INHOUDSOPGAVE
van Abraham HANS’ De Schelde vrij !
(verhalen van de Schelde ; 1910)
+ register afbeeldingen
met INTERNET links naar de 26 hoofdstukken
die GRATIS te downloaden zijn.
Ontdek « De reus van de Scald », hoofdstuk 1,
bladzijden 5-19 van Abraham HANS’ De Schelde
vrij ! (verhalen van de Schelde ; Antwerpen,
Lodewijk Opdebeek ; 1910, 200 bladzijden.
Men vindt er volgende afbeeldingen : “hij was hard
voor de schippers” (van E.V.O.; blz. 7) ; het Steen
te Antwerpen (van E.H.; blz. 9) ; galei (blz. 12).
De afbeeldingen (soms uit andere boeken van
dezelfde uitgever Opdebeek), die niet E.V.O. (voor
Edmond Van Offel), E. H. (voor E. Hans, GEEN
familielid van de schrijver) of Amédée LYNEN
worden getekend, zijn misschien aan Emiel
WALRAVENS (1879-1914) te wijten.
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2001%201910.pdf
Men verstaat beter dat Abraham HANS zo streng
tegenover de Duitsers van 1914-1918 in De
Groote Oorlog was, want hij mag vergelijken met
deze reisindrukken, die hij voor de oorlog schreef
en die even zo boeiend zijn als die van Alexandre
DUMAS.
Die tekst, in oude spelling, werd ter beschikking
gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen

die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
Ontdek « De Noormannen », hoofdstuk 2,
bladzijden 19-23 van Abraham HANS’ De Schelde
vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : landkaart
van de Schelde in vroegeren tijd (blz. 19 ; ook in
Kerlingaland, blz. 33) ; schip uit de 14e eeuw (blz.
21 ; ook in Kerlingaland, blz. 24).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2002%201910.pdf
Ontdek « De Ooster-Schelde », hoofdstuk 3,
bladzijden 23-24 van Abraham HANS’ De Schelde
vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeelding : op de
Oosterschelde (blz. 23).
De afbeelding is vermoedelijk aan Amédée LYNEN
of, eventueel, aan Emiel WALRAVENS (18791914) te wijten.
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2003%201910.pdf
Ontdek « De toren van Zierikzee », hoofdstuk 4,
bladzijden 24-49 van Abraham HANS’ De Schelde
vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : dorp aan den
Scheldemond (blz. 27) ; schip uit de 16e eeuw (blz.
29 ; ook in Kerlingaland, blz. 25) ; de toren van
Zierikzee * (blz. 41 en omslag) ; in Zeeland (blz.
47; misschien van Amédée LYNEN).

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2004%201910.pdf
Ontdek « Westen-Schouwen », hoofdstuk 5,
bladzijden 49-51 van Abraham HANS’ De Schelde
vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeelding : huisje in
Zeeland (blz. 50).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2005%201910.pdf
Ontdek « Reimerswaal », hoofdstuk 6, bladzijde
51 van Abraham HANS’ De Schelde vrij !
Men vindt er geen afbeelding maar wel in
hoofdstuk VII, op bladzijde 62.
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2006%201910.pdf
Ontdek « De heer van Loodijke », hoofdstuk 7,
bladzijden 52-67 van Abraham HANS’ De Schelde
vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men
vindt
er
volgende
afbeeldingen :
overstrooming (blz. 55) ; overstrooming te
Reimerswaal * (blz. 62) ; de boer die vlijtig in zijn
polder werkt (blz. 66, van Amédée LYNEN).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3846.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2007%201910.pdf
Ontdek « Op de Ooster-Schelde », hoofdstuk 8,
bladzijden 67-73 van Abraham HANS’ De Schelde
vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : aan het Veer
(blz. 68, van Amédée LYNEN) ; dracht Zuid-Bevel
(blz. 69) ; hervormde kerk te Goes * = Grote of
Maria Magdalenakerk (blz. 71) ; stadhuis te
Veere** (blz. 73).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3847.

Originaal van afbeelding ** is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3848.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2008%201910.pdf
Ontdek « De gevolgen van Tweedracht »,
hoofdstuk 9, bladzijden 74-75 van Abraham HANS’
De Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : het Zwyn
voor Sluis in de XIVde eeuw (blz. 74 ; ook in
Kerlingaland, blz. 29) ; Sint Anna ter Muiden (blz.
74 ; ook in Kerlingaland, blz. 159).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2009%201910.pdf

Ontdek « Jan Yoens, Filips van Artevelde, Jan
van Ranst », hoofdstuk 10, bladzijden 75-99 van
Abraham HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen van
de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : Vlaamsch
strijder van 1302 (blz. 77; ook in Kerlingaland, blz.
178) ; Sint-Jans hospitaal Brugge (blz. 86 ; ook in
Kerlingaland, ook blz. 86) ; kerk van Damme (blz.
88 ; ook in Kerlingaland, blz. 22) ; stadhuis van
Damme (blz. 90 ; ook in Kerlingaland, blz. 110) ;
kerk van Aardenburg (blz. 92 ; ook in
Kerlingaland, blz. 20) ; Vlamingstraat te Brugge
(blz. 95 ; ook in Kerlingaland, blz. 92) ; Sint
Salvatorkerk Brugge (blz. 97 ; ook in
Kerlingaland, blz. 76) ; Halletoren Brugge (blz.
98; ook in Kerlingaland, blz. 37) ; Rozenhoedkaai
(blz. 98 ; ook in Kerlingaland, blz. 72) ; Kruispoort
= molens op de wal te Brugge (blz. 98 ; ook in
Kerlingaland, blz. 74).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2010%201910.pdf
Ontdek « Een hopelooze strijd », hoofdstuk 11,
bladzijden 99-108 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeelding, van Amédée
LYNEN : “Ja er waren wel eens stranddieven” (blz.
104).
Originaal van afbeelding is te vinden via LINK van
de Historische Drukkerij Turnhout :

http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3849.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2011%201910.pdf
Ontdek « Het ontstaan van den Braakman »,
hoofdstuk 12, bladzijden 108-123 van Abraham
HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen van de
Schelde) ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek ; 1910,
200 blz.
Men vindt er volgende afbeeldingen : kerkraam te
Biervliet (blz. 119) ; mosselschuit aan de kaai (blz.
121 ; van Amédée LYNEN) ; boerin van
Zeeuwsch-Vlaanderen (blz. 123).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2012%201910.pdf
Ontdek « Het land van Saeftinge », hoofdstuk 13,
bladzijden 123-125 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende heel bekende afbeelding
van Edmond Van Offel : bakker Temmerman (blz.
124).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2013%201910.pdf
Ontdek « De dijk van Westkappel », hoofdstuk
14, bladzijden 125-126 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde) ;
Antwerpen, Lodewijk Opdebeek ; 1910, 200 blz.
Men vindt er geen afbeelding.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2014%201910.pdf
Ontdek « Een Antwerpsch koopman – Bloei van
Antwerpen in de 16de eeuw », hoofdstuk 15,
bladzijden 127-131 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeelding : O. L.
Vrouwkerk te Antwerpen * (blz. 128).
Misschien uit Abraham HANS’ Antwerpen in zijn
verleden (1907) en aan Emiel WALRAVENS te
wijten :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%20ANTWERPEN%20IN%20ZIJN%20VERLE
DEN%201%20ABRAHAM%20HANS%20BGOOR
DEN.pdf
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3850.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2015%201910.pdf
Ontdek « Droeve tijden », hoofdstuk 16,
bladzijden 131-139 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeelding : Stadhuis van
Oudenaarde * (blz. 132).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :

http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3851.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2016%201910.pdf
Ontdek « De val van Antwerpen » (in 1585),
hoofdstuk 17, bladzijden 139-144 van Abraham
HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen van de
Schelde)
Men vindt er geen afbeelding.
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2017%201910.pdf
Ontdek « De Schelde vrij ! », hoofdstuk 18,
bladzijden 144-148 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : Napoleon
(blz. 145 ; ook in Kerlingaland, blz. 157) ; te Doel
(blz. 146) ; te Lillo (blz. 146).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2018%201910.pdf
Ontdek « De loop der Schelde », hoofdstuk 19,
bladzijden 148-149 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : O. L. Vrouwe
kerk van Doornik * (blz. 148) ; Pont des trous te
Doornik (blz. 149).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3852.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2019%201910.pdf
Ontdek « Rond Doornik – De steenkapper »,
hoofdstuk 20, bladzijden 150-155 van Abraham
HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen van de
Schelde) ; Antwerpen, Lodewijk Opdebeek ; 1910,
200 blz.)
Men vindt er volgende afbeeldingen : kasteel te
Antoing * (blz. 150) ; Steen Brunehault ** (blz.
151); Gedenkteeken der Ieren te Fontenoy *** (blz.
152) ; oude huizen te Doornik **** (blz. 154).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3554.

Originaal van afbeelding ** is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3853.

Originaal van afbeelding *** is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3854.

Originaal van afbeelding **** is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3855.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2020%201910.pdf
Ontdek « De Schelde van Doornik tot
Oudenaarde » , hoofdstuk 21, bladzijde 156 van

Abraham HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen van
de Schelde)
Men vindt er volgende afbeelding : gezicht op
Oudenaarde (blz. 156).
Originaal van afbeelding is te vinden via LINK van
de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3856.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2021%201910.pdf
Ontdek « Rond Oudenaarde – In de
Scheldemeerschen », hoofdstuk 22, bladzijden
157-178 van Abraham HANS’ De Schelde vrij !
(verhalen van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : smid (blz.
159 ; van Amédée LYNEN) ; Sint Walburgakerk te
Oudenaarde (blz. 161) ; sterfhuis (blz. 10 ; ook in
Kerlingaland, blz. 105) ; kerk van Eine * (blz.
167); gezicht op Oudenaarde (blz. 167) ;
watermolen in het Vlaanderen ** (blz. 169) ; “het
plan werd fel besproken in het kleine dorpje” (blz.
171 ; van Amédée LYNEN) ; transatlantiker (blz.
173 ; ook in Kerlingaland, blz. 162) ; op de Wester
Schelde (blz. 174).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3857.

Originaal van afbeelding ** is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3858.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2022%201910.pdf
Ontdek « De Schelde van Oudenaarde tot
Antwerpen », hoofdstuk 23, bladzijden 178-181
van Abraham HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen
van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : gezicht op
Ninove * (blz. 179) ; stadhuis van Gerardsbergen
** (blz. 179) ; stadhuis van Dendermonde (blz.
180) ; man die in zijn bootje opstaat (blz. 181 ; van
Amédée LYNEN).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3859.

Originaal van afbeelding ** is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3860.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2023%201910.pdf
Ontdek « Te Antwerpen (Wat een oude Sinjoor
verhaalde) », hoofdstuk 24, bladzijden 181-189
van Abraham HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen
van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : toren van het
Gravenkasteel te Rupelmonde (blz. 182 ; E.H. op
manier van Armand HEINS) ; Bakkersveer (blz.
182 ; ook getekend op manier van Armand
HEINS); stadhuis van Antwerpen * (blz. 183) ; in

een polderdorp bij Antwerpen (blz. 185 ; van
Amédée LYNEN) ; op de Beneden Schelde (blz.
188).
Afbeelding * misschien uit Abraham HANS’
Antwerpen in zijn verleden (1907) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%20ANTWERPEN%20IN%20ZIJN%20VERLE
DEN%201%20ABRAHAM%20HANS%20BGOOR
DEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2024%201910.pdf
Ontdek « De haven van Antwerpen », hoofdstuk
25, bladzijden 189-195 van Abraham HANS’ De
Schelde vrij ! (verhalen van de Schelde) ;
Antwerpen, Lodewijk Opdebeek ; 1910, 200 blz.
Men vindt er volgende afbeeldingen : droogdok
(blz. 193) ; gildeoptocht in een polderdorp (blz.
195; van Amédée LYNEN).
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2025%201910.pdf
Ontdek «De Schelde van Antwerpen tot de Zee»
+ « Besluit », hoofdstuk 26, bladzijden 195-199
van Abraham HANS’ De Schelde vrij ! (verhalen
van de Schelde)
Men vindt er volgende afbeeldingen : in Zeeland
(blz. 196) ; kleederdracht in Zeeland (blz. 197) ; op

den dijk (blz. 197) ; Sint Jacobstoren te Vlissingen*
(blz. 198).
Originaal van afbeelding * is te vinden via LINK
van de Historische Drukkerij Turnhout :
http://archive.historischedrukkerij.be/items/show/3861.

http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20SCHELDE%20VRIJ%20HOOFDSTUK
%2026%201910.pdf
Nog eens, hartelijk dank aan Historische
drukkerij Turnhout (Herwig Kempenaers) voor
zijn prachtig werk !
http://historischedrukkerij.be/historischedrukkerij/index.html
INHOUDSOPGAVE
Van Abraham HANS’ Kerlingaland
+ register afbeeldingen
met INTERNET links naar de 22 hoofdstukken
die GRATIS te downloaden zijn :
http://www.idesetautres.be/upload/KERLINGALAN
D%20ABRAHAM%20HANS%20INHOUDSOPGAV
E%20TABLE%20MATIERES%20HOOFDSTUKKE
N%20CHAPITRES%200125%20REGISTER%20INDEX%20AFBEELDINGE
N%20ILLUSTRATIONS%20BGOORDEN.pdf
De afbeeldingen (soms uit andere boeken van
dezelfde uitgever Opdebeek), die niet E.V.O. (voor
Edmond Van Offel) of E. H. (voor E. Hans, GEEN
familielid van de schrijver) of Amédée LYNEN

worden getekend, zijn misschien aan Emiel
WALRAVENS (1879-1914) te wijten (van de
“Tervuurse school”).
Men verstaat beter dat Abraham HANS zo streng
tegenover de Duitsers van 1914-1918 in De
Groote Oorlog was, want hij mag vergelijken met
deze reisindrukken, die hij vóór de oorlog schreef
en die even zo boeiend zijn als die van Alexandre
DUMAS.
Die tekst, in oude spelling, werd ter beschikking
gesteld o. a. om iemand anders aan te moedigen
die tekst in hedendaagse spelling om te zetten.
TABLE DES MATIERES
De Schelde vrij !
(verhalen van de Schelde)
d’Abraham HANS’
+ index des illustrations
avec liens INTERNET vers les 26 chapitres
qui peuvent être téléchargés GRATUITEMENT.
TABLE DES MATIERES de A travers la
Belgique d’Abraham HANS + index des
illustrations avec liens INTERNET vers les 60
chapitres,
qui
peuvent
être
téléchargés
GRATUITEMENT :
http://www.idesetautres.be/upload/A%20TRAVER
S%20LA%20BELGIQUE%2013%20ABRAHAM%20HANS%20TABLE%20MATIE
RES%20INDEX%20ILLUSTRATIONS%20AVEC%
20LIENS%20INTERNET%20BGOORDEN.pdf

Over / Au sujet de Emiel Walravens.
WYNANTS, Maurits ; “Emiel Walravens, of de
zoektocht naar een nagenoeg onbekend
kunstenaar”,
in
Het
Hof
van
Melijn
(driemaandelijks ledenblad van de vzw « De
vrienden van de School van Tervuren »), Tervuren,
13 (2000), nr. 2, bladzijden 18-27.
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 1) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Groeninghe ** (1910) van / de
Abraham HANS » :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2001%20GROENINGHE%20ABRAHAM%20
HANS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 1bis) De afbeeldingen / de
portretten in / Les illustrations / les portraits dans
Groeninghe (1910) van / de Abraham HANS :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2001bis%20GROENINGHE%20PORTRETTE
N%20PORTRAITS%20ABRAHAM%20HANS%20
BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 1ter) Andere afbeeldingen in /
Autres illustrations dans Groeninghe (1910) van /

de Abraham HANS. Sommige misschien van
Edmond Van Offel, moeilijk te onderscheiden :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2001ter%20GROENINGHE%20ABRAHAM%
20HANS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 2) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Het nevelmanteltje (1923 ?) van
/ de K. BOUTER (= Lode OPDEBEEK) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2002%20NEVELMANTELTJE%20kBOUTER
%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) :
3) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De bokkenrijders in het land
van Valkenberg (1910) van / de Pieter
ECREVISSE (1804-1879) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2003%20BOKKENRIJDERS%20LAND%20V
ALKENBERG%20PIETER%20ECREVISSE%20B
GOORDEN.pdf
N.B. : in een heruitgave van 1979 dankzij Albert
VAN HAGELAND, in de reeks “Vlaamse
volksboeken”, zijn er andere afbeeldingen maar,

op eerste zicht, geen van Emiel WALRAVENS.
Gratis te downloaden via LINK
http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=ecre001bokk02

GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 4) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Het kraaiennest (1912) van / de
Jan Renier SNIEDERS (1812-1888) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2004%20KRAAIENNEST%20SNIEDERS%20
BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 5) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Maria van Brabant (1903) van /
de Hubert MELIS (1872-1949) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2005%20MARIA%20VAN%20BRABANT%20
MELIS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 6) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Genoveva van Brabant (1866
en 1918). Une œuvre traitée par 2 auteurs :
Johana-Desideria
COURTMANS-BERCHMANS
(1811-1890) et Jan VERRIEST, pseudonyme que
nous avons percé à jour, de Lode OPDEBEEK :

http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2006%20GENOVEVA%20VAN%20BRABAN
T%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 7) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De laatste lotgevallen van
Robert en Bertrand (1905) van / de Jan
BRUYLANTS (1871-1928) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2007%20ROBERT%20EN%20BERTRAND%
20BRUYLANTS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 8) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De dodenvelden van Siberië
(1890) van / de Victor von FALK (1861-1926) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2008%20DODENVELDEN%20SIBERIE%20
VON%20FALK%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 9) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Vlaamsch Bloed (1906) van / de
Lodewijk VAN LAEKEN (1869-1930) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO

NS%2009%20VLAAMSCH%20BLOED%20LODE
WIJK%20VAN%20LAEKEN%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 10) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Leopold II (uitgavedatum : vóór
1912) van / de Abraham HANS (1882-1939) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2010%20LEOPOLD%20II%20ABRAHAM%2
0HANS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 11) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Lange Wapper (o. a. 1912) van /
de Karel ADRIAENSSENS en van / de Abraham
HANS (1882-1939) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2011%20LANGE%20WAPPER%20BGOORD
EN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 12) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De brandstichter (1923) van /
de Jan Renier SNIEDERS (1812-1888) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2012%20BRANDSTICHTER%20SNIEDERS
%20BGOORDEN.pdf

GOORDEN, Bernard ; « Welke pentekeningen
van Emiel WALRAVENS (1879-1914) waren in
Abraham HANS’ Antwerpen in zijn verleden
(1907) ? … » :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%20ANTWERPEN%20IN%20ZIJN%20VERLE
DEN%201%20ABRAHAM%20HANS%20BGOOR
DEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 13) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De Italiaansche vuurwerkmaker
van / de Abraham HANS (1882-1939) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2013%20ITALIAANSCHE%20VUURWERKM
AKER%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.
pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 14) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Alva’s standbeeld van / de
Abraham HANS (1882-1939) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2014%20ALVAs%20STANDBEELD%20ABR
AHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS

(1879-1914) : 15) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Jeanne d’Arc (1898) van / de
Lodewijk VAN LAEKEN (1869-1930) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2015%20JEANNE%20ARC%20LODEWIJK%
20VAN%20LAEKEN%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 16) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans
Vade-Mecum voor den
Tooneelspeler – Liefhebber (1910) van / de Lode
KRINKELS (1858-1921).
In dit boek is er ook een verrassing, een
« publiciteit » voor HILPERIC EN FREDEGONDE
/ Dans ce livre il y a aussi une surprise, une
« publicité » pour HILPERIC EN FREDEGONDE
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2016%20VADE%20MECUM%20TONEELSP
ELER%20LIEFHEBBER%20KRINKELS%20BGO
ORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 17) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Hoe men burgemeester wordt
(1910) van / de Jan Renier SNIEDERS (18121888) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATION

S%2017%20HOE%20MEN%20BURGEMEESTER
%20WORDT%20SNIEDERS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 18) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Betje op zee (1890 ?) van / de
Pol SELENS (18??-19 ??) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2018%20BETJE%20OP%20ZEE%20SELEN
S%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 19) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Nikolaas Zannekin of Cassel
(1913) van / de Abraham HANS (1882-1939) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2019%20NIKOLAAS%20ZANNEKIN%20ABR
AHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 20) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De schuimlopers (1910) van /
de Jan Renier SNIEDERS (1812-1888) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2020%20SCHUIMLOPERS%20SNIEDERS%
20BGOORDEN.pdf

GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 21) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Jan onversaagd (1908) van /
de Karel ADRIAENSSENS (18??-19??) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2021%20JAN%20ONVERSAAGD%20ADRIA
ENSSENS%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 22) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De Judas van Tyrol (19 ??) van
/ de David VLEMINCKX (18 ??-19 ??) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2022%20JUDAS%20VAN%20TYROL%20VL
EMINCKX%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) : 23) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans Bertrand, de zwarte jager of
Gemeente (1944) van / de Constant DE KINDER
(1863-1943) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2023%20BERTRAND%20ZWARTE%20JAG
ER%20GEMEENTE%20DE%20KINDER%20BGO
ORDEN.pdf

GOORDEN, Bernard ; « De pentekeningen van /
Les dessins à la plume de Emiel WALRAVENS
(1879-1914) / 24) De afbeeldingen in / Les
illustrations dans De meesterknecht (1855) van /
de Jan Renier SNIEDERS (1812-1888) :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20AFBEELDINGEN%20ILLUSTRATIO
NS%2024%20MEESTERKNECHT%20SNIEDERS
%20BGOORDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « Des illustrations dans 3
livres d’Abraham HANS : A travers la Belgique
(Op reis door België), Kerlingaland et Schelde
vrij » :
http://www.idesetautres.be/upload/ILLUSTRATION
S%20dans%20KERLINGALAND%20%20A%20TR
AVERS%20LA%20BELGIQUE%20et%20SCHELD
E%20VRIJ%20de%20Abraham%20HANS.pdf
GOORDEN, Bernard ; « Wie heeft de
handtekening van Emiel WALRAVENS doen
verdwijnen en waarom ? 1 / Qui a fait disparaître la
signature d’Emiel WALRAVENS et pourquoi ? 1
(De pentekeningen van / Les dessins à la plume
de Emiel WALRAVENS (1879-1914) : Een
afbeelding in / Une illustration dans Histoire de
Jeanne d’Arc (1904) & Genoveva van Brabant
(1918). »
Als U de afbeeldingen wilt vergelijken / Si vous
souhaitez comparer les illustrations :
http://www.idesetautres.be/upload/EMIEL%20WAL
RAVENS%20VERDWENEN%20HANDTEKENING

%20SIGNATURE%20DISPARUE%201%20BGOO
RDEN.pdf
GOORDEN, Bernard ; « B. H. HANS est-il le
même illustrateur que E. HANS ? … / Is B. H.
HANS dezelfde illustror als E. HANS ? … »
(Prachtige pentekeningen o. a. van windmolens /
De superbes illustrations, e. a. de moulins à vent) :
http://www.idesetautres.be/upload/BH%20HANS%20
EHANS%20ILLUSTRATIONS%20AFBEELDINGEN
%20ABRAHAM%20HANS%20BGOORDEN.pdf
Tous les titres d’Arts et métiers par A.
DUMOULIN sont également accessibles et, eux
aussi, téléchargeables gratuitement
sur www.idesetautres.be, en l’occurrence :
« Le diamant » :
http://www.idesetautres.be/upload/DIAMANT%20D
UMOULIN%20ABRAHAM%20HANS%201926.pdf
« Le fer » :
http://www.idesetautres.be/upload/FER%20DUMO
ULIN%20ABRAHAM%20HANS%201926.pdf
« Le lin » :
http://www.idesetautres.be/upload/LIN%20DUMOU
LIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
« Le pain » :
http://www.idesetautres.be/upload/PAIN%20DUM
OULIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
« La pierre » :
http://www.idesetautres.be/upload/PIERRE%20DU
MOULIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
« Le sel » :

http://www.idesetautres.be/upload/SEL%20DUMO
ULIN%201926%20ABRAHAM%20HANS.pdf
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