Ontdekt het boek Artistenleed (portretten en
schetsen) van G. RAAL, schuilnaam van Lode
Opdebeek (1869-1930) schrijver (Antwerpen, L.
Opdebeek uitgever ; 1918, 135 bladzijden), met
talrijke pentekeningen van Stan VAN OFFEL
(1885-1924),
gemiddeld
minstens
1 per
hoofdstuk).

U vindt hoofdstuk 1 (« Artistenleed », op
bladzijden 5-12) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2001%20ARTISTENLEED%
201912%20STAN%20VAN%20OFFEL%20LODE
%20OPDEBEEK.pdf
U vindt hoofdstuk 2 (« Zwarte Polleke », op
bladzijden 13-22) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2002%20ZWARTE%20POL
LEKE%201912%20STAN%20VAN%20OFFEL%2
0LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt hoofdstuk 3 (« De oud-vrederechter », op
bladzijden 23-32) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2003%20OUD%20VREDER

ECHTER%201913%20STAN%20VAN%20OFFEL
%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 4 (« Een stumperd », op
bladzijden 33-41) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20AR
TISTENLEED%2004%20STUMPERD%201912%20STA
N%20VAN%20OFFEL%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

U vindt het hoofdstuk 5 (« Karnaval
Janneke », op bladzijden 42-49) via link :

van

https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20AR
TISTENLEED%2005%20KARNAVAL%20VAN%20JAN
NEKE%201913%20STAN%20VAN%20OFFEL%20LOD
E%20OPDEBEEK.pdf

U vindt het hoofdstuk 6 (« Van een Naaisterke en
een Metsersknape », op bladzijden 50-53) via link:
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2006%20VAN%20EEN%20
NAAISTERKE%20EN%20EEN%20METSERSKN
APE%201912%20STAN%20VAN%20OFFEL%20
LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 7 (« Draai keuningen ! », op
bladzijden 54-58) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2007%20DRAAI%20KEUNI
NGEN%201912%20STAN%20VAN%20OFFEL%
20LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 8 (« Landverhuizers », op
bladzijden 59-64) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2008%20LANDVERHUIZER

S%201913%20STAN%20VAN%20OFFEL%20LO
DE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 9 (« Uit het leven van
kannunik Van Haecke », op bladzijden 65-71) via
link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2009%20KANNUNIK%20VA
N%20HAECKE%201913%20STAN%20VAN%20
OFFEL%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 10 (« Vader De Beucker »,
op bladzijden 72-77) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2010%201915%20VADER
%20DE%20BEUCKER%20STAN%20VAN%20O
FFEL%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 11 (« Ten kerstennacht in
het jaar 1912 », op bladzijden 78-86) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%20AR
TISTENLEED%2011%201920%20TEN%20KERSTEN
NACHT%20IN%20HET%20JAAR%201912%20STAN
%20VAN%20OFFEL%20LODE%20OPDEBEEK.pdf

U vindt het hoofdstuk 12 (« De hoed van den
letterkundige », op bladzijden 87-93) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2012%201912%20HOED%
20LETTERKUNDIGE%20STAN%20VAN%20OFF
EL%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 13 (« Boomen », op
bladzijden 94-102) via link :

https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2013%20BOOMEN%20192
1%20STAN%20VAN%20OFFEL%20LODE%20O
PDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 14 (« Naar oud
Vlaanderen », op bladzijden 103-126) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2014%20NAAR%20OUD%2
0VLAANDEREN%201915%20STAN%20VAN%20
OFFEL%20LODE%20OPDEBEEK.pdf
U vindt het hoofdstuk 15 (« Jan Bart », op
bladzijden 127-134) via link :
https://www.idesetautres.be/upload/G%20RAAL%
20ARTISTENLEED%2015%20JAN%20BART%2
01915%20STAN%20VAN%20OFFEL%20LODE
%20OPDEBEEK.pdf
Er zijn ook pentekeningen van Stan Van Offel
in Landsche vertellingen (1924) van Juul
GRIETENS :
https://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN
%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATI
ONS%2001%20LANDSCHE%20VERTELLINGEN
%20BGOORDEN.pdf
in de Franstalige vertaling, Types bruxellois
(1923) van Cypriaan VERHAVERT’s Brusselsche
typen :
https://www.idesetautres.be/upload/CYPRIAAN%
20VERHAVERT%20TYPES%20BRUXELLOIS%2
01923%20ILLUSTRATIONS%20STAN%20VAN%

20OFFEL%20LIENS%20INTERNET%20VERS%
2029%20CHAPITRES.pdf
Voor meer informatie, raadpleeg GOORDEN,
Bernard, « De pentekeningen van / Les dessins
à la plume de Stan VAN OFFEL (1885-1924) : 2)
De afbeeldingen in / Les illustrations dans
Brusselsche typen / Types bruxellois (1923)
van / de Cypriaan VERHAVERT (1877-1946) » :
https://www.idesetautres.be/upload/STAN%20VAN
%20OFFEL%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATI
ONS%2002%20VERHAVERT%20TYPES%20BR
UXELLOIS%20BRUSSELSE%20TYPEN%20BGO
ORDEN.pdf
« Het mosselwijveken » / « La Marchande de Moules »

op bladzijde 47bis / page 47bis
hoofdstuk (8) / chapitre (8) ;
« De Zandboer » / « Le Zandboer »
op bladzijde 92 bis / page 92bis
hoofdstuk (17) / chapitre (17) ;
« Manke Jef »
op bladzijde 115bis / page 115bis
hoofdstuk (22) / chapitre (22) ;
« De triestige historie van den plezanten Bamboela »

« La triste histoire du joyeux Bamboula »
op bladzijde 121bis / page 121bis
hoofdstuk (23) / chapitre (23) ;
« Jan de Leuveneer »
op bladzijde 142bis / page 142bis
hoofdstuk (26) / chapitre (26) ;
« De Beul » / « Le Bourreau »

op bladzijde 160bis / page 160bis
hoofdstuk (29) / chapitre (29).
Er bestaat een groep « Lode Opdebeek » op
FaceBook, met werken in het Nederlands of in
het Frans (GRATIS te downloaden).
Lode Opdebeek (1869-1930) was de uitgever
o. a. van Abraham HANS (1882-1939).
Er bestaan 2 (twee) groepen « Abraham HANS »
op FaceBook, ook met werken o. a. van Lode
Opdebeek uitgever GRATIS te downloaden (in het
Nederlands of in het Frans) :
“Abraham HANS Kinderbibliotheek” (meer dan
200 boekjes al beschikbaar)
en
“Abraham HANS NLFR NIET Kinderbibliotheek”.
Alle liefhebbers zijn welkom.
https://www.idesetautres.be/?p=ndls

