 	 V. Lief en leed. 
H. Mozes. 	 VI. Binnen en buiten. 

HI. Daniël. 	 VII. Kijkjes in 't rond. 
IV. De barmhartige Samaritaan. 	VIII. Hier en daar. 

TC) Al deze platen zijn in zeer fraaie uitvoering. 1-) 

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

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

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

gevouwen geleverd worden. 

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

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

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

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

gelieve men duidelijk op te geven : Kerstplaat van STEELINK, tri" 
ItiiCICEL, en ook of men de uitgave in zwartdruk of in kleuren- :14) 

ua 

cent. 	 2 
Vijl Uit den strijd onzer vaderen. 
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Bijbelsche Platen voor Aanschouwelijk Onderwijs. 
Onder verwijzing naar de verschillende aankondigingen betreffende de 

Bijbelsche platen voor aanschouwelijk onderwijs, vestig ik nogmaals uwe aan-
dacht op deze uitgave. 

Het beste bewijs voor de groote bruikbaarheid dezer platen is wel dat 
de Amerikaansche uitgevers-firma, die ze in den handel brengt, dit werk no 

reeds ruim 20 jaren voortzet en dat zij al dien tijd elk kwartaal een nieuwe 
serie gaf, die nog steeds, ja zelfs in toenemende mate, aftrek vinden. 

Ze worden gebruikt niet slechts op nagenoeg alle Zondagsscholen in de 

Vereenigde Staten van. Noord-Amerika, doch ook op tal van inrichtingen voor 

Christelijk onderwijs in Europa, Azië, Australië en Afrika. 

Er is geen werelddeel waar deze platen niet gebruikt worden. 
Nagenoeg ieder, die met de uitgave met Neckrlandschen tekst kennis 

maakte, door het aanvragen van een proefplaat, abonneerde zich. 

't Is dan ook_ een der aantrekkelijkste middelen voor vruchtbaar onder- 
wijs, en daarbij-  tiliterk 	 6.611. Voor slechts f 10. - orihráignit 
gedurende 4 kwartalen telkens 11 platen en een landkaart, benevens een 
handleiding, dus totaal 44 platen en 4 kaarten, en de daarbij behoorende 

handleidingen. 

Proefplaat ter kennismaking. 

Een proefplaat is verkrijgbaar tegen inzending van een postwissel ad 
f 0.35 (d.i. f 0.25 voor de plaat en f 0.10 voor emballage en portkosten). Op 

de postwisselstrook vermelde men, behalve duidelijk geschreven naam en 
adres, ,,voor een Bijbelsche plaat als proef" Aan aanvragen om een bepaalde 

plaat kan ik niet voldoen, aangezien hier-voor uitsluitend platen genomen 
worden van incomplete stellen, waarvan nu nog slechts enkele voorhanden 

zijn. Zoodra deze voorraad uitgeput is, worden geen proefplaten meer afge-

leverd. Evenmin wordt voldaan aan aanvragen om een proefplaat, zoo het 

bedrag van f 0 35 niet te gelijker tijd wordt ingezonden, 
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Verkleinde afbeelding der Bijbelsche platen, vermeld op blz. 14 van dezen Catalogus. 

De platen hebben eerre grootte van 63 X 90 o.311 en zijn uitgevoerd in fraaien kleurendruk. 

In het huis 

HET VADERHUIS. 
Joh. 14. 

mijns Vaders zijn vele woningen. 
Joh. 14 : 2a. 

DE BELOFTE VAN DE ZENDING DES 
H. GEESTES. 	Joh. 15 : -26 —16 : 24. 

Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een 
anderen Trooster geven. 	Joh. 14 : 16a. 

JEZUS EN DE KRANKE IN BETHESDA. 
Joh. 5 : 1-18. 

Hij heeft onze krank heden op zich genomen 
en onze smarten gedragen. 	Jes. 53 : 4. 

DOOD EN BEGRAFENIS DES HEILANDS 
Joh. 19 : 17-42. 

Christus is voor onze zonden gestorven naar 
de Schriften. 	 1 Cor. 15 : 3b. 
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Het succes, dat ik tot nu toe met de hiervoor genoemde platen had, 
deed mij besluiten ook de kleine kaartjes, die dezelfde voorstellingen geven 
als de groote platen, met Nederlandschen tekst in den handel te brengen. 

Deze kaartjes kunnen op verschillende wijzen voor de Zondagsscholen 
gebruikt worden. 

Ze kunnen dienen als gewone tekstkaartjes. Doordien de kinderen de 
voorstelling dan vooraf mede naar huis nemen, zullen ze zich allicht voor de 
te houden les eenigszins voorbereiden. 

Ook kunnen ze na de les uitgereikt worden, en dienen dan om het be-
handelde beter in 't geheugen te bewaren. Bijzondere diensten kunnen ze dan 
bewijzen voor de herhalingslessen. 

Voor Zondagsscholen, wier kas niet toelaat allen leerlingen wekelijks een kaartje 
te geven, kunnen ze dienen als belooningskaartjes, hetzij voor de leerlingen die 
goede antwoorden gaven, hetzij voor hen die zich door goed gedrag onderscheiden 

Ook bevelen ze zich aan .voor het vervangen der belooningskaartjes, die 
dikwijls gegeven worden voor een zeker aantal malen getrouw schoolbezoek, 
of voor een zeker aantal malen goed kennen der les. 

Hoe en in welke mate men ze gebruiken wil, hangt natuurlijk af van de 
inrichting van het onderwijs, zoowel als van den stand der kas, maar dit is 
zeker, dat er wel geen Zondagsschool gevonden zal worden, waar men deze 
kaartjes niet met groote ingenomenheid zal willen gebruiken. 

De prijs is slechts f 0.321/2, per jaargang. Men ontvangt daarvoor ieder 
kwartaal 12 kaartjes, dus totaal 48 stuks. 

Bij toezending per post worden boven den abonnementsprijs de port-
kosten berekend. 1) 

Zij, die tevens op de groote Bijbelsche platen voor aanschouwelijk onder-
wijs geabonneerd zijn, ontvangen de kleine kaartjes tegelijk met de groote 
platen, en betalen dus geen portkosten. 

Afzonderlijke pakjes inhoudende 12 kaartjes stel ik verkrijgbaar á 10 
cent per pakje. Desgewenscht kan 'men de pakjes gesorteerd bekomen. 

Serie I geeft illustraties op Joh. 1— Joh. 12; Serie II id. Joh 10 — Joh. 21; 
Serie III id. 1 Sam. 8 2 Sam. 5 ; Serie IV id. 2 Sam. 6 —1 Kon. 8. 

Zoowel op de groote platen (63 X 90 c.M.) als op de kleine kaartjes 
(7 X 10 c.M,) kan men zich ten allen tijde, en voor zooveel stel als men 
verkiest, abonneeren. Alleen met dien verstande, dat men zich door ieder 
abonnement voor minstens 4 kwartalen verbindt. 

Een proef-ex, voor de kleine kaartjes wordt op aanvraag gratis toegezonden. 

P.S. Nog dient opgemerkt dat de kleine kaartjes wel dezelfde voorstellingen 
geven als de' groote platen, doch dat de laatstgenoemde belangrijk 
fraaier van uitvoering zijn, vooral door den grooteren rijkdom en 
zachtheid van kleuren. 

1) Deze portkosten bedragen per jaar: 
Voor 1 	abonnement 4 cent. Voor 10 en 11 abonnementen 24 cent. Voor 20 — 26 abonnementen 50 cent. 

„ 2 en 3 	, 	3 	„ 12 en 13 	 28 	 27 -- 35 	n 	 60 
, 4 en 5 ,, 	12 ,, 	, 14 en 15 	 32 „ 	„ 36 — 70 	„ 	70 „ 
„ 6 en 7 	„ 	16 „ 	n 16 en 17 	 36 „ 	„ '70 —105 	n 	80  11 

„ 8 en 9 „ 	20 „ 	n 18 en 19 	 40 „ 	„ 105-175 	n 	f 1.—, enz. 
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DAVID VOERT DE ARKE GODS OP 
NAAR JERUZALEM. 	 2 Sam. 6. 

Gaat tot Zijne poorten in met lof, in Zijne 
voorhoven met lofgezang. 	Ps. 1C0 : 4. 

De Zondagsschoolkaartjes, met dezelfde voorstellingen als de groote 
platen, zijn eveneens in kleurendruk uitgevoerd, en hebben eene grootte van 
7 X 10 c.M. 

DAVID EN GOLIATH, 
1 Sam, 17 : 1-18 : 5. 

In God zullen wij kloeke daden doen. 
Ps. 60 : 14a. 

SAUL TRACHT DAVID TE DOODEN. 
1 Sam. 18 : 6-16. 

Mijn Schild is bij •God, die de oprechten van 
harte behoudt. 	 Ps. 7 : 1 1. 

DAVIDS VRIENDELIJKHEID VOOR JONA-
THANS ZOON. 2 Sam. 16 : 1-4; 19 : 24-30.  

Zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, 
vergevende elkander. 	 Ef. 4 : 32. 
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Voor iets geheel nieuws vraag ik thans uwe aandacht. Een op het eerste gezicht 
misschien schijnbaar onbeduidend artikel, maar dat toch aller aandacht ten volle waard is. 
Het is iets voor de jeugd, en heeft een tweeledig doel, n.l. de jongens en meisjes nuttig en 
aangenaam bezig te houden. Het is een bouwplaat, voorstellende 

DE TABERNAKEL VAN ISRAEL. 
Het ontwerp werd gemaakt door de Heeren Ruysch van Dugteren en Muiderman, 

resp. Predikant en Hoofd der School te Hoek van Holland. 
Zuiver op schaal geteekend, en gedrukt in de juiste kleuren, geeft deze plaat, wanneer 

ze in elkaar gezet is, een juist beeld van den tabernakel, en komt daardoor het onderwijs 
in de belangrijke geschiedenis van het oude Israël ten goede. 

Aan de uitvoering werd alle mogelijke zorg besteed; niet alleen moest gelet worden op 
zuivere architectuur, maar ook de kleurenrijkdom moest tot zijn volle recht komen. Daardoor 
werd de bewerking buitengewoon kostbaar, doch overtuigd dat duizenden exemplaren zouden 
te verkoopen zijn, zoo de plaat in alle deelen goed was, heb ik kosten noch moeiten 
ontzien, en iets waarlijk schoons en doelmatigs kunnen bereiken. 

In afwijking van de gewone bouwcartons is deze aan twee zijden bedrukt. Eerstens 
vereenvoudigt dat het uitknippen, maar vooral is deze verbetering van belang met het oog # 
op het rekken van met kleefstof aangestreken papier. Ieder die zich wel eens met dit soort 
arbeid heeft beziggehouden, weet dat stukken, die zuiver gedrukt en geteekend zijn, en 
elkaar volkomen bedekken, na het aanstrijken met lijm of stijfsel in grootte verschillen, en 
dus niet die zuivere afwerking geven, die voor een schoon geheel toch zoo noodig is. Dat 
is door deze methode geheel voorkomen. Op de gewone wijze uitgevoerd, zou deze bouwplaat 
dus bestaan uit twee bladen, in plaats van uit een. Feitelijk kan dit carton dus met een 
tweebladige bouwplaat gelijk gesteld worden. En als men dan let op de bijzonder fraaie 
uitvoering (behalve de gewone kleuren moest gedrukt worden met goud-, zilver- en koperbrons) 
dan zal wel niemand den prijs van f o.3o per ex. en f 22.5o voor wo ex. te hoog vinden. 

Tal van onderwijsinrichtingen zullen deze plaat bij getallen willen gebruiken, terwijl ze 
ook als geschenk bij den Kerstboom goede diensten zal bewijzen. De meeste Zondagsschool-
besturen zullen zeer zeker de voorkeur geven aan een plaat als deze, boven de meestal vrij 
waardelooze stukjes speelgoed, die vaak op het Kerstfeest uitgedeeld worden en die in prijs 
niet lager zijn. 

In geen geval wordt deze Bouwplaat voor halven prijs geleverd. 
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GETUIGSCHRIFT of DIPLOMA voor Scholen, Vereenigingen, enz. 
Formaat 421/2  X 301/2  c.M. 

Gedrukt in kleuren en goud op diepzwarten ondergrond. 

Ten behoeve van scholen, vereenigingen, enz deed ik door den kunstschilder A. Riinckel 
een diploma of getuigschrift ontwerpen, waarvoor door dien schilder zelf ook de kleurplaten 
ontworpen werden. Het geheel heeft daardoor een rijk, artistiek aanzien gekregen. 

Dit diploma wordt door mij zonder tekst (inschrift) in den handel gebracht. 
Ik deed dit opdat zij, die deze kaart 

wenschen te gebruiken, niet gebonden zijn 
aan den tekst, door den uitgever vastgesteld. 
In vele gevallen toch zou deze 6f geheel 6f 
gedeeltelijk niet aan het doel beantwoorden. 

Wie slechts één of enkele exemplaren 
noodig heeft, kan nu den tekst geheel naar 
eigen verkiezing vaststellen, en dien in zijn 
geheel in teekenschrift doen aanbrengen. Wie 
een getal van eenige beteekenis wil bestellen 
(b.v. voor schoolgebruik) kan den zakelijken 
tekst naar eigen opgave doen drukken, en 
de namen en data schriftelijk invullen. Met 
het drukken van dien tekst belast zich des-
gewenscht de uitgever. 

De prijs van dit fraai uitgevoerde getuig-
schrift, gedrukt op zwaar goed beschriffbaar 
ivoorcarton, is gesteld als volgt 
1-9 	ex. à j-  0.30. 	50— 99 ex. f 0.221/2. 

10-24 „ á „0.271/2. 	100-400 	„ „ 0.20. 
25-49 „ á „ 0.25. 	500 ex. en 	meer „ 0.171/2. 

Bij bovenstaande prijsberekening van 25 
ex. en meer zijn de drukkosten van tekst, 
naar eigen opgave, inbegrepen, mits deze 
voor alle ex. gelijk is. Voor elke zending 
wordt f 0.10 extra gerekend voor kosten van 
carton, waartusschen de kaarten verzonden 
worden, teneinde beschadiging te voorkomen. 

* * 

Een groote aantrekkelijkheid dezer 
diploma's is, dat het open vak gelegenheid 

om, behalve den gewenschten tekst, ook een afbeelding van het Vereenigings- of school-
gebouw af te drukken. 

Het drukken daarvan geschiedt tegelijk met den op te geven tekst, en veroorzaakt dus 
geen extra kosten. Alleen wordt de eerste maal de prijs voor het cliché in rekening 
gebracht. Dat cliché blijft dan als eigendom van den besteller onder mijne berusting, om bij 
volgende bestelling opnieuw gebruikt te worden. 

De kosten van een zoodanig cliché zijn : 
naar fotografie of gewasschen teekening 	 . . f 6.50 
naar lijn- of penteekening 	 3.50  

De mooiste cliché verkrijgt men natuurlijk in de eerste plaats naar mooie, scherpe 
fotografie of teekening, maar in de tweede plaats zoo deze grooter is, doch in dezelfde ver-
houding als het cliché; dat 12 ;‹ 8 c.M. moet wezen. De meest geschikte maat voor het 
origineel is : 18 c.M. breedte, 12 c.M. hoogte. 

Maar in ieder geval moet de verhoud in g, met het oog op de beschikbare ruimte, 
dezelfde zijn, dus als 3 : 2. 

biedt 
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Door mij werden aangekocht van de erfgenamen van den heer J. C. v. SCHENK 
BRILL te DOESBURG 

Kaart van PALESTINA, bewerkt door J. v. d. Putte. .4 bladen. 
Prijs f 3.5o, opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 7.75, id. gevernist f 9.—. 

BIJBELSCHE WANDKAART, bewerkt door J. v. d. Putte. 6 bladen. 
Prijs f 4.90, opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 9.90, id. gevernist f io.9o. 

De eerstgenoemde kaart was geheel uitverkocht. Deze werd door den heer V. d. Putte 
opnieuw bewerkt, en wordt thans fraaier dan tevoren herdrukt. 

Nochtans verminderde ik beide kaarten belangrijk in prijs, en stel ze nu verkrijgbaar 
als volgt: 

Kaart van Palestina in 4 bladen f 2.5o. 
Opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 6.75, id. gevernist f 7.5o. 

Bijbelsche wandkaart in 6 bladen f 3.75. 
Opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 8.75, id. gevernist f 9.75. 

Thans vallen deze uitnemende kaarten zeer zeker onder ieders bereik, zoodat wel niemand, 
die Bijbelsch onderwijs geeft, zal verzuimen zich deze doelmatige, schier onontbeerlijke leer- 
middelen aan te schaffen. 

KERSTLIKDKRI-',N. 
Zooeven verscheen: 

Eenentwintigste Zestal Kerstliederen 
voor Scholen en Huisgezinnen, 

op bekende wijzen, 
door D. VAN WIJCK. 

Prijs 3 cent; 100 ex. f 2.25; 250 ex. f 4.50; 500 ex. f 7.50. 
Van de vorige Zestallen zijn, behalve van het Eerste, Negende, Veertiende, Zestiende en Achttiende, 

nog exemplaren verkrijgbaar tegen denzelfden prijs. 
Iets tot nadere aanbeveling dezer Kerstliederen te zeggen acht ik totaal overbodig. Dat reeds het 

Eenentwintigste Zestal verscheen, zegt genoeg. 
Verder werden nog door mij uitgegeven: 

HOORT, HOORT DER ENGELEN LIED. 	 KERSTLIED. 
Vierstemmig gezet. 	 Wijze: Gezang 7. 

Prijs 2 cent; 50 ex. 10.80; 100 ex. f 0.70; 	 Prijs 1 cent; 50 ex. f 0.40; 100 ex. 10.70; 
250 ex. f 3.50; 500 ex../ 6.00. 	 250 ex. f 1.50; 500 ex. f 2.50. 

KERSTLIED 
door H. KARSEN. 

Wijze: Engelsch Volkslied. 
Prijs 1 cent; 50 ex. 1 0.40; 100 ex. f 0 70; 

250 ex. f 1.50; 500 ex. 12.50. 

KERSTLIED. 
Wijze: Hernhutters avondlied. 

Prijs 1 cent; 50 ex. f 0.40; 100 ex. f 0.70; 
250 ex. f 1.50; 500 ex. 12.50. 

TWEE KINDERBEDEN OP HET KERSTFEEST. 
door J. P. V. D. MAAS. 

Wijze: Daar ruischt een toon of Ps. 100 of Ps. 42. 
Prijs 1 cent; 50 ex.,/ 0.40; 100 ex../ 0.70; 250 ex./1.50; 500 ex. f 2.50. 
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