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U I T N O D I G I N G  
 
 
De Dr. P.A. Tiele-Stichting en de Koninklijke Bibliotheek nodigen u uit voor de 

 
 

                                Tiele-leerstoelendag 2014  
Frisse blikken op het boek  

 
Op deze middagbijeenkomst zullen promovendi van de Tiele-hoogleraren in korte 
presentaties iets vertellen over de boeiende en verrassende aspecten van hun 
promotieonderzoek. De Tiele-leerstoelendag is speciaal bedoeld voor degenen die de Tiele-
Stichting mogelijk maken, zoals de aangesloten organisaties en instellingen, de sponsors en 
de donateurs. Daarnaast verwelkomen we graag studenten die zich met de boekwetenschap 
in de breedste zin van het woord bezig houden en zijn ook overige boekenliefhebbers van 
harte welkom. 
 
Graag heten wij u van harte welkom op vrijdag 12 december 2014 vanaf 13:30 uur in de 
foyer van de Koninklijke Bibliotheek (Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag), 
waar u zult worden ontvangen met een kopje koffie. Om 14:00 uur zullen de promovendi 
starten met hun presentaties. 
 
We kijken uit naar een afwisselend programma dat u in vogelvlucht meeneemt over het 
huidige boekhistorische onderzoek. Erik Geleijns, promovendus van prof. dr. Paul 
Hoftijzer, bijt het spits af met zijn lezing over de crisis in de Haagse boekhandel tussen 1730 
en 1745. Carly Bakker zal haar kersverse onderzoeksvoorstel presenteren over wat we wel (en 
niet) van databases kunnen leren. Vervolgens neemt Irene Schrier ons mee terug naar het 
zeventiende-eeuwse Delft waar uitgever Nicolaes de Clerck werkzaam was. Rindert 
Jagersma promoveert bij prof. dr. Arianne Baggerman op de rol die schrijver en polemist 
Ericus Walten speelde in de ontwikkeling en de verspreiding van de ideeën van de vroege 
Verlichting. Onder leiding van prof. dr. Adriaan van der Weel verdiept Fleur Praal zich in 
publicatieculturen bij de geesteswetenschappelijke disciplines en de implicaties hiervan 
voor de academische uitgeverij. Wirt Soetenhorst belicht de academische uitgeverijen 
vanuit een meer bedrijfskundige kant. Elsbeth Kwant zal de middag afsluiten met een 
verrassende keynote lecture over de invloed van digitalisering op het boekenvak.  
     
Na de presentaties bent u van harte uitgenodigd voor de aansluitende High Tea.  

In verband met de catering verzoeken wij u om u uiterlijk woensdag 10 december aan 
te melden bij het bureau van de Dr. P.A. Tiele-Stichting (info@tiele-stichting.nl).  

Het programma treft u aan op de ommezijde. 
 
Wij hopen u op 12 december in de Koninklijke Bibliotheek te mogen begroeten. 

  



DR. P.A. TIELE-STICHTING                                  Samenwerkingsverband voor Boekwetenschap in Nederland 
 
 
Programma vrijdag 12 december 2014 
 
Vanaf 13:30 Ontvangst met koffie en thee 
14:00  Welkomstwoord door de voorzitter, dr. Els van Eijck van Heslinga 

 
Lezingen promovendi Tiele-hoogleraren in Zaal B/C 

 
Promovendi prof. dr. Paul Hoftijzer (inleiding: Els van Eijck) 

 
 Woekeren met boeken. De crisis in de Haagse boekhandel, 1730-1745 

Erik Geleijns 
 

 Wat we wel (en niet) van databases kunnen leren. Onderzoek naar de 
Leidse academische uitgever Hackius op basis van de Short-Title 
Catalogue, Netherlands 
Carly Bakker 

 
Promovendi prof. dr. Arianne Baggerman (inleiding: Jos Biemans) 
 

 De Delftse boek- en prentuitgever Nicolaes de Clerck (1593-1623) en de 
samenhang tussen boek- en prentbedrijf  
Irene Schrier 
 

 Ericus Walten en de verspreiding van de Vroege Verlichting  
Rindert Jagersma  
 
Promovendi prof. dr. Adriaan van der Weel (inleiding: Adriaan van 
der Weel) 
 

 Geesteswetenschappelijke communicatiegewoonten en de academische 
uitgeverij 
Fleur Praal 
 

 De academische uitgeverij in de eenentwintigste eeuw. Bedrijfs- en 
innovatiemodellen voor de uitgever 
Wirt Soetenhorst 
 

 
Keynote lecture door Elsbeth Kwant 
Elsbeth Kwant gaat in op de veranderende rollen tussen auteur en lezer in het 
digitale tijdperk. Hoe beïnvloedt digitalisering de waardeketen die traditioneel werd 
ingevuld door uitgevers, bibliotheken en boekhandels en waar nu nieuwe spelers 
toetreden? En wat voor effect heeft dat op de schrijvers en lezers zelf? 

 
   
16.00  High Tea in de foyer van de KB 
17.30  Einde 


