AFLEVERINGEN van de
“A. HANS’ KINDERBIBLIOTHEEK”
BESCHIKBAAR IN RUIL.
Een
100tal
titels
van
de
“A.
HANS’ Kinderbibliotheek” zijn beschikbaar om te
ruilen.
Bernard Goorden stelt er op zijn webstek
GRATIS ter beschikking.
Een
30tal
titels
van
de
“A.
HANS’ Kinderbibliotheek”
zijn
al
te
downloaden via INTERNET link :
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

Voorbeeld van beschikbare aflevering :
Thijl Uilenspiegel (Nr 136).

Thijl Uilenspiegel (derde druk, nummer in het midden) :
de prachtige afbeelding (op bladzijde 29) van
tweede druk is er.

Thijl Uilenspiegel (derde druk, nummer links) :
de prachtige afbeelding (op bladzijde 29) van
tweede druk is er niet.

Thijl (vierde druk) wordt zonder “H” geschreven
en prachtige afbeelding van tweede druk is er niet.
De
jonge
generatie
heeft
de
“A.
HANS’ Kinderbibliotheek” nodig.
Bernard Goorden zoekt, in voorrang, een paar
exemplaren waarin bij hem ofwel omslag, ofwel
bladzijden 15-18 ontbreken.
Hij geeft 1 (een) originaal in ruil tegen JPEG
kopie (om eventueel te restaureren) van 2 (twee)
titels van Abraham HANS die hij niet bezit.
Neemt A.U.B. kontakt op via zijn e-mail
ideesautresbg@gmail.com
Hij zal u de lijst (EXCEL of WORD bestand)
van de alle titels opsturen.
Hartelijk dank op voorhand voor de Vlaamse
en andere Nederlandstalige lezers.

Andere werken van Abraham HANS zijn
beschikbaar en GRATIS te downloaden o. a. :
Abraham HANS’ Kerlingaland, via
INHOUDSOPGAVE
+ register afbeeldingen
met INTERNET links naar de 22 hoofdstukken :
http://www.idesetautres.be/upload/KERLINGALAN
D%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSOPGAV
E%20TABLE%20MATIERES%20HOOFDSTUKKE
N%20CHAPITRES%200125%20REGISTER%20INDEX%20AFBEELDINGE
N%20ILLUSTRATIONS%20BGOORDEN.pdf
Het spook van de Wolvenburg (1922)
via INTERNET links naar de 18 afleveringen :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SPOOK%20%20WOLVENBURG%2019
58%20LINKS%2018%20AFLEVERINGEN.pdf
Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd
via INHOUDSOPGAVE
van Abraham HANS’
met INTERNET links naar de 23 hoofdstukken
die GRATIS te downloaden zijn :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20VLAAMSCH%20GEZIN%20IN%20OOR
LOGSTIJD%201918%20INTERNET%20LINKS%2
023%20HOOFDSTUKKEN%20.pdf
Via ons webstek www.idesetautres.be stellen we
ook
GRATIS
een
heruitgave
van
“Het bloedig Ijzerland” van Abraham HANS voor:
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20IJZERLA
ND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSTAFEL.pdf

Andere werken aan het heruitgeven : De
bende van Bakelandt, Het woud van
Houthulst, De Schelde vrij ! ; …
http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL

In het Frans :
TABLE DES MATIERES
A travers la Belgique d’Abraham HANS
+ index des illustrations
avec liens INTERNET vers les 60 chapitres
qui peuvent être téléchargés GRATUITEMENT :
http://www.idesetautres.be/upload/A%20TRAVER
S%20LA%20BELGIQUE%2013%20ABRAHAM%20HANS%20TABLE%20MATIE
RES%20INDEX%20ILLUSTRATIONS%20AVEC%
20LIENS%20INTERNET%20BGOORDEN.pdf
La Grande Guerre (version française de "De
Groote Oorlog) d’Abraham HANS et G. Raal
(Lode Opdebeek).
En cours de publication sur :
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Table des matières du tome 1 (1919)
de La Grande Guerre :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20
MATIERES%201.pdf

Table des matières du tome 2 (1920)
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%20
MATIERES%202.pdf
Sous le pseudonyme d’A. DUMOULIN, Abraham
HANS a publié en 1926 « Le pain » dans Arts et
métiers pour la jeunesse (Anvers, L. Opdebeek ;
IV- 208 pages) :
http://www.idesetautres.be/upload/PAIN%20DUM
OULIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
Sous le pseudonyme d’A. DUMOULIN, Abraham
HANS a publié en 1926 « Le lin » :
http://www.idesetautres.be/upload/LIN%20DUMOU
LIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
Sous le pseudonyme d’A. DUMOULIN, Abraham
HANS a publié en 1926 « La pierre » :
http://www.idesetautres.be/upload/PIERRE%20DU
MOULIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
Sous le pseudonyme d’A. DUMOULIN, Abraham
HANS a publié en 1926 « Le sel » :
http://www.idesetautres.be/upload/SEL%20DUMO
ULIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
Cela a été traduit du néerlandais d’après
Nijverheid voor de jeugd datant de 1915 sous le
pseudonyme d’A. VAN DER MEULEN :
http://www.europeana.eu/portal/en/collections/worl
d-war-I?q=nijverheid+voor+de+jeugd&view=grid
Bernard GOORDEN
28/02/2017

