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A. Harnrs ïs dlus ge,strorl'en. De d,agbladpers heteft u'it-

vore'nilgre .sitrukke'n g,ema-l'd aan zijn bedrrijvlg en r,ig'k leven,
zijh we'rlk, zijn he'engiaa,n en zijn tie'raard€hqstellliing te
I(onrfictr,, de ge,m,e,etn,te bij Arnrtw,erpen, waar hiïj zrotovree'l
j,aren ùreeft g'ervo'onid, e,n $4aar zijm za'al< irs gevesrti/gd:.' In zîjn la,artstre le,vensdlagtern heelL trij nrsig kopie in orde
ge,brarc,hlt vro'or die weke'ùrijlksch,e afùievering vâ,r << Hett Spio,o'k
r,ran rdlen Wolv,e,nburlg, >> waa'rna hirj rnet eriige'n h,arnrd nog
ee,n kiiqiieribrc,ekje voi,to'oirde. Dan is, hit' gaan r.ursitren, de
g,sru\l;ii1grs rus't, de voor dlg%en strrij,d,er ,e,n Wet'ker zô6 ver-
dLiende rrust. De doroid liereft hem de p,ern uit dre hand, ge-
nctmle1n.

Vl;:rarnrdrer'en heeft ln hem een va,n ai'j,n grioiort,st,e z,tof,ren
v,e,rl,c'r:,e,lr. A. I{,ans lreeft zijrn vo,jk veel' bo,eke,n beziorgd, on-
fl,grp 'fltg11 \rorm valn zijln 1"r**n;s, en zljn we'aeùijrksich,e afl,e-
veringte,n. Oct( vrclor de kinderen - e,n hlij hrielrd ve,el van
d:e k:in,dler'€rn - w,.l,de A. I{ans zo,rg€rn: laij gaf hu;n de
m'o,o'ie bc,ekje,s r,.an d'e Ï{ii,n'riierh,.b],:,c,theek.

Vlaanidler,e,n m;arg Hans fli3s;1'v'6ç,r w,et"e,euwig dra;nfi<baar
zijn.

HX.T ZORGDF] VOOR I}E TOEKOMST.

Hans had zijn werh opgevat als een taah voor Vlaan-
deren. tlij wist ook, dat rnet zijn leven die taak niet op-
hield, dat zijn verheffend werk nog niet voltooid zoa zijn.
Da;r,rorn heeft hij ook gewerkt met het oog op de toe-
kornst. IIANS IIEEFT' EEN WAREN SCHAT NAGE-
[,ATEI\.

Een deel van zijn talent stortte hij uit in zijn kinderen.





Worclen ook de rûrnans van ANNIE EN HELENA IIANS
niet met, duizenden gelezen in Vlaanderen? En hoegaar,
ne lezen de kinderen de boekjes van WILLEM ffaNS

Hans heeft ziin hinderen grondig geleerd hoe ze
scht'ijuen maes.ten orn hei lwrt te treiTen uan het 1s-
zende Vlaq.nderen en de kinderen hebben zich de t-es

ten nutte gernaeht. ZIJ ZULLEN HUN VADERS
VAARBEELD VTLGÊN.

Zoo zullen Annie en tlelens llsns uoortgaan elhe
aeeh de afleuerinllen te uerzorgen, terwiil ooh de zoo
gqdrne geiezen rornans us, Â. Ilans zulten blijuen
uerschijnen. Tlwns gasn << HET SPOûI{ VAN DEN
WALVENBURG >, en << VERBROKEN EANDEN >.
En d.astmede zal-het werk uqn A. Hons niet ophau-
den, want hij heeft een q,ci,nzienlijlze reserue uqn ro-
mans napelaten, die graag doav zijn duizenden en dui-
zenden Lezers zullen gelezen en herlezen uorden,

DE KINDEBBIBLXOTHEEK.

Ook de A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK blijft ver-
der verschijnen, ll'ant voor zijn trouwe, kleine lszers heeft
È{ans ook ecn schat, van boekjes nagelaten, die nog lang
niet zal uitgeput. geralEen.

En voor de AVON?URENRtrEKS'Dtrijft, zooals vroeg:er,
de trouv,re Wiliein E{ans zorgen"

Met het al te vroege heengaan van A. Hans valt zijn
werk dus niet s{il. A}le uitgaven van de uitgeverij
< A. F{ans-Yan der }leulen en Kinderen, te Kontich ,r

biijvem verschijnen, zooals vroeger, in den geest van
A. Hans.

AXle lezers, grcot, en klein, vare de afleveringe_n, van de
<< I{ansjes )), van de Avonturnenrceks zullen trouw, zooals
vroeger, eilce weelç hun lektuur ontvangen.

Daarvoor zsrgde A. Ftrans, to{, het, ei.nde van zijn leven.


