
Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse 

Boekhistorische Vereniging (NBV)  

op zaterdag 15 juni 2013, 13.00-17.00 uur,  

in Het Vredespaleis te Den Haag. 

 

 

1. Opening 

2. Vaststelling agenda 

3. Verslag van de vergadering van 16 juni 2012 in het Scheepvaartmuseum te 

Amsterdam (bijlage 1) 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

5. Jaarstukken 

- jaarverslag secretaris (bijlage 2) 

- financieel jaarverslag 2012 (bijlage 3) 

- verslag kascommissie 

- begroting 2013 (bijlage 4) 

6. Benoeming kascommissie 

7. Bestuurswisseling (bijlage 5) 

8. Toekomstige activiteiten 

- NBV-congres ‘Media van Middeleeuwen tot Moderne Tijd’, 1 november a.s. 

- Vervolg Expert meeting ‘Een toekomst voor de boekwetenschap’ 

- Najaarsexcursie naar Restauratie-atelier KB 

- Ideeën / wensen voor excursies en activiteiten 

9. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis – verslag en presentatie  

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

11. Sluiting 

 

 



Bijlage 1 

 

Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging 

van zaterdag 16 juni 2012 in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam 

 

Aanwezigen:  B. Erik, A. Balsem, P. Begheijn S.J., M. van den Broek, M. van Delft, 

S. Derksen, F. Divendal, J. van Dongen, M. van Duijn, E. Erdin-Zeeman, T. Fagel, E. 

Geleijns, L. van Gemert, M. van Hattum, H. de Groot, J. Grootendorst, R. Harms, W. 

Heijting, H. de Hoog, M. Huisman, N. Klaversma, A.O. Kouwenhoven, J. de Kruif, 

J.W. van Laar, M. Lechner, N. Leistra, J. Mammen, P. Manasse, B. Meppelink, E. 

Meyer, L. Monfils, H. Mulder, R.A. Numan, A. Plak, N.J.M. van Poppel, E. Post, L. 

Saalmink, G. Schwartz, C. Smeenk, M. Smolenaars, A. Sneller, G. Verbraak,  J. de 

Zoete.  

 

1. Opening 

De voorzitter, Hans Mulder, opent de vergadering. Remmelt Daalder, senior 

conservator picturalia van het Scheepvaartmuseum, heet de aanwezigen hartelijk 

welkom. Hans Mulder dankt het Scheepvaartmuseum voor de gastvrijheid. 

 

 2. Vaststelling agenda 

 De agenda blijft ongewijzigd.  

 

3. Verslag van de vergadering van 18 juni 2011 te Utrecht   
  Geen opmerkingen.  

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van:  

M. Beumer, J. Biemans, E. Bloemsaat, S. Cleyssens, P.J. Groeneveld, , P. 

Hoftijzer, I. van Kalken, A. Lubbers, T. Macht, dhr. Reske, H. Stol, J. Vree, D. 

Welsink.  

 

 5. Jaarstukken   
Jaarverslag secretaris: Naar aanleiding van het jaarverslag vraagt A. Balsem hoe/ 

via welke kanalen de leden van de NBV werden geïnformeerd/ uitgenodigd voor 

de ‘expert meeting’, getiteld: ‘Een toekomst voor de boekwetenschap’ en 

gehouden op 10 februari 2010 in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 

Marieke van Delft antwoordt, dat voor deze meeting niet alle leden werden 

uitgenodigd. De NBV was naast de Tiele-Stichting een medeorganisator van de 

bijeenkomst. Uitgenodigd waren hoekhistorici en boekwetenschappers uit 

Vlaanderen en Nederland, die grotendeels aan een academische instelling zijn 

verbonden. De bijeenkomst was georganiseerd naar aanleiding van een pamflet en 

aansluitend debat in De Boekenwereld (zie: 26/2009 en 27/2010) waarin het 

niveau van de boekwetenschap in Nederland en Vlaanderen ter discussie was 

gesteld.  

- Financieel jaarverslag 2011: Dhr. Coen Smeenk leest het verslag van de 

kascommissie voor. Deze heeft de boekhouding in orde bevonden. De 

kascommissie stelt derhalve aan de algemene ledenvergadering voor de 

penningmeester te dechargeren. Het financieel jaarverslag wordt door de 

vergadering goedgekeurd. Het bestuur van de NBV wordt gedechargeerd.   



- Begroting 2013: mw. A. Balsem vraagt of inmiddels besloten is, om de 

financiële bijdrage van de NBV aan de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak 

(SBB), ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (UBA), stop 

te zetten. Zij benadrukt, niet fout begrepen te willen worden, immers werkt zij 

voor de Bijzondere Collecties van de UB en draagt zij de Stichting een goed hart 

toe. Desondanks is hier wellicht toch eerder de Tiele-Stichting, als overkoepelend 

orgaan, de instantie die hier als donateur kan optreden. De penningmeester zegt 

dat het bestuur het stopzetten van dit donateurschap heeft afgesproken. Astrid 

Balsem heeft verder een vraag over de begroting voor de ledenwerving: wordt er 

dienaangaande überhaupt iets ondernomen? Monika Lechner uit het het bestuur 

wijst erop, dat er – net op tijd voor deze jaarvergadering – na zes jaar een nieuwe 

folder gereed is gekomen. Deze werd aan de deelnemers van de jaarvergadering 

uitgedeeld. De kosten hiervoor, o.a. de drukkosten, zullen pas volgend jaar in de 

financiële verslaggeving verschijnen. Deze folder zal nu en na de zomer op zoveel 

mogelijk plaatsen (vakgroepen, bibliotheken etc.) worden verspreid. Hans 

Mulder, licht toe dat het werven van nieuwe, met name jonge leden, juist in de 

laatste bestuursvergaderingen steeds weer ter sprake is gekomen, en hieraan nog 

gewerkt wordt. Dit punt staat ook prominent op de agenda voor de volgende 

heidag.  

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

6. Benoeming kascommissie 

Dhr. Coen W. Smeenk treedt na twee termijnen af. De voorzitter dankt hem voor 

zijn inspanningen. Mw. Tina Macht zal nog een jaar aanblijven. Als nieuw lid van 

de kascommissie wordt dhr. J. de Zoete voorgesteld. De vergadering gaat 

akkoord. 

 

7. Bestuurswisseling 

Volgens het huishoudelijk reglement zijn twee bestuursleden aan de beurt om af 

te treden. Het betreft mevrouw Marieke van Delft en mevrouw Elisabeth Meyer 

(secretaris). Beiden hebben twee bestuurstermijnen van drie jaar vol gemaakt. 

Hans Mulder dankt hun voor hun inspanningen.  

Als nieuwe bestuursleden worden Marijke Huisman (secretaris) en Steven 

Claeyssens voorgesteld. Er zijn door de leden geen andere kandidaten 

voorgedragen. De vergadering stemt unaniem met de voordracht in.  

 

8. Toekomstige activiteiten 

Hans Mulder noemt volgende activiteiten:  

- In 2013 wordt er ter viering van het 20-jarig bestaan van de NBV een 

jubileumcongres georganiseerd.  De nadere inhoud wordt in de komende tijd nog 

uitgewerkt, maar thematisch zal het om de wisseling van de media gaan, namelijk 

zowel om de overgang van handschrift naar druk in de 15
e
 eeuw, als ook van druk 

naar digitale media in onze tijd. Het gaat hierbij ook juist om de vergelijkende 

benadering van deze revolutionaire veranderingen die weliswaar meerdere eeuwen 

uit elkaar liggen maar in de kern ook veel overeenkomsten uitwijzen. 

- Verder is er in 2013 een Incunabelcongres gepland ter gelegenheid van het 

verschijnen van Ina Koks proefschrift Woodcuts in Incunabula Printed in the Low 

Countries. 

- Ten slotte wijst Hans Mulder er op, dat de leerstoelgroep Boekwetenschap en 

Handschriftenkunde en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van 



Amsterdam deze zomer (eind augustus/ begin september) voor de derde keer een 

summerschool over de geschiedenis van het boek organiseren. 

 

Zoals elk jaar worden de leden uitgenodigd om suggesties voor excursies aan het 

bestuur door te geven.  

 

9. Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis/ Jaarboekredactie 

De redactiesecretaris Eric Geleijns, presenteert het 19
de

 jaarboek. Hij overhandigt 

het eerste exemplaar aan  dhr. Remmelt Daalder, die later op de middag een 

lezing zal houden over de prenten in het Scheepvaartmuseum.  

Dhr. Goran Proot is afgetreden als hoofdredacteur van het jaarboek, omdat hij 

conservator is geworden van de Folger Shakespeare Library in Washington. Een 

nieuwe hoofdredacteur is nog niet aangewezen, maar wordt op dit moment 

gezocht. Aandacht werd verder besteed aan de activiteiten rond het jubileum van 

de NBV in 2013: er zal een jubileum-jaarboek verschijnen. In deze uitgave zal de 

stand van het boekhistorisch onderzoek wereldwijd worden belicht. Naar 

aanleiding hiervan wordt de vraag gesteld of dit jaarboek dan een volledig 

Engelstalig nummer zal worden. Erik Geleijns zegt dat dit niet de opzet is. 

 

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 

 Geen opmerkingen. 

 

11.  Sluiting  

De voorzitter, Hans Mulder, dankt de aanwezigen voor hun komst en richt alvast 

een speciaal dankwoord aan de sprekers van de middag: De voorzitter sluit de 

vergadering om 13:15 uur. 

 



Bijlage 2 

 

Jaarverslag van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2012-2013 

 

Op 16 juni 2012 werd de 19
e
 algemene ledenvergadering van de NBV gehouden in 

Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Aansluitend op de jaarvergadering was er 

zoals gebruikelijk een inhoudelijk programma. Remmelt Daalder, senior conservator 

van Het Scheepvaartmuseum, hield een lezing over ‘Kagen, pinken en fregatten: 

prenten uit de 17
de

 en 18
de

 eeuw als bron voor maritieme geschiedenis’. Roelof van 

Gelder, historicus en voormalig NRC-journalist, hield de voordracht ‘Het brandende 

veen’ over de historische atlas van een nazaat van Jacob Roggeveen – de ontdekker 

van Paaseiland. De NBV-leden konden daarna Het Scheepvaartmuseum bezoeken en 

deelnemen aan een borrel. 

 

Tijdens de NBV-jaarvergadering van 2012 werd het 19
e
 deel van het Jaarboek voor 

Nederlandse Boekgeschiedenis gepresenteerd. De redactie van Jaarboek 19 bestond 

uit: Goran Proot (hoofdredacteur), Paul van Capelleveen (secretaris), Pierre Pesch, 

Steven Van Impe, Ed van der Vlist, Sandra van Voorst, Janneke Weijermans en Erik 

Geleijns. De huidige redactie, bestaande uit Sandra van Voorst (hoofdredacteur a.i.), 

Erik Geleijns (secretaris), Ed van der Vlist, Goran Proot, Steven van Impe, Janneke 

Weijermans en Djoeke van Netten, legt op dit moment de laatste hand aan het 20
e
 

Jaarboek, dat in het teken staat van de stand van de internationale boekwetenschap. Er 

zijn bijdragen van boekhistorici uit dertien landen, van China en Japan tot Zuid-Afrika 

en Noorwegen.   

De redactie van het Jaarboek signaleert dat de internationale publicatiedruk op 

wetenschappers leidt tot enige stagnatie in de werving van artikelen en 

(hoofd)redactieleden. Mede met het oog op het ledental van de NBV (zie hieronder) 

hebben het NBV-bestuur en de redactie daarom op 1 oktober 2012 gezamenlijk 

vergaderd over inhoud en uiterlijk van het Jaarboek voor Nederlandse 

Boekgeschiedenis in de toekomst. Er is besloten niet langer te werken met thema-

nummers, maar een gevarieerdere mix van ‘thematische’ en ‘overige’ artikelen te 

plaatsen. Om de toestroom van artikelen van wetenschappers te waarborgen, is ook 

besloten tot een mix van Engelstalige en Nederlandstalige bijdragen.  

  

De NBV organiseerde in de periode 2012-2013 weer een aantal excursies voor haar 

leden. De voorjaarsexcursie 2012 ging naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard, 

waar directeur Frank van Oortmerssen een inleidende lezing over de collectie hield 

(zie verslag 2011-2012). 

De najaarsexcursie, op 1 november 2012, ging naar het digitaliseringsbedrijf 

Picturae in Heiloo. Na het openingswoord door Hans Mulder, voorzitter van de NBV, 

hield Marco de Niet, directeur van Digitaal Erfgoed Nederland, een inleidende lezing 

over digitalisering. Onno Zaman, directeur van Picturae, gaf een toelichting op het 

bedrijf, waarna de twintig deelnemers werden rondgeleid langs de verschillende 

werkstations van Picturae en aldus een beeld kregen van de werkzaamheden die 

komen kijken bij het digitaliseren van historisch drukwerk.  

De NBV-leden kregen dit najaar tevens de mogelijkheid zich aan te sluiten bij 

een excursie naar de Liberna-collectie in het Draiflessen Museum in Mettingen 

(Duitsland), die op 18 november 2012 was georganiseerd door het Nederlands 

Genootschap van Bibliofielen.  



De voorjaarsexcursie van 6 april 2013 ging naar Leiden. NBV-leden kregen 

rondleidingen door de Thysiana-bibliotheek en de tentoonstelling ‘Wereldschatten! 

Van Cicero tot Erwin Olaf’ in de Leidse Lakenhal, waar topstukken uit de Bijzondere 

Collecties van de Leidse Universiteitscollectie worden getoond.  

 

Vanwege het 20-jarig jubileum van de NBV staan er in 2013 tal van bijzondere 

activiteiten op stapel.  

De NBV is, samen met Hes & De Graaf Publishers en de Koninklijke 

Bibliotheek (KB), organisator van het congres ‘Illustrating the Early Printed Book’. 

Dit congres is op 12 april a.s. in de KB gehouden ter ere van de presentatie van het 

boek Woodcuts in Incunaula printed in the Low Countries van Ina Kok.  

Zelf organiseert de NBV op 1 november in de Artis-bibliotheek te Amsterdam 

(o.v.) haar jubileumcongres over ‘Media van Middeleeuwen tot Moderne tijd’. 

Sprekers zijn onder anderen: prof.dr. Adriaan van Weel (Universiteit Leiden), dr. Erik 

Kwakkel (Universiteit van Leiden), dr. Nelleke Moser (Vrije Universiteit), Kevin 

Absillis (Universiteit van Antwerpen), prof.dr. Lisa Kuitert (Universiteit van 

Amsterdam), prof.dr. Frank Huysmans (Universiteit van Amsterdam), dr. Kiene 

Brillenburg Wurth (Universiteit Utrecht), Hans Mulder (NBV/Artis-bibliotheek) en 

Paul van Capelleveen (Koninklijke Bibliotheek). 

 Er zal dit jaar ook een vervolg komen op de ‘expert meeting’, die de NBV en 

de Tiele-Stichting op 10 februari 2012 onder de titel ‘Een toekomst voor de 

boekwetenschap’ organiseerden. De conclusie van die bijenkomst was dat er een 

intensievere gedachtenwisseling op vakinhoudelijk vlak noodzakelijk is en dat - om 

de organisatie van het vak te versterken - actieve samenwerking essentieel is: een 

platform voor de boekwetenschap kan helpen de Nederlandse én Vlaamse 

boekhistorische krachten te bundelen en daarmee de toenemende concurrentiestrijd op 

de subsidiemarkt versterkt aan te gaan. De NBV en de Tiele-Stichting organiseren het 

vervolg op de eerste ‘expert meeting’ daarom samen met de Vlaamse Werkgroep 

Boekgeschiedenis (VWB). 

 De Jaarvergadering 2013 zal worden gehouden op 15 juni in het Vredespaleis 

te Den Haag.  

 

Op 9 maart 2013 waren er 552 leden van de NBV. De dalende trend die in de vorige 

jaarverslagen al is beschreven (van 581 in maart 2011 naar 571 in maart 2012), zet 

dus door. De oorzaken lijken enerzijds te liggen in veroudering en overlijden van 

leden, anderzijds in bezuinigen van mensen die hun lidmaatschappen schrappen. De 

aanwas van nieuwe leden is een terugkerend agendapunt op de 

bestuursvergaderingenen en de NBV doet veel om nieuwe mensen aan zich te binden. 

Op de jaarvergadering 2012 is een herziene folder gepresenteerd, die onder andere 

naar studenten is verspreid via docenten van boekhistorische cursussen aan de 

verschillende universiteiten in Nederland. Daarnaast heeft het NBV-bestuur zich op 5 

en 6 oktober 2012 geprofileerd op de Amsterdam Antiquarian Book, Map & Print 

Fair. De excursie naar Picturae (najaar 2012) en de nieuwe invulling van het 

visitekaartje van de NBV, het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, beogen 

een breder of groter publiek te enthousiasmeren voor het verenigingslidmaatschap. De 

delen 1 t/m 15 van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis zijn sinds 5 

maart 2013 digitaal beschikbaar via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 

Letteren (www.dbnl.org). Daarnaast maakt de NBV voor de vergroting van haar 

naamsbekendheid gebruik van sociale media, zoals Facebook en Twitter. 

 

http://www.dbnl.org/


De website van de NBV – www.boekgeschiedenis.nl – wordt steeds beter bezocht. Er 

werden in de periode van 1 maart 2012 t/m 28 februari 2013 bijna tienduizend (9599) 

bezoeken door 7299 bezoekers geregistreerd, waarvan 74 procent nieuwe en 26 

procent terugkerende bezoekers. Gemiddeld werd de website 800 keer per maand 

bezocht. Dat is 12 procent meer dan in de periode 2011-2012 (toen: 712 keer per 

maand). Elke bezoeker bekijkt gemiddeld 2,81 pagina’s. Dat is niet gestegen ten 

opzichte van de vorige periode, toen werden er ook gemiddeld 3 pagina’s bekeken. 

Een bezoeker verblijft gemiddeld 1 minuut 48 seconden op de site, wat vergelijkbaar 

is met de vorige periode (1:47). Samenvattend kan dus worden gezegd, dat er meer 

bezoekers naar de website kwamen, dat de verblijfsduur gelijk of licht gestegen is, 

maar dat het aantal pagina's dat per bezoekers bekeken werd, licht is afgenomen. 

Zoals in het vorige verslag is gemeld, is de NBV sinds 29 juni 2011 actief op Twitter 

(@nbvboekhist). In april 2012 waren er 135 volgers, en dat aantal was in februari 

2013 gestegen naar 235. De Facebook-pagina van de NBV, die sinds 8 maart 2012 

bestaat (https://www.facebook.com/NederlandseBoekhistorischeVereniging) had 88 

volgers in februari 2013. 

 

Het bestuur van de NBV kwam in de verslagperiode acht keer voor overleg bijeen, 

namelijk in 2012 op 12 januari, 8 maart, 21 april, 6 september, 1 oktober (met de 

Jaarboek-redactie) en 22 november, en in 2013 op 14 januari en 8 april.  

 Het bestuur bestond in 2012-2013 uit: dhr. Hans Mulder (voorzitter, 

bestuurslid sinds 2010), dhr. Edwin Bloemsaat (bestuurslid vanaf 2010), dhr. Mart 

van Duijn (bestuurslid vanaf 2007), dhr. Roeland Harms (penningmeester en 

bestuurslid vanaf 2011), mw. José de Kruif (bestuurslid sinds 2009), en mw. Monika 

Lechner (website, bestuurslid sinds 2011). Mw. Marieke van Delft (bestuurslid vanaf 

2006) heeft op de jaarvergadering van 2012 afscheid genomen; haar plaats is 

ingenomen door dhr. Steven Clayssens. Mw. Elisabeth Meyer (secretaris, bestuurslid 

sinds 2006) is vervangen door mw. Marijke Huisman.  

 

http://www.boekgeschiedenis.nl/
https://www.facebook.com/NederlandseBoekhistorischeVereniging


Bijlage 3 Financieel verslag 2012  

 

Resultatenrekening NBV 2012     

        

     Uitkomst2012 Begroot 2012 

        

Inkomsten       

        

Contributie
1
    € 14.350,50   € 16.500,00  

Bijdrage Maatschappij der Letterkunde²  € 4.400,00   € 2.200,00  

Rente³     € 305,31   € 300,00  

Achterstallige contributie   € 4.119,50   € 0,00  

Nabestelling Jaarboeken   € 854,30   € 0,00  

Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten € 0,00   € 3.038,00  

        

     € 24.029,61   € 22.038,00  

        

Uitgaven        

        

Drukkosten jaarboek     € 11.591,10   € 12.000,00  

Redactiekosten    € 431,74   € 300,00  

Bureaukosten    € 1.481,90   € 2.000,00  

Website⁴      € 1.056,00   € 1.250,00  

Ledenwerving⁵    € 1.120,00   € 500,00  

Ledenacties    € 0,00   € 500,00  

Jaarvergadering    € 2.143,85   € 2.000,00  

Bert van Selmlezing    € 113,00   € 113,00  

Contributie Tiele Stichting   € 500,00   € 500,00  

Bijbestelling Jaarboeken bij VanTilt⁶  € 727,50   € 0,00  

Bijdrage Bibliotheek van het Boekenvak  € 0,00   € 75,00  

Voorjaarsactiviteit    € 290,75   € 400,00  

Najaarsactiviteit    € 150,00   € 400,00  

Diverse Boekhistorische activiteiten⁷  € 781,50   € 2.000,00  

        

     € 20.387,34   € 22.038,00  

        

Resultaat     € 3.642,77    

        

Toelichting bij de resultatenrekening     
1 
In september 2012 is de eerste betalingsherinnering verstuurd. In mei 2013 volgt de tweede 

betalingsherinnering. 
2 
Het bedrag voor 2011 is eveneens in 2012 overgemaakt (vorig jaar stond bij deze post dus 0 euro op 

de resultatenrekening). 
³ Door veranderingen bij de website van Robeco was het nog niet mogelijk de rente over het jaar 2012 
in te zien. Daarom is uitgegaan van het rentebedrag van 2011 (EUR 258,99). 

⁴  Er volgt nog een factuur voor 2012, voor € 246,33.    

⁵  De NBV heeft nieuwe folders laten drukken en een stand op de antiquarenbeurs gehuurd (met 

korting). 

⁶  In verband met de populariteit van het Jaarboek 2010 heeft de NBV de voorraad hiervan aangevuld 

met 50 exemplaren. 

⁷  Waaronder: boekadoptie Museum Meermanno en bijdrage Expert Meeting.  

        

 



Nederlandse Boekhistorische Vereniging      

          

Balans 2012         

          

Activa    31-12-2012  31-12-2011    

          

Saldi          

Girorekening ING   € 2.629,07  € 2.159,80    

Spaarrekening ING   € 4.131,03  € 1.184,71    

Roparcorekening¹   € 16.334,23  € 16.075,24    

          

Voorraad Jaarboeken         

Jaarboeken 2010 (40)²   € 280,00  € 28,00    

Jaarboeken 2011 (87)   € 609,00  € 920,00    

Jaarboeken 2012 (48)   € 480,00  € 0,00    

          

Debiteuren         

Lidmaatschap 2011   € 649,10   € 4.768,60    

Lidmaatschap 2012   € 2.122,00  € 0,00    

Voorgeschoten dinerkosten Jaarverg.³ € 0,00  € 192,08    

Bijdrage Maatschappij der Letterkunde⁴ € 0,00  € 2.200,00    

          

Totaal    € 27.234,43  € 27.528,43    

          

Passiva          

          

Eigen vermogen   € 17.234,00  € 17.667,10    

Voorziening Website   € 0,00  € 246,33    

Voorziening boekhistorische Activiteiten € 10.000,00  € 10.000,00    

          

Totaal    € 27.234,00  € 27.913,43    

          

          

Toelichting bij de balans        
¹ Door veranderingen bij de website van Robeco was het nog niet mogelijk de rente over het jaar 2012  
in te zien. Daarom is uitgegaan van het rentebedrag van 2011 (EUR 258,99). 
² Gezien de grote populariteit van dit jaarboek is de voorraad hiervan in maart 2012  aangevuld met 50  
nieuwe exemplaren. 
³ Het door de NBV aan de bestuursleden voorgeschoten bedrag van de dinerkosten Jaarvergadering 2011  
is in 2012 terugbetaald. 
⁴ De bijdrage van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor 2011 is bij uitzondering  in 2012  

overgemaakt (maar stond al op de balans 2011). 

          

          

          

          

 



Bijlage 4 Begroting 2013 

 

Begroting NBV 2014      

     *2014*  *2013* 

Inkomsten       

        

Contributie    € 16.500,00   € 16.500,00  

Bijdrage Maatschappij der Letterkunde  € 2.200,00   € 2.200,00  

Rente     € 300,00   € 300,00  

Onttrekking Reserves Boekhistorische Activiteiten¹ € 2.963,00   € 4.963,00  

        

     € 21.963,00   € 23.963,00  

        

        

Uitgaven        

        

Drukkosten jaarboek ²   € 12.000,00   € 14.000,00  

Redactiekosten    € 300,00   € 300,00  

Bureaukosten    € 2.000,00   € 2.000,00  

Website     € 1.250,00   € 1.250,00  

Ledenwerving    € 500,00   € 500,00  

Ledenacties    € 500,00   € 500,00  

Jaarvergadering    € 2.000,00   € 2.000,00  

Bert van Selmlezing    € 113,00   € 113,00  

Contributie Tiele Stichting   € 500,00   € 500,00  

Voorjaarsactiviteit    € 400,00   € 400,00  

Najaarsactiviteit    € 400,00   € 400,00  

Diverse Boekhistorische activiteiten  € 2.000,00   € 2.000,00  

        

     € 21.963,00   € 23.963,00  

        

¹ 2013 is een jubileumjaar. De NBV organiseert daarom een congres. In 2014 is er geen congres. 
² Vanwege het jublieumjaar zullen de drukkosten van het Jaarboek voor 2013 wat hoger uitvallen. In 
2014 gaan de kosten weer terug naar normaal. 

        

 

 



Bijlage 5 Bestuurswisseling 

 

Drie bestuursleden nemen deze vergadering afscheid: Hans Mulder (voorzitter), Mart 

van Duijn en José de Kruif. Het bestuur stelt de volgende nieuwe bestuursleden voor:  

 

Kandidaat-voorzitter: 

 

Jan Bos (1952) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden en boek- 

en bibliotheekwetenschap in Amsterdam. Na kortere aanstellingen als student-

assistent (bij Bert van Selm), docent in het middelbaar onderwijs en 

projectmedewerker bij de NUFFIC kwam hij in 1983 bij de Koninklijke Bibliotheek. 

Daar werkt hij nog. De eerste jaren was hij werkzaam op de handschriftenafdeling, 

daarna lange tijd bij de Short-Title Catalogue, Netherlands, respectievelijk als 

beschrijver, teamleider en projectleider. Na afronding van dit project in 2009 maakte 

hij de overstap naar de afdeling Collecties, waarvan hij sinds 2012 hoofd is. 

Jan had en heeft zitting in verschillende internationale organisaties op het 

gebied van boek en bibliotheek, zoals de Rare Books and Manuscripts Section van 

IFLA, het bestuur van het Consortium of European Research Libraries en het Memory 

of the World programma van UNESCO. Binnen de KB was hij onder meer 

redactiesecretaris van het huisorgaan, voorzitter van de personeelsvereniging en lid 

van de jubileumcommissie. Zijn publicaties vloeiden meestal voort uit zijn 

werkzaamheden op de KB en liggen op het terrein van boekgeschiedenis en 

documentair erfgoed. Privé is hij verzamelaar en liefhebber van Nederlandse 

liedboeken. 

 

Kandidaat-bestuursleden: 

 

Fleur Praal studeerde, na bachelors in Geschiedenis en Engelse Taal en 

Cultuur, de master Book & Digital Media Studies aan de Universiteit Leiden. Ze 

concentreerde zich daar met name op de hedendaagse wereld van het boek, en de 

centrale vraag hoe digtale technieken onze omgang met teksten en ook de studie naar 

teksten fundamenteel veranderen. Haar scriptie ging over het gebruik van 

kwantitatieve analyse van grote verzamelingen boeken, die door digitalisering van 

bibliotheekcatalogi mogelijk is gemaakt. Na haar afstuderen is Fleur aangesteld bij de 

Universiteit Leiden als docent in de MA Book & Digital Media, en als 

onderzoeksmedewerker bij het Centrum voor Wetenschaps- en 

Technologiestudies (CWTS), dat bibliometrische analyse van wetenschappelijke 

publicaties uitvoert. Op historisch vlak is ze vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling 

van geschreven muziek in de vroegmoderne periode.   

 

Nelleke Moser (1970) is universitair docent Oudere Nederlandse letterkunde 

aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar promotieonderzoek naar de 

rederijkerspoëtica (De strijd voor rhetorica. Poëtica en positie van rederijkers in 

Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620, Amsterdam 2001) 

concentreerde zij zich op onderzoek naar de productie en receptie van literatuur in 

handschrift na 1500, onder meer in het NWO-Veniproject The dynamics of poetics. 

Socio-cultural dimensions of early modern manuscript miscellanies and printed 

anthologies. Zij is geïnteresseerd in opvattingen over auteurschap, copyright en 

leesgedrag in verschillende media. Over dit onderwerp bereidt zij momenteel als 

gastredacteur een themanummer van het digitale tijdschrift Authorship voor. Recente 



publicaties zijn: ‘Collecting Quotes, Connecting People: Towards a Diachronic 

Approach to Appropriating and Sharing Literature’. In: C. Clivaz, J. Meizoz, F. 

Vallotton, J. Verheyden (eds.), Lire demain. Des manuscrits antiques à l'ère digitale/ 

Reading Tomorrow. From Ancient Manuscripts to the Digital Era. Lausanne, Presses 

polytechniques et universitaires romandes, 2012, 607-632 en ‘Manuscript Pamphlets 

and Made-Up Performances: New Sources and Challenges in the Study of Public 

Opinion’. In: J. Bloemendal, A. van Dixhoorn and Elsa Strietman (eds.), Literatury 

Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650. Leiden, Brill, 2011, 

181-218. Met studenten maakte zij een webexpo over handschriften uit de Bijzondere 

Collecties van de UBVU (‘Krullen, krabbels en kriebelletters’: 

http://ub.vu.nl/nl/collecties/webexpo/index.asp).  

http://ub.vu.nl/nl/collecties/webexpo/index.asp
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