
De kaften en tekenaars 
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 171. 

 
“Genoveva van Brabant”, aflevering 171 van de 
“A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk 
in oktober 1925 (19251011 ? …) * door Abraham 
HANS uitgegeven.  
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GENOVEVA%20VAN%20BRABANT%2
0KINDERBIBLIOTHEEK%20171.pdf 
 

 
 Het boekje werd minstens vier keren herdrukt. 

 
[c:lvd:14792464] 

Genoveva van Brabant  

Hans, Abraham. - 4 ed. - Contich : A. Hans-Van der Meulen [Uitgegeven 

door/bij], s.a.. - 31 p., ill. - (A. Hans' kinderbibliotheek. - Contich; vol. 171) 
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We weten niet aan wie de kaftillustraties te wijten zijn. 

 

 



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” » : 
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 

  
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.  
 

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


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. 
 

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

https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 
 

Protestants Museum – Abraham Hans. 

Abraham Hansstraat 1 
B-9667 Horebeke  

 
Mogelijke bronnen van Abraham HANS. 

GOORDEN, Bernard ; “De pentekeningen van / 
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS 
(1879-1914) 6) De illustraties in / Les illustrations 
dans Genoveva van Brabant (1866 en 1918)” : 
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
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NS%2006%20GENOVEVA%20VAN%20BRABAN
T%20BGOORDEN.pdf 
 Het is tijd hulde aan Emiel WALRAVENS te 
bewijzen / Il est temps de rendre hommage à 
Emiel WALRAVENS. 
 Er zijn bijna geen artikels over hem / Il n’y a 
presque pas d’articles sur lui. 
 De uitgever Lode OPDEBEEK (1869-1930), in 
de loop van de tijd, denkt dat sommige 
pentekeningen van Emiel WALRAVENS aan 
Edmond VAN OFFEL (1871-1959) te wijten zijn. / 
Au fil du temps,  l’éditeur Lode OPDEBEEK (ou 
son fils) pense  que certains des dessins d’Emiel 
WALRAVENS sont dus à Edmond VAN OFFEL.  
 De beste oplossing om hem een hulde te 
bewijzen is zijn pentekeningen te reproduceren / 
La meilleure solution pour lui rendre hommage 
consiste à reproduire ses illustrations. 
 We beschikken over een vijfde uitgave (1941) 
van een boek van Mevrouw / Nous disposons 
d’une cinquième édition (1941) d’un livre de 
Madame Johana-Desideria COURTMANS-
BERCHMANS (1811-1890). 
 We verwijzen ook naar de originelen van een 
ander boek bij / Nous nous référons aussi aux 
originaux d’un autre livre auprès de Historische 
Drukkerij Turnhout. 
 Er zijn 9 (negen) illustraties in deze uitgave en 
2 maar schijnen aan Emiel WALRAVENS te wijten 
te zijn want de andere 7 zijn van Edward 



PELLENS (1872-1947) / Il y a 9 (neuf) illustrations 
dans cette édition et 2 seulement semblent dues à 
Emiel WALRAVENS car les 7 autres sont 
d’Edward (ou Eduard) PELLENS. 

 
 
 
 
 



  BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHIE. 
Genoveva van Brabant (1866). 

[c:lvd:706947] 
Genoveva van Brabant  
Courtmans-Berchmans [Mevrouw] ; [ill.] Pellens, Edward ; [ill.] Walravens, Emiel. - 5 ed. -
 Antwerpen : L. Opdebeek [Uitgegeven door/bij], 1941. - 126 p., ull. 
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 De 2 (twee) illustraties in dit boek (die van 
Emiel WALRAVENS zouden zijn) waren een 
teleurstelling voor ons / Les 2 (deux) illustrations 
dans ce livre-ci (qui seraient d’Emiel 
WALRAVENS) furent une déception pour nous. 
 Er moest iets anders zijn / ll devait y avoir 
autre chose. 
 Dankzij 5 (vijf) andere platen bij de Historische 
Drukkerij Turnhout, hebben we een ander boek 
gevonden / Grâce à 5 (cinq) autres planches 
auprès de la Historische Drukkerij Turnhout, nous 
avons trouvé un autre livre. 
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3827 
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3826 
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3828 
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3829. 
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3832. 

 Dit andere boek is / Cet autre livre est : 

De schoone historie van Genoveva van 
Brabant (1918 ?) van Jan VERRIEST (zevende 
druk, 172 hoofdstukken, 52 afleveringen, 827 
bladzijden) : 
http://www.dbnl.org/tekst/verr019scho01_01/ 

c:lvd:1084739 

Bookmark 
   

http://anet.be/record/opacehc/c:lvd:1084739/N 

 

Publicatie 

Titel 
   

De schoone historie van Genoveva van Brabant 

Auteur 
   

Verriest, Jan 

Editie 
   

6 ed. 

Uitgave 
   

Antwerpen : Opdebeek 

Omvang 
   

796 p. : ill. 
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 Er zijn een beetje meer dan 100 (honderd) 
illustraties in deze uitgave en een twintigtal zouden 
aan Emiel WALRAVENS te wijten zijn / Il y a un 
peu plus de 100 (cent) illustrations dans cette 
édition et une vingtaine seraient dues à Emiel 
WALRAVENS. 
 Er bestaat een Franstalige versie daarvan met 
een 70tal afbeeldingen en een twintigtal zouden 
aan Emiel WALRAVENS te wijten zijn / Il en existe 
une version française avec une septantaine 
d’illustrations et une vingtaine seraient dues à 
Emiel WALRAVENS : 
Xavier de Pontillac (= Lode Opdebeek) ; 
Geneviève de Brabant ; Anvers, Librairie L. 
Opdebeek ; 1912 (4

ème
 édition), 976 pages (109 

chapitres et 61 fascicules, le mot n’étant pas 
mentionné) : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5485687q/f7.image 

c:lvd:953749 

Bookmark 
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 Jan VERRIEST is dus waarschijnlijk een 
schuilnaam van Lode Opdebeek / Jan VERRIEST 
est donc vraisemblablement un pseudonyme de 
Lode Opdebeek. 
 Naast de vorige illustraties, zijn er dus anderen 
(van verschillende kunstenaars : o. a. gezichten 
door Edmond VAN OFFEL ; en uit andere boeken), 
die niet noodzakelijk dezelfden zijn in de 
oorspronkelijke Nederlandstalige uitgave en in zijn 
Franstalige vertaling en ze worden niet op 
hetzelfde bladzijde geplaatst / A côté des 
illustrations figurant supra, on y en trouve donc 
d’autres (de plusieurs artistes : e. a. des visages 
par Edmond VAN OFFEL ; et provenant d’autres 
livres), qui ne sont pas nécessairement les mêmes 
dans l’édition néerlandophone originelle et dans sa 
traduction française et elles ne figurent pas à la 
même page. 
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.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verr019
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verr019
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=verr019


http://www.idesetautres.be/upload/AFBEELDINGE
N%20EMIEL%20WALRAVENS%20BRUID%20JA
N%20BREYDEL%20VERGELEKEN%20MET%20I
NHOUD%204%20ANDERE%20BOEKEN%20BG
OORDEN.pdf 
GOORDEN, Bernard ; « Les dessins à la plume de 
Emiel WALRAVENS (1879-1914) dans au moins 
40 livres. LIENS INTERNET » : 
https://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WA
LRAVENS%20ILLUSTRATIONS%2040%20LIVRE
S%20BIBLIOGRAPHIE%20BGOORDEN%20LIEN
S%20INTERNET.pdf 
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