
HET ALLARD PIERSON ZOEKT KRINGLEDEN EN  
VRIENDEN VOOR DE GASTRONOMISCHE BIBLIOTHEEK

Ook nieuwsgierig naar antwoorden op vragen als
Hoe ziet een kookboek uit de zestiende eeuw eruit? 
Wat is het oer-recept voor de kroket? En op hoeveel 
manieren kun je een servet vouwen? 
Neem dan deel aan de Kring Gastronomische 
 bibliotheek of word Vriend. 

De collectie Geschiedenis van de Voeding 
van het Allard Pierson – de Collecties 
van de Universiteit van Amsterdam is 
een van de grootste gastronomische 
collecties van Europa. Naast vrijwel alle 
belangrijke Nederlandse en een groei
end aantal buitenlandse kookboeken 
bevat de collectie boeken over diëten, 
voedingsleer, huishoudkunde, etiquet
te en talloze andere gastronomische 
onderwerpen. Om deze collectie op peil 
te houden, aan te vullen en om acti
viteiten te ontplooien die de collectie 
meer bekendheid kunnen geven, zoekt 
het Allard Pierson begunstigers die in 
de Kring Gastronomische bibliotheek 
gezamenlijk de collectie willen steunen, 
of die Vriend willen worden.

KRING GASTRONOMISCHE BIBLIOTHEEK
Vanaf H 1000 per jaar kunt u lid worden 
van de Kring Gastronomische biblio
theek. 
U bent onze gast tijdens exclusieve 
bijeenkomsten speciaal voor kring leden, 
het Amsterdam Symposium on the 
History of Food, het Foodie Festival en 
de prijsuitreikingen van de Johannes van 
Damprijs en de Joop Witteveenprijs met 
aansluitende receptie en diner. Tevens 
heeft u toegang tot de bibliotheek waar u 
gratis de collectie kunt raadplegen.

VRIEND VAN DE  GASTRONOMISCHE BIBLIOTHEEK
Vanaf H 100 per jaar kunt u Vriend wor
den van de Gastronomische bibliotheek.
Als gastronomische Vriend heeft u gratis 
toegang tot het museum en ontvangt 
u onze digitale Vriendennieuwsbrief 
en het magazine Allard Pierson Mede
delingen (2 keer per jaar). Naast de 
vriendenbijeenkomsten wordt u jaarlijks 
uitgenodigd voor een exclusieve gastro
nomische bijeenkomst.



Ja, ik neem deel aan de Kring  
 Gastro nomische bibliotheek.

■ Ik maak zelf H 1000 over naar 
nl57abna0402927931 ten name 
van Stichting Allard Pierson o.v.v. 
Kring Gastronomische bibliotheek

■ Ik schenk periodiek H 1000 per jaar 
gedurende 5 jaar om gebruik te kunnen 
maken van de maximale fiscale af
trekbaarheid van mijn donatie. Graag 
ontvang ik hiervoor een overeenkomst.

■ Ik wil graag gebeld worden om  andere 
mogelijkheden te bespreken voor 
 schenken.

Ja, ik word Vriend van de 
 Gastro nomische bibliotheek.

■ Ik maak zelf H 100 over naar 
nl57abna0402927931 ten name 
van Stichting Allard Pierson o.v.v. 
Vriend Gastronomische bibliotheek.

Contactgegevens

Dhr./mevr. Voorletter(s) Achternaam

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer Emailadres

U kunt dit formulier sturen naar:

Allard Pierson, afdeling Relatiebeheer
Antwoordnummer 3521 / code 1111
1000 ra Amsterdam

Of mailen naar: steunAallardpierson.nl

allardpierson.nl

Het Allard Pierson legt uw gegevens vast conform de Algemene verordening 
 gegevensbescherming. Wij gebruiken uw gegevens om u te informeren over onze 
activiteiten. Stelt u geen prijs op deze informatie, dan kunt u ons dit laten weten  
via: steunAallardpierson.nl


