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UITGAVEN VAN G. F. CALLENBACH TE NIJKERK. 

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 

R 
Zie de jubileum-aanbieding op blz. 18 van dezen catalogus 

EN 

HANDLEIDING 
bij de beoefening der Gewijde Geschiedenis 

door J. VAN ANDEL 
VIERDE DRUK 

Prijs ingenaaid f 2.90; gebonden f 3.50 

ALSOOK 

GIDS VOOR DEN BIJBELLEZER 
door T. M. LOOMAN 

ACHTSTE DRUK 

Herzien door K. WIELEMAKER 

Prijs ingenaaid f 2.50; gebonden f 2.90 

ATLAS 
der Bijbelsche Aardrijks- en Oudheidkunde 

door C. GOOTE en K. WIELEMAKER 

Prijs ingenaaid f 2.20; gebonden f 2.50 

De gezamenlijke prijs van de beide laatste werken is, mits 
in eens besteld, f 4.25 ingenaaid, f 4.95 gebonden. 



Int telefoon No. 9. 

L. 
Hierbij heb ik het genoegen u een nieuwen catalogus mijner 

Zondagsschool-uitgaven aan te bieden. Deze werd noodig 
omdat uit den najaars-catalogus 1912 tal van nummers 
uitverkocht zijn. Ten einde moeielijkheden te voorkomen, 
bestelle men dus uit dezen catalogus, en niet meer uit dien 
van het najaar 1912. 

Ook was deze catalogus noodig, omdat ik voor het a.s. 
Paaschfeest een paar nieuwe uitgaven deed verschijnen, en 
wel de beide boekjes, genoemd onder de nrs. 36 en 78. 

Om voor hen, die uitsluitend Paaschboekjes wenschen uit 
te deelen, het zoeken te vergemakkelijken, heb ik deze 
boekjes afzonderlijk vermeld op pag. 3. Bovendien zijn ze 
in de gewone opgave opgenomen. 

Voor uitdeelingen wordt al het op pag. 3-16 vermelde 
geleverd tegen de helft van de genoteerde prijzen; als zijnde 
voor uitdeelingen worden beschouwd bestellingen van minstens 
f 10.— waarde óf van minstens 25 exemplaren, onverschillig 
of men boekjes of platen bestelt. 

Op banden wordt geen prijsvermindering toegestaan. 
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Mits men ze ook franco terugzende, worden alle ge-
wenschte boekjes franco ter inzage toegezonden, uitgezonderd 
gebonden boeken, daar de bandjes door het heen en weer 
zenden te veel lijden. 

VERKLARING DER VERKORTINGEN. 

K. 	beteekent Kerstverhaal. 
P. 	fl 	 Paaschverhaal. 
G. 	If 	 Geschiedenis, 't zij Vaderl. of Algem. 
Z. G. 	 Zendingsgeschiedenis. 
K. G. 	ff 	 Kerkgeschiedenis. 
J. 	 voor Jongens. 
M. 	lf 	 voor Meisjes. 

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

No. 223. Een beker koud water, door Ida Keller, dat in 1912 
verscheen, was kort voor 't Kerstfeest uitverkocht, zoodat ik 
velen, die daarvan bestelden, moest teleurstellen. Thans heb 
ik van dat boekje weder eenigen voorraad. 

Wie daarvan dus nog wenscht te ontvangen, hetzij voor 
't Paaschfeest, voor tusschentijdsche uitdeeling of VOOR HET 
A.S. KERSTFEEST, bestelle nu spoedig, daar het te voorzien 
is, dat dit boekje thans weldra TOTAAL uitverkocht zal zijn. 

Deze catalogus is geldig tot half October a.s. 
Daarna verschijnt een nieuwe catalogus, waarin 

het meerendeel der boekjes door andere nummers aangeduid 
wordt. Wie dus na half October 1912 bestellingen wenscht 
te doen, gebruike dezen catalogus niet, doch raadplege den 
nieuwen catalogus, die op aanvrage gratis en franco toe-
gezonden wordt. 



OM' Voor aitdeelingen *orden alle boekjes en platen, 
bij bestelling van minstens 25 stuks, voor de helft 
der genoteerde prijzen geleverd. 

ZONDAGSSCHOOLUITGAVEN 
VAN 

G. F. Callenbach te Nijkerk. 

Nieuwe Uitgaven voor het Paaschfeest 
36. IDA KELLER. Door lijden geheiligd, 2e dr. 	f 0.10 
78. JOHANNA. Het nieuwe kleed 	. 	. 	. 	. 	. 	0.15 

Vroeger verschenen uitgaven voor het Paaschfeest. 
25. BETSY. Hebt uwe vijanden lief, 3e dr. 	f 0.10 
3o. GERDES. De satijnen das, 5e dr 	„ o.io 
32. GERDES. Hans Egede  	„ o.io 
33. G. L. HANSEN. Het nieuwe leven, 3e dr.  	„ 0.10 
34. JOHANNA, Een God die wonderen doet, 4e dr 	o.io 
44. BETSY. De Heer is waarlijk opgestaan, 4e dr 	 „ 0.125  
54. IDA KELLER. Kleine Esther 	. 	. 	. 	. 	. „ 0.125  
55. P. J. KLOPPERS. Wat doet gij voor Mij'? 3e dr. „ 0.125  
66. BETSY. Het ware leven 	. 	. 	. 	. 	. „ 0.15 
80. JOHANNA. Een overwonnen vijand 	. 	. „ 0.15 
82. JOHANNA. Vaders broertje 	. 	. 	. o.is 

• 84. IDA KELLER. Aan Mij gedaan 	. 	. 	. 	. 0.15 
85. IDA KELLER. Een gezegend Paaschfeest 	. „ 0.15 
98. BETSY. Het bloemenmeisje, 3e dr. . 	• 	• 	• „ 0.20 
99. BETSY. Laura, 3e dr 	  „ 0.20 

105. JOHANNA. Robbedoesje 	. 	. 	. 	. „ 0.20 
/08. P. J. KLOPPERS. Alle dingen nieuw . 	. 	: .19 0.20 
111. SALVAFAMA. Het Paaschverhaal v. d. monnik „ 0.20 
119. BETSY. Het Oostersche nichtje, 2e dr. 	. „ 0.25 
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PLATEN. 
(Men zie de volledige opgave der platen op bladz. 16 

en 17 van dezen catalogus). 

Paaschplaat van Rnckel in zwartdruk . 	f 0.10 

17 	 27 	 77 	kleurendruk . . . . „ 0.20 
De verschijning des Heeren aan Maria Magdalena 

en aan de Emmausgangers 	  „ 0.05 

Serie BIJBELSCHE KUNST. 
Prijs f 0.10; 25 stuks à f 0.09,; 50 stuks à f 0.08; 

100 stuks à f 0.07. 

3. De intocht in Jeruzalem. 
4. Het laatste avondmaal. 
5. De voetwassching. 
6. Gethsemané. 
7. Gethsemané. 
8. Het berouw van Petrus. 
9. Jezus voor Pilatus. 

10. Zie, de mensch ! 
11. De vrouwen bij het graf. 
12. De Emmausgangers. 
23. Jezus en de Emmausgangers. 

Verkleinde afbeeldingen van deze platen der serie 
Bijbelsche Kunst zijn in dezen catalogus opgenomen. De 
werkelijke grootte der platen is 2734 X 40 c.M. 

Een volledige, geïllustreerde catalogus dezer serie wordt 
op aanvrage, gratis en franco toegezonden. 

• 
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Alle boekjes in volgorde der prijzen. 

BOEKJES VAN 5 CENT. 	te ,.,.., 
met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 	cr cr, 

1 J. VAN BERGEN. De kracht des gebeds. 3e dr.  
rp 

2 CHRISTIEN. Lize, of de Heer is mijn licht. 3e dr. 	 .--. 

3 E. GERDES. Maar één minuutje. 4e dr. 	 5.  
cfq 

4 A. J. HOOGENBIRK. Het gespaarde dubbeltje. 4e dr. 
5 JOSINE. Een kindergebed. 4e dr. 	 c7)* 
6 P. J. KLOPPERS. De geheimzinnige korf. 5e dr. G. 	 o° CD .-» 

BOEKJES VAN 7'/2  CENT.  
a. 

met geïllustreerd omslag en zwart plaatje. 	o rp 
8 D. ALCOCK. De kleine zendelingen. 3e dr. 	 ta.. 
9 ANNA. De kleine Johannes. 3e dr. 

10 	„ 	Wat het gebed vermag. 4e dr. 	 n 
0.. 

11 BETSY. Beloven en doen. 2e dr. 	 o 
12 	„ 	Gedaan wat zij kon. 2e dr. M. 	 e 
13 	„ 	God ziet mij. 2e dr. J. 	 a 
14 	„ 	Lea, of de kracht van Gods Woord. 3e dr. M. 
15 A. J. HOOGENBIRK. De dokter in het Moorenland. 4e dr. 
16 	 De droeve vioolspeler. 4e dr. 	 Cfl 

18 JOHANNA. Vaders laatste woord. 4e dr. 	 0. 
19 JOHANNA. Waarom Willem altijd zijn versje kent. 3e dr. J. 	-t. 
20 IDA KELLER. Wreek uzelf niet. 3e dr. 	 cr 
21 MARIA LAARMAN. Grietjes bloemen. 2e dr. M.  
22 J. C. LUITINGH. De bijbelcolporteur in Oostenrijk. 5e dr. 	f'D  
23 	 Gods voorzienigheid. 4e dr. K. 	 n 

» 	 o 
24 WILH. RIEM VIS. De mooiste naam. 3e dr. 

0 

BOEKJES VAN 10 CENT. 	eo 
crci ro met geïll. omslag en zwart= of tintdruk plaatje. 
to 

25 BETSY. Hebt uwe vijanden lief. 3e dr. P. 	 P 
26 	„ 	Hoe een stuivertje rollen kan. 4e dr. 
27 	„ 	Oom Frits, of het gouden tientje. 4e dr. 
28 	„ 	Tijds genoeg. 4e dr. J. 
30 E. GERDES. De satijnen das. 5e dr. P. 
31 	 Een kloek Amsterdammer. 2e dr. G. 
32 	IP 	

Hans Egede, de Apostel van Groenland. 3e dr. Z. G. 
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33 G. L. HANSEN. Het nieuwe leven. 2e dr. 'P. 
iS 34 JOHANNA. Een God die wonderen doet. 4e dr. P. 

	

e, 35 	 Het Kerstgeschenk. 3e dr. K. 
36 IDA KELLER. Door lijden geheiligd. 2e dr. P. 

2.:.▪  > 37 P. J. KLOPPERS. In den strik. 4e dr. 
15)  38 J. DE LIEFDE. Het lot in de klingelbuil. 3e dr. 

39 J. L. F. DE LIEFDE. Hoe stijfkopje en driftkopje, vriendinnetjes 
bleven. 2e dr. M. 

p. 40 J. C. LUITINGH. God verlaat zijn kinderen niet. 4e dr. 
41 R. H. WALDA. Harmen Kikstra. 3e dr. J. 

BOEKJES VAN 12V2 CENT. 
(:)‘' 	met geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk. 

42 ADA. De vader van Elsje Breder. M. 
ó 43 BETSY. De geboorte van HET Kindeke. K. 

	

v 44 	„ 	De Heer is waarlijk opgestaan. 4e dr. P. 

	

12 45 	„ 	Handje•gauw. M. 

	

ó 46 	„ 	Het verdwaalde lammetje. 2e dr. 

	

ctii 47 	„ 	Vichje en hengelaar. 
" 48 LINE ELPENOR. Zij deed wat zij kon. M. 
• 49 ALETTA HOOG. Doortje—Bangoortje. 

	

8 50 	„ 	 Tommie's kerstfeest. 
*--"" 51 A. J. HOOGENBIRK. Tweeërlei redding. 
") ▪  52 JOHANNA. God verhoort het gebed. 2e dr. 
• 53 	 In den schooltrein. 
in 54 IDA KELLER. Kleine Esther. P. 

55 P. J. KLOPPERS. Wat doet gij voor Mij? 3e dr. P. 
" 56 MARIA LAARMAN. De Hopjes. 

	

en 57 	 Een goede les. J. 

	

g.)  58 	
11 

Truusje en Heintje. M. 
tel 59 CORN. LEVETZOW. De bekentenis J. 
.5 60 A. PRINS. Nunia Christina, de Armenische Christin. K. G. 
5 61 P. H. ROM. Een verrader. 2e dr. G. 
• 62 C. F. SCHCYTTELNDREIËR. Het gezegend Kerstfeest. 6e dr. K. 

	

cd • 63 	 Het kind in de kribbe. 5e dr. K. 
64 P. A. SPARENBURG. De verdwenen quitantie. 

b4  65 W. ZIETHE. Verschalkt. 3e dr. 

7.> 
BOEKJES VAN 15 CENT. 

•
7 	met 

 geïllustreerd omslag en plaatje in kleurendruk. 
:1: 

66 BETSY. Het ware leven. P. 

	

67 	„ 	Hans, of ken den Heer in al uw wegen. 
68 	„ 	Toch ook een taak. M. 
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69 BETSY. Verkeerd en toch goed. M. 
70 ELISABETH. Brommige Teun. 3e dr. 
71 	,, 	De nieuwe St. Maarten. 2e dr. 
72 	 God heeft u lief. 3e dr. J. 
73 ALETTA HOOG. Drie kerstboomen. K. (met 4 zwarte plaatjes.) bd 
74 	» 	Mientjes kerstgeschenken. 	 ,.... 
75 	,, 	Van iets heel prettigs. M. 	 cr 
76 	,, 	Verraden en verkocht. Z. G.  
77 W. G. v. D. HULST. Van een klein meisje en een groote klok. F P, 

2e dr. Bekroond door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging. E 
78 JOHANNA. Het nieuwe kleed. P. 
79 	H 	 De gevangenisbloem. M. 	 crg 

80 	,, 	Een overwonnen vijand. P. 	 r, ., • 
81 	» 	Toch een blij kerstfeest. 2e dr. K. 
82 	 Vaders broertje. P. 	 co 

e-r- 
83 G. Kk'DERMAN. De oude Velders en zijn hond. K. 	 c 84 IDA KELLER. Aan Mij gedaan. P. 	 o 
85 	 Een gezegend Paaschfeest. P. 	 a. 
86 MARIA LAARMAN. St. Nicolaas en Kerstfeest. M. 	 o co 
88 MARIE. Door liefde getrokken. 2e dr. 	 o 
90 QUIRINA. Wilde Walter. 	 co 
91 WILH. RIEM VIS. Anneke en Benita. M. 	 ci. 
92 W. SCHIPPERS. De strooper. J. 	 co 
93 P. A. SPARENBURG. De kleine Zondagsschoolonderwijzeres. 
94 	 » 	De nieuwe strijkplank. 2e dr. 
95 	 Het kwaad gestraft. J. 
96 VEKA. De kleine diacones. 

BOEKJES VAN 20 CENT. 

ts 

CD 
12e 

CD 

met geïll. omsl. en 1 plaatje in kleurendruk en penteeke. 
0  

vingen tusschen den tekst of met 2 gekleurde plaatjes. 2.  
97 J VAN BERGEN. Grootvader en kleindochter. 5e dr. 
98 BETSY. Het bloemenmeisje. 3e dr. P. 

	

99 	„ 	Laura. 3e dr. P. 
100 ELISABETH. Grietjes vader. 3e dr. 

	

101 	
' 
, 	Zoo'n lafaard. 2e dr. J. 

103 A. J.HOOGENBIRK. Uit 's vogelvangers net. 
104 JOHANNA. Guusje. 

	

105 	11 	 Robbedoesje. P. 

	

106 	 Toen moeder uit was. 
107 MARIE K. Van twee kleine kleutertjes. M. 
108 P. J. KLOPPERS. Alle dingen nieuw. P. 
109 QUIRINA. Houten Klaasje. M. 
110 SALVAFAMA. Een reis met hindernissen. J. 

•

ua
n

a2
 D

l,
  
d

o
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111 SALVAFAMA. Het Paaschverhaal van den monnik. P. 
112 P. A. SPARENBURG. Kleine oorzaken — groote gevolgen. M. 
113 VEKA. Het zonderlinge kerstgeschenk. 2e dr. K. a.) 

BOEKJES VAN 25 CENT. 
c:2.,'" met geïll. omslag en 1 of meer plaatjes in kleurendruk. 
• De boekjes met 1 plaatje bovendien met penteeke= 

vingen tusschen den tekst. 

127 IDA KELLER. De tweede moeder. 2e dr. 
"g 128 J. A. KLINKENBERG. Licht in de duisternis. 2e dr. 
O 129 MARIA LAARMAN. Coba, Kastor en Kees. 

130 A. J. v. LUMMEL. Wonderlijk zijn 's Heeren wegen. 2e dr. G. 
• 133 NORA. Arie's preek. 2e dr. 

134 QUIRINA. Grootmoeders jongen. 
n  135 M. SCHUURMAN. Robert Morrison. De pionier der Chineesche 

zending. Z. G. 

	

136 	 John Coleridge Patteson. De bloedgetuige 
e van Melanesië. Z. G. 

	

2.-1 137 	 Griffith John. De vader van de Hankow- 
zending in China. Z. G. 

.111. 

E 

tvo 
BOEKJES VAN 30 CENT. 

;g. alle gecartonneerd en met linnen rug, geïllustreerd omslag 
.7.): in kleurendruk en 3 plaatjes in zwart., tint= of kleurendruk. 

.F1  138 ALKEMA. Uit doodsgevaren gered. G. 
139 Jonkvr. H. B. DE LA BASSECOUR CAAN. Samoea en Ronto. Z. G. 
140 BETSY. Emmy's oud en nieuw. 2e dr. M. 

	

141 	„ 	Hanna, of beproefde trouw. M. 

	

142 	„ 	Twee weezen. 4e dr. M. 
144 ELISABETH. Sidzel. 2e dr. M. 

116 ADELPHA. De koninklijke wet. 3e dr. J. 
"i:3 117 ALCOCK. Wenzel, de arme student. 2e dr. J. 
ó 118 Beloonde trouw en andere verhalen. 

119 BETSY. Het Oostersche nichtje. 2e dr. P. 

	

120 	„ 	Naar Kanaan. 

	

7.3., 121 	„ 	Wien God bewaart, is wel bewaard. 3e dr. J. 
et 122 J. BRESSEN. Frank. J. 
• 123 	

' 	
Het ontzet. 3e dr. G. 

g 124 W. J. D. v. DI JCK. Soldaat tegen wil en dank. J. 
• 126 JOHANNA. De gestolen konijntjes. 2e dr. 
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146 A. J. HOOGENBIRK. Een moedig strijder. 
147 	 Lena. 3e dr. M. 
148 	 Wonderlijk bevrijd. 2e dr. G. 
149 IVY. Aart. J. 
150 J. DE LIEFDE. De vrijbuiter. 6e dr. 
151 MARIE. Roepstemmen. 
153 P. A. SPARENBURG. Van Afrika's Westkust Z.G. 
154 HESBA STRETTON. Jessica's eerste gebed. 14e dr. (Met een 

gekleurd en twee zwarte plaatjes en tal 
van teekeningen tusschen den tekst). 

155 	Pl 	 11 	 Jessica's moeder. 5e dr. 

eo 

bj 

tr 
te, 

(Iq 

ri

fD 

BOEKJES VAN 35 CENT. 
alle gecartonneerd en met linnen rug, geïllustreerd omslag 
in kleurendruk en 3 plaatjes in zwart=, tint, of kleurendruk. g 
156 ADELPHA. Kleine Jozef. 3e dr. 
157 H. ALKEMA. Toch Oranje boven. G. 	

co 
 

158 J. BRESSEN. De verloren speld. 
159 A. J. HOOGENBIRK. De korenschoof. (met vele penteekeningen 

tusschen den tekst.) 
160 JOHANNA. De Drakenhoeve. 2e dr. J. 
162 IDA KELLER. Een klein woord, maar van groote kracht. 
163 P. J. KLOPPERS. Frieslands zanger. G. 
164 MARIE. Uit het leven van een circusgezin. 

Historische verhalen van E. Derdes. 
cr 0 co 
.... Elk deeltje is geïllustreerd met 4 zwarte plaatjes. 	n en 

Deze boekjes zijn ook gebonden verkrijgbaar, tegen verhooging van 0  
f 0.25 per deeltje. 	 'ci 

165 E. GERDES. De strijd om een kroon. Een verhaal tijdens de r„. 
worsteling tusschen Graaf Willem van Holland en n  
Lodewijk van Loon. 5e dr. (Band 25 ct.) 	 .2 

166 	,, 	De valkenier van den Vogelenzang. Een verhaal ?i> 
tijdens het leven van Jan I, den laatsten graaf uit P 
het Hollandsche huis. 5e dr. (Band 25 ct.) 

167 	» 	De zwarte wolf. Een verhaal tijdens graaf Dirk III, 
1018-1039. (Band 25 ct.) 

168 	,, 	Erix en Fella. Een verhaal tijdens het bondgenoot. 
schap der Batavieren met de Romeinen 54-52 v. 
Christus. 5e dr. (Band 25 ct) 

g 

a. 

PRIJS 35 CENT PER DEELTJE. 
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169 E. GERDES. Jonker Willem van Arkel. Eene episode uit de 
'd 	 Arkelsche oorlogen tijdens de regeermg van Graaf 

Willem IV, 1406-1417. 5e dr. (Band 25 ct.) 
Ij  170 	» 	Het gouden oorijzer der Friezen. Een verhaal tijdens 
;.. 	 koning Radboud van Friesland. 698-719. (Band 25 ct.) 
a.) 

-Lt 
en :...—. 	 BOEKJES VAN 40 CENT. 

alle gecartonneerd en met linnen rug, geïllustreerd omslag tu 
> 	in kleurendruk en plaatjes in zwart= of kleurendruk. 
iii-  

.4 171 J. VAN BERGEN. Gered uit grooten nood. 
,i_-,, 172 BETSY. Het gezin van meester Zandveld. 2e dr. 
'' 173 P. BROUWER. Uit nood en dood gered. 2e dr. G. 

174 J. DALLINGA. Egbert, of de reis naar de gouden stad. 
175 A. v. D. FLIER. Overwonnen door geweld. J. 

"-ci 177 E. GERDES. Uit bange dagen. 5e dr. 
lal 178 HERMANNA. Voor het eerst van huis. 
.1 179 A. J. HOOGENBIRK. Christina's wenschen. 
l'a0  181 	» 	Door diepe wateren. G. 
612  182 	» 	Twee overwinnaars. G. 
to 183 	» 	Van spruit tot boom. G. 

..hd 184 G. C. HOOGEWERFF. De ketellapper v. Elstow. 3e dr. 
g 185 	» 	Ignatius, bisschop v. Antiochië. 2e dr. K. G. 

s'----  186 	 Polycarpus, bisschop v. Smyrna. 2e dr. K.G. 
,02  187 IDA KELLER. Dokter Maxwell's kerstgeschenk. 2e dr. .-x 188 	„ 	Het weggewaaide kalenderblaadje. M. 
toi 192 VAN OPHEMERT. Jennie's geranium. 2e dr. 
i.f, 193 WILH. RIEM VIS. De nieuwe dienstbode. 
cq 194 	» 	Door een onzichtbare hand geleid. 2e dr. J. 
= cn 	 » 195 	 Zonder God in de wereld. 
a.) 

De boeken, waarachter de prijzen van banden vermeld 
staan, zijn tegen verhooging van het vermelde bedrag, 

cg gebonden in linnen bandje verkrijgbaar. Op banden wordt 
GEEN prijsvermindering toegestaan. tto .9 	Indien men minder dan 25 ex., maar voor een waarde van 
minstens f 10.— bestelt, wordt ook halve prijs berekend. 

De volgende boeken zijn met geïllustreerde omslagen en 
CD plaatjes in zwartdruk. 

De met een * gemerkte zijn gecartonneerd en met linnen rug. 

BOEKEN VAN 50 CENT. 
197 J. VAN BERGEN. De edelmoedige wees. (Band 25 ct.) 
198 A. V. D. FLIER. Een martelaar der heerschzucht G. (Band 25 ct.) 
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• 199 A. v. D. FLIER. Tot den dood getrouw. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 
201 E. GERDES. Anna Vermuers. 3e dr. G. (Band 25 ct.) 
202 H. J. HANA. Hollands Waterleeuw. Het leven van M. A. de 

Ruyter. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 
203 A. J. HOOGENBIRK. De kleinkinderen. G. (Band 25 ct.) (Uit- 

sluitend gebonden.) 
• 204 	 Uit verlies winst. J. (Band 25 cent.) 	cr. 
205 J. DE LIEFDE. De diligence of de reis naar de stad der erfenis. n cn 6e dr. (Band 25 ct.)  

• 206 P. A. SPARENBURG. De val van het Spaansche nest. G. (2-' 
(Band 25 ct.) 	 5.  

*207 J. SCHOUTEN. Een uit duizend. Naar het Duitsch van Armin cfq 
Stein. G. (Band 25 ct.) 	 *&;° 

•208 WILH. RIEM VIS. Edelman en bandiet. (Band 25 ct.)]  *209 Mevr. 0. F. WALTON. Christoffel, de dienaar des Heeren, 2e n rt. dr. (Band 25 ct.) 
210 Mevr. F. WEST. Om een kroon. G. (Band 25 ct.) 	 e 

o 
• 211 Mevr. WILDEBOER. Jongensstrijd. 2e dr. J. (Band 25 cent.) 	a. 

0 eo o 
BOEKEN VAN 60 CENT. 	 n.. 

rD 

212 G. VAN AS. De broeders. G. (Band 25 ct.) 	 o. 
213 JAN VAN DE CROEZE. Willem Wycherts. G. (Band 25 ct.) n  
214 A. v. P. FLIER. Om de kroon van Frankrijk. G. (Band 25 ct.) g 
215 	» 	Van Jacatra tot Batavia. G. (Band 25 ct.) 	9 

•216 	» 	Naar Moscou. G. (Band 25 ct.) 
*217 	» 	De Pyreneën over. G. (Band 25 cent.)  

218 	 Uit bange dagen. G. (Band 25 ct.) 	 zn 
219 E. E. GREEN. De wraak van Ralph Roxburg. (Band 25 ct.) 	n.. 

*220 HAARBECK. Grete van den dominee. M. (Band 25 cent.) 	n 
221 J. K. HAGA. Jan van Kuyk Woutersz. K. G. (Band 25 ct.) 	cr. 

*222 IDA KELLER. De macht der liefde. 2e dr. M. (Band 25 cent) o 
• 223 	» 	Een beker koud water. (Band 25 ct.) 	x- 
•224 	 Het testament van Zonnehoeve (band 25 cent.) 'Ti° 
225 C. KENYON. Negen dagen koningin. G. (Band 25 ct.) 	ic 

• 226 W. H. KIEVIET. Dollie. (Band 25 ct.) 	 o 
• 227 J. DE LIEFDE. De scherpschutter van St. Martin. 3e dr. G. 

(Band 25 ct.)  
228 JAC. PORCHAT. De vluchteling. (Uitsluitend ingenaaid). n  

	

2e dr. G. 	 CD 
229 Mevr. PROSSER. Zacharias Eigendunk en zijn oude grootboek. cl, 

(Band 25 ct.) 	 P 
• 230 W. SCHIPPERS. De zoon van schipper Holting. J. (Band 25 ct.) 
*231 P. A. SPARENBURG. Kozakkendag. G. (Band 25 ct) 
232 Uit den Franschen tijd. Door den schrijver van Selcart. 2e dr. 

G. (Band 25 ct.) 
233 A. C. DE ZWART. Een Nederlandsche Macchabeeër. Het leven 

van Prins Willem I. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 
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234 A. C. DE ZWART. Hoe de zoon van den pionier President 
werd. G. (Band 25 cent.) 

235 	• 	Van de planken hut naar het witte huis. G. (Bd. 25 ct.) 
a> 3.. 

-.n 	 BOEKEN VAN 75 CENT. 
236 P. BROUWER. De kinderen van den predikant. 2e dr. G. (Band 25 ct.) 

'et '237 AMY LE FEUVRE. Haar eerste dienst. Uitsluitend gecart. M. 
238 L. JANSEN SCHOONHOVEN. Lenteboden. Zendingsverhalen 

uit alle werelddeelen. (Band 25 ct.) 
ca "239 JOHANNA. Aleida. 2e dr. (band 25 ct.) 

241 W. VAN WILKERDON. Het verloren kruisbeeld. K. G, (Band 25 ct.) 

BOEKEN VAN 90 CENT. 
A. L. 0. E. De jonge pelgrim. 5e dr. (Band 25 ct.) 

7_,:3  244 P. BROUWER. Het gezin van den oud-soldaat. G. (Band 25 ct.) 
2.3 245 GERDES. De zoon van den bezembinder. 2e dr. (band 30 ct.) 

247 A. J. HOOGENBIRK. Geen blijvende stad. G. Uitsluitend 
O ingenaaid. 
✓ 248 	 Tweemaal gevonden. (Band 25 ct.) 
ti) *249 W. G. v. n. HULST. Jaap Holm en z'n vrinden. J. (Band 25 ct.) 

251 	,, 	 In de Kara-mijnen. (Band 25 ct.) 
b' • *252 W. SCHIPPERS. Vreewalds molen. J. (Band 25 cent.) 

253 W. VAN WILKERDON. Kinderen des Allerhoogsten. Uitsi. ing. 

• VERHALEN VOOR DE JEUGD 
door E. GERDES. 

In de mooie, groote, geïllustreerde uitgaven. 

c 
<n 	 Prijs 90 cent. 

Deze 8 boeken, die ongetwijfeld tot de beste behooren, welke deze 
• geliefde schrijver leverde, zijn dus ook voor halven prijs verkrijgbaar. •.- 
E 254 E. GERDES. De kanten zakdoek. 5e dr. (Band 30 ct.) 
• 255 	,, 	De verloren schuldbekentenis. 5e dr. (Band 30 ct.) 
• 256 	 Jan van Diemen. Een verhaal uit den tijd van de 

oorlogen tusschen de Hollandsche Republiek en 
Engeland 1665-1672. 4e dr. (Band 30 ct.) 

• 258 	 Rosa•fluweeltje. 4e dr. (Uitsi. ingen.) 

	

23 259 	 De jonge Pottenkoopman. 5e dr. (Band 30 Ct.) 
11 

• 260 	• 	Het huis Wijngaarde. Een verhaal uit het jaar 1598. 
5e dr. (Band 30 ct.) 

	

261 	 Uit de duinen. 4e dr. (Band 30 ct.) 
Prijs f 1.40. 

262 J. L. F. DE LIEFDE. Onder zes nichtjes en neefjes. Met 12 
illustraties van J. H. Isings Jr. (Band 35 ct.) 
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263 BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN 
AAN KINDEREN VERHAALD 

DOOR 

C. F. SCHOTTELNDREIËR. 

Deze vierde uitgave van Sch,5ttelndreier's Bijbelsche Geschiedenissen 
verschijnt in fraaier uitvoering dan een der vorige drukken. Niet 
alleen werd ze op mooier papier en met duidelijker letter gedrukt, 
doch ook het aantal illustraties werd belangrijk vermeerderd, waar-
door dit thans tot 

meer dan honderd illustraties 
gestegen is, terwijl tal van plaatjes uit de vorige uitgaven door 
betere werden vervangen. 

Het geheel is daardoor vrij belangrijk in omvang toegenomen. Toch 
werd de prijs niet verhoogd, doch bleef gesteld op slechts f 0.50 per 
ex., terwijl bij bestelling van minstens 20 ex. (mits in eens besteld) 
slechts de halve prijs berekend wordt. Ook zijn gecartonneerde en 
gebonden ex. verkrijgbaar, waarop ook de halve-prijs-voorwaarde van 
toepassing is; alleen wordt het cartonneeren en binden steeds tegen 
den vollen prijs berekend. 

De prijzen zijn als volgt: 

Ingenaaid f 0.50 per ex., 
bij minstens 20 ex. f 0.25 per ex. 

Gecartonneerd f 0.60 per ex., 
bij minstens 20 ex. f 0 35 per ex. 

Gebonden f 0.75 per ex., 
bij minstens 20 ex. f 0 50 per ex. 

Desgewenscht kunnen 20 of meer ex. ook gesorteerd, in de drie 
wijzen van uitvoering, geleverd worden. Ook dan wordt de prijs-
verlaging toegepast. 

Bij grooter orders dan 20 ex. wordt geen verdere prijsvermindering 
toegestaan. 

Ook zijn de algemeene voorwaarden, vermeld in dezen catalogus, 
op deze uitgave van toepassing, zoodat enkele ex., tegelijk besteld 
met andere uitgaven uit dezen catalogus (mits totaal minstens 25 stuks of 
tot een bedrag van f 10.—) eveneens tegen halven prijs berekend worden. 
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Evenals vorige jaren worden ook thans in dezen catalogus 
"do  opgenomen eenige boekwerken, die niet bepaald bestemd zijn 
✓ voor uitdeelingen aan de leerlingen der Zondagsscholen, doch 
✓-  uitnemend geschikt voor geschenken aan het hulppersoneel, 

.fl voor bibliotheken van Chr. Jongelings- of Meisjesvereenigingen, 
cf, en als geschenken aan de oudste leerlingen bij het verlaten 

der Zondagsschool. 
4:4  Ook deze boekwerken worden dus geleverd op de zeer 
gu 
• voordeelige voorwaarden, in het voorbericht van dezen catalogus 

I" genoemd. 

12•  264 A. VAN OS. Uit den heldentijd van Israël. 
Prijs f 0.50 (band 25 cent.) 

265 G. AGAARD. Sterke handen . . . Prijs f 0.60 (band 40 cent.) 
266 ARMIN STEIN. Koningin Louise van Pruisen. 2e druk. 

Prijs f 0.75 (band 25 cent.) 
1)) 267 ARMIN STEIN. Catharina von Bora. 2e druk. 

Prijs f 0.75 (uitsi. ingen.) 
°) ▪  268 ARMIN STEIN. Wonderbaar geleid. 2e druk. 

Prijs f 0.75 (band 25 cent.) 
▪ 269 ARMIN STEIN. Paul Gerhardt. 2e druk Prijs f 0.75 (band 25 cent.) 
o▪ 	270 A. ADLOF. Gevonden schatten . . Prijs f 0.80 (band 40 cent.) 

271 HENR. J. BREDIUS. Kerstzegen en andere schetsen 
Prijs f 0 80 (band 40 cent.) 

• 272 CH. DIXON. Eerstelingen van den oogst. Prijs f 0.80 (band 40 cent.) 
1-73  273 F. W. A. KORFF. Lijden en strijden in 's Heeren dienst. 

Prijs f 0.80 (band 40 cent.) 
rl  274 C. v. OPHEMERT. Was het toeval? Prijs f 0.80 (band 40 cent.) 
,,, 275 G. C. HOOGEWERFF. Een schipbreukeling. Met 8 platen, 2e dr. J. 

Prijs f 0.90 (band 35 cent.) 
-11d1 277 JOHANNA. Roberts beschermengel. Een oorspronkelijk verhaal 
c 	voor jongelieden. Met vier platen van A. Rftnckel. 
E 	 Prijs f 1.— (band 50 cent.) 
- 278 M. RUDIGER. Pater Andreas . . . Prijs f 1.— (band 40 cent.) 
rtl 283 J. C. HOMOET. De bruine prins en Zijne vrienden. Een verhaal 
• uit de eerste jaren der Oostindische Compagnie. Met acht platen 
an 	van A. Riinckel 	. . . . . . . 	Prijs f 1.25 (band 50 cent.) 
9 284 EMMA MARSHALL. No. XIII, het standbeeld zonder naam. 

7.) 	 Prijs f 1.25 (band 40 cent.) 
toi 285 J. H. MEERWALDT. „Pidari" of de strijd van het licht tegen 
a) ▪ de duisternis in de Bataklanden. Vier verhalen. Met een inleidend 

woord van J. P. G. Westhoff. Met afbeeldingen en een kaart. 
Prijs f 1.25 (band 40 cent.) 

‘44  286 ADELPHA. Kijkjes naar binnen en naar buiten. 
Prijs f 1.50 (band 40 cent.) 

287 F. W. FARRAR. De Herodessen . . Prijs f1.50 (uitsi. ingen.) 
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288 N. FRIES. Gods Handlangers. Eene geschiedenis van kinderen 
in het Koninkrijk Gods. Uit het Hoogduitsch. 2e dr. Met een 
aanbevelend woord van A. J. Hoogenbirk, en 4 platen naar 
teekeningen van C. Koppenol. Op groot 4° formaat 

Prijs f 1.50 (band f 0.50.) 
289 G. C. HOOGEWERFF. Bar-Cochba, de valsche Messias. Een '4'.1 

verhaal uit de Joodsche Geschiedenis, 2e druk. Met acht platen cr  
van Wilm Steelink . . . . . . . Prijs f 1.50 (band 40 cent.) n 

290 L. F. MEADE. De engel der liefde. Bewerkt door Joanna P. 
Wesselink—van Rossum. Geïllustreerd. Prijs f 1.50 (band 40 cent.) f.12o 

291 J. W. A. NOTTEN. De staf des Pelgrims. Prijs f 1.50 (band 40 cent.) E' 
292 E. QUANDT. De biechtvader der Roboses. Naar het Hoogduitsch Crq 

door A. J. Hoogenbirk 	  Prijs f 1.50 (band 40 cent.) 5. 
293 Siward, de Germaansche gevangene Prijs f 1.50 (band 40 cent.) 
294 ANNY SWAN. De erfgenaam van St. Cyrus (uitsi. ingen.) 	eo 

Prijs f 1.50. 
296 EMMA MARSHALL. Een schuld vereffend. 

Prijs f 1.60 (band 40 cent.) al. 

297 ARMIN STEIN. Een ridder zonder vrees of blaam. Met 4 illu- 0 
straties van J. H. Isings Jr . . . . Prijs f 1.60 (band 30 cent.) n 

298 MARY S. COMRIE. De sleutel tot het geheim. 
Prijs f 1.80 (band 40 cent.) a, 

299 EMMA MARSHALL. Lizette . . . Prijs f 1.80 (band 40 cent.) ep 
301 E. J. WORBOISE. Nevel en zonneschijn. Prijs f 1.80 (band 40 cent.) 

2 

Lijst der „Groene boekjes", onder redactie van H. W. S., cA'" 

uitgegeven door de Vereeniging Christelijke Bibliotheek. 

Prijs 15 cent. 

303 ALICE. De verkeerde deur. 
304 Een spoorkaartje. Uit het 

Duitsch. 
305 A. MERCATOR. Het harde 

hart. 
306 H. W. S. Diepe wijsheid zijn 

uw paden. 

Prijs 20 cent. 

307 VEKA. Fred. 

Prijs 25 cent. 	Q. 
0 

308 A. N. —S. Jan. Bekroond door K- ro 
de Neder]. Zondagsschool-
vereeniging. 

(1) 

308a. H. W. S. Zijn moeder. 	'ts 
308b. P. A. SPARENBURG Jr. 

Uit bange dagen. 	174 ro 
Prijs 40 cent. (1) 

309 H. W. S. Gods wondere P 
wegen. 

De „Groene boekjes" zijn meer in het bijzonder bestemd voor de 

eenvoudigen onder de volwassenen. Maar ook voor de oudste leer-

lingen der Zondagsscholen zijn zij bij uitstek geschikt. 



1. 
a) 2. 
1. 
en a> 3  
bk • 

c„ 6. 

4. 
o 5. 0 

De verschijningen des Heeren 
aan Maria Magdalena en aan 
de Emmausgangers. 
De profeet Elia. 
De geschiedenis van Jozef. 
Zendingsplaat uit de warme 
luchtstreek (Afrika en China). 
Zendingsplaat uit de koude 
luchtstreek (Labrador, Groen-
land en Patagonië). 
Geloofshelden (Polycarpus en 
Ignatius). 
Uit den strijd onzer vaderen. 

Willem I-Prins Willem V). 
10. Ons Vorstenhuis II. 

(Koning Willem I-Koning-
in Wilhelmina). 

/1. Abraham. 
12. Mozes. 
13. Daniël. 
14. De barmh. Samaritaan. 
15. Lief en leed. 
16. Binnen en buiten. 
17. Kijkjes in 't rond. 
18. Hier en daar. 

Callenbach's Zondagsschoolplaten in zwartdruk. 
Prijs 5 cent. 

Kerstplaat. 	 9. Ons Vorstenhuis I. (Prins 
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.13  De Kerstplaat van Steelink en de Paaschplaat van !hinkel 
moesten reeds meermalen herdrukt worden. 0.) 

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

-0  Beide zijn ze gedrukt op fraai plaatpapier groot 54 X 39 c.M. 
cn De prijs van elk dezer platen is: 

f 0.20 voor de uitgave in kleurendruk, 
f 0.10 voor de uitgave in zwartdruk. 

Bij bestelling gelieve men duidelijk op te geven: Kerstplaat 
.4  van Steelink, Paaschplaat van Klinckel, en ook of men de uit-
S gave in zwartdruk of in kleurendruk verlangt. 
;C 
0 

Callenbach's Zondagsschoolplaten in kleurendruk. 

2  1. Abraham. 
	 Prijs 10 cent. 

5. Voor ieder wat. 
6. Uit de kinderwereld. o 2. Mozes. 

3. Daniël. 	 7. Van allerlei kleur. 
ne 4. De barmhartige Samaritaan. 	8. Sprokkelingen. 
.9, Al deze platen zijn in zeer fraaie uitvoering. 
'75 Bij bestelling van platen is het noodig op te geven of men 
• zwartdruk of kleurendruk verlangt. Verzuimt men dit te verniel-

den, dan wordt de uitgave in zwartdruk geleverd. Ruiling kan niet 
worden toegestaan, daar platen door 't heen en weder zenden te 

t4 veel lijden. 
Bij bestelling van minder dan 25 platen wordt voor een car-

tonnen rol 5 cent in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk ver-
langd wordt, dat de platen gevouwen geleverd worden. 



Verkleinde afbeeldingen der platen „Bijbelsche Kunst" (zie bladz. 17) 

No. 3 

DE INTOCHT IN JERUZALEM 

Naar de schilderij van Leon Gérome 

No. 4 

HET LAATSTE AVONDMAAL 

Naar de schilderij van E. von Gebhardt 
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No. 9 

JEZUS VOOR PILATUS 
Naar de schilderij van M, de Munkacsy 

No. 10 

ZIE, DE MENSCHI 
Naar de schilderij van Antonio Ciseri 
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BIJBELSCHE KUNST. 
De platen der serie „Bijbelsche kunst" zijn door hun bijzonder 

fraaie uitvoering een sieraad voor elk vertrek, en vallen door den 
buitengewoon lagen prijs onder ieders bereik. Ook zijn ze daardoor 
zoo bij uitstek geschikt voor verspreiding op groote schaal. 

Elke plaat heeft eene grootte van 40 X 271/2  cM. en kost slechts 
f 0.10. Bij 25 stuks, hetzij van één soort, hetzij gesorteerd naar keuze 
van den besteller, 1'0.09; 50 stuks in één soort of gesorteerd áf 0.08; 
100 stuks in één soort of gesorteerd à f 0.07. 

Bij bestelling van minder dan 5 platen tegelijk wordt f 0.05 extra 
berekend voor het carton, waarmede de platen, ter voorkoming van 
beschadiging, worden verzonden. 

Bij bestelling is het voldoende op te geven: „Platen.  Bijbelsche 
kunst", met vermelding van het nummer. 

Deze platen zijn verkrijgbaar bij, of te ontbieden door eiken soliden 
boekhandelaar. 

De serie bestaat thans uit de volgende nummers: 

1. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt. Naar Anton Dietrich. 
2. Jezus predikt aan het meer 	 F. von Uhde. 
3. De intocht in Jeruzalem  	Leon Gérome. 
4. Het laatste avondmaal . 	 E. von Gebhardt. 
5. De voetwassching  	F. M. Brown. 
6. Gethsemane  	J. H. F. Bacon. 
7. Gethsemane  	Heinrich Hofmann. 
8. Het berouw van Petrus  	Graaf Harrach. 
9. Jezus voor Pilatus  	M. de Munkacsy. 

10. Zie, de mensch!  	Antonio Ciseri. 
11. De vrouwen bij het graf  	W. A. Bouguereau. 
12. De Emmausgangers  	Rembrandt. 
13. De herders in den stal  	H. Lerolle. 
14. Simeon in den tempel  	Rembrandt. 
15. De lofzang van , Simeon  	William C. T. Dobson 
16. De wijzen uit het Oosten  	Jean Portaels. 
17. De vlucht naar Egypte  	Eugène Girardet. 
18. Laat de kinderen tot Mij komen 	 Ottilie Roederstein. 
19. Het verloren schaap  	A. U. Soor. 

Paul H. Flandrin. 
Eugène Delacroix. 
Eugène Burnand. 
Eugène Girardet. 
Govert Flinck. 
Arthur Hacker. 
J. H. Isings Jr. 

De platen zelf zijn niet genummerd, doch hebben tot onderschrift 
de hierboven vermelde titels. 

f 

20. Jezus weent over de stad . 
21. Jezus slapende in het schip tijdens den storm 
22. De uitnoodiging t. h. Koninkl. bruiloftsmaal 
23. Jezus en de Emmausgangers 	 
24. Izafflc zegent Jacob 	..... . . 	 
25. De verderver der eerstgeborenen in Egypte 
26. De kloppende Heiland 	  
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1863-1913. 
Een jubileum-aanbieding aan Zondagsschoolonderwijzers 

en aanstaande Zondagsschoolonderwijzers. 
Sedert jaren is het mijn streven het Christelijk publiek, en zeer in 

het bijzonder de Zondagsscholen, te dienen. Met betrekking tot de 
Zondagsscholen bepaalde zich mijn arbeid in hoofdzaak tot het uit-
geven van verhalen, geschikt om op het Kerstfeest of bij andere 
gelegenheden aan de leerlingen uit te reiken. Maar ook voor studie. 
materiaal voor den onderwijzer bood ik meermalen iets aan. Het 
meest bekende op dit terrein is 

Nissen's Practische handleiding voor het onderwijs in de 
Bijbelsche Geschiedenis, voor Scholen en Huisgezinnen, 

door L. H. F. en K. F. Creutzberg, 
waarvan reeds de vijfde druk verscheen. 

Bij eiken druk stelde ik alle pogingen in het werk, om dit uitne-
mende handboek onder ieders bereik te brengen. Kostte de eerste 
druk f 6.—, de tweede werd voor f 4.80 in den handel gebracht, de 
derde voor f 4.50, de vierde voor f 2.40, terwijl de vijfde druk gebonden 
slechts f 2.25 kost. 

Duizenden exemplaren werden van dit werk gekocht en week aan 
week gebruikt. Vooral onder de oudere onderwijzers, waaronder zoo-
veel echte vertellers zijn, zijn er niet weinigen, die zich ook nu nog 
niet naar de Zondagsschool zullen begeven, zonder hun onderwerp 
in Nissen's Handleiding bestudeerd te hebben. Zij weten dat, wie 
Nissen's Handboek behoorlijk gebruikt, zijn onderwerp meester is, en 
wie zijn onderwerp meester is, vertelt rustig; en wie rustig vertelt, 
voldoet aan de voornaamste voorwaarde om rust te hebben in zijn klas. 

Het is nu 50 jaar geleden dat de eerste druk verscheen. Wel werd 
elke nieuwe druk steeds behoorlijk herzien, maar de grondvorm van 
het boek bleef dezelfde. 

Een boek, dat 50 jaren lang zijn goeden naam behield, heeft reeds 
daarin de beste aanbeveling. 

Dit „jubileum van een boek" wensch ik te vieren door ieder, die 
Nissen's Practische Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche 
Geschiedenis nog niet in zijn bezit heeft, in de gelegenheid te stellen 
het zich aan te schaffen, en stel het daarom, gedurende dit jubileum. 
jaar verkrijgbaar voor 

Slechts f 1.25 per gebonden exemplaar. 
Ook voor hen, die aan onderwijzers of a.s. onderwijzers der 

Zondagsscholen of Chr. scholen een geschenk wenschen aan te bieden, 
wordt hier een bijzondere gelegenheid geboden. 
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Wie nog mocht twijfelen of dit handboek wel geschikt is, of het 
voldoet aan de eischen, die men aan een practische handleiding be-
hoort te stellen, leze de volgende uittreksels uit beoordeelingen, 
gegeven bij de verschijning van den 5en druk: 

Wij noemen het zeer zeker de beste handleiding voor onderwijzers en onder-
wijzeressen. Wij bevelen Nissen ten zeerste aan voor Zondagssch. voorbereiding. 

Onze ygnge Meisjes. 

Het is zoo bij uitstek leerrijk; degelijk in elk opzicht; en voor onderwijzers als 
„leiddraad" schier onmisbaar. 	 De Standaard. 

Voor onze Jong.-Vereen. is het onmisbaar. Voor Zondagsschool en Chr. school 
onontbeerlijk. Voor zelfonderricht een kostelijke gids. Zelfs zal de meer geoefende 
en wetenschappelijke lezer hier nog veel licht ontvangen. Hartelijk bevelen we dit 
kostelijk werk aan. 	 Overtoomsche Kerkbode. 

Vooral voor hen, die Zondagsschoolonderwijs moeten geven, is het een zeer 
aanbevelenswaardige handleiding; maar ook ouders, die hun kinderen den bijbel 
willen doen kennen, nemen het niet zonder zegen ter hand. 	 Pniël. 

Zelden begroet ik een boek zoo hartelijk als dit. Zeker, er komen mooie 
boeken van de pers, maar hier hebben wij er een, waarvan wij zeggen: het is een 
zegen, dat het van de pers komt. 

Het bezit en het gebruik van dit werk, waarvan de 5e druk verschijnt, zal den 
lust tot het Zondagsschoolonderwijs vermeerderen, en de waarde van dit onderwijs 
hoog opvoeren. Zeer bevelen wij het aan, en zeggen met velen, die dit boek 
vreugdevol aankondigen: Moge de zegen des Heeren op deze nieuwe uitgave 
rusten! 	 De Zondagsbode v. Schiedam. 

Wij willen er op wijzen, dat de hoofden en onderwijzers onzer Christelijke 
scholen, de onderwijzers der Zondagsscholen, onze Christelijke Jongelings-vereeni-
gingen wel zullen doen zich dit werk aan te schaffen. Hier vinden zij wat zij 
noodig hebben om het godsdienstig onderwijs, dat zij geven of de onderlinge be-
spreking van Bijbelsche Geschiedenis, Christelijke geloofs- en zedeleer, zoo degelijk 
en zoo practisch mogelijk te doen zijn. Die, wat hier gezegd wordt, ter harte 
neemt, zal zoowel voor oppervlakkigheid als voor overdrijving worden bewaard. 

De Nederlander. 

Wij hebben van een vorigen druk dezer uitgave grondige studie gemaakt, 
en kennen voor onze hoogste klassen geen practischer handleiding bij het onder- 
wijs in de Bijbelsche geschiedenis, dan die van Nissen. 	 De Zeeuw. 

Het is een eenige, betrouwbare gids, die u veilig en goed leidt. 
De yongelingsbode. 

Wel zijn er op dit gebied in de laatste jaren nog een paar goede werken 
verschenen, doch dit werk heeft zijn naam als een goed werk blijven handhaven, 
voorzeker niet het minst om zijn eenvoudige behandeling en verklaring van den 
Bijbel, waardoor het zoo bijzonder geschikt is voor Christelijke scholen en Zondags- 
scholen. 	 Doetinch. Weekblad. 

Wat rijke, geestelijke zegen dezen arbeid heeft gekroond, die in het jaar 1863 
het eerst onzen onderwijzers aan dag- en Zondagsscholen werd aangeboden, is 
niet met enkele woorden te zeggen. Wij juichen het dan ook van harte toe, 
dat de uitgever een vijfden druk uitgeeft. 	 De Chr. School. 
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Wie, zooals de schrijver dezer beoordeeling, meer dan vijftien jaren aaneen zijn 
„Nissen" heeft gebruikt als handleiding bij zijn onderwijs in de Bijb. Geschiedenis, 
is misschien geen onbevooroordeeld beoordeelaar, maar mag toch zeggen, dat hij 
het werk eenigszins kent en tevens, dat het bruikbaar is. Hij durft echter meer 
zeggen, want hij weet, dat hij in zijn oordeel niet alleen staat, getuige de hoe 
langer hoe sneller elkander opvolgende herdrukken. „Nissen" is, ook in het Neder-
landsch, een meesterwerk van methodiek voor de Zondagsschool. 

Timolheiis. 

De vijfde druk van deze voortreffelijke, hoogst leerrijke handleiding, die van 
den ruimen blik en de veel omvattende kennis van den Gliickstadtschen onder-
wijzer J. Nissen getuigt, geeft ons gelegenheid om de aandacht op het werk te 
vestigen. In deze handleiding houden de Bijbelsche Geschiedenis en de leer des 
Bijbels elkaar op verrassende wijze vast. Zoo wordt die geschiedenis de draagster 
der Goddelijke heilswaarheden. Voor bijna veertig jaren zag ze voor het eerst bij 
ons het licht; zij heeft hare volle waarde behouden. 

Laten we er onmiddellijk bijvoegen, dat we in dit werk een gids begroeten, 
die voor ons Christelijke onderwijzers van groote waarde is. 

Chr. Schoolblad. 

Juist omdat de geschiedenis des Bijbels hier niet louter verhaald, maar toe-
gelicht wordt door het licht van de Leer der Godsopenbaring, hetwelk de schrijver 
er op weet te laten vallen, en omgekeerd: omdat de leer, d, i. de geformuleerde 
uiteenzetting der Godsgedachte en Godsopenbaring in Schrift en belijdenis vervat, 
hier niet afgetrokken leerstellig, maar in den historischen verhaaltrant der Bijbelsche 
geschiedenis wordt toegelicht, daarom' is en blijft Nissen's Practische Handleiding 
zijn origineel karakter bewaren, zijn aantrekkelijkheid behouden, en zijn aanbe- 
veling met het volste recht waard zijn. 	 Chr. Volksblad. 

In den titel staat: voor scholen en huisgezinnen. 
Wij vullen den titel aan met de woorden: en voor Jongelingsvereenigingen. 

Geref. yongelingsblad. 
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Bijbelsche Platen voor Aanschouwelijk Onderwijs, 
Onder verwijzing naar de verschillende aankondigingen betreffende 

de Bijbelsche platen voor aanschouwelijk onderwijs, vestig ik nog-
maals uwe aandacht 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 nu 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 in-
richtingen 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 Nederlandschen tekst kennis 

maakte, door het aanvragen van een proefplaat, abonneerde zich. 
't Is dan ook een der aantrekkelijkste middelen voor vruchtbaar 

onderwijs, en daarbij buitengewoon goedkoop. Voor slechts f 10.—
ontvangt men gedurende 4 kwartalen telkens 11 platen en een land-
kaart, benevens een handleiding, dus totaal 44 platen en 4 kaarten, 
en de daarbij behoorende handleidingen. 

De platen hebben eene grootte van 63 X 90 c.M. en zijn 
uitgevoerd in fraaien kleurendruk. 

Men make deze platen niet onnoodig duur door ze te laten op-
plakken, doch gebruike den daarvoor bestemden plaathanger. Deze 
houdt de plaat over de geheele breedte vast, zoodat bij voorzichtige 
behandeling beschadiging is uitgesloten. 

De prijs van dezen plaathanger is f 0;75 per stuk. 

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 port- 
kosten). Op de postwisselstrook vermelde men, behalve duidelijk 
geschreven naam en adres: „voor een Bijbelsche laat als proef." Aan 
aanvragen om een bepaalde plaat kan ik niet voldoen, aangezien 
hiervoor uitsluitend platen genomen worden van incomplete stellen, 
waarvan nu nog slechts enkele voorhanden zijn. Zoodra deze voorraad 
uitgeput is, worden geen proefplaten meer afgeleverd. Evenmin wordt 
voldaan aan aanvragen om een proefplaat, zoo het bedrag van f 0.35 
niet te gelijker tijd wordt ingezonden. 

Eigr-  De jaargang 1913 dezer platen behandelt 
GENESIS —JOZUA. 

De schepping tot de vestiging in Kanaffii. 
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Het succes, dat ik tot nu toe met de hier 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 voor-
bereiden. 

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

Voor Zondagsscholen, wier kas niet toelaat allen leerlingen 
wekelijks een kaartje te geven, kunnen ze dienen als be-
looningskaartjes, hetzij voor de leerlingen die goede ant-
woorden gaven, hetzij voor hen die zich door goed gedrag 
onderscheiden. 

Ook bevelen ze zich aan voor het vervangen der beloonings-
kaartjes, 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 natuur-
lijk af van de inrichting van het onderwijs, zoowel als van 
den stand der kas, maar dit is zeker, dat er wel geen Zondags-
school gevonden zal worden, waar men deze kaartjes niet 
met groote ingenomenheid zal willen gebruiken. 

De prijs is slechts 3'0.321/2  per jaargang. Men ontvangt 
daarvoor ieder kwartaal 12 kaartjes, dus totaal 48 stuks. 
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Bij toezending per post worden boven den abonnements-
prijs de portkosten berekend. 1) 

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

Afzonderlijke pakjes, inhoudende 12 kaartjes, stel ik ver-
krijgbaar à Ic) cent per pakje. Desgewenscht kan men de 
pakjes gesorteerd bekomen. 

Zoowel op de groote platen (63 X 90 c.M.) als op de 
kleine kaartjes (7 X io 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. van 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 16 en 17 abonnementen 36 cent. 
. 2 en 3 n 8 n , 18 en 19 40 	. 
„ 4 en 5 12 „ „ 20 — 26 50 	„ 
„ 6 en 7 16 n . 27 — 35 60 	„ 

8 en 9 20 „ „ 36 — 70 70 	„ 
„ 10 en 11 24 11 „ 70 —105 Ir 80 	. 
„ 12 en 13 28 , „ 105-175 ie f 1.—, enz. 
. 14 en 15 32 , 
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DE TABERNAKEL VAN ISRAËL. 
B O U W P L A A T, ontworpen door de Heeren RUYSCH 

VAN DUGTEREN en MUIDERMAN, respect. Predikant en 
Hoofd der school te Hoek van Holland. 

Prijs per ex. f 0.30; 100 ex. f 22.50. 

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 uit-
voering (behalve de gewone kleuren moest gedrukt worden met 
goud-, zilver- en koperbrons) dan zal wel niemand den prijs te hoog 
vinden. 

Om te doen zien dat het oordeel over deze bouwplaat algemeen 
zeer gunstig is, laat ik hier eenige beoordeelingen volgen: 

De uitgever verdient dank voor deze kostbare vondst, en niet het 
minst hiervoor dat hij haar wegens den goedkoopen prijs onder 
ieders bereik bracht, en daardoor tal van kinderen en huisgezinnen 
wist blij te maken. 	 De Zeeuw. 

Dat ze aan beide zijden bedrukt is, geeft straks, als ze accuraat 
is uitgeknipt en in elkander gezet, uit- en inwendig een schoon geheel 
en duidelijk overzicht van den Tabernakeldienst in Israël. 

Wij twijfelen er geenszins aan of 't debiet van deze Bouwplaat 
zal groot zijn. 	 Gooische Courant. 
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Een mooie instructieve gedachte. De uitwerking is prachtig. Een 
doeltreffend geschenk voor onze jeugd. 	Geldersche Kerkbode. 

De uitvoering van de plaat is zeer schoon. De prijs voor de zorg 
aan de uitvoering besteed niet te hoog. De plaat is bestemd om niet 
door de heele kleintjes bewerkt te worden. Voor hen zou dit werk 
te moeilijk en te weinig belangwekkend zijn; ze is integendeel juist 
voor die leerlingen, wier Bijbelkennis reeds zoo ver gevorderd is, 
dat zij aan een voorstelling van den Tabernakel iets hebben en dit 
begrijpen. 	 Arnhemsch Predikbeurtenblad. 

De uitvoering is keurig en de grootere jongens en meisjes zullen 
bij het in elkander zetten van deze bouwplaat zoo van nabij kennis 
maken met den Tabernakel, dat de lectuur van Exodus hun daarna 
ten allen tijde een genot zal zijn. 	 De Spiegel. 

Deze plaat dunkt ons zeer nuttig voor het Christelijk onderwijs en 
voor Zondagsscholen; men kan er heel gemakkelijk een juiste voor- 
stelling van het geheel mede makén. 	 De Standaard. 

Wij bevelen deze bouwplaat zeer aan, in de eerste plaats aan 
predikanten en school- en zondagsschoolonderwijzers, opdat zij de 
aandacht van anderen er op vestigen. Dit is voor den a.s. tijd der 
lange avonden eene aardige en nuttige bezigheid in menig gezin. 

Christelijk Weekbl. voor Tiel en Omstreken. 

In geen geval wordt deze Bouwplaat voor halven prijs 
geleverd. 



26 

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. Rncke1 een diploma of getuigschrift 
ontwerpen, waarvoor door dien schilder zelf ook de kleur-
platen ontworpen werden. Het geheel heeft daardoor een 
rijk, artistiek aanzien gekregen. 

Dit diploma wordt door,  mij zonder inschrift in den handel 
gebracht. 

Ik deed dit opdat zij, die deze kaart wenschen te ge-
bruiken, niet gebonden zijn aan het inschrift, door den uit-
gever vastgesteld. In vele gevallen toch zou dit df geheel df 
gedeeltelijk niet aan het doel beantwoorden. 

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

De prijs van dit fraai uitgevoerde getuigschrift, gedrukt op 
zwaar, goed beschrijfbaar ivoorcarton, is gesteld als volgt: 

1-9 ex. f 0.30. 50-99 	ex. á f 0.22%2  . 
10-24 )1 fl „ 0.27%. 100-499 	,, 	„ 	,, 0.20. 

25-49 „ 0.25. 500 ex. en meer „ 
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Bij bestelling van minstens 25 ex. geschiedt het drukken 
van inschrift, naar eigen opgave, gratis, mits deze voor alle 
ex. gelijk is. Voor elke zending wordt f o. ro extra gerekend 
voor kosten van carton, waartusschen de kaarten verzonden 
worden, teneinde beschadiging te voorkomen. 

* * 
* 

Een groote aantrekkelijkheid van dit diploma is, dat het 
open vak gelegenheid biedt 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. 

Het 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 X 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 ver h o u d i n g, met het 
oog op de beschikbare ruimte, dezelfde zijn, dus als 3 : 2. 
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Vijf en dertig Liederen 
voor de Christelijke feestdagen 

op bekende wijzen 

VOOR SCHOLEN EN HUISGEZINNEN. 

Dit bundeltje van 64 bladzijden wordt door mij in den handel 

gebracht voor den ongekend lagen prijs van 10 cent per exemplaar. 

25 ex. á f 0.08 
100 „ á „ 0.07 
250 „ à „ 0.06 
500 „ à „ 0.05 

zoodat nagenoeg elke Zondagsschool zich voldoende exemplaren zal 

kunnen aanschaffen, om elk der leerlingen op de feestdagen een 

boekje in handen te geven. 
De bekende wijzen maken lange voorbereiding overbodig, zoodat 

in elke Zondagsschool nu op eiken feestdag een toepasselijk lied kan 

gezongen worden. 
Een present-exemplaar van deze Vijf en Dertig Liederen wordt 

op aanvrage toegezonden aan hoofden van Zondagsscholen. 
Alle Zondagsschoolbesturen kunnen dus gratis met den inhoud 

kennis maken. 
Het auteursrecht van al mijne uitgaven, dus ook van de 

door mij uitgegeven Liederen, is verzekerd volgens de wet 
op het auteursrecht. 

Nadruk daarvan is dus verboden. 
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KAART VAN PALESTINA, 
bewerkt door J. v. d. Putte. 2 bladen. 

Tweede, veel verbeterde druk. 
Prijs f 2.50, opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 6.75, 

id. gevernist f 7.50. 

BIJBELSCHE WANDKAART, 
bewerkt door J. v. d. Putte. 6 bladen. 

Prijs f 3.75, opgeplakt op linnen en voorzien van rollen f 8.75, 
id. gevernist f 9.75. 

De kaart van PALESTINA heeft eene grootte van 148 X 116 c.M. 
De BI JBELSCHE WANDKAART heeft eene grootte van 176 X 130 c.M. 

Door hunne royale uitvoering, duidelijken druk en zeer lagen prijs 
behooren deze kaarten tot de meest geschikte ten gebruike bij het 
Bijbeisch Onderwijs. 

HANDBOEKJE 
ten gebruike bij het Bijbeisch Aardrijkskundig Onderwijs 

op de Kaart van Palestina 
DOOR 

J. VAN DE PUTTE. 
3e vermeerderde druk. 

(VOOR SCHOOLGEBRUIK.) 

Aan de koopers van de Kaart van Palestina wordt 1 ex. gratis 
gezonden, meerdere ex. zijn verkrijgbaar á f 0.10 per ex. 
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UITGAVEN DER NEDERL. ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING. 

ROOSTER der Nederl. Zondagsschool-Vereeniging voor 1913. 
Prijs 5 cent; 50 ex. f 2.—; 100 ex. f 3.—. 
Deze rooster heeft dezelfde onderwerpen als behandeld worden 
in Wenken en Toelichtingen van Dr. E. BARGER. 

WENKEN EN TOELICHTINGEN VOOR DEN ONDERWIJZER 
betreffende de te bespreken onderwerpen volgens den Zondags-
schoolrooster voor 1913, door Dr. E. BARGER. 

Prijs per jaargang f 1.15. 

ROOSTER der Nederl. Zondagsschool-Vereeniging voor de laagste 
klassen der Zondagsschool door Dr. E. BARGER. 

Prijs 5 cent; 50 ex. f2.—; 100 ex. f3.—. 

HANDLEIDING BIJ DEN ROOSTER VOOR DE LAAGSTE 
KLASSEN DER ZONDAGSSCHOOL door Dr. E. BARGER. 

Prijs f 1.—; franco per post f 1.15. 

DE CHRISTELIJKE FAMILIEKRING. Tijdschrift voor Zondagsschool 
en Huisgezin, onder redactie van Ds. J. J. VAN NOORT. 

Prijs per jaargang (4 nrs. Hoofdblad en 12 nrs. Bijblad) f2.—; 
franco per post f 2.25. 

DE DAG DER KLEINE DINGEN door Ds. J. J. VAN NOORT. Een 
woord van opwekking aan de Onderwijzers en de Onderwijze-
ressen onzer Zondagsscholen. Uitgegeven ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan der Zondagsschool in Nederland. 
Prijs f 0.25; 50 ex. à f 0.221/2 ; 100 ex. à f 0.20. 

EEN VEELEISCHEND WERK. Wenken voor allen die in de 
Zondagsschool arbeiden, door A. J. HOOGENBIRE. 

Prijs f 0.25. 

DE NOODZAKELIJKHEID EN DE WIJZE VAN VOORBEREIDING 
VOOR HET ZONDAGSSCHOOLONDERWIJS door Dr. E. 

BARGER. 
Prijs f 0.10; 50 ex. f 3.50; 100 ex. f5.—. 
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UITGAVEN DER NEDERL. ZONDAGSSCHOOL-VEREENIGING 

DE KINDEREN NIET VERHINDEREN dom G. F. HASPELS. 

Prijs f 0.10. 

VREDE OP AARDE. Zendingsboekje, door C. N. LOOMAN. 
Prijs f 0.20; bij getallen minder. 

IN MEMORIAM T. M. LOOMAN. 
Prijs f 0.30. 

STEENEN DES AANSTOOTS. Eene poging tot wegneming van het 
aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige 
in de Heilige Schrift. Naar het Hoogduitsch van S. LIMBACH. Met 
een aanbevelend woord van Dr. E. BARGER. 

Prijs ingenaaid f 1.80; gebonden f 2.25. 

Door het lidmaatschap der Vereeniging steunt men den Zondags-

school-arbeid. 
De contributie bedraagt f 0.50 tot f 5. —. 
Naar het bedrag der contributie ontvangen de leden de uitgaven 

der Vereeniging. 
Aanmelding voor het lidmaatschap bij den binnenlandschen secretaris 

Ds. J. J. VAN NOORT, Nassaukade 82, of bij den Penningmeester 

H. A. DE BOER Azn., Koninginneweg 227, Amsterdam. 
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De aandacht van Hoofden van scholen wordt in 
het bijzonder gevraagd voor tal van boeken, die 
in dezen catalogus voorkomen en zeer geschikt 
zijn als leesboek voor de school. 

Reeds worden op verschillende scholen hiervoor 
gebruikt de nrs. 159, 213, 226, 230 en 249, 

terwijl verder zeer aanbevelenswaardig is voor 
dit doel: 

ONDER ZES NICHTJES EN NEEFJES 
door J. L. F. DE LIEFDE. 

Prijs ingenaaid f 1.40; gebonden f 1.75. 

KIJKJES IN EEN VER LAND 
DOOR 

Jonkvr. H. B. DE LA BASSECOUR CAAN 
EN 

ALETTA HOOG. 
Geïllustreerd door J. G. GERSTENHAUER. 

Prijs 25 cent. 

Er is blijkbaar een omwenteling op til of al reeds begonnen in 
betrekking tot het leesonderwijs in de lagere school. Hebben wij tot 
heden de boekjes gebruikt met allerlei kortere of langere lessen, 
die dan door de kinderen enkele malen werden gelezen, nu krijgen 
wij leesboekjes met doorloopende verhalen in den vorm van groote-
menschen-lectuur, maar met een inhoud voor groote kinderen geschikt. 

Het boekje, hierboven aangekondigd, beweegt zich op zendings-
terrein en geeft ons een kijkje op de Sangi- en. Talouer-eilanden. 
Wie meer gelezen heeft van de beide schrijfsters, wier namen op den 
omslag vermeld worden, begrijpt wel, hoe de arbeid verdeeld is: 
Jonkvr. Bassecour Caan heeft de stof geleverd en Aletta Hoog heeft 
die verwerkt. 

Die samenwerking waarborgt èn inhoud èn vorm, want dè eerste 
is in de zendingswereld buitengewoon goed thuis en de laatste kan 
heel mooi voor kinderen schrijven. Het boekje leest dan ook prettig 
en de kinderen zullen het daarna niet slechts lezen maar ook herlezen. 

W. in de Nieuwe Prov. Gron. Courant. 



Deze boekjes worden in geen geval voor halven prijs geleverd. 

PSALMBOEKJE, 
eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 
Avondmaal, enz. in heel linnen stempelbandje 
en marmersnee. 

Prijs f 0.15; 
25 ex. f 3.60; 50 ex. f7.—; 100 ex. f 13.50. 

Nieuwe Testament en Psalmen, 
eerste vers op noten, 

met Catechismus, Formulieren van Doop en 
Avondmaal, enz. in heel linnen stempelbandje 
en marmersnee. 

Prijs f 0.30; 
25 ex. f 7.25 ; 50 ex. f14.—; 100 ex. f 27.50. 

Dit vierkant geeft de juiste maat 
all."  der daarin genoemde boekjes aan. 

Andere dan de hier genoemde Nieuwe 
Testament en Psalmboekjes worden door mij 
niet geleverd. 
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De prijsvermindering, prijsvermindering, in de voorrede genoemd, is op deze boekjes 
niet van toepassing. 



Verkleinde afbeelding van een paar platen uit de serie 
„Bijbelsche Kunst", vermeld op blz. 17 van dezen catalogus. 
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