
BELGISCH-NEDERLANDS BOEKBANDENGENOOTSCHAP 
 

 
 

Het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap eert zijn oud-voorzitter en oprichter 
 

Jos. M.M. Hermans 
 

met een mini-symposium of ‘toogmiddag’, waar lezingen zullen worden gehouden over 
‘boekerige’ aspecten die hem speciaal interesseerden en door personen die bij hem gestudeerd 

hebben of met hem samengewerkt 
 

Ook zal het Liber Amicorum Dedicated to the Memory of Jos. M.M. Hermans by his Friends 
and Colleagues (jaargang 2011 van Quaerendo) worden gepresenteerd 

 
De ‘toogmiddag’ wordt gehouden op 30 maart 2012 in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit 

Groningen, die Jos als tweede Alma Mater had aangenomen; Gerda Huisman is gastvrouw 
Adres: Broerstraat 4 (tel. 050-3635000) 

Collegezaal vierde verdieping 
 

          
 



Programma toogmiddag 30 maart 
 
13.45 -14.00 uur: Ontvangst deelnemers 
 
14.00-14.05 uur: Gerda Huisman, welkomstwoord 
 Gerda is conservator Bijzondere Collecties van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit 
Groningen. 
 
14.05-14.15 uur: Jan Storm van Leeuwen, ‘Jos als vriend, collega en bestuurder’ 

Jan is gepensioneerd conservator boekbanden van de Koninklijke Bibliotheek, gastconservator 
aan de Universiteitsbibliotheek Nijmegen en voorzitter van het Belgisch-Nederlands 
Boekbandengenootschap. 

 
14.15-14.35 uur: Anne Margreet As-Vijvers, ‘Middeleeuwse handschriften uit Groningse 

kloosters’ 
Anne Margreet is freelance kunsthistoricus en gastonderzoeker aan de Universiteit van 
Amsterdam / Stichting Art, Books and Collections. 

 
14.40-15.00 uur: Ina Kok, ‘Enkele opmerkelijke gevallen uit de aanstaande publicatie The 

woodcuts in the Incunabula printed in the Low Countries 1475-1500’ 
Ina is conservator Handschriften en Oude Drukken, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek 
Deventer. 

 
15.05-15.25 uur: Jacob van Sluis, ‘De beginperiode van de Franeker academiebibliotheek’ 

Jacob studeerde theologie en filosofie te Groningen en is als vakbibliothecaris verbonden aan 
de Universiteitsbibliotheek Groningen en Tresoar Leeuwarden. 

 
15.30-15.50 uur: André Geurts, ‘Oude boekbanden uit nieuwe collecties. Over het nut van 

bandbeschrijvingen’ 
André is historicus, conservator van Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad en adjunct-
secretaris van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap. 

  
16.00-16.05 uur: Elly Cockx-Indestege, presentatie van de bundel tot aandenken aan Jos 

Hermans 
Elly is oud-conservator bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en vicevoorzitter van het 
Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap. 

 
16.10-16.45 uur: Samenzijn onder het genot van een drankje. 
 


