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Abraham Hans 

volksschrijver, journalist  
en Vlaams protestant 

 
door 

 

Daniël Walraed 
 

 
 

 
Donderdag, 15 april 2010 om 15.00 uur in 

Vlaams ontmoetingscentrum 
"De Gulden Spoor" 

'T Zand 22 - 8000 Brugge 
 
 

 

 

 

AFGIFTEKANTOOR: POSTKANTOOR 8210 ZEDELGEM - ERKEN.NR. P.408.364 



 
Abraham Hans (1882-1939) stamde uit een Nederlands protestants gezin. 

Zijn vader vestigde zich als onderwijzer te Sint-Maria-Horebeke en meer 
bepaald in de daar als Geuzenhoek bekendstaande protestantse enclave. Als 

onderwijzer was Abraham achtereenvolgens werkzaam te Sluiskil, Roeselare, 
Antwerpen en Kontich. 

 
Na de Eerste Wereldoorlog werd hij beroepsjournalist bij Het Laatste Nieuws 
en maakte er ophef met een campagne voor het herstel van "verwoeste 

gewesten".  
 

Hij zette zich in voor de beschaafde omgangstaal, voor de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit en voor het verlenen van amnestie aan de 
activisten. Tot op het einde van zijn leven zou deze verdraagzame, sociaal 

bewogen en vrome man flamingant blijven, maar in de jaren 1930 zag hij 
met grote bezorgdheid op naar de toenmalige evolutie van het Vlaams-
nationalisme.  
 
Als journalist en letterkundige was hij de grondlegger van het Vlaamse 

roman-feuilleton waarvan hij er een zeventigtal schreef. In 1923 richtte hij  
zijn Kinderbibliotheek op die tot 1939 bleef bestaan. Hij schreef zelf het 
grootste deel van de zevenhonderd afleveingen die op meer dan één generatie 

invloed hebben uitgeoefend en die verscheidene andere gelijkaardige 
initiatieven ontlokten waaronde de bekende Vlaamse Filmkens. Bij het 

verschijnen van het vijfhondertste kinderboekje werd hij te Brussel 
gehuldigd en noemde Herman Teirlinck hem toen de "vernieuwer van 
Conscience". 

 
(Naar Gaston Durnez in Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging) 

 
 
Daniël Walraed is de Voorzitter van het Protestants Historisch Museum 
Abraham Hans te Horebeke. 
 

  

 

Voor uw agenda: 

20 mei 2010 Hector VAN OEVELEN: Het weekblad 'T PALLIETERKE 65 jaar : 

briljant in medialand. 
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