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Woord vooraf  
 
In het afgelopen jaar werd er in nieuwsberichten, opiniestukken en achtergrondartikelen veel 
geschreven en gesproken over leesbevordering en leescultuur. Dit toont eens te meer de relevantie 
van onderzoek naar boeken en lezen – het soort onderzoek dat de Tiele-Stichting in 2022 wederom 
heeft gesteund, op verschillende manieren. 
 
Zo werkten in 2022 drie fellows met steun van de Tiele-Stichting aan hun onderzoeken. Nina 
Geerdink onderzocht ideeën over auteursrecht in de lange zeventiende eeuw. Andrea van Leerdam 
voerde vergelijkend onderzoek uit naar zogenaamde schaapherderskalenders. Judith ter Vrugte 
deed verkennend onderzoek naar de rol die het digitale prentenboek kan spelen bij 
leesbevordering. 
 
Ook zijn er belangrijke stappen gezet richting de herbezetting van de bijzondere leerstoel aan de 
Universiteit van Amsterdam. Met medewerking van de UvA is een inhoudelijk profiel opgesteld 
voor deze leerstoel, op basis waarvan de Tiele-Stichting voornemens is de benodigde financiering 
voor een periode van ten minste vijf jaar te organiseren. Naar verwachting zal deze financiering via 
meerdere bronnen tot stand gaan komen (subsidies, donaties, sponsoring). 
 
Daarnaast is de Tiele-Stichting na twee coronajaren weer gestart met publieke activiteiten. In het 
voorjaar werd tijdens de Tiele-dag in Rotterdam het nieuwste deel uit de reeks BGNB 
gepresenteerd en kwamen de fellows van 2021 en 2022 aan het woord. De middag werd feestelijk 
afgesloten met de uitreiking van de scriptieprijs over 2021, ditmaal aan Thirza Blekendaal voor 
haar studie over uitgeefster Mea Verwey.  
 
Tijdens het internationale SHARP-congres in juli in Amsterdam vond er een paneldiscussie plaats 
over boekbeleid. Dit panel werd samengesteld en gesponsord door de Tiele-Stichting. 
 
In september waren donateurs van de Stichting en andere belangstellenden welkom in de 
Bibliotheek Rotterdam voor een presentatie door conservator John Tholen, over met name de 
aldaar aanwezige bijzondere Erasmus-collectie.  
 
Op 9 december organiseerde de Tiele-Stichting in Den Haag in samenwerking met de Vereniging 
Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek een goed bezocht middagprogramma met lezingen en 
een debat over leesbevordering en leescultuur. 
 
In 2022 vonden enkele personele en bestuurlijke wisselingen plaats. Met het afscheid van Don van 
der Putten ontstond er al in 2021 een vacature in het bestuur en voorts nam Katrien De Vreese in 
april afscheid. Eén van de twee bestuurlijke vacatures is inmiddels vervuld met de komst van 
Mirjam Elbers, werkzaam als senior acquisitions editor bij Brill in Leiden. Daarnaast startte op 1 
januari Charlotte van Putten haar werkzaamheden als de nieuwe coördinator van de Tiele-
Stichting. 
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Het bestuur kijkt ernaar uit om in het nieuwe jaar verder te werken aan de realisatie van de 
bijzondere leerstoel. Ook steunt de Stichting in het nieuwe jaar opnieuw drie fellows bij hun 
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast hoopt de stichting een verdere samenwerking op te 
kunnen zetten met Vlaamse Aangeslotenen.  
 
Het bestuur van de Tiele-Stichting is ultimo 2022 als volgt samengesteld: 
 
Wouter van Gils (voorzitter) 
Steven Claeyssens (secretaris-penningmeester) 
Gerlien van Dalen 
Mirjam Elbers 
Paul Hoftijzer 
Jeroen Salman 
Saskia Scheltjens 
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Beleidsplan 2019-2023 en Activiteitenplan 
 
De Stichting werkte in 2022 volgens het beleidsplan 2019-2023. Op basis hiervan heeft de Stichting 
een Activiteitenplan opgesteld voor 2022, deels anticiperend op de coronamaatregelen en -
richtlijnen. Het plan omvat (A) vaste activiteiten, (B) nieuwe en incidentele projecten en (C) 
overige activiteiten.  
 

A. Vaste activiteiten  

1. Organisatie fellowshipprogramma 
In 2022 werden drie fellows gedurende twee maanden financieel en wetenschappelijk ondersteund 
door de Tiele-Stichting. Twee fellows hebben onderzoek gedaan naar een aspect van boek- en 
leescultuur in het verleden en één verrichtte onderzoek naar een aspect van boek- en leescultuur in 
het heden.  
 
Nina Geerdink (Universiteit Utrecht) bestudeerde privileges aangevraagd door auteurs voor hun 
publicaties in de lange zeventiende eeuw. Andrea van Leerdam (Universiteit Utrecht) bestudeerde 
astrologie en religie in vroege gedrukte ‘schaapherderskalenders’. Judith ter Vrugte (Universiteit 
Twente) voerde een voorstudie uit naar het gebruik van digitale middelen voor leesbevordering in 
gezinnen met jonge kinderen.  
 
In hun evaluaties spreken de fellows hun waardering uit voor de vlotte financiële afhandeling en 
inhoudelijke steun vanuit de Tiele-Stichting. Daarnaast hebben de fellowships tot concrete 
resultaten geleid, zoals presentaties, een kort artikel en een gastcollege. Ook heeft de publiciteit 
rondom de toekenning van de fellowships geholpen bij het uitbreiden van hun netwerk. 
 
In juni is opnieuw een call for proposals geplaatst voor de fellowships in 2023, met als deadline 1 
oktober. Dit resulteerde in dertien aanvragen, waarvan tien uit Nederland, twee uit Vlaanderen en 
één uit de Verenigde Staten. Vanwege de nog altijd vacante bijzondere leerstoel is besloten om 
wederom drie aanvragen te honoreren. De fellows voor 2023 zijn Thirza Blekendaal (Universiteit 
van Amsterdam), Jeonghun Choi (Harvard University) en Renske Hoff (Universiteit Utrecht). 
 

2. Ondersteuning van de monografieënreeks BGNB 
De (Nieuwe) Reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van het Nederlandse Boek verschijnt bij 
Amsterdam University Press, onder auspiciën van de Tiele-Stichting. De redactie, bestaande uit 
minimaal vier en maximaal zeven personen, selecteert Reeks-waardige titels, redigeert de tekst en 
verzorgt de fondsenwerving in overleg met de coördinator van de Tiele-Stichting. 
 
In 2022 is een nieuw deel in de reeks verschenen: Het professionele tijdschrift in de transitie van de 
Nederlandse maatschappij, 1850-2020, geschreven door Willem Molle. De boekpresentatie vond 
plaats tijdens de Tiele-dag op 21 april.  
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In het najaar sloot Kasper van Ommen, als voorzitter van de redactie van de BGNB reeks, aan bij 
een bestuursvergadering van de Stichting. Hij meldde bij die gelegenheid dat er voorbereidingen 
getroffen worden om sneller achter elkaar nieuwe delen uit te kunnen brengen. Inmiddels staan er 
drie uitgaven op stapel. Afgesproken werd dat de voorzitter periodiek tijdens een 
bestuursvergadering over de voortgang van de reeks zal berichten.  
 

3. Organisatie van de jaarlijkse Tiele-scriptieprijs 
De Tiele-Stichting bekroont ieder jaar de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap in de 
ruimste zin des woords. Aan de prijs is een geldbedrag van duizend euro verbonden, gesponsord 
door de Taalunie. Over de toekenning van de prijs beslist de jury. De jury wisselt regelmatig van 
samenstelling en wordt benoemd door het bestuur van de Dr. P. A. Tiele-Stichting. 
 
De jury bestond in 2022 uit:  

• Paul Dijstelberge, voorzitter (Universiteit van Amsterdam); 
• Anna Dlabačová (Universiteit Leiden); 
• Maartje de Wilde (Universiteit Antwerpen); 
• Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience); 
• Trude Dijkstra (Tiele-fellow 2021). 

 
De winnaar was, zoals in het voorwoord vermeld, Thirza Blekendaal met haar masterscriptie over 
uitgeefster Mea Verwey. Onder andere met steun van het Frederik Mullerfonds is deze scriptie na 
de bekroning gepubliceerd bij Uitgeverij Armorica onder de titel Mea Libertas. Over de vrijheid van 
een vrouwelijke uitgever. 
 
In juni is er een nieuwe oproep voor inzendingen uitgestuurd, met als deadline 1 oktober. Dit heeft 
tot veertien inzendingen geleid, waarvan elf afkomstig uit Nederland en drie uit Vlaanderen. De 
samenstelling van de jury is gewijzigd en bestaat per 31 december 2022 uit: 

• Trude Dijkstra, voorzitter (Tiele-fellow 2021); 
• Paul Dijstelberge (Universiteit van Amsterdam); 
• Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience); 
• Sandra van Voorst (Rijksuniversiteit Groningen). 

 

4. Ondersteuning Stichting Frederik Mullerfonds 
Het Frederik Mullerfonds staat sinds 2007 onder beheer van de Tiele-Stichting. Het fonds 
ondersteunt bibliografische en boekhistorische uitgaven financieel, zoals de publicatie van 
boekwetenschappelijke uitgaven en bijzondere bibliografieën en catalogi. 
 
Het afgelopen jaar zijn er bij het Frederik Mullerfonds tien subsidieaanvragen ingediend, waarvan 
er zes zijn gehonoreerd. De auteurs en (werk)titels van de gehonoreerde aanvragen zijn: 
 

• Thirza Blekendaal, Mea Libertas. Over de vrijheid van een vrouwelijke uitgever; 
• René Stuip, Etienne Néaulme. Een Utrechtse uitgever van Franse boeken, 1730-1744; 
• Kees Zandvliet, De wereld van de familie Blaeu; 
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• Frederik Schreuder, Een wereld vol almanakken; 
• Marike van Roon, 30 geborduurde boeken, 30 individuele verhalen; 
• Alex de Vries e.a., Mooie boeken maak je samen. 

 
Dit jaar werd wederom vastgesteld dat de reserves van het fonds teruglopen. Er is daarom besloten 
om tijdelijk de subsidieverstrekking te matigen en om het maximaal toe te kennen subsidiebedrag 
per project vast te stellen op € 1000,-. 
 

5. Tiele-dag 
De jaarlijkse Tiele-dag vond dit jaar voor het eerst na de coronabeperkingen weer fysiek plaats in 
plaats van online. Locatie was het Bibliotheektheater in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. 
Voor deze plaats is gekozen vanwege de band die de auteur van het laatste deel uit de reeks BGNB, 
Willem Molle, heeft met Rotterdam. Tijdens de middag vond naast de boekpresentatie van dit deel 
ook een presentatie plaats van Tiele-fellow Trude Dijkstra en werden de Tiele-fellows van 2022 
geïntroduceerd. De middag werd afgesloten met de uitreiking van de scriptieprijs 2021 door Trude 
Dijkstra aan Thirza Blekendaal. 
 

6. Fellowsdag 
In plaats van een ‘fellowsdag’ is ervoor gekozen om in het najaar een breder opgezet symposium 
rondom een bepaald thema te organiseren. Dit thema was ‘leescultuur’. De organisatie vond plaats 
in samenwerking met de Vereniging van Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek. Sprekers waren 
Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel n.a.v. hun boekpublicatie De lezende mens, vervolgens Jeroen 
Dera n.a.v. recent onderzoek naar BookTok en tenslotte Judith ter Vrugte n.a.v. het onderzoek naar 
digitale prentenboeken dat ze als Tiele-fellow heeft uitgevoerd. Tussen de lezingen door was er 
ruimte voor vragen en discussie onder leiding van Paul Hoftijzer. 
  

B. Nieuwe en incidentele projecten  

1. Herinrichten van Tiele-leerstoel 
In het voorjaar heeft het bestuur advies gevraagd aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) 
met betrekking tot het herinrichten van de bijzondere leerstoel aan de Universiteit van 
Amsterdam. Met het ingewonnen advies zijn vervolgens de eerste stappen gezet: de 
bestuursvoorzitter heeft samen met een bestuurslid contact gelegd met de medewerkers van het 
bureau van de decaan van de faculteit Geesteswetenschappen. Naar aanleiding van het gesprek dat 
vervolgens plaatsvond, is een hernieuwd profiel opgesteld voor de leerstoel. Dit profiel is ter 
goedkeurig aan de decaan voorgelegd.  
 

2. Overdracht Gerrit Noordzij Fonds 
De Gerrit Noordzij Prijs vormde jarenlang een internationale bekroning voor typografie en 
letterontwerp, die eens in de drie jaar door een ter zake kundige jury werd toegekend. Om de 
continuïteit van de prijs in financieel opzicht te verzekeren is indertijd het Gerrit Noordzij Fonds 
ingesteld, een ‘fonds op naam’ dat werd beheerd door de Tiele-Stichting. De organisatie van de 
prijs is in handen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. De 
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prijs is voor het laatst uitgereikt in 2015. Het bestuur van de Dr. P.A. Tiele-Stichting heeft besloten 
om haar betrokkenheid bij de prijs te beëindigen. Het bestuur zag in de afgelopen jaren te weinig 
continuïteit in de organisatie en uitvoering van deze prijs. De Stichting heeft de donateurs aan het 
fonds van destijds ruimte gegeven om bezwaar te maken tegen de overdracht van het fonds aan de 
KABK. Bij het uitblijven van bezwaren is vervolgens besloten om het fonds over te dragen. De 
KABK heeft deze overdracht aanvaard en bericht dat men het fonds op de volgende wijze wil gaan 
inzetten: 
 
“Het fonds is niet toereikend om opnieuw een volledige prijsvraag en -uitreiking te organiseren. De KABK en 
TypeMedia stellen daarom voor het bedrag in te zetten voor een aantal kleinere Gerrit Noordzij-gerelateerde 
publieke, informatieve of educatieve doelen. Met als onderwerpen letterontwerpen, typografie, onderzoek in 
deze, enzovoorts, maar in een ander format dan de Gerrit Noordzij Prijs tot nu toe. We denken aan een 
symposium, een kleine publicatie en een (proportionele) prijs voor een geslaagde TypeMedia-student.” 
 

3. Bijdrage aan SHARP 2022 
Tijdens het congres van de internationale Society for the History of Authorship, Reading and 
Publishing in Amsterdam vond op 14 juli een panelsessie gesponsord door de Tiele-Stichting 
plaats. Moderator was Fleur Praal (Universiteit Leiden). Adriaan van der Weel werd wegens ziekte 
vervangen door Jaka Gercar, co-auteur van het artikel ‘Towards Reading Health and the Reading 
Health Index’. Ook Martijn David (Algemeen Secretaris GAU bij de Mediafederatie) en Frank 
Huysmans (Universiteit van Amsterdam) maakten deel uit van het panel over boekbeleid, met als 
titel ‘Rethinking current Book Policies’. 
 
Via de congrestas voor deelnemers is een flyer met daarop de call for proposals voor de Tiele-
fellowships verspreid. Dit heeft voor zover bekend tot in ieder geval een aanvraag geleid, namelijk 
van Tiele-fellow Jeonghun Choi. 
 

4. Presentatie Bibliotheek Rotterdam 
Op vrijdag 30 september verzorgde conservator John Tholen in de Bibliotheek Rotterdam een 
presentatie over de erfgoedcollectie aldaar, met het accent op de bijzondere Erasmuscollectie. De 
organisatie lag in handen van de coördinator. Voor de presentatie waren donateurs uitgenodigd, 
als kleine tegenprestatie voor hun bijdrage. Ook andere geïnteresseerden konden zich aanmelden. 
De presentatie werd kosteloos georganiseerd en is goed bezocht. 
 

C. Overige activiteiten  

1. Nieuwsbrieven en website  
In het voorjaar en in het najaar is een nieuwsbrief verstuurd aan alle betrokkenen bij de Stichting. 
Beide keren is er zowel een papieren als een digitale versie verzorgd. De sociale mediakanalen van 
de website werden regelmatig bijgehouden. Met name het aantal volgers op LinkedIn is gegroeid 
als gevolg daarvan: met 101 nieuwe volgers is het totaal aantal volgers eind 2022 gestegen tot 119. 
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2. Wetenschappelijke Adviesraad 
De WAR is in het voorjaar via Teams bijeengekomen voor het bespreken van de adviesaanvraag 
over de herinrichting van de bijzondere leerstoel. Daarnaast waren twee leden van de WAR (onder 
wie de voorzitter) aanwezig bij de jaarvergadering op 21 april. 
 
Twee leden hebben zich in 2022 teruggetrokken: dr. Marieke van Delft (oud-conservator KB) en dr. 
Roel van Steensel (Erasmus Universiteit Rotterdam). 
 

3. Vergadering van Aangeslotenen  
De bij de Tiele-Stichting aangesloten organisaties en instellingen vormen de Vergadering van 
Aangeslotenen. Tijdens de jaarvergadering op 21 april was een vertegenwoordiger van een 
aangesloten organisatie aanwezig. 
 
De Tiele-Stichting telde in 2022 negentien Aangeslotenen. Mede dankzij hun loyale bijdragen kan 
de Stichting een belangrijk deel van haar jaarlijkse werkzaamheden verrichten. 
 

4. Bestuur  
Don van der Putten heeft in het najaar van 2021 besloten om zijn taken als secretaris van het 
bestuur neer te leggen. Begin 2022 is daaropvolgend besloten dat de penningmeester, Steven 
Claeyssens, ook de secretarisfunctie op zal gaan nemen en dat hij daarbij ondersteund wordt door 
de coördinator, Charlotte van Putten. Katrien De Vreese heeft in het voorjaar van 2022 eveneens 
besloten om haar taken als bestuurslid neer te leggen. In het najaar van 2022 is Mirjam Elbers, 
senior acquisitions editor bij Brill in Leiden, benaderd en bereid gevonden om toe te treden als 
bestuurslid.  
 
Op donderdag 15 september werd een afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor vertrokken 
bestuursleden en coördinatoren. Deze bijeenkomst was eerder i.v.m. coronamaatregelen 
noodgedwongen tot twee keer toe uitgesteld. 
  
Het bestuur kwam in 2022 zes keer (digitaal) bijeen: op 21 januari, 11 maart, 21 april, 10 juni, 9 
september en 18 november. De jaarvergadering vond eveneens plaats op 21 april.  
 

5. Donateurs 
De Tiele-Stichting wordt gesteund door donateurs, die in 2022 tweemaal een nieuwsbrief hebben 
ontvangen (fysiek en/of digitaal) en daarnaast werden uitgenodigd voor de Tiele-dag, de 
presentatie in de Bibliotheek Rotterdam en de lezingenmiddag. Het aantal donateurs per 31 
december 2022 bedraagt 94. Dit is één donateur minder dan vorig jaar. Samen met de 
Aangeslotenen zorgen ook zij dankzij hun jaarlijkse bijdragen ervoor dat de Tiele-Stichting alle 
geplande activiteiten kan plannen en uitvoeren.  
 

6. Sponsors en subsidiegevers 
De jaarlijkse bijdragen van de Aangesloten organisaties dekken de directe kosten van het bureau. 
Voor verdere financiering van activiteiten is de Stichting aangewezen op extra middelen.  
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De Tiele-Stichting verkeert in de gelukkige omstandigheid dat de KB haar kantoorruimte en de 
nodige kantoor- en vergaderfaciliteiten ter beschikking stelt. Het bestuur van de Tiele-Stichting is 
de KB voor dat alles bijzonder erkentelijk.  
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Financieel verslag 2022 en Begroting 2023 
 
Dit financiële verslag beslaat de periode januari tot en met december 2022. Als penningmeester 
van de Tiele-Stichting trad Steven Claeyssens op. De financiële administratie werd bijgehouden 
door administratiekantoor Jan Bus Podiumzaken. 
  
Het boekjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 2.285,-.  
  
Het aantal Aangeslotenen in 2022 bedroeg negentien. De bijdragen van de Aangeslotenen vormen, 
samen met die van de donateurs, de basis voor de financiële middelen van de Tiele-Stichting. Het 
bestuur constateert dat de financiële situatie van de Tiele-Stichting gezond is. 
 
In 2022 bood de Koninklijke Bibliotheek net als in voorgaande jaren huisvesting en 
kantoorfaciliteiten aan de Stichting waardoor de bureaukosten laag zijn. De personele kosten 
bestonden uit de door de Koninklijke Bibliotheek in rekening gebrachte loonkosten van de 
coördinator mw. C. van Putten.   
  

1. Toelichting op de financiën per 31 december 2022  
  
a. Het beheer van het Gerrit Noordzijfonds werd in 2022 overgedragen aan de Stichting 
Hogeschool der Kunsten te Den Haag. Het bijbehorend bedrag (€ 12.019,-), dat werd beheerd door 
de Tiele-stichting, is eveneens overgedragen aan de stichting, zodanig dat het actief benut kan 
gaan worden in de geest van de oorspronkelijke doelstelling.  
 
b. De exploitatierekening over 2022 toont een nadelig saldo van € 2.285,- dat te herleiden is tot een 
overbesteding voor activiteiten ter compensatie van de gedwongen rust op dat vlak tijdens de 
coronajaren. 
  
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de jaarcijfers. Een uitgebreid overzicht is op verzoek 
via de penningmeester te verkrijgen.  
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2. Beknopt overzicht cijfers Tiele-Stichting 
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3. Beknopt overzicht cijfers Frederik Mullerfonds 
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4. Begroting Tiele-Stichting 
 
BEGROTING 2023    
     
BATEN    

 
Bijdragen donateurs  2.000,00 
Bijdragen aangeslotenen  25.500,00 
Bijdragen sponsors   1.000,00 
Opbrengsten verkoop publicaties 0,00 
Overige baten   0,00 
Totale baten   28.500,00 

     

LASTEN     

Personele kosten   14.000,00 
Fellowvergoeding   9.000,00 
Materiële kosten    

 - Publiciteit   1.000,00 
 - Bureaukosten en administratie 1.000,00 
 - Activiteiten en subsidies  3.000,00 
 - Overige kosten   500,00 
Totale lasten   28.500,00 
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Bijlage 1 
 
Lijst van Aangeslotenen per 31 december 2022 
 
Bibliotheekstelsel  
 
Boekwetenschap, UvA  
 
Book & Digital Media Studies, UL  
 
Centraal Boekhuis (CB)  
 
Huis van het boek  
 
Koninklijke Bibliotheek (KB)  
 
Koninklijke Boekverkopersbond (KBb)  
 
Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB)  
 
Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)  
 
Nederlands Genootschap van Bibliofielen (NGB)  
 
Nederlandse Taalunie  
 
Mediafederatie (voorheen Nederlands Uitgeversverbond (NUV))  
 
Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren (NVvA)  
 
Stichting Lezen  
 
Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam (UBA)  
 
Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL)  
 
Universiteitsbibliotheek Universiteit Utrecht (UBU)  
 
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (UBV)  
 
Radboud Erfgoed, Radboud Universiteit Nijmegen (RU)  
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Bijlage 2 
 
Samenstelling Bestuur, Wetenschappelijke Adviesraad, Bestuur Stichting Frederik 
Mullerfonds en Bureau in 2022 
 
Bestuur Dr. P.A. Tiele-Stichting 
Dr. W.J. van Gils, voorzitter 
Dr. S.A.A. Claeyssens, secretaris-penningmeester 
Drs. G. van Dalen 
Drs. S. Scheltjens 
Prof. em. dr. P.G. Hoftijzer 
Dr. J.L. Salman 
Drs. M. Elbers (per 01-09-2022) 
 
Wetenschappelijke Adviesraad 
Prof. em. dr. A.H. van der Weel, voorzitter 
Prof. dr. J.A. Baggerman 
Prof. em. dr. J.A.A.M. Biemans 
Prof. dr. J. Boter 
Dr. S.A.A. Claeyssens 
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. I. van Renswoude 
Prof. dr. P.C.J. Segers 
Prof. dr. B.J. Vannieuwenhuyze 
 
Bestuur Stichting Frederik Mullerfonds 
Dr. W.J. van Gils, voorzitter 
Dr. S.A.A. Claeyssens, secretaris-penningmeester 
Drs. F. Muller 
 
Bureau 
C. van Putten, coördinator  
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