
 
 

Hubert Lampo 
 

 Hij werd geboren in Het Kiel te Antwerpen op 1 
 september 1920 als zoon van een ambtenaar bij de 
 PTT en een onderwijzeres. In 1938 behaalde hij het 
 diploma van onderwijzer, in 1941 dat van 
 geaggregeerd leraar. Tot 1944 gaf hij les. In dat 
 zelfde jaar werd hij tewerkgesteld bij het Archief
  en Museum van het Vlaamse Cultuurleven te 
 Antwerpen. Na zijn militaire dienst werd hij  

journalist- kunstcriticus. Hij oefende dit beroep 
 uit tot 1965. Hij speelde een actieve rol in de 
 Vlaamse letterkundige wereld, o.m. Als  
 redactiesecretaris van het “Nieuw Vlaams 
 Tijdschrift”. Ondertussen werd hij in 1948 tevens 
 rijksinspecteur van de Openbare Bibliotheken. 
 Vanaf 1965 was hij hoofdinspecteur. In 1973 werd 
hij voorzitter van de Vereniging van Vlaamse 
 letterkundigen en in 1979 lid van de Koninklijke 
 Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde.  
In 1989 werd hij vereerd met de titel van eredoctor 
 aan de universiteit van Grenoble. Hubert Lampo 
 overleed te Essen (België) op 12 juli 2006. Hij rust 
 op het ereveld van de begraafplaats Schoonselhof 
te Wilrijk (Antwerpen). 

Lampo is vooral bekend geworden door zijn roman 
“De komst van Joachim Stiller” (1960), die in 1976 
werd verfilmd. Lampo wordt in het Nederlandse 
taalgebied beschouwd als één der voornaamste 
vertegenwoordigers van het magisch-realisme, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Het Hubert Lampo Genootschap 
 

Het Hubert Lampo Genootschap  is opgericht op 9   
mei 2003 in de Statenzaal van het Provinciehuis te 
Antwerpen.  Het is een literaire vereniging die zich 
richt tot liefhebbers  van het werk van Hubert 
Lampo en die actief wil bijdragen aan het 
bestuderen, behouden en uitdragen van het 
gedachtegoed zoals beschreven in  de werken van 
Hubert Lampo. Het genootschap besteedt niet 
 alleen aandacht aan het oeuvre van Lampo, maar ook 
 aan journalistieke en literair/historische 
 onderwerpen uit de werkzame periode van Lampo in 
 ruimere zin. 

 
 Het Genootschap wil dit realiseren door het: 
  
 ●   Ondernemen en bevorderen van studies over het 
      werk van Hubert Lampo en aanverwante thema's. 
 
 ●   Ontsluiten en aanvullen van diverse archieven. 
 
 ●   Organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, 
      tentoonstellingen en ontmoetingen. 
 
 ●   Verzorgen van periodieke publicaties. 
 
 ●   Stimuleren van heruitgaven en vertalingen. 
 
 Het Genootschap wil ook een ontmoetingsplatform  
 zijn voor geïnteresseerden. 
 

hubertlampogenootschap@planet.nl  
www.hubertlampogenootschap.org 

 
 
 
 
 

 
 

Activiteiten 
 

 Het Genootschap heeft tal van activiteiten voor 
 haar leden georganiseerd. 
 
 Een greep hieruit: 
  
 ●   Van 20 september tot 18 oktober 2003 de 
      tentoonstelling “De inscheping naar Atlantis” in 
      de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. 
 
 ●   Stadswandelingen door Antwerpen. 
 
 ●   Kleinere tentoonstellingen in Schiedam,    
      Zoutleeuw en Bergen op Zoom. 
 
 ●   Het realiseren van cd's en Dvd's met    
      reportages, films en interviews. 
 
 ●   Bezoek aan museum Plantin-Moretus te   
      Antwerpen. 
 
 ●   Filmvoorstellingen van “De komst van Joachim 
      Stiller” en “Kasper in de onderwereld”. 
 
 ●   Bezoek museum “Jan Vaerten” te Beerse. 
 
 ●   Wandeling op begraafplaats “Schoonselhof” te 
      Wilrijk (Antwerpen). 
 
 ●   Periodieke uitgave van “De Scheldebode”. 
 
 ●   Uitgave van het “Jaarboek 2006”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

BON OM LID TE WORDEN 
 

Natuurlijk kunt u lid worden van het Hubert Lampo 
 Genootschap, waardoor u ons werk steunt. 

 Het lidmaatschap van het Genootschap bedraagt 
 minimaal € 25,00 per kalenderjaar en geeft recht  
 op deelneming en informatie over alle activiteiten en 
 op ontvangst van “De Scheldebode”. 

 Naam en voornaam:________________________ 
  
 Straat, nummer:__________________________ 

 Land:__________________________________ 

 Telefoon:_______________________________ 

 E-mail:_________________________________ 

 Handtekening:____________________________ 

U wordt lid van het Hubert Lampo Genootschap door 
storting van € 25,00 op: 

 Voor Nederland: ABN/AMRO 54.61.69.236 
 Hubert Lampo Genootschap, H. ter Horst. 

 Voor België: 068-2490713-71 – Hubert Lampo 
 Genootschap – Keyerberg 7 – B-1760, ROOSDAAL, 
 ten name van “Penningmeester Hubert Lampo 
 Genootschap”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Secretariaten:  
  

Voor Nederland: 
Sam Camphuijsen, Roomvatstraat 17, 1445 LE 

 PURMEREND. Tel: +31(0)299 647079. 
 
 Voor België: 

Ilse Neuenkirch, Generaal Pershingstraat 8,  
 B-9700 OUDENAARDE. Tel: +32(0)55313885. 
 

 
Belangrijke werken van 

Hubert Lampo 
 

  
 1943: Don Juan en de Laatste Nimf. 
 1952: Belofte aan Rachel. 
 1953: Terugkeer nar Atlantis. 
 1960: De komst van Joachim Stiller. 
 1969: Kasper in de onderwereld. 
 1971: De zwanen van Stonehenge 
 1980: Wijlen Sarah Silbermann. 
 1989: De Elfenkoningin. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIEBROCHURE 

 

 
 

Voor België:

NL49 ABNA 0546 1692 36
BIC: ABNANL2A - Bank: ABN AMRO Bank N.V.
Hubert Lampo Genootschap, H. ter Horst.

BE49 0682 4907 1371 - BIC: GKCCBEBB
Bank: Dexia Bank België
Hubert Lampo Genootschap
Keyerberg 7, B-1760, ROOSDAAL,
ten name van “Penningmeester Hubert
LampoGenootschap”.


