
Opnieuw gebruikte afbeeldingen als “publiciteiten” voor andere boeken :  
het voorbeeld van “De heks van Nieuwpoort” (1925), 

van Abraham HANS. (1) 
Bernard GOORDEN 

 
 De uitgever Lode OPDEBEEK (1869-1930) was de belangrijkste uitgever 
van Abraham HANS (1882-1939) tussen minstens 1907 en 1920. 
 Lode OPDEBEEK had o. a. de gewoonte afbeeldingen als “publiciteiten” 
voor andere boeken opnieuw te gebruiken. 
 Een goed voorbeeld daarvan is Kerlingaland (1912). 
 De afbeeldingen van “De heks van Nieuwpoort” (1925) zijn vaak in de “A. 
HANS’ Kinderbibliotheek” (o. a. als kaften) aanwezig. 
 Tot nu toe hebben we volgende afbeeldingen teruggevonden en we 
denken dat “De heks van Nieuwpoort” niet de eerste uitgave was. 

Veel kaften hebben we dankzij CATAWIKI gevonden : 
https://www.catawiki.be/catalogus/boeken/boekenreeksen/3259859-a-hans-

kinderbibliotheek-1 
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De afbeelding op bladzijde 9 (links) 

   
is ook de kaft van aflevering 

N°79 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 



 
De afbeelding op bladzijde 57 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°118 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 



 
De afbeelding op bladzijde 65 (links) 

   
is ook de kaft van aflevering 

N°199 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 



 
De afbeelding op bladzijde 89 (links) 

   
is ook de kaft van aflevering 

N°82 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 

 
 



De afbeelding op bladzijde 129 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°211 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 

 



De afbeelding op bladzijde 177 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°234 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20HELDENDOOD
%20ANNEESSENS%20KINDERBIBLIOTHEEK%20234.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20HELDENDOOD%20ANNEESSENS%20KINDERBIBLIOTHEEK%20234.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20HELDENDOOD%20ANNEESSENS%20KINDERBIBLIOTHEEK%20234.pdf


 
De afbeelding op bladzijde 185 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°20 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20KLOK%20VAN%
20STUIVENSKERKE%20KINDERBIBLIOTHEEK%2020.pdf 
 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20KLOK%20VAN%20STUIVENSKERKE%20KINDERBIBLIOTHEEK%2020.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20KLOK%20VAN%20STUIVENSKERKE%20KINDERBIBLIOTHEEK%2020.pdf


 
De afbeelding op bladzijde 193 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°213 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 



 
De afbeelding op bladzijde 241 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°212 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 



 
De afbeelding op bladzijde 273 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°202 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 



 
De afbeelding op bladzijde 305 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°41 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 



 
De afbeelding op bladzijde 353 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°235 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOO
D%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf 

 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20WANDELENDE%20JOOD%20IN%20VLAANDEREN%20KINDERBIBLIOTHEEK%20235.pdf


 
De afbeelding op bladzijde 417 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°43 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 
 

 



 
De afbeelding op bladzijde 545 (links) 

  
is ook de kaft van aflevering 

N°98 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 



De afbeelding op bladzijde 17 (links) 

  
bevindt zich (op bladzijde 4) van aflevering 
N°133 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20HELDEN%20VA
N%20STEKENE%20KINDERBIBLIOTHEEK%20133.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20HELDEN%20VAN%20STEKENE%20KINDERBIBLIOTHEEK%20133.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20HELDEN%20VAN%20STEKENE%20KINDERBIBLIOTHEEK%20133.pdf


 
De afbeelding op bladzijde 145 (links) 

   
bevindt zich (op bladzijde 20) van aflevering 
N°146 van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” 



 
De afbeelding op bladzijde 169 (links) 

 

  
komt uit het boek “Fransch Vlaanderen en Zeeuwsch Vlaanderen” 



Platen (foto’s) in HANS, Abraham ; Fransch Vlaanderen en Zeeuwsch 
Vlaanderen. Reisindrukken ; Gent, Ad. Hoste ; 1913, 176 bladzijden. (Met 
portret Henri Blanckaert en In Memoriam. 21 foto's) (Julius Vuylsteke-fonds, 9): 
http://www.idesetautres.be/upload/PLATEN%20FOTOs%20ABRAHAM%20HA
NS%20%20FRANSCH%20VLAANDEREN%20ZEEUWSCH%20VLAANDERE
N%201913%20LINKS%20INTERNET.pdf 

 

GRATIS heruitgave van “De heks van Nieuwpoort” (wekelijkse afleveringen) 
vanaf 23/1/2018 te downloaden via LINK : 

http://www.idesetautres.be/?p=ndls 
 

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHIE. 
Abraham HANS ; Kerlingaland (Geschiedenis, legenden, zeden en 
gewoonten der kustbewoners); Antwerpen, Lodewijk Opdebeek ; 1912, 267 
pages.  

INHOUDSOPGAVE 
Van Abraham HANS’ Kerlingaland 

+ register afbeeldingen 
met INTERNET links naar de 22 hoofdstukken 

die GRATIS te downloaden zijn : 
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http://www.idesetautres.be/upload/KERLINGALAND%20ABRAHAM%20HANS
%20INHOUDSOPGAVE%20TABLE%20MATIERES%20HOOFDSTUKKEN%2
0CHAPITRES%2001-
25%20REGISTER%20INDEX%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIONS%20
BGOORDEN.pdf 

GOORDEN, Bernard ; « Hoe Lode OPDEBEEK (1869-1930) boeken liet 
illustreren die hij uitgaf 1 / Comment Lode OPDEBEEK (1869-1930) faisait 
illustrer des livres qu’il éditait 1 : Terugkomende pentekeningen van Emiel 
WALRAVENS (1879-1914) in 5 vergeleken boeken / Illustrations récurrentes 
d’Emiel WALRAVENS (1879-1914) dans 5 livres (De Bruid van Jan van 
Breydel, Groeninghe, Genoveva van Brabant / Geneviève de Brabant, La 
vie de Marie Stuart,  Kerlingaland) : 
http://www.idesetautres.be/upload/AFBEELDINGEN%20EMIEL%20WALRAVE
NS%20BRUID%20JAN%20BREYDEL%20VERGELEKEN%20MET%20INHO
UD%204%20ANDERE%20BOEKEN%20BGOORDEN.pdf 
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