Jaarverslag Stichting Boek & Wurm 2021
Voorgeschiedenis
De Stichting Boek & Wurm, opgericht in 2010, heeft tot doel het restaureren en conserveren
van boeken en werken op papier (-) door middel van financiële ondersteuning mogelijk te
maken. De Stichting heeft een Anbi-status.
Bestuur
De bestuursleden:
Els ter Horst, voorzitter
Sabine Micheels, penningmeester
Jenneke ter Horst, secretaris
Marjolein van der Tweel, assessor
Wim Smit, assessor en archivaris
Veranderingen
In 2021 heeft Marjolein van der Tweel haar functie als bestuurslid beëindigd. Ook Wim Smit
heeft na tien jaar besloten dan hij zal terugtreden als bestuurslid. De stichting is hen beiden
erg dankbaar voor hun betrokkenheid en inzet voor de stichting in de afgelopen 11 jaar.
Begin 2022 hopen we nieuwe bestuursleden te kunnen verwelkomen.

Bijeenkomsten en bezoeken
Het bestuur heeft in 2021 slechts eenmaal vergaderd. Er is veel overleg geweest per mail
aangezien vergaderen werd bemoeilijkt door de coronamaatregelen.
Koers en discussies
* Interne communicatie
E-mails, door een externe instantie gericht aan individuele bestuursleden moeten worden
doorgestuurd naar info@boek-en-wurm.nl opdat alle bestuursleden op de hoogte blijven van
de gang van zaken. Daarnaast zullen die instanties geïnformeerd worden dat de e-mails naar
het algemeen e-mailadres gestuurd dienen te worden.
* Externe communicatie
Indien er wijziging van plannen of vertraging optreedt bij een project dient de Stichting zo
spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te worden gesteld.

1

Publiciteit
* Website: www.boek-en-wurm.nl
Er zijn verslagen en afbeeldingen van afgeronde projecten aan de website toegevoegd.
Financiën
Staat van Baten en Lasten 2021, zie bijlage.
De Stichting wordt gefinancierd uit particuliere donaties.
Werving
Er zijn geen stappen ondernomen om meer bekendheid aan de stichting te geven. Het aantal
aanvragen is evenwel toegenomen, misschien doordat collectiebeheerders elkaar informeren
over ons bestaan en de coronacrisis de conservators tijd biedt.
Afgeronde projecten
Zeeuwse Bibliotheek ontving dit jaar het toegezegde bedrag nadat het indozen van de
collectie boeken zonder kaft in 2020 is voltooid.
Voor het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is een zeldzame Oudegyptisch leren codex
met papyrusbladen uit de 6de-7de eeuw na Chr. onderzocht en gerestaureerd.
Voor Museum Boerhaave werd Jan Swammerdams Historia insectorum generalis uit 1669
gerestaureerd, restauratie een 19deeeuwse prenten.
De RKD Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis
ontving van het Mauritshuis tweehonderdeenenvijftig vroeg negentiende-eeuwse prenten en

ontwerptekeningen uit de collectie Recueil Steengracht en Souvenir Arnz, een mooi geschenk
maar één die verzorging nodig had. Dat is nu gebeurd.
Voor de Librije van Enkhuizen zijn van twee belangrijke boeken gerestaureerd. De Humani
Corporis Historia, van Adriaan van de Spiegel, 1627 en Rariorum Plantarum Historia, van
Carolus Clusius, 1601.
Lopende projecten
Voor het Drents Archief in Assen worden negen boeken gerestaureerd, vier werken bij het
ene bedrijf en vijf atlassen bij een ander bedrijf. Dit was wenselijk vanwege de verschillen in
benodigde aanpak van conservering.
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Bibliotheek van Rotterdam
Stichting Erasmus Center of Early Modern Studies laat 102 objecten uit hun erfgoedcollectie
conserveren. Het betreft boeken m.b.t. wetenschap en geschiedenis met bijzondere prenten
en drukwerk. De steun wordt uitgesmeerd over twee jaar.

Stichting ’t Stift, Susteren
In Leuven wordt het Evangeliarium van Susteren, verluchtigde handschriften uit de
Nederlanden van de 11de eeuw gerestaureerd.
Dit is onderdeel van een groot project om de kunstschatten van de Amelbergabasiliek te
conserveren. Dit project omvat ook beelden, schilderijen, textiel, grafstenen en reliekhouders.

Embassy of the free Mind
Er lag een aanvraag voor de restauratie van 153 boeken uit hun collectie. We hadden onze
bedenkingen bij de mededeling in de aanvraag dat boeken beschadigd zijn bij de
digitalisering ervan. Inmiddels is er zo een start gemaakt gestart met restaureren van een
groot aantal boeken.
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Boek&Wurm
Financieel Jaarverslag 2021
Staat van Baten en Lasten 1 januari 2021 - 31 december 2021
Inkomsten
Uitgaven
€
Donaties
50.000,00
Subsidies Totaal
Bib. Zeeland
22.500,74
Rijksmuseum
Leiden
6.400,00
planbureau
Bib.Zland
12.367,26
Museum
Boerhaave
1.225,00
St. RKD
Mautitshuis
4.440,00
Librije Enkhuizen
2.992,99
Stichting
Wereldhart
8.120,00
Bankkosten
Renteafschrijving
Publiciteit
Reiskosten
Secretariaat
Totaal

50.000,00

Totaal

50.000,00

Totaal
Afname reserve
Totaal

Algemene Reserve
Alg. reserve per 1-1-2021
Afname reserve 2021
Alg. reserve per 31-12-2021
Balans op 31 december 2021
Activa
ING 5143053
72,72
ING Zkl
spaarrek.
105.434,66
105.507,38

123,90
39,98
70,89
93,80
272,25
58.646,81
-8.646,81
50.000,00

114.154,19
-8.646,81
105.507,38

Passiva

Algemene reserve
Totaal

€
58.045,99

105.507,38
105.507,38
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