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1. Woord vooraf

2020 gaat ongetwijfeld de boeken in als het vreemdste jaar in onze recente geschiedenis. Er 
veranderde veel: thuiswerken, afstand houden en elkaar een ‘elleboog’ geven werd de norm. Ook 
voor de Tiele-Stichting was 2020 een jaar van aanpassingen en veranderingen.  
Toen voor half maart de eerste lockdown van kracht werd, was snel duidelijk dat allerlei geplande 
activiteiten niet door zouden kunnen gaan.  
De Koninklijke Bibliotheek, waar de Dr. P.A. Tiele-Stichting is gevestigd, hanteerde het hele jaar 
strikte toelatingseisen; het grootste deel van de medewerkers werkte vrijwel altijd vanuit huis.  
Beleids- en bestuursvergaderingen hebben vanaf maart verder plaatsgevonden via Teams. 
De Tiele-dag vindt meestal plaats in de tweede helft van april en begint met een 
bestuursvergadering van zowel de Tiele-Stichting als van het Frederik Muller Fonds, en vaak ook een 
vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad, gevolgd door de Jaarvergadering met de 
Aangeslotenen. ’s Middags is er een meestal drukbezocht lezingenprogramma met borrel na. Helaas 
moest deze dag in 2020 uiteraard worden uitgesteld.  
In juni werd duidelijk dat de Tiele-dag niet op de gebruikelijke wijze kon plaatsvinden, daarom 
werden begin juli de verschillende jaarvergaderingen gehouden via Teams. Het feestelijke 
programma werd uitgesteld tot nader order.  
Het bestuur vergaderde door, o.a. over een (tijdelijke) vervanging van de drie Tiele-
hoogleraarschappen, die alle drie in de afgelopen periode afliepen. Gezien de nieuwe eisen die aan 
de aanstelling van Bijzonder Hoogleraren worden gesteld, beraadt het bestuur zich op de toekomst 
van deze voor de Stichting zeer relevantie posities.  
In de tussentijd is het idee opgekomen om twee (kortdurende) fellowships in te stellen. Hiervoor 
bleek bij kandidaten veel belangstelling te zijn en de eerste fellowships zijn in 2021 van start gegaan.  
De Leerstoelendag in het najaar kon in verband met de coronamaatregelen uiteraard ook niet 
doorgaan. In plaats daarvan werd een goed bezocht Webinar over auteurschap en verdienmodellen 
gehouden. Dat is ook opgenomen: de link ernaar is te vinden op de website van de Stichting.  
De BGNB-reeks heeft dit jaar een nieuwe hoofdredacteur gevonden in Kasper van Ommen. Hij volgt 
Marieke van Delft op die zich jarenlang heeft ingezet voor de reeks. De redactie is daarnaast 
uitgebreid met twee nieuwe redacteuren: John Tholen en Rindert Jagersma. Met ingang van volgend 
jaar wordt de BGNB-reeks uitgegeven door de Amsterdam University Press. Er zijn twee 
manuscripten in voorbereiding, die hopelijk in 2021 gepresenteerd kunnen worden.  
Onze coördinator Eline Gielen, die de afgelopen drie jaar uitstekend werk verrichtte, moest ons aan 
het eind van het jaar verlaten. Gelukkig hebben wij per 1 januari 2021 een goede vervangster 
gevonden.  

Het bestuur, 

Hanca Leppink, voorzitter 
Sanne van Splunter, secretaris tot 29 juli 2020 
Don van der Putten, secretaris vanaf 29 juli 2020 
Steven Claeyssens 
Gerlien van Dalen 
Martijn David 
Paul Hoftijzer 
Jeroen Salman 
Katrien De Vreese  



Beleidsplan 2019-2023 en Activiteitenplan 

Het Beleidsplan van de Tiele-Stichting wordt eens in de vier jaar herzien. In 2020 werkte de Stichting 
volgens het Beleidsplan 2019-2023 en stelde op basis daarvan het Activiteitenplan 2020 op. De vaste 
activiteiten, met de instandhouding van de universitaire leerstoelen als centrale functie, zijn op het 
volledige brede kennisterrein van de boekenwereld en de boekhistorie gericht. Voor incidentele 
projecten is eveneens ruimte. In het Activiteitenplan 2020 zijn alle activiteiten en projecten ingedeeld 
in: (a) vaste activiteiten; (b) nieuwe en incidentele projecten; (c) overige activiteiten. 

A. Vaste activiteiten

1. Instandhouding van de Tiele-leerstoelen
Begin 2020 bestond er één Tiele-leerstoel. In de loop van het jaar heeft de stichting afscheid genomen
van haar laatste bijzonder hoogleraar. Met het emeritaat van Paul Hoftijzer is een (voorlopig) einde
gekomen aan de jarenlange traditie van Tiele-hoogleraren. Dat heeft onder andere te maken met de
veranderde financiële regeling rondom het aanstellen van bijzonder hoogleraren. Het jaarlijkse bedrag
is zo substantieel dat de Tiele-Stichting zich de aanstelling van een bijzonder hoogleraar op dit moment 
niet kan veroorloven. De leerstoelen aan de UvA en de Universiteit van Leiden blijven voorlopig
bestaan, zodat de mogelijkheid tot het aanstellen van een nieuwe bijzonder hoogleraar openblijft.
Uiteraard zoekt de Tiele-Stichting naar mogelijkheden om de traditie van bijzonder hoogleraren voor
te zetten. Om onverminderd bij te kunnen blijven dragen aan het boekwetenschappelijk onderzoek is
in 2020 een fellowshipprogramma opgericht (zie 2. Fellowships).

o De Tiele-leerstoel in de geschiedenis van het Nederlandse boek in de vroegmoderne tijd aan de
Universiteit Leiden werd sinds 2002 ingevuld door prof. dr. Hoftijzer. Paul Hoftijzer is in het
najaar van 2020 met emeritaat gegaan. Hij blijft als bestuurslid betrokken bij de Tiele-
Stichting.

o De Tiele-leerstoel in de moderne geschiedenis van het boek (met name in de 19e en 20e eeuw)
en van de bedrijfseconomische en technische ontwikkeling van de boekensector aan de
Universiteit Leiden is sinds het najaar van 2019 onbezet, maar blijft voorlopig bestaan. Em.
prof. dr. Adriaan van der Weel blijft als voorzitter van de WAR betrokken bij de Tiele-Stichting.

o De Tiele-leerstoel in de Geschiedenis van uitgeverij en boekhandel aan de Universiteit van
Amsterdam is sinds 2019 onbezet, maar blijft voorlopig nog bestaan.

2. Fellowshipprogramma
Tijdens verschillende beleidsvergaderingen in 2019 ontstond het idee voor een fellowshipprogramma, 
waarmee de stichting het onderzoek naar boeken en lezen in Nederland en Vlaanderen nog meer
bevordert. In 2020 is dit programma opgezet in samenwerking met de WAR en de Aangesloten
organisaties. Jaarlijks worden twee Tiele-fellows financieel en wetenschappelijk ondersteund. In
principe doet één fellow onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in het verleden en de
ander naar een aspect van boek- en leescultuur in het heden. Tiele-fellowships staan open voor
iedereen met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten.

Op 1 november 2020 sloot de inzendingsperiode. Er kwamen negen aanvragen binnen, waaruit twee 
fellows zijn geselecteerd: dr. Trude Dijkstra (UvA) en dr. Janneke Weijermars (RUG). Beiden zullen in 
2021 gedurende twee maanden werken aan hun onderzoek naar respectievelijk ‘Uitgaven van Chinese 
medische teksten in de Republiek in de periode 1680-1720’ en ‘Het boekbedrijf in Vlaanderen in de 
periode 1830-1834.’ 



3. Presentatie van het boekwetenschappelijk onderwijsaanbod
De Tiele-Stichting publiceerde op haar website een verzameling links naar aanbieders van onderwijs 
op het gebied van boekwetenschap en aanverwante disciplines in Nederland en Vlaanderen. Met de 
komst van een nieuwe website heeft het bestuur de inhoud en relevantie van alle pagina’s tegen het 
licht gehouden, waarbij ook werd gekeken naar bezoekersaantallen per pagina. Daaruit kwam naar 
voren dat de presentatie van het boekwetenschappelijk onderwijsaanbod nauwelijks bezocht werd. 
Dit, in combinatie met de afweging dat het bijhouden van het onderwijsaanbod veel tijd kost en 
universiteiten tegenwoordig zelf een goed, digitaal aanbod bieden, heeft ertoe geleid dat het 
boekwetenschappelijk onderwijsaanbod geen plek heeft gekregen op de nieuwe website.

4. KVB Boekwerk seminar
De jaarlijkse Tiele-lezing wordt sinds 2009 gehouden tijdens een symposium dat de Koninklijke 
Vereniging van het Boekenvak (KVB) samen met de Tiele-Stichting organiseert. Sinds 2017 is de naam 
van dit symposium veranderd in KVB Boekwerk seminar. In 2020 was het thema ‘Zet AAN tot lezen’. 
De Tiele-Stichting nam dit jaar geen deel aan het seminar, omdat de Tiele-lezing in voorgaande jaren 
ondergesneeuwd raakte.

5. Ondersteuning van de monografieënreeks BGNB
De reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel, nieuwe reeks verschijnt onder 
auspiciën van de Tiele-Stichting bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen. De redactie, bestaande uit 
minimaal 4, maximaal 7 personen, selecteert reeks-waardige titels, redigeert de tekst en verzorgt de 
fondsenwerving in overleg met de coördinator van de Tiele-Stichting. In dit jaar is Walburg Pers 
overgenomen door Amsterdam University Press. De reeks zal vanaf 2021 dan ook door AUP worden 
uitgebracht.

6. Beheer Gerrit Noordzij Prijs en Gerrit Noordzij Fonds
De Gerrit Noordzij prijs is een internationale bekroning voor typografie en letterontwerp, die eens in 
de drie jaar door een ter zake kundige jury wordt toegekend aan een succesvol ontwerper. De prijs 
bestaat uit een tentoonstelling en gaat vergezeld van een symposium en een publicatie. Om de 
continuïteit van de prijs in financieel opzicht te verzekeren is het Gerrit Noordzij Fonds ingesteld, een 
‘fonds op naam’ dat wordt beheerd door de Tiele-Stichting. De organisatie van de prijs is in handen 
van de KABK. De KABK heeft besloten de prijs in 2020 niet uit te reiken. De Tiele-Stichting was in 
overleg over alternatieven, toen in maart 2020 de communicatie door de coronamaatregelen wat 
lastiger werd en wij besloten een en ander even uit te stellen. Dat ‘even’ werd langer dan gedacht. 
Besloten werd om in 2021 naar gezamenlijke oplossingen te zoeken. 

7. Organisatie van de Tiele-scriptieprijs en uitreiking op de Tiele-dag
De Tiele-Stichting bekroont de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de ruimste zin 
van het woord. Het onderwerp van de scriptie moet aansluiten bij de doelstelling van de Tiele-
Stichting: (het bevorderen van) de boekwetenschap in Nederland. Aan de prijs is een door de Taalunie 
gesponsord geldbedrag van duizend euro verbonden, waarbij het Frederik Muller Fonds bovendien 
een eventuele publicatie van de scriptie zal sponsoren met een bedrag van maximaal duizend euro. 
De scriptieprijs over het jaar 2019 werd vanwege de coronacrisis niet fysiek uitgereikt. Wel werd de 
winnares digitaal in het zonnetje gezet en schreef zij een blog over haar onderzoek dat te vinden is 
op onze website. De jury, bestaande uit drs. Suzan Folkerts, drs. Daphne Wouts en dr. Paul 
Dijstelberge, kende de prijs dit jaar toe aan Paula Drewes. Volgens de jury schreef zij een zeer 
verrassende scriptie over een fenomeen dat nog nauwelijks was onderzocht, namelijk de 
gevangenisbibliotheek. De jury schrijft: “Paula verrichtte pionierswerk en om kennis te vergaren 
en inzicht te verkrijgen bewandelde zij verschillende wegen en bracht zij in kaart wat de 
gevangenen zoal lezen (in boeken vooral het genre ‘true crime’, en Panorama is het meest populaire 
tijdschrift) en met welk doel zij naar de bibliotheek gaan.



Het zal u niet verbazen dat de overheid de plank misslaat wanneer de sluiting doorgaat: de 
bibliotheken blijken een zeer positief effect te hebben op het welzijn van de gevangenen, in sociaal 
opzicht en voor de individuele ontwikkeling.”   

Helaas vond de traditionele lezingenmiddag dit jaar geen doorgang. 

8. Ondersteuning Stichting Frederik Mullerfonds
De Stichting Frederik Mullerfonds valt sinds 2007 onder de verantwoordelijkheid van de Tiele-Stichting 
en biedt financiële ondersteuning aan bibliografische uitgaven en projecten in ruime zin, zoals de 
publicatie van boekwetenschappelijke uitgaven en bijzondere bibliografieën en catalogi. Het Fonds is 
in 1881 gesticht krachtens een legaat van de beroemde boekverkoper en bibliograaf Frederik Muller. 
In het eerste Fondsbestuur had P.A. Tiele, naamgever van de Tiele-Stichting, zitting. Het bestuur 
bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van de Tiele-Stichting, alsmede F. Muller 
(nakomeling van Frederik Muller) en dr. J.A. Gruys. Laatstgenoemde overleed op 11 november 2020. 
Het bestuur stond tijdens de vergadering op 17 november uitvoerig stil bij zijn overlijden.
Het fonds heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In 2020 werden er bij het Frederik Mullerfonds acht subsidieaanvragen ingediend. Gehonoreerd 
werden de volgende aanvragen:

- Verheerlijkt Nederland. De achttiende-eeuwse republiek in beeld en kaart
- Soft propaganda, special relationships, and a new democracy: illustrating books of the

pioneering book packager Adprint, 1941-1947
- De editie en moderne Duitse vertaling van de eerste Nederlandse “Meluzine-roman”,

Antwerpen: Gheraert Leeu, 1491
- De zedeloze jaren dertig. De gebroeders Taurel en de handel in erotica
- Overzichtswerk boeken in kunsthistorische musea in het verleden, het heden en de toekomst

(Rijksmuseum)

9. De Tiele-leerstoelendag
Tijdens beleidsvergaderingen in 2019 is gesproken over de toekomst van de Tiele-leerstoelendag. De
stichting beschikt eind 2020 over drie onbezette leerstoelen. Zoals beschreven onder punt 1, de
instandhouding van de bijzondere leerstoelen, kan de stichting met haar huidige middelen geen
nieuwe bijzonder hoogleraar aanstellen. Er wordt gezocht naar een oplossing. In de tussentijd grijpt
het bestuur de leerstoelendag aan om andersoortige activiteiten te organiseren. Zo presenteerden de
redactie van de Reeks BGNB, de Walburg Pers en de Tiele-Stichting in 2019 Planten op papier. Het
pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609) door Sylvia van Zanen.

Dit jaar organiseerde de stichting haar eerste Webinar naar aanleiding van de verschijning van het 
wetenschappelijke tijdschrift Nederlandse Letterkunde 25:1 (2020). Hierin schrijven experts over 
auteurschap en de manieren waarop schrijvers in verleden en heden hun inkomsten genereerden. Vijf 
van hen vertelden tijdens het Webinar over hun onderzoek. Bestuurslid Jeroen Salman leidde de 
sprekers in. Helleke den Braber opende met haar lezing Schrijven was altijd schnabbelen. Praktijk en 
beeldvorming van het economisch profijt van de literaire auteur door de eeuwen heen. Vervolgens 
vertelde Laurens Ham over het onderzoeksproces dat aan de verschijning van Nederlandse 
Letterkunde voorafging in Naar een diachrone blik op de verdiensten van Nederlandstalige auteurs. 
Nina Geerdink gaf met Loon, lust, liefdadigheid. Verdienen aan het schrijven van toneelteksten door 
de eeuwen heen inzicht in het schrijven van toneelteksten. Remco Sleiderink sloot af met zijn lezing 
Krijg je nog rente voor een lied? Stadsdichterschap als eer en verdienste door de eeuwen heen.  



B. Nieuwe en incidentele projecten

In 2020 werden plannen gemaakt voor de volgende activiteiten: 

- Uitbreiden van het netwerk naar Vlaanderen. Zo subsidieerde de Tiele-Stichting afgelopen jaar 
een driedaagse cursus Boekwetenschap aan het Plantin Instituut voor Typografie in
Antwerpen.

- Zoeken van alternatieven voor de bijzondere leerstoelen.
- Oriëntatie op thematisch werken.

C. Overige activiteiten

1. Nieuwsbrieven en website
Er zijn het afgelopen jaar twee nieuwsbrieven verzonden, in april en november. De redactie van deze
nieuwsbrieven werd gevormd door Eline Gielen en Hanca Leppink. Eline Gielen lanceerde ook de
nieuwe website en hield deze bij.

2. Wetenschappelijke Adviesraad
De WAR is in 2020 tweemaal bijeengeweest, namelijk tijdens de jaarvergadering op 9 juli en de WAR-
vergadering op 24 november.

3. Vergadering van Aangeslotenen
De bij de Tiele-Stichting aangesloten organisaties en instellingen, die volgens de Statuten samen de
Vergadering van Aangeslotenen vormen, zijn in 2020 tijdens de jaarvergadering op 9 juli via Teams
bijeengeweest.

De Tiele-Stichting telde in 2020 19 aangeslotenen die ervoor zorgen dat de Tiele-Stichting haar werk 
voor de boekenwereld actief kan voortzetten. De activiteiten en voorgenomen projecten werden 
tijdens de vergadering door de Aangeslotenen bekrachtigd. 

4. Bestuur
In 2020 trad Sanne van Splunter af als bestuurslid en secretaris van de Tiele-Stichting. Zij werd
opgevolgd door Don van der Putten.

Het bestuur vergaderde in 2020 eenmaal in de Koninklijke Bibliotheek, te weten op 19 februari. Op 2 
juni, 9 juli, 29 september en 17 november vergaderde het bestuur digitaal via Teams.  

5. Bureau
Eline Gielen coördineerde, voor zover mogelijk, gezien de coronamaatregelen, ook in 2020 de
activiteiten van de Tiele-Stichting vanuit het Bureau van de stichting. Het Bureau is gevestigd in de
Koninklijke Bibliotheek. De Tiele-Stichting maakte weer dankbaar gebruik van de aanwezige
faciliteiten en de praktische ondersteuning door verscheidene KB-medewerkers.

6. Donateurs
De Tiele-Stichting wordt gesteund door donateurs, die in 2020 tweemaal de periodieke nieuwsbrief
ontvingen. De eerste maal werd deze nieuwsbrief vanwege het verplichte thuiswerken digitaal
verstuurd. De tweede maal werd de nieuwsbrief zowel digitaal als fysiek verzonden. Tevens werden
de donateurs uitgenodigd om digitaal het Webinar Auteurschap bij te wonen. Het aantal donateurs
per 31 december 2020 bedraagt 97. De donateurs zorgen er samen met de aangeslotenen voor dat
de Tiele-Stichting alle geplande activiteiten kan uitvoeren.



7. Sponsors en subsidiegevers
Omdat de jaarlijkse bijdragen van de aangesloten organisaties alleen de directe kosten van het bureau
en het bestuur dekken, is de stichting voor de financiering van activiteiten aangewezen op extra
middelen.

De Tiele-Stichting verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de KB haar kantoorruimte en de nodige 
kantoor- en vergaderfaciliteiten ter beschikking stelt. Ook voor het jaar 2021 heeft de directie van de 
KB toegezegd dat deze praktische ondersteuning van het samenwerkingsverband wordt voortgezet. 
De jaarlijkse Tiele-Leerstoelendag wordt eveneens gehouden met steun van de KB. Het bestuur is de 
KB voor dat alles bijzonder erkentelijk. 

Sponsor van de Tiele-scriptieprijs 2019, uitgereikt in 2020, was de Taalunie. 

Het bestuur is de sponsors van de Tiele-Stichting buitengewoon dankbaar voor hun belangrijke 
ondersteuning van de activiteiten. 

8. Financieel verslag 2020 en Begroting 2021
Dit financieel verslag beslaat de periode januari tot en met december 2020. Als penningmeester van
de Tiele-Stichting trad Steven Claeyssens op. De financiële administratie werd bijgehouden door
administratiekantoor Jan Bus Podiumzaken.

De periode wordt afgesloten met een positief saldo van € 6856,-. 

Het aantal aangeslotenen in 2020 bedroeg 19. De bijdragen van de aangeslotenen vormen, samen 
met die van de donateurs, de basis van de financiële middelen van de Tiele-Stichting. Het bestuur 
constateert dat de financiële situatie van de Tiele-Stichting gezond is.  

In 2020 bood de Koninklijke Bibliotheek net als in voorgaande jaren huisvesting en kantoorfaciliteiten 
aan de Stichting waardoor de bureaukosten laag zijn. De personele kosten bestaan uit de 
hoogleraarsvergoedingen en de door de Koninklijke Bibliotheek in rekening gebrachte loonkosten van 
mw. E.C.P.M. Gielen. De hoogleraarskosten zijn lager dan voorgaande jaren door het afscheid van 
prof. dr. Arianne Baggerman en prof. dr. Adriaan van der Weel als Tiele-hoogleraren. 

Het bestuur is de donateurs van de Tiele-Stichting dankbaar voor hun belangrijke ondersteuning van 
de activiteiten.  

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de cijfers. Een uitgebreid overzicht van de cijfers is op 
verzoek via de penningmeester te verkrijgen. 



P.A. Tiele-Stichting 31-12-2020

(bedragen in euro's)

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA PASSIVA
31-dec-20 31-dec-19 31-dec-20 31-dec-19

Vlottende activa Eigen vermogen
Voorraad publicaties 1 1 Algemene reserve 72.170 65.313
Vorderingen en vooruitbetaalde bedragen 0 4.341 Gerrit Noordzij Fonds 12.019 12.019
Liquide middelen 93.801 81.699 84.189 77.332

93.802 86.041 Kortlopende schulden
Crediteuren en overlopende passiva 9.612 8.709

9.612 8.709

Totaal 93.802 86.041 Totaal 93.802 86.041



P.A. Tiele-Stichting 31-12-20

(bedragen in euro's)

Exploitatierekening 2020

LASTEN 2020 2019 BATEN 2020 2019

Bureau- en projectkosten Subsidies en contributies
Personele kosten 18.065 20.303 Bijdragen donateurs 1.280 1.985
Materieë le kosten Bijdragen aangeslotenen 24.950 24.950

Publiciteit 1.003 2.424 Bijdragen sponsors 1.000 1.000
Bureaukosten en administratie 916 871 Verkoop publicaties 0 24
Activiteiten en subsidies 3.858 1.000 Vrijval reserveringen 3.700 0
Overige kosten 252 2.354 30.930 27.959

24.094 26.952
Exploitatiesaldo Financiële baten
Batig (+) of nadelig (–) saldo 6.856 1.007 Interest 20 0

6.856 1.007 20 0

Totaal 30.950 27.959 Totaal 30.950 27.959



BEGROTING 2021 

BATEN 
Bijdragen donateurs 2.000,00 
Bijdragen aangeslotenen 25.000,00 
Bijdragen sponsors 1.000,00 
Opbrengsten verkoop publicaties 0,00 
Overige baten 0,00 
Totale baten 28.000,00 

LASTEN 
Personele kosten 16.000,00 
Fellowvergoeding 6.000,00 
Materiële kosten 
- Publiciteit 1.000,00 
- Bureaukosten en administratie 1.000,00 
- Activiteiten en subsidies 3.600,00 
- Overige kosten 400,00 

Totale lasten 28.000,00 



Stichting Frederik Mullerfonds

Staat van baten en lasten over 2020 Vermogensopstelling

2020 2019 2018
Baten in € in € in € Verloopstaat vermogen 2020: in €
Coupons en dividend n.v.t. n.v.t. 369 Vermogen op 01-01-2020 34.304
Rente 10 p.m. 5 Exploitatiesaldo 2020 -6.167
Giften 1.000 500 500 Vermogen op 31-12-2020 28.137

1.010 500 874
Lasten Specificatie vermogen op 31-12-2020:
Juridische kosten 0 102 0 ABN AMRO Ondernemersrekening 1.598
Bankkosten 177 174 477 ABN AMRO Vermogensspaarrekening 25.539
Uitgekeerde subsidies 7.000 1.000 4.154 R/c Dr. Tielestichting 1.000

7.177 1.276 4.631 Vermogen op 31-12-2020 28.137

Saldo -6.167 -776 -3.757

Overzicht uitgekeerde subsidies:
Walburg pers – Planten op papier  1.500
Alkmaarse Historische Publicaties – Kennis is pracht 1.000
Uitgeverij Boom – De zedeloze jaren 30 1.000
Uitgeverij Verloren:  
De roman in de negentiende eeuw 1.500
Van Hof tot Overheid 1.500
Materieë le representatie opgetekend aan het Haagse hof 500

 



Bijlage I 

Lijst van Aangeslotenen per 31 december 2020 

Boekwetenschap en handschriftenkunde, UvA 

Book & Digital Media Studies, UL 

Centraal Boekhuis (CB) 

FOBID, Netherlands Library Forum 

Koninklijke Bibliotheek (KB)/ Bibliotheekstelsel  

Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) 

Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) 

Museum Meermanno | Huis van het boek 

Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) 

Nederlands Genootschap van Bibliofielen (NGB) 

Nederlandse Taalunie 

Mediafederatie (voorheen Nederlands Uitgeversverbond (NUV)) 

Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren (NVvA) 

Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) 

Stichting Lezen 

Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam (UBA) 

Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) 

Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht (UBU) 

Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (UBV) 



Bijlage II 

Samenstelling Bestuur, Wetenschappelijke Adviesraad, Redactie BGNB, Bestuur Stichting Frederik 
Mullerfonds en Bureau in 2020 

Bestuur Dr. P.A. Tiele-Stichting 
Drs. J.A.B. Leppink, voorzitter 
S.J. van Splunter MA, secretaris (tot 29 juli 2020) 
D. van der Putten MA, secretaris (vanaf 29 juli 2020)
Dr. S.A.A. Claeyssens, penningmeester
Drs. G. van Dalen
Mr. M.K.J. David
Prof. dr. P.G. Hoftijzer
Dr. J.L. Salman
Drs. K. De Vreese

Wetenschappelijke Adviesraad 
Em. prof. dr. A.H. van der Weel, voorzitter 
Prof. dr. J.A. Baggerman 
Em. prof. dr. J.A.A.M. Biemans 
Prof. dr. J. Boter 
Dr. S.A.A. Claeyssens 
Dr. M.T.G.E. van Delft 
Em. prof. dr. J.M.H.J. Hemels 
Prof. dr. A.A. den Hollander 
Prof. dr. F.J.M Huysmans 
Prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens 
Prof. dr. E.A. Kuitert 
Prof. dr. P.C.J. Segers 
Prof. dr. R.C.M. van Steensel 
Prof. dr. B.J. Vannieuwenhuyze 

Redactie BGNB 
Dr. M.T.G.E. van Delft, scheidend voorzitter 
Dr. K. van Ommen, voorzitter 
L.H.T. Savelsberg MA, secretaris
Dr. Y. L. Bleyerveld
Mr. dr. H.M.C.W. Blom
Dr. E.H.R. Duyvendak
Dr. J.L. Salman
Dr. J.J.M Vandommele
Dr. M. van Vliet

Bestuur Stichting Frederik Mullerfonds 
Drs. J.A.B. Leppink, voorzitter 
S.J. van Splunter MA, secretaris (tot 29 juli 2020) 
D. van der Putten MA, secretaris (vanaf 29 juli 2020)
Dr. S.A.A. Claeyssens, penningmeester
Dr. J.A. Gruys (11 november 2020†)
Drs. F. Muller



Bureau 
E.C.P.M. Gielen MA, coördinator
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