
De kaften en tekenaars 
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 237. 

 
“De geldduivel” is de aflevering 237 van de “A. 
HANS’ Kinderbibliotheek” en werd door Abraham 
HANS vrij geschreven naar het Leeskabinet. Zie : 
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS
%20GELDDUIVEL%20KINDERBIBLIOTHEEK%20237.pdf 
 

 
 

Het boekje werd minstens drie keren herdrukt. 
[c:lvd:14792599] 

De geldduivel  

Hans, Abraham. - 3 ed. - Contich : A. Hans-Van der Meulen [Uitgegeven 

door/bij], s.a.. - 30 p., ill. - (A. Hans' kinderbibliotheek. - Contich; vol. 237) 
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De kaftafbeelding is oorspronkelijk een schilderij 
van Henri-Jacques Bourcé (1826-1899), o. a., te 
vinden in L'Illustration européenne (N°1, 11

ème
 

année, van 6 november 1880, op bladzijde 1) :  
“Les cerises” (“De kersen”). 

 
Zie ook : 
http://www.universdesarts.com/biographie/896/bource-henri.html 

https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-
collection?artist=bource-henri-1&page=1 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:104299.jpg 
http://balat.kikirpa.be/results.php?typesearch=advanced&city=&institute=&emplacement=&o

bjectnr=&cliche=&inventorynr=&objectname=&material=&technique=&creator=Bource%2

C+Henri+Jacques&rolecreator=&title=&period_start=&period_end=&schoolstyle=&subject=

&persinst=&christian=&productionplace=&origin=&style=col4&limit=24&sort=unsorted 
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AFLEVERINGEN van de 
“A. HANS’ KINDERBIBLIOTHEEK” 

BESCHIKBAAR IN RUIL. 
 

 Een 500tal 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 ; Op reis door 
België / A travers la Belgique ; Op reis door 
Vlaanderen ; Over berg en dal ; De Schelde 
vrij!; Het spook van de Wolvenburg ; De 
Vlaamse boskerel ; Een Vlaamsch gezin in 
oorlogstijd ; Het woud van Houthulst ; 
Zingende toren. 
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