
Acco Uitgeverij ∞ Altiora Averbode ∞ Uitgeverij Atlas Contact ∞ Baeckens Books ∞ Uitgeverij Bas Lubberhuizen ∞ Bekking & 
Blitz Uitgevers ∞ Uitgeverij Betelgeuze ∞ Uitgeverij De Bezige Bij BV ∞ Die Blauwe Giraffe ∞ Boekencentrum Uitgevers BV ∞ 
Boom uitgevers Den Haag ∞ Borgerhoff & Lamberigts ∞ Koninklijke Brill NV ∞  A.W. Bruna Uitgevers BV ∞ Caramel Uitgeverij 
∞ Clavis, Uitgeverij ∞ Uitgeverij Cossee BV ∞ Van Dale ∞ De Eenhoorn ∞ De Krijger ∞ De Sleutel ∞ Elsevier BV (Amsterdam) 
∞ Uitgeverij J. Enschedé Amsterdam BV ∞ Uitgeverij De Geus BV ∞ Halewijn ∞ het balanseer ∞ Intersentia ∞ Kapitein Winokio 
∞ Karakter Uitgevers BV ∞ Uitgeverij Kluitman Alkmaar BV ∞ Uitgeverij Koppernik BV ∞ Kosmos Uitgevers ∞ Uitgeverij De 
Kring ∞ Kwintessens NZV Uitgevers ∞ Lannoo Uitgeverij ∞ LannooMeulenhoff BV ∞ Lemniscaat BV ∞ Uitgeverij Leopold/Ploegsma BV ∞ 
Les Iles ∞ Van Lindonk & de Bres ∞ Linne Bie & Co ∞ Uitgeverij Luitingh-Sijthoff BV ∞ Luster ∞ Maklu Uitgevers ∞ Malmberg BV ∞ Mama 
Media Group ∞ Maribek ∞ Uitgeverij Marmer BV ∞ Martini Online BV ∞ Maven Publishing ∞ Mayil Publishing ∞ Meander Uitgeverij BV 
∞ MER. Paperkunsthalle ∞ Mercatorfonds ∞ Mercis Publishing BV ∞ Uitgeverij Meulenhoff Boekerij ∞ Minestrone Culinaire Uitgeverij 
∞ Mo’Media BV ∞ Nationaal Geogra£sch Instituut ∞ NDC mediagroep BV (Groningen) ∞ Nedag Uitgevers BV ∞ New Traf£c Books ∞ 
Nieuw Amsterdam ∞ Uitgeverij Nieuwezijds BV ∞ Noordhoff Uitgevers (Groningen) ∞ Ons Erfdeel ∞ Uitgeverij G.A. van Oorschot BV ∞ 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen ∞ Overamstel uitgevers ∞ Pandora Publishers ∞ Uitgeverij Paris ∞ Het Parool BV ∞ Uitgeverij Passage ∞ 
Pearson ∞ Peeters ∞ Pelckmans ∞ Plaizier ∞ Plantyn ∞ Uitgeverij Podium ∞ Poëziecentrum ∞ Point Editions ∞ Prelum Uitgevers ∞ Primavera 
Pers ∞ Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker ∞ Reed Business BV ∞ Roularta Media Group ∞ RoVorm Uitgevers BV ∞ Rubinstein Publishing BV 
∞ Sanoma Media Netherlands BV ∞ Schulinck BV ∞ Singel Uitgeverijen ∞ Snoeck Publishers ∞ Uitgeverij Snor ∞ De Stentor ∞ Stockmans 
∞ Uitgeverij Syntax Media BV ∞ Telegraaf Media Groep NV ∞ Uitgeverij TerraLannoo BV ∞ ThiemeMeulenhoff ∞ Uitgeverij Thoeris ∞ De 
Tijdstroom Uitgeverij BV ∞ Tumult BV ∞ Uitgeverij De Boeck ∞ Uitgeverij De Draak ∞ Uitgeverij EFD (Een £jne Dag!) ∞ Uitgeverij Het 
Moment ∞ Uitgeverij Het Oude Volk ∞ Uitgeverij Het Punt ∞ Uitgeverij Kannibaal ∞ Uitgeverij NENO ∞ Uitgeverij P ∞ Uitgeverij Partizaan 
∞ Uitgeverij Van In ∞ Uitgeverij Vanden Broele ∞ Uitgeverij Vrijdag ∞ Uitgeverij Zwijsen Belgie ∞ Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum BV ∞ 
Universitaire Pers Leuven ∞ Vanhaecke Uitgeverij ∞ Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep BV ∞ Velt ∞ Uitgeverij Verloren BV ∞ Veronica 
Uitgeverij BV ∞ De Vier Windstreken ∞ Uitgeversmij. Visiria ∞ Vivace Uitgevers Groep BV ∞ Uitgeverij C. de Vries-Brouwers b.v.b.a. ∞ VU 
Uitgeverij BV ∞ De Wakkere Muis ∞ Uitgeversmij. Walburg Pers BV ∞ Koninklijke Wegener NV ∞ Uitgeverij Wereldbibliotheek BV ∞ Witsand 
Uitgevers ∞ Wolters Kluwer NV ∞ WPG Uitgevers BV ∞ Xander Uitgevers ∞ Zuidnederlandse Uitgeverij ZNU ∞ Uitgeverij Zwijsen BV

IN NEDERLAND IS ER NOG AANDACHT 
voor boeken in de belangrijkste dag- en 

weekbladen. Helaas is het tv-programma van 
Wim Brands weggevallen. Er blijft nog wel 
belangstelling voor dit onderwerp bestaan 
in een aantal radio- en televisieprogram-
ma’s. In Vlaanderen is er behalve in de bladen 
De Standaard en De Morgen nauwelijks nog oog 
voor de gedrukte of digitale literatuur.
Toch is aandacht een sleutel woord in het vak van creëren, 
produceren en verspreiden van de literaire boodschap.

Dat ondervond het Antwerpse drukkershuis Verdussen al 
tussen 1589-1689. Het krijgen en vasthouden van de aan-
dacht van de lezer is immers de belangrijkste reden voor 
het produceren van boeken. Dat gold toen en dat geldt 

zomer- 
typosium xi

initiaal
2016

Welke rol had, heeft en zal de uitgever 

hebben, en welke de producent?

zaterdag 27 augustus 2016

Léés mijn boek!

Er is vandaag de dag 
veel aandacht voor boeken...
in beperkte kring.

vandaag de dag niet minder. Er is on-
danks sociale en digitale media een 

heel duidelijke promotie voor het ‘tac-
tiele’, papieren boek. De zorg van de uit-
gever voor de roman. De opvatting van 
de uitgever over de brugfunctie tussen 
schrijver, uitgever, boekhandel en lezer. 
De toewijding van de producent om de 
particuliere schrijver/uitgever in staat 
te stellen één of enkele exemplaren te 
vervaardigen in een goed verzorgde uit-
gave. Het zijn allemaal soms verborgen 
factoren in het succes van een titel. Maar 
hoe graag leest de lezer nog? Weet een 
lezer in veel gevallen nog hóe hij moet 
lezen? Aandacht voor lezen is een vitale 
voorwaarde bij het uitgeven/boek-
verkopen.

Typosium 2016: de sprekers
“Uitgeven in al zijn facetten” zou de on-
dertitel van het elfde Zomertyposium 
van Initiaal kunnen luiden.

We hebben voor deze dag vier sprekers 
bereid gevonden in te gaan op het the-
ma. Zij worden aangevuld door een 
korte bijdrage van Frank Jaspers van het 
Mediahuis en van Hans van der Meij 
van de wetenschappelijke uitgeverij 
Brill uit Leiden. Drie sprekers zullen 
vanuit hun eigen invalshoek een kijkje 
in de keuken van het hedendaagse uit-
geven/produceren van boeken geven. 
Het geheel wordt in historisch perspec-
tief gezet door Stijn Van Rossem.



Jean-Claude Salemi, 
collectif Razkas, 

Typosiumprent 2016

Hans van der Meij,  
Uitgeverij Brill,

wetenschappelijke uitgeverij

Frank Jaspers, 
Mediahuis,

krantenuitgeverij
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Uitgeven in al zijn facetten komt op 27 augustus 2016 

aan de orde via de sprekers Stijn Van Rossem,  

Rudy Vanschoonbeek, Lidewijde Paris en  

Jan Spiegelenberg.

Léés mijn boek!
10.40-11.40 uur:

Het gevecht met de boeken
STIJN VAN ROSSEM

Stijn Van Rossem promoveerde in 2014 met 
het proefschrift “Het gevecht met de boeken”, 
waarin hij de uitgevers strategieën van de 
familie Verdussen (Antwerpen, 1589-1689) 
belicht. Hij baseert zich daarbij op unieke 
bronnen en onderzoek dat hij deed in België, 
Spanje en Mexico. Zijn studie benadrukt  
met name de rol van de drukker/
boekverkoper in het vroegmoderne Europa als 
de belangrijkste £nancier, producent en 
distributeur van het enige massamedium van 
zijn tijd. Door hun strategische beslissingen 
konden de Verdussens meer dan twee eeuwen 
overeind blijven in politiek en economisch 
moeilijke tijden.

Dit jaar is Stijn Van Rossem post-doc voor de 
geschiedenis van de lage landen aan de School of 
Advanced Study (universiteit Londen). Daarvoor gaf 
hij les aan de universiteit van Antwerpen en van 
Mexico. Hij is gastprofessor aan de Hogeschool 
Gent, afdeling KASK en van het Plantin Instituut 
voor Typogra£e.

11.40-12.40 uur:

Er kunnen niet genoeg boeken verschijnen
RUDY VANSCHOONBEEK – UITGEVERIJ VRIJDAG

Rudy Vanschoonbeek is directeur van uitgeverij Vrijdag, oprichter van 
‘Elke dag boeken’ (distributie organisatie) en voorzitter van de Vlaamse 
Uitgevers Vereniging. Hij zal voornamelijk spreken over de rol van de 
boekhandelaar en diens verhouding tot de uitgever in het proces van 
uitgeven en distribueren van boeken.

1984-1987 Vertegenwoordiger bij distributeur Contact te Antwerpen
1982-1989 Oprichting uitgeverij Dedalus
1989 Oprichting Uitgeverijen Singel 262, directeur Singel 262 Antwerpen
1993-2000 Directeur Standaard Algemene Uitgeverij
1995 Uitgeverij Manteau overgenomen van Meulenhoff
2000-2008 Directeur ECI België en The House of Books Vlaanderen
2008 Oprichting uitgeverij Vrijdag
sinds 2004 voorzitter VUV en beheersvennootschap Librius, bestuurslid Boek.be

14.15-15.15 uur:

Een oplage van één
JAN SPIEGELENBERG – PRO-BOOK

Jan Spiegelenberg heeft een geheel 
andere focus en rol in het proces van het 
boeken maken. Als voormalig directeur 
van een aantal uitgaafbinderijen in 
Nederland, is hij tegen veel problemen 
bij het produceren van boeken aangelo-

pen. Hij pro£leert zich nu als boekbinder 
3.0. Hij biedt met zijn bedrijf Pro-book 

meer dere productiemogelijkheden aan, die 
interessant kunnen zijn voor zowel de amateur-

uitgever als de (semi)professionele. Aandacht voor 
een genaaid gebonden boek is zijn uitgangspunt.

Jan Spiegelenberg is 3e generatie boekbinder. Al steppend op 
de pompwagen door zijn vaders binderij en spelend in het 
“snipperhok”, leerde hij het binden op 10-jarige leeftijd.

Lidewijde Paris, uitgever ver-
taalde £ctie van uitgeverij 
Nieuw Amsterdam en ambas-
sadeur van De Lees!ambassade 
die het literaire lezen wil be-
vorderen. Zij vraagt aandacht 
voor het begrijpende lezen van 
romans. Haar boek Hoe lees ik? laat 
aan de hand van romanfragmenten 
en verhalen zien hoe je meer uit je boek 
kunt halen.

15.15-16.15 uur:

Hoe werkt literatuur?
LIDEWIJDE PARIS – UITGEVERIJ NIEU W AMSTERDAM

Lidewijde Paris (1962) studeerde overdag Nederlands en ’s avonds Grafische Vormgeving 
in Utrecht. De universiteit sloot ze af met een boekwetenschappelijk scriptie, “de academie 
in de richting typogra£e en 3D”. Ze was boekverkoper en etaleur bij Waterstone’s, journalist 
bij Esquire en Vrij Nederland, copy-writer, interviewer, redacteur bij Prometheus en Nijgh 
& van Ditmar, uitgever van Querido, oprichter van uitgeverij Ailantus en directeur van 
Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam. Nu leidt ze De Lees!ambassade en is uitgever vertaalde fictie 
bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.

Meer info op  
www.initiaal.be
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Zomertyposium is een initiatief van Initiaal, de studenten- 
en  alumni-organisatie van het Plantin Instituut voor Typogra£e. 
De initiatief nemers voor editie 2016 zijn Connie Wera, Jan 
Van der Linden, Erwin van Hattem en Bert Rigters.

Voor meer informa tie over deze en eerdere edities van het 
zomer typosium verwijzen wij naar www.initiaal.be.

Initiaal ontvangt dankbaar de steun van het Mediahuis, 
Lannoo Uitgeverij, Plantin Instituut voor Typogra£e, 
Uitgeverij Koninklijke Brill.

Materiële steun kwam er van Elep, boekhandel Douwes en 
Ando.

 Programma Typosium 2016
10.00 u. Kof£e

10.20 u. Welkomstwoord 

10.30 u. Frank Jaspers, krantenuitgeverij Mediahuis

10.40 u. Het gevecht met de boeken – Stijn Van Rossem
11.40 u.  Er kunnen niet genoeg boeken verschijnen – Rudy Vanschoonbeek
12.40 u. Voorstelling typosiumprent door Jean-Claude Salemi  

(franstalig)

13.00 u. Lunch

14.00 u. Hans van der Meij, uitgeverij Brill

14.15 u. Een oplage van één – Jan Spiegelenberg
15.15 u. Hoe werkt literatuur? – Lidewijde Paris
16.15 u. Afsluiting met een drankje

17.00 u. Einde

 Typosiumprent: collectif Razkas 
De typosiumprent voor 2016 is van de hand 
van Jean -Claude Salemi (Casablanca 1950), 
collectif Razkas.

Na aanvang van studies architectuur te 
Sint-Lucas (Brussel), richt Jean-Claude Salemi 
zich als autodidact op het tekenen en illustre-
ren en het ontwerpen van af£ches in het cul-
turele en sociale veld. Dit doet hij vanaf het 
begin van de jaren ’70 in Brussel en in Luik tot 
in de jaren ’80.

In 1986 keert hij terug naar Brussel en wijdt hij 
zich in de linosnede en de steendruk in. Hij 
wordt lid van het Atelier Razkas, een collectief 

van etsers dat recent is opgericht in Brussel. 
Met het collectief neemt Jean-Claude deel 
aan talrijke prenten-tentoonstellingen in Bel-
gië en in het buitenland. Gelijklopend maakt 
hij zich in het bijzonder de techniek van de 
linosnede eigen voor zijn werk als tekenaar, 
evengoed voor af£ches als illustraties of voor 
cartoons en de actualiteit.

Tevens gitarist en componist, neemt hij deel 
aan meerdere opleidingen en combineert 
meer en meer tentoonstellingen en concerten 
met persoonlijke composities.

www.razkas.comVroeger werk van JC Salemi

Typosium XI gaat door op 27 augustus 2016,  
in het Mediahuis op Linkeroever in  
Antwerpen
Vanwege de tijdelijke sluiting van het Museum 
Plantin Moretus voor renovatie, gaat het 
Typosium 2016 door in het auditorium van het 
Mediahuis, Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen.

Inschrijven en deelnameprijs
Inschrijven kan via de website www.initiaal.be  
of via een email naar: info@initiaal.be.

De deelname bedraagt  
ofwel € 40 voor toegang inclusief lunch; 
ofwel € 95 voor toegang inclusief lunch én de 
typosiumprent

Betaling kan op het rekeningnummer:  
BE50 9795 9286 5318 t.a.v. Connie Wera  
(BIC: ARSPBE22).


