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Het woordje van de voorzitter.
Beste leden en sympathisanten van ons Genootschap,
Met deze Scheldebode nr. 19 zijn we aanbeland in het voor ons zo belangrijke jaar 2020, het
“Lampo-jaar”, waarin we de honderdste geboortedag van onze geliefde vriend en auteur
Hubert Lampo zullen herdenken.
U zal merken dat dit nummer er iets anders uitziet dan gewoonlijk... : bij wijze van proef,
geen twee kolommen meer, maar teksten en foto’s over de hele paginabreedte.
Gemakkelijker leesbaar volgens ons en het vermijdt het doorlopend naar boven scrollen bij
het einde van elke kolom. Wat denkt u ervan ?
Uiteraard wenst het bestuur van het Hubert Lampo Genootschap u allen een goed, gezond
en vreugdevol jaar 2020.
Wat brengen we u zoal in dit nummer ?
Zoals we dat allang aankondigen, zetten we dit jaar een reeks activiteiten en initiatieven op
poten om de herinnering aan Hubert levend te houden : de uitgave van een bijzonder
jaarboek en mogelijk nog van andere werken, een reeks lezingen, tentoonstellingen, enz.
We knopen ook weer aan met de destijds succesvolle traditie van “Lampo-wandelingen”.
Hierna vindt u een chronologische lijst van de tot op heden geplande activiteiten met data
en locaties.
Ik doe hierbij alvast een oproep tot jullie, onze leden, sympathisanten en Lampoliefhebbers, om bij gelegenheden zoals lezingen, Lampo-wandelingen e.d., talrijk aanwezig
zijn en er een succes van te maken ! Het is immers onze opdracht om - zeker in dit
feestjaar 2020 - door onze actieve aanwezigheid de naam en het werk van Lampo te
promoten en voor de vergetelheid te behoeden.
De hoofdmoot in dit nummer is een boeiend artikel van de hand van Jan Lampo,
Inventariseren voor de lezer. Naar aanleiding van de overbrenging van het archief van
Hubert Lampo naar het Letterenhuis, geeft zijn zoon Jan ons een inkijk in de niet erg
bekende wereld van het inventariseren van archieven, of - zoals hij het zelf zegt - alles
bekijken, ordenen, verpakken en beschrijven. Een werk van lange adem natuurlijk, een
blijvend work in progress waarbij archivaris Jan stoot op een merkwaardige brief aan Frans
Dille hier, een verrassend telegram van Hugo Claus daar, een typoscript met tientallen rode,
groene, blauwe verbeteringen elders, vondsten die de lange, moeizame en eenzame strijd
van de Papierarbeiter die Hubert was, illustreren... Tevens is dit artikel een oproep naar
professoren en studenten toe : er ligt in het Letterenhuis een goudmijn aan handschriften,
brieven en documenten allerlei te wachten op wetenschappelijke ontginning...
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Ons bestuurslid Serge maakte weer een bijna magisch realistische ervaring mee : het zal je
maar gebeuren om op een doodernstige vergadering over justitiële problemen, je tafelbuur
bezig te zien met ... De komst van Joachim Stiller...!
We staan in dit nummer ook stil bij alweer een overlijden van een bijzondere Lampo-vriend
: Gaston Durnez (°Wervik, 9 september 1928 - *Lier, 22 november 2019). Een goede vriend
inderdaad, want hoewel Hubert Lampo en Gaston Durnez politiek, ideologisch en filosofisch
zowat elkaars tegenpolen waren, ontwikkelden ze hun leven lang een intense vriendschap.
En.... het magisch-realisme is niet dood, zo kunnen we besluiten uit een verheugend bericht
in de NRC...!
Tenslotte doe ik ook een meer prozaïsche maar noodzakelijke oproep : niet vergeten,
mocht dit nog niet gebeurd zijn, uw ledenbijdrage te storten; zo nodig vindt u verder in dit
nummer de bankgegevens. Ik wil eraan herinneren dat ons Genootschap geen enkele
subsidie ontvangt en dus alleen kan rekenen op de ledenbijdragen. En we hebben die, zeker
in dit feestjaar 2020, broodnodig ! Alvast bedankt voor jullie aandacht.
Veel leesplezier met deze Scheldebode 19 !
Guy Bastiaensen
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LAMPO 2020
ALGEMENE PLANNING VAN DE ACTIVITEITEN
******
FEBRUARI
21
20.00 uur

MAART
26
19.30 uur

APRIL
13
20.00 uur

Vrijzinnig Centrum De Schakel, Steenweg 32, 2800 Mechelen
Lezing door Jan Lampo : “Hubert Lampo in de tweede wereldoorlog”.
Inleiding door Ward Adriaens, ere-conservator van het Museum
Kazerne Dossin.
Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Lezing door Jan Lampo : “Magisch-realisme en vrijzinnigheid in het
werk van Hubert Lampo”.
Vrijzinnig Punt, Albrecht Rodenbachstraat 18, 3500 Hasselt
Lezing door Jan Lampo : “Magisch-realisme en vrijzinnigheid in het
Werk van Hubert Lampo”.
Inleiding door Prof. Dr. Jos Wilmots, emeritus hoogleraar Universiteit
Hasselt.

25

13 uur

Antwerpen
Lampowandeling geleid door Wim Rouwendal : “Van de Quinten Matsijs
naar Café Noord (nu : Grand Café du Nord)”.

MEI
23

13.00 uur

Zoutleeuw
Lampowandeling “Met Sarah Silbermann in Zoetelede” geleid door Jan
Lampo en Guy Bastiaensen.

28

20.00 uur

Centrum De Brug, Houwerstraat 3 A, 8000 Brugge
Lezing door Jan Lampo : “Magisch-realisme en vrijzinnigheid in het
werk van Hubert Lampo”.

JUNI
18
20.00 uur

SEPTEMBER
5
13.00 uur

Letterenhuis, Minderbroederssrtaat 22, 2000 Antwerpen
Lezing door Jan Lampo : “Hubert Lampo in de tweede wereldoorlog”.
Inleiding door Prof. Dr. Herman Van Goethem, rector van de
Universiteit Antwerpen : “Antwerpen in 1942”.
Heist-op-den-Berg
Lampowandeling “In de voetsporen van de archeoloog”, geleid
door Guy Bastiaensen en Jan Lampo
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26

13.00 uur

OKTOBER
23
20.00 uur

NOVEMBER
Van 1 tot 30 nov.

26

Antwerpen
Lampowandeling geleid door Wim Rouwendal : “Van de
Teniersplaats naar de Quinten Matsijs”.
Haren (Nederland)
Lezing door Wim Rouwendal : “Hubert Lampo, zijn magisch-realisme en
symboliek”. (Onder voorbehoud)
Nieuwegein (Nederland)
Tentoonstelling over Hubert Lampo in de bibliotheek

12-14.30 u. Nieuwegein (Nederland)
Lunchprogramma “In het licht van Lampo” (voorlopige titel) met o.m.
lezing door Wim Rouwendal “Inleiding tot het werk van Hubert Lampo”.
Presentatie van kunstwerken en teksten van Nieuwegeinse kunstenaars
geïnspireerd door verhalen van Hubert Lampo.

VZW
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En nog meer...
Naast al deze activiteiten, staan er - zoals eerder al aangekondigd - ook nog andere
projecten op stapel :
•
het Jaarboek 2020 dat een feestelijk boekwerk moet worden in het teken van 100
jaar Hubert Lampo. De uitgave gebeurt in samenwerking met het Humanistisch Verbond,
dat hiermee tevens wil herdenken dat Hubert Lampo in 2001 laureaat was van de Prijs
Vrijzinnig Humanisme. We beschikken reeds over verschillende bijdragen en meerdere
andere worden in de komende maanden ingewacht. Het boek zal in het najaar uitgebracht
worden en als geschenk aan onze leden worden aangeboden.
•
zoals in ons vorig nummer aangekondigd, werden de contacten met de erven van
Paul Van Aken opgestart met het oog op de heruitgave van het indrukwekkend boek
“Hubert Lampo, de schrijver van het onzichtbare” van Paul Van Aken. Als deze gesprekken
verder gunstig verlopen, is er een goede kans dat de heruitgave ervan in de komende
maanden het licht zal kunnen zien.
•
een nieuw idee dat we verder nog grondig moeten bekijken : de organisatie van een
feestelijke ledenbijeenkomst met diverse activiteiten (voordrachten, tentoonstelling,
boekvoorstelling, enz.) om het Lampo-jaar 2020 waardig af te sluiten. U leest daar in de
volgende Scheldebode zeker meer over.

We hebben wel, om verschillende redenen, moeten afzien van de verwezenlijking van twee
andere plannen waarover we het in de vorige Scheldebodes uitvoerig gehad hebben :
•
het project om een aantal artikels van Hubert Lampo die in de jaren 70 en 80 van
vorige eeuw in het tijdschrift Bres gepubliceerd werden te bundelen. Een lid van het
bestuur en van de werkgroep hadden hier al veel extra werk en tijd in gestopt (waarvoor
veel dank), het idee van een mogelijke crowdfunding was geopperd, maar toch hebben het
we na rijp beraad afgevoerd : naast het financiële risico en de geringe respons op het
voorstel van crowdfunding (zie De Scheldebode nr. 18), hadden ook enkele leden van
bestuur /werkgroep meer principiële vragen bij het idee zelf om deze teksten opnieuw te
publiceren.
•
ook de mogelijke publicatie met commentaren van de scriptie van Katrijn
Timmerman uit 2008, hebben we moeten afvoeren : dit project kon slechts het licht zien
met de goedkeuring van de auteur, die niettegenstaande heel wat inspanningen van veel
mensen, onvindbaar is gebleven. U leest er verder in dit nummer meer over. De volledige
tekst van dit werk is wel vrij toegankelijk op internet. De link zal worden meegegeven.
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Op zoek naar een mooi en waardevol geschenk...?
Of naar een vroeger nummer van De Scheldebode...?
Nog verkrijgbaar bij het secretariaat van het Genootschap :
 Jaarboek 2019 van het Genootschap. Prijs 18 euro, inclusief verzending.
 Jaarboek 2015 van het Genootschap. Prijs 10 euro, inclusief verzending.
Bestellingen te richten aan : Emmy.vankerkhove@gmail.com
Betaling op volgende rekening :
IBAN : BE49 0682 4907 1371
BIC. : GKCCBEBB – Bank : Belfius Bank België
Hubert Lampo Genootschap
Keyerberg 7 – 1760 Roosdaal,
Ten name van “penningmeester Hubert Lampo Genootschap”.

Scriptie Katrijn Timmerman (vervolg en slot)
We hadden het in de laatste Scheldebodes herhaaldelijk over de scriptie die Katrijn
Timmerman in 2007-2008 voorlegde aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de
Universiteit Gent, onder de titel ‘Een onderzoek naar parallelen tussen de
sprookjessymboliek volgens antroposofen en soefisten en de thematiek in Hubert Lampo’s
De Komst van Joachim Stiller’. Promotor was Prof. Dr. Yves T’sjoen.
We hadden aan de auteur de toestemming willen vragen om deze interessante studie, na
enkele noodzakelijke bewerkingen, geheel of gedeeltelijk te publiceren, hetzij in ons
jaarboek, hetzij als apart werkstuk. Niettegenstaande heel veel opzoekingen kon Katrijn
Timmerman evenwel niet gecontacteerd worden. Ook de bevoegde diensten van de
Universiteit Gent zijn haar spoor bijster. Een laatste oproep naar onze leden toe in de
vorige Scheldebode leverde evenmin iets op.
Daar de toestemming van de auteur in ieder geval vereist is voor eventuele bewerking of
publicatie, zien wij ons dus genoodzaakt af te zien van onze plannen.
Maar wie interesse heeft voor deze scriptie, kan ze evenwel integraal raadplegen op
volgende website :
https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/414/354/RUG01-001414354_2010_0001_AC.pdf
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Inventariseren voor de lezer
Het archief van Hubert Lampo is overgebracht naar het
Letterenhuis.
Ik heb het archief van mijn vader overgebracht naar het Letterenhuis. Het was de hoogste
tijd en het is wat hij zelf had gewild. Daar ben ik het nu aan het inventariseren. Dat
betekent: alles bekijken, ordenen, verpakken en beschrijven in de database.
Het is min of meer toeval dat ik na avonturen in andere stedelijke instituten – ik vermijd het
woord “instellingen” – in dat Letterenhuis terechtkwam. Ik werk er nu al zeventien jaar. Een
en ander staat dus los van het feit dat ik (samen met mijn zus) de erfgenaam werd van het
Lampo-archief. Het betekent wel dat ik nu met de nodige kennis van zaken van start kon
gaan.

Handschriften
Het Letterenhuis is de archiefinstelling die archieven van
Vlaamse schrijvers, literaire tijdschriften en verenigingen
enz. verzamelt en ontsluit. Het is de tegenhanger van het
Literatuurmuseum in Den Haag, waarvoor het destijds
trouwens als voorbeeld fungeerde. Het archiefmateriaal kan,
mits toelating van de “archiefvormer” of zijn erfgenamen,
door iedereen bekeken worden in de leeszaal.
Mijn pa bracht er destijds zelf al een flink deel van zijn
papieren onder – het Letterenhuis heette toen nog Archief
en Museum van het Vlaams Cultuurleven of AMVC. Zo komt
het dat zijn handschriften er bijna allemaal berusten, samen
met de briefwisseling van het Nieuw Vlaams Tijdschrift,
waarvan hij tot 1965 redactiesecretaris was.
Door Dilys Klitsée

Wat ik nu naar het Letterenhuis heb gesleept, is dus al de rest. En dat is veel: meer dan
dertig grote verhuisdozen, goed voor een paar kubieke meter. Straks worden dat zo’n vijftig
strekkende meter, denk ik. Maar het is altijd moeilijk om dat precies te voorspellen. Een
voorbeeld: als er in het archief vijf exemplaren zitten van een tijdschriftnummer met een
interview, bewaar ik er daarvan maar één, wat het volume doet krimpen. Tegelijk verpak ik
brieven per correspondent in mapjes van zuurvrij papier – wij spreken van “hemdjes” – wat
het volume weer doet toenemen.
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Brieven
Het archief van Vader Lampo, niét zijn bibliotheek. Een deel daarvan hebben wij zelf nog,
maar zeker 90 procent is ondergebracht in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
(vroeger de Antwerpse Stadsbibliotheek, die als decor fungeert voor een paar scènes in De
Komst van Joachim Stiller). De database van de Erfgoedbibliotheek laat de gebruiker toe te
zien welke boeken zich in de verzameling van mijn pa bevonden.
Een schrijversarchief, waaruit bestaat dat?
Uit brieven, dat spreekt. Mijn vader behoorde nog tot een generatie die voor belangrijke
mededelingen naar de pen greep of in de schrijfmachine klom. De telefoon was natuurlijk al
een voornaam communicatiemiddel, maar hij werd niet voor alles gebruikt. Telefoneren
naar andere “telefoonzones” en zeker naar het buitenland, was een dure, soms omslachtige
aangelegenheid.
Maar er zijn ook handschriften. Zoals gezegd, ligt een aantal al lang in het Letterenhuis,
maar ik heb er ook een aantal “nieuwe” gevonden. Meestal gaat het om kortere manu- of
typoscripten van artikels, luisterspelen, toespraken, maçonnieke bouwstukken en televisieen filmscenario’s.

Krantenartikels
Voorts omvat een schrijversarchief bijna altijd een groot aantal kranten- en
weekbladknipsels van recensies, interviews en reportages. De meeste schrijvers houden
scrupuleus bij wat over hen verschijnt. Vooral in de oorlog en in de jaren 1950 en 1960
knipte mijn vader artikels over zijn werk uit en plakte op bladen die hij in ordners stak.
Recentere knipsels steek ik nu in chronologische of thematische mappen.
Daarnaast verzamelde het Letterenhuis vroeger zelf systematisch zoveel mogelijk artikels
die van en over Vlaamse schrijvers van de pers kwamen. Soms is het dus dubbelop. De
mappen die in de loop der jaren in het Letterenhuis zelf zijn samengesteld, hebben het
voordeel dat ze per titel van het besproken boek werden geordend. Een tweede reeks bevat
dan weer al de bijdragen die Lampo van ca. 1946 tot 1965 publiceerde in de krant
Volksgazet.
En dan is er de lastige categorie van de documenten. Zo noemen wij gemakshalve alle
drukwerk dat geen knipsel is – van overdrukken van artikels uit literaire of
wetenschappelijke tijdschriften over gedrukte invitaties tot persoonlijke documenten zoals
lidkaarten, paspoorten enz. die een zeker biografisch belang hebben.
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Stukwerk
Vroeger werden die dingen allemaal
apart opgeborgen – handschriften in
blauwe mappen, brieven in oranje
mappen, knipsels in gele en
documenten in roze mappen. Maar
van die aanpak zijn we afgestapt. In
principe moet een archief in zijn
“oorspronkelijke staat”, of nog zoals
het “organisch gegroeid is” worden
bewaard.
Jammer genoeg gaat dat alleen goed
met archieven van administraties,
niet met die van personen, omdat
die laatsten doorgaans minder
systematisch tewerk gaan. Als
literaire archiefinstelling kun je vaak
niet anders dan een soort
reconstructie doorvoeren die de
groei van een archief zoveel mogelijk
respecteert, maar die dat archief ook
begrijpelijk
maakt
voor
onderzoekers. De inventarisatie van
een archief is stukwerk; elk archief is anders. Er zijn leidende principes, maar geen
draaiboek dat je blindelings moet volgen.
Het archief van Hubert Lampo is momenteel nog work in progress – ik kan het ook niet
helpen. Wat volgt is bijgevolg een momentopname van wat mij tot nu toe is opgevallen of
verrast heeft. Volledigheid is voor later.
Brieven, om te beginnen. Sommige brieven van en aan mijn pa – over lezingen,
signeersessies, bijdragen aan gelegenheidspublicaties enz. - zijn doorgaans beknopt en
zakelijk, maar bieden wel een unieke inkijk in zijn publieke rol en optredens.

Brief aan Frans Dille
Mijn vader maakte zeker niet van al zijn eigen brieven een doorslagje of een fotokopie. Zo
komt het dat veel van de door hem geschreven missives in de archieven van anderen zitten
– maar veel van die archieven berusten natuurlijk ook in het Letterenhuis. Dankzij de
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database is het simpel om ze te vinden. Dit impliceert dat er in de nabije of minder nabije
toekomst nog een heleboel correspondentie kan opduiken.
Terwijl ik brieven in zuurvrije mapjes stop, verschijnt de jonge stagiaire Chloë van Gelder,
die een verdieping hoger het archief van de Antwerpse tekenaar en graficus Frans Dille
ordent.
“Kijk,” zegt ze, “ik heb een brief van je vader gevonden!”.
Die brief is het eerste materiële bewijs van de buitenechtelijke liefdesaffaire die mijn vader
had toen ik werd verwekt. Ja, soms kan het archief van je pa confronterend zijn. Maar dat is
persoonlijke petite histoire; laat mij er voor de histoire littéraire aan toevoegen dat de
mevrouw in kwestie model stond voor de “heks” Gilberte Schoonkindt uit De Heks en de
Archeoloog.
Gelukkig zijn er ook serieuze dingen die ik al kan signaleren. Mijn vader correspondeerde
intens met de Vlaamse schrijver Piet van Aken, een generatiegenoot die destijds grote
bekendheid verwierf met sociaal geëngageerde romans en novellen over het leven in de
Rupelstreek – een gebied met veel steenbakkerijen, zo’n vijftien kilometer ten zuiden van
Antwerpen.

Marnix Gijsen
De twee leerden elkaar kennen tijdens de oorlog, toen ze elk aan hun eerste boek werkten.
Vooral dit oudste deel van de correspondentie is buitengewoon interessant. Het is erg
persoonlijk en belicht tegelijk de literaire aspiraties en ambities van de briefschrijvers. Van
Aken is ook de inspiratiebron voor de schrijver Peter van Keulen, wiens uitvaart beschreven
wordt in Lampo’s roman De Elfenkoningin.
Vriendschappelijke briefwisseling is er ook met andere auteurs. Een van mijn vaders
trouwste correspondenten was uiteraard die andere magisch-realist, Johan Daisne. Er zijn
ook talrijke brieven van Jan-Albert Goris, alias Marnix Gijsen, van Gerard Walschap en van
Ivo Michiels. Onder mijn vaders pennenvrienden vinden we echter ook de Vlamingen
Walter van den Broeck, Marc Andries, Henri-Floris Jespers, Alstein, Paul de Wispelaere en
de Nederlander Barend Roest-Crollius, om er maar enkelen te noemen.
Wat mij tot nu toe het meest verraste, was een telegram waarmee Hugo Claus mijn pa
bedankt voor zijn positieve recensie over De Verwondering en een handgeschreven brief
van Jeroen Brouwers over Roger van de Velde.
Roger van de Velde was een Vlaams journalist en schrijver die na een maagoperatie
verslaafd raakte aan de pijnstiller Palfium. Toen het middel hem niet langer werd
12
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voorgeschreven, probeerde hij er op allerlei manieren aan te komen. Hij kwam in de
gevangenis en daar mocht hij niet schrijven. Dat leidde tot protest van de literaire wereld.
Uiteindelijk kwam Van de Velde vrij, maar hij stierf aan een overdosis.
Er zijn uiteraard ook brieven van Van de Velde zelf, o.m. eentje waarin hij beschrijft hoe de
dichter-ambtenaar Karel Jonckheere hem kwam opzoeken in de gevangenis van Merksplas.

Colin Wilson
Wie behoort er nog tot mijn vaders correspondenten? Vlijtige briefschrijvers waren o.a. zijn
Oostenrijke vertaler Paul Wimmer en de nu vergeten priester en schrijver van historische
romans, Armand Boni. De laatste was een Vlaming. Maar het archief bevat ook vele epistels
van Lampo’s goede Nederlands-Amerikaanse vriend Jan de Hartog en van zijn Engelse
compagnon de route Colin Wilson. Lampo’s jarenlange medewerking aan het tijdschrift Bres
leverde enkele missives op van Simon Vinkenoog.
Talrijk zijn de brieven van vertalers, inderdaad – ik denk vooral aan de Zuid-Afrikaan
Herman Engelbrecht, aan de schrijfgrage Wimmer en aan de onvolprezen Xavier Hanotte. Er
zijn ook vertalers bij wier vlijtige pogingen nooit het licht zagen – gelukkig maar, denk ik
soms.
Van groot belang zijn uiteraard de vele brieven van en aan uitgevers. De uitgebreide
correspondentie tussen Lampo, Elsevier, Manteau en A.A.M. Stols uit 1952-53 laat
bijvoorbeeld toe om het hele proces te volgen waardoor mijn vader begin jaren vijftig
definitief bij een Nederlandse uitgever belandde.
Nog talrijker zijn de brieven van en aan de Amsterdamse uitgeverij Meulenhoff waar later al
zijn werk verscheen. Naast zakelijke brieven, contracten en afrekeningen is er de
persoonlijke correspondentie met uitgever Laurens van Krevelen, die een goede vriend
werd.
Ik denk nu al dat van maar weinig schrijvers de relatie met zijn uitgevers zo grondig
gedocumenteerd is.

Walter van den Broeck
De correspondentie met o.a. Maria Rosseels en Gaston Durnez, die mijn pa kende uit zijn
journalistentijd, illustreert dat hij in de jaren 1960 gewonnen was voor een toenadering
tussen gelovigen en ongelovigen.
Het lijkt er op dat De Komst van Joachim Stiller ook nogal wat mensen de indruk gaf dat
Vader Lampo zelf katholiek of toch “religieus” was geworden. Quod non. Maar hij was in
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hun ogen bekend genoeg om het hof te maken als “goeie” vrijzinnige – men mag niet
vergeten dat katholieke journalisten en critici ook de militant antigodsdienstige Gerard
Walschap tot vervelens toe bleven opvoeren als een verloren schaap.
Walter van den Broeck, die lange tijd goed bevriend was met mijn pa, durfde het af en toe
aan hem - op een in mijn ogen hartverwarmende manier – te kapittelen. Ooit schreef hij
hem (ik parafraseer) “je moet niet zo verbaasd zijn over het feit dat links niet van je houdt,
je hebt ook zoveel rechtse vrienden”.
Dat is niet helemaal juist, in die zin dat nogal wat jonge linkse schrijvers al lang daarvoor (en
dus zeker niet daarom) een bloedhekel hadden aan mijn pa. Denk maar aan de
“communistische” poëet in Idomeneia en de Kentaur of aan de medewerkers van het
tijdschrift Atomium in De Komst van Joachim Stiller. De lui die voor hen model stonden,
opereerden in de jaren 1950. Maar de katholieke toenaderingspogingen, gecombineerd
met die van enkele figuren met een bedenkelijk oorlogsverleden, speelden wel een rol.
Mijn pa was zeker een tolerant en vergevingsgezind mens. En het is moeilijk om niet te
bezwijken voor iemands vriendelijkheid als uitgerekend je “natuurlijke” medestanders je en
bloc laten vallen.

Wankel evenwicht
Wat mij niet belet om af en toe met mijn tenen te krullen.
De brieven die mijn vader zelf schreef, bewijzen dat hij gebukt ging onder het
schervengericht waarvan hij het slachtoffer was. Voor iemand met een toch al niet zo
geweldig zelfbeeld en een bij momenten wankel psychisch evenwicht was dat noodlottig.
Het joeg hem angst aan en maakte hem rancuneus.
Zijn onvermogen om met een en ander om te gaan werd bovendien versterkt – ik ben
geneigd te schrijven: geëxploiteerd - door zijn vrouw Lucia die hem stimuleerde zijn
ongenoegen publiekelijk te uiten en hem zo in een nog groter isolement deed belanden.
Tsk, tsk,tsk.
De brieven van assertieve Vlaamse en Nederlandse scholieren die vragen stelden om
werkjes over de schrijver rond te krijgen, stop ik allemaal in een dikke map. Het zijn er veel.
Maar de volwassen fanmail – ook weer opvallend vaak van Nederlandse lezers – rangschik
ik wel per correspondent. Het zijn soms erg emotionele getuigenissen over het belang dat
het werk van mijn pa voor hen had.
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Waar ik persoonlijk het meest van houd, zijn handschriften van romans, verhalen, opstellen
en artikels. Met hun aanvullingen en verbeteringen geven ze de stadia van het schrijfproces
weer en dat is bijzonder boeiend.
Mijn vader werkte, zeker tot omstreeks 1980, hard op zijn handschriften. Van zijn eerste
romans zijn er handgeschreven kladversies, gevolgd door minstens twee typoscripten met
verbeteringen. En vaak ook nog grondig gecorrigeerde drukproeven.

“Papierarbeiter”
Literatuurwetenschappers die zich bezighouden met “tekstgenese”, spreken over
Kopfarbeiter en Papierarbeiter. De eersten zijn de schrijvers die hun tekst grotendeels in
hun hoofd hebben zitten voor ze hem aan het papier toevertrouwen; de tweede groep
bestaat uit de auteurs die spontaner schrijven, maar zichzelf met schrappingen en allerlei
verbeteringen op papier tot de orde roepen. Mijn pa was ongetwijfeld een Papierarbeiter –
dat ben ik zelf trouwens ook, al heb ik natuurlijk een pc.
Later werkte Lampo Senior direct op de machine, maar achteraf ging hij zijn typoscripten te
lijf met rode, groene en blauwe balpen of viltstift; dikwijls gebruikte hij plakband om
stukken papier met toevoegingen aan een pagina te plakken. Het mooiste voorbeeld is het
manuscript van de essaybundel De Zwanen van Stonehenge. Terwijl hij aan dat boek
werkte, plakte hij soms drie A4-velletjes aan elkaar; je kunt ze helemaal uitvouwen.
Ik zei dat de belangrijkste handschriften al lang in het Letterenhuis berusten. Daar liggen ze
te wachten op studenten editiewetenschap en tekstgenese. Maar twee romans en enkele
verhalen van mijn vader werden verfilmd. Dat leidde – behalve in het geval van Nico
Crama’s vroege kortfilm naar het verhaal Oponthoud in Walsoorden – tot epische
conflicten.
De pakken brieven, interviews en krantenknipsels bieden inzicht in de moeilijkheden die
voortvloeiden uit het feit dat de prille Vlaamse film een soort monopolie was van sommige
kineasten en producenten. Harry Kümel, die zijn verfilming van De Komst van Joachim Stiller
uiteindelijk toch tot een goed einde wist te brengen, kan daar zeker meer over vertellen.

Shakespeare
Ook van televisieprogramma’s zoals Ten Huize van Hubert Lampo, In de voetsporen van
Hubert Lampo en het door hemzelf geschreven Arthur, zijn er scenario’s en draaiboeken - zij
het dat het vooral om getypte en gestencilde exemplaren gaat. De nooit gerealiseerde
documentaire Flandria Fantastica van Vader Lampo en Harry Kümel leverde ook heel wat
papier op. Jammer dat het scenario uiteindelijk niet tot een boek heeft geleid…
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Er zijn ook verschillende stadia van enkele interviewbundels van de hand van derden waarin
mijn pa uitvoerig aan het woord komt en uiteraard een heleboel manuscripten die hem
werden toegestuurd – en die soms het onderwerp werden van een opstel.
Zo heb ik me groen geërgerd aan de ogenschijnlijk heel serieuze, maar in werkelijkheid
volstrekt rocamboleske teksten van de heer Bergschneider – u weet wel, de man met de
theorie dat Shakespeare eigenlijk een Antwerpenaar was. Ik begrijp best dat vader Lampo
gefascineerd was door die snuiter, maar ik betreur tegelijk dat hij hem in De Neus van
Cleopatra zo’n groot podium heeft geboden.
Maar goed, zonen hoeven het niet over alles met hun vader eens te zijn. Wat er ook van zij,
mijn werk aan zijn archief is in zekere zin een Vatersuche, dat kan niet anders. Maar het
biedt ook inzicht in een oeuvre en in een leven die in vele opzichten uitzonderlijk waren en
die mij, onvermijdelijk, erg “nabij” zijn. Nu maar hopen dat de mensen die nieuwsgierig
zouden moeten worden dat ook doen.

Jan Lampo

December 2019

Foto: Lucia Lampo
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Gaston Durnez
(°Wervik, 9 september 1928 - *Lier, 22 november 2019).
Gaston Durnez is het prototype van de self-made man : zevende zoon in een arbeidersgezin
van elf kinderen, schreef hij van jongsaf opstellen en gedichten en kon hij een opleiding
volgen tot stenotypist. Dit liet hem toe om als zestienjarige loopjongen te worden bij De
Nieuwe Standaard. Hij schreef al gauw heel wat artikelen en in 1953 werd hij redacteur bij
De Standaard waar hij, op een korte onderbreking na, zijn hele loopbaan zou blijven. Hij
ging met pensioen in 1992.
Naast zijn journalistiek werk voor De Standaard en voor een aantal katholieke bladen in
Vlaanderen en Nederland, schreef hij een indrukwekkend oeuvre bij elkaar : verhalen,
novellen, biografieën, reportages, filmscenarios, gedichten en vooral een ontelbaar aantal
cursiefjes, vaak vol rake observaties en humoristische bespiegelingen, die in tientallen
werkjes gebundeld werden.
Het feit dat hij in het verzuilde Vlaanderen steevast opgevoerd werd als katholiek
boegbeeld, belette hem niet nauwe vriendschapsbanden te onderhouden met
“andersdenkende” auteurs en ermee samen te werken. Zo schreef hij, in samenwerking
met Louis-Paul Boon en Fernand Auwera het filmscenario voor de film van Robbe De Hert
De Witte van Sichem (1979). Hij schreef ook inleidingen bij werken van o.m. Gerard
Walschap en Richard Minne. En ook met Hubert Lampo sloot hij in de zestiger jaren als jong
auteur en journalist een intense vriendschap die tot de dood van Hubert zou standhouden,
getuige o.m. de toespraak die hij hield op ons symposium van 2000 en dat u na dit artikel
kan lezen. Gaston Durnez schreef over die vriendschap innige teksten, o.m. in zijn boek
Vlaamse schrijvers, vijfentwintig portretten (1982), maar vooral in zijn laatste,
monumentaal werk Een mens is maar een wandelaar (2018), waarin hij vertelt hoe hij
dankzij Hubert dat flatje kon verwerven op de vierde verdieping in het vroegere oude
stapelhuis waar ook Freek Groenevelt woonde. Wie aanwezig was bij de voorstelling van
het Jaarboek van ons Genootschap in het Letterenhuis in 2006, hoorde trouwens Gaston
Durnez dat verhaal op zijn
onnavolgbare wijze zelf vertellen.
Maar laat ik tot besluit Gaston
Durnez zelf aan het woord : Naar
de titel van een van zijn boeken,
begon Hubert zijn kring van intimi
“De Geheime Academie” te
noemen. In hun bijzijn werd de
wereld bewoonbaar. Ik was
gelukkig dat ik erbij mocht zijn,
daar bij hem thuis, in zijn
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“praatput” bij de haard, waar ik hem voor altijd zal zien zitten, glimlachend, met de pijp in
de mond.
(Een mens is maar een wandelaar, blz. 357)
De foto hierboven, in die jaren genomen door onze secretaris Emmy Van Kerkhove, staat er
als het ware symbool voor : Gaston Durnez, Hubert Lampo en Hubert Dethier
vriendschappelijk verenigd in de “praatput” ten huize van Hubert Lampo in Grobbendonk.
En hieronder nog een andere foto, genomen door ons medelid Geert Vermandere bij de
opening van de tentoonstelling “Inscheping naar Atlantis” in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel op 20 september 2003. Gaston Durnez verzorgde op deze plechtigheid de inleiding.
De foto bevestigt eens te meer de vriendschapsband tussen beiden.
Guy Bastiaensen
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TOESPRAAK SYMPOSIUM HUBERT LAMPO 80
Brussel, 24 augustus 2000.
In Antwerpen ben ik de buurman van Hubert Lampo. Ik woon daar, onder het dak van een
oud stapelhuis, in het flatje van Freek Groenevelt. Als ik uit het raam kijk, zie ik het wondere
dakenspel van de stad en daar bovenuit de slanke toren van de kathedraal. Af en toe hoor ik
die toren met zijn hoed vol klokken schudden en dan denk ik aan de beiaardklanken die
Groenevelt zo ongerust konden maken maar die uiteindelijk zijn geluk begeleidden. In de
nabije Kloosterstraat kijk ik altijd uit of er geen stratenmakers aan het werk zijn en dan
groet ik ze met eerbied, want stratenmakers in de Kloosterstraat plegen wel eens engelen
te zijn. Ik bedoel maar: "mijn "Antwerpen is getekend door Hubert Lampo en "mijn" Lampo
zelf is getekend door Antwerpen. Het is dan ook een magische stad. Niet voor niets hebben
Adam en Eva Antwerps gesproken.
In die stad is mijn buurman ook jarenlang mijn journalistieke collega geweest. Ik zeg dat nu
in de verleden tijd, maar eigenlijk is dat fout. Een èchte journalist wordt nooit verleden tijd,
hij blijft als journalist tegenwoordig. Journalistiek is een beroep waarin men wel
gepensioneerd kan worden maar nooit met rust gaat. Journalistiek is een roeping en men
treedt er in zoals men in een klooster treedt, of toch in een Kloosterstraat vol
stratenmakers.
Zoals Antwerpen een magische plek is, zo is de krant een magisch ding. Een krant heet
terecht een medium. In de huidige wereld is zij nog de enige die aan verschijningen gelooft.
De krant doet het elke dag. Zo blijft zij ook verschijnen in het literaire werk van Hubert
Lampo. Er kan een mooie studie worden gemaakt over de aanwezigheid van de krant en van
de journalistenfiguur in zijn romans, van Freek Groenevelt tot Everaart Merlaan en August
van Swyndrecht. Alle hebben die journalisten te maken met de artistieke wereld., met de
plastische kunst zowel als met de literatuur, De journalisten in zijn werk zijn gewoon andere
gedaanten van Hubert Lampo, die nooit afscheid heeft kunnen nemen van de journalistiek
zo min als van Antwerpen; ook al heeft hij beide magische plekken pro forma verlaten.
Lampo was journalist in een tijd toen de literatuurkroniek en de literaire medewerker nog
mede het gezicht van een Vlaamse krant bepaalden. Elke week was hij prominent aanwezig
met een volle pagina in een blad zonder bijbladen. Literatuur was toen een essentieel
onderdeel van een krant, ook van een populair dagblad. Volksgazet stond niet alleen op een
politieke zuil, zij rustte ook op andere kolommen, en een van die zware steunpilaren was de
Literatuur. En Volksgazet, dat was ook Hubert Lampo. Met een variante op een oude spreuk
kan men zeggen: "La critique littéraire, c'est un monsieur". Lampo was zo'n monsieur. Hij
gaf een persoonlijkheid aan zijn krant, een gezicht.
De relatie journalistiek en literatuur was groot in een tijd toen de krant een
volksopvoedende taak op zich nam en men een dagblad wel eens "de hogeschool van de
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kleine man" durfde te noemen. Onze generatie heeft die tijd nog gekend. Zij heeft nog in
die geest mogen werken. Net als Lampo heb ik daar wel eens heimwee naar.
In zijn roman "De man die van nergens kwam" tekent Lampo een paar figuren uit de
Vlaamse, zeg maar Antwerpse krantenwereld uit de negentiende eeuw en de eerste helft
van de twintigste eeuw. Zij zijn duidelijk op historische figuren geïnspireerd. Ik denk aan
mannen als Pol de Mont en August Monet. Uit de wijze waarop Lampo de illustere
voorgangers voorstelt, blijkt zijn sympathie voor een bepaalde soort van thans als
romantisch overkomende mensen, journalisten die hun krant combineerden met actieve
deelneming aan het sociaal-culturele leven. Een hoofdredacteur in zijn roman is tevens
amateur-historicus, folklorist, strijder voor de belangen van de Vlamingen, lid van de raad
van advies voor de plaatselijke musea en ijveraar voor een eigen Vlaamse opera. Zijn
opvolger uit de twintigste eeuw vraagt zich wel eens af, "of wij nog dezelfde inzet als die
romantische figuren kunnen opbrengen". "Indertijd zou men daar met een bekend cliché uit
het hoofdredacteurenjargon op geantwoord hebben: "De vraag stellen is haar
beantwoorden".
Wie de journalistieke productie van Hubert Lampo grondig wil onderzoeken, zal voor een
hoge berg krantenknipsels komen te staan. Emile Willekens, die ervaren archivist, schat zijn
bijdrage aan het naoorlogse weekblad Parool en aan Volksgazet op tien- à twaalfduizend
bladzijden. Ik veronderstel dat hij kopijbladzijden bedoelt en niet krantenbladzijden... Er zal
ongetwijfeld uit blijken, welke veelzijdigheid de kroniekschrijver aan de dag legde. Elke
week leverde hij een bijdrage over tenminste één literair boek plus een kroniek over
beeldende kunsten en een korte actuele commentaar. Buitendien volgde hij het
toneelleven. Een literaire journalist van zijn generatie mocht niet aan ademnood lijden!
In dit werk toonde hij zich geen opsteller van processen-verbaal, maar een
commentariërende verslaggever met een eigen mening. Zo zijn ook de journalisten in zijn
romans. Deze veelzijdigheid in wat ik graag essayistische journalistiek noem, ging gepaard
met een openheid die met de jaren groeide. Ik herinner mij, bij wijze van voorbeeld, dat
Hubert Lampo als criticus van Volksgazet een der eersten was die, ter linkerzijde, het
schrijverstalent van Maria Rosseels (h)erkende. Hij zag en begreep de betekenis van deze
christelijke emancipatie-stem in het preconciliaire klimaat van Vlaanderen. En daarover
schrijvende, hielp hij de intellectuele verzuiling te doorbreken. In dezelfde geest zou hij later
contact krijgen met Max Wildiers, die een huisvriend werd.
Neem mij niet kwalijk als ik na deze grote namen ook mijn eigen ervaring uit die periode
noem. Toen ik in de periode 1959-61 een reportagereeks over het tien jaar oude Israël
publiceerde, was dat geen gewone gebeurtenis in de katholieke Vlaamsgezinde pers. En
toen die reeks nadien in boekvorm uitkwam in de onvolprezen Vlaamse Pockets van Lou
Nagels en Marcel Beerten, was Lampo alweer een van de eersten die daar uitvoerig
aandacht aan besteedde. Dat was, ècht waar, geen kleinigheid in de Vlaamse pers. De
verhouding Volksgazet - De Standaard was niet bijzonder vriendschappelijk, op politiek noch
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op geestelijk vlak. Maar er waren boeken en mensen die de grens konden overschrijden en
zo langzaam maar zeker een nieuwe sfeer creëren,. En er waren sociaaldemocraten en
christendemocraten die van een Vlaams "travaillisme" droomden.
Welk portret van de journalist en zijn beroep, nee, zijn roeping, vinden wij terug in de
romans en verhalen van Lampo ? Want niet alleen Brahma heeft zijn vingerafdrukken in dat
literaire werk nagelaten. Ook de journalistieke goden hebben DNA-sporen. In het
citatenboek dat men uit Lanspo's werk kan distilleren, zal gemakkelijk een hoofdstuk over
de pers worden gevuld. Ik beperk mij nu even tot "De man die van nergens kwam". Daarin
komen geregeld journalistieke overwegingen aan bod. Lampo kan bijvoorbeeld niet geloven
dat "de oppervlakkigheid, het ongeduld van het krantenpubliek wel zo evident is (...) als
wordt beweerd". Het is tegenwoordig mondgemeen te zeggen, dat het krantenpubliek nog
alleen de koppen leest. Als dat zo is, komt het dan niet omdat men het nauwelijks meer dan
wat koppen aanbiedt ?
Op een indirecte manier is de roman ook een pleidooi voor de geschiedenis die in de
journalistiek tegenwoordig net als in het onderwijs tot een schim is verbleekt. Geschiedenis
is in onze media-maatschappij nog vooral een bron van sterke verhalen. Maar de draad die
uit het verleden naar ons heden en naar onze toekomst loopt, zit in de knoop, - als hij al niet
is afgesneden. Het "romantisch aspect" van de journalistiek is verdwenen. Een krant die een
groot publiek wil bereiken, haast zich om haar historische binding, haar herinnering en haar
geest uit te wissen.
Ik heb mij eens geamuseerd, in de speelse sfeer waarin ook Lampo zich bij gelegenheid
graag begeeft, om de naam van de vereerde journalist Everaart Merlaan van dichterbij te
bekijken. Merlaan, centrale figuur in de roman "De man die van nergens kwam", deed mij
allereerst denken aan de gewestelijke, Gezelliaanse uitspraak van Merel. De zwarte prins
Merel, zoals Werumeus Buning hem noemt, heet in sommige streken Merelaan of Merlaan.
Maar Merlaan kan ook, als we de Mechelse aa-klank gebruiken, een gewestelijke uitspraak
zijn voor Merlijn, de grote tovenaar Merlaan. Toen ging ik in het woordenboek kijken en
vond er nog een andere betekenis, die mij een beetje onthutste. Een Merlaan, zegt mijn
woordenboek, is een schelvis...
Ziedaar, zo dacht ik, daar hebben wij het allemaal bijeen: een journalist kan zowel een
fluitende prins Merel zijn als een toverende Merlijn, maar ook en niet minder een schelvis,
die, volgens een bekend Antwerps opera-liedje, in de vliet ligt te wachten tot hij er uit
wordt gehaald...
Waarde vrienden,
Alle woordspelletjes op een stokje…Het beeld van de journalist dat mij bij Hubert Lampo
het liefste is, is dat van "de mens van goede wil". Het is een uitdrukking die hij in de loop
der jaren almaar meer ging gebruiken. Ik herinner mij hoe hij mij destijds, toen hij nog
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kronieken schreef, ooit heeft gezegd: "Onze tijd is te kort om over slechte boeken te
schrijven. Ik heb besloten nog alleen de goede in het licht te stellen" Zo is hij gaandeweg
ook meer over "de mensen van goede wil" gaan spreken. Meer en meer zocht hij naar
vrienden over tijd en ruimte heen. En die vrienden gingen ook meer en meer zijn werk
bevolken, zijn eigen "geheime Academie".
Ik ben gelukkig dat hij mij, eerst als auteur, daarna als buurman en collega, binnen die
magische kring van goede wil heeft aanvaard. Ik dank hem voor een vriendschap zo innig als
die van een grotere broer, die mij bij gelegenheid, met de hulp van zijn goede Lucia, bij de
kraag heeft gegrepen en opgetild uit de verdrietigheden van het leven. Maar om daar meer
over te zeggen, ontbreken mij in het publiek de woorden.
Alleen nog dit. Een sociaaldemocraat en een christendemocraat, daar zie ik in ons geval niet
veel verschil tussen. Voor de ene komt het magische als vanzelf voort uit de realiteit. Voor
de andere IS het magische de realiteit. In elk geval, wij zijn buren. Ik woon in het flatje van
Freek Groenevelt. Wij kijken samen uit over de Antwerpse daken en luisteren naar de
klanken van de kathedraal.

Gaston Durnez Brussel, 24 augustus 2000.
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"Antwerpen", door de ogen van Robert Jan Duyverman
In mijn vrije uren komt het werk van Hubert Lampo uiteraard regelmatig aan bod; ik herlees
zijn boeken en ben actief betrokken bij het HLG. Dat Lampo ook aanwezig kan zijn in de
zogenaamde jubi-toren (een acroniem voor justitie en binnenlandse zaken), een modern
overheidsgebouw van 36 verdiepingen pal naast het Haagse Centraal Station en waar ik
mijn brood verdien als beleidsadviseur op het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële
Inrichtingen, was wel het laatste wat ik had verwacht. De collega die tijdens een
afdelingsoverleg naast mij zat en die ik waardeer om zijn kennis over de
toepassingsmogelijkheden van innovatieve middelen en technieken in de
informatievoorziening, zoals het efficiënt opslaan, terugvinden en delen van biometrische,
medische en strafrechtelijke gegevens over de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen,
had zowaar twee klassiekers uit de Vlaamse literatuur voor zich liggen: Het dwaallicht en De
komst van Joachim Stiller. Maar wat deden die boeken daar?
Robert Jan Duyverman volgt, naast zijn werk, de opleiding tot fotograaf, "Conceptueel
beeld". Al tijdens een eerder afdelingsoverleg maakte hij ons, collega's, deelgenoot van de
resultaten van enkele vrije en gerichte opdrachten uit zijn opleiding. Nu lag daar, met de
twee boeken, de start van de opdracht "Antwerpen" voor zich. Deze opdracht, die de
fotoacademie de studenten in de loop van hun opleiding voorlegt, heeft als inspiratiebron
het magisch realisme. Aan de hand van één van de twee genoemde romans moet de
student een serie samenhangende beelden maken, die sfeer, inhoud en / of thematiek van
het boek weergeven.
"Bijgevoegde beelden vormen een interpretatie van De komst van Joachim Stiller", aldus
Robert Jan Duyverman. "Een weergave van de combinatie van sfeer en de vraag of dat wat
we zien en beleven wel echt is. Bestond Joachim Stiller nu wel of niet? Wat is tijd, bestaat
dat of is het een beleving en bestaat er misschien wel een parallelle werkelijkheid?", vraagt
Duyverman zich af.
Mijn collega twijfelde geen moment toen ik hem vertelde over mijn hobby en hem
voorlegde om zijn foto's op te nemen in De Scheldebode. Het verheugt ons daarom in hoge
mate om u deze prachtige en inspirerende fotoserie van Duyverman in dit nummer van ons
blad te mogen tonen. Wat dat laddertje daar doet? Of daar iets over de stenen beweegt? En
waar die schim in dat steegje naar toe gaat? Kijk, geniet en oordeelt u zelf!
Serge Boekhoorn
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Magisch realisme niet dood!
Voor wie gebukt zou gaan onder de heersende opvatting dat het magisch realisme iets is uit
het verleden dat er nu niet meer toe doet, kon zich op vrijdag 24 januari in een echte
opsteker verheugen bij het lezen van een recensie in de NRC (Nieuwe Rotterdamse
Courant) : Magisch realisme. Twee jonge schrijvers onttrekken zich aan de literaire
standaard van alledaagsheid met verbeeldingsvol proza.
Redacteur Thomas De Veen recenseert in dit artikel twee recent verschenen romans van
jonge schrijvers : ‘Vele vreemde vormen’ van Tom Hofland (Querido, 285 blz. €20,99) en
‘Een goede nachtrust’, debuutroman van Peter Buurman (Das Mag, 222 blz. €22,50).
Beide romans situeren zich duidelijk in de magisch realistische stroming.
Een verheugende vaststelling inderdaad !
U vindt het artikel hieronder.
Serge Boekhoorn
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HERINNERING !
Lidgeld 2020.
Bedankt aan al diegenen die hun lidgeld voor 2020 reeds betaalden !

Voor wie dit nog niet deed : het Genootschap heeft, zeker in dit
feestjaar 2020, uw bijdrage broodnodig !
Bedankt om er zo spoedig mogelijk werk van te maken en uw
lidgeld (25 euro en desgevallend 12,50 euro voor de partner) te
storten op volgende rekening :
IBAN : BE49 0682 4907 1371 van Hubert Lampo Genootschap
Keyerberg 7, 1760 Roosdaal
BIC : GKCCBEBB – Belfius bank België.
BELANGRIJK : gelieve op de overschrijving duidelijk uw naam,
voornaam en adres te vermelden. Alvast bedankt !
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De Scheldebode is een uitgave van het Hubert Lampo Genootschap vzw
Bestuur :
Guy Bastiaensen, Serge Boekhoorn, Jan Lampo, Emmy Van Kerkhove
Werkgroep “Lampo 2020” :
Serge Boekhoorn, Jan Lampo, Geert Molenberghs, Dick Van Zijderveld, Gert de Nutte
Zij werkten mee aan dit nummer :
Guy Bastiaensen, Serge Boekhoorn, Jan Lampo, Emmy Van Kerkhove, Geert Vermandere,
Wim Rouwendal
Adres :
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