
De kaften en tekenaars 
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 163. 

 
“De Slag der Gulden Sporen”, aflevering 163  van 
de “A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd 
vermoedelijk in augustus 1925 (19250816 ? …) * 
door Abraham HANS uitgegeven.  
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SLAG%20GULDEN%20SPOREN%20K
INDERBIBLIOTHEEK%20163.pdf 

 
Dank aan de Hendrik Conscience (Antwerpen). 

 Het boekje werd minstens drie keren herdrukt. 
[c:lvd:868386] 
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De kaftillustratie is te wijten aan 
Georges BURGUN (18??-188?) 

http://utpictura18.univ-
montp3.fr/ResultRechercheAffiche.php?type=auteur&mots=Burgun,%20Georges%20Marcel,%20pei

ntre%20(et%20graveur%20?)%20fran%C3%A7ais%20du%2019-20e%20si%C3%A8cle&serie=0 
Eerste uitgave daarvan was tome premier (1867 ?) 
van Histoire de France populaire (depuis les 
temps les plus reculés jusqu’à nos jours) van Henri 
MARTIN, op bladzijde 317 : 
https://ia601404.us.archive.org/10/items/histoiredef
ran01mart/histoiredefran01mart.pdf 
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U vindt prachtige afbeeldingen van Emiel 
WALRAVENS, o. a. , in Groeninghe (1910) van 
Abraham HANS of in De Bruid van Jan van 
Breydel, vermoedelijk van Lode OPDEBEEK 
onder schuilnaam. 
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2001%20GROENINGHE%20ABRAHAM%20
HANS%20BGOORDEN.pdf 
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2001bis%20GROENINGHE%20PORTRETTE
N%20PORTRAITS%20ABRAHAM%20HANS%20
BGOORDEN.pdf 
http://www.idesetautres.be/upload/GWYDE%20GU
I%20de%20DAMPIERRE%20PORTRET%20POR
TRAIT%20BGOORDEN.pdf 
http://www.idesetautres.be/upload/AFBEELDINGE
N%20EMIEL%20WALRAVENS%20BRUID%20JA
N%20BREYDEL%20VERGELEKEN%20MET%20I
NHOUD%204%20ANDERE%20BOEKEN%20BG
OORDEN.pdf 
U mag ook volgend zeldzaam werk “downloaden”, 
Vlaanderen vrij ! (Historisch verhaal van den slag 
der gulden sporen, te Kortrijk geleverd tusschen de 
Vlamingen en de Franschen in 1302), een boek 
van Oscar TYTGAT (pseudoniem, van Lode van 
Gent), versierd met 6 illustraties (19,5 x 14,5 cm, 
32 bladzijden) :. 
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https://www.idesetautres.be/upload/VLAANDEREN
%20VRIJ%201302%20OSCAR%20TYTGAT%201
906-1909.pdf 
Geen datum en geen uitgever worden vermeld 
maar, op niet genummerde bladzijden 31 en 32 is 
er een lijst van de “Uitgaven van DE VLAAMSCHE 
BOEKHANDEL te Brussel” 
Daarin wordt (aan het einde van de lijst, op 32ste 
bladzijde) “Het boek - maandschrift voor 
boekenvrienden” vermeld. 
Volgens Ludo SIMONS (Geschiedenis van de 
uitgeverij in Vlaanderen, 2, op bladzijde 219) 
verscheen dat maandschrift tussen 1906 en 1909. 
Dit boek dus ook. 
Wat de uitgever betreft, is het Lode Opdebeek of 
een homonieme uitgeverij  ? … Kryn ? … 
Misschien was het een inspiratiebron voor 
Abraham HANS’ Groeninghe in 1910 … 
 
Nota’s. 

In « ‘t Vlaamsch gezin » nummer 5 (2 december 
1922 *; Contich, Gebroeders Hans ; 32 bladzijden), zegt 
inderdaad Abraham HANS, van de “A. 
HANS’ Kinderbibliotheek”, op bladzijde 20 : « Er zijn 
reeds 21 deeltjes”. (zie INFRA) 

https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HAN
S%20WEEKKLAPPER%2005%20VLAAMSCH%20GEZI
N%2005%201922.pdf 
 Zie onze bijdrage * « Voorstel van een chronologie 
voor de afleveringen van de “A. 
HANS’ Kinderbibliotheek” » : 
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https://www.idesetautres.be/upload/VOORSTEL%20CH
RONOLOGIE%20ABRAHAM%20HANS%20KINDERBIB
LIOTHEEK%20BGOORDEN.pdf 

 
© 2019, Bernard GOORDEN  
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Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit 
Sint-Baafs-Vijve) bewaard.  

 
AFLEVERINGEN van de 

“A. HANS’ KINDERBIBLIOTHEEK” 
BESCHIKBAAR IN RUIL. 

 

 Een 350tal titels van de “A. 
HANS’ Kinderbibliotheek” zijn bij Bernard 
Goorden beschikbaar om te ruilen. 
 Bernard Goorden stelt er, wekelijks, andere op 
zijn webstek GRATIS ter beschikking.  
 Een 100tal titels van de “A. 
HANS’ Kinderbibliotheek” zijn al GRATIS te 
downloaden via INTERNET link : 

http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL 

 

 Bernard Goorden zoekt, in voorrang, een paar 
exemplaren waarin bij hem ofwel omslag, ofwel 
MIDDENbladzijden 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 

http://www.idesetautres.be/?p=ndls&mod=fictionsNL
mailto:ideesautresbg@gmail.com


  
Hij zal u de lijst (EXCEL of WORD bestand) 

van alle titels opsturen. 
 Hartelijk dank op voorhand voor de Vlaamse 
en andere Nederlandstalige lezers. 
 De jonge generatie heeft de “A. 
HANS’ Kinderbibliotheek” nodig.  
 
Van Abraham HANS  (1882-1939) zijn uit zijn 
WEBstek gratis te downloaden, o.a. : De bende 
van Bakelandt ; Het bloedig Ijzerland ; Filips 
van Artevelde ; Gabrielle Petit ; De Groote 
Oorlog / La Grande Guerre ; De heks van 
Nieuwpoort ; Jan De Lichte en zijn zwarte 
roversbende ; Kerlingaland ; De nieuwe rijken ; 
Op reis door België / A travers la Belgique ; Op 
reis door Vlaanderen ; Over berg en dal ; De 
Schelde vrij!; De smokkelaar ; Het spook van de 
Wolvenburg ; Uit het kinderleven ; De Vlaamse 
boskerel ; Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd ; 
Het woud van Houthulst ; Een zeemanshart ; 
Zingende toren. 
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Protestants Museum – Abraham Hans. 

Abraham Hansstraat 1 
B-9667 Horebeke  
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