De kaften en tekenaars
van de “A. HANS’ Kinderbibliotheek” : Nr. 118.
“De spion van den molen”, aflevering 118 van de
“A. HANS’ Kinderbibliotheek”, werd vermoedelijk
in oktober 1924 (19241005 ? …) * door Abraham
HANS uitgegeven. Zie :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%2
0HANS%20SPION%20VAN%20DEN%20MOLEN
%20KINDERBIBLIOTHEEK%20118.pdf

We weten niet aan wie de kaftillustratie te wijten is maar
die is misschien aan B. H. HANS ** te wijten.
[c:lvd:14792397]
De spion van den molen
Hans, A.. - 2 ed. - Contich : Hans-Van der Meulen [Uitgegeven door/bij], s.a.. - p.
3-17, ill. - (A. Hans' kinderbibliotheek. - Contich; vol. 118)
Samen met: Oprecht berouw / Jonckheere, Walter. - Contich, s.a.
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[c:lvd:6557059]
De spion van den molen
Hans, Abraham. - 4 ed. - Contich : Hans-Van der Meulen [Uitgegeven
door/bij], s.a.. - 31 p. - (A. Hans' kinderbibliotheek. - Contich; vol. 118)
Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience

671766 [C3-154 c / ds Magazijn- Raadpleging in de
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Het boekje werd minstens vier keren herdrukt.

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

Voor B.H. HANS **, zie :
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%
20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM%20H
ANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%
202%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM
%20HANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%
203%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM
%20HANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%
204%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM
%20HANS%20BGOORDEN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20EHANS%
205%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN%20ABRAHAM
%20HANS%20BGOORDEN.pdf

© 2019, Bernard GOORDEN

Het werk werd dankzij Marcel VERSTRAETE (uit
Sint-Baafs-Vijve) bewaard.

AFLEVERINGEN van de
“A. HANS’ KINDERBIBLIOTHEEK”
BESCHIKBAAR IN RUIL.
Een
400tal
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.

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 ; 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
Het vernieuwd en uitgebreid museum Abraham
HANS zal elke zondagnamiddag vanaf 14 april
2019 tussen 15 uur en 17u30 open zijn.

