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De Gulden Passer  

Het tweede nummer van jaargang 93 (2015) is eind december verschenen. Ook in 2016 streeft de 

redactie ernaar gevarieerde en kwaliteitsvolle artikelen op te nemen. 

Sinds enige tijd worden de eerste tweeëntwintig jaargangen van De Gulden Passer (1923-1944) 

digitaal aangeboden door de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren 

(http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_gul005). De inhoud van de latere jaargangen 

(1945-1979) is nog maar zeer gedeeltelijk digitaal toegankelijk. 

 

Website 

De Vereniging deelt op dit ogenblik een website met de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis 

(www.boekgeschiedenis.be). Om de Antwerpse Bibliofielen een grotere zichtbaarheid te geven, 

lanceren we in 2016 een eigen website, die zo professioneel en aantrekkelijk mogelijk zal 

worden vormgegeven. Een kleine werkgroep is samengesteld om alles in goede banen te leiden. 

 

Excursies 

De Vereniging organiseert ook in 2016 bezoeken aan tentoonstellingen in Antwerpen en andere 

nabijgelegen steden. Zo is er in het najaar een bezoek gepland aan de expositie ‘Op zoek naar 

Utopia’ in M | Museum Leuven. Deze tentoonstelling memoreert de vijfhonderdste verjaardag 

van het verschijnen van Thomas Morus’ Utopia (1516) in de universiteitsstad.  

Voor bezoeken aan verder gelegen boekencollecties en tentoonstellingen werkt de Vereniging 

samen met de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.  

 

Om de band tussen de leden te versterken en de onderlinge samenwerking te bevorderen, spoort 

de Vereniging de verzamelaars onder haar leden aan hun collectie voor andere leden open te 

stellen. De heer André Maes (Zoersel) is alvast bereid gevonden zijn boekenverzameling in het 

voorjaar aan een beperkt aantal leden (15 à 16 personen) te tonen. Meer informatie hierover volgt 

later. 

 

Tentoonstelling Paul van Ostaijen 

Honderd jaar geleden verscheen de dichtbundel Music-Hall (1916) van Paul van Ostaijen, een 

belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.  

In samenwerking met het Paul van Ostaijen Genootschap zal onze Vereniging deze verjaardag 

van 7 tot 14 mei herdenken met een dubbeltentoonstelling op twee locaties in Antwerpen. Bij De 

Slegte (Wapper) zullen handschriften en drukken van het werk van Van Ostaijen worden 

getoond, terwijl op Campus La Strada van het Onze-Lieve-Vrouwecollege (Frankrijklei), waar 
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de dichter korte tijd naar school is geweest, Van Ostaijens jeugdjaren en het toenmalige culturele 

klimaat worden belicht. 

 

De samenstellers van de tentoonstelling maken uitsluitend gebruik van stukken in privébezit. Ze 

doen daarom een dringende oproep aan onze leden om hen vóór 29 februari interessante boeken 

en documenten te signaleren. Een lijst van desiderata vindt u hierna. 

 

Workshop Bibliografie 

De Vereniging plant een cursus ‘Analytische bibliografie van het oude boek (1450-1800)’ 

gericht op bibliofielen en verzamelaars. De cursisten maken kennis met de fysieke 

eigenschappen van een boek uit de handpersperiode. Daarbij wordt in een beperkte groep met 

oude boeken gewerkt; het wordt dus meer een workshop dan een cursus. Na afloop kunnen de 

deelnemers oude drukken op een wetenschappelijk verantwoorde manier beschrijven en 

interpreteren. De praktische uitwerking van de workshop is nog niet helemaal rond, maar we 

mikken op drie lesdagen van telkens vier uur. De lessen vinden waarschijnlijk plaats op 

zaterdagochtenden in de leeszaal van een daartoe uitgeruste erfgoedbibliotheek. 

 

Algemene vergadering 

De algemene vergadering vindt plaats op maandag 7 maart 2016 om 14 uur in het Museum 

Plantin-Moretus te Antwerpen.  

Na het huishoudelijke gedeelte komen twee sprekers aan het woord. Prof. dr. Pierre Delsaerdt zal 

een lezing geven met als titel ‘Primordia: de start van de Antwerpse stads- en kapittelbibliotheek 

in 1608-1609’ en dr. Elisabeth de Bruijn zal spreken over ‘Boeken van de buren. Engelse romans 

in Middelnederlandse vertaling (ca. 1500-1540)’. Nadien is er gelegenheid tot discussie en volgt 

een receptie. De dag wordt besloten met een diner in restaurant De Reddende Engel. 

Een formele uitnodiging voor de algemene vergadering krijgt u later. 

 

► Graag nodigen we u uit uw lidmaatschapsbijdrage voor 2016 te betalen door 40 euro over te 

maken op de rekening van de Vereniging (IBAN: BE18 0680 9492 8065 | BIC: GKCCBEBB) 

met de mededeling ‘Contributie 2016’. Voor uw vertrouwen danken we u hartelijk. 

 

Oproep Willem Elsschot 

Onderzoeksjournaliste Martine Cuyt, bekend van haar boek Willem Elsschot. Man van woorden 

(2004), legt momenteel de laatste hand aan een nieuw werk over de schrijver. Daarin bespreekt 

zij vele bekende en minder bekende facetten van Elsschot (ps. van Alfons de Ridder) aan de 

hand van eigenhandig geschreven opdrachten in boeken aan en van de auteur.   

Alle bezitters van opdrachtexemplaren aan en/of van Elsschot/Alfons de Ridder worden 

uitgenodigd zich te melden bij mevrouw Cuyt (martine.cuyt@gmail.com). 
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Bijlage: lijst van desiderata voor de dubbeltentoonstelling Paul van Ostaijen (7-14 

mei 2016) 

Gelieve vóór 29 februari contact op te nemen met Dirk Baestaens (dirk.baestaens@skynet.be), 

bestuurslid van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, en/of Matthijs de Ridder 

(matthderidder@gmail.com), bestuurslid van het Paul van Ostaijen Genootschap. 

 

Boeken (in het bijzonder)  

Paul van Ostaijen, Music-Hall (1916) en andere eerste drukken of handschriften van werk van 

Van Ostaijen tot ca. 1920 

René De Clercq, De Noodhoorn (1916) 

M.B. Ledegouwer, Heoos (1912) 

Paul Neuhuys, La source et l’infini (1914) 

Frederik van Eeden, De kleine Johannes (1887-1906) 

 

 

Materiaal van en over  

Emilie (Emma/Emmeke) Clément 

Pol de Mont 

Emmanuel De Bom 

August Vermeylen 

Lode Baekelmans 

Maurits Sabbe 

Paul Kenis 

André De Ridder 

Jozef Muls 

Willem Gijssels 

August Borms 

Oktaaf Steghers 

Herman Van Puymbroeck 

Victor Brunclair 

Gaston Burssens 

Marnix Gijssen 

Wies Moens 

Firmin Mortier 

Alice Nahon 

Oscar en Floris Jespers 

Jos. Léonard 

Paul Joostens 

Jozef Peeters 

Prosper de Troyer 

 

NOVY samenwerkende vennootschap voor toegepaste kunst 

Berlijnse periode van Paul van Ostaijen, 1918-1921 
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Pulpliteratuur 

Fantômas 

Zigomar 

Cheri-Bibi 

Les Mystères de New-York 

Les Vampires 

 

 

Populaire cultuur (knipsels, advertenties, posters, tijdschriften over)  

Cinema voor, tijdens en na WO I 

Speciale aandacht voor de verfilmingen van: 

            Fantômas 

            Zigomar 

            Cheri-Bibi 

            La prison d’acier 

            Les Vampires 

Asta Nielsen 

 

 

Foto’s, prentkaarten, knipsels, beschrijvingen etc. van 

Hendrik Conscienceherdenking te Antwerpen, 1912 

Het variététheater Wintergarten op de Meir, Antwerpen 

Het Antwerpse nachtleven in het algemeen (voor en tijdens WO I) 

Jazz 

De zaak Mercier 

 

  

Tijdschriften 

De Goedendag 

Het Vlaamsche Land 

Het Vlaamsche Nieuws 

Ons Land 

Aula  

Ruimte 

Avontuur 

Der Sturm 

Der Blaue Reiter 

Die Aktion 

Die Weißen Blätter 

 


