
Uitnodiging voor het minisymposium 
 

FEESTELIJKE BOEKBANDEN UIT DE VORIGE EEUW 
 

31 januari 2014, vanaf 13.15 uur  
 

Georganiseerd door het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap 
In de Universiteitsbibliotheek Nijmegen, Erasmuslaan 36 (campus Heyendaal) 

 

   
Rens Top over Gedenkboeken in handboekbanden       Pau  Groenendijk over haar feestelijke gedenkprojecten 
 
Het mini-symposium van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap zal gaan over 
handboekbanden en uitgeversbanden om ‘Gedenkboeken’, boeken gemaakt bij een speciale 
feestelijke gebeurtenis. Het symposium, dat om praktische redenen moest worden uitgesteld 
van september 2013 naar 31 januari 2014, begeleidt de sluiting van de tentoonstelling 
Gedenken in feestkleed, georganiseerd door Jan Storm van Leeuwen en Robert Arpots. 
In vier lezingen zullen aspecten van Feestelijke Boekbanden behandeld worden. Rens Top 
spreekt over eenmalige luxebanden om zulke boeken uit de periode van de Nieuwe Kunst, 
Robert Arpots behandelt uitgeversbanden en de criteria die men kan aanhouden om een boek 
tot Gedenkboek te bestempelen, Pau Groenendijk bespreekt enkele door haarzelf uitgevoerde 
projecten, waarbij zij feestboeken in gelijksoortige, maar niet gelijke handboekbanden stak, 
en Elizabet Nijhof Asser spreekt over technische aspecten van weer een ander soort feestboek, 
namelijk dan in albumvorm. Tot slot leidt Jan Storm van Leeuwen de tentoonstelling in, die 
dan voor het laatst te zien is. Er is een mooie catalogus verschenen (Jan Storm van Leeuwen 
i.s.m. Robert Arpots, Gedenken in feestkleed; gedenkboeken 1899-2011. Nijmegen 2011; 
ISBN 978-90-70504-77-9), met de 128 tentoongestelde stukken geheel in kleur en aldaar 
verkrijgbaar voor 25 euro. 



 
Robert Arpots over ‘echte’ gedenkboeken in uitgeversbanden 
 
U wordt van harte uitgenodigd bij het symposium aanwezig te zijn; het is goed om te weten 
dat de zaal in Nijmegen niet meer dan 58 deelnemers kan bevatten. De aanmeldingen worden 
in volgorde van binnenkomst behandeld. Voor deelnamen dient u zich aan te melden vóór 28 
januari 2013, bij Leon Stapper, medewerker collectiediensten van de UB Nijmegen, via de 
email – leon.stapper@ubn.ru.nl, of zo nodig telefonisch 024-3616207. 

 

   
Elizabet Nijhoff Asser over de problemen van gedenkboeken in album-vorm 

mailto:leon.stapper@ubn.ru.nl


PROGRAMMA 
 
13.15 uur Inloop Minisymposium 
 
13.30 uur Begin Minisymposium 

13.30 Welkomstwoord door dagvoorzitter Noël Geirnaert, voorzitter 
Bandengenootschap en stadsarchivaris Brugge 

13.35 Oud gebruik en Nieuwe Kunst; fraaie banden rond gedenkboeken in de 
KB door Rens Top, beheerder Collectie boekbanden KB Den Haag 

14.00 Een feest met boek en band; de collectie gedenkboeken in de UBN door 
Robert Arpots, conservator Universiteitsbibliotheek Nijmegen 

 14.25  Koffie / thee pauze 
14.45 ‘Met de hand gebonden gedenkboeken’ (precieze titel nog niet bekend) 

door Pau Groenendijk, handboekbindster, ‘Mooie Boeken’, Zaandam 
15.10 Boekbandconstructies bij gedenkboeken in albumvorm, door Elizabet 

Nijhoff Asser 
 15.35  Inleiding op de tentoonstelling, door Jan Storm van Leeuwen 
 15.45  Afsluiting, door Noël Geirnaert 
16.00 uur Bezoek tentoonstelling ‘Gedenken in Feestkleed’, met een drankje  
 
17.00 uur Einde bijeenkomst 
 

 
Een vitrine van de tentoonstelling met gedenkboeken, die het eigenlijk niet zijn 

 
Lunch 

12.15 uur Lunch in restaurant De Refter (minibroodjes belegd met vleeswaren, zalm en 
kaas, boerensandwiches, cupcakes, muffins, fruit, melk, koffie, thee). KOSTEN 10 euro p.p. 
tegelijk met aanmelding te voldoen op bankrekening 5860594 van penningmeester Rob Koch 
(of Rens Top), onder vermelding ‘Lunch 31-01’en de naam van de deelnemer. 
 

Bereikbaarheid 
De Universiteitsbibliotheek (Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen) bevindt zich op de campus 
Heyendaal van de Radbout Universiteit, zie http://www.ru.nl/contact/bereikbaarheid 

http://www.ru.nl/contact/bereikbaarheid


VOOR LEDEN BELGISCH-NEDERLANDS BOEKBANDENGENOOTSCHAP 
 
Het minisymposium wordt voorafgegaan door een Huishoudelijke Vergadering van het 
Boekbandengenootschap in de UB, waarvoor graag ook opgeven bij Leon Stapper. 
 
10.30 uur Inloop 
 
10.45 uur Huishoudelijk vergadering (agenda en vergaderstukken zijn toegestuurd) 
 
12.05 uur Einde Huishoudelijke Vergadering 
 
 


