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MISSIE 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience is de bewaarbibliotheek 

van de stad Antwerpen met een 

unieke collectie Vlaams cultureel 

erfgoed. Ze maakt deze collectie 

toegankelijk voor onderzoek, studie, 

inspiratie of genoegen. Als geheugen- 

en kennisinstelling brengt ze mensen 

en informatie samen en draagt ze bij 

tot een groter historisch en cultureel 

bewustzijn. 

 

 

VISIE 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience kiest in alles wat ze 

doet voor kwaliteit, openheid en 

duurzaamheid. 

 

Vlaams cultureel erfgoed verzamelen, 

bewaren en toegankelijk maken voor 

een ruim actueel én toekomstig 

publiek. Dat is vandaag en al 

decennialang de opdracht en 

bestaansgrond van de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience. 

De bibliotheek – waarvan de 

geschiedenis teruggaat tot 1481 – 

verzamelt publicaties over Antwerpen, 

de Nederlandse letterkunde, de 

geschiedenis van de Lage Landen, 

de Vlaamse Beweging en algemene 

cultuurgeschiedenis. Ze spitst zich 

daarbij toe op boeken, kranten en 

tijdschriften, ongeacht hun drager. 

Wat de bibliotheek verzamelt, bewaart 

ze ook. Ze bezit zo een unieke en 

volledige collectie, van oude drukken 

tot populaire, hedendaagse tijd-

schriften. Met de zorgvuldige uitbouw 

en bewaring van haar collecties heeft 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience één doel voor ogen: 

deze schat aan informatie, kennis en 

inspiratie delen met het publiek van 

vandaag en morgen. Het is dan ook 

ons erfgoed. 

 

Voor de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience is het verzamelen van 

Vlaams erfgoed haar voornaamste 

reden van bestaan. Zij is wat men 

noemt een erfgoedbibliotheek  

“pur sang” en bekleedt hierdoor een 

unieke positie in Vlaanderen. Er 

bestaan natuurlijk tal van andere 

erfgoedbibliotheken: universiteiten, 

hogescholen, musea, archieven, 

heemkundige kringen en klooster-

bibliotheken bezitten soms imposante 

collecties. Voor deze instellingen is 

het verzamelen van het gedrukte 

erfgoed echter niet de eerste of enige 

opdracht. Universiteiten of hoge-

scholen verwerven bijvoorbeeld 

collecties in functie van onderzoek en 

onderwijs en openbare bibliotheken 

doen dit met het oog op onmiddellijke 

consumptie door het publiek van 

vandaag. 

 

Het fundament van dit bijzondere 

statuut van de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience in Vlaanderen 

werd overigens al gelegd in de 

tweede helft van de negentiende 

eeuw. Met de opkomst van de 

volksbibliotheken verdwenen toen  

de stadsbibliotheken in bijna heel 

Vlaanderen en kregen hun collecties 

een andere bestemming. In Brugge 

ging de stadsbibliotheek over in de 

openbare bibliotheek, in Gent in de 

universiteitsbibliotheek. Antwerpen 

koos er voor om beide bibliotheek-

types naast elkaar te laten bestaan: 

de Stadsbibliotheek als wetenschap-

pelijke en bewaarbibliotheek naast 

de Volksbibliotheek als uitleen-

bibliotheek. Beide bewust en uit-

drukkelijk toegankelijk voor een 

breed publiek. 

 

Het verzamelen en bewaren van de 

erfgoedcollecties verenigen met het 

toegankelijk maken ervan is precies 

ook de grote uitdaging van de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience. Ze is immers door-

drongen van de overtuiging dat beide 

taken hoegenaamd geen tegen-

gestelden zijn, maar – mits een 

goede balans – elkaar zelfs kunnen 

versterken. Die evenwichtsoefening 

in al haar aspecten is een rode draad 

doorheen de bibliotheekwerking. 

 

 │ Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – missie en visie 
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De collectie van de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience verenigt meer 

dan vijf eeuwen Antwerpse en 

Vlaamse geschiedenis: het is een 

unieke en volledige collectie, van 

zeldzame oude drukken over actuele 

publicaties tot populaire, heden-

daagse tijdschriften. Op papier, op 

microfilm of digitaal.  

De collectie is het resultaat van een 

eeuwenlange en consistente 

verzamelpolitiek. Ze startte in 1481 

met een schenking van 41 boeken; 

vandaag omvat ze meer dan 1,5 

miljoen volumes, waaronder meer 

dan 40.000 oude drukken van vóór 

1830. Alles samen goed voor 35 

kilometer gevulde boekenplanken.  

 

“Ook in 2015 zetten de medewerkers 

de bibliotheektraditie van meer dan 

vijfhonderd jaar verder, zij het dan 

met hedendaagse middelen. 

 

– De collectievormers 

zorgden ervoor dat de 

collectie kon worden verrijkt 

met waardevolle aankopen 

en schenkingen.  

Voor 2015 sprong hierbij 

onder meer de overname van 

de collectie historische 

liturgische boeken van de 

Antwerpse Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal in het oog.  

– De catalografen beschre-

ven de collectie in de 

catalogus en zorgden zo dat 

ze nog beter zichtbaar en 

vindbaar werd voor onder-

zoekers. Dat was dit jaar 

bijvoorbeeld het geval voor 

de collectie van Uitgeverij 

Opdebeek en de collectie 

gelegenheids-drukwerk van 

wijlen prof. dr. Alfons Thijs. 

– De collega’s van Behoud en 

Beheer besteedden maximaal 

zorg aan de preservering en 

conservering van onze 

collectie, met onder meer het 

schoonmaken van een 

magazijn na een schimmel-

calamiteit. 

– De reproductiecollega’s digitali-

seerden en microfilmden (en dat 

voor het laatst) documenten uit 

onze collectie, en ondersteunden 

op die manier zowel hun pre-

servering als ontsluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het collectiebeleid uitdiepen en 

verfijnen 

− Duidelijke afspraken maken rond 

wat wordt verzameld en wat niet 

− Een doordacht schenkingen-

beleid ontwikkelen  

 

De digitale bibliotheek uitbouwen 

en de samenhang met de fysieke 

collecties versterken 

− Een beleid rond e-info ontwikkelen 

− Kleinschalige digitaliserings-

opdrachten in huis uitvoeren

Dit eerste deel van het jaarverslag 

vertelt over de bijzonderheden in 

het collectieluik van onze werking 

in 2015. Ik wens u veel leesplezier.” 

 

An Renard, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Voor massa-digitalisering 

samenwerken met publieke en / 

of private partners 

 

De best mogelijke zorg bieden aan 

de collecties 

− Over voldoende geschikte 

depotruimte beschikken voor de 

huidige en toekomstige papieren 

en digitale collecties 

− De nodige preserverende 

maatregelen nemen voor de 

collectie 

 │ Collectie  

        │ Strategische prioriteiten en doelstellingen 2012-2016 
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Een overzicht van aanwinsten van de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

in 2015 is achteraan in dit jaarverslag 

opgenomen. Enkele bijzondere aan-

winsten worden hier alvast uitgelicht. 

 

 

 

 

Pronosticatie van de[n] jare ons 

heren .M.CCCCC. en[de] .XLIIII. / 

Cornelis Schuute. – Antwerpen : 

Willem Vorsterman, 1544. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tussen 1535 en 1561 publi-

ceerde de Brugse arts Cornelis 

Schuute elk jaar minstens één en 

vaak meerdere almanakken. 

Omwille van het tijdelijke karakter 

van dit soort drukwerk zijn die 

zelden bewaard gebleven. Deze 

almanak voor het jaar 1544 is 

waarschijnlijk een unicum, en 

ondanks het feit dat het stuk 

ernstig beschadigd is, is het 

daardoor bijzonder waardevol.” 

Steven Van Impe,  

conservator oude drukken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reyneke Vosz de olde. –  

Rostock : by Stephan Mölleman; 

Lübeck : in vorlegginge Laurentz 

Albrechts, 1592. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience bezit een omvang-

rijke collectie literatuur rond de 

figuur van Reynaert de Vos. 

Enkele jaren geleden werd bij-

voorbeeld de uiterst rijke collectie 

van privéverzamelaar Wim Gielen 

verworven. Sindsdien worden 

regelmatig nieuwe Reynaerdiana 

aangekocht, en dat om de 

‘Vlaamse’ Reynaert in een 

internationale context te plaatsen. 

Deze editie is een zeldzaam 

exemplaar van één van de twee 

Duitse reynaert-tradities, meer 

bepaald de Platduitse.” 

Steven Van Impe,  

conservator oude drukken 

 │ Bijzondere aanwinsten uitgelicht: oude drukken 
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“Voor een bibliotheekcollectie is 

het niet alleen belangrijk dure 

topstukken aan te kopen, maar 

ook (of zelfs: vooral) om zoveel 

mogelijk zeldzame edities te 

verzamelen binnen het collectie-

profiel. De afgelopen twee jaren 

heeft de Erfgoedbibliotheek, 

dankzij de steun van het 

Dotatiefonds voor boek en 

letteren, haar collectie kunnen 

uitbreiden met enkele zeldzame 

of zelfs unieke boeken. Allemaal 

getuigen ze op hun manier over 

het rijke typografische verleden 

van Antwerpen. 

 

Zoals dit Abecedarium, het 

‘eerste leesboekje’ van de 

vijftiende en zestiende eeuw. 

Soms wordt dit genre ook wel 

eens ‘kruisken abc’ genoemd, 

omdat het begint met een kruisje. 

Het kruisteken was het eerste 

wat kinderen in de les leerden. 

Taalonderwijs en godsdienst 

gingen hand in hand: de eerste 

leesoefening, na de letters van 

het alfabet, was het Onze vader, 

gevolgd door het Wees gegroet. 

Schoolboeken uit die tijd zijn 

uiterst zeldzaam. Ze werden in 

de klas stukgelezen, en waren 

niet bedoeld om bewaard te 

worden.” 

Steven Van Impe,  

conservator oude drukken 

 

 

 

 

 

+.A.a.b.c.d. … Pater noster. Vader 

onse die biste in die hemele[n] ... – 

[Antwerpen] : bi mi Jan van Loe, 

[c.1542-1546]. 

 │ Bijzondere aanwinsten uitgelicht: met de steun van het Dotatiefonds voor boek en letteren 



8 
 

 

 

 

 

 

 

Kamer 606 = Chambre 606 met vier 

zeefdrukken van Louis Ghysebrecht 

bij acht gedichten van Roger M.J.  

De Neef en Laurent Dispas. 

 

 

Le Cloître van Émile Verhaeren. 

Deze editie werd aanvankelijk in 

1914 opgestart door de Brusselse 

uitgever Deman. Maar het werd pas 

na de Eerste Wereldoorlog – toen 

Émile Verhaeren (1855-1916) al 

overleden was – gerealiseerd door 

uitgeverij La Connaissance. 

 

 

Bibliofiele uitgave van Het bestand, 

een novelle waarin Arnon Grunberg 

de invloed van het internet, 

menselijke verhoudingen en 

lichamelijkheid onderzoekt.

 

 

 

 

 

Les sept péchés capitaux van 

Joseph (Joë) Meulepas (1915-2007), 

bekender als politiek cartoonist Pil 

van De Standaard en Het Nieuwsblad. 

 

 

 │ Bijzondere aanwinsten uitgelicht: moderne publicaties 
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De collectie van de Antwerpse Onze-

Lieve-Vrouwekathedraal omvat haar 

archief en historische liturgische 

bibliotheek. Tot nu toe bewaarde  

de bibliotheek van de Universiteit 

Antwerpen beide, maar plaatsgebrek 

dwong tot herbestemming. Het 

archief ging naar het Rijksarchief 

Antwerpen; de historische liturgische 

bibliotheek kreeg in 2015 een nieuw 

onderkomen in de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience. 

 

“Deze samenwerkingsovereen-

komst sluit aan bij de werking van 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, en versterkt haar 

positie als erfgoedbibliotheek 

voor Vlaanderen.” 

 

Steven Van Impe,  

conservator oude drukken 

 

 

 │ Overname historische liturgische boeken 
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Elk jaar licht de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience minimaal één 

zwaartepunt uit haar collectieprofiel 

kritisch door. Zo  

− vergroot en verdiept de bibliotheek 

haar kennis over haar eigen 

collectie;  

− kan ze conclusies trekken voor 

het verdere beheer van deze 

collectie en  

− heeft ze een goede basis om 

collectieafspraken te maken met 

collega-bibliotheken.  

 

Als opvolger van de peiling van het 

collectiezwaartepunt ‘kunst’ in 2014, 

peilde Eros Heirman, stagiair van de 

opleiding Informatie- en Bibliotheek-

wetenschap aan de Universiteit 

Antwerpen, in 2015 de deelcollectie 

‘wereldliteratuur’.  

 

Vanwaar de keuze om net ‘wereld-

literatuur’ te peilen binnen de 

collectie en niet ‘Nederlandse letter-

kunde’, toch een van dé zwaarte-

punten in de collectie van de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience?  

 

“De Erfgoedbibliotheek focust 

weliswaar op de Nederlandse 

letterkunde, maar zij heeft daarbij 

ook altijd oog voor de interna-

tionale context: nationale auteurs 

worden uiteraard ook beïnvloed 

door de wereldliteratuur. Met de 

term ‘wereldliteratuur’ bedoelen 

we de internationaal invloedrijke 

literatuur; de literatuur die wereld-

wijd cultuur in het algemeen en 

andere literatuur in het bijzonder 

grondig heeft beïnvloed.” 

 

Dirk Van Duyse, collectievormer 

moderne drukken 

 

 

Om de sterkte van de collectie te 

peilen in het zwaartepunt ‘wereld-

literatuur’ vergeleek Eros dit deelbezit 

van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience met dat van de andere 

bibliotheken binnen Anet, het 

netwerk waarvan de bibliotheek deel 

uitmaakt. De basis voor de steekproef 

vormden de laureaten van de 

Nobelprijs (vanaf 1901), de Prix 

Goncourt (vanaf 1903) en de Man 

Booker Prize (vanaf 1969). Een 

andere referentie was Pieter Steinz’ 

Gids voor de wereldliteratuur (2015).  

 

“Uit het onderzoek bleek dat de 

bibliotheek van de Stadscampus 

van de Universiteit Antwerpen 

weliswaar in het bezit is van de 

grootste collectie wereldliteratuur 

in originele taal, maar dat de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience de grootste collectie 

Nederlandse vertalingen bezit. 

De andere bibliotheken binnen 

Anet bleken de nagekeken titels 

slechts beperkt te bezitten. 

 

Dit onderzoek bevestigt dat het 

raadzaam is dat de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

verder inzet op de al zeer sterke 

collectie wereldliteratuur in 

Nederlandse vertaling, en in die 

zin ook collectie-afspraken maakt 

met collega-bibliotheken.” 

 

Dirk Van Duyse, collectievormer 

moderne drukken 

 

 

 

 │ Collectiezwaartepunt ‘wereldliteratuur’ doorgelicht 
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience kon op maandag 13 juli 

2015 het 800.000ste catalogus-

nummer toekennen. De eer gaat 

naar Nihil obstat : het ghecroonde 

aersgat en andere scatologische 

liederen uit de zeventiende en 

achttiende eeuw, een uitgave van  

De Carbolineum Pers.  

In 1843 kende bibliothecaris Frans-

Hendrik Mertens nummer 1 toe aan 

het eerste boek, en sindsdien 

nummert de bibliotheek haar bezit 

stelselmatig verder. Dat wil niet 

zeggen dat de bibliotheek 800.000 

boeken heeft. Dit cijfer is veeleer een 

ijkpunt. Het nummer 700.000 werd op 

17 augustus 2006 genoteerd, 

600.000 dateert van augustus 1997 

en 500.000 van januari 1982. 

 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience heeft veel meer items in 

huis, want kranten, tijdschriften en 

ook de meerdelige publicaties krijgen 

telkens maar één enkel nummer. Het 

catalogusnummer B 96681 bijvoor-

beeld staat voor ettelijke meters van 

de Gazet van Antwerpen, de Werken 

van Hendrik Conscience (C 154006) 

bestaat uit tien afzonderlijke delen, 

en de 336 stripverhalen van Suske 

en Wiske zijn samen te vinden onder 

het nummer C 140749. 

Het exacte aantal is niet gekend, 

maar alles bij elkaar heeft de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

ongeveer anderhalf miljoen boeken 

op de planken staan. 

 

Nihil Obstat is een uitgave van  

De Carbolineum Pers van Boris 

Rousseeuw. Muziekhistoricus Gilbert 

Huybens verzorgde de samenstelling 

en het nawoord van deze allereerste 

Vlaamse scatologische bloemlezing, 

Isabelle Vandenabeele verluchtte ze 

met 55 originele houtsneden. Het 

boek van 158 bladzijden is volledig 

met de hand gezet en werd met de 

handpers gedrukt. De oplage bestaat 

uit 50 genummerde exemplaren, 

gebonden in kalfsperkament, met 

stofomslag en in beschermend 

foedraal. 

 

 

“De verwerving van Nihil Obstat 

past in de stelselmatige uitbouw 

van de collectie Vlaams ‘drukwerk 

in de marge’. Het gaat om de 

bibliofiele productie van de 

Vlaamse privé-drukkers (‘private 

presses’) die welgekozen teksten 

met de hand zetten en in 

beperkte oplage op hun eigen 

pers drukken, vaak met toe-

voeging van originele grafiek en 

met een zelfgemaakte boekband.” 

 

Dirk Van Duyse, collectievormer 

moderne drukken 

 

 │ Nr. 800.000 opgenomen in de collectie 
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience sloot in 2012 een 

samenwerkingsakkoord met 

Uitgeverij Pelckmans. Het samen-

werkingsakkoord bepaalde enerzijds 

dat het historisch fonds van de uit-

geverij werd overgeheveld naar de 

erfgoedbibliotheek, en anderzijds dat 

de uitgeverij er jaarlijks haar nieuwe 

publicaties deponeert.  

 

Binnen de overgenomen historische 

uitgeverscollectie startte de biblio-

theek in oktober 2014 met het in de 

catalogus beschrijven van het 

volledige uitgeversfonds Opdebeek. 

Tussen 30 oktober 2014 en 26 

januari 2015 werden 723 objecten in 

de collectie opgenomen. 

 

“Het is wel duidelijk dat dit uit-

geversfonds niet de volledige 

productie omvat, maar het was 

wel een mooie aanvulling op 

onze collectie. Bovendien waren 

de exemplaren vaak in heel 

mooie staat – als het ware 

rechtstreeks van de uitgever – en 

konden we daardoor ons oudere 

exemplaar vervangen. 

 

Bij het beschrijven van de hon-

derden ‘Opdebeek-uitgaven’ viel 

de grote variatie aan uitgevers-

vignetten op. Het is bijzonder om 

te zien hoe de missie van de 

uitgeverij erin wordt verbeeld, en 

ook hoe Lodewijk Opdebeek 

speelt met zijn naam en initialen. 

 

Het meest vertrouwde vignet is 

dat van de hertjes die steeds weer-

keren om te drinken ‘al op de 

beek’, maar daarbij toch waak-

zaam blijven. Deze gestileerde 

en poëtische weergave is rechts 

bovenaan gesigneerd met de ini-

tialen van Elza Van Hagendoren. 

Het vignet is zeker vanaf de jaren 

twintig in gebruik en bleef in gebruik 

zelfs lang na de overname door 

De Nederlandsche Boekhandel.” 

 

Mieke Lietaer, hoofd catalografie 

“Lodewijk Opdebeek (Laken 1869-

Antwerpen 1930) was eerst in Brussel 

werkzaam in de Nationale Drukkerij 

die hij samen met zijn oom J. Vergaert 

in 1894 had opgericht, tot de sluiting 

in 1899. Nadien vestigde hij zich in 

Antwerpen als zelfstandig uitgever en 

publiceerde onder de naam Nationale 

Drukkerij en later Vlaamsche Boek-

handel en/of onder zijn eigen naam. 

Zijn uitgeverij werd bekend om haar 

schoolboeken, haar volksromans en 

vooral haar jeugd- en kinderboeken. 

Na zijn dood werd de uitgeverij 

voortgezet door zijn zoon Gabriël 

(Antwerpen 1895-1979). In 1953 nam 

De Nederlandsche Boekhandel de 

uitgeverij over. De naam Opdebeek 

bleef in gebruik voor de sector jeugd-

boeken, ook nadat deze in 1968 uit 

Antwerpen naar Kapellen was 

verhuisd en de nv L. Opdebeek in 

augustus 1982 was ontbonden.” 

 

Ludo Simons: Het boek in 

Vlaanderen sinds 1800.  

 

 │ Collectie Uitgeverij Opdebeek opgenomen in de collectie  
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Tijdens de Brabantse Omwenteling 

(1789-1790) kwamen de inwoners 

van de Oostenrijkse Nederlanden in 

opstand tegen hun vorst, keizer  

Jozef II. In de aanloop naar deze 

revolutie werden vele duizenden 

pamfletten geschreven, gedrukt en 

verspreid – vaak anoniem. Bij de 

uitroeping van de onafhankelijke 

‘Verenigde Belgische Staten’ of 

‘Etats belgiques unis’ ontstond er 

onenigheid tussen de verschillende 

strekkingen, wat opnieuw leidde tot 

talloze pamfletten. Na het herstel van 

het Oostenrijkse gezag werden nog 

tal van rekeningen vereffend, wat 

eveneens aanleiding gaf tot de 

publicatie van vlugschriften. In totaal 

moeten er in deze periode meer dan 

10.000 verschillende edities gedrukt 

zijn, vaak van slechts één of enkele 

bladzijden. Voorlopig bestaat er geen 

goede bibliografie van al deze 

geschriften. 

 

“We wisten dat de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

vele honderden van deze 

bijzonder interessante pamfletten 

bezat, maar ze zijn niet een-

voudig om op te sporen. Daarom 

gaven we stagiaire Wiebke 

Barbier de uitdagende opdracht 

om 1) ernaar op zoek te gaan in 

de collectie, 2) waar nodig de 

catalografische beschrijvingen te 

corrigeren en 3) waar mogelijk ze 

te koppelen aan de STCV. Op die 

manier wordt deze indrukwekken-

de collectie zichtbaarder voor 

onderzoekers.” 

Steven Van Impe, 

conservator oude drukken 

 

Tijdens haar stage werkte Wiebke 

Barbier aan het beter ontsluiten van 

deze pamfletten in de collectie van 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience. Door verschillende 

zoekmethoden te combineren kwam 

zij maar liefst 1.524 exemplaren op 

het spoor, die 1.124 verschillende 

edities vertegenwoordigen. 

Ongetwijfeld zitten er nog tientallen, 

misschien zelfs honderden gelijk-

aardige pamfletten in de collectie die 

nog niet opgelijst zijn, maar dit is al 

een goede start.  

 

Wiebke keek al deze exemplaren  

na, verbeterde de catalografische 

beschrijvingen waar nodig, of gaf 

problemen aan die nader bekeken 

moesten worden. Zo konden een 

tiental beschrijvingen worden 

geconsolideerd (wanneer twee be-

schrijvingen dezelfde editie betreffen) 

en moesten een tiental beschrijvingen 

worden opgesplitst (wanneer één 

beschrijving onterecht exemplaren 

van verschillende edities bevat). 

Meer dan 700 beschrijvingen die 

enkel het standaardlidmaatschap 

‘zebra’ hadden, kregen ook het spe-

cifieke lidmaatschap ‘od’ waardoor ze 

beter als oude druk beschreven 

kunnen worden. 

Daarnaast legde Wiebke de link met 

de Short Title Catalogus Vlaanderen 

(STCV). Daarin staan al meer dan 

1.700 van dergelijke pamfletten be-

schreven, grotendeels op basis van 

de rijke collecties van het Stads-

archief van Turnhout en de Provin-

ciale Bibliotheek van Limburg.  

398 edities uit de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience konden worden 

gekoppeld aan reeds bestaande 

STCV-beschrijvingen. Alle 591 exem-

plaren die deze edities vertegen-

woordigen, werden nagekeken en 

aan de STCV toegevoegd. De 933 

exemplaren, goed voor 735 edities, 

die nog niet in STCV beschreven 

zijn, werden opgelijst om in latere 

instantie aan de databank toe-

gevoegd te worden. 

 

Omdat het niet mogelijk is dit speci-

fieke type documenten in Brocade 

terug te vinden via trefwoorden, zal 

de bibliotheek in de toekomst ook 

een collectiebeschrijving opstellen. 

De pamfletten die later opduiken, kan 

ze dan aan die collectie toevoegen. 

 │ Achttiende-eeuwse pamfletten beter ontsloten  
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In december 2013 verwierf de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience een mooie verzameling 

gelegenheidsdrukwerk van onder-

tussen wijlen prof. dr. Alfons Thijs. In 

augustus 2015 verwerkte de catalogra-

fe deze collectie; zij kon 240 nieuwe 

inventarisnummers toekennen.  

 

Alfons Thijs (Antwerpen 1944 -2014) 

was hoogleraar geschiedenis aan de 

UA (1988-2004) en directeur van het 

Centrum voor Antwerpse cultuur-

geschiedenis (1996-2004). Hij had 

een grote passie voor volkscultuur en 

schreef talrijke bijdragen over religieuze 

cultuur, bedevaartliteratuur en devotie-

prenten. Thijs was ook een fervent 

verzamelaar. Hij bracht een kostbare 

verzameling zeventiende- tot negen-

tiende-eeuws drukwerk bij elkaar.  

 

De aankoop bestaat vooral uit Neder-

landstalige (in mindere mate Franse) 

gelegenheidsverzen: gedichten en 

liedjes waarin bepaalde personen in 

de bloemetjes worden gezet. De 

verzen zijn geschreven voor speciale 

vieringen zoals huwelijken, begrafe-

nissen, intredes van kloosterzusters, 

het opdragen van de eerste mis door 

priesters (de zogenaamde ‘onbloe-

dige offerande’), het behalen van een 

diploma en allerlei jubilea. De dichters 

blijven meestal anoniem. Soms is het 

een familielid van de gevierde, die de 

verzen uit broeder- of zusterlijke liefde 

opdraagt. Woord- en letterspelletjes 

(‘zedelijke letterwissels’) op de naam 

van de gehuldigde waren zeer 

populair, net zoals het verstoppen 

van de datum in een jaarschrift. 

 

“De verzameling is zeer divers en 

bevat zowel kleine als opvallend 

grote formaten. Soms werden de 

verzen op grote bladen gedrukt 

die werden opgehangen, zodat 

iedereen kon meezingen. Onder 

de grote formaten troffen we in 

de verzameling enkele zeldzame 

aanwinsten aan.” 

Katelijne Geerts,  

catalograaf oude drukken 

 │ Collectie gelegenheidsdrukwerk Alfons Thijs 
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Beschrijving nieuwe aanwinsten in de catalogus 

Nieuwe inventarisnummers  12.566 

Aantal toegevoegde records  15.371 

Aantal toegevoegde objecten  17.518 

 

 

Catalografische toevoegingen en correcties en aandeel in Anet 

Totaal aantal bibliografische records 693.272 26 % 

Totaal aantal unieke beschrijvingen 497.225 25 % 

Totaal aantal plaatskenmerken 718.963 21 % 

Aantal records van waar  

wordt doorgelinkt naar full texts (e-info) 3.739 3 % 

 

 

Seriële publicaties: lopende abonnementen  1.902 

 

 

Aanvragen wettelijk depot  140 

 

 

 

 

 

29%

71%

Nieuwe inventarisnummers

Uit aankoop

Uit schenking

 │ Collectie: cijfers 

1007

769

64 62
158

Seriële publicaties

Gratis tijdschriften

Betalende tijdschriften

Vervolgreeksen

Boekenreeksen

Elektronische tijdschriften
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“De collectie van de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

is geen ‘dood materiaal’. Ze 

wordt integendeel nog dagelijks 

aangevuld én gebruikt. Daarvan 

getuigen niet alleen de bezoekers 

die vlot hun weg vinden naar de 

leeszaal maar ook de vele nieuwe 

publicaties die zij realiseren 

dankzij onderzoek op de collectie. 

Die nieuwe publicaties krijgen op 

hun beurt een plaats in de 

collectie.” 

 

Dirk Van Duyse, collectievormer 

moderne drukken 

 

 

Een bloemlezing uit de oogst  

van 2015: 

 

− Marnix Beyen, Inge Schoups en 

Bert Timmermans: Het stadhuis 

van Antwerpen: 450 jaar 

geschiedenis. Antwerpen: 

Pandora Publishers, 2015. 

− Willem M. Roggeman: Appunti 

per una poetica del tempo: 

poesie, 1974-2014. Forli: 

CartaCante, 2015. 

− Monika Triest en Guido van 

Poucke: De oorlog na de Groote 

Oorlog: anti-Duitse repressie in 

België na WO I. Antwerpen: 

Polis, 2015. 

− Frans-Jos Verdoodt: Acta 

amicorum. Antwerpen: ADVN, 

2015. 

− Koen Peeters, Pascal Verbeken, 

Peter Holvoet-Hanssen en Koen 

Broucke: Miavoye: op bedevaart 

naar Paul van Ostaijen. Antwerpen: 

De Bezige Bij Antwerpen, 2014. 

− De wereld gespiegeld : wereld-

kaarten van de middeleeuwen tot 

nu. Kontich: BAI, 2015. 

− Hanna Schiltz: De Groote Oorlog 

herbeleefd : de impact van Wereld-

oorlog 1 op de tijdsgeest en de 

weergave ervan in Vlaams theater, 

masterproef. Antwerpen, 2015. 

− Boeken onder vuur. Groningen: 

De Boekenwereld, 2015. 

− Cynthia Buts: Een gallicisme 

heeft me verschalkt : de taal-

uitgaven van uitgeverij Heideland 

en hun positie in de maatschappij, 

masterproef. Antwerpen, 2015. 

− Tom Verschaffel: Lotsverbonden 

ontrouw : de wankelmoedige 

verhouding tussen Noord en 

Zuid, 1585-1815. Den Haag: 

Algemeen Nederlands Verbond, 

Werkgroep Verenigd Koninkrijk 

der Nederlanden, 2015. 

− Eliane Gubin en Henk de Smaele: 

Vrouwen & mannen ten oorlog, 

1914-1918 : gender@war. Leuven: 

Davidsfonds Uitgeverij, 2015. 

− Carl Aernout: Joannes Josephus 

Junes : zilverdrijver & politicus. 

Berchem: Carl Aernout, 2015. 

− Didier Gourvennec Ogor en 

Gregory Lang: Artistes et 

architecture : dimensions 

variables. Paris: Editions du 

Pavillon de l’Arsenal, 2015. 

− Patrick Conrad: Gedichten 1963-

2014. Gent: Poëziecentrum, 2015. 

− Murat Tabanlio (edit.): Port city 

talks : Istanbul – Antwerp. Kontich: 

BAI, 2015. 

− Nico Van Hout (edit.): Power 

flower : bloemstillevens in de 

Nederlanden. Antwerpen: 

Museum Nicolaas Rockox, 2015. 

− Dirk Luyten, Tanguy Eeckhout, 

Bruno De Wever, Fabrice Maerten 

en Karel Van Nieuwenhuyse: 

Tony Herbert (1902-1959): een 

veelzijdig leven: resultaten van 

het colloquium Kortrijk/KULAK 22 

november 2013. Kortrijk: De 

Leiegouw, 2015. 

 │ Van oud naar nieuw: nieuwe publicaties op basis van de collectie 
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“De medewerkers van het scan-

atelier maakten in 2015 3.790 

scans van documenten uit de 

collectie. Het leeuwendeel hiervan 

waren scans van boeken op 

eigen initiatief van de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience. 

Denk aan waardevolle incuna-

belen, die we ook graag maximaal 

digitaal ontsluiten voor onder-

zoekers, maar ook aan werken 

die we scanden ter ondersteuning 

van de workshop rond media-

wijsheid die de leeszaal aanbiedt, 

of stukken die te zien waren in de 

tentoonstelling ‘De Zeven Zeeën’. 

Daarnaast zorgden we uiteraard 

voor reproducties op vraag van 

onze bibliotheekgebruikers en 

van collega-instellingen.” 

 

Natasja Schouterden, 

conservator digitale bibliotheek 

 

 

 

2954

74

762

Digitalisering

Voor de 
Erfgoedbibliotheek

Voor collega-
instellingen

Voor derden

Eucharius Rösslin: Den roseghaert vanden bevruchten vrouwen. Leyden, [1530] 

 │ Gedigitaliseerde publicaties  
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In 2015 besloot de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience om 

het microfilmen van de collectie 

stelselmatig af te bouwen, en 

uiteindelijk volledig stil te leggen. Dit 

was een weloverwogen beslissing: 

na vele jaren intensief gebruik begon 

de microfilmapparatuur manke-

menten te vertonen, terwijl het niet 

evident was om nog technische 

ondersteuning te vinden voor een 

toch wel verouderde reproductie-

methode. Vanaf 2016 zal de 

reproductie-afdeling dus volop 

inzetten op een uitsluitend digitaal 

reproductiebeleid. 

 

 

“In augustus was het zover: de 

laatste rol werd gefilmd, gedupli-

ceerd en ter beschikking gesteld 

van ons leeszaalpubliek. De titel 

die deze eer te beurt viel was  

Le Précurseur, een toonaange-

vend Vlaamse sluikblad en een 

van de vroegste liberale anti-

Duitse pamfletten. 

  

De volledige en definitieve 

collectie microfilms van de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience wordt anno 2015 

afgeklokt op 5.870 moederfilms 

en 14.717 duplicaatfilms.” 

 

Natasja Schouterden, 

conservator digitale bibliotheek 
 

 

 │ Quid microverfilming 
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Met zijn 3.000 jaar is een Egyptische 

papyrus het oudste document in de 

collectie van de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience. De papyrus 

dateert uit de eenentwintigste 

dynastie en dus uit de elfde of vroege 

tiende eeuw voor Christus. Het is een 

deel van het boek Amdoeat.  

 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience oordeelde dat deze kost-

bare papyrus ondertussen nood had 

aan een gedegen conserveringsbe-

handeling, waardoor hij niet alleen in 

goede omstandigheden kan worden 

bewaard, maar ook opnieuw ont-

sloten zou kunnen worden voor 

wetenschappers en geïnteresseerden. 

De bibliotheek zocht en vond daar-

voor in 2014 de steun van het Fonds 

Jacques Bollens dat wordt beheerd 

door de Koning Boudewijnstichting.  

 

Ook in 2014 werd een vooronder-

zoeksvraag gesteld aan verschillende 

restauratoren over de mogelijke 

conservering van de papyrus. Uit dit 

onderzoek bleek dat verdere studie 

van het materiaal en de conditie van 

dit fragment nodig was om een 

conserveringsvoorstel te kunnen 

opmaken.  

 

In 2015 werd daarom met de hulp 

van de afdeling Collectiebeleid, 

Behoud en Beheer van de stad 

Antwerpen een staal genomen van 

de kleeffolie, waarmee de papyrus 

momenteel is gemonteerd op zijn 

drager. Deze lijmstof werd door het 

KIK, het Koninklijk Instituut voor het 

Kunstpatrimonium, geanalyseerd en 

geïdentificeerd. Het KIK adviseerde 

ook producten om deze kleeffolie 

eventueel te verwijderen.  

 

Twee restauratoren gingen verder 

aan de slag met de onderzoeks-

resultaten van het KIK:  

− Restaurator Marijn De Valk 

voerde een klein warmteonder-

zoek uit om te testen of de 

kleeffolie door middel van warmte 

probleemloos verwijderd kon 

worden. Dat was niet het geval.  

− Papyrusrestaurator Femke 

Prinsen onderzocht de conditie 

van het fragment en de mani-

puleerbaardheid ervan tijdens 

een eventuele restauratie.

“Op basis van alle onderzoeken 

en bevindingen beslisten we 

uiteindelijk om geen conser-

verende ingreep op de papyrus 

uit te voeren. Daarvoor is hij te 

fragiel en is het risico te groot om 

het schadebeeld te vergroten. 

We kiezen er wel voor om te 

investeren in een betere berging 

van de papyrus in een 

bewaardoos.” 

Dorrit Van Camp, 

verantwoordelijke collectiebeheer 

 

 

 │ Egyptische papyrus in te zwakke conditie voor restauratie 
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Nadat een magazijnmedewerker 

actieve schimmelpluis had 

vastgesteld in een deel van magazijn 

‘M-1’ maakten de medewerkers van 

Behoud en beheer samen met de 

magazijnploeg tussen midden juni en 

eind september 2015 de getroffen 

boeken en boekenplanken volledig 

schoon. Nadat de collectie stof- en 

schimmelvrij bleek, was ze opnieuw 

beschikbaar voor de leeszaal-

bezoekers. 

 

 

 

 

“Om de collectie in de best 

mogelijke toestand te preser-

veren, maakt de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

onder meer gebruik van zuurvrij 

bescherm- en opbergmateriaal.  

− In 2015 kregen 11.598 boeken 

een zuurvrije kaft in de binderij.  

− Daarnaast borgen de 

magazijniers nog eens 5.093 

kranten en tijdschriften op in 

zuurvrije mappen en 2.655 

tijdschriften in zuurvrije 

dozen.  

− 195 boeken werden herin-

gebonden.” 

 

Dorrit Van Camp,  

verantwoordelijke collectiebeheer 

 

 

 

 

 │ Magazijn M-1 schoongemaakt na schimmelcalamiteit  │ Zuurvrij gekafte boeken 
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“Naast het ophalen en nadien 

terugbrengen van boeken en tijd-

schriften uit de magazijnen voor 

raadpleging, hebben de magazij-

niers van de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience nog heel wat 

taken achter de schermen.  

− Zo reviseren we onze maga-

zijnen voortdurend – in 2015 

namen we zo maar liefst 

43.910 items onder handen;  

− we doen daarbij de nodige 

aanpassingen in het biblio-

theekbeheersysteem – in  

2015 pasten we bijvoorbeeld 

19.241 plaatskenmerken aan;  

− we hielpen bij het verpakken 

van de collectie in zuurvrij 

materiaal en bij het schoon-

maken van de boeken die in 

magazijn M-1 waren aangetast 

door schimmel.” 

 

Svetlana Panjsheri,  

ploegleider magazijn 

Regelmatig verlaten stukken uit de 

collectie tijdelijk de bibliotheek om te 

worden opgenomen in tentoon-

stellingen van andere erfgoed-

instellingen in binnen- en buitenland.  

 

In 2015 bruikleende de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience  

30 objecten aan 7 tentoonstellingen: 

− MAS, De Wereld Gespiegeld 

− Museum Rockoxhuis, Ortelius, in 

de ban van de klassieke oudheid 

− Koninklijk Paleis Brussel, 

Romantische landschappen – 

Marie de Flandre 

− MAS, Europalia Turkije 

− KMSKA/Museum Rockoxhuis, 

Power Flower. Bloemstillevens in 

de Nederlanden 

− Museum Lambotte, Lambotte en 

Ensor: de Kunst der techniek 

− Museum Dr. Guislain, Vuil vel. 

Sprookjes en taboe.  

 

 │ Magazijnwerk │ Bruiklenen 

G. Mercator en H. Hondius: Atlas, sive: Cosmographicae meditationes  
de fabrica mundi et fabrica figura. Amsterdam, 1628. 
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Ortelius, in de ban van de 

klassieke oudheid 

 

Een tentoonstelling in het museum 

Rockoxhuis, over Ortelius en zijn 

passie voor de klassieke oudheid. Uit 

de collectie van de Erfgoed-

bibliotheek kwam onder meer 

Ortelius’ wereldatlas Theatri orbis 

terrarum parergon. 

Lambotte en Ensor: de Kunst der 

Techniek 

 

Twee werken van de kunstzinnige 

medicus Albin Lambotte uit de 

collectie van de Erfgoedbibliotheek 

waren te zien in een tentoonstelling 

over ‘Lambotte en Ensor’ in het 

Lambotte Museum in Antwerpen. 

Istanbul – Antwerpen 

 

 

De Wereldchroniek van Hartmann 

Schedel is een van de bekendste en 

best geïllustreerde incunabelen. Het 

exemplaar van de Erfgoedbibliotheek 

was te zien in de tentoonstelling 

‘Istanbul – Antwerpen. Twee havens. 

Twee steden’ in het MAS. 

 

 

Power Flower. Bloemstillevens in 

de Nederlanden 

 

Een van de vroegste bloemen-

catalogi, het Florilegium van 

Emanuel Sweerts uit 1620 uit de 

collectie van de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience, was te zien in 

de tentoonstelling ‘Power Flower’ in 

het Rockoxhuis. 

 │ Enkele bruiklenen uitgelicht 
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Publiek 
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Collecties uitbouwen, ontsluiten ver-

zorgen en bewaren doet de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience met 

één doel voor ogen: de schat aan 

informatie, kennis en inspiratie delen 

met het publiek door ze breed 

toegankelijk te maken en gecontro-

leerd ter beschikking te stellen.  

 

Ze wil een gastvrije en aantrekkelijke 

bibliotheek zijn, die al haar gebruikers 

een kwaliteitsvolle dienstverlening op 

maat biedt. Door publieksactiviteiten 

te organiseren, wil ze haar werking 

ook onder de aandacht brengen van 

een breed en geïnteresseerd publiek 

dat minder snel spontaan de leeszaal 

binnenstapt. De Nottebohmzaal biedt 

uiteraard het perfecte kader voor de 

lezingen en tentoonstellingen van de 

bibliotheek. 

 

 

“Onze doelstelling om onze 

collecties maximaal te valoriseren 

kreeg in 2015 extra invulling: we 

konden nu de vruchten plukken 

van onze bijdragen aan enkele 

grootschalige digitaliserings-

projecten én we slaagden er in 

om onze collecties zichtbaar te 

maken in enkele zeer belangrijke 

internationale zoekinstrumenten. 

Daarnaast deed het me oprecht 

plezier dat zowel de bezoekers 

van onze leeszaal als de bezoe-

kers van onze publieksactiviteiten 

in de Nottebohmzaal zich in ons 

gebruikersonderzoek zeer 

betrokken én tevreden toonden 

over de dienstverlening van onze 

bibliotheek. Dit ‘resultaat’ inspireert 

ons om hier ook verder maximaal 

op in te blijven zetten. 

 

Dit tweede deel van het jaarverslag 

vertelt over de bijzonderheden in 

het publieksluik van onze werking 

in 2015.” 

An Renard, directeur 

De collecties maximaal valoriseren 

− Blijvend inzetten op diepgaande 

bibliografische ontsluiting 

− Onderzoek op de collecties 

stimuleren 

− Een deel van de collectie digitaal 

consulteerbaar en doorzoekbaar 

maken 

 

Een studie- en stilteplek bieden in 

het hart van de stad, waar iedereen 

welkom is en een kwaliteitsvolle 

dienstverlening op maat krijgt 

− De gebruikers en hun verwach-

tingen kennen 

− Bibliotheekbezoekers 

professioneel begeleiden bij hun 

zoektocht naar informatie 

− Een gedifferentieerd educatief en 

onthaalbeleid voor verschillende 

gebruikerspublieken voeren 

− Een nieuw publiek uitnodigen om 

kennis te maken met de actuele 

collectie tijdschriften en kranten 

− De gebruikers ontvangen in een 

up-to-date en uitnodigende 

infrastructuur 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience bij een breed publiek 

bekendmaken als een instelling 

die publicaties rond het Vlaams 

cultureel erfgoed bewaart 

− De collectie en werking 

bekendmaken bij een breed 

publiek door de organisatie van 

publieksactiviteiten, die ingebed 

zijn in een langetermijnvisie 

− De communicatiemiddelen beter 

inzetten en een eigen grafische 

identiteit ontwikkelen 

 

 

 │ Publiek │ Strategische prioriteiten en doelstellingen 2012-2016 



25 
 

Op 3 september 2015 lanceerde 

Vlaams minister-president Geert 

Bourgeois www.nieuwsvande-

grooteoorlog.be. Dankzij deze 

website zijn maar liefst 360.000 

pagina's persmateriaal uit de Eerste 

Wereldoorlog voor iedereen vrij 

toegankelijk en doorzoekbaar in het 

Nederlands, Engels, Frans en Duits. 

Nieuws van de Groote Oorlog is 

daarmee de grootste krantendata-

bank die exclusief aan de Eerste 

Wereldoorlog is gewijd. 

 

Nieuws van de Groote Oorlog is een 

initiatief van het Vlaams Instituut voor 

Archivering (VIAA). Voor dit groot-

schalige digitaliseringsproject 

digitaliseerden en ontsloten zij 

Belgische kranten, tijdschriften en 

frontblaadjes uit de periode 1914-

1918 van maar liefst dertien ver-

schillende erfgoedinstellingen. De 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience was een van de 

deelnemende bewaarinstellingen. 

Zo’n 280 titels, samen goed voor 

80.000 pagina’s, verlieten in januari 

2015 de bibliotheek om te worden 

gedigitaliseerd. Ondertussen werd er 

op initiatief van het VIAA met de  

verschillende ‘content providers’ 

nagedacht over het opzet van de 

publiekswebsite, die uiteindelijk in 

september kon worden gelanceerd.  

“De herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog brengt een her-

nieuwde belangstelling voor deze 

periode met zich mee. En hoewel 

de frontbladen, kranten, week- en 

maandbladen, pamfletten en 

vlugschriften van toen een 

onschatbare bron zijn voor wie 

meer wil weten over het leven in 

België tijdens WO I, zijn ze 

amper gekend bij het brede 

publiek en doorgaans enkel op 

papier of op microfilm raadpleeg-

baar voor onderzoekers. De 

documenten zijn bovendien 

bedreigd door de vaak slechte 

kwaliteit van het papier waarop 

ze zijn gedrukt. Dankzij dit project 

wordt dit papieren erfgoed 

duurzaam bewaard en digitaal 

toegankelijk gemaakt.” 

 

Natasja Schouterden, 

conservator digitale bibliotheek 

 

 

 

 │ Nieuws van de Groote Oorlog bracht 360.000 pagina’s persmateriaal uit WO I online 
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, het Centrum Vlaamse 

Architectuurarchieven (CVA), de 

Gentse Universiteitsbibliotheek en de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek werkten 

samen aan het duurzaam conser-

veren en dankzij digitalisering toe-

gankelijk maken van zes belangrijke 

historische Belgische architectuur-

tijdschriften uit het interbellum: 

− Vier titels uit de collectie van de 

Universiteitsbibliotheek Gent: 

Bâtir, L’Ossature métallique, 

Bouwkunst en wederopbouw en 

Bulletin des métiers d’art 

− Twee titels uit de collectie van de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience: L’Habitation à bon 

marché en L’Emulation: 

architecture et urbanisme  

− Samen goed voor maar liefst om 

en bij de 60.000 pagina’s. 

 

De partners kregen voor dit project al 

in 2013 de gewaardeerde steun van 

het Fonds Baillet Latour, dat wordt 

beheerd door de Koning 

Boudewijnstichting. In 2014 startte de 

voorbereidingsfase; de partners 

stelden een gedetailleerd lastenboek 

op met alle eisen voor de digitali-

sering en een jury kende uiteindelijk 

de opdracht toe aan de firma die als 

beste uit de gunningsprocedure 

kwam. Na goedkeuring van de test-

scans ging eind 2014 de eigenlijke 

productiefase van start. Dit scannen 

en het maken van de metadata  

nam uiteindelijk meer tijd in beslag 

dan was vooropgesteld. Ook het 

controleren van zowel scans als de 

metadata bleek arbeidsintensief.  

 

Door de gefaseerde aanpak van het 

project konden eind 2015 al twee 

titels online beschikbaar worden 

gesteld. Die ‘lancering’ ging gepaard 

met een voorstelling van dit project 

tijdens een publieksmoment in de 

Nottebohmzaal van de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience. In 

2016 zullen de andere titels worden 

ontsloten. 

Uiteindelijk zullen deze zes 

tijdschriften tot op artikel- en 

reclameblokniveau fulltext 

doorzoekbaar worden aangeboden 

aan het publiek. 

 

“Het belang van dit digitaliserings-

project voor zowel de architec-

tuur- als de cultuursector kan 

moeilijk worden onderschat: de 

Belgische architectuurpers kende 

namelijk een ware bloeiperiode in 

het interbellum en de gedigitali-

seerde tijdschriften bieden een 

uniek inzicht in onder meer de 

bouwproductie, architecten, 

visies, architectuurfotografie,  

-congressen, -tentoonstellingen, 

... van die tijd. Terwijl het debat 

over hedendaagse architectuur 

vandaag wordt verdiept en 

gekaderd via media als het 

internet en de televisie, vormen 

deze architectuurtijdschriften hét 

belangrijkste medium om de 

architecturale projecten en 

opinies van voor de jaren 1990  

te onderzoeken. Dat maakt de 

tijdschriften zeer waardevol voor 

vele onderzoekers. Problematisch 

was evenwel dat geen van de 

Belgische onderwijs-, erfgoed- of 

museumbibliotheken, documen-

tatiecentra of archiefinstellingen 

de volledige papieren collecties 

van de tijdschriften bezat.  

Daarbij kwam dat dit onvolledige 

papieren bezit van bibliotheken 

vaak ook nog eens in dermate 

slechte staat verkeerde dat het 

niet langer ter beschikking werd 

gesteld voor raadpleging. 

Daaraan werd dankzij dit project 

verholpen.” 

An Renard, directeur 

 

 

 │ Zes historische Belgische architectuurtijdschriften gedigitaliseerd 
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Ook in 2015 voegde de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

een aantal gedigitaliseerde 

werken uit haar collectie toe aan 

de digitale Vlaamse erfgoedbiblio-

theek Flandrica.be. In 2015 ging 

het om 18 toevoegingen, waarvan 

er 12 speciaal voor Flandrica.be 

werden gescand. De andere 

stukken werden eerder gedigitali-

seerd, of werden gedigitaliseerd 

om een andere reden. Daarnaast 

werden al vier werken gedigitali-

seerd, die bij de upload in april 

2016 zullen worden aangeboden. 

 

In Flandrica.be laat de gedigi-

taliseerde werken telkens ver-

gezellen van een korte notitie die 

meer informatie geeft over het 

stuk. In 2015verzorgden 

Alexandra Noël, Steven Van 

Impe en Katelijne Geerts deze 

notities voor de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience. 

“Vanuit de redactie van 

Flandrica.be kwam de vraag om 

meer stukken uit de negentiende 

en twintigste eeuw, en om 

stukken rond het thema ‘toerisme’. 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience speelde daarop in 

door enkele reisgidsen voor 

België te digitaliseren, zoals een 

brochure van de Red Star Line 

met de titel Belgium as she is.” 

 

Steven Van Impe, 

Conservator oude drukken 

 

 

 

 

 │ Extra werken in Flandrica.be 
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Dankzij een overeenkomst tussen 

Anet, het bibliotheeknetwerk waarvan 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience deel uitmaakt, en OCLC 

(Online Computer Library Center) is 

de catalogus nu zichtbaar in Worldcat 

en Google Books. 

 

WorldCat is een databank die de 

collecties van circa 70.000 

bibliotheken wereldwijd omvat. Anet 

leverde nu de eerste Belgische 

bijdrage. Door records bij te dragen 

aan WorldCat wordt de internationale 

zichtbaarheid van de 

bibliotheekcollecties in Anet sterk 

verhoogd.  

 

“De eerste resultaten daarvan 

waren al in de loop van het jaar 

merkbaar door een toename van 

het aantal aanvragen wereldwijd.” 

 

Mieke Lietaer,  

hoofd catalografie 

 

Het WorldCat-project werd 

gefinancierd door de Universiteit 

Antwerpen en de Stad Antwerpen. 

 

“Deze unieke collecties komen nu 

internationaal meer in de kijker te 

staan, niet alleen via het WorldCat 

zoekportaal zelf, maar ook via de 

link ‘Zoeken in een bibliotheek’ in 

Google Books. Het laden van 

onze metadata in WorldCat ligt 

volledig in de lijn van onze missie 

om geïnteresseerden van over de 

hele wereld kennis te laten maken 

met het documentair erfgoed dat 

we bezitten.” 

An Renard, directeur 

 

Ook de Art Discovery Group 

Catalogue nam in 2015 de catalogus 

van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience op. 

 

“De collectie is zo meer zichtbaar 

voor kunsthistorische onder-

zoekers wereldwijd.” 

Mieke Lietaer,  

hoofd catalografie 

 

De Art Discovery Group Catalogue 

(ADGC) is een snel groeiend en vrij 

toegankelijk online zoekinstrument 

voor kunsthistorisch onderzoek. 

Cultuurwetenschappers wereldwijd 

hebben met de ADGC één toegang 

voor het doorzoeken van de catalogi 

van drieënveertig individuele biblio-

theken met een kunstwetenschappe-

lijke (deel-)collectie en van gespecia-

liseerde netwerkcatalogi en consortia. 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience en de bibliotheek van het 

Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen (KMSKA) zijn de 

eerste twee Belgische partnerbiblio-

theken. De Erfgoedbibliotheek is met 

haar volledige bibliotheekcollectie 

opgenomen in de ADGC, wat een 

gespecialiseerde subset is van 

Worldcat. 

 

 │ Catalogus opgenomen in Worldcat │… en in Art Discovery Group Catalogue 
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Met de financiële steun van de 

Nederlandse Taalunie neemt het 

Centraal Bestand Kinderboeken 

(CBK) de collectie kinderboeken van 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience en Iedereen Leest op. 

 

Het CBK is een gratis online 

databank met de gemeenschappe-

lijke kinderboekencatalogus van 

zeventien Nederlandse instellingen. 

Ze bevat ruim 251.000 titels van 

voornamelijk Nederlandstalige 

kinderboeken van de zestiende eeuw 

tot vandaag, maar ook jeugdtijd-

schriften, centsprenten, vele links 

naar digitale versies en circa 65.000 

beschrijvingen van vakliteratuur. 

 

Als binnenkort de jeugdboeken van 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience en Iedereen Leest 

worden toegevoegd, zijn zij daarmee 

de eerste Belgische partners. De 

Vlaamse kinderliteratuur wordt 

hiermee zichtbaarder voor onder-

zoek. Andere partners in dit project 

zijn Anet, OCLC en de Koninklijke 

Bibliotheek van Nederland. 

 

 

 │ Collectie jeugdboeken in de kijker dankzij Centraal Bestand Kinderboeken 
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is trots dat de Nottebohmzaal werd opgenomen in de ‘Atypisch Antwerpen’-campagne, de promotiefilm die de stad Antwerpen in 2015 voor zichzelf maakte. 
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Sinds juli 2015 is hij er: een canon 

van de Nederlandstalige literatuur, 

opgesteld vanuit Vlaams perspectief. 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren 

(VFL) en de Koninklijke Academie 

voor Nederlandse Taal- en Letter-

kunde (KANTL) namen samen het 

initiatief voor deze dynamische 

literaire canon: een lijst van 51 titels 

die in Vlaanderen als essentiële 

werken worden beschouwd. 

 

Deze canon is opgesteld in functie 

van zowel leesbevordering als 

erfgoedbeleid. Het is een leidraad 

voor leraren, leesclubs, bibliotheca-

rissen, uitgevers, theatermakers, 

cultuurministers, televisiemakers en 

al wie belangstelling heeft voor onze 

literatuur. Alleen oorspronkelijk 

Nederlandstalige werken voor 

volwassenen werden in aanmerking 

genomen. Alle titels hebben een 

publicatiedatum voor 1990 en zijn 

geschreven door auteurs die bij het 

samenstellen van de lijst overleden 

waren. Het oudste werk op de lijst is 

een legende over Sint Servaas van 

Hendrik van Veldeke (ca. 1170-

1180). Het meest recente werk is de 

roman Het verdriet van België van 

Hugo Claus. De KANTL en VFL 

zullen de canon regelmatig kritisch 

evalueren en zo nodig aanpassen. 

 

De bekendmaking van de canon 

inspireerde de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience om enkele 

bijzondere uitgaven van deze titels 

uit haar collectie voor het voetlicht  

te brengen op haar website. 

“Voor wie zich wil verdiepen in de 

Nederlandse letterkunde van bij 

het prille begin tot vandaag, is de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience incontournable. Voor 

dit zwaartepunt in haar collectie 

verzamelt de bibliotheek immers 

zeer breed en diepgaand. Het 

hoeft dus niet te verbazen dat 

alle titels uit de nu opgestelde 

canon ruimschoots vertegen-

woordigd zijn in de collectie.  

Men heeft de keuze uit originele 

versies, gewijzigde edities, 

jubileumuitgaven, vertalingen, 

toneelbewerkingen, stripversies, 

bibliofiele uitgaven, … Wie de 

werken uit de literaire canon dus 

wil (her)ontdekken en sommige 

uitgaven niet meer in de openbare 

bibliotheek of in de handel kan 

vinden, hoeft dus niet te wan-

hopen: alle werken zijn raad-

pleegbaar in de leeszaal van de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience.” 

Dirk Van Duyse,  

collectievormer moderne drukken 

 │ Literaire canon vanuit Vlaams perspectief 
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Meer dan 160.000 artikelbeschrij-

vingen uit 205 heemkundige 

tijdschriften van 198 verenigingen 

zijn nu te consulteren in één 

databank. De Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience steunde dit 

project van Heemkunde Vlaanderen. 

 

Eind mei 2015 was Heemkunde 

Vlaanderen te gast in de Nottebohm-

zaal van de Erfgoedbibliotheek voor 

de lancering van www.heemkunde-

artikels.be. Deze heemkundige 

artikelendatabank, die nu al enkele 

tienduizenden pagina’s lokaal 

onderzoek ontsluit, zal in de komende 

maanden en jaren nog verder groeien.  

 

 

“Ongetwijfeld zorgt dit zoek-

instrument er ook voor dat nog 

meer geïnteresseerden hun weg 

zullen vinden naar de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience, 

als bewaarbibliotheek van de 

Vlaamse heemkundige tijd-

schriften.” 

Marcel van den Heuvel, 

beheerder periodieken 

Om haar bibliotheekgebruikers beter 

te ondersteunen bij hun zoektocht 

naar informatie, verbeterde de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience in 2015 zowel de 

toegang tot haar digitale bronnen, als 

haar basishandleidingen voor het 

gebruik van enkele populaire online 

databanken.  

 

De toegang verbeterde onder meer 

door de rubriek ‘digitale bibliotheek’ 

op www.consciencebibliotheek.be  

in een nieuw kleedje te stoppen.  

De gebruiker vindt er nu een actueel 

overzicht van de betalende digitale 

bronnen die de bibliotheek in haar 

leeszaal aanbiedt, met de nodige 

contextinformatie en handleidingen, 

en een selectie van digitale bronnen 

die overal vrij toegankelijk zijn op het 

internet: catalogi, bibliografieën, 

naslagwerken, (fulltext) databanken. 

 

“We bieden eigen basishandlei-

dingen aan die uitleggen hoe 

bepaalde courante online data-

banken, die aansluiten op onze 

verzameldomeinen, te gebruiken 

zijn. Dit bieden we zowel op papier 

als online aan. Momenteel hebben 

we handleidingen voor: 

− Abraham krantenbank 

− Belgisch Staatsblad 

− Bibliografie van de Neder-

landse Taal- en Literatuur-

wetenschap 

− Bibliography of the History of 

Art 

− Conrad Gessner’s Private 

Library Online 

− Heritage of the Printed Book 

Database 

− Short Title Catalogus 

Vlaanderen 

− Union Catalogue of Belgian 

Libraries 

 

Peter Rogiest, verantwoordelijke 

publieke dienstverlening

 │ Nieuwe heemkundige artikelendatabank gelanceerd │ Handleidingen bij online databanken 
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“Ik zie enkele verklarende factoren 

voor deze stijgende trend:  

− Steeds meer universiteits- en 

hogeschoolstudenten gebruiken 

de leeszaal als studeerplek 

tijdens de blokperiode. 

- Bachelorstudenten neerlandistiek 

en geschiedenis krijgen elk jaar 

een introductie in onze leeszaal-

werking. Dat werkt drempelver-

lagend en zorgt voor ‘klanten-

binding’. 

- Er vinden regelmatig rondlei-

dingen achter de schermen van 

de bibliotheek plaats, waarbij de 

gidsen niet alleen vertellen over 

de geschiedenis van instelling en 

het gebouw, maar ook toelichting 

geven bij de leeszaalwerking. Zo 

promoten we de leeszaal als een 

plek waar iedereen welkom is.” 

 

Peter Rogiest, verantwoordelijke 

publieke dienstverlening 

 

 

 │ Aantal bibliotheekgebruikers in stijgende lijn 
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Het aantal bibliotheekbezoekers van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ging ook in 2015 in stijgende lijn.  

Deze tendens is al enkele jaren merkbaar. 
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“Het leeszaalpersoneel staat elke 

dag voor de bibliotheekleden 

klaar. In de dagelijkse praktijk 

handelen we daarbij meer naar 

de geest dan naar de letter van 

de wet. We hanteren daarbij de 

oeroude regel van het ‘gilde’ der 

bibliotheekmedewerkers: door-

vragen om tot een zo geschikt 

mogelijke persoonlijke aanpak te 

kunnen komen. Creatief waar het 

moet, maar ook steeds binnen de 

geest van onze werking en regels. 

Dit vergt mensenkennis, inzicht 

en het vermogen om vanuit 

helikopterperspectief te kijken 

naar onze eigen werking.  

De leeszaalmedewerkers bege-

leiden de leden bij het gebruik 

van de online bibliotheekcatalogus, 

de papieren en digitale naslag- 

en referentiecollectie, interbiblio-

thecair leenverkeer, de foto-

kopieer-, scan- en microfilmlees-

toestellen. De persoonlijke 

aanpak reflecteert zich ook in de 

verder geminimaliseerde signa-

lisatie in de publieke ruimten van 

de bibliotheek. Veel van de 

communicatie om de mensen 

wegwijs te maken in onze 

werking gebeurt mondeling door 

de leeszaalmedewerkers.” 

 

Peter Rogiest, verantwoordelijke 

publieke dienstverlening 

 

 │ Een gepersonaliseerde aanpak 
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience houdt haar eigen 

procedures kritisch tegen het licht en 

probeert ze waar mogelijk te ver-

beteren en te vereenvoudigen.  

Op 21 maart 2015 schrapte ze 

daarom het gebruik van een extra 

invulformulier voor het raadplegen 

van de zogenaamde ‘preciosa’, zeer 

kostbare werken uit de collectie 

waarvoor specifieke raadpleeg-

modaliteiten gelden.  

De gegevens zoals die in dit formulier 

handgeschreven werden bijgehouden, 

worden ook via andere kanalen 

geautomatiseerd bewaard. 

Regionale zender ATV besteedde 

in juni 2015 een nieuwsitem aan 

de blokkende studenten die de 

stilte van de bibliotheken op-

zoeken om rustig te kunnen 

studeren, en filmde daarvoor in 

de leeszaal van de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience. 

Ze tekenden daarbij ook enkele 

mooie quotes op over de biblio-

theek als stille studieplek.  

Buiten de leeszaal uiteraard.

“Het is ook de zaal: ze zit vol met 

boeken en nu en dan komt er dan 

een ‘geleerde’ langs om in een 

oud boek te kijken. Dat is een 

goede sfeer om in te studeren. 

Inspirerend ook.” 

Een student 

 

“Wij bieden een plek voor onder-

zoek en studie, dus we zien hen 

graag komen.” 

An Renard, directeur 

 │ Administratieve vereenvoudiging │ Studenten vinden rustige studieplek in de bibliotheek 
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Interbibliothecaire leen: aanvragen   

 Verstuurd 47 

 Ontvangen 625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164438

6769
12936

Zoekmethode

Eenvoudig zoeken

Snel zoeken

Geavanceerd zoeken

  │ Zoeken in de catalogus 

54161

21589

14295

7063

Populairste zoekvragen

op titel

op auteur

op plaatskenmerk

op woord uit titel

6782

11212

Leeszaalbezoeken uitgesplitst naar gebruikte 
services

Documenten uitlenen

Lezen, studeren, internetgebruik

40.116
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Top tien magazijnaanvragen 

Gazet van Antwerpen  814 

Het volk : editie Antwerpen-Mechelen  158 

Le précurseur  130 

De standaard  126 

De volksgazet / Belgische Werklieden-Partij  121 

Het nieuwsblad  118 

De nieuwe gazet  114 

Het laatste nieuws  114 

Belgisch staatsblad: bijzondere verzameling van de akten, ...  

   betreffende de handels- en landbouwvennootschappen 107 

Het handelsblad van Antwerpen  101 

 

 

Het eerste boek staat op plaats 39: De panoramische droom : Antwerpen en de 

wereldtentoonstellingen 1885, 1894, 1930.   

 

 

 

 

 

Top tien raadplegingen gedigitaliseerde werken 

[Wapenboek] / Hendrik van Heessel 1.958 

Dat eerste boock van menich derleij walvischen ende ander selseme  

groote wonderlijke visschen 1.161 

De humani corporis fabrica libri septem / Andreas Vesalius 1.107 

Brabants kookboek 683 

Ons frontblad, orgaan der oud-leerlingen en leerlingen der Hoogere  

School van Handel en Geldwezen St-Ignatius-Antwerpen 666 

100 recepten van het oorlogskeukenboek om thans nog met goedkoope  

middelen voedzame eetmalen te bereiden, allerhande nuttige raadgevingen  

om voedingsmiddelen te bewaren 386 

Koock-boeck, ofte: Familieren keuken-boeck: leerende hoe datmen ...  

vleesch, voghelen, wilt-braedt ende visch koken sal 347 

Liederboek van De Scalden 1901 257 

Nuttige wenken over spaarzame en voedzame keuken in oorlogstijd 239 

Neon! Een elegies rockgedicht 231 
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Oma Reus op bezoek  

in de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience,  

19 juni 2015 
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In het voorjaar van 2015 organiseerde 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, met studente Cultuur-

management (UA) Mieke Van Nuffel 

een bevraging bij zowel haar leeszaal-

bezoekers als de bezoekers van de 

publieksactiviteiten in de Nottebohm-

zaal. De vragen peilden naar het 

profiel, de verwachtingen, de motieven 

en de tevredenheid van de bezoekers.  

 

Kort gezegd voor het leeszaal-

publiek: 

− Het valt op dat mannen, studen-

ten, (provincie) Antwerpenaren 

en hogeropgeleiden het sterkst 

vertegenwoordigd zijn.  

− De meeste bezoekers zijn maxi-

maal vijf jaar lid, komen meerdere 

keren per jaar langs en blijven 

dan telkens een à drie uur. 

− De bibliotheek wordt het best 

gepromoot door mond-aan-mond-

reclame en door haar collectie 

opzoekbaar te maken in catalogi. 

− Mensen bezoeken de leeszaal 

vooral om opzoekingen te doen  

en om te studeren of te werken.  

− De leeszaalbezoekers tonen zich 

zeer tevreden over de bibliotheek; 

maar liefst 96% zou de bibliotheek 

aanraden aan anderen.  

− Positief scoren de bereikbaarheid, 

de openingsuren, het werkcomfort, 

de rust, de faciliteiten, de collectie 

en de catalogus. En niet in het 

minst: de onthaal- en leeszaal-

medewerkers.  

− De signalisatie van de leeszaal-

ingang en de temperatuur in de 

leeszaal kregen dan weer de 

meeste negatieve reacties.  

 

“Het personeel is erg vriendelijk, 

wat ik enorm apprecieer. Het 

maakt het stellen van vragen veel 

makkelijker.” 

 

“Vriendelijkste en best werkende 

bibliotheek van België, alleen de 

klimaatregeling kan beter.” 

 

(De klimaatregeling werd ondertussen 

aangepast.) 

Kort gezegd voor de bezoekers 

van de publieksactiviteiten: 

− De publieksactiviteiten trekken 

ongeveer evenveel mannelijke 

als vrouwelijke bezoekers. De 

grootste groep is tussen 55 en 77 

jaar oud; de gemiddelde leeftijd is 

59 jaar. De meerderheid van de 

bezoekers komt uit de provincie 

Antwerpen en driekwart van de 

bezoekers is hoger opgeleid. 

− De meeste mensen komen naar 

een activiteit uit interesse in het 

thema. 17% van de respondenten 

kwam langs om de Nottebohmzaal 

te kunnen zien.  

− 96% gaf aan zijn verwachtingen 

ingelost te zien. 97% van de deel-

nemers vindt het belangrijk dat de 

bibliotheek publieksactiviteiten 

organiseert om haar collecties 

onder de aandacht te brengen. 

− De bezoekers tonen zich zeer 

tevreden: met 91,3% tevreden 

antwoorden blijken ook hier de 

vriendelijkheid en behulpzaamheid 

van de onthaalmedewerkers een 

troef. Ook de Nottebohmzaal 

wordt in het onderzoek bevestigd 

als de verborgen parel.  

− Ook hier kregen de signalisatie 

en de inrichting van de inkomhal 

zwakkere scores. 

 

“Een tentoonstelling krijgt zoveel 

meerwaarde door een bevlogen 

gids! Ik kijk uit naar een volgende 

gelegenheid!” 

 

“Ik ben en blijf altijd onder de 

indruk van de Hendrik Conscience 

Erfgoedbibliotheek en hun 

inspirerende activiteiten.” 

 

“Misschien beter “buiten de deur” 

aanduiden waar het is, voor 

mensen die voor het eerst komen 

is het niet evident te weten dat 

het die (vaak gesloten) bruine 

deur betreft.” 

 │ Gebruikersonderzoek toont tevreden bezoekers 
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Met de zomertentoonstelling ‘De 

Zeven Zeeën’ bracht de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience van 

17 juni tot 13 september 2015 met 

navigatieboeken, zeekaarten, maritie-

me atlassen en de globes van Blaeu 

het verhaal van de ontdekkings-

reizigers over de Zeven Zeeën.  

 

Deze tentoonstelling maakte deel uit 

van een groter geheel, vanaf 24 april 

was Antwerpen in de ban van de 

cartografie. Ter gelegenheid van de 

26ste editie van de International 

Conference on the History of Carto-

graphy waren er op verschillende 

plaatsen in de stad tentoonstellingen: 

‘Abraham Ortelius (1527-1598), in de 

ban van de klassieke oudheid’ in het 

Rockoxhuis; ‘Pareltjes van landmeet-

kunde’ in het Felixarchief; ‘De Stad 

Getekend’ in Museum Plantin 

Moretus; ‘De Wereld gespiegeld’ in 

het MAS en de webtentoonstelling 

‘Geographical initiatives in Antwerp’.  

 

“We nodigden de deelnemers 

aan de International Conference 

on the History of Cartography in 

de Nottebohmzaal uit voor twee 

nocturnes. Er waren ook ver-

schillende rondleidingen voor 

individuele bezoekers en groepen. 

Museumnacht stond in het thema 

‘De Zee’ met interventies van 

Peter Holvoet-Hansen en 

workshops voor kinderen. Het 

was voor eerst sinds lang dat de 

Erfgoedbibliotheek terug deelnam 

aan de Museumnacht, met groot 

succes. Ook tijdens Open 

Monumentendag kregen vele 

bezoekers de mogelijkheid een 

gegidst bezoek te brengen aan 

de tentoonstelling. Het thema  

van deze tentoonstelling vormde 

meteen ook de inspiratiebron 

voor de negen Nottebohmlezingen 

in 2015.” 

 

Leni Albertyn, publiekswerker 

 

 

 │ De Nottebohmzaal in de sfeer van de zee en cartografie 
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De tentoonstelling ‘De Zeven Zeeën’ 

was voor de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience de ideale ge-

legenheid om de twee Blaeu-globes 

uit de Nottebohmzaal extra in de 

kijker te zetten. In 2012 digitaliseerde 

de Vakgroep Geografie van de 

Universiteit Gent de volledige globes; 

in 2015 kon de bibliotheek deze 

digitale opnames, samen met veel 

andere informatie, ontsluiten in een 

digitale applicatie.  

 

“De bibliotheek liet een virtuele 

toepassing ontwikkelen waarin de 

3D-modellen van zowel de hemel- 

als de aardglobe tot in het kleinste 

detail te bewonderen zijn. Op 

twee multimediatoestellen, die in 

de Nottebohmzaal vlakbij de 

globes staan, kunnen de 

bezoekers de virtuele globes 

bestuderen, roteren en inzoomen 

tot in de kleinste details. We 

voegden ook een luik met extra 

informatie toe aan de applicatie, 

waarin de bezoeker meer te 

weten komt over de geschiedenis 

van Blaeu, de restauratie van de 

globes, en prachtige detail- en 

röntgenfoto’s van de globes kan 

bewonderen. Sinds december 

2015 is deze online toepassing 

ook vrij toegankelijk via onze 

website. Zo brengt de Erfgoed-

bibliotheek haar waardevol erf-

goed nóg dichter bij de gebruiker.” 

 

Natasja Schouterden, 

conservator digitale bibliotheek 

 

 

  │ Globes in 3D 
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Het stond al lang op het wensenlijstje 

van zowel de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience als van menig 

bezoeker: een structureel aanbod 

van rondleidingen achter de schermen 

van de bibliotheek. In 2015 kreeg die 

vraag een antwoord. Sinds september 

kunnen individuele bezoekers elke 

derde zaterdag van de maand 

aansluiten bij een rondleiding door 

een van de drie hiervoor opgeleide 

stadsgidsen.  

 

“Deze rondleidingen achter de 

schermen waren meteen een 

schot in de roos: de vier rond-

leidingen die we nog in het najaar 

van 2015 konden aanbieden aan 

individuele bezoekers waren in 

een mum van tijd uitverkocht. 

Reden genoeg om de rond-

leidingen ook alvast in 2016 in 

het aanbod te houden.” 

 

Leni Albertyn, publiekswerker 

 

 

 

 

 

 

 │ Structureel aanbod rondleidingen achter de schermen 

Still uit de reportage die ATV maakte over de rondleidingen achter de schermen. 
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Lezingen en activiteiten 1.561 

Nottebohmlezingen 550 

Miraeus Lectures 80 

Lecture recital 154 

NISE lecture 53 

Cursus Davidsfonds Academie 282 

Gedichtendag 40 

Lancering Artikelendatabank Heemkunde 80 

Lezing architectuurtijdschriften 34 

Exposed Music 188 

Out of the books 72 

Das Magazin, boekenleesclub 28 

 

 

Workshops en bibliotheekintroducties 437 

Workshops 65 

 Het Echte Ding 16 

 Mediawijsheid WO I 39 

 Lerarendag Mediawijsheid 10 

Bibliotheekintroducties 372 

 

 │ 11.343 bezoekers voor publieksactiviteiten 

8105

1561

775

765
437

Totaal publieksactiviteiten

De Zeven Zeeën

Lezingen en 
activiteiten

Zaalverhuur

Rondleidingen

Workshops en 
introducties

3388

2311

1953

317 136

De Zeven Zeeën

Losse tickets

Open monumentendag

Museumnacht

Cultuurmarkt

Nocturne ICHC
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Fotografen en filmlocatiescouts 

vonden in 2015 opvallend vlot hun 

weg naar de bibliotheek. Tien 

productieploegen draaiden samen 

veertien dagen in de Nottebohmzaal. 

Memorabele opnames waren die 

voor de Sinterklaasfilm ‘Ay Ramon!’ 

van regisseur Stijn Coninx, ‘Isra en 

het magische boek’ van R.Kan Albay, 

‘Tabula Rasa’ van productiehuis 

Caviar en de promofilm van Brouwerij 

De Koninck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het strategisch ‘marketingcommuni-

catieplan’ dat de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience in 2014 

opmaakte en dat onder meer stipu-

leert vanuit welke merkwaarden, met 

welke ‘tone of voice’ en ‘look and 

feel’ de bibliotheek communiceert 

met haar publiek, resulteerde in de 

ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. 

Vormgevers Frédéric Albers en Lien 

van den Eynde van ‘Ondernemen en 

Stadsmarketing’ van de stad 

Antwerpen tekenden voor de huis-

stijlgids. Die legde de basis voor de 

productie van de eerste producten: 

visitekaartjes, buitensignalisatie en 

banners, folders, sleutellabels voor de 

lockers, ...  

Wordt vervolgd in 2016. 

 │ Nottebohmzaal gegeerde locatie voor filmproducties  │ Een nieuwe huisstijl 
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Bezoeken 56.853 

Pagina’s per bezoek 2,40 

Bouncepercentage 55,97 % 

Gemiddelde tijd op site 00:02:05 

Nieuwe bezoeken 63,69 % 

 

 

 

 

 

 

Totaal aantal posts 226 

Totaal aantal vind-ik-leuks 17.279 

Totaal aantal nieuwe vind-ik-leuks 555 

Totaal bereik 302.111 

Gemiddeld bereik per dag 833 

 

 

 

 │ Website www.consciencebibliotheek.be │Facebook 

0

1

2

3

4

5

6

Bibliotheek Leeszaal Contact Collectie De Zeven 
Zeeën

Vijf meest bekeken pagina's op de website (in %)



 

 

 

 

 │ Facebook 

47 
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Datum 

 

09/01/2015 

17/01/2015 

17/01/2015 

17/01/2015 

17/01/2015 

21/01/2015 

07/02/2015 

07/02/2015 

07/02/2015 

18/02/2015 

18/02/2015 

20/02/2015 

27/02/2015 

Maart-mei 2015 

13/03/2015 

17/03/2015 

17/03/2015 

18/03/2015 

24/04/2015 

05/05/2015 

30/05/2015 

10/06/2015 

12/06/2015 

16/06/2015 

Medium 

 

Gazet van Antwerpen 

De Standaard/Wonen, Reizen, Jobs 

Het Laatste Nieuws/Antwerpen Noord 

Het Laatste Nieuws 

Het Laatste Nieuws/Antwerpen Zuid 

www.theartserver.org 

Gazet van Antwerpen/Citta 

Gazet van Antwerpen/Citta 

Gazet van Antwerpen/Citta 

De Morgen 

Faro 

Het Nieuwsblad 

Zaal Z, KMSKA 

Gazet van Antwerpen 

www.apen.be 

Het Laatste Nieuws 

www.hln.be 

Het Laatste Nieuws 

Gazet van Antwerpen 

Het Laatste Nieuws  

Gazet van Antwerpen/Metropool Stad 

MAD (Le Soir) 

Gazet van Antwerpen 

www.boekengeschiedenis.nl 

Titel 

 

MAS-expo over religies krijgt nog een staartje 

Expobinnenland 

Religieuze expo lokt 85.000 bezoekers 

'Heilige expo' lokt 85.000 man 

Religieuze expo lokt 85.000 bezoekers 

Antwerpen dra in de ban van cartografie 

Op zoek in de stad naar wafels 

Geen titel (bel zo druk. Mij hoor je dus niet…) 

Geen titel (uitvond, ging grootvader Gustaaf Van …) 

En ze moordden nog lang en gelukkig 

In de ban van kaarten en wereldbollen 

Er was eens…wrede verkrachter 

"Wij zijn bange opvoeders" 

Oscar Nottebohm & familie en het museum 

Collectie historische liturgische boeken […] 

Boeken kathedraal naar erfgoedbib 

Boeken kathedraal naar erfgoedbib 

UAntwerpen vraagt steun voor erfgoedbibliotheek 

Antwerpen legt kaarten op tafel 

Musea tonen eeuwenoude stadsplattegronden 

Toen God nog in het Stadshuis zat 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

Zeven zeeën in Erfgoedbib (Agenda) 

Tentoonstelling: De Zeven Zeeën […] 

Onderwerp 

 

Heilige Plaatsen, Heilige Boeken 

Heilige Plaatsen, Heilige Boeken 

Heilige Plaatsen, Heilige Boeken 

Heilige Plaatsen, Heilige Boeken 

Heilige Plaatsen, Heilige Boeken 

De Zeven Zeeën  

Brabants kookboekje (17de eeuw) 

Brabants kookboekje (17de eeuw) 

Brusselse wafels 

Vuil Vel  

De Zeven Zeeën 

Vuil Vel  

Vuil Vel  

Nottebohmzaal 

Liturgische boeken kathedraal 

Liturgische boeken kathedraal 

Liturgische boeken kathedraal 

UAntwerpen en EHC 

De Zeven Zeeën  

De Zeven Zeeën 

Hoofdingang EHC 

Adres  

De Zeven Zeeën  

De Zeven Zeeën 

  

 │ Persoverzicht 
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Datum 

 

17/06/2015 

17/06/2015 

21/06/2015 

21/06/2015 

08/07/2015 

15/07/2015 

01/09/2015 

03/09/2015 

03/09/2015 

04/09/2015 

14/09/2015 

26/09/2015 

29/10/2015 

29/10/2015 

31/10/2015 

16/11/2015 

05/12/2015 

05/12/2015 

23/12/2015 

 

 

Medium 

 

MAD (Le Soir) 

Het Laatste Nieuws 

De Zondag/Antwerpen Noord 

De Zondag/Antwerpen Zuid 

Flanders Today 

Knack 

Faro 

www.hln.be  

www.demorgen.be  

Krant van West-Vlaanderen 

Gazet van Antwerpen/Metropool Stad 

Het Laatste Nieuws 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Antwerpen 

Gazet van Antwerpen  

De Standaard/ De Standaard Magazine 

www.boekengeschiedenis.nl 

Het Nieuwsblad/Regionaal: Antwerpen 

Gazet van Antwerpen/Metropool Stad 

Gazet van Antwerpen 

 

 

Titel 

 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (l’agenda) 

Erfgoedbib opent tentoonstelling over ontdekkingsreizigers 

Even weg 

Even weg 

Summer of cartography. Antwerp conference and […] 

De keuze van Knack: expo 

Naar 'gewaardeerde' collecties in Vlaanderen 

Kranten uit Eerste Wereldoorlog voortaan online bezoekbaar 

Kranten uit Eerste Wereldoorlog voortaan online bezoekbaar 

Oorlogskranten verzameld in reuzedatabank 

40.000 bezoekers op Open Monumentendag in ’t Stad 

Letterenhuis toont Amerikaanse oorlogsaffiches 

Muzikale route verborgen historische pareltjes in de stad 

Muzikale route verborgen historische pareltjes in de stad 

Ex Libris  

Miraeus lecture: Stephanie Jacobs over Boekcovers in België 

Antwerpen Oud Beeldmateriaal… 

Bewaren van beeldmateriaal 

Sven De Ridder en Wim Opbrouck in film van R. Kan Albay 

 

Onderwerp  

 

De Zeven Zeeën 

De Zeven Zeeën 

De Zeven Zeeën 

De Zeven Zeeën 

De Zeven Zeeën 

De Zeven Zeeën 

Erfgoedbibliotheken  

Databank oorlogskranten 

Databank oorlogskranten 

Databank oorlogskranten 

Open Monumentendag 

Oorlogspers Vlaanderen EHC 

Exposed Music 

Exposed Music 

Erfgoedbibliotheek 

Lezing Stephanie Jacobs 

Digitalisering beeldmateriaal 

Digitalisering beeldmateriaal 

Filmopname EHC 

 

 │ Persoverzicht 
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Organisatie en netwerk 
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De organisatiecultuur van de 

bibliotheek is er een van constructief 

samenwerken. Ze draagt open 

communicatie hoog in het vaandel en 

continueert de flexibele inzet van 

haar medewerkers.  

 

De Erfgoedbibliotheek zet in op het 

bundelen van krachten om zo 

efficiënt en effectief haar 

doelstellingen te bereiken.  

 

 

“We gaan voor een bibliotheek 

waarin het prettig en veilig 

werken is. 

 

Dit derde en laatste deel van het 

jaarverslag vertelt over enkele 

bijzonderheden in onze algemene 

organisatie in 2015.Onder meer 

met de aanstelling van een 

ploegleider voor de magazijniers 

bouwden we verder aan de 

professionalisering van onze 

werking. Daarnaast maakten  

we een tussenstand op van de 

realisaties in ons beleidsplan 

2012-2016, om zo in 2016 de 

eindsprint ervan te kunnen 

inzetten.” 

An Renard, directeur 

 

Een rol spelen als partner in 

stedelijke, Vlaamse en inter-

nationale netwerken 

− Binnen de stedelijke context het 

netwerk van vakbibliotheken 

aansturen en onze rol als 

bewaarbibliotheek van “’t stad” 

versterken 

− Aandacht besteden aan een 

goede relatie met de 

Consciencebuurt 

− Samenwerken met de AUHA 

rond verwerving, bewaring, 

ontsluiting, onderzoek en 

dienstverlening 

− Onze rol als voortrekker en 

gastinstelling van de Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek handhaven 

− Aanwezig zijn op Vlaamse en 

(inter)nationale fora 

− Elke schenker, vriend of 

mecenas de nodige aandacht 

schenken 

 

 

 │ Organisatie en netwerk │ Strategische prioriteiten en doelstellingen 2012-2016 



52 
 

Een gemeenteraadsbesluit legde in 

1980 de opdracht van de huidige 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, toen nog Stadsbiblio-

theek vast: “De stadsbibliotheek 

verwerft, bewaart, beheert en ontsluit 

gedrukte en andere informatiedragers 

en stelt ze op een gecontroleerde 

wijze ter beschikking voor weten-

schappelijk onderzoek. Zij doet dit 

voor de humane wetenschappen in 

het algemeen en volgende verzamel-

gebieden in het bijzonder: het oude 

boek, de Antverpiensia, de Neder-

landse letterkunde, de literatuur- en 

cultuurgeschiedenis van het westen 

(vooral van de Nederlanden), en de 

Vlaamse Beweging.” 

 

De bibliotheek wil deze missie 

optimaal laten aansluiten bij de 

maatschappelijke evoluties en de 

ontwikkelingen in de informatie- en 

bibliotheekwereld. Daarom ont-

wikkelde ze voor de periode 2012-

2016 een beleidsplan, waarbij ze 

vertrok van een scherpgestelde 

missie en visie en waarbij ze 

vervolgens, binnen drie beleids-

thema’s, zeven strategische priori-

teiten voor de komende vier jaar  

naar voor schoof. Voor elk van deze 

strategische prioriteiten werden 

onder de kop ‘De Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience in 2016’ 

streefresultaten geformuleerd.  

 

“Op een zucht van de jaar-

wisseling 2015-2016 maakten we 

een voorlopige tussenstand op 

van het beleidsplan 2012-2016: 

hoe dichtbij of hoe ver weg zijn 

de streefresultaten ondertussen? 

Daartoe legden we de realisaties 

uit de actieplannen van de 

afgelopen jaren op de weegschaal 

en wogen we ze af tegen de 

streefresultaten, die in 2011 

werden geformuleerd: wat is 

ondertussen gerealiseerd en wat 

(nog) niet? En wat nemen we hier 

uit mee? Voor 2016, dus de 

resterende tijd van dit beleidsplan, 

én voor de volgende beleids-

periode, die in 2017 start?” 

 

Ellen Vercauteren, 

beleidsmedewerker 

 

 │ Tussenstand beleidsplan 2012-2016 
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Na de renovatie van de koelinstallatie 

in 2014 werd besloten om in 2015 de 

twee branders en de warmtecollec-

toren te vernieuwen.  

De oude installatie werd volledig 

afgebroken en één op één terug 

vernieuwd.  

 

“Deze ingreep resulteert vooral in 

een betere en energiezuinigere 

werking van de HVAC-installatie 

en garandeert een veilige 

werking voor de komende 

decennia.” 

Koen Peeters, 

gebouwverantwoordelijke 

 

 

In 2015 werd er, na een lacune van 

een aantal jaren, opnieuw een 

ploegleider voor het magazijnteam  

in dienst genomen.  

Svetlana Panjsheri, die het magazijn 

van de preciosa en de luxe-

exemplaren beheert, stuurt nu de 

magazijnploeg aan, maakt de werk-

planning op, coördineert de magazijn-

taken en volgt de uitvoering op.

 │ Nieuwe branders en warmtecollectoren │ Nieuwe ploegleider voor magazijniers 



54 
 

 

 

Directie

An Renard

Lezersdiensten 
(leeszaal, onthaal en 

magazijnen)
Collectievorming

Catalografie en 
wettelijk depot

Digitale collecties Behoud en beheer
Oude drukken en 

handschriften

Beleidsondersteuning
Communicatie en 
publiekswerking

Secretariaat en 
personeelsbeheer

Financiële 
administratie

Veiligheid en gebouw



55 
 

 

 

 

 

Medewerkers per afdeling 

Directie 1 

Beleidsondersteuning en projecten 1 

Publiekswerking 1 

Oude drukken en handschriften 2 

Collectievorming en financiën 4 

Catalografie 4 

Behoud en Beheer 3 

Microfilm en Digitalisering 3 

Onthaal en leeszaal  7 

Magazijnen 6 

Veiligheid en gebouw 2 

Personeel en secretariaat 1 

 

14

21

Man/Vrouw

Mannen

Vrouwen

 │ 35 medewerkers 
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Art. 60-medewerkers 

8 mensen (6 mannen, 2 vrouwen) werkten in 2015 in de bibliotheek in het kader van  

een tewerkstelling volgens artikel 60-statuut. 3 startten in 2015; van 4 eindigde het 

contract in 2015. 

 

 

Vrijwilligers 

11 vrijwilligers (4 mannen en 7 vrouwen) boden in 2015 voor korte of langere tijd hun 

diensten aan als vrijwilliger in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. 

 

 

Stages 

Amanda Wens UA, Informatie- en Bibliotheekwetenschap 15/06-30/09/2015 

Eros Heyrman UA, Informatie- en Bibliotheekwetenschap 01/02-31/05/2015 

Nele Behaegel UA, Informatie- en Bibliotheekwetenschap 03/01-01/07/2015 

Wiebke Barbier UA, Informatie- en Bibliotheekwetenschap 21/01-31/05/2015 

Thaïs Minnebo Graduaat Bibliotheekwezen, Gent 01/01-30/06/2015 

Mieke Van Nuffel UA, cultuurmanagement  15/02-31/05/2015 

Christophe Boven Vzw De Ploeg  09/11-23/12/2015 

Naomé Carmeliet UG, master historische taal en letterkunde 20/10/2015- 

Lidmaatschappen van vakorganisaties 

Liber 

Vereniging van Religieus-wetenschappelijke Bibliothecarissen (VRB) 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) 

Electron vzw 

OCLC / ADGC 
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11/03/2015 Studiemiddag “Atlassen in het Scheepvaart- 

 Museum”, Amsterdam Steven Van Impe 

13/03/2015 Groupe de contact FNRS "Documents rares  

 et précieux": table ronde, Brussel Steven Van Impe 

08/05/2015 Jaarvergadering Vlaamse Werkgroep  

 Boekgeschiedenis, Antwerpen Steven Van Impe 

13/06/2015 Jaarvergadering Nederlandse Boekhistorische 

 Vereniging, Rotterdam Steven Van Impe 

15-19/06/2015 Opleiding UPLA schaderegistratie, Brugge Dorrit Van Camp 

18/06/2015 Old Cities, New Insights. Colloquium over  

 stadsplannen, Antwerpen Steven Van Impe 

19/06/2015 Open Data Dag Vlaanderen – 4de editie Peter Rogiest 

30/06-02/07/2015 Final conference of Brokering Migrant’s Cultural  

 Participation, Barcelona An Renard 

11-17/07/2015 International Conference for the History of  

 Cartography, Antwerpen Steven Van Impe 

09-11/09/2015 What do we lose when we lose a library?,  Natasja Schouterden 

 Leuven Dorrit Van Camp 

  Steven Van Impe 

17-18/09/2015 Informatie aan zee, Oostende An Renard 

  Peter Rogiest 

  Natasja Schouterden 

26/10/2015 CERL Workshop ‘Material Evidence in  

 Incunabula’, Antwerpen Steven Van Impe 

27/10/2015 CERL Seminar ‘Library History. Why? What?  

 How?’ Antwerpen Steven Van Impe 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek Dagelijks Bestuur, Raad van  

 Bestuur, Algemene Vergadering An Renard, 

  Steven Van Impe 

Abraham – online databank  

voor kranten Stuurgroep (voorzitter) An Renard 

Proeftuinproject Deponering  

Digitale Publicaties Stuurgroep (voorzitter) An Renard 

Stichting Lezen/Iedereen Leest Raad van Bestuur An Renard 

Vlaams Fonds voor de Letteren Raad van Bestuur An Renard 

DBNL Commissie (lid) An Renard 

VVBAD Raad van Bestuur An Renard 

Delpher (NL) Raad van advies An Renard 

Universiteit Antwerpen Klankbordgroep geschiedenis An Renard 

Vereniging van Religieus-weten- 

schappelijke Bibliothecarissen Algemene vergadering Steven Van Impe 

Vlaamse Werkgroep Boek- 

geschiedenis Bestuur Steven Van Impe 

Vereniging van Antwerpse  

Bibliofielen Bestuur Steven Van Impe 

Redactie tijdschrift HistriANT Redactie Steven Van Impe 

Jaarboek voor Nederlandse  

Boekgeschiedenis Redactie Steven Van Impe 

ShortTitleCatalogusVlaanderen Stuurgroep Steven Van Impe 

Flandrica.be Redactie Steven Van Impe 

 

 

 │ Deelnames aan wetenschappelijke bijeenkomsten │Participaties aan bestuursraden 
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Presentaties 

Cursus collectiebeheer in het kader van de lezingenreeks “Aan de slag met archief en documentatie” in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum te Erpe-Mere,  

georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen Dirk Van Duyse 

Begeleiding opstartvergadering piloottraject collectiebeleidsplanning archiefsector, bij Faro (Brussel) Dirk Van Duyse 

De wisselwerking tussen werkvloer en workflows bij het ontwikkelen van een DAMS (Informatie aan Zee, Oostende (B)) Peter Rogiest 

Zorgzaam omgaan met oude drukken Steven Van Impe 

Hoe verzeker je een collectie oude drukken? Steven Van Impe 

 

Publicaties 

Review of Sean Cubitt 'The practice of light: a genealogy of visual technologies from prints to pixels'. In: Art Libraries Journal, 40, p. 49-50. Peter Rogiest 

Ottavio Pisani, humanistisch cartograaf. In: J. Parmentier, ed.: De wereld gespiegeld. Antwerpen, 2015, p. 62-65. Steven Van Impe 

Cartografische collecties: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen. In: Caert thresoor 34 (2015) 2, p. 107-110.  Steven Van Impe 

 │ Presentaties en publicaties 
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In het jaarverslag van 2014 werd 

slechts zeer summier ingegaan op de 

aanwinsten die dat jaar gebeurden. 

Door een tijdelijke verschuiving in de 

takenpakketten konden de aanwinsten 

toen immers niet worden verwerkt. Dat 

gebeurde uiteindelijk vanaf de zomer 

van 2015. Dit verklaart waarom het 

jaarverslag van 2015 ook de aan-

winsten oude drukken van 2014 

vermeldt. 

 

Vanaf 2015 worden oude drukken niet 

meer aangekocht met een apart 

budget; de aankopen worden nu 

gefinancierd uit het algemene budget 

voor boekenaankopen. Onderling werd 

wel afgesproken dat er van dat 

gezamenlijke budget 20.000 euro 

gereserveerd blijft voor de aankoop van 

oude drukken, waardoor de financiële 

middelen in deze periode dus stabiel 

zijn gebleven. Daarnaast bestaat er nog 

steeds de mogelijkheid om beroep te 

doen op de financiële ondersteuning 

van het Dotatiefonds voor Boek en 

Letteren. 

In het onderstaande verslag wordt niet 

elke aanwinst vermeld; veel van de 

goedkopere aanwinsten betreffen 

devotieboekjes die in Antwerpen 

gedrukt zijn. Die zijn onder andere van 

belang om de carrière van Antwerpse 

boekdrukkers te volgen, en om het 

godsdienstige leven in de stad in kaart 

te brengen. 

 

Meditationum sive precationum 

secretarum libellus, plane piissimus / 

Aurelius Augustinus Hipponensis. – 

Antverpiae : apud Martinum Caesarem, 

1532. Cat.nr. 792990. Verwerving 

Veiling The Romantic Agony, 22-23.11. 

2013, cat. 52 nr. 940 

 

Dit devotieboekje is bijzonder zeld-

zaam, waarschijnlijk uniek: het 

staat niet vermeld in het weliswaar 

verouderde, maar bijzonder volle-

dige standaardwerk Nijhoff-Kronen-

berg en het werd ook niet aange-

troffen door de bibliografen van de 

Universal Short Title Catalogue die 

alle zestiende-eeuwse boeken in 

heel Europa in hun databank 

hebben opgenomen. Het boekje is 

gedrukt in het kleine en goedkope 

sedecimo-formaat, waarmee het in 

de palm van een hand past. 

Misschien is het boekje specifiek 

bedoeld voor de Noord-Europese 

markt: naast de hoofdtekst, die 

wordt toegeschreven aan Sint 

Augustinus of aan Sint Anselmus 

van Canterbury, bevat het boek ook 

gebeden van de H. Brigitta van 

Zweden. Op de titelpagina van het 

exemplaar staat bovendien een 

herkomstmerk: “Monasterij 

Petridom.” wat zou kunnen ver-

wijzen naar de Petersdom in de 

Noord-Duitse havenstad Bremen. 

 

Der Blinde vom Berg / Cornelius 

Franciscus de Nelis. – Zürich, [c.1791]. 

Cat.nr. 795787. Verwerving veiling 

Alain Ferraton, 21-06-2013, cat.nr. 69 

 

Dit is een Duitse vertaling van het 

belangrijkste verlichtingstractaat uit 

de Zuidelijke Nederlanden, de 

filosofische roman L’aveugle de la 

montagne van de Leuvense 

professor en bibliothecaris en latere 

Antwerpse bisschop Cornelius 

Franciscus de Nelis (1736-1798). In 

dit essay probeert Nelis het 

bestaan van God te bewijzen op 

basis van ontdekkingen in de 

natuurwetenschappen. De Duitse 

vertaling verscheen anoniem in 

Zürich, maar wordt toegeschreven 

aan de Zwitserse predikant en 

filosoof Johann Kaspar Lavater 

(1741-1801). 

 │ Opvallende aanwinsten oude drukken 
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Elucidarius poeticus, sive 

Dictionarium nominum propriorum 

virorum, mulierum, populorum, 

idolorum, urbium, fluviorum, 

montium, caeterorumq[ue] locorum / 

Robert I Estienne. – Antverpiae : ex 

officina Joannis Gymnici, 1553. Cat.nr. 

801088. Verwerving veiling The 

Romantic Agony, 16-05-2014, cat. 53 

nr. 1134 

 

Dit is een bijzonder zeldzaam 

schoolboekje, geschreven door de 

Franse humanist en boekdrukker 

Robert I Estienne. Het is een 

Latijns woordenboek voor eigen-

namen, eigenlijk een soort zak-

encyclopedie van de oudheid. Het 

werd gedrukt in Antwerpen, maar 

was vermoedelijk bedoeld voor de 

Engelse markt: de enige exemplaren 

die de Universal Short Title 

Catalogue kent, berusten in 

Engelse bibliotheken. Bovendien is 

dit exemplaar duidelijk gebruikt 

geweest door verschillende 

Engelse schooljongens, die hun 

naam op de titelpagina en elders in 

het boek gekriebeld hebben. 

Nieuwe liiste van t' recht vande 

licenten. – Antwerpen : by Hieronymus 

Verdussen, 1629. Cat.nr. 801107. 

Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 21-11-2014, cat. 54 nr. 1398 

 

Deze ordonnantie is bedoeld om de 

taksen te regelen die betaald 

moeten worden voor handel met de 

rebelse provincies van de Neder-

landen. Opvallend genoeg is dit het 

enige bekende exemplaar, wat niet 

zo logisch is voor een overheids-

publicatie die ruim verspreid moest 

worden.  

Bovendien is dit exemplaar nooit 

gebruikt: de bladen zijn gevouwen, 

maar nooit opengesneden. 

Achteraan is ook duidelijk dat de 

datum van de ordonnantie 

achteraan is opengelaten. Betreft 

het een wetsontwerp dat uiteindelijk 

nooit is uitgevaardigd? 

 

Schryf-konst boeck van differente 

gheschriften / Peeter Jansen. - S.l., 

[16--?] . Cat.nr. 801110. Verwerving 

veiling The Romantic Agony, 21-11-

2014, cat. 54 nr. 1264 

Dit spectaculaire schrijfkunstboek is 

een enigma. Het vermeldt geen 

plaats of jaar van uitgave, maar is 

waarschijnlijk gedrukt in de Zui-

delijke Nederlanden (Antwerpen) 

en is in elk geval katholiek ge-

inspireerd – dit in tegenstelling tot 

de meeste andere schrijfkunst-

boeken uit deze periode, die in de 

protestantse Noordelijke Neder-

landen verschenen. De auteur, 

Peeter Jansen, is totaal onbekend. 

 

Een schoone historie vanden 

vromen ridder Maleghys die 't 

vervaerlijck ros beyaerdt wan. - 

Antwerpen, Hieronymus V Verdussen, 

[1694-1717] . Cat.nr. 801112. 

Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 21-11-2014, cat. 54 nr. 383 ; 

Ex-libris van Willy Braeckman. 

 

Het Middelnederlandse verhaal van 

de ridder Malegys (Madelgijs) is nu 

nagenoeg vergeten, maar in de 

middeleeuwen was het even bekend 

als Reynaert de Vos, Uilenspiegel, 

Karel ende Elegast of De Vier 

Heemskinderen. De Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

bewaart enkele fragmenten van 

een verdwenen middeleeuwse 

Madelgijsroman. Deze nieuwe aan-

winst is dan weer een getuige van 

een veel latere versie van het ver-

haal, die hier via het Frans terug in 

de Nederlandse letterkunde opduikt. 

 

Officium beatae Mariae virginis. – 

Antverpiae : apud Joannem 

Keerbergium, 1611. Cat.nr. 801177:1. 

Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 21-11-2014, cat. 54 nr. 1245 

 

Dit getijdenboek van de Maria is 

een typisch liturgisch product van 

contrareformatorisch Antwerpen. 

Bovendien vertelt het een boeiend 

verhaal over de concurrentie onder 

de Antwerpse drukkers: in principe 

hadden de erfgenamen van 

Christoffel Plantijn het alleenrecht 

op het drukken van liturgica, maar in 

de praktijk probeerden 

verschillende andere Antwerpse 

drukkers dat monopolie te door-

breken. Jan van Keerbergen was 

één van de meest bittere 
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concurrenten van Jan I Moretus, de 

schoonzoon van Plantijn. In dit 

officie dekt hij zich juridisch in door 

het opnemen van een aantal, 

tamelijk agressief gestelde, 

octrooien én een brief van de paus. 

Dirk Imhof, publiceerde intussen 

een kort artikel op basis van deze 

aanwinst in het boekhistorisch 

tijdschrift De Gulden Passer. 

 

Pronosticatie van de[n] jare ons 

heren .M.CCCCC. en[de] .XLIIII. / 

Cornelis Schuute. – Antwerpen : Willem 

Vorsterman, 1544. Cat.nr. 801210. 

Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 21-11-2014, cat. 54 nr. 1129 

 

Tussen 1535 en 1561 publiceerde 

de Brugse arts Cornelis Schuute 

elk jaar minstens één en vaak 

meerdere almanakken. Omwille 

van het tijdelijke karakter van dit 

soort drukwerk zijn die zelden 

bewaard gebleven. Deze almanak 

voor het jaar 1544 is waarschijnlijk 

een unicum, en ondanks het feit dat 

het stuk ernstig beschadigd is, is 

het daardoor bijzonder waardevol. 

Almanach voor het schrickel-jaer 

ons Heere M.D.CC.VIII. / Lucas van 

Brugghe. – Antwerpen : by Joannes 

van Soest, 1708 .  

Cat.nr. 801327. Verwerving veiling The 

Romantic Agony, 21-11-2014, cat. 54 

nr. 364 

 

Ook deze almanak is bijzonder 

zeldzaam, hoewel hij een stuk 

jonger is dan het exemplaar van 

Cornelis Schuute.  

Het betreft hier een zogenaamde 

plakalmanak, die tegen de muur 

gekleefd werd en als het jaar om 

was gewoon overplakt werd met de 

volgende almanak. Door die 

procedure zijn er maar erg weinig 

exemplaren die de tand des tijds 

overleven. 

 

Ghebreken der tonghe, ende 

middelen om die te verbeteren / 

Antonius van Bourgoingne. – 

Antwerpen : by Jan Cnobbaert, 1631. 

Cat.nr. 802221. Verwerving veiling 

Marc Van de Wiele, 04-10-2014, 

cat.nr. 1025 

 

Antonius a Burgundia (Antoine van 

Bourgondië) was een Brugs 

geestelijke. In 1631 publiceerde hij, 

gelijktijdig in het Latijn en het 

Nederlands, zijn embleemboekje 

Ghebreken der tonghe. Embleem-

boeken zijn een typisch vroeg-

modern genre, waarbij een 

allegorische afbeelding gecom-

bineerd wordt met een mysterieus 

vers. In een onderstaand, meestal 

sterk moraliserend tekstje wordt het 

‘raadsel’ opgelost. De Ghebreken 

der tonghe is een vernuftig staaltje 

van barokke literatuur. Het thema, 

de tong, biedt de auteur de kans 

om emblemen te maken over 

leugens, bedrog, roddel, achter-

klap, beledigingen en babbelzucht. 

 

Den zegenprael van Antwerpen veel-

gelucks biedende aen haeren wel-

beminden inboorling, lang-

gewenschten herder, en zeer-

geagten bisschop, ... Jacobus, 

Thomas, Josephus Wellens, met 

eenpaerige vreugde-teekenen aldaer 

synen plegtigen intrede zullende 

doen den IX. van september / Jan 

Antoon Frans Pauwels. – Antwerpen : 

by J.P. de Cort, [1776]. Cat.nr. 801030 

 

Lacrymae tityri ad tumulum 

coridonis, piis effusae manibus 

illustrissimi et reverendissimi 

domini, domini Jacobi, Thomae, 

Josephi Wellens, episcopi 

Antverpiensis ... decessit trigesimâ 

januarii anni currentis 1784 / Jan 

Antoon Frans Pauwels. – Antverpiae : 

typis J.P. de Cort, 1784. Cat.nr. 

801029. Aankoop van dhr. Boris 

Rousseeuw, 28 mei 2015. 

 

Dit zijn twee zeldzame gelegen-

heidsgedichten in verband met de 

Antwerpse bisschop J.T.J. Wellens 

(1727-1784). De populariteit van 

deze bisschop blijkt uit de tientallen 

gelijkaardige publicaties die werden 

gepubliceerd naar aanleiding van 

zijn verkiezing tot bisschop, zijn 

intrede in Antwerpen en zijn over-

lijden. Na zijn dood werden zijn 

verzamelde preken gebundeld en 

uitgegeven. Deze twee gedichten, 

allebei van de hand van de 

Antwerpse ‘stadsdichter’ Jan 
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Antoon Frans Pauwels, waren 

onbekend tot de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience ze aankocht.   

 

Reyneke Vosz de olde. –  Rostock : by 

Stephan Mölleman; Lübeck : in 

vorlegginge Laurentz Albrechts, 1592. 

Cat.nr. 802172. Verwerving veiling The 

Romantic Agony, 24-25/04/2015, cat. 

55 nr. 1181 

 

De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience bezit een omvangrijke 

collectie literatuur rond de figuur 

van Reynaert de Vos. Enkele jaren 

geleden werd bijvoorbeeld de 

uiterst rijke collectie van privé-

verzamelaar Wim Gielen verworven. 

Sindsdien worden regelmatig 

nieuwe Reynaerdiana aangekocht, 

en dat om de ‘Vlaamse’ Reynaert in 

een internationale context te 

plaatsen. Deze editie is een 

zeldzaam exemplaar van één van 

de twee Duitse reynaert-tradities, 

meer bepaald de Platduitse. 

 

The history of Reynard the Fox, 

Bruin the Bear, &c. –  London : printed 

for G. Smith, 1756. Cat.nr. 805585. 

Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 24/11/2015, cat. 56 nr. 868 

 

Ook in Engeland was Reynaert de 

Vos een bekend onderwerp. De 

basis voor deze tekst is een 

vertaling uit 1485 door de eerste 

Engelse drukker, William Caxton, 

gebaseerd op de Middelneder-

landse Reynaert. In de collectie van 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience is deze Engelse traditie 

niet zo goed vertegenwoordigd. 

Deze nieuwe aanwinst van een erg 

late uitgave is interessant, omdat 

ze kan tonen hoe het Reynaert-

verhaal functioneerde voor een 

achttiende-eeuws publiek: in de 

inleiding schrijft de anonieme 

bewerker hoe hij een moraliserend 

commentaar heeft toegevoegd aan 

elk hoofdstuk. 
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1. Jacobus Triglandius in den sack, 

toegestrickt door den liefhebber der 

waerheyt A.B. – Antwerpen : 

ghedruckt by Jan Knobbaert, [1635]. 

Cat.nr. 805596:1 

 

2. Kort ende goet bescheyt aenden 

Antwerpschen voor-bode, noopende 

eenighe ghetuyghenissen der H. 

Schrift van Jacobo Triglandio in het 

los gebouw des pausdoms 

geallegeert. – Amstelredam : gedruckt 

voor Marten Jansz. Brandt, 1635. 

Cat.nr. 805596:2 

 

3. Boodtschap voor Jan Knobbaert 

boeckverkooper tot Antwerpen. In 

het korte te doen aen A.B. ons 

onbekent ... Noopende de 

wederlegginge onlanghs by den 

selven A.B. ... uytgegeven. – 

Amstelredam : gedruckt voor Marten 

Jansz. Brandt, 1635. Cat.nr. 805596:3. 

Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 24/11/2015, cat. 56 nr. 1202 

Deze drie kleine pamfletjes maken 

deel uit van een polemische ‘mini-

oorlog’ tussen de Nederlandse 

gereformeerde theoloog Jacob 

Trigland en de Antwerpse 

boekdrukker Jan Cnobbaert, die 

vermoedelijk zelf de werkjes 

schreef die hij uitgaf onder het 

pseudoniem ‘A.B.’ Het is vrij 

uitzonderlijk dat een boekdrukker 

op deze manier naar voor treedt, en 

deze pamfletjes zijn ook bijzonder 

zeldzaam.  

 

Examen der chyrurgie ... beneffens 

een aenhangsel van den omloop des 

bloedts / Cornelis Herls en Ferdinandus 

Gruiwardt. Antwerpen : by de weduwe 

van Joseph Jacops, 1700. Cat.nr. 

805615. Verwerving veiling Marc van 

de Wiele, 10/10/2015, cat.nr. 874 

 

Het Examen der chyrurgie was een 

populaire handleiding voor chirur-

gijnen. Terwijl artsen een weten-

schappelijke opleiding in het Latijn 

kregen aan de universiteit, werden 

chirurgijns (net als bijvoorbeeld 

vroedvrouwen) beschouwd als een 

soort van ambachtslieden. Ze leer-

den hun vak vooral ‘al doende’ of 

door zelfscholing op basis van dit 

soort cursussen in het Nederlands. 

Het boek van Herls is bedoeld om 

de chirurgijn de nodige medische 

achtergrondkennis te geven. Het is 

opgesteld als vraag-en-antwoord, 

omdat het ook bedoeld is om te 

helpen bij het ‘Examen’ uit de titel: 

vooraleer de chirurgijn de officiële 

toestemming kreeg om zijn beroep 

uit te oefenen, werd hij onder-

vraagd door de stadsgeneesheer. 

De Middelburgse arts Ferdinand 

Gruiwardt voegde een stuk toe over 

de bloedsomloop. Op die manier 

raakten de nieuwe ontdekkingen 

van de Engelse arts Gabriel Harvey 

onder de chirurgijnen bekend. 
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Een opvallende groep aanwinsten zijn 

vroegmoderne Antwerpse 

nieuwspublicaties. Het betreft zowel 

kranten als losse pamfletten over de 

actualiteit. Toevallig verschenen in 

2014 en 2015 verschillende loten van 

deze uiterst zeldzame publicaties op de 

markt. Er is, ook internationaal, een 

groeiende interesse in dit soort 

drukwerk, dat bijzonder zeldzaam is en 

vroeger ook niet als voldoende 

belangrijk beschouwd werd. Zo 

verschenen de afgelopen maanden 

twee boeken met dit onderwerp waarin 

Antwerpen als internationaal centrum 

van nieuwsdistributie behandeld wordt: 

 

− Andrew Pettegree, The invention of 

news : how the world came to know 

about itself. New Haven : Yale 

University Press, 2014 

− Paul Arblaster, From Ghent to Aix : 

how they brought the news in the 

Habsburg Netherlands, 1550-1700. 

Leiden : Brill, 2014 

Beide publicaties vermelden unieke 

nieuwspamfletten en kranten die in de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

bewaard worden. Onder leiding van 

Andrew Pettegree loopt momenteel een 

Europees project om alle Europese 

kranten van de zeventiende eeuw in 

kaart te brengen. Ook het bezit van de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 

werd daarbij uitgebreid onderzocht. 

 

Drie publicaties over de Vrede van 

Münster. – Antwerpen : Guilliam 

Verdussen, 1648. Cat.nrs. 793001, 

793002 & 793003. Verwerving veiling 

The Romantic Agony, 22-23.11.2013, 

cat. 52 nr. 1069 

 

De Vrede van Münster bracht in 

1648, tot opluchting van heel 

Europa, een einde aan de Tachtig-

jarige Oorlog. Guilliam Verdussen, 

een telg van een prominente 

Antwerpse boekdrukkersfamilie, 

was vanaf 1635 de uitgever van de 

belangrijkste Antwerpse krant: de 

Antwerpsche dijnsdaeghsche / 

vrijdaeghsche post-tijdinge. Hij 

stapte daarmee in de voetsporen 

van krantenpionier Abraham 

Verhoeven. Deze krant is bijzonder 

zeldzaam. De Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience bezit slechts 

enkele afleveringen, die aan het 

einde van de zeventiende eeuw 

door de erfgenamen van Guilliam 

Verdussen werden uitgegeven. De 

aangekochte pamfletten kunnen 

beschouwd worden als een soort 

van extra editie: ze zijn op hetzelfde 

kleine formaat als de kranten 

gedrukt, maar hebben een eigen 

titel en staan volledig in het teken 

van de afgekondigde vrede. Er is 

geen enkel ander exemplaar 

bekend van deze bijlagen. 

 

Den ordinarissen postilion [20 

augustus 1650]. – Antwerpen : 

Maarten Binnart, 1650. Cat.nr. 801261. 

Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 21-11-2014, cat. 54 nr. 1243 

 

Naast Guilliam Verdussen gaf ook 

de Antwerpse boekdrukker Maarten 

Binnart een krant uit: Den ordina-

rissen postilion. Ook deze krant is 

bijzonder zeldzaam, en de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

bezat tot nu toe geen enkele 

aflevering. Het exemplaar van  

20 augustus 1650 is ook het enige 

bekende van die datum. De meeste 

afleveringen van de krant van 

Binnart worden bewaard in de 

Bibliothèque Mazarine in Parijs en in 

de Koninklijke Bibliotheek van 

Zweden in Stockholm: Frankrijk en 

Zweden waren op het einde van de 

 │ Vroegmoderne nieuwspublicaties 
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Tachtigjarige Oorlog de belang-

rijkste militaire tegenstanders van 

de Spaanse Nederlanden, en 

Binnart publiceerde vooral verhalen 

over die veldtochten. 

 

Antwerpsche dijnsdaeghsche / 

vrijdaeghsche post-tijdinge. 

Toegevoegd aan catalogusnummer B 

666. Verwerving veiling The Romantic 

Agony, 21-11-2014, cat. 54 nr. 1531 

 

Van de reeds genoemde krant van 

de familie Verdussen bezat de 

Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience slechts enkele losse 

afleveringen van het einde van de 

zeventiende eeuw. Ze bezit wel 

volledige reeksen van de jaren 

1700-1702, 1703-1705 en vanaf 23 

juni 1716 tot de laatste aflevering 

onder die naam, 30 december 

1718. Dank zij de aankoop van een 

lot met verschillende afleveringen 

zijn er nu een aantal losse 

afleveringen bijgekomen, waarvan 

er zeven in de grote lacune tussen 

1705 en 1716 vallen. Zo wordt het 

mogelijk de evolutie van deze krant 

toch een beetje te volgen. Na 1718 

wordt de krant herdoopt tot Gazette 

van Antwerpen. Ze zal nog bestaan 

tot 1804. 

 

Wekelyks boere nieuws-blad. III. 

vrydag den 20 january 1792. –  

Antwerpen : Spanoghe, 1792. Cat.nr. 

801403. Verwerving veiling The 

Romantic Agony, 21-11-2014, cat. 54 

nr. 1531 

 

Dit zeldzame Antwerpse tijdschrift 

werd uitgegeven door de politiek 

zeer geëngageerde boekdrukker 

Cornelius Martinus Spanoghe 

(1758-1829). Tijdens de Brabantse 

Omwenteling (1789) had hij partij 

gekozen voor keizer Jozef II, die 

met zijn radicale hervormingen de 

meerderheid van de bevolking 

tegen de haren had gestreken. Al in 

1789 startte Spanoghe met een 

eerste krant, de Dagelyksche en 

algemeyne Europische Mercurius. 

Die werd al snel verboden, en de 

winkel van Spanoghe werd door het 

gepeupel kort en klein geslagen. 

Na de Oostenrijkse Restauratie 

raakte Spanoghe verbitterd, omdat 

in zijn ogen de schuldigen niet 

gestraft werden terwijl hij als loyale 

onderdaan schade leed. Zijn 

Wekelyks boere nieuws-blad is niet 

meer of niet minder dan een 

scheldkrant. Van het krantje ver-

schenen maar enkele afleveringen, 

waarvan er geen enkele in een 

Antwerpse bibliotheek bewaard 

werd. Voor zover bekend bezit 

geen enkele bibliotheek de 

volledige reeks. 
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Henri Godts (Brussel): 

− 16 juni 2015: nrs. 389 en 404. 

 

Romantic Agony (Brussel): 

− 24 & 25 april 2015: nrs. 805 en 812; 

− 20 & 21 november 2015: nrs. 772 

en 1565. 

 

Marc Van de Wiele (Brugge): 

− 9 en 10 oktober 2015: nrs. 518, 519 

en 520. 

 

 

Dit zijn de opvallendste aanwinsten: 

 

Aan den heer Léopold De Wael, 

burgemeester van Antwerpen : de 

inwoners der 6de wijk. - [S.l. : s.n.], 

1877. - [Z.p.]. Cat.nr. 804747. Aange-

kocht op de veiling van Romantic 

Agony (Brussel), 20 & 21 november 

2015, lot 1565.  

 

Langwerpige, rode goudgestem-

pelde lederen band met het 

wapenschild van Antwerpen op het 

voorplat. 

Dankbetuiging van de inwoners van 

de 6de wijk van Antwerpen voor het 

optreden van hun burgemeester 

Léopold De Wael (1823-1892) 

tijdens de zitting van de gemeente-

raad van 26 mei en 6 juni 1877. Het 

volk dankt de burgemeester voor 

zijn redevoeringen waarmee een 

repliek gegeven werd op de laster-

taal uitgesproken door de volks-

vertegenwoordiger Eug. Dedecker 

in de Wetgevende Kamer. Tekst 

opgesteld in het Nederlands en 

Frans, gevolgd door ca. 950 hand-

tekeningen van inwoners van de 

6de wijk. Bevat een litho van de 

burggraaf, getiteld ‘Signorken’, door 

Vervloet de Malines. 

 

Le Cloître / Émile Verhaeren ; ill. 

Constant Montald. - Paris : La 

Connaissance, 1920. - 80 p. : ill. Cat.nr. 

799756 – Oplage: 125 genummerde 

exemplaren. Nr. 119, met boekband 

van “Georges Cornez et ses filles”. 

Aangekocht op de veiling van Henri 

Godts (Brussel), 16 juni 2015, lot 404. 

 

Deze editie werd aanvankelijk in 

1914 opgestart door de Brusselse 

uitgever Deman. Maar het werd pas 

na de Eerste Wereldoorlog – toen 

Émile Verhaeren (1855-1916) al 

overleden was – gerealiseerd door 

uitgeverij La Connaissance, die 

“par respect pour la mémoire du 

chantre des Flandres, accepta le 

devis primitif de l’éditeur Deman, 

approuvé par le poète”. 

 

Eergedicht opgedragen aan de 

achtbare Heeren Lodewijk Beernaert 

en Hendrik de Jonghe vierende het 

vijf-en-twintigste jaar van hunnen 

dienst als leden van ’t Broederschap 

der algemeene Berechtinge ter 

zilveren portie van Sint Salvator’s 

hoofd- en bisschoppelijke kerke, tot 

Brugge, op den 9 juli 1883 / Guido 

Gezelle. - Brugge : F. Claeys, 1883. - 9 

p. Cat.nr. 8805584 – Met enkele rand-

nota’s in blauw potlood (Allossery?). 

Aangekocht op de veiling van Marc Van 

de Wiele (Brugge), 9 & 10 oktober 2015, 

lot 518. 

 

Gouden-Bruiloftkrans aangeboden 

aan Eerw. Moeder Bernarde en aan 

Zuster Barbara in de wereld Juliana 

Van Haelemeersch en Johanna-

Katharina Lonneville, beiden vijftig 

jaar in het gemeente der Zwarte 

Zusters dat men heet in Bethel of ten 

Castanjeboome […] te Brugge, op 

maandag, den 25en in Zaaimaand 

1897 / Guido Gezelle. – Brugge : Sint-

Augustinus, [1897]. – 23 p. Cat.nr. 

805586 – Enkele randnota's in 

handschrift (Allossery?). Aangekocht op 

de veiling van Marc Van de Wiele 

(Brugge), 9 & 10 oktober 2015, lot 519. 

 

Zie: J. Boets, Gezelle’s zelfstandige 

publicaties : proeve van bibliografie, 

in: Gezelliana, jg. 7, 1976, afl. 2-3-4, 

p. 64. 

 

“Ik ben een snaar op uwe harp” : 

suite van elf platen geïnspireerd 

door verzen uit "Adagio", dicht-

bundel van Felix Timmermans. - 

Antwerpen, Kunstkring 't Getij, 1972. - 

[Z.p.] :ill. Cat.nr. 797284 – Oplage: 130 

exemplaren op handgeschept papier, 

zijnde 5 geletterd A-E (voorbehouden 

 │ Opvallende aanwinsten moderne drukken: aangekocht op een veiling 
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exemplaren), 25 genummerd VI-XXX 

(voorbehouden exemplaren), en 100 

genummerd 31-130 (voor verspreiding). 

Nr. 44. Aangekocht op de veiling van 

Romantic Agony (Brussel), 24 & 25 

april 2015, lot 805.  

 

Kunstenaarsmap met 11 etsen, 

burins, lino's of houtgravures door 

11 werkende leden van de kunst-

kring ’t Getij, genummerd en 

gesigneerd door de kunstenaars : 

W. Brems, J.P. de Coster, M. de 

Groot, G. Dierikx, G. Gaudaen,  

J. Gorus, P. Janssens, G. Mariman, 

F. Theys, M. van den Dries en  

R. Veris. Al deze platen werden 

geïnspireerd door verzen uit de 

dichtbundel Adagio van Felix 

Timmermans (1886-1947), en wil 

zo bijdragen tot de herdenking van 

deze letterkundige. 

 

Liederen voor een kind (1911-1912). - 

Karel van de Woestyne. - [S.l.] : 

Nationale Hoogere School voor 

Sierkunst, [s.a.] - 11 p. Cat.nr. 797281 

– Oplage: 15 genummerde exemplaren. 

Nr. 4. Aangekocht op de veiling van 

Romantic Agony (Brussel), 24 & 25 april 

2015, lot 812. 

 

Gedrukt naar een typografisch 

ontwerp van Paul G. Roelants. 

 

La légende, les aventures héroïques, 

joyeuses et glorieuses d'Ulenspiegel 

et de Lamme Goedzak au pays de 

Flandres et ailleurs / Charles De 

Coster ; voorwoord Joseph Hanse ; 

maquette en illustraties Paul G. Klein. - 

Damme : Paul Klein, 1964. Cat.nr. 

804766 – De oplage van deze editie 

bedraagt 115 exemplaren: 100 

exemplaren voorbehouden voor de 

Staat (1-100), gedateerd en gesigneerd 

door de kunstenaar, en 15 exemplaren 

voor (A-O) bestemd voor de kunstenaar 

en voor bepaalde huldeblijken. Aan-

gekocht op de veiling van Romantic 

Agony (Brussel), 20 & 21 november 

2015, lot 772. Nr. 25.  

 

Deze monumentale editie van De 

legende van Uilenspiegel van 

Charles De Coster werd ingeleid 

door Joseph Hanse, lid van de 

Academie, en gerealiseerd dor 

schilder Paul Klein, graveur en 

kunstenaar van het boek, in zijn 

werkplaats te Damme. De 30 platen 

werden door de kunstenaar en door 

de Gezellen van de Prentkunst te 

Damme uitgevoerd en met de hand 

gekleurd. De versierde initialen zijn 

in hout gesneden en opgewerkt met 

het penseel. De titelbladzijden zijn 

getekend en gegraveerd. Het 

handzetwerk werd toevertrouwd 

aan Vercruysse, meesterdrukkers 

te Brugge, die ook het drukwerk 

verzorgden. Meesterbinder Lucien 

Vandendriessche te Brugge nam de 

uitvoering van de band op zich. 

 

Rousselaere, 3 oest 1882 / Guido 

Gezelle. - Rousselaere : Jules de 

Meester en Cie, [1882]. – [Z.p.] Cat.nr. 

805589 – Aangekocht op de veiling van 

Marc Van de Wiele (Brugge), 9 & 10 

oktober 2015, lot 520. Later verschenen 

in Tijdkrans. 

 

Les sept péchés capitaux / ill. Joë 

Meulepas ; voorwoord Victor Bol. - 

Louvain : Paradis Perdu, 1935. - [Z.p.] : 

ill. Cat.nr. 799755 – Oplage: 55 

genummerde exemplaren, zijnde num-

mers I-V en 6-55. Bevat 7 afbeeldingen. 

Nr. 15, gesigneerd in het colofon. 

Aangekocht op de veiling van Henri 

Godts (Brussel), 16 juni 2015, lot 389. 

 

Joseph (Joë) Meulepas (1915-

2007) is bekender als de politieke 

cartoonist Pil (De Standaard en Het 

Nieuwsblad). In 1950 verscheen 

Met pijl en pen: karikaturen, een 

bundeling van zijn spotprenten uit 

zijn eerste jaren bij De Standaard, 

en van 1957 tot 1983 liep in deze 

krant zijn dagelijkse stripreeks 

Meneerke Peeters. 

 

Victor Stuyvaert : 10 onuitgegeven 

houtsneden = Victor Stuyvaert : 10 

bois inédits = Victor Stuyvaert : 10 

inedited wood-engravings. - [S.l.] : 

Koninklijke Vereniging “De Vrienden 

van het Museum van Gent”, 1975. - 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 797366. Map met 10 

onuitgegeven houtsneden. Oplage: 500 

genummerde exemplaren. Nr. 148. 

Aangekocht op de veiling van Romantic 

Agony (Brussel), 24 & 25 april 2015, 

toegevoegd aan lot 812. 
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De voorbije jaren bouwde de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience 

stelselmatig een tot de verbeelding 

sprekende collectie “onder de toon-

bankliteratuur” uit. De productie is 

grotendeels te situeren in de jaren  

1960 en begin jaren 1970, en als 

zodanig typerend voor de toenmalige 

tijdgeest. De auteurs maakten gebruik 

van een – al dan niet expliciet –

pseudoniem, en veelal is het een goed 

bewaard geheim wie achter deze 

schrijversnamen schuil ging. 

 

In de loop van 2015 kon de Erfgoed-

bibliotheek deze collectie verder 

vervolledigen, dankzij een aankoop bij 

een antiquariaat, met diverse publica-

ties uitgegeven door obscure uit-

geverijen als o.a. Cultus (Edegem),  

De Globe (Gent), De Goudvink 

(Antwerpen), De Schorpioen 

(Strombeek-Bever), en De Steenbok 

(Merelbeke), die o.a. behoorden tot de 

Amor-reeks, Charming-serie, de 

Cherie-reeks, Ricardo’s volksromans, 

de Lotus-reeks, de Rode vampen-

reeks, de Signaal-reeks, de Tornado-

reeks, de Vulcano-reeks, Sex top : de 

moderne roman voor rijpe lezers, of 

Sexy : volledige erotische roman. 

Diverse uitgaven zijn van de hand van 

Maurice Granville, Esther Mardò, Jules 

Moran en Tsjang Wei Foe, waarachter 

veelschrijver Herman Nicolaas van der 

Voort (1900-1982) schuil ging. 

 

 

1. De Carbolineum Pers 

 

Bibliografie van de bibliofiele 

uitgaven van Renaat Bosschaert / 

Peter Simoens. – Kalmthout : De 

Carbolineum Pers, 2015. – 57 p. : ill. 

Cat.nr. 793816 – Oplage: 60 genum-

merde exemplaren, gezet met de hand 

en op de handpers gedrukt, en verlucht 

met originele houtgravures van Renaat 

Bosschaert. Met kartonnen foedraaltje. 

Nr. 19.  

 

De Brugse graficus Renaat 

Bosschaert (1938-2007) drukte, 

tussen 1973 en 2003, 37 bibliofiele 

uitgaven op zijn handpers, steeds 

verlucht met zijn eigen grafiek. 

Peter Simoens stelde hiervan nu 

een gedetailleerde bibliografie op. 

 

Lieve vriendin / Stijn Streuvels. – 

Kalmthout : De Carbolineum Pers, 

2015. – 1 vel. Cat.nr. 803329 (Ludo 

Simons) – schenking. Oplage: 60 

exemplaren. Nr. 20. 

 

Deze brief van Streuvels aan zijn 

Nederlandse collega Kitty de 

Josselin de Jong uit 1967 – uit het 

bezit van de familie Lateur – werd 

ter gelegenheid van de tweejaar-

lijkse wandeling van het Stijn 

Streuvelsgenootschap, te Kalmthout 

op 10 oktober 2015, met de hand 

gezet en met de handpers gedrukt. 

 

Nihil obstat : het ghecroonde aersgat 

en andere scatologische liederen uit 

de zeventiende en achttiende eeuw / 

samenst. en nawoord Gilbert Huybens ; 

houtsneden Isabelle Vandenabeele. - 

Kalmthout : De Carbolineum Pers, 

2015. – 157 p. : ill. Cat.nr. 800000 – 

Oplage: 50 genummerde exemplaren, 

gebonden in kalfsperkament, met 

stofomslag en in beschermend foedraal. 

De houtsneden zijn in twee of drie 

kleuren en zijn eveneens met de hand-

pers afgedrukt. De exemplaren van de 

20 intekenaars zijn op naam gedrukt. 

Nr. 16, “voor de E.H.C. Antwerpen”, 

gesigneerd in het colofon door Gilbert 

Huybens en Isabelle Vandenabeele. 

 

 │ Onder de toonbankliteratuur │ Nieuw drukwerk in de marge 
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De menselijke stofwisseling heeft 

altijd tot de verbeelding gesproken 

van onze dichters en liedjes-

schrijvers, maar vanwege het taboe 

dat er vroeger heerste en vandaag 

nog steeds heerst op het anale 

gebeuren, zijn de meeste van hun 

teksten hierover niet bewaard of 

nooit uitgegeven. Om dit unieke 

boek te kunnen samenstellen heeft 

de Leuvense muziekhistoricus 

Gilbert Huybens daarom onbe-

kende en moeilijk leesbare hand-

schriften moeten doorzoeken. Hij 

zorgde ook voor de annotaties, de 

woordverklaring en het nawoord. 

De inhoud van deze allereerste 

Vlaamse scatologische bloemlezing 

is dan ook opmerkelijk: van de 

achttien opgenomen liederen zijn er 

tien nooit eerder gedrukt, en de 

andere zijn nauwelijks bekend. Het 

boek is met de hand gezet, met de 

handpers gedrukt, en verlucht met 

55 originele houtsneden van 

Isabelle Vandenabeele. 

 

Programme de la leçon de 

bibliographie / Karel van Hulthem ; inl. 

Pierre Delsaerdt. - Kalmthout : De 

Carbolineum Pers, 2015. - 39 p. : ill. 

Cat.nr. 803161. Oplage: 50 Arabisch 

genummerde exemplaren, en 5 Romeins 

genummerde en gebonden exemplaren. 

Nr. 38, gesigneerd door P. Delsaerdt. 

 

De bibliofiel en wetenschapper 

Karel van Hulthem (1764-1832) – 

wiens collectie van meer dan 

60.000 boeken na zijn dood de 

basis zou vormen van de Konink-

lijke Bibliotheek te Brussel – publi-

ceerde in 1800 het programma dat 

hij wou gaan doceren in zijn oplei-

ding voor toekomstige bibliotheca-

rissen aan de École Centrale du 

Département de l’Escaut te Gent. 

Deze nieuwe bibliotheek werd door 

hem samengesteld uit de collecties 

van de door de Franse bezetter 

opgeheven religieuze en weten-

schappelijke bibliotheken. In het 

ambitieuze Programme benadrukt 

Van Hulthem de nood van biblio-

thecarissen aan een encyclope-

dische kennis waarmee ze alle 

bibliotheekgebruikers kunnen helpen. 

Ook breekt hij een lans voor aan-

schouwelijk onderwijs: wie hand-

schriften laat zien als hij over dat 

onderwerp doceert, zal volgens 

hem veel meer effect ressorteren. 

De Franse bibliotheekhistorische 

literatuur beschouwt Van Hulthems 

initiatief als een belangrijke stap op 

weg naar een volwaardige opleiding 

voor het bibliotheekvak. Als het 

negende deel van de reeks Facsi-

mile’s van oude Vlaamse drukken 

is het Programme van een inleiding 

voorzien door Pierre Delsaerdt. Zijn 

tekst is op de handpers gedrukt. 

Het facsimile zelf is om technische 

redenen digitaal gereproduceerd.  

 

Uitzicht op zee / A.L. Snijders. - [S.l.] : 

Artistiek Bureau, 2015. - [Z.p.]. Cat.nr. 

801465 – Deze eerste uitgave heeft 

een oplage van 30 genummerde en 

gesigneerde exemplaren. Nr. 14. 

 

In opdracht van Artistiek bureau in 

blauw en zwart met de handpers 

van De Carbolineum Pers gedrukt. 

 

Vergeten gedicht / Gerrit Komrij. – 

Kalmthout : De Carbolineum Pers, 

2015. – [Z.p.]. Cat.nr. 796719 – Oplage: 

50 genummerde exemplaren. Nr. 34. 

 

Dit vergeten gedicht werd recent 

teruggevonden in een cahier uit 

1964. Het is de oerversie van het 

ongebundelde gedicht Reis, dat is 

verschenen in Kaas en brood (nr. 

56, 1964), het blad van de Amster-

damse studentensociëteit Olafs-

poort. Deze uitgave verscheen ter 

gelegenheid van Het Komrijk in 

Antwerpen op zaterdag 28 maart 

2015. 

 

 

2. Het Gonst 

 

Achtklank = 8 K. - Antwerpen : Het 

Gonst, 2015. – [Z.p.] Cat.nr. 804549 

(Demian) – Oplage: 55 genummerde en 

door Dick Wessels gesigneerde 

exemplaren. Nr. 9. 

 

Bibliofiele uitgave, gedrukt in grijs, 

rood en geel. Bevat een selectie 

klankgedichten van Hugo Ball, Max 

Ernst, Tristan Tzara, Hans Arp, 

H.N. Werkman, Kurt Schwitters, 
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Royston Balls, Oskar Pastior en 

H.H. ter Balkt. In deze uitgave is 

gebruik gemaakt van structuren 

opgebouwd uit het Kaba-ornament, 

naar een ontwerp van Bram de 

Does. Bijgevoegd: een afzonder-

lijke, genummerde plano met een 

druksel van een Kaba-structuur. 

 

Otophoon / Maurice Gilliams. – 

Antwerpen : Het Gonst, 2015. – [Z.p.] 

Cat.nr. 804548 – Oplage: 110 en 

enkele exemplaren. Nr. 113, ge-

signeerd in het colofon. 

 

Maurice Gilliams schreef dit als 

aanhef in Oefentocht in het 

luchtledige, een verzameling korte 

stukjes als voorstudie voor zijn 

roman Elisa, of het gevecht met de 

nachtegalen en de novelle De man 

in de mist. Het boek verscheen in 

1938 in derde druk bij De Neder-

landsche Boekhandel (Antwerpen). 

Deze uitgave is de bijdrage van Het 

Gonst aan het project ‘40plus’, dat 

in 2015 het licht zag ter gelegenheid 

van het veertigjarig bestaan van de 

Stichting Drukwerk in de Marge. 

1. Adam de Eerste en Octave de 

Achtste 

 

4 + VIER + 1 / ill. Johan De Loore, Ria 

Bosman, Marc Van Cauwenbergh en 

Dan Dhaen. – Gent : Adam de Eerste 

en Octave de Achtste, 2015. – [Z.p.] : 

ill. Cat.nr. 794083 – Oplage: 43 genum-

merde en gesigneerde exemplaren, 

zijnde 1-36 en I-VII (voor de mede-

werkers). Nr. 6.  

 

Uitgegeven naar aanleiding van het 

negende tentoonstellingsjaar in 

Huize St. Bonaventura (Gent). De 

vier citaten en creaties zijn van de 

hand van Johan De Loore, Ria 

Bosman, Marc Van Cauwenbergh 

en Dan Dhaen. Alle creaties zijn op 

de rugzijde genummerd en 

gesigneerd. 

 

De 7. : zeven gedichten bij het werk 

van zeven beeldende kunstenaars / 

samenst. en gedichten Roland Jooris. – 

Gent : Octave de Achtste, 2007. – [Z.p.] : 

ill. – (Petit Octave ; 1). Cat.nr. 794086 

(Octave Scheire) – Schenking. Oplage: 

276 genummerde en gesigneerde 

exemplaren, zijnde 1-250 en A-Z; alle 

exemplaren in het colofon. Met inge-

kleefde prenten. Nr. I, gesigneerd door 

Roland Jooris.  

 

Deze plaquette werd samengesteld 

als herinnering aan de tentoon-

stelling ‘7’ met beeldend werk van 

Amédée Cortier, Raoul De Keyser, 

René Heyvaert, Guy Mees, Roger 

Raveel, Dan Van Severen, en 

Marthe Wéry in het Roger Raveel-

museum (Machelen-aan-de-Leie), 

van 3 juni t.e.m. 23 september 2007. 

 

Eilanden. – Brussel : De Markten, 

2007. – [Z.p.] : ill. – (Petit Octave; 2). 

Cat.nr. 794087 (Octave Scheire) – 

schenking. Oplage: 200 exemplaren. 

Met ingekleefde prenten.  

 

Deze plaquette werd gerealiseerd 

door Octave de Achtste, als 

herinnering aan de gelijknamige 

tentoonstelling – met beeldend 

werk van Luc Claus, Karel Dierickx, 

Tom Jooris, Guy Leclercq, Eugène 

Leroy, en Dan Van Severen – in De 

Markten (Brussel), van 21 

september t.e.m. 28 oktober 2007. 

 

Tegenover / gedichten Roland Jooris ; 

ill. Guy Leclercq – [S.l.] : Octave de 

Achtste, 2015. – [Z.p.] : ill. – (Petit 

Octave ; 8). Cat.nr. 796168 (Octave 

Scheire) – Schenking. Oplage: 150 

genummerde exemplaren, door Roland 

Jooris en Guy Leclercq in het colofon 

gesigneerd. Nr. 31. 

 

Facsimile op klein formaat van de 

gelijknamige bibliofiele uitgave die 

in de lente van 2015 verscheen in 

opdracht van Octave de Achtste. 

 

 

2. Alice Nahon 

 

Quelques poèmes / Alice Nahon ; vert. 

Sophia Dupray ; ill. A. Herckenrath. – 

Anvers : Buschmann, [1937]. – 47 p. : 

ill. Cat.nr. 796107 (Letterenhuis) – 

Schenking. Oplage: 100 genummerde 

exemplaren. Nr. 37. 

 

 

  │ Ander bijzonder drukwerk 
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3. Collectie Opdebeek 

 

In 2012 werd een samenwerkings-

overeenkomst afgesloten met uitgeverij 

Pelckmans. Een van de overgehevelde 

deelcollecties betrof het uitgeversfonds 

Opdebeek, met o.a.: 

 

Uit hoogere standen : tafereelen uit 

onzen tijd : tafereelen uit onzen tijd / 

A.C. Van der Cruyssen. – Antwerpen : 

L. Opdebeek, 1924. – 154 p. (Werken; 

7) Cat.nr. 793624. Van deze uitgave 

werden 6 exemplaren gedrukt op ge-

schept Hollands papier van Van Gelder 

Zonen; niet in de handel verkrijgbaar. 

Nr. 6: ongeopend en onbesnoeid. 

 

 

4. Dimitri Verhulst 

 

Bloedboek / Dimitri Verhulst. – 

Antwerpen : Demian, 2015. – 17 p. - 

ISBN 978-90-812273-7-7. Cat.nr. 

805583 – Oplage: 71 exemplaren, 

Arabisch genummerd en gesigneerd. 

Een zevental exemplaren bleef hors 

commerce, werd Romeins genummerd 

en voorzien van een persoonlijke 

opdracht. Nr. 7. 

 

Het betreft een hervertelling van de 

eerste vijf Bijbelboeken (Genesis, 

Exodus, Leviticus, Numeri en 

Deuterononimium). Deze luxe 

gebonden editie, met rood-op-snee 

en leeslint en gebonden in 

schapenvacht. 

 

Laudatio voor Jeroen Brouwers / 

Dimitri Verhulst ; nawoord Jeroen 

Brouwers. – Antwerpen : Demian, 

2015. – 17 p. - ISBN 978-90-812273-7-

7. Cat.nr. 801081 – Oplage: 900 

exemplaren, waarvan 30 luxe-exem-

plaren werden genummerd en ge-

bonden in linnen. Nummers 1 t.e.m. 10 

bleven buiten de handel. De luxe-

exemplaren zijn door beide auteurs in 

het colofon gesigneerd. Nr. 28. 

 

Dit laudatio voor Jeroen Brouwers 

werd bij antiquariaat Demian 

(Antwerpen) op 9 oktober 2014 

uitgesproken tijdens de boek-

presentatie van Het hout (EHC 

793860 en 798301) en de viering 

van Jeroen Brouwers’ vijftigjarig 

schrijverschap. Het werd uitgege-

ven ter gelegenheid van Jeroen 

Brouwers’ 75ste verjaardag, en 

werd voorgesteld tijdens de 

hommage ‘Jeroen Brouwers 75’ in 

de Bourlaschouwburg (Antwerpen) 

op 25 april 2015. Geïnspireerd door 

het op broodzakken geschreven 

manuscript van Het hout, schreef 

Dimitri Verhulst deze laudatio, na 

enige mislukte pogingen op brood-

zakken (wegens te glad), uiteinde-

lijk op inpakpapier van slagerij 

Bernard & Marijke, volgens 

Verhulst ideaal te beschrijven 

papier mits het verwijderen van het 

plastic beschermvelletje. 

 

 

5. Druksel (Johan Velter)  

 

Hoe bij ijzel de overkant van de 

straat te bereiken / Dirk Van 

Bastelaere. – [S.l.] : Dirk Van 

Bastelaere : Druksel, 2015. – [Z.p.]. 

Cat.nr. 798636 – Schenking. Oplage: 

60 genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 51. 

Deze uitgave werd door Dirk Van 

Bastelaere en Druksel aangeboden 

aan de vrienden en kennissen die 

de presentatie van de bundel 

Fallicornia van Dirk Van Bastelaere 

(EHC 792324) bijwoonden ten 

huize van Raf De Smedt (Sint-

Niklaas) op 8 februari 2015. 

 

Literatuur en andere gedichten / 

Robert Desnos ; vert. Kathelijne De 

Vuyst. – Gent : Druksel, 2015. – [Z.p.]. 

Cat.nr. 798637 – Oplage: 75 ge-

nummerde exemplaren. Nr. 27. 

 

De gedichten werden geselecteerd 

uit Oeuvres (Gallimard, 1999). 

 

Veertien kubistische gedichten, 

gekozen uit “Le cornet à des” (De 

dobbelbeker) / Max Jacob ; vert. Niki 

Coumans. – Gent : Druksel, 2015. – 

[Z.p.]. Cat.nr. 798640 – Oplage: 70 

genummerde exemplaren. Nr. 27. 
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6. Edgard du Perron 

 

De koning en zijn min : eroties 

gedicht in veertien zangen / [Edgar 

Du Perron] ; verantwoording K. Lekker-

kerker. – 2e ed. - Amsterdam : Eliance 

Pers, 1980. – 37 p. (Erotisch panopticum; 

5). Cat.nr. 802924 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 125 exemplaren. Nr. 3. 

 

Het lied van vrouwe Corola / Cesar 

Bombay [Edgar Du Perron] ; verant-

woording K. Lekkerkerker. – Amster-

dam: Eliance Pers, 1980. – 23 p. (Kloof 

tegen cylinder ; 2) (Erotisch panopticum ; 

7). Cat.nr. 802925:2 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 125 exemplaren. Nr. 3. 

 

In memoriam Agathae : een 

sonnettenkrans / Cesar Bombay 

[Edgar Du Perron] ; verantwoording K. 

Lekkerkerker. – Amsterdam : Eliance 

Pers, 1980. – 30 p. (Kloof tegen 

cylinder; 1) (Erotisch panopticum; 6). 

Cat.nr. 802925:1 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 125 exemplaren. Nr. 3. 

 

Naar ouden trant / Cesar Bombay 

[Edgar Du Perron] ; verantwoording K. 

Lekkerkerker. – Amsterdam : Eliance 

Pers, 1980. – 23 p. (Kloof tegen 

cylinder ; 3) (Erotisch panopticum ; 8). 

Cat.nr. 802925:3 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 125 exemplaren. Nr. 3. 

 

 

7. Evert Paul Veltkamp 

 

Larensche manieën / Louis Couperus. 

– Brussel : Evert Paul Veltkamp, 1998. – 

19 p. Cat.nr. 804832 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 50 genummerde exemplaren. 

Nr. 29, met naam op de binnenzijde 

van het omslag (“Harry G.M. Prick”). 

 

Luxe, bijzondere en bibliofiele 

uitgaven van Louis Couperus : 140 

uitgaven en hun varianten / Evert 

Paul Veltkamp. – Brussel : Evert Paul 

Veltkamp, 2013. – 36 p. (Couperus-

reeks ; 1). Cat.nr. 804843 (Fokas 

Holthuis) – Oplage: 33 genummerde 

exemplaren, waarvan 8 HC en 25 

Arabisch genummerde exemplaren; 5 

HC-exemplaren en nummers 1-2 

werden op naam gedrukt. Nr. HC7. 

Uitgegeven ter gelegenheid van de 

uitreiking van de aan de gedachte-

nis van Johannes Maurits Vernie 

(1938-2001) opgedragen Louis 

Couperus-scriptieprijs, en door de 

auteur daarvoor ter beschikking 

gesteld. Het 1ste HC-exemplaar 

was bestemd voor de winnaar van 

de Louis Couperus-scriptieprijs, 

Léon Collé. Het 2de HC-exemplaar 

was bestemd voor de auteur, en 

het 3de exemplaar voor de Eekhof-

collectie van de Koninklijke Biblio-

theek (Nederland). Het 4de en het 

5de exemplaar waren bestemd 

voor Couperusverzamelaars Hans 

Matla en Ruud Veen, als dank voor 

de door hen verleende medewer-

king aan deze uitgave. Het eerste 

Arabisch genummerde exemplaar 

werd door Binderij Phoenix 

(Stroodorp) gebonden in vol perka-

ment, en was bestemd voor de 

auteur. Alle andere exemplaren 

werden in heellinnen gebonden 

door Boekbinderij Van Dijk  

(’s-Gravenhage). 

 

Melancholieën / Louis Couperus. – 

Brussel : Evert Paul Veltkamp, 1999. 

Cat.nr. 804842 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 75 exemplaren. 

 

Een fragment uit het feuilleton 

Melancholieën, op 31 december 

1910 voor het eerste gedrukt in Het 

vaderland. Uitgegeven als twee-

talige nieuwjaarswens (Frans/ 

Nederlands), in de vorm van een 

vouwblad. 

 

Melancholieën / Louis Couperus. – 

Brussel : Evert Paul Veltkamp, 2010. 

Cat.nr. 804839 (Fokas Holthuis) – 

Vervaardigd in een beperkte oplage. 

 

Een fragment uit het feuilleton 

Melancholieën, op 31 december 

1910 voor het eerste gedrukt in Het 

vaderland. Uitgegeven als nieuw-

jaarswens, in de vorm van een 

vouwblad. 
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8. Felix Timmermans 

 

Das Schweinchen / Felix Timmermans ; 

ill. Herbert Schwarz. – Hamborn : 

Gewerbliche Berufsschule, 1931. –  

14 p. : ill. Cat.nr. 795715 (Letterenhuis) 

– Schenking. Oplage: 30 genummerde 

exemplaren. Nr. 1. 

 

 

9. Gerard Walschap 

 

Schwester Virgilia / Gerard Walschap ; 

vert. Elisabeth Augustin. – Bonn :  

P. Vink, 1951. – 318 p. Cat.nr. 796342 

(Letterenhuis) – Schenking. 

Naast de gewone versie (EHC 695472) 

verscheen ook deze bijzondere uitgave, 

eenzijdig bedrukt en niet in de handel 

verkrijgbaar. Oplage: 113 genummerde 

en gesigneerde exemplaren. Nr. 20, 

voor het “Archief en Museum v/h Vl. 

Cultuurleven”. 

 

 

10. Herman Brusselmans 

 

Rode lucht & Blauwe wijn, met 

gedichten en uitspraken van Sir 

John Muts / Herman Brusselmans. – 

Gent : [Eigen beheer], 1995. – [Z.p.]. 

Cat.nr. 801195 (Fokas Holthuis) – 

Gedrukt in een (zeer) beperkte, 

gesigneerde oplage. Cahiersteek. 

 

 

11. Hugo Claus 

 

Relikwie / gedichten Hugo Claus ; 

tekening Paul Joostens. – Antwerpen, 

Monas, 1967. – [Z.p.] : ill. (Monas-reeks; 

9). Cat.nr. 805591 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 32 deels genummerde, deels 

geletterde exemplaren. Nr. PERS. 

 

Bevat 12 gedichten bij twaalf 

(reproducties van) tekeningen van 

Paul Joostens; in totaal 27 losse 

bladen. Het geheel in een doos met 

titeletiket. Dit is een ongenummerd 

exemplaar, onder het colofon 

gemerkt met “PERS”. In dit exem-

plaar ontbreken de bij de reguliere 

exemplaren behorende originele 

tekening, een gedicht in facsimile 

van het handschrift en de twaalf 

bladen met Franse vertaling van de 

gedichten door Freddy de Vree. Er 

bestaat overigens maar één exem-

plaar met een origineel handschrift 

van Hugo Claus (in plaats van 

twaalf, zoals in het colofon vermeld 

wordt). Deze uitgave is officieel 

nooit verschenen, omdat de uit-

gever niet tot een akkoord kon 

komen met de erven Joostens. 

Bijgevoegd: prospectus voor deze 

uitgave. Ref.: Hugo Claus : voor 

twaalf lezers en een snurkende 

recensent, p. 115-116, nr. 57. 

 

 

12. Hugo Raes 

 

Het voltrekken / gedicht Hugo Raes ; 

slotwoord Michel Oukhow ; etsen 

Ysbrant. – Antwerpen : Galerij De 

Zwarte Panter, 1982. – [Z.p.] : ill. 

Cat.nr. 793895. Oplage: 30 Arabisch 

genummerde exemplaren (1-30), en 10 

Romeins genummerde exemplaren  

(I-X). De etsen werden gedrukt op de 

Panter Pers van Roger van Akelijen. 

Nr. I, gesigneerd door de drie 

medewerkers. 

 

Losbladige, linnen map. Bevat een 

gedicht van Hugo Raes, vier ge-

nummerde en gesigneerde etsen 

van Ysbrant, en een slotwoord van 

Michel Oukhow. 

 

 

13. Jeroen Brouwers  

 

Een bange mandarijn / Tom van Deel ; 

inl. Jeroen Brouwers. – Amsterdam : 

Gerard Timmer Prods, 1987. – 32 p. 

Cat.nr. 798192 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 250 exemplaren, met het 

nummer en Brouwers’ handtekening 

onder het colofon gedrukt. Nr. 3 

 

Gert Boonekamp over deze uit-

gave: “Op 12 oktober 2000, tijdens 

het signeren van Geheime kamers, 

liet ik Brouwers dit boekje zien. Zijn 

reactie: ‘Dat is fake; een vervelende 

kwestie’.” De tekst is naar verluidt 

geschreven door Bob Polak. 
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Correspondentie, 1980-1986 / Jeroen 

Brouwers en Gerrit Komrij. – Antwerpen : 

Demian, 2014. – 69 p. – ISBN 978-90-

812273-6-0. Cat.nr. 801083. Nr. h.c., 

met gereproduceerde ansichtkaart 

 

Deze correspondentie verschijnt 

voor de tweede keer in druk. In 

2007 verschenen de brieven in 

bibliofiele editie onder de titel De 

stilte bestaat uit zoveel antwoorden: 

correspondentie, 1980-1986 bij 

uitgeverij De Luchtbuks, samen-

gesteld door Onno Blom en uitge-

voerd door Dick Wessels (EHC 

708553). De oplage van deze uit-

gave bestaat uit 900 exemplaren, 

waarvan er 14 werden genummerd 

en gebonden in linnen. Nummers  

1 t.e.m. 7 bleven buiten de handel. 

Deze luxe-exemplaren zijn in het 

colofon gesigneerd door Jeroen 

Brouwers en bevatten als bijlage 

een gereproduceerde ansichtkaart 

van Gerrit Komrij en Charles 

Hofman aan Jeroen Brouwers. 

 

Het hout / Jeroen Brouwers. – 

Amsterdam : Atlas Contact, 2014. – 

282 p. – ISBN 978-90-254-4606-2. 

Cat.nr. 798301 (Groene Waterman). 

Bevat losse facsimile van het eerste 

blad van het manuscript. 

 

 

14. Kleinood & Grootzeer 

 

Beken / Erick Kila. – Bergen op Zoom : 

Kleinood & Grootzeer, 2014. – 31 p. 

ISBN 978-90-76644-72-1. Cat.nr. 

798634. Oplage: 100 genummerde en 

gesigneerde exemplaren. Nr. 73. 

 

Dichter bij Raveel / Bert Kooijman. – 

Bergen op Zoom : Kleinood & 

Grootzeer, 2015. – 45 p. ISBN 978-90-

76644-74-5. Cat.nr. 799704 – Oplage: 

100 genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 60. 

 

Getuigenis van zinnen / Guy 

Commerman. – Bergen op Zoom : 

Kleinood & Grootzeer, 2015. – 64 p. 

ISBN 978-90-76644-73-8. Cat.nr. 

795309 – Oplage: 100 genummerde en 

gesigneerde exemplaren. Nr. 12. 

 

Niets verloren: gedichten, 2012-2013 

/ Philippe Caillau. – Bergen op Zoom : 

Kleinood & Grootzeer, 2014. – 45 p. 

ISBN 978-90-76644-69-1. Cat.nr. 

795611 – Oplage: 100 genummerde en 

gesigneerde exemplaren. Nr. 96. 

 

Raak zacht / Josien van Berlo. – 

Bergen op Zoom : Kleinood & 

Grootzeer, 2015. – 45 p. ISBN 978-90-

76644-75-2. Cat.nr. 801851 – Oplage: 

100 genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 61. 

 

Waarschijn / Erick Kila. – Bergen op 

Zoom : Kleinood & Grootzeer, 2012. – 

27 p. – ISBN 978-90-76644-61-5. 

Cat.nr. 798633 – Oplage: 100 

genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 87. 

 

Deze bundels zijn vormgegeven en 

met de hand gemaakt door grafi-

cus/uitgever Gerrit Westerveld. 

 

Verlies van lief / Margreet 

Schouwenaar ; foto’s Marie Lems. – 

[S.l.] : Kleinood & Grootzeer, 2014. – 39 

p. : ill. – ISBN 978-90-76644-71-4. 

Cat.nr. 795463 – Oplage: 300 

genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 182. 

 

 

4.15. Luc Fierens 

 

Buikdansen / Luc Fierens en François 

Liénard. – [S.l.] : Les Éditions de 

Mariemont, 2013. – [Z.p.] : ill. Cat.nr. 

797394 – Kunstenaarsboek. Oplage: 

100 genummerde exemplaren. Nr. 20. 

 

E tu chi sei? / Renato Schlaunich ; con 

un’ opera di Luc Fierens. – Bolzane : 

Edizioni Scarabocchio, 2015. – [Z.p.] : 

ill. Cat.nr. 797393 – Kunstenaarsboek. 

Oplage: 26 genummerde exemplaren. 

Nr. 24, gesigneerd door de auteur. 

 

No fluxus / Luc Fierens en Thierry 

Tillier. – [S.l. : s.n.], 2014. – [Z.p.] : ill. 

Cat.nr. 797390 – Kunstenaarsboek. 

Oplage: 50 genummerde exemplaren, 

gesigneerd in het colofon. Nr. 10. 

 

Politically correct? / Coco Gordon en 

Luc Fierens. – Weerde : Luc Fierens, 

2015. – [Z.p.] : ill. (Extra Postfluxpost). 
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Cat.nr. 797391 – Kunstenaarsboek. 

Oplage: 50 genummerde exemplaren. 

Nr. 12, in het colofon gesigneerd door 

Luc Fierens. 

 

Re-poesia visiva / Luc Fierens. – 

Dugort : Redfoxpress, 2014. – [Z.p.] : ill. 

(C’est mon dada 90). Cat.nr. 797392 

 

 

16. Literarte 

 

Een dobbelsteenworp zal nooit het 

toeval opheffen : gedicht . Un coup 

de dés jamais n'abolira le hasard : 

poème / Stephan Mallarmé ; vert. Paul 

Claes. – [S.l.] : Literarte, 2014. – 3 dln. - 

ISBN 978-90-822857-0-3. Cat.nr. 

799867 – Oplage: 150 genummerde en 

door de vertaler gesigneerde exempla-

ren. Nummers I-XV zijn voor de auteur, 

het archief en voor recensies, nummers 

1-135 zijn voor de verkoop. Nr. 119. 

 

Dit is de 21ste bibliofiele uitgave 

van Literarte. Het omvat de Neder-

landse vertaling van “Un coup de 

dés jamais n'abolira le hasard”, het 

oorspronkelijke Franse gedicht en 

een toelichting door de vertaler. 

 

 

17. Luc Boudens 

 

Prins Pouppy en de 3 bergen plus 4 

is 7 bergen samen / Luc Boudens. - 

Antwerpen : Art Partout, 2015. - 35 p. 

Cat.nr. 799852 – Oplage: 36 

genummerde exemplaren, zijnde A-Z 

en I-X. Nr. X, gesigneerd in het colofon. 

 

 

18. Max Temmerman 

 

Zondag acht dagen / Max 

Temmerman ; ill. Tom Liekens. - 

Antwerpen : Vrijdag, 2015. - 79 p. : ill. - 

ISBN 978-94-6001-376-8. Cat.nr. 

803735 – Exclusieve editie van 15 

genummerde exemplaren, gesigneerd 

door de dichter en verrijkt met een 

originele tekening van Tom Liekens: 

een portret van de dichter als 

jachttrofee. Nr. 2. 

 

 

19. Patrick Conrad 

 

Omtrent Walschap : scenario / Patrick 

Conrad. – [S.l.] : Productie Phantom 

Films & BRT Dienst Kunst, 1991. – 

[Z.p.]. Cat.nr. 803522 – Met rode 

stempel “Original Patrick Conrad pp”. 

Gelimiteerde oplage. 

 

Scenario met interviews, commen-

taren en citaten met en van o.a. 

Hugo Claus, Walter van den 

Broeck, Tom Lanoye, Angèle 

Manteau, Ivo Michiels, Herman de 

Coninck, Jef Geeraerts,… 

 

Rose mon chameau (een 

oorlogsverhaal) / Patrick Conrad. – 

[S.l.] : Monas, 1965. – n[Z.p.] : ill. 

(Monas-reeks ; 5). Cat.nr. 804744 – 

Oplage: 75 genummerde exemplaren. 

Nr. 44. 

 

Uitgegeven in opdracht van Henri-

Floris Jespers. Lay-out door Patrick 

Conrad. 

 

 

20. Paul Snoek 

 

Gedichten voor Maria Magdalena / 

Paul Snoek. – 2e druk. – Spermalie, 

Paul Snoek, 1971. – 15 p. Cat.nr. 

798571 (Fokas Holthuis) – Met omslag-

tekening van Paul Snoek. Oplage: 200 

exemplaren. 

 

 

21. Peter Verhelst 

 

De kunst van het crashen / Peter 

Verhelst. – Am sterdam ; Antwerpen : 

Prometheus : Antiquariaat de Slegte, 

2015. – 299 p. Cat.nr. 800335. Nr. 14. 

 

“Het kan niet dat je nog leeft”, kreeg 

Peter Verhelst op 23 april 2013 te 

horen. Op de E40 had een vracht-

wagen een wiel verloren, dat tegen 

de auto van de schrijver was ge-

botst, waarna die drie keer over kop 

was gegaan. Verhelst stapte dood-

leuk het wrak uit en ging op de 

vangrail zitten. Het ongeval bleef in 

zijn hoofd rondspoken en een jaar 

later rolde De kunst van het 

crashen uit zijn pen, waarbij het 
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incident zelf slechts de aanleiding 

van de roman vormt. Naast de 

commerciële uitgave (EHC 795799) 

verschenen er – in samenwerking 

met Peter Verhelst en antiquariaat 

De Slegte Antwerpen – eveneens 

20 genummerde en gesigneerde 

luxe-exemplaren; 4 exemplaren 

bleven “hors commerce”. Deze 

uitgave verscheen in de bibliofiele 

lamellenbandreeks in een uit-

voering van Pau Groenendijk – 

Mooie Boeken (Amsterdam). Het 

boekblok werd volledig door air-

bagstof omvat zodat het enkel 

gelezen kan worden na het open-

snijden ervan. Alle colofons werden 

dan ook voor het binden genummerd 

en gesigneerd door de auteur. 

Band in metallic papier, met de 

initialen PV gedrukt in rode schaduw-

letters op de rug, overlopend naar 

het voorplat. Ingestoken een origi-

neel gesigneerd vouwblad, met een 

visuele impressie door de auteur. 

Dit alles in een schuifdoos van 

handgeschept ruw papier waarop 

de titel in blinddruk in door elkaar 

geschudde schaduwletter. 

Zing zing / gedichten Peter Verhelst ; 

etsen Johan Tahon. – Gent : Ergo Pers, 

2015. – [Z.p.] : ill. Cat.nr. 797322 – 

Oplage: 26 exemplaren, genummerd  

1-26, naast 12 exemplaren voor de 

kunstenaars, genummerd I-XII, en  

6 exemplaren voor de medewerkers, 

geletterd A-F. Het boek bevat 8 etsen; 

2 ervan worden losbladig hernomen in 

een suite, waar ze genummerd en 

gesigneerd zijn door Johan Tahon. Elk 

boek werd in het colofon gesigneerd 

door de dichter en de kunstenaar. Met 

foedraal. Nr. 21. 

 

Rein Ergo stond in voor ontwerp en 

afwerking van deze bibliofiele uit-

gave. De etsen kwamen tot stand in 

het atelier van Henri Hemelsoet te 

Gent. De oplage werd gedrukt door 

Eric Levert in Amsterdam.  

 

 

22. De Prentenier 

 

Imago animi sermo est : Latijnse 

citaten / Ronald Ergo. – Gent-

Oostakker : De Prentenier, 2015. – 

[Z.p.]. Cat.nr. 801114. Het kaft is een in 

olieverf geschilderd blad. Met karton-

nen foedraal. Bevat een aanvankelijk 

ontwerp van het kaft. Oplage: 10 ge-

nummerde en gesigneerde exemplaren. 

Nr. 6. 

 

 

22. Tom Lanoye 

 

Koningin Lear / Tom Lanoye. – 

Amsterdam ; Antwerpen : Prometheus : 

Antiquariaat de Slegte, 2015. – 173 p. 

Cat.nr. 800340 – Nr. 12, gedateerd 

“13.06.2015”. 

 

Naast de commerciële uitgave 

(EHC 796142) verschenen er – in 

samenwerking met Tom Lanoye en 

antiquariaat De Slegte Antwerpen – 

eveneens 20 genummerde en ge-

signeerde luxe-exemplaren; 4 ge-

letterde exemplaren bleven “hors 

serie”. Het boek is vormgegeven 

als een bureau-agenda van leer 

met krokodillenprint, en met be-

schilderde binnenzijde, en zit in een 

stoffen opbergtas. De inhouds-

opgave wordt aangegeven door 

middel van gegraveerde tabbladen. 

Concept en uitvoering zijn van Pau 

Groenendijk – Mooie Boeken 

(Amsterdam).  

 

 

23. Walter Siemons / Galerie S&S 

 

The Collector / Danny Devos. – 

Borgerhout : S&S Publishers, 2015. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 795236 (Walter 

Siemons / Galerie S&S). Oplage: 50 

genummerde en gesigneerde exem-

plaren, en 50 niet-genummerde, niet-

gesigneerde exemplaren. Nr. 44. 

 

Uitgegeven naar aanleiding van de 

gelijknamige tentoonstelling in 

Galerie S&S, 29 januari – 14 februari 

2015. Omslag uitgevoerd in zeefdruk. 

 

Swing Swang Swingin’ Cel 

Overberghe / essay Frank Heirman ; 

omslag en foto’s Walter Siemons. – 

Borgerhout : S&S Publishers, 2014. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 795238 (Walter 

Siemons / Galerie S&S). Oplage: 100 

exemplaren. Omslag uitgevoerd in 

zeefdruk. 
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Uitgegeven naar aanleiding van de 

gelijknamige tentoonstelling in 

Galerie S&S, 12 september –  

4 oktober 2014. 

 

 

24. Willem Elsschot 

 

Gedichten / Willem Elsschot ; 

houtsneden Toon Janssen. – Hilversum : 

Grafisch Atelier ’t Gooi, 2005. – [Z.p.] : 

ill. Cat.nr. 800194 (Fokas Holthuis) – 

Oplage: 25 genummerde exemplaren. 

Nr. 17. 

 

Deze bundel bevat 7 verzen uit het 

Verzameld werk (1960) van Willem 

Elsschot. Grafische vormgeving: 

Toon Janssen. 

 

Openbare veiling van de 

Verzameling Willem Elsschot: 

moderne schilderijen, verzameling 

oude Perzische tapijten, antieke 

meubelen, kunstvoorwerpen, op 

dinsdag 25 oktober 1966 te 14.30 uur 

in de Zaal Van Herck. – Antwerpen : 

Zaal Van Herck, 1966. – 17 p. : ill. 

Cat.nr. B 122610:221 (Fokas Holthuis) 

Aantal vermelde loten: 344, zowel 

schilderijen, oudheden, tapijten, 

(antieke) meubelen, antiek en 

modern beeldhouwwerk, kunst-

voorwerpen, etsen, kristal en glas-

werk, als juwelen. 

 

 

25. Wim de Cock 

 

Liefde in vier gedichten / Pierre De 

Ronsard ; vert. en houtsneden Wim de 

Cock. – Sint-Niklaas : de Cock, 2015. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 795508 (Antiquariaat 

Secundus) – Oplage: 13 genummerde 

en gesigneerde exemplaren. Nr. 3. 

 

Bevat 8 losse bladen en een inleg-

vel met de originele teksten in het 

Frans. De houtsneden werden door 

de kunstenaar met de handpers 

gedrukt van de blokken, samen met 

de in lood gezette teksten. 

 

 

26. Zwarte Panter 

 

Omens = Tekens / Jan Vanriet ; vert. 

Ted Alkins. – Antwerpen : De Vrienden 

van de Zwarte Panter, 2015. – [Z.p.] : 

ill. + 3 aquarellen. – ISBN 978-94-

91349-03-4. Cat.nr. 798194 (De Zwarte 

Panter). Oplage: 25 genummerde en 

gesigneerde exemplaren. Nr. 10. 

 

De tentoonstelling “Jan Vanriet 

Omens – Work on paper”, de 11de 

expositie van Jan Vanriet in Galerie 

De Zwarte Panter (Antwerpen), liep 

van 2 mei 2015 t.e.m. 21 juni 2015. 

Ter gelegenheid van deze expositie 

publiceerden De Vrienden van de 

Zwarte Panter dit boek, met een 

gedicht en 36 aquarellen van Jan 

Vanriet. De vormgeving is van 

Thomas Soete. Er verscheen ook 

een bibliofiele versie, met 3 ge-

nummerde aquarellen. 

 

Fred Bervoets : prentenkabinet, 

2013-2015 = Fred Bervoets : print 

room, 2013-2015 / Bart De Baere, Paul 

Huvenne, Katharina Van Cauteren en 

Johan en Johan Pas. – [S.l.] : Hannibal, 

2015. – 238 p. : ill. + 2 etsen. – ISBN 

978-94-92081-45-2. Cat.nr. 802814 (De 

Zwarte Panter) - Oplage: 50 exem-

plaren, genummerd 1- 50 en ge-

signeerd door Fred Bervoets, naast 15 

exemplaren voor de medewerkers, ge-

nummerd I-XV. Nr. 15. 

 

De tentoonstelling “Fred Bervoets : 

prentenkabinet, 2013-2015” liep in 

de Halle (Geel), van 26 september 

tot 20 december 2015. Het geeft 

een overzicht van de zelfportretten 

die Fred Bervoets de laatste drie 

jaar heeft gemaakt. Het boek is 

door Gert Dooreman vormgegeven. 

Er verscheen ook een bibliofiele 

editie, in een linnen cassette ge-

realiseerd door Handboekbinderij 

Jansen (Edegem), met twee bijge-

kleurde en gesigneerde etsen van 

Fred Bervoets, gedrukt door Roger 

Van Akelijen. 

 

 

27. Andere bijzondere aanwinsten 

 

A bras le corps / André Balthazar ; ill. 

Pol Bury. – La Louvière : Daily-Bul, 

[1966]. – [Z.p.] : ill. Cat.nr. 795315 

(Maria Mara) – Schenking. Oplage: 6 

exemplaren geletterd A-F, 30 exem-

plaren genummerd I-XXX, 100 
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exemplaren genummerd 1-100, en  

2 exemplaren geletterd “A.B.” en “P.B”. 

Nr. 20, met opdracht van de auteur aan 

Pol Mara. 

 

Al-Mushaf al-Sharif : attributed to 

Uthman bin Affan (the copy at the 

Topkapi Palace Museum) = Koran. - 

Istanbul : Organisation of the Islamic 

Conference/Research Centre for 

Islamic History, Art and Culture, 2007. – 

2 vol. – ISBN 978-92-9063-167-5 

(inleiding) en 978-92-9063-165-1 

(facsimile). Cat.nr. 793057 (Erasmus 

Boekhandel) 

 

Werd geëxposeerd op de tentoon-

stelling Heilige boeken in de Notte-

bohmzaal, 19 september – 21 

december 2014. Jo Van Steenbergen 

schrijft hierover in de catalogus  

(p. 172): “Het blijvende belang van 

het tijdloze Koranische project en 

de levende traditie die de Koran is, 

worden uitstekend geïllustreerd 

door de recente facsimile-uitgave 

van een handgeschreven moeshof. 

Ze wordt rechtstreeks aan 

Oethmaans redactiewerk toege-

schreven. Hoewel vandaag vast-

staat dat het gaat om een bij-

zondere moeshof van de eerste 

generatie, maar niet om een origi-

nele Oethmaan-codex, verbinden 

de zorg en aandacht die aan de 

facsmile werden besteed toch 

duidelijk verleden en heden, open-

baring en verleden.” 

 

Anne Teresa De Keersmaeker: 

Work/Travail/Arbeid. – Brussels : 

Wiels, 2015. – 4 vol. Cat.nr. 796325:1-2. 

 

Ter gelegenheid van de tentoon-

stelling Wiels te Brussel werd een 

meerdelige catalogus uitgegeven 

door Wiels, Rosas en Mercator-

fonds. Een eerste deel introduceert 

Work/Travail/Arbeid en traceert de 

voorbereidingen van het project.  

De catalogus bevat daarnaast een 

heruitgave van De Keersmaeker 

originele Vortex Temporum-

programmaboek, geredigeerd door 

Elena Filipovic en ontworpen door 

Casier/Fieuws, en met fotogra-

fische documentatie door Babette 

Mangolte en Anne Van Aerschot, 

tekeningen van De Keersmaeker, 

en nieuwe essays van Douglas 

Crimp, Bojana Cvejic, Brian Dillon, 

Elena Filipovic, en Catherine Wood. 

Het bevat bovendien een “limited 

edition”-tekening van Anne Teresa 

De Keersmaeker. 

 

Arabesken - An a is a b is a z. - 

Antwerpen : Morguen vzw, 2010. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 803113 (Middel-

heimmuseum) – Schenking. Uitge-

geven in een oplage van 99 genum-

merde exemplaren, waarvan de eerste 

9 gesigneerd, naar aanleiding van de 

tentoonstelling Arabesken (Leen Derks) 

– An a is a b is a z (Jerry Galle) in 

Ruimte Morguen (Antwerpen), van  

21 januari t.e.m. 6 maart 2010. Nr. 15. 

 

Architectuur, een gebruiksaanwijzing: 

theorie, kritiek en geschiedenis 

sinds 1950 volgens Geert Bekaert = 

Architecture, a user's manual : 

theory, criticism and history since 

1950 according to Geert Bekaert / 

Christophe Van Gerrewey. – Gent : 

Universiteit Gent, Vakgroep Architec-

tuur en Stedenbouw, 2015. – 438 p. : ill. – 

(Voidse & borders ; 4 . Vlees en beton ; 

92). Cat.nr. 798585. Oplage: 26 exem-

plaren, geletterd A-Z. Nr. N. 

 

Dit doctoraat van Christophe Van 

Gerrewy werd op 21 mei 2014 

gepresenteerd aan het publiek. 

 

Barakken! De schoolpaviljoenen van 

Léon Palm en Willy Van Der Meeren / 

Mil De Kooning en Ronny De Meyer ; 

foto’s Bert Van hoogenbemt. – Mechelen: 

A& D 50, 2015. - 20 p. : ill. + 1 poster. – 

ISBN 978-90-77833-26-1 (A&D 50 

monographs ; 3 . Vlees en beton ; 96). 

Oplage: 75 genummerde exemplaren. 

Nr. 36. 

 

Publicatie naar aanleiding van de 

tentoonstelling “Willy Van Der 

Meeren: from static to dynamic”, die 

van 12 september tot 15 november 

2015 plaats vond in de Lezze 

Gallery (Noeveren). Een portfolio 

met actuele beelden van fotograaf 

Bert Van hoogenbemt wordt 

voorafgegaan door een essay van 

Mil De Kooning en Ronny De 

Meyer. Het behandelt het prefab 
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schoolpaviljoen (1957) van Léon 

Palm en Willy Van Der Meeren, een 

gebouw dat in de periode van de 

Schoolstrijd op grote schaal en op 

tal van locaties gerealiseerd werd 

voor het onderwijs in Rijksscholen. 

Het gaat in op de historiek en de 

betekenis van het ontwerp, en 

brengt paviljoenen in beeld die over 

afzienbare tijd verdwijnen: een 

vrijstaand exemplaar in een straat 

van arbeidershuizen, vier 

paviljoenen rond een speelplaats in 

de Vlaamse Ardennen, een enclave 

van meer dan 40 klassen met 

pleintjes, stegen en plantsoenen. 

Op een bijhorende poster worden 

originele documenten 

weergegeven, afkomstig uit 

verschillende archieven en 

collecties. 

 

België : internationale en wereld-

tentoonstellingen : Belgisch 

paviljoen = La Belgique : expositions 

internationale et universelle : 

pavillion belge = Belgien : internatio-

nalen und Weltausstellungen : Belgi-

scher Pavillion = Belgio : esposizioni 

internazionali ed universali : 

padiglione belga = Belgium : 

international and world exhibitions : 

Belgian pavilion / Edwin Van Brusselt. – 

[S.l.] : B.ART, 2015. – 126 p. : ill. 

Cat.nr. 799812 – Oplage: 150 

genummerde exemplaren. Nr. 70. 

 

La Belgique centenaire : encyclo-

pédie nationale, 1830-1930 / René 

Lyr. – Bruxelles : Les Éditions 

Nationales, 1930. – 557 p. : ill. Cat.nr. 

804635 – Schenking. Oplage: 100 ge-

nummerde luxe-exemplaren, naast 

10.000 andere exemplaren (zie EHC 

658702). Met bruine imitatielederen 

band met gouden belettering en illustra-

tie. Nr. 31, met opdracht van de auteur. 

 

Het bestand / Arnon Grunberg. – 

Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2014. 

– [Z.p.]. – ISBN 978-90-388-9972-5. 

Cat.nr. 796913 – Oplage: 263 ge-

nummerde en gesigneerde exem-

plaren. Nr. 66, met foedraal. 

 

Ter gelegenheid van het 25-jarige 

schrijverschap van Arnon Grunberg 

liep van 31 oktober 2014 tot  

1 februari 2015 in de Universiteit 

van Amsterdam, bij de afdeling 

Bijzondere Collecties, een over-

zichtstentoonstelling over de 

schrijver. Op de tentoonstelling was 

het ook mogelijk om een bezoek te 

brengen aan het GrunbergLab. 

Tijdens het schrijven van zijn laatste 

novelle, Het bestand, werden de 

hersenactiviteit, hartslag en ge-

zichtsuitdrukkingen van Grunberg 

nauwlettend gevolgd. Bezoekers 

van de tentoonstelling konden 

dezelfde test ondergaan, terwijl ze 

Het bestand lazen. De resultaten 

werden vervolgens vergeleken met 

de eerdere metingen bij de 

schrijver, met als doel het leren 

modelleren van emoties en 

creativiteit. Afgezien van de titel-

pagina bevat dit literair curiosum 

louter blanco pagina’s. De inhoud 

van Het bestand zit verstopt in een 

sleutelvormige usb-stick, in een 

uitgesneden sleutelgat in het hart 

van het boek. 

 

Bieke Depoorter : I am about to call it 

a day / Maarten Dings. – [S.l.] : Éditions 

Patrick Frey ; Hannibal, 2015. – [Z.p.] : 

ill. – ISBN 978-3-905929-69-0 + 978-

94-92081-24-7. Cat.nr. 795738 – 

Kunstenaarsboek, met kartonnen etui. 

 

Bieke Depoorter (°1986) trad in 

2014 toe tot Magnum (Parijs, New 

York), als jongste lid ooit. 

 

Bué / Tristan Manco en Bué the 

Warrior. – Tielt : Lannoo, 2014. – 187 p. : 

ill. Cat.nr. 79523 – Oplage: 150 ge-

signeerde exemplaren. Nr. 47. 

 

Selectie van het beste werk van de 

Belgische straatkunstenaar Bué the 

Warrior. Luxe-editie, met zeefdruk. 

 

Buidelboek / Harrie Knoors. – Uithoorn : 

Atelier De Ganzenweide, 2015. – 78 p. : 

ill. Cat.nr. 804550 – Oplage: 200 exem-

plaren. Nr. 92. 

 

Buidelboeken zijn veelal kleine 

handzame (gebeden)boekjes 

waarvan het leer van de boekband 

aan de staartzijde is verlengd tot 

een soort buidel, eindigend in een 

knop, ring of haak, zodat het boekje 
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daarmee aan de gordel bevestigd 

kan worden. Harrie Knoors uit 

Roermond is al vijfentwintig jaar 

actief als boekbinder. Hij heeft de 

zevenjarige opleiding tot handboek-

binder gevolgd aan de Stedelijke 

Akademie voor Plastische Kunsten 

te Genk. Hij kwam in aanraking met 

diverse bindwijzen waaronder die 

van het buidelboek. Deze middel-

eeuwse en sterk op het praktisch 

gebruik gerichte bindwijze heeft 

steeds zijn belangstelling gehad. 

Die interesse werd gaandeweg ook 

gericht op afbeeldingen van het 

buidelboek in de beeldende kunst. 

In Het Buidelboek geeft hij een 

historisch overzicht van het buidel-

boek en aanverwante bindwijzen 

met uitgebreide litratuurverwijzingen, 

vermeldt hij de schaarse nog com-

plete buidelboeken in de wereld, en 

geeft hij een gedetailleerde be-

schrijving voor het zelf maken van 

een buidelboek. Het boek verscheen 

in losse katernen, alles op crème 

romandrukpapier. 

 

Champagne Charlie : suite van vijf 

kleurenlitho’s / Nick Andrews. – 

Waarmaarde : Luc Demeester, Marke 

en Emiel Hoorne, [2015]. – [Z.p.] : ill. 

Cat.nr. 801812. Oplage: 30 genum-

merde exemplaren, en 1 exemplaar 

“e.a.”. Nr. 16, gedateerd “1/3/2015”. 

 

Mapontwerp Laurence Decraene 

(Gent); typografie Nick Andrews.  

In blauw kartonnen foedraal. 

 

Coin perdu / Sofie Van der Linden. – 

[S.l.] : MER. Paper Kunsthalle, 2015. – 

[Z.p.] : ill. – ISBN 978-94-91775-99-4. 

Cat.nr. 804528. Kunstenaarsboek. 

 

Dada : Cabaret Voltaire = Der 

Dadaismus in Zürich (1916) / Hugo 

Ball. – Apeldoorn : Eikeldoorpers, 2014. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 805324 – Oplage: 33 

genummerde exemplaren. Nr. 22. 

 

Uitgave van de tekst waarin voor 

het eerst het woord “DADA” 

voorkomt. 

 

Deezen schat ter eenige weeten-

schappen der boekbinders en 

andere konsten, zijn door den 

ondergeteekenden gevonden en 

verzameld / J.V. Marsboom. – 

Antwerpen : Boekbinderij Toon Van 

Camp, 2014. – [Z.p.] : ill. Cat.nr. 

805298 – Oplage: 100 genummerde 

exemplaren, zijnde: 5 luxe-exemplaren 

gebonden in een kunstband van perka-

ment door boekbinderij Toon Van 

Camp, en genummerd I-V. Deze exem-

plaren bevatten een fotografische 

reproductie van de originele boekband 

en van een pagina uit het manuscript. / 

40 exemplaren gebonden in een 

papieren omslag, genummerd 1-40 / 55 

ongebonden exemplaren / en daar-

naast 10 exemplaren “HC”, bedoeld 

voor de medewerkers. Nr. IV. 

 

Dit boeiende en unieke manuscript 

uit 1844 bevat tal van recepten en 

andere “weetenschappen” uit het 

19de-eeuwse boekbindersvak. 

 

Eigen keuze / Gust Gils. – Brussel : 

B.R.T., [1967]. – 20 p. Cat.nr. 793894. 

Oplage: 30 exemplaren. 

Gestencilde tekstbrochure voor de 

culturele uitzendingen van het 

Derde programma van de toen-

malige B.R.T. (nu V.R.T.), uitgezon-

den op 14 juni 1967. Uit de inlei-

ding: “Keuze uit eigen poëzie, en 

ook van de muzikale medewerking. 

Ik opteerde voor free-jazzcombo 

plus electronische klankapparatuur. 

Ik bedoelde niet, een boeiend 

klankmateriaal weg te cijferen tot 

begeleidende achtergrond van mijn 

teksten, en heb mijn poëzie hier 

beschouwd als bijdrage tot een 

sonoor geheel.”  

 

De etsen van Henri De Cocker / Lieve 

De Cocker. – Melsen : Stichting De 

Cocker, 2008. – 107 p. : ill. Cat.nr. 

795022. Oplage: 100 genummerde 

exemplaren. Nr. 49. 

 

Uitgave ter gelegenheid van de 

100ste verjaardag van de geboorte 

van de kunstenaar (1908-1978). 

 

Evo / Jurian Möller. – Amsterdam : De 

Harmonie, 2014. – [Z.p.] : ill. – ISBN 

978-90-76168-94-4. Cat.nr. 795235.  
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Een 30 meter lange leporello 

waarin de evolutie wordt verbeeld 

voor kinderen en volwassenen. 

 

Harde modder / Menno Wigman. – 

Utrecht : Hinderickx & Winderickx, 

2014. – [Z.p.]. Cat.nr. 796165 – Oplage: 

75 exemplaren, waarvan 20 Romeins 

genummerd en in halfperkament ge-

bonden en 50 Arabisch genummerd en 

in linnen gebonden door boekbinderij 

Phoenix. Nr. 55, in het colofon ge-

signeerd door de auteur. 

 

Bevat 9 gedichten van Menno 

Wigman. 

 

Het hart van buskruit : gedichten / 

Luc Van Brabant. – Brussel : Drukkerij 

A. Hessens, 1952. – 118 p. Cat.nr. C 

149989 (Letterenhuis) – Schenking. 

Oplage: 300 exemplaren. De 100 

ingebonden exemplaren vormen de 

preferente uitgave; zij werden ge-

nummerd en gesigneerd door de 

dichter. Nr. 29, met opdracht van de 

auteur aan Frans De Wilde. 

 

Hoc erat in votis / Geerten Meijsing ; 

linoportret Pita Snoeck. – Haarlem : Hof 

van Jan, 2015. - [Z.p.] : ill. (Bordeaux-

rode reeks ; 2). Cat.nr. 805369. Oplage: 

180 exemplaren, waarvan 60 exem-

plaren bestemd voor de Vrienden van 

de Vorm. Nr. 17. 

 

Heimwee : fragmenten uit een 

dagboek / Frans Smits ; lithografieën 

Frank Mortelmans. – Antwerpen : 

Lumière, 1930. – 61 p. : ill. Cat.nr. 

796366 – Oplage: 150 genummerde 

exemplaren. Nr. 123, met gedateerde 

opdracht van de auteur aan Pros. Arents, 

“uit vriendschap!” (15 december 1930). 

 

The house of my childhood burned 

down and I went in to take pictures / 

tekst Dirk Veulemans ; foto’s Karin 

Borghouts ; vert. Paul Adriaenssens. – 

[S.l.] : Eriskay Connection, 2014. – 

[Z.p.] : ill. - ISBN 978-94-92051-03-5. 

Cat.nr. 791214. Oplage: 450 exem-

plaren, waarvan 128 exemplaren ge-

signeerd door fotografe Karin Borghouts. 

Nr. 9. 

 

Losbladige uitgave. Betreft een 

impressie van wat fotografe Karin 

Borghouts aantrof in haar ouderlijk 

huis na de brand die er woedde op 

13 maart 2012. 

 

Kamer 606 = Chambre 606 / gedichten 

Roger M.J. De Neef en Laurent Dispas ; 

zeefdrukken Louis Ghysebrechts. – 

[S.l.] : Atelier Wittepoppentoren, 1992. 

– [Z.p.] : ill. Cat.nr. 800127 – Oplage: 

30 genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 10. 

 

Losbladige, tweetalige uitgave. 

Bevat vier zeefdrukken van Louis 

Ghysebrecht bij acht gedichten van 

Roger M.J. De Neef en Laurent 

Dispas. In het colofon is weliswaar 

sprake van een luxe-cassette, maar 

in dit geval is er enkel een zwart 

kartonnen omslag met titelvignet 

voorzien. 

 

Kanalje / Jacob [Israël] de Haan. – 

Deventer : G.J. Lankkamp, [1904]. – 72 

p. Cat.nr. 798200. 

 

Zeldzaam werkje, exemplaar met 

beschadigd omslag. 

 

Het kind / Sébastien Conard ; m.m.v. 

Jan Goeminne. – [S.l.] : Impritiv, 2015. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 799314. Oplage: 100 

genummerde exemplaren. Nr. 67. 

Beeldverhaal. 

 

Koude Kermis : gedichten / Jef 

Rademakers. – Het Verboden Rijk, 

1996. – 75 p. Cat.nr. 801197. 

 

Exemplaar met handgeschreven, 

gesigneerde opdracht van de 

auteur op het schutblad: “J.R. voor 

Kees ([in ander handschrift:] 

Schilperoort) / kollega-dichter / in 

dierbare herinnering / t.g.v. zijn 

100-jarig / media-jubileum / 18 okt 

1996”, gevolgd door Rademakers’ 

adres en telefoonnummer in 

Brasschaat. Kees Schilperoort 

vierde op die dag dat hij vijftig jaar 

werkzaam was voor de omroep. 

 

Kitty K : een blijk van waardering. – 

[S.l. : s.n.], 2003. Cat.nr. 805331 
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Uitgegeven ter gelegenheid van de 

60ste verjaardag van Kitty Keijser. 

Bevat een deelnemerslijst en  

18 druksels van diverse drukkers 

uit de marge, o.a. Acht kwatrijnen 

over de wijn van Jacob Israël de 

Haan, Het aards geluk van Ida 

Gerhardt, een minnedicht van 

Henric van Veldeke,... Dit is gevat 

in een gewatteerde tas van 

vlieseline – in de vorm van een 

reuze-theezak – voorzien van een 

koord met naamplaatje. Het geheel 

bevindt zich in een rode, houten 

kist, met de titel “Kitty K”. 

 

Het goede leven : opgedragen aan 

Bubb Kuyper als dank voor zijn 

inspirerend voorzitterschap van de 

Stichting Drukwerk in de Marge. – 

[S.l.] : Stichting Drukwerk in de Marge, 

2014. Cat.nr. 805333 

 

Bevat een aparte deelnemerslijst 

en 56 bijdragen van 58 marge-

drukkers, o.a. de teksten Ik drink 

alleen om je dubbel te zien van  

J.J. Voskuil, De blijde boodschap 

van Gerard Reve, Drie kwatrijnen 

van Jacob Israël de Haan, Moët & 

chandon van L.H. Wiener,... Het 

geheel bevindt zich in een zwarte 

wijnkist, met de titel Het goede 

leven. 

 

Leeftocht / Hester Knibbe en Miriam 

Van hee. – Baarn : Atalanta Pers, 2015. 

– [Z.p.] : ill. (Dialogen ; 11). Cat.nr. 

797395 – Oplage: 99 exemplaren, 

zijnde nummers I-IV op naam van de 

betrokkenen, en nummers 1-95. Alle 

bundels zijn door beide auteus in het 

colofon gesigneerd. 

 

De gedichten zijn in de loop van 

2014 door Hester Knibbe en Miriam 

Van hee op verzoek van Atalanta 

Pers geschreven. 

 

Letteren laboratorium : hoe 

Raymond Brulez “De opstand der 

voetnota’s” schreef / Dirk Van Hulle. – 

Antwerpen : Letterenhuis, 2014. – 39 p. : 

ill. Cat.nr. 796192 (Letterenhuis) – 

Schenking. 

 

De originele uitgave van De 

opstand der voetnota’s dateert van 

1930, en betreft de geestige 

vertelling van de strijd van de kleine 

lettertjes onderaan de bladzijde 

tegen de heersende klasse van de 

lopende tekst. Deze uitgave – een 

lees-, kijk- en doepublicatie – vertelt 

over Raymond Brulez (1895-1972) 

en het literaire modernisme, over 

tekstgenese en teksteditie en 

maakt het mogelijk te experimen-

teren met de facsimile’s van de 

manuscripten, opzetjes en aan-

tekeningen en van de tijdschrift- en 

boekpublicaties van Brulez’ verhaal. 

Er wordt zo een idee geschetst van 

de totstandkoming van deze tegen-

draadse parabel, die om druk-

technische maar vermoedelijk ook 

om ideologische redenen niet werd 

opgenomen in de eerste druk van 

Brulez’ raamvertelling Sheherazade 

uit 1932 (maar pas verscheen in de 

tweede druk in 1946). De map bevat, 

als een goed uitgerust laboratorium, 

alle ingrediënten voor een litera-

tuurpracticum: 

- twee rijk geïllustreerde tekst-

boekjes (Het verhaal en De 

making-of) met onder meer de 

eerste uitgave in boekvorm uit 

1946; 

- facsimile’s van alle overgeleverde 

manuscripten van het verhaal 

(kladjes, opzetjes, bewerkte typo-

scripten en aantekeningen); 

- facsimile’s van de publicatie in de 

tijdschriften Hooger Leven (1933) 

en De Groene Amsterdammer 

(1936).  

 

Litterae : an anthology of 24 Latin 

texts, handpicked, calligraphically 

interpreted and commented = 

Litterae : een bloemlezing van 24 

Latijnse teksten, handgeplukt, 

kalligrafisch geïnterpreteerd en 

toegelicht / Yves Leterme. – Sint-Kruis : 

Leterme, 2014. – 33 p. : ill. Cat.nr. 

795115. Bevat: 1 boekje, 3 bladwijzers, 

24 kaarten. 

 

Op mijn gezicht heeft niemand mijn 

gelaat gelezen : minnegedichten, 

1944-1995 / samenst. Hubert Peeters 

en Bart Verschaffel. – Gent : A&S, 2015. 

– 52 p. : ill. + 1 cd. – ISBN 978-90-

76714-45-5. Cat.nr. 799310 – Oplage: 

250 genummerde exemplaren. Nr. 250. 



84 
 

Nagelaten notities / Lans Stroeve. – 

[S.l.] : Studio 3005, 2014. – [Z.p.] 

(Reeks CVII) Cat.nr. 794282 – Oplage: 

47 exemplaren. 

 

Mes joies / Francine Alexandre ; 

lithografieën Charles Godefroid. – 

Bruxelles : s.n., 1940. – [Z.p.] : ill. 

Cat.nr. 795121 (Marcus De Schepper) 

– Schenking. Oplage: 100 genummerde 

exemplaren. Nr. 40, met opdracht van 

de auteur aan Nelly Malmedy. 

 

Nederlandse poëzie van de 19de tot 

en met de 21ste eeuw in twee 

gedichten / Gerrit Komrij. – Zoeter-

woude-Dorp : De Uitvreter, 2014. – 

[Z.p.]. – Titel varieert: De dunne Komrij! 

Cat.nr. 797279. Oplage: 100 exemplaren. 

 

Uitgegeven ter gelegenheid van de 

viering van de 60ste verjaardag van 

Gerrit Komrij in antiquariaat AioloZ 

te Leiden, op 30 maart 2004, en de 

opening van de verkoopstentoon-

stelling “En daarvan wilde hij leven!” 

Het gedicht De dichter verscheen 

oorspronkelijk in Tutti-Frutti (1972, 

EHC C 236654), Een gedicht is 

ontleend aan Maagdenburgse 

halve bollen en andere gedichten 

(1968, EHC 668003). In deze 

uitgave werden eveneens de 

originelen van de eerdere versies 

van De dichter opgenomen. 

 

Nerveuze vertellingen / Jacob Israël 

de Haan ; nawoord Marijke Stapert-

Eggen ; ets Peter Yvon de Vries. – Den 

Haag, BZZTôH, 1981. – 48 p. Cat.nr. 

798199 – Oplage: 100 genummerde 

exemplaren. Nr. 21. 

 

Bibliofiele uitgave van vier ver-

spreide verhalen van Jacob Israël 

de Haan. Bevat Over de ervaringen 

van Hélénus Marie Golesco, Het 

monster van China, Over een 

blauwe en een roode diamant en 

De lupuslijder, verschenen in 

tijdschriften in de jaren 1907-1910. 

Bevat een losse, originele, ge-

nummerde en gesigneerde ets door 

Peter Yvon de Vries. Fluwelen 

band met zilveropdruk. 

 

Okidoki / Tina Schott. – Antwerpen : 

Für Dich Verlag, [2013]. – [Z.p.] : ill. 

Cat.nr. 792876 – Oplage: 200 

genummerde exemplaren. Nr. 78. 

 

Parallel : Mark80 / Mark Insingel ; ill. 

Patrick Coenye ; inl. Lars Bernaerts. – 

Koksijde : Patrick Coenye, 2015. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 799473 – Oplage:  

41 genummerde exemplaren, zijnde  

1 exemplaar H.C. aan Mark Insingel 

opgedragen, nummer I-IV (“artist’s 

proof’) en nummers 1-36. Elk exem-

plaar is genummerd en gesigneerd 

door Mark Insingel en Mark Coeneye. 

Nr. 9. 

 

Patrick Coenye nam het initiatief tot 

deze bibliofiele leporello naar aan-

leiding van de hommage bij de 

80ste verjaardag van Mark Insingel. 

Deze huldiging vond plaats te Gent 

op 23 mei 2015, met medewerking 

van het Poëziecentrum. Deze uit-

gave omvat 10 door Mark Insingel 

zelf gekozen eigen gedichten, en 

10 originele lithografiën van Patrick 

Coenye door hem getekend en ge-

drukt in zijn grafisch atelier “Artpress”.  

 

Permutaties / Nanne Nauta. – [S.l.] : 

crU, 2014. – 41 p. – ISBN 978-90-

79993-07-9. Cat.nr. 795509 – Oplage: 

75 exemplaren, waarvan 25 “hors 

commerce” onder het nummer 0, en 50 

exemplaren genummerd 1-50. Nr. 15. 

 

Polychrome woorden, verbale 

kleuren / gedichten Tony Rombouts ; 

grafiek Niki Faes. – Antwerpen : 

Contramine, 2015. – [Z.p.] : ill. Cat.nr. 

796167 – Oplage: 15 Romeins 

genummerde exemplaren, gesigneerd 

door de dichter en de grafica. Nr. II. 

 

15 met potlood geschreven ge-

dichten van Tony Rombouts aan-

gebracht op de keerzijde van  

3 gezeefdrukte leporello’s. Ver-

vaardigd op de persen van het 

Masereelcentrum (Kasterlee). Het 

geheel verpakt in een door de 

grafica beschilderd houten kistje. 

 

Een postume ‘Préface’ voor Patricia 

Carson / Émile Coornaert ; toelichting 

Raoul van Caenegem. – Duffel : De Bie 

Printing, 2015. – 13 p. : ill. Cat.nr. 

803327 (Ludo Simons) – Schenking. 
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Oplage: 250 exemplaren ter nage-

dachtenis van Patricia Carson (1929-

2014). De typografische verzorging van 

de plaquette is van Frederik Hulstaert. 

 

Deze onuitgegeven tekst van Émile 

Coornaert uit 1972 verscheen als 

privé-uitgave met een toelichting 

van Raoul van Caenegem. 

 

Raming / Rudy Witse. – Antwerpen : 

Monas, 1966. – 70 p. : ill. (Monas-reeks ; 

7) Cat.nr. 794277 (Henri-Floris Jespers) 

– Schenking. Gedrukt in opdracht van 

Henri-Floris Jespers. Oplage: 250 

genummerde exemplaren. Nr. 86. 

 

September . Buiten datum / Sofie 

Verdoodt. – [Gent] : Consouling Sound, 

2015. – 1 grammofoonplaat. Cat.nr. 

798957 

 

In het najaar van 2014 trad Sofie 

Verdoodt op in de AB (Brussel) 

samen met de Kortrijkse doom-

metal band Amenra. Ze bracht toen 

een aantal gedichten uit de bundel 

Doodwater die in 2014 bij Poëzie-

centrum verscheen (EHC 788621). 

De positieve ervaringen van dat 

optreden leidden tot een nieuw 

optreden in de Sint-Jacobskerk 

(Gent) in het voorjaar van 2015. De 

samenwerking werd nog verder 

uitgediept: er verscheen een 7”-

plaatje op 300 exemplaren bij het 

Gentse label Consouling Sound. 

Op de 7" staan de gedichten 

September en Buiten datum, uit de 

bundel Doodwater. De opnames 

gebeurden door Hein Devos in de 

AB. Frederic Alstast was verant-

woordelijk voor de mastering. 

 

De tand des tijds. 

Complete set (13 vouwbladen) van 

deze schitterende, door margedrukker 

Hans van Eijk (In de Bonnefant te 

Banholt) verzorgde, poëtisch bibliofiele 

reeks. Gedrukt in een oplage van 55 

genummerde exemplaren. Cat.nr. 

803544 (Fokas Holthuis). 

Bevat: 

1. Loden gansje van het ganzenbord / 

H.H. ter Balkt. – Banholt : In de 

Bonnefant, 1982. Nr. 16, gesigneerd. 

2. Ballade van de palfrenier / Wiel 

Kusters. – Banholt : In de Bonnefant, 

1982. Nr. 16, gesigneerd. 

3. Nieuws uit de tunnel / Jacques 

Hamelink. – Banholt : In de Bonnefant, 

1983. Nr. 16. 

4. Arènes de Lutèce / Samuel Beckett ; 

vert. Hans Tentije. – Banholt : In de 

Bonnefant, 1983. Nr. 16, gesigneerd 

door de vertaler. 

5. Het boothuis te Laugharne / Hans 

van de Waarsenburg. – Banholt : In de 

Bonnefant, 1985. Nr. 16, gesigneerd. 

6. Fritz . Tewaterlating / Eddy van 

Vliet. – Banholt : In de Bonnefant, 1985. 

Nr. 16, gesigneerd. 

7. Kreeft / Frans Budé. – Banholt : In 

de Bonnefant, 1986. Nr. 16, gesigneerd. 

8. De aardse republiek (in memoriam 

H.H.) / Willem van Toorn. – Banholt : In 

de Bonnefant, 1986, gesigneerd. Nr. 16. 

9. voor Lucebert zijn verjaardag zijn 

prijs zijn feest / Bert Schierbeek. – 

Banholt : In de Bonnefant, 1988. Nr. 16. 

10. De hagedissen / Manuel 

Kneepkens. – Banholt : In de 

Bonnefant, 1989. Nr. 16, gesigneerd. 

11. Komplot van de deuren . Dag der 

kasten / Rouke van der Hoek. – 

Banholt : In de Bonnefant, 1997. Nr. 28, 

gesigneerd. 

12. De laatste modernist / H.C. ten 

Berge. – Banholt : In de Bonnefant, 

1997. Nr. 41, gesigneerd. 

13. Nenia voor Herman de Coninck / 

Hugo Claus. – Banholt : In de 

Bonnefant, 1997. “Dit extra deel werd 

aangeboden aan de dichters, de 

medewerkers en de geduldige 

afnemers van de delen 1-12.” Niet 

genummerd, wel gesigneerd. 

 

They were like poetry / Elisabeth 

Tonnard. – Leerdam : Tonnard, 2014. – 

63 p. Cat.nr. 796359. Oplage: 100 

genummerde exemplaren. Nr. 61. 

 

Voorgesteld op 9 november 2014, 

tijdens de opening van de tentoon-

stelling “Elisabeth Tonnard : 

kunstenaarsboeken 2003-2014” in 

het Van Abbemuseum (Eindhoven). 

 

De Tuinman en de dood / P.N. van 

Eijck ; toelichting Marijke Stapert-Eggen ; 

ill. Lotje Meijknecht en Rosemarijn van 
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Limburg. – Delft : Zwaluwpers, 2007. – 

[Z.p.] : ill. Cat.nr. 805327 – Oplage:  

50 genummerde exemplaren; voor de 

Zwaluwpers zijn er extra gedrukt. Ge-

signeerd door de drukkers. Nr. 11/29. 

 

Op verzoek van Arnold Verschuyl 

namen Lotje Meijknecht en Rose-

marijn van Limburg het gedicht De 

tuinman en de dood van P.N. van 

Eyck als uitgangspunt voor een 

beeldend werk in kleur. 

 

Twee gedichten voor Lou / Guillaume 

Apollinaire ; vert. Kiki Coumans. – [S.l.] : 

Studio 3005, 2015. – [Z.p.]. Cat.nr. 

797976 

 

Aan het begin van de Eerste 

Wereldoorlog schreef Guillaume 

Apollinaire – soms vanuit de trein 

naar het front, soms vanuit de loop-

graven – een reeks gedichten en 

brieven aan zijn muze en geliefde 

Louise de Coligny-Châtillon. Ter 

gelegenheid van de poëzieweek 

2015 vertaalde Kiki Coumans twee 

van deze gedichten voor Studio 

3005. Mark Vleugels drukte deze in 

een oplage van 48 exemplaren op 

zijn naamloze proefpers uit de 

negentiende eeuw. 

 

Victor Bourgeois, 1897-1962 : 

radicaliteit en pragmatisme, 

moderniteit en traditie / Iwan 

Strauven. – Mechelen : vzw A&D 50, 

2015. – 2 vol. : ill. – (Voidse & borders ; 

5-6 . Vlees en beton ; 94-95). Cat.nr. 

798581. Nr. 60. 

 

Dit doctoraat van Iwan Strauven 

werd op 21 mei 2014 verdedigd 

aan de Université libre de 

Bruxelles, en op 28 mei 2015 aan 

de Universiteit Gent. 20 exem-

plaren van deze publicatie werden 

uitgegeven door de Faculteit 

Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur van de UGent, 

bestemd voor de juryleden en voor 

diverse instanties van de UGent en 

de ULB. Ze werden door de auteur 

gesigneerd en genummerd, I-X. 

Daarnaast werd een beperkte 

oplage van 65 genummerde en 

gesigneerde exemplaren uitge-

geven door vzw A&D 50. 

Vlaams-nationalisme & de 

kunsten/cultuur. – Brussel : De Witte 

Raaf, 2014. Cat.nr. 796939 – Oplage: 

68 genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 63. 

 

Gert Verhoeven realiseerde, i.s.m. 

Koen Brams, voor nummer 169 van 

De Witte Raaf – een themanummer 

over Vlaams-nationalisme en 

cultuur/de kunsten – een kunste-

naarsbijdrage over de recente ge-

schiedenis en de toekomst van 

België. Tijdens zijn residentie in het 

Frans Masereel Centrum gebruikt 

Gert Verhoeven exemplaren van dit 

nummer 169 van De Witte Raaf om 

aan te passen tot een kunstenaars-

editie. 

 

Voix n° … / gedicht Emile Verhaeren ; 

ill. Anne Arc. – Granville : Laboratoire 

du livre d’artiste, 2014. – [Z.p.] : ill. - 

ISBN 979-1-09-127497-5. – (Cahier 

d’artiste ; 3). Cat.nr. 795310 – Oplage: 

24 genummerde en gesigneerde 

exemplaren. Nr. 9. 

 

Linogravure van Anne Arc bij het 

gedicht La tête van Emile 

Verhaeren. 

 

De vonk : maandblad voor kunst en 

letteren / red. Koos van Eybergen. – 

Rotterdam : van Eybergen, 1924-1925. 

– Nrs. 1-7. Cat.nr. 797748 

 

Modernistisch-idealistisch kunsttijd-

schrift dat in de jaren 1920 door 

jonge kunstenaars werd gesticht – 

met medewerking van o.m. Herman 

Bieling, Jac. Jongert, Jan H. Eekhout 

en Jan D. Voskui – met aandacht 

voor de expressionistische en 

kubistische ontwikkelingen van na 

de Wereldoorlog. Bevat 16 p. per 

nummer. Met originele hout- en 

linosneden van Herman Bieling, 

Hendrik Chabot, Jan Kamman, 

Adriaan van der Plas, Paul 

Schuitema. Na nummer 7 ver-

scheen nog één uitgave, een 

dubbelnummer 8/9 (niet in het 

pakket).  
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De wemeling / Erik Menkveld. – [S.l.] : 

Studio 3005, 2015. – 15 p. Cat.nr. 

799022 – Oplage: 130 genummerde 

exemplaren. Nr. 93. 

 

Cahier met nagelaten gedichten, 

uitgegeven ter gelegenheid van het 

Poetry International Festival 

Rotterdam 2015. 

 

X / Remi Verstraete. – [S.l.] : MER. 

Paper Kunsthalle, 2015. – [Z.p.] : ill. – 

ISBN 978-94-91775-95-6. Cat.nr. 

805433 - Kunstenaarsboek. 

 

Zelfs de vogels vallen en andere 

verhalen / Frederik Willem Daem. – 

Amsterdam : De Bezige Bij, 2015. – 

190 p. – ISBN 978-90-234-9029-6. 

Cat.nr. 803349 – Nr. 259. 

 

De auteur gaf alle titelomslagen van 

zijn debuut – 1.000 exemplaren – 

eigenhandig vorm, door het zelf 

schrijven van de titel, zijn naam, en 

het volgnummer. 
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De Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience kan voor de aanvulling van 

haar bewaarcollectie rekenen op 

diverse particulieren en instellingen die 

boeken of hele bibliotheekcollecties 

schenken. 

 

Opvallende schenkingen en 

deponeringen n.a.v. samenwerkings-

verbanden 

 

In de loop van 2015 deponeerden 

deSingel, Faro, Koning Boudewijn-

stichting (Brussel), het Poëziecentrum 

(Gent), het provinciebestuur Antwerpen, 

uitgeverij Pelckmans, het Vlaams-

Nederlands Huis de Buren (Brussel) en 

het Vlaams Fonds voor de Letteren hun 

publicaties in de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience. 

 

Uitgeverij Pelckmans had ons op dat 

vlak trouwens goed nieuws te melden. 

Met trots werd uitgeverij Polis opgericht, 

met de ambitie het beste van wat er op 

het gebied van Nederlandstalige 

literatuur en non-fictie wordt geschreven 

te publiceren. Uitgeverij Polis maakt 

integraal deel uit van uitgeverij 

Pelckmans. Al jaren speelt Pelckmans 

een toonaangevende rol op de 

educatieve markt. Pelckmans had de 

afgelopen jaren al haar algemene 

uitgeverij uitgebreid met de overname 

van uitgeverij Abimo begin 2013. Dit 

betekende een uitbreiding met 

kwalitatieve kinder- en jeugdliteratuur 

en een verbreding van het bestaande 

educatieve aanbod met o.a. een brede 

waaier aan zorg- en additionele 

uitgaven. Naast de uitgaven van 

Pelckmans zelf zullen voortaan ook de 

uitgaven van Polis eveneens ge-

deponeerd worden in de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience. 

 

Als stedelijke bewaarbibliotheek 

werden publicaties ontvangen van de 

vakbibliotheek van Den Bell, het 

Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen), 

het Middelheimmuseum, het MAS | 

Museum aan de Stroom, het Middel-

heimmuseum, het Museum Plantin-

Moretus, de Openbare Bibliotheek 

Antwerpen (Kotter), de bibliotheek van 

het Politiemuseum Oudaan, het Red 

Star Line Museum, het Rubenshuis en 

de stedelijke groendienst. De Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience kon 

bovendien een uitgebreide selectie 

maken uit de tijdschriftencollectie in de 

kelder van de Openbare Bibliotheek 

Couwelaar (Deurne); een eerste deel 

werd in de loop van 2015 al overge-

heveld, het tweede deel volgt in de loop 

van het voorjaar 2016. 

 

Het Letterenhuis is een bevoorrechte 

partner van de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience. In de loop van 

2015 werden in het bijzonder volgende 

collecties overgeheveld: 

 

− Vertalingen van Vlaamse literatuur. 

− Alfons Van de Perre (1872-1925) 

was een belangrijke figuur in de 

Vlaamse Beweging. Na zijn studies 

in de geneeskunde aan de 

KULeuven vestigde hij zich in 1897 

als arts in Geel, later in Antwerpen. 

Afkomstig uit een financieel 

bemiddelde familie, en in 1906 

gehuwd met de tevens erg 

bemiddelde Julia Bollens zou hij 

regelmatig optreden als mecenas 

van verschillende Vlaamse 

initiatieven. Hij stond mee aan de 

wieg van het tijdschrift Ons Volk 

Ontwaakt. In 1914 richtte hij met 

Frans Van Cauwelaert en Arnold 

Hendrix in Antwerpen De 

Standaard NV op, de latere 

uitgever van het dagblad De 

Standaard. Hij had aanvankelijk zelf 

meer dan 10% van de aandelen 

van de uitgeverij in handen, en was 

daarmee de belangrijkste 

aandeelhouder. Bij een kapitaal-

verhoging in 1919 verhoogde hij 

zijn inbreng tot circa een derde van 

het totaal. Hij leverde trouwens 

regelmatig hoofdartikels voor de 

jonge krant. 

− Van november 1912 tot oktober 

1919 zetelde hij als katholiek 

volksvertegenwoordiger in de 

Kamer. Door zijn toen verzwakte 

gezondheidstoestand trok hij zich 

ondanks zijn herverkiezing uit de 

politiek terug. In 1914 vluchtte hij 

met zijn gezin naar Londen. Hij 

werd daar evenwel door de Britse 

en Belgische regering aangezocht 

deel uit te maken van een politieke 

missie in Zuid-Afrika. De reis van 5 

december 1914 tot 23 maart 1915 

 │ Schenkingen modern drukwerk 2015 
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en de daar opgelopen ziektes, 

zouden zijn gezondheidstoestand 

voor de rest van zijn leven zwaar 

ondermijnen. Later tijdens de 

oorlog trok hij zich het lot van de 

Vlaamse soldaten aan het front erg 

aan en bemiddelde hiervoor 

grotendeels tevergeefs bij de 

Belgische overheid. In 1920 werd 

hij ook een van de hoofd-

aandeelhouders van de nieuwe 

verzekeringsmaatschappij 

Mercator. 

− Piet Tommissen (1925-2011) was 

een Vlaams econoom en socioloog. 

Na zijn middelbare studies aan het 

Turnhoutse Sint-Victorinstituut, 

bouwde hij eerst een carrière uit in 

het bedrijfsleven die hij later 

combineerde met universitaire 

studies. Hij studeerde af als 

Licentiaat in de Handels- en 

Consulaire Wetenschappen aan de 

Economische Hogeschool Sint-

Aloysius (Brussel) in 1967, en 

promoveerde in 1971 aan de 

UFSIA (Antwerpen) tot Doctor in de 

Toegepaste Economische 

Wetenschappen. Hij doceerde als 

gewoon hoogleraar aan de Econo-

mische Hogeschool Sint-Aloysius 

en als buitengewoon hoogleraar 

aan de Economische Hogeschool 

Limburg. In wetenschappelijke 

kringen geldt hij als een kenner van 

leven en werk van Vilfredo Pareto, 

Carl Schmitt en Georges Sorel. 

Naast zijn talrijke publicaties gaf hij 

de reeksen Eclectica (Brussel) en 

Schmittania (Berlijn) uit. Hij was 

sinds 1953 ook actief als redacteur 

bij het literaire tijdschrift De 

Tafelronde. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte werden 

eveneens schenkingen ontvangen 

vanwege het Havenbedrijf Antwerpen, 

het Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen, het Provinciaal 

Zilvermuseum Sterckshof (Deurne), de 

Stadscampus (Universiteit Antwerpen), 

en de bibliotheek van het Theologisch 

en Pastoraal Centrum (Antwerpen). 

 

Iedereen Leest (Antwerpen) bezorgde 

hun boekencollectie van voor 2006 aan 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, met uitzondering van het 

werk van de auteurs die na deze datum 

nog publiceerden. 

 

De Koninklijke Maatschappij voor 

Dierkunde (Zoo Antwerpen) 

herbestemde eveneens een collectie 

oudere, voor hen niet langer relevante 

titels naar de Erfgoedbibliotheek 

Hendrik Conscience.  

 

De Provinciale bibliotheek Tolhuis 

(Brugge) schonk een uitgebreide 

collectie oudere, Nederlandstalige 

toneeluitgaven aan de Erfgoed-

bibliotheek Hendrik Conscience. 

 

De Vereniging van Schrijvers voor de 

Jeugd (VSVJ) herbestemde haar 

collectie van ca. 6.400 jeugdboeken 

naar enerzijds de Stadscampus 

(Universiteit Antwerpen) en anderzijds 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience. De VSVJ werd in 1945 

opgericht onder impuls van Gaston 

Moorkens en Emiel Fredrix. Recht-

streekse aanleiding was de verdrukking 

van het Vlaamse jeugdboek door de 

enorme import uit Nederland. De VSVJ 

groepeerde de Vlaamse auteurs die 

voor jongeren schreven. Sinds 1990 

waren ook de illustratoren van kinder- 

en jeugdboeken bij de vereniging 

aangesloten. De VSVJ wilde het werk 

van Vlaamse jeugdauteurs onder de 

aandacht brengen en promoten door 

middel van tentoonstellingen, voor-

drachten en publicaties, en wilde het 

onderling contact tussen auteurs en 

illustratoren bevorderen door het 

organiseren van samenkomsten, 

debatavonden,… In 2006 werd het 

VSVJ – met op dat moment Herman De 

Meulenaere als voorzitter en Chris 

Versteylen als ondervoorzitter – 

opgenomen in de Vlaamse Auteurs 

Vereniging.In onderling overleg werden 

de boeken van na 1970 overgebracht 

naar de Stadscampus, en werden de 

boeken van voor 1970 opgenomen in 

de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience.  

 

Herbestemmingen 

 

Mits akkoord van de schenker worden 

niet in de collectie opgenomen 

exemplaren maximaal herbestemd. In 

de loop van 2015 kon er worden 
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herbestemd naar ADVN (Antwerpen), 

Etnografische Verzameling Antwerpen, 

Felixarchief (Antwerpen), Fotografie-

museum (Antwerpen), KMSK 

(Antwerpen), Liberaal archief (Gent), 

RoSa vzw (Brussel), Rubenianum 

(Antwerpen), Stadscampus (Universiteit 

Antwerpen), Vakbibliotheek Den Bell, 

Zilvermuseum (Antwerpen). 

 

Anderzijds werden dubbels uit de 

collectie van de bibliotheek van het 

voormalige Volkskundemuseum 

herbestemd naar het Huis van Alijn 

(Gent), en werden dubbels uit de 

collectie van de voormalige Scheep-

vaartbibliotheek herbestemd naar het 

Scheepvaartmuseum (Baasrode). 

 

 

ᴂ-LAB (Brussel), C.J. Aarts (Amster-

dam, NL), ADVN (Antwerpen), 

Algemeen Rijksarchief (Brussel), 

Steven Archer (Cambridge, UK), 

Archief- en Onderzoekscentrum voor 

Vrouwengeschiedenis (Brussel), 

Belgische ambassade (Athene, GR), 

Pieter Beullens (Antwerpen), Bert 

Bevers (Antwerpen), Dhr. Birnbaum 

(Berchem), Boekhandel Groene 

Waterman (Antwerpen), Frans 

Boenders (Nokere), Henk Boers (NL), 

Bormshuis (Antwerpen), Wim Bouw 

(Merksem), Leen Brasseur (Antwerpen), 

Cynthia Buts (Antwerpen), Jan 

Ceuleers (Wilrijk), Centrum Agrarische 

Geschiedenis (Leuven), Comeet 

(Eeklo), Wim d’Hooge (Ekeren), Roger 

De Bruycker (Antwerpen), Josée De 

Bruyne (Berchem), Peter de Lijster 

(Breskens, NL), José De Poortere 

(Deinze), Willy De Ravet (Brasschaat), 

Marcus De Schepper (Hemiksem), 

Jacques De Schryver (Asnee), Marita 

de Sterck (Brasschaat), Wilfried De 

Wilde (Brasschaat), Jolien Dekoninck 

(Kluisbergen), Departement Leefmilieu, 

Natuur & Energie (Brussel), Etienne 

Devisch (Halle), Digitaal Erfgoed 

Nederland (Den Haag, NL), Daniel 

Droixhe (F), Epitaaf vzw (Laken), 

Erasmus Boekhandel (Amsterdam, NL), 

Erfgoedcel Land van Dendermonde, 

Antoon Esch (Brasschaat), Expoo 

(Brussel), Erfgoedcel CO7 (Ieper), 

Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel 

Pajottenland Zennevallei, Federale 

overheidsdienst Volksgezondheid, 

veiligheid van de voedselketen en 

leefmilieu (Brussel), Galerie de Zwarte 

Panter (Antwerpen), Jos Geenen 

(Turnhout), Jef Geys (Balen), Reninca 

Gijsen (Berchem), Anne-Mie 

Havermans (Antwerpen), Heemkring 

Als Ice Can (Arendonk), Heemkring De 

Linde (Olen), Heemkunde Vlaanderen 

(Mechelen), Heemkundekring Corsen-

donca (Oud-Turnhout), Heemkundige 

Kring Eugeen Goeyvaerts (Lint), 

Heemkundige Kring Hobuechen 1135 

(Hoboken), Heemkundige Kring 

Wissekerke (Bazel), Heemkundige 

Kring Zwijndrecht-Burcht, Emiel Hoorne 

(Waarmaarde-Avelgem), Henk Hopf 

(Antwerpen), Marie-Louise Hoppen-

brouwers (Mortsel), Huis van Alijn 

(Gent), Renold Huwel (Berchem), 

Internationaal Exlibriscentrum (Sint-

  │ Overzicht schenkers 
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Niklaas), Ward Jacobs (Antwerpen), 

Gustaaf Janssens (Leuven), Harry 

Joelson-Strohbach (Winterthur, 

Zwitserland), Katholieke Hogeschool 

Leuven, Koninklijk Instituut voor 

Natuurwetenschappen (Brussel), Erik 

Laforce (Edegem), R. David Lankes 

(Syracuse University), Mieke Lietaer 

(Zwijndrecht), Ingrid Loquet (Antwerpen), 

Maatschappij voor Geschiedenis en 

Oudheidkunde (Gent), Jacqueline Maes 

(Beveren), Filip Marichal (Antwerpen), 

mevr. Matheessens (Antwerpen), 

Hubert Meeus (Antwerpen), Mode-

museum (Antwerpen), Norbert 

Moermans (Antwerpen), Monumenten-

zorg stad Mechelen, Musea Ieper, 

Musée National d’Histoire et d’Art 

Luxembourg (Luxemburg), National and 

University Library (Ljubljana, SLO), 

Wilfried Onzea (Mortsel), Openbare 

Bibliotheek (Brussel), Openbare Biblio-

theek Schoten, Openbare Bibliotheek 

Tienen, Opendoek (Antwerpen), Öster-

reichisches Museum für Volkskunde 

(Wenen, A), Overijsselse Bibliotheek-

dienst (Nijverdal, NL), ’t Pallieterke 

(Antwerpen), Annemie Pauwels 

(Antwerpen), Pavillon de l’Arsenal 

(Parijs, F), Jozef Peeters (Kessel-Lo), 

Herman Potters (Hoboken), Rutger 

Penne (Brussel), René Plessner 

Associates, Inck (New York, VS), 

Robert Plompen (Kontich), Norbert 

Poulain (Gent), Projectvereniging Bie 

(Roeselare), Provinciale Bibliotheek 

Limburg (Hasselt), Provinciale Biblio-

theek West-Vlaanderen (Brugge), 

Provincie Oost-Vlaanderen, dienst 

erfgoed (Gent), Provincie Oost-

Vlaanderen, kabinet Jozef Dauwe 

(Gent), Provinciebestuur Antwerpen, 

departement leefmilieu, An Renard 

(Brasschaat), Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (Amersfoort, NL), 

Rockoxhuis (Antwerpen), Armand 

Roegiers (Veurne), Peter Rogiest 

(Wondelgem), Roland Rotsaert 

(Brugge), Jean Rozenfeld (Brussel), 

Cyril Rubens (Halen), Scheepvaart-

museum (Baasrode), Octave Scheire 

(Gent), Hannah Schiltz (Erpe-Mere), 

Joke Schrauwen (Antwerpen), Scottish 

Centre for the Book (Edinbrugh, 

Schotland), Ludo Simons (Antwerpen), 

Ann Sips-van Aert (Meersel-Dreef), 

André Spruit (Amersfoort, NL), Stads-

archief Leuven, Stadsarchief Mechelen, 

Stadsarchief Sint-Truiden, Stadsarchief 

Turnhout, Standaard Boekhandel 

(Antwerpen), Stedelijke Musea Dender-

monde, Stedelijke Musea Sint-Niklaas, 

Stichting Woutertje Pieterse Prijs 

(Amsterdam, NL), Mieke Stroobants 

(Vremde), Rafał Szmytka (Krakau, PL), 

Paul Syniawsky (Antwerpen), Terzij de 

Horde (Utrecht, NL), Monika Triest 

(Antwerpen), Uitgeverij De Zilverdistel 

(IJzendijke, NL), Uitgeverij Koppernik 

(Amsterdam, NL), Unesco Platform 

Vlaanderen (Koksijde), Univerzita 

Palackého v Olomouci (Olomouc, CZ), 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam 

(NL), Universiteitsbibliotheek KULeuven, 

Anne-Marie Valckeneers (Berchem), 

Jan Van Broeckhoven (Antwerpen), 

Gust Van Brussel (Antwerpen), Frans 

Van Campenhout (Dilbeek), Ronny Van 

de Velde (Berchem), Stephanie Van de 

Voorde (Brussel), Wilfried Van den 

Berghe (Borgerhout), Jos Van den 

Nieuwenhuizen (Antwerpen), Dirk Van 

Duyse (Beveren), Jan en Christel Van 

Gassen-Libert (Wijnegem), R. Van 

Haelst (Antwerpen), Steven Van Impe 

(Berchem), Mieke Van Nuffel (Brecht), 

Vincent Van Nuffel (Brecht), Daniël Van 

Ryssel (Gent), Luc Vandamme (Alken), 

Marc Verbeiren (Meise), Walter 

Vercammen (Borsbeek), Ellen 

Vercauteren (Antwerpen), Mieke 

Verdegaal, H.D.L. Vervliet (Wilrijk), 

Vlaams Bouwmeester (Brussel), 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek 

(Antwerpen), Vlaamse overheid 

(Brussel), Vlaams Theaterinstituut 

(Brussel), Rik Vosters (Brussel), 

VVBAD (Berchem), Emmanuel 

Waegemans (Antwerpen), Felix 

Waldack (Laarne), Johan Wambacq 

(Meise), Serge Wollner (Elsene), Eva 

Wuyts (Heist-op-den-Berg), Zentrum für 

Regionalgeschichte in der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft (Büllingen). 
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