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U vindt “Klokken”, op bladzijden 4–19 van De 
zingende toren (1924 ?) van Abraham HANS 
(1882-1939), een zeldzaam boekje over klokken 
en kerktorens uitgegeven in Kontich ; het bevat 82 
bladzijden. 
Daarin zijn volgende afbeeldingen : “Meester Jef 
Denyn bij zijn klokken” (foto ; bladzijde 4) ; “De 
oude toren van Stuivekenskerke in den oorlog 
vernield” (foto ; bladzijde 7) ; “De in den oorlog 
vernielde toren van Woumen in Veurne-Ambacht – 
Deze toren bevatte klokken met prachtig akkoord” 
(foto ; bladzijde 11) ; “Het stadhuis te Damme 
waarin een der oudste klokken hangt” (tekening, 
vermoedelijk van Edmond Van Offel ; bladzijde 17 ; 
ook in het boek Op reis in Vlaanderen van Lode 
OPDEBEEK). 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20ZINGENDE%20TOREN%201%20KLOK
KEN.pdf 
U vindt “Iets uit Mechelens geschiedenis”, op 
bladzijden 20–33 van De zingende toren. 
Daarin zijn volgende afbeeldingen : “De Sint 
Romboutstoren van Mechelen uit het Straatje 
zonder Eind gezien” (foto ; bladzijde 19) ; “De halle 
en het stadhuis te Mechelen” (tekening ; bladzijde 
25) ; “Het Hof van Busleyden waar de school voor 
beiaardiers gevestigd wordt” (tekening ; bladzijde 
28) ; “De Sint Romboutstoren en kerk te Mechelen” 
(tekening ; bladzijde 32). 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%201%20KLOKKEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%201%20KLOKKEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%201%20KLOKKEN.pdf


http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20ZINGENDE%20TOREN%202%20MEC
HELEN%201.pdf 
U vindt “Het Mechelsch wonder”, op bladzijden 
35–46 van De zingende toren. 
Er is GEEN afbeelding. 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20ZINGENDE%20TOREN%203%20MEC
HELEN%202.pdf 
Zie ook “De Mechelse toren en Jef Denyn”, 
aflevering 10 van de “Abraham 
HANS’ Kinderbibliotheek” : 
De tekst “Het Mechelsch wonder” (bladzijden 5-15) 
is grotendeels dezelfde maar korter dan in “De 
zingende toren” (bladzijden 35-44) ; “Met Jozef 
Denyn op den toren” (bladzijden 16-30) is tussen 
bladzijden 47-58). 
De tekst daarin onder de foto op bladzijde 3 stemt 
met tekening op omslag van het boekje overeen : 
“De Sint Romboutstoren van Mechelen … uit het 
Straatje zonder Eind gezien” (in “De zingende 
toren”, op bladzijde 32 : “De Sint Romboutstoren 
en kerk te Mechelen”) maar deze laatste tekst is 
onder een foto, op bladzijde 19 van “De zingende 
toren” ... 
Afbeelding (foto) op bladzijde 3 komt eigenlijk uit 
“De zingende toren” (ook op bladzijde 3) : “Meester 
Jef Denyn bij zijn klokken”. Dat is ook het geval 
van afbeelding (foto) op bladzijde 16 ; is in “De 
zingende toren” op bladzijde 47 : “Jef Denyn”. 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%202%20MECHELEN%201.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%202%20MECHELEN%201.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%202%20MECHELEN%201.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%203%20MECHELEN%202.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%203%20MECHELEN%202.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%203%20MECHELEN%202.pdf


Er is nog een derde afbeelding (foto) op bladzijde 
28 : “Oude huizen te Mechelen” (In “De zingende 
toren” is het een tekening op bladzijde 57).   
De aflevering “De Mechelse toren en Jef Denyn”, 
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” bevat ook 
een korte tekst “Uit oude papieren” op bladzijden 
31-32. 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20H
ANS%20MECHELSE%20TOREN%20EN%20JEF%
20DENYN%20KINDERBIBLIOTHEEK%2010.pdf 
U vindt “Met Jozef Denyn op den toren”, op 
bladzijden 47–58 van De zingende toren. 
Daarin zijn volgende afbeeldingen : Jef Denyn 
(foto ; bladzijde 47); oude huizen te Mechelen 
(tekening ; bladzijde 57). 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20ZINGENDE%20TOREN%204%20JOZE
F%20DENYN.pdf 
U vindt “Te Brugge”, op bladzijden 59–69 van De 
zingende toren. 
Daarin zijn volgende afbeeldingen : “Belfort te 
Brugge” (foto ; bladzijde 59) ; “Te Brugge” 
(tekening ; bladzijde 61) ; “Aan het Begijnhof” 
(tekening van B.H.H. * ; bladzijde 62) ; “Op het 
Brugsch Begijnhof” (foto ; bladzijde 64) ; 
“Kerktoren van Damme” (tekening ; bladzijde 65) ; 
(tekening ; bladzijde 67 ; uit Kerlingaland, 
bladzijde 176) ; “Sluis” (tekening ; bladzijde 68) ; 
“Jantje van Sluis” ** (foto ; bladzijde 69). 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20MECHELSE%20TOREN%20EN%20JEF%20DENYN%20KINDERBIBLIOTHEEK%2010.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20MECHELSE%20TOREN%20EN%20JEF%20DENYN%20KINDERBIBLIOTHEEK%2010.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20MECHELSE%20TOREN%20EN%20JEF%20DENYN%20KINDERBIBLIOTHEEK%2010.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%204%20JOZEF%20DENYN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%204%20JOZEF%20DENYN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%204%20JOZEF%20DENYN.pdf


http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20ZINGENDE%20TOREN%205%20BRU
GGE.pdf 
Wat B.H.H. * betreft, zie  
Bernard GOORDEN ; « Is B. H. HANS dezelfde 
illustror als E. HANS ? … / B. H. HANS est-il le 
même illustrateur que E. HANS ? …» :  
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20
EHANS%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN
%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf 
Wat “Jantje van Sluis” ** betreft, zie 
“De klok van Stuivenskerke”, aflevering 20 van de 
“A. HANS’ Kinderbibliotheek” : 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20KLOK%20VAN%20STUIVENSKERKE
%20KINDERBIBLIOTHEEK%2020.pdf 
In bijlage vindt U “Een zingende toren zonder 
beiaardier” (Gent), op bladzijden 71–76 van De 
zingende toren. 
Daarin zijn volgende afbeeldingen : “De draak te 
Gent” (foto ; bladzijde 72) ; “Het belfort te 
Dendermonde” (foto ; bladzijde 73) ; “Het belfort 
van Gent” (foto ; bladzijde 75). 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HA
NS%20ZINGENDE%20TOREN%206%20GENT.pdf 
U vindt “Met Schynkel op Sinte Walburga te 
Oudenaarde”, op bladzijden 77–82 van De 
zingende toren. 

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%205%20BRUGGE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%205%20BRUGGE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%205%20BRUGGE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20KLOK%20VAN%20STUIVENSKERKE%20KINDERBIBLIOTHEEK%2020.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20KLOK%20VAN%20STUIVENSKERKE%20KINDERBIBLIOTHEEK%2020.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20KLOK%20VAN%20STUIVENSKERKE%20KINDERBIBLIOTHEEK%2020.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%206%20GENT.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%206%20GENT.pdf


Daarin zijn volgende afbeeldingen : “Sinte 
Walburga te Oudenaarde” (foto ; bladzijde 78) ; 
“Sint Nicolaastoren te Veurne” (foto ; bladzijde 82). 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20ZINGENDE%20TOREN%207%20OUD
ENAARDE.pdf 

Die heruitgave, in OUDE spelling, is mogelijk 
geweest dankzij de doeltreffenheid vab de IBL / 

Interbibliothecaire Leendienst en, in het bijzondere, 
dankzij de bibliotheek van de RUG / 

Rijksuniversiteit Gent. 
NOTA BENE. 

Een artikeltje, « Le carillon de Malines », van 
William COOLEN, werd aan Jef Denyn besteden in 
het nummer 16 van 15 augustus 1922 in Bulletin 
officiel du Touring Club de Belgique : 

http://www.idesetautres.be/upload/CARILLON%20M
ALINES%20JEF%20DENYN%20BULLETIN%20TO
URING%20CLUB%20BELGIQUE%20192216.pdf 
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http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%207%20OUDENAARDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%207%20OUDENAARDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20ZINGENDE%20TOREN%207%20OUDENAARDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/CARILLON%20MALINES%20JEF%20DENYN%20BULLETIN%20TOURING%20CLUB%20BELGIQUE%20192216.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/CARILLON%20MALINES%20JEF%20DENYN%20BULLETIN%20TOURING%20CLUB%20BELGIQUE%20192216.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/CARILLON%20MALINES%20JEF%20DENYN%20BULLETIN%20TOURING%20CLUB%20BELGIQUE%20192216.pdf

