
Word lid!  
Leden ontvangen elk jaar het Jaarboek voor Nederlandse 
Boekgeschiedenis, krijgen korting op boekhistorische 
evenementen of  publicaties en worden uitgenodigd 
voor speciale activiteiten. U kunt lid worden door zich 
aan te melden via het aanmeldformulier op de website 
www.boekgeschiedenis.nl/word_lid of  door een e-mail 
met uw gegevens te sturen aan  info@boekgeschiedenis.nl. 
U kunt ook een kaartje sturen naar de secretaris:  
mw. Marijke Huisman, Pauwstraat 8, 3512 TG Utrecht.
 
 
Lidmaatschap 
•   Per kalenderjaar bedraagt het lidmaatschap € 27,50.      
•   Studenten betalen € 16,50.   
    (graag studentenpasnummer vermelden). 
•   Instellingen en bibliotheken kunnen zich voor   
    € 38,50 op het Jaarboek abonneren. 
•   Donateur worden kan vanaf  € 132,- per jaar.
•    Lid voor het leven wordt u voor het eenmalige   
    bedrag van € 680,-.  

Het girorekeningnummer van de NBV is 55 37 064. 
IBAN: NL92INGB0005537064.

NBV-L discussielijst 
De NBV onderhoudt een discussielijst voor alle 
geïnteresseerden in het oude en het nieuwe boek,  
zoals boek- en cultuurhistorici, letterkundigen, 
typografen, studenten, antiquaren, verzamelaars en 
medewerkers van bibliotheken of  andere gerelateerde 
branches. De discussielijst is bij uitstek geschikt voor  
het uitwisselen van vragen, suggesties, meningen, 
adviezen, oproepen, tips, vacatures en ideeën. 
 
Meer informatie: www.boekgeschiedenis.nl/discussielijst

Op de hoogte blijven?  
Kijk voor boekhistorisch nieuws en activiteiten op:   
www.boekgeschiedenis.nl  

 
De NBV is ook te vinden op:

 
Linkd.in/NBVboekhist

Twitter.com/nbvboekhist 

De vereniging bestaat sinds 1993, is statutair gevestigd 
in Leiden en opereert sinds 1997 onder auspiciën van 
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

 on.fb.me/BoekhistorischeVereniging



Activiteiten 
De NBV organiseert, al dan niet in samenwerking 
met anderen uit de wereld van het boek, verschillende 
activiteiten, zoals thematische bijeenkomsten en 
speciale excursies naar tentoonstellingen, bibliotheken, 
musea of  andere boekgerelateerde instellingen.  
Vaak worden NBV-leden daarbij getrakteerd op een 
extraatje: een inspirerende lezing, een blik achter de 
schermen of  inzage in materiaal dat voor  
de gewone bezoeker verborgen blijft.  
 
Een greep uit de afgelopen excursies: bezoeken aan de 
Librijes in Zutphen en Edam, aan Museum Meermanno 
in Den Haag, het Nederlands Steendrukmuseum in 
Valkenswaard en de krantendrukkerij van de Persgroep 
Nederland in Amsterdam.
 
Voor meer informatie: www.boekgeschiedenis.nl/activiteiten

 

Fascinerende wereld van het boek 
Of  het nou de prachtige Middeleeuwse handschriften 
zijn,  de uitvinding van de boekdrukkunst halverwege 
de vijftiende eeuw of  de recente ontwikkelingen 
rondom de e-reader – de wereld van het boek is 
fascinerend! De Nederlandse Boekhistorische 
Vereniging is er voor iedereen die deze fascinatie deelt, 
er onderzoek naar doet, werkzaam is in het boekenvak 
of  gewoonweg een liefde voor boeken koestert.  
 
Door het organiseren van allerlei activiteiten rondom 
het boek wil de NBV haar ongeveer 650 leden bij elkaar 
brengen en de gelegenheid bieden om met elkaar te 
discussiëren, kennis te delen en te genieten van het 
boek in al zijn verschijningsvormen.. Daarbij komen 
alle aspecten van de boekgeschiedenis aan bod: van 
handschriften tot drukwerk tot digitale boeken.   

 
Samenwerking en ledenacties 
De NBV werkt samen met allerlei organisaties in de 
wereld van het boek, zoals de dr. P.A. Tiele-Stichting 
en Bibliopolis.nl, de website die geheel gewijd is aan 
de geschiedenis van het Nederlandse boek. Door deze 
samenwerking staat op de site van de NBV het laatste 
nieuws met betrekking tot boekhistorische activiteiten. 
Dankzij deze goede relaties en het daaruit resulterende 
netwerk krijgen leden van de NBV soms  kortingen  
bij evenementen of  op boekhistorische publicaties.  

Jaarboek 
Het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis is het 
visitekaartje van de vereniging. Het biedt een gevarieerd 
overzicht van nieuw onderzoek op het gebied van de 
Nederlandse en Vlaamse boekwetenschap.  
 
Allerlei onderwerpen worden behandeld, van censuur in 
de 18e eeuw, de strijd tussen de openbare bibliotheek en 
de leesbibliotheek in het interbellum, de Nederlandse 
productie en verspreiding van pornografische romans,  
tot de veranderingen in vormgeving en typografie zowel 
in het de fysieke als ook het digitale boek.   

Voor meer informatie zie: www.boekgeschiedenis.nl/jaarboek 


