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ACTIVITEITENVERSLAG 2021 

 
De algemene vergadering van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen werd op zaterdag 27 
maart gehouden om 11.00 uur. Omwille van corona verliep zij digitaal. Er waren 31 leden 
aanwezig, 12 werkende en 19 belangstellende leden. 
De vergadering keurde de herbenoeming van Dirk-Emma Baestaens, Steven Van Impe, Ann 
Kelders en Joran Proot voor een periode van drie jaar tot bestuurder goed. 
 
In juli verscheen de 1e aflevering van De Gulden Passer, jg. 99 (2021). De 2de aflevering kwam in  
januari van dit jaar van de pers. 
 
Dank zij de inzet en de expertise van webmaster Guido Thys werd de website verder 
opgebouwd: 
Enkele rubrieken werden aan de website toegevoegd: zoekertjes en boeksignalen. 
Alle artikelen en nummers van de voorbije 5 jaren staan nu in de webshop, dank zij een grote 
inspanning van redactiesecretaris Kristof Selleslach. 
Het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief gebeurt nu semiautomatisch via de website. 
Een aantal kinderziekten, zoals de snelheid, werden aangepakt. 
 
De vereniging organiseerde 5 online lezingen: 
Elisabeth de Bruijn: Helden in harnas (27 januari) 
Patricia Stoop: De speelruimte van schrijvende vrouwen in de late Middeleeuwen (3 maart) 
Martin Hulsenboom, Peter IJsenbrant en Ed Schilders: Charles Nodier: de bibliomaan (27 mei) 
Amy Lidster: Textual Communities: reading Imprints in Early Modern English Books (17 juni) 
Noël Golvers: Johann Schreck Terrentius S.J.: Jesuit polymath (1576-1630) (16 november) 
 
In samenwerking met de Vlaamse Werkgroep voor Boekgeschiedenis werden in het kader van de 
Miraeus Lectures volgende online lezingen georganiseerd: 
-Zanna Van Loon: How Book History can contribute to Missionary Linguistics (17 maart) 
-Nikolaus Weichselbaumer, New Metrics for Bibliography in scanned books (1 december) 
 
De enige fysieke activiteit had plaats op 10 september: bezoek aan de Nottebohmzaal van de 
EHC waar prof. Brecht Deseure een toelichting gaf bij de handschriften en aquarellen van Pierre 
Goetsbloets. Aansluitend bood de vereniging een erg gesmaakte receptie aan.  
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