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Lijst der opgenomen jeugdboeken 
 Eerste druk Titel pp
1 1937-1939 (Van) drie kleine pelgrims 15
2 1941 Zonnekind (Frans Draulans, KS Hoogstraten) 43
3 1941 Zonneknaap (Frans Draulans, KS Hoogstraten) 119
4 1957 (1942) De jonge brigands (eerder verschenen als: De jonge rovers) 197
5 1944-1954 De kleine vluchtelingen 235
6 1949 Het sprookje (Frans Draulans, KS Hoogstraten) 275
7 1954-1958 Mon Biesen 319
8 1955 Vuur in de grond 351

 
 
Over het boek 
Priester Frans Draulans schreef in de periode 1937-1958 als leraar aan het Klein 
Seminarie te Hoogstraten, respectievelijk onderpastoor te Merksplas, meerdere 
jeugdboeken.  Bovendien stelde hij enkele literaire bloemlezingen samen voor het 
middelbaar onderwijs.  De recensenten uit die tijd loofden zijn werk haast unaniem. 
 
De jeugdboeken in kwestie - onder het pseudoniem Frans Auland - zijn sinds vele 
jaren niet meer te vinden op de boekenmarkt.  Daarom vinden wij het nuttig ze in 
deze Auland-omnibus samen te brengen voor de nostalgische lezer. 
 
In 2002 schreven René Geukens en Kamiel Mertens een omstandige biografie over 
Draulans onder de titel “Leven en werken van priester Frans Draulans - en de 
Sint-Andriesparochie te Balen van 1956 tot 1984”.   In deze biografie werd ruim 
plaats gelaten aan de andere literaire producten van Draulans: zijn ‘columns” over 
Marie en Beth in het Parochieblad van Sint-Andries tijdens zijn pastoorsschap. 



Deze Auland-omnibus vervolledigt de inventaris van de literaire productie van wijlen 
priester Frans Draulans. 
 
Over de auteur 
Frans Draulans werd geboren te Zoerle-Parwijs (thans deelgemeente van 
Westerlo) op 15 oktober 1911.  Van zijn 12de tot zijn 16de levensjaar studeerde hij 
aan het alumnaat van de Paters Assumptionisten te Zepperen (Sint-Truiden).  De 
“poësis” bracht hij door bij dezelfde congregatie in Sart-les-Moînes (voorstad van 
Charleroi) en de “rethorica” aan het college van dezelfde congregatie in Kapelle-op-
den-Bos.  Tijdens de schooljaren 1930 tot 1932 studeerde hij filosofie aan het 
Seminarie van Floreffe (Bisdom Namen).  Zijn vierjarige theologische vorming 
kreeg hij aan het Groot Seminarie te Mechelen. 
 
Na zijn priesterwijding op 6 juni 1936 werd hij aangesteld als surveillant-leraar aan 
het Klein Seminarie te Hoogstraten.  Hij bleef daar tot 1949, jaar waarop hij 
aangesteld werd als onderpastoor te Merksplas.  Op 9 september 1956 werd hij 
ingehaald als pastoor te Balen Sint-Andries.  Daar bleef hij tot het voorjaar van 
1984, wanneer ziekte hem dwong tot voortijdige pensionering (trok in bij zijn 
ongehuwde zuster in het ouderlijk huis te Zoerle-Parwijs).  Hij overleed in het 
Imelda-ziekenhuis te Bonheiden op 25 augustus 1990. 
(Kamiel Mertens – redacteur) 

 
 


