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Woord voorafVoorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van 2021. We kijken terug op het tweede jaar 
van de coronapandemie, die net als in het voorgaande jaar impact had op 
onze dienstverlening. Zo waren we door de avondklok gedwongen om 
onze openingstijden te beperken en waren er in de studiezalen minder 
plekken beschikbaar. De pandemie bracht ons ook mogelijkheden om 
bijvoorbeeld vernieuwingen in onze dienstverlening versneld in te voeren. 
Zo kunnen studenten in drukke tijden een studieplek reserveren via het 
universitaire reserveersysteem. 

Uit gebruikersonderzoek blijkt dat studenten en medewerkers tevreden 
waren met de ruime openstelling van de bibliotheken, de kennis en 
hulpvaardigheid van onze medewerkers en onze (digitale) dienstverlening, 
ook tijdens de pandemie.

In 2021 is de Walaeus Bibliotheek geïntegreerd in onze organisatie. 
De UBL verzorgt nu ook de dienstverlening op het gebied van 
wetenschappelijke informatievoorziening voor de medewerkers en 
studenten van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Net als in voorgaande jaren heeft de UBL ook in 2021 volop meegewerkt 
aan het universiteitsbrede Open Science-programma. De experts van ons 
Centre for Digital Scholarship adviseren onderzoekers en studenten van 
de Universiteit Leiden over actuele ontwikkelingen rond open access, 
datamanagement, FAIR data en auteursrecht. In samenwerking met 
faculteiten ondersteunen we instituten bij het open access publiceren. 

We nemen deel aan universiteitsbrede samenwerkingsverbanden om 
digital scholarship te bevorderen. In 2021 organiseerden we een reeks 
online seminars over Reproducible Research in samenwerking met Elsevier.  

We streven naar constante vernieuwing van onze diensten voor studenten, 
onderzoekers en docenten. Zo hebben we in 2021 een vereenvoudigde 
boeteregeling geïmplementeerd, waardoor gereserveerde boeken sneller 
beschikbaar zijn. Het aanschaffen en catalogiseren van materiaal vanuit de 
hele wereld ging ook in het afgelopen jaar – ondanks alle beperkingen – 
door, dit dankzij de inzet van onze collega’s in Leiden, Jakarta en Rabat. 
Via ons erfgoedrepository Digital Collections stellen we meer dan een 
half miljoen objecten online beschikbaar voor onderwijs, onderzoek 
en het belangstellend publiek. Met onze digitale collecties bereiken we 
wereldwijd onderzoekers die niet in de gelegenheid zijn om onze collecties 
in de bibliotheek te raadplegen. Ook brengen we sinds het begin van de 
pandemie voor het brede publiek onze collecties onder de aandacht met 
online uitzendingen, waarin onderzoekers geïnterviewd worden over hun 
nieuwste boek of vertellen over stukken uit onze rijke collecties. 

Ondanks de reisrestricties ontvingen wij in 2021 fellows uit zeven landen 
voor een onderzoeksverblijf in het Scaliger Instituut. Wij zijn Brill, 
Elsevier, Stichting Van de Sande, Juynboll Stichting, Isaac Alfred Ailion 
Foundation, mw. Drewes en de Vera Gottschalk-Frank Stichting zeer 
dankbaar voor hun steun om de fellowships mogelijk te maken. 
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Onze collecties zijn in 2021 dankzij schenkingen sterk uitgebreid.  
Zo ontvingen we in het afgelopen jaar onder andere de omvangrijkste 
particuliere kaartverzameling in Nederland. De UBL is alle 
schenkers, waaronder Kees en Rie Brouwer, Jan Jaap en Marjon 
Hooft, Piet Rombouts, Pim van Sambeek, John Steegh en Harrie 
Teunissen, en de Vrienden van de UBL, uitermate dankbaar voor 
de belangrijke impuls die zij hebben gegeven aan onze collecties. 
Door het beschikbaar stellen van dit rijke bronmateriaal kan de UBL 
onderzoek en onderwijs binnen en buiten de Universiteit Leiden nog 
beter ondersteunen.

Tot slot wil ik al onze medewerkers in Leiden, Den Haag en 
Jakarta en onze UFB-collega’s van harte bedanken voor hun inzet, 
doorzettingsvermogen en creativiteit tijdens deze pandemie. 

Heel veel dank!

Kurt De Belder
Bibliothecaris van de Universiteit
Directeur Universitaire Bibliotheken Leiden
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Fotograaf Erwin Olaf was te gast in 
onze talkshow Van kluis naar kussen 
over de collectie Fotografie.
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Dienstverlening
In 2021 beleefde Nederland het tweede jaar van de 
coronapandemie. Binnen de grenzen van het overheidsbeleid 
en de aanvullende universitaire maatregelen hebben we 
onze dienstverlening voor studenten, onderzoekers en het 
belangstellende publiek in belangrijke mate in stand kunnen 
houden. 
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DIENSTVERLENING TIJDENS CORONA
Vanwege de door de overheid ingestelde avondklok pasten we onze openings-
tijden aan en gingen de locaties om 18.00 uur dicht. Door de regels over het 
maximale aantal personen in een ruimte en de 1,5 meter-regel waren in de 
studie zalen minder plekken beschikbaar. Om verzekerd te zijn van een studie plek 
konden studenten een plek reserveren via het universitaire reserveersysteem. 
Tijdens de pandemie hebben we vernieuwingen in onze dienstverlening  
versneld ingevoerd. Zo kunnen studenten vanaf het collegejaar 2021-2022  
hun LUCard in een paar stappen online activeren. Daarnaast hebben we  
voor nieuwe studenten een digitale versie van Get Started ontwikkeld om hen  
wegwijs te maken. 

Om de collectie zo goed mogelijk beschikbaar te maken, werden in 2021 net  
als in het eerste jaar van de pandemie veel e-books in de collectie opgenomen. 
Ook hebben we de gebruiksvriendelijkheid van de catalogus verbeterd. 

Onze medewerkers werkten tijdens de lockdown thuis, voor zover hun werk-
zaamheden dat toelieten. In 2021 zijn we doorgegaan met het aanschaffen en 
catalogiseren van nieuw materiaal, het wegwerken van catalogiseerachter standen 
bij de Bijzondere Collectie en met het verwerken van Leidse proefschriften en 
andere publicaties in onze repository-systemen, die in 2020 zijn vernieuwd. 
Dankzij de nieuwe infrastructuur zijn Leidse publicaties nog beter vindbaar. 
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/get-started


Tijdens de lockdown in Indonesië werden de werkzaamheden van de 
collega’s van ons bibliotheekkantoor in Jakarta, het KITLV-Jakarta, ook 
drastisch aangepast. Dankzij deze maatregelen  konden de aanschaf en het 
catalogiseren van monografieën en tijdschriften gecontinueerd worden.  
In 2021 werd zelfs een recordaantal van 5.628 boeken verwerkt en 
toegevoegd aan de Leidse collecties. 

Onze collectie bestaat uit materiaal dat is geschreven in een honderdtal 
verschillende talen, waaronder veel talen in niet-Latijns schrift. Voor 
Arabisch, Perzisch, Russisch, Hebreeuws, Japans, Koreaans en Chinees 
schrift hebben we een handleiding beschikbaar gesteld die onze gebruikers 
helpt om in de catalogus naar boeken in deze talen te zoeken. 

Gebruikers gaven in 2021 via het LibQual onderzoek aan tevreden te zijn 
over de ruime openstelling, ook tijdens de lockdown. Daarnaast werden  
de kennis en hulpvaardigheid van onze medewerkers zeer gewaardeerd. 
Voor de studieplekken werd waardering uitgesproken, vooral de 
studieruimtes in de bibliotheek Rechten en de Asian Library oogstten veel 
lof. Het reserveringssysteem voor studieplekken met vaste tijdblokken 
werd wisselend beoordeeld. De digitale dienstverlening, te weten chats, 
e-mails en WhatsApp, is ook als zeer positief ervaren, zeker in de 
coronaperiode toen het voor veel gebruikers niet mogelijk was om naar 
een locatie te komen.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/locaties/kitlv-jakarta
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/literatuur-zoeken/zoeken-naar-literatuur-in-niet-latijns-schrift


JA ARVERSL AG UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN 2021  DIGITAL SCHOL ARSHIP

WALAEUS BIBLIOTHEEK

Sinds 1 november 2021 zijn de Walaeus Bibliotheek (LUMC) en  
haar medewerkers organisatorisch ondergebracht bij de UBL.  
De UBL verzorgt nu dus ook de dienstverlening op het gebied  
van wetenschappelijke informatievoorziening voor het LUMC.  
De bibliotheeklocatie in het LUMC blijft gehandhaafd en biedt  
ruimte voor een collectie wetenschappelijke literatuur en  
125 studieplekken. Het team van Medisch Informatiespecialisten  
biedt studenten en onderzoekers van het LUMC onder meer  
hulp bij hun literatuuronderzoek.

JA ARVERSL AG UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN 2021  DIENST VERLENING 7



JA ARVERSL AG UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN 2021 

ONDERWIJS VERZORGD DOOR UBL

De UBL verzorgt trainingen en cursussen gericht op het verbeteren 
van de informatievaardigheden en het ontwikkelen van academische 
vaardigheden. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus was ons 
onderwijs in 2021 volledig online. 

In totaal werden in 2021 ruim 280 cursussen gegeven en ondersteund en 
daarmee bereikten we bijna 10.000 studenten. De cursussen bestrijken 
een breed terrein van academische vaardigheden, waaronder hulp bij het 
beoordelen van informatie en plagiaatpreventie. 

Met onze cursussen gaven we instructies voor het gebruik van 
reference managers en het opstellen van een datamanagementplan. 
We organiseerden FAIR-ification workshops (Findable, Accessible, 
Interoperable and Reusable) en een cursus data-analyse met Python. 
Daarnaast hebben we interactieve tutorials gemaakt over het schrijven van 
een scriptie en het zoeken naar wetenschappelijke literatuur. Deze tutorials 
zijn toegankelijk via onze website.  

ONDERWIJSONDERSTEUNING

In 2021 hebben wij voor docenten van de Universiteit Leiden collegeplan-
ken samengesteld met zowel digitaal als fysiek materiaal voor hun onder-
wijs. Op een collegeplank staan tijdelijk alle benodigde boeken apart voor 
een bepaalde periode en deze zijn zo beter beschikbaar voor studenten.  
Onze vakreferenten hebben voor specifieke collegereeksen een overzicht 
samengesteld van aanbevolen bronnen, zoals bibliografieën, fulltext-data-
bases en naslagwerken. Deze subject guides dienen daarmee als een start-
punt voor onderzoek op een bepaald vakgebied.
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https://leidenuniv.libwizard.com/f/plagiarism_citing
https://leidenuniv.libwizard.com/f/reference_managers
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/studenten/tutorials
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/subject-guides?pageNumber=1
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FACT & FICTION

Met onze videoserie Fact & Fiction willen we studenten niet alleen 
aanmoedigen om te lezen maar ook om over de complexe verhouding 
tussen feit en fictie na te denken. Bijna iedere auteur gebruikt feiten om 
haar of zijn fictionele verhaal te illustreren. Soms ligt fictie zó dicht bij 
de werkelijkheid dat het bijna niet van echt te onderscheiden is. Aan de 
andere kant kan een fictief verhaal ons soms meer vertellen over onze 
werkelijkheid dan een opsomming van feiten zou kunnen. In de serie Fact 
& Fiction zoeken we in werken uit de collectie van de UBL de grens tussen 
feit en verzinsel op. 

In 2021 zijn de volgende afleveringen verschenen:
Jeroen Brouwers: Bezonken Rood 
Harry Mulisch: Het ironische van de ironie 
Marvel’s X-Men 
Jacques Presser: De Nacht der Girondijnen 
The Walking Dead
Literatuur over de aanslagen op 11 september 2001
Vertalingen van Dante Alighieri’s ‘De goddelijke komedie’
Max Havelaar & Heart of Darkness 
Kafka: Het Proces
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https://www.youtube.com/watch?v=iHp759MRF3k
https://www.youtube.com/watch?v=m7pFjIjtUoo
https://www.youtube.com/watch?v=Ly5Z3T-0VEY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=0Yp3jjq9hYo
https://www.youtube.com/watch?v=BcD-mTl7yu4
https://www.youtube.com/watch?v=1IFvwuV92CI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XgPKd4QoswY
https://www.youtube.com/watch?v=PZi9OnKwIF4
https://www.youtube.com/watch?v=i0BZOwl_gnI
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LEESLIJSTEN ACTUALITEIT

Gelet op de toenemende maatschappelijke en politieke spanningen,  
vaak gevoed door sociale media, nepnieuws en alternatieve feiten,  
is het voor de UBL belangrijk om naar aanleiding van actuele  
maatschappelijke onderwerpen een overzicht van betrouwbare informatie 
vanuit verschillende perspectieven samen te stellen. Samen met Leidse  
onderzoekers dragen we daaraan bij door leeslijsten te publiceren over  
bepaalde thema’s met boeken uit de UBL-collecties. 

In 2021 zijn deze leeslijsten gepubliceerd: 
Leids onderzoek naar Tweede Kamerverkiezingen / De opkomst van China 
en de nieuwe wereldorde / Rusland en de regio / Het Israëlisch-Palestijns 
conflict / Onze favorieten voor de zomer / Twintig jaar na de aanslagen 
op 11 september / James Bond, het culturele fenomeen / Leeslijst Arnon 
Grunberg, ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag / Nobelprijs voor de 
Literatuur toegekend aan Abdulrazak Gurnah / Klimaatfictie / Kun je de 
overheid nog vertrouwen?
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/03/leids-onderzoek-naar-tweede-kamerverkiezingen---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/04/leeslijst---de-opkomst-van-china-en-de-nieuwe-wereldorde
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/04/leeslijst---de-opkomst-van-china-en-de-nieuwe-wereldorde
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/05/rusland-en-de-regio---leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/06/het-israelisch-palestijns-conflict---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/06/het-israelisch-palestijns-conflict---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/07/leeslijst---onze-favorieten-voor-de-zomer
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/twintig-jaar-na-de-aanslagen-op-11-september---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/twintig-jaar-na-de-aanslagen-op-11-september---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/james-bond-het-cultureel-fenomeen---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/02/boekenlijst-arnon-grunberg-ter-gelegenheid-van-zijn-50ste-verjaardag
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/02/boekenlijst-arnon-grunberg-ter-gelegenheid-van-zijn-50ste-verjaardag
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/10/nobelprijs-voor-de-literatuur-toegekend-aan-abdulrazak-gurnah
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/10/nobelprijs-voor-de-literatuur-toegekend-aan-abdulrazak-gurnah
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/klimaatfictie---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/12/kun-je-de-overheid-nog-vertrouwen---een-leeslijst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/12/kun-je-de-overheid-nog-vertrouwen---een-leeslijst


Open Science
Binnen Open Science staan kenniscreatie en kenniscommunicatie 
centraal. Om een cultuurverandering in alle takken van de 
wetenschap te bevorderen, heeft Universiteit Leiden een 
universiteitsbreed Open Science programma opgesteld.  
De UBL werkt volop mee aan dit programma. 
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/onderzoekers/open-science
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De experts van ons Centre for Digital Scholarship (CDS) geven advies, 
training en voorlichting over Open Science aan onderzoekers en studenten 
van de Universiteit Leiden. Zij adviseren over actuele ontwikkelingen rond 
open access en auteursrecht. Tijdens alle fasen van het onderzoeksproces 
bieden zij onderzoekers ondersteuning bij het gebruik van digitale data en 
adviseren zij onderzoekers over nieuwe digitale methoden en technieken. 

De UBL levert aan het bestuursbureau en de faculteiten 
managementinformatie over de voortgang van open access-publiceren en 
het percentage ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier) van 
onderzoekers per instituut. Door het monitoren van het universitair beleid 
draagt de UBL bij aan de verdere evidence informed beleidsvorming en 
-ontwikkeling op het terrein van datamanagement, open access en open 
science.  

De UBL participeert in het Leiden Research Support portal. Samen met 
expertisecentra, faculteiten en (inter)nationale partners streven we ernaar 
het digital scholarship binnen de Universiteit Leiden te bevorderen, 
ondersteunen en faciliteren. 

Om de Open Science ambities van de universiteit op het terrein van FAIR 
data en research software management te realiseren en onderzoekers 
van de juiste research IT-voorzieningen te kunnen voorzien om 
digitale data op te slaan, te bewerken en te analyseren, is het virtuele 
Leids Digital Competence Centre (LDCC) opgezet. Het LDCC is een 
samenwerkingsverband van de UBL, het IT Shared Service Centre, het 
bestuursbureau en de faculteiten. Via het LDCC wordt onder meer 
het herbruikbaar (FAIR) maken van data verbeterd. Hierbij wordt 
landelijk opgetrokken met DCCs van andere universiteiten en landelijke 
thematische DCCs.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/centre-for-digital-scholarship
https://www.researchsupport.universiteitleiden.nl/en


DATAMANAGEMENT

Onze workshops over datamanagement zijn specifiek gericht  
op de onderzoekspraktijk en dragen bij aan de digitale vaardigheden 
van onderzoekers. Voor de onderzoekers van de Universiteit  
Leiden verzorgden we in 2021 trainingen, waarin onderwerpen  
als datamanagementplannen, de AVG en het publiceren en 
archiveren van data werden behandeld. Verder gaven we advies  
en ondersteuning om datasets FAIR (Findable, Accessible, 
Interoperable and Reusable) te maken. Nieuwe promovendi 
boden we maatwerktrainingen aan op het gebied van data-
management. Voor de Rechtenfaculteit hebben we een nieuwe 
datamanagementtraining opgezet. In 2021 gaven de experts van  
het CDS 49 cursussen, voor in totaal 939 deelnemers. 

In samenwerking met GOFAIR, ZonMw en Health RI hebben we 
een methodiek ontwikkeld om het FAIR maken van onderzoeksdata 
gestructureerd op te zetten. In de pilot Go Fair met het Leiden 
University Centre for Linguistics (LUCL) is alle beschikbare metadata 
in een database op gestandaardiseerde wijze toegankelijk gemaakt. 
De volgende stap is om ook de data toegankelijk te maken en de 
metadata in de CLARIN-infrastructuur vindbaar te maken.  
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AUTEURSRECHT

Voor onderzoekers en docenten gaven we in 2021 cursussen over 
auteursrecht. Het Auteursrechten Informatiepunt helpt bij vragen 
over auteursrecht. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en 
veranderde wet- en regelgeving hebben we de voorlichting over 
auteursrecht aangepast en uitgebreid. De voorlichting over het 
toepassen van het auteursrecht in online lesgeven en onderzoek op 
afstand is aangepast vanwege de veranderende praktijk tijdens de 
pandemie.

OPEN ACCESS

De UBL ondersteunt sinds dit jaar ook de onderzoekers bij 
het LUMC bij open access publiceren. Als onderdeel van deze 
dienstverlening is een project opgezet om het Amendement Taverne 
ook bij het LUMC te implementeren. Om de Leidse onderzoekers bij 
het registreren en uploaden van open access artikelen te ontzorgen is 
de administratie rondom de Taverne-workflow verbeterd. 

Het streven naar 100% open access voor peer-reviewed 
wetenschappelijke artikelen heeft met name gevolgen voor de 
faculteiten en de instituten op drie terreinen: publiceren, financiën 
en kwaliteit. Met het oog op betere beheersing van de transitie naar 
100% open access publiceren wil de Universiteit Leiden inzetten op 
het ontwikkelen van publicatiebeleid. De UBL heeft in samenwerking 
met faculteiten een traject opgezet om instituten te helpen hun 
publicatiebeleid te ontwikkelen of aan te passen. Hierdoor kunnen 
instituten publicatiekeuzes maken die het beste bij hen passen.  

De internationale CWTS Leiden ranking laat zien dat het percentage 
open access nog steeds groeit. In de ranking van 2020 (over de 
jaren 2015-2018) is 70.5% van de Leidse publicaties open access. 
De ranking 2021 (over de jaren 2016-2019) geeft aan dat 76.6% van 
de Leidse publicaties open access is. De Universiteit Leiden heeft 
daarmee in zowel de ranking van 2020 als 2021 het hoogste open 
access percentage van alle Nederlandse Universiteiten.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/onderzoekers/auteursrechten-informatiepunt
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/onderzoekers/open-access/achtergronden-en-beleid


SAMENWERKING

Het CDS participeert ook in internationale samenwerkingsverbanden.  
Het internationale EUniWell- programma biedt pilots aan waarmee 
onderzoekers worden geholpen hun data FAIR te maken. Met het Leiden 
Centre for Digital Humanities hebben we in 2021 de virtuele DH Benelux 
georganiseerd waarmee internationale samenwerking op het terrein van 
Digital Humanities werd bevorderd. 

In samenwerking met Elsevier organiseerde de UBL in 2021 een reeks 
online seminars over de uitdagingen rond Reproducible Research. Tijdens 
de drie seminars deelden internationale sprekers hun ervaringen met 
reproduceerbaarheid van onderzoek en werden richtlijnen besproken 

die kunnen helpen bij het transparant en verifieerbaar maken van 
onderzoeksresultaten. Naast de theoretische aspecten werden tijdens de 
seminars ook diverse case studies gepresenteerd. Voor iedere seminar is een 
wrap-up beschikbaar en de opnamen zijn terug te kijken. 

Ook in het afgelopen jaar sponsorde Elsevier het Fellowship Program for 
Digital Scholarship bij de UBL. Internationale onderzoekers maakten in 
dit programma gebruik van onze digitale collecties als startpunt voor hun 
onderzoek. Zij werden begeleid door experts van het CDS in het gebruik 
van digitale onderzoekstechnieken. Elsevier en de UBL zijn in 2021 een pilot 
gestart om in kaart te brengen waar Leidse onderzoekers hun onderzoeksdata 
deponeren en zo mogelijk deze gegevens beschikbaar te maken.

JA ARVERSL AG UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN 2021  OPEN SCIENCE 15

https://www.euniwell.eu/
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/03/universitaire-bibliotheken-leiden-en-elsevier-seminars-over-reproducible-research
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/03/universitaire-bibliotheken-leiden-en-elsevier-seminars-over-reproducible-research
https://www.library.universiteitleiden.nl/special-collections/fellowships/elsevier-fellowship-for-digital-scholarship
https://www.library.universiteitleiden.nl/special-collections/fellowships/elsevier-fellowship-for-digital-scholarship


Bijzondere Collecties
Veel van onze publieksactiviteiten hadden ook in 2021 
een online karakter. Zo maakten we diverse uitzendingen  
in de vorm van boekensalons, talkshows en podcasts.  
Ook de tentoonstellingen waren veelal online. We brachten  
op allerhande manieren de collecties onder de aandacht.  
Door grote schenkingen en een belangrijke aankoop werden 
onze collecties aanzienlijk uitgebreid.  
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DIGITALISERING

Tijdens de Maand van het Digitaal Erfgoed heeft de UBL het 
manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) ondertekend  
en is daarmee aangesloten bij het netwerk. Het manifest roept 
archieven, bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen op 
om hun digitale collecties beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar 
te maken, door het volgen van landelijke uitgangspunten en 
netwerkprincipes. Door het ondertekenen van het manifest van het 
NDE onderschrijven we het belang om deze principes toe te passen 
en te investeren in gezamenlijke kennisontwikkeling. 

Als Associated Partner namen wij deel aan het door de EU 
gefinancierde Pagode-Europeana China project. Hierdoor zijn 
bijna tweehonderd aan China gerelateerde items uit de Bijzondere 
Collecties van de UBL nu beschikbaar via het Europeana platform. 
De selectie van objecten geeft een unieke kijk op het Chinese erfgoed 
in Europa en de culturele interactie tussen Europa en China in de 
afgelopen eeuwen.

Ook in 2021 participeerden we in het digitaliseringsproject 
Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het 
papieren erfgoed. Vanuit de UBL lopen de projecten ‘Arabische 
handschriften van Christiaan Snouck Hurgronje’ en de conservering 
en digitalisering van de oudste delen van het universiteitsarchief. 
Daarnaast lopen er verschillende digitaliseringsprojecten 
voor Delpher waaronder tijdschriften, kranten en Surinaamse 
kinderboeken.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/ubl-ondertekent-manifest-netwerk-digitaal-erfgoed
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/chinese-erfgoedcollecties-gedigitaliseerd-in-pagode-europeana-china-project
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/chinese-erfgoedcollecties-gedigitaliseerd-in-pagode-europeana-china-project
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/chinese-erfgoedcollecties-gedigitaliseerd-in-pagode-europeana-china-project
https://www.metamorfoze.nl/
http://www.delpher.nl
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DIGITAL COLLECTIONS

Digital Collections is het erfgoedrepository van de UBL en bevat 
inmiddels meer dan een half miljoen objecten. Deze objecten worden 
zo breed mogelijk beschikbaar gesteld voor onderwijs, onderzoek en het 
belangstellende publiek, waar dan ook ter wereld. Onze Digital Collections 
herbergt vele gedigitaliseerde collecties en heeft een toenemend aantal 
gebruikers wereldwijd. Er komen voortdurend nieuwe collecties bij, zo zijn 
in 2021 de UNPO (onofficiële Chinese poëzietijdschriften) en de archieven 
van Bibliothèque Wallonne via ons systeem digitaal toegankelijk gemaakt. 

Door open ICT-standaarden te hanteren, zoals unieke identifiers en het 
IIIF-protocol, zijn onze digitale objecten niet alleen goed vindbaar, maar 
kan er ook eenvoudig vanuit verschillende online portals en publicaties 
naar verwezen worden. Op deze wijze kunnen wereldwijd gebruikers 
onze digitale collecties steeds beter vinden en gebruiken vanuit hun eigen 
digitale omgeving. 
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https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/
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Voor een optimale toepassing van alle mogelijkheden in Digital 
Collections maakten we voor onze gebruikers in 2021 zeven Engelstalige 
instructievideo’s. Daarnaast organiseerden we samen met ons bibliotheek-
kantoor KITLV Jakarta voor gebruikers in Indonesië vier online webinars 
over het vinden en gebruiken van bronnen in Digital Collections. De 
webinars werden met ongeveer 1.500 kijkers per keer goed bezocht en 
zeer gewaardeerd. Voor het webinar Preservation of Library Materials and 
Manuscripts, georganiseerd door de Indonesische Nationale Bibliotheek, 
gaven we een presentatie over onze digitale collecties. 

Op de online conferentie van de International Convention of Asian 
Scholars hebben we gezamenlijk met KITLV een presentatie verzorgd over 
onze Indonesische digitale collecties. Ook tijdens de Indonesian Studies 
conferentie van The American Institute for Indonesian Studies en de 
University of Michigan kregen we de gelegenheid onze digitale collecties 
te promoten. Samen met het KITLV organiseerden we in oktober 2021 
een internationaal webinar met als thema Forgotten, hidden, or difficult 
to access? Meanings and uses of Indonesian manuscript and audiovisual 
heritage collections.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/subject-guides/hoe-digital-collections-te-gebruiken
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/over-ons/locaties/kitlv-jakarta
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INTERNATIONAL IMAGE INTEROPERABILITY  
FRAMEWORK – IIIF

We hebben ongeveer 200.000 gedigitaliseerde boeken, 
manuscripten, kaarten, foto’s en andere materialen in Digital 
Collections beschikbaar gemaakt via het International Image 
Interoperability Framework (IIIF). IIIF biedt onderzoekers en 
docenten tal van nieuwe mogelijkheden om digitale afbeeldingen 
vanuit verschillende instellingen te delen, te vergelijken en te 
annoteren, details hieruit te selecteren, digitale objecten in 
websites onder te brengen zonder dat deze gekopieerd hoeven te 
worden, en nog veel meer. In 2021 werd de UBL verkozen tot de 
Executive Board van IIIF door de leden van het consortium.

THEMAPROGRAMMA 2021

Met het themaprogramma ‘Universiteit en Studentenleven’ 
hebben we in 2021 het rijke verleden van de Universiteit Leiden 
en haar studenten belicht. Voor het themaprogramma is geput 
uit de archieven van de Universiteit Leiden, die teruggaan tot de 
oprichting in 1575, de collectie van het Academisch Historisch 
Museum en de archieven van hoogleraren en studenten- en 
studieverenigingen. Voor het belangstellende publiek maakten we 
diverse uitzendingen in de vorm van boekensalons, talkshows, 
podcasts en tentoonstellingen.

AMH UBL 73, ©
 Paul Citroen, Portret van Gerard Goudriaan (1940), c/o Pictoright Amsterdam 2021

TENTOONSTELLINGEN, BOEKENSALONS, 
BLOGS, VIDEO’S EN PODCASTS 
BIBLIOTHEEK.UNIVERSITEITLEIDEN.NL

UNIVERSITEIT & STUDENTENLEVEN
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https://iiif.io/
https://iiif.io/
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/01/beleef-universiteit-en-studentenleven-in-de-bijzondere-collecties
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UBL BOEKENSALONS

Diverse auteurs waren in 2021 te gast in de online boekensalons van de 
UBL. We gingen uitgebreid met hen in gesprek over de boeken die zij 
recent hadden geschreven en onze conservatoren presenteerden tijdens  
de boekensalons bijpassende stukken uit de Bijzondere Collecties.  
In 2021 maakten we de volgende boekensalons:

Elizabeth Stuart – met Nadine Akkerman 
Jan Wolkers – met Onno Blom, Karina Wolkers en Arnon Grunberg
Rumphius’ Kruidboek – met Norbert Peeters
Toneel in de Gouden Eeuw – met Olga van Marion en Frans Blom
Christiaan Snouck Hurgronje – met Wim van den Doel
Groepsportret met Dame – met Willem Otterspeer
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https://www.youtube.com/watch?v=DbEXHN3Dqxc
https://www.youtube.com/watch?v=AehKBGvf4H8
https://www.youtube.com/watch?v=A2oLdPDlX0M
https://www.youtube.com/watch?v=sbmAysp95SU
https://www.youtube.com/watch?v=5YrKw69zaO8
https://www.youtube.com/watch?v=t64crhSenL0


TALKSHOW VAN KLUIS NAAR KUSSEN

In de online serie tafelgesprekken ‘Van kluis naar kussen’ stond elke 
aflevering een andere collectie centraal. Aan de hand van bijzondere 
stukken gingen we in gesprek met conservatoren en uiteenlopende 
tafelgasten, waarbij de inhoud van de collectie en het gebruik ervan in 
onderzoek en onderwijs centraal stonden. In 2021 maakten we de volgende 
afleveringen van de serie ‘Van kluis naar kussen’: 

Dichter Baudelaire 
met Tommy van Avermaete, Annelies Schulte Nordholt,  
Jan Pieter van der Sterre en Myrthe Galle

De collectie fotografie 
met Maartje van den Heuvel, Erwin Olaf, Helen Westgeest  
en Minke van der Maas

De collectie Sinologie 
met Marc Gilbert, Maghiel van Crevel en Juul Eijk

Scaliger-hoogleraar Rick Honings 
met Rick Honings en Nick Tomberge

De collectie portretten 
met Jef Schaeps, Jori Zijlmans, Mineke Schipper en Joanna Quispel

De collectie middeleeuwse handschriften 
met André Bouwman en Irene O’Daly

De collecties prenten en tekeningen 
met Jef Schaeps, Yvonne Bleyerveld en Boris van der Meer

JA ARVERSL AG UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN 2021  BIJZONDERE COLLEC TIES 22

https://www.youtube.com/watch?v=i18FnJclf4Q
https://www.youtube.com/watch?v=b8-yA82rja8
https://www.youtube.com/watch?v=QnsJrdwQzik
https://www.youtube.com/watch?v=k1MKg94pYbE
https://www.youtube.com/watch?v=sMSDokgm1ns
https://www.youtube.com/watch?v=IqkVq5av6Mc
https://www.youtube.com/watch?v=tBvJnQ1CMIM
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PODCASTS

Voor het themaprogramma ‘Universiteit en studentenleven’ maakten we 
samen met onderzoekers een nieuwe serie podcasts. Elke podcast is een 
inspirerende conversatie over een specifiek onderwerp toegelicht aan de 
hand van stukken uit onze Bijzondere Collecties. We maakten de volgende 
podcasts:

Studentenrellen op een jonge universiteit - met Olga van Marion
De historische wortels van het cultuurmarxisme - met Bram Ieven
Hoe een Leidse student werd vervolgd om zijn homoseksualiteit - 
met Egbert Koops
Studenten ontcijferen een zeldzaam Chinees document - 
met Mauk Evertse, Iks van Eijndhoven en Jelle Kuiper
De vriendelijke studentenrevolutie - met Pieter Slaman
De verborgen geschiedenis van ons Academiegebouw - 
met Dorrit van Dalen

TENTOONSTELLINGEN

Vanwege de coronapandemie was het vrijwel onmogelijk om fysieke 
tentoonstellingen te organiseren. Toch werd eind 2021 de tentoonstelling 
Alexinne Tinne, fotograaf - Haar werelbeeld in het Haags Historisch Museum 
geopend. Maartje van den Heuvel, conservator fotografie bij de UBL, was 
gastcurator. De conservatoren van de UBL maakten, vaak in samenwerking 
met onderzoekers, acht online tentoonstellingen:

De Bilderdijkkamer en de collectie Bilderdijkiana
De bloemen van het kwaad: Charles Baudelaire in Nederland
De wereld van Jan Wolkers
Rembrandt and Leiden University
Cicero in Leidse handschriften
Grotius, a Life Between Freedom and Oppression
Nederlands oudste literaire vrouwengenootschap
Alexine Tinne, fotograaf - Haar wereldbeeld
Ter gelegenheid van het afscheid van rector magnificus Carel Stolker stelden 
tien Leidse musea en erfgoedinstellingen en de UBL de online tentoonstelling 
‘Carels universum’ samen.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/03/podcast-studentenrellen-op-een-jonge-universiteit
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/podcast-de-historische-wortels-van-het-cultuurmarxisme
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/podcast-hoe-een-leidse-student-werd-vervolgd-om-zijn-homoseksualiteit
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/podcast-studenten-ontcijferen-een-zeldzaam-chinees-document
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/06/podcast-de-vriendelijke-studentenrevolutie
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/04/podcast-de-verborgen-geschiedenis-van-ons-academiegebouw
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/tentoonstelling-fotografisch-oeuvre-van-ontdekkingsreiziger-alexine-tinne
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/05/bilderdijkkamer-en-collectie-online-te-bezoeken
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/online-tentoonstelling-de-bloemen-van-het-kwaad-charles-baudelaire-in-nederland
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/10/online-tentoonstelling-de-wereld-van-jan-wolkers
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/07/online-tentoonstelling---rembrandt-and-leiden-university
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/07/online-tentoonstelling---cicero-in-leidse-handschriften
https://webpresentations.universiteitleiden.nl/s/grotius/page/home
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/03/voordracht-gedichten-oudste-literaire-vrouwengenootschap-op-internationale-vrouwendag
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/tentoonstelling-fotografisch-oeuvre-van-ontdekkingsreiziger-alexine-tinne
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/01/carels-universum-leidse-musea-verbeelden-rectoraat-carel-stolker
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ONTDEKKING OUDSTE LITERAIRE VROUWENGENOOTSCHAP

Evi Dijcks, student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit 
Leiden, ontdekte in onze Bijzondere Collecties het oudste literaire 
vrouwengenootschap in Nederland: het genootschap Die Erg Denkt 
Vaart Erg In ’T Hart. Dit genootschap werd in 1782 opgericht door 
dichteres Anna van der Aar de Sterke. Tot nu toe waren alleen literaire 
vrouwengenootschappen uit de negentiende eeuw bekend. 

Door de ontdekking wordt de emancipatie van deze gezelschappen 
aanmerkelijk vervroegd en kan de literatuurgeschiedenis worden 
aangescherpt. Ter gelegenheid van internationale vrouwendag op 8 maart 
maakten we enkele video’s waarin Evi Dijcks acht gedichten voordraagt en 
was online een tentoonstelling over het gezelschap te bezichtigen. 
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/03/voordracht-gedichten-oudste-literaire-vrouwengenootschap-op-internationale-vrouwendag
https://webpresentations.universiteitleiden.nl/s/dichtende-dames/page/Nederlands-oudste-literaire-vrouwengenootschap


FELLOWSHIPS SCALIGER INSTITUUT
Het Scaliger Instituut, het onderzoekscentrum voor Bijzondere Collecties 
van de UBL, ondersteunt wetenschappers in elk vakgebied en van 
overal ter wereld bij het doen van onderzoek en het verkennen van de 
omvangrijke Leidse Bijzondere Collecties door middel van het verstrekken 
van onderzoeksbeurzen. Jaarlijks verwelkomen we gastonderzoekers en 
fellows om onze Bijzondere Collecties te raadplegen en te onderzoeken. 

Vanwege de internationale coronamaatregelen was het voor fellows in 2021 
helaas maar beperkt mogelijk om naar Leiden te reizen. Ondanks deze 
beperkingen hebben tien fellows onderzoek in de Bijzondere Collecties 
verricht. Voor de promotie van het fellowship-programma van het Scaliger 
Instituut maakten we met twee Brill Fellows, Lukas Reddemann en Liza 
Blake, een video over het onderzoek dat ze dankzij de fellowships in Leiden 
konden uitvoeren. 

De fellowships voor 2021 werden mogelijk gemaakt door uitgeverij Brill  
(Brill Fellowship), Stichting Van de Sande (Van de Sande Fellowship), 
G.W.J. Drewes Fonds (Drewes Fellowship), Vera Gottschalk-Frank 
Stichting (Arminius Fellowship), Isaac Alfred Ailion Stichting (Isaac Alfred 
Ailion Fellowship), Juynboll Stichting (Juynboll Fellowship), Stichting 
erven Wouter Swets (Swets Fellowship) en Elsevier (Elsevier Fellowship for 
Digital Scholarship in samenwerking met Centre for Digital Scholarship). 

Wij zijn alle sponsoren van deze fellowships bijzonder dankbaar dat zij – 
ook in deze moeilijke periode – fondsen beschikbaar hebben gesteld om 
internationale onderzoekers naar Leidse bijzondere collecties te brengen.
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https://youtu.be/sfajwpkpeac
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/bijzondere-collecties/onderzoeksbeurzen/eerdere-fellows#2020-2021


SCALIGER HOOGLERAAR

Op 13 september 2021 hield Scaliger hoogleraar Rick Honings zijn oratie, 
getiteld Het land van Oosterzonnegloed. Sporen van Indië in negentiende-
eeuwse schrijversarchieven. In een speciale aflevering van onze talkshow 
‘Van kluis naar kussen’ ging hoofdconservator Garrelt Verhoeven 
met Rick Honings en promovendus Nick Tomberge in gesprek over 
schrijversarchieven, denkbeelden over het Nederlandse koloniale verleden 
en over reizen in Indië: van vroege ontdekkingsreizigers tot koloniale 
toeristen in de negentiende en twintigste eeuw. 

VRIENDEN VAN DE UBL

Helaas konden we in 2021 nog geen fysieke activiteiten voor onze 
Vrienden organiseren. Via nieuwsbrieven hielden we contact en deelden 
we onze online-uitzendingen en tentoonstellingen. Daarnaast ontvingen 
de Vrienden het boekje Alsof een storm je optilt. Jan Wolkers & Arnon 
Grunberg en het UBL-themanummer van het tijdschrift De Boekenwereld. 
Mede dankzij financiële steun van de Vrienden kon in 2021 een keizerlijk 
edict uit de Ming-Dynastie uit de collectie van de bekende sinoloog en 
detectiveschrijver Robert van Gulik worden aangekocht.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/van-kluis-naar-kussen-scaliger-hoogleraar-rick-honings
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/van-kluis-naar-kussen-scaliger-hoogleraar-rick-honings
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/02/universitaire-bibliotheken-leiden-verwerft-16e-eeuws-chinees-keizerlijk-edict-uit-bezit-robert-van-gulik
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/02/universitaire-bibliotheken-leiden-verwerft-16e-eeuws-chinees-keizerlijk-edict-uit-bezit-robert-van-gulik


RESTAURATIEFONDS BIJZONDERE COLLECTIES

De UBL is het thuis van vele duizenden bijzondere manuscripten, atlassen, 
brieven, tekeningen, foto’s en andere stukken. Deze stukken vormen een 
onvervangbare, tastbare weerspiegeling van wetenschap, talen en culturen. 
Materialen die in slechte staat zijn, kunnen we echter niet uitlenen aan 
wetenschappers of studenten. Samen met het Leids Universiteits Fonds 
hebben we het Restauratiefonds Bijzondere Collecties in het leven geroepen. 

Ook maakten we een video waarin het belang van restauraties voor het 
gebruik van de stukken in onderwijs, onderzoek en tentoonstellingen wordt 
toegelicht. Alumni van de universiteit droegen het nieuwe fonds een warm 
hart toe en steunden ons ruimhartig. Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar.
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https://www.youtube.com/watch?v=3J_CUw10QZQ


KESTER FRERIKS GASTSCHRIJVER 

Natuurschrijver Kester Freriks, verbonden aan NRC Handelsblad, werd in 
2021 benoemd tot gastschrijver bij de UBL. Aan de hand van bijzondere 
grenzen op oude landkaarten ging de schrijver samen met Martijn Storms, 
conservator Kaarten & Atlassen, op zoek naar de sporen van deze grenzen 
in de cultuurgeschiedenis én in het Nederlandse landschap. 

Het resultaat van de samenwerking tussen schrijver en conservator wordt 
beschreven in het boek Grensverkenningen. Langs oude grenzen in Neder-
land, dat in juni 2022 bij Athenaeum is verschenen. Het gastschrijverschap 
vindt plaats ter gelegenheid van Leiden European City of Science 2022, 
wanneer Leiden een jaar lang de Europese hoofdstad van de wetenschap is.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/11/kester-freriks-gastschrijver-bij-universitaire-bibliotheken-leiden


 BIJZONDERE COLLEC TIES,  PUBLIEKSAC TIVITEITEN EN DIGITALISERING

Aankopen en 
schenkingen
 
VERWERVING MING-EDICT

Dankzij de steun van het nieuwe Rombouts Fonds voor de Chinese 
Collecties en de Stichting Vrienden van de UBL konden we in 
2021 een bijzonder Chinees manuscript verwerven. Het betreft 
een keizerlijk edict (gedateerd 1582) uit de Ming-Dynastie, 
afkomstig uit de voormalige collectie van de bekende sinoloog 
en detectiveschrijver Robert van Gulik. Met onze restaurator en 
conservator Sinologie maakten we een video van het uitpakken van 
deze bijzondere aanwinst. Het edict werd na restauratie gelijk gebruikt 
in het onderwijs. Drie studenten Chinastudies hebben tijdens hun 
stageperiode onderzoek gedaan naar verschillende facetten van het 
document. In een aflevering van de UBLpodcast vertelden ze over hun 
bevindingen.

29

https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/02/universitaire-bibliotheken-leiden-verwerft-16e-eeuws-chinees-keizerlijk-edict-uit-bezit-robert-van-gulik
https://youtu.be/nZ4-LC0Ivhs
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/podcast-studenten-ontcijferen-een-zeldzaam-chinees-document


AMSTERDAMSE JEMENBIBLIOTHEEK

Jemenspecialist dr. Kees Brouwer heeft in de voorbije decennia  
de grootste coherente Jemencollectie van Nederland opgebouwd.  
De collectie bestaat uit ongeveer duizend boeken, tijdschriften en kaarten. 
Op 30 juni 2021 heeft hij deze Maktabat al-Yaman al-Amstirdāmīyah, 
ofwel de Amsterdamse Jemenbibliotheek, aan de UBL geschonken. 

De collectie wordt opgenomen in de catalogus van de bibliotheek, waarna 
deze voor alle gebruikers toegankelijk is. De collectie zal ook een belangrijk 
onderdeel worden van de nog te voltooien Middle Eastern Library van de 
UBL.
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https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/06/nieuw-in-onze-collecties-de-amsterdamse-jemenbibliotheek
https://edu.nl/aj9km


STEEGH-TEUNISSEN KAARTCOLLECTIE

De particuliere verzamelaars John Steegh en Harrie Teunissen uit 
Dordrecht hebben in 2021 hun gehele collectie landkaarten, plattegronden 
en atlassen geschonken. Het betreft een verzameling van ongeveer 17.000 
losse kaartbladen en ongeveer 2.300 atlassen en reisgidsen die in bijna 
veertig jaar door hen bij elkaar werd gebracht. Vooral de negentiende- en 
twintigste-eeuwse thematische kaarten vormen een belangrijke aanvulling 
op de kaartencollecties van de UBL. 

De verzameling omvat kaarten van alle werelddelen van de zestiende 
eeuw tot heden, maar met het zwaartepunt op de negentiende en 
twintigste eeuw. Hun voornaamste thema’s zijn watermanagement, 
stadsontwikkeling, etnische relaties en militaire conflicten. Het betreft 
waarschijnlijk de omvangrijkste particuliere kaartverzameling in 
Nederland. 

‘Onze verzameling is op een aantal terreinen zo uniek dat het zonde zou zijn 
als die na onze dood uiteen zou vallen. Wij hebben geen kinderen en willen 
de familie niet opzadelen met zo’n omvangrijke en lastige erfenis. Bovendien 
kan de verzameling van groot belang zijn voor onderwijs en onderzoek in 
diverse vakgebieden. Wij onderhouden al decennia vruchtbare contacten met 
de kaartconservatoren van de Leidse UB. Onze thematische belangstelling en 
onze wijze van verzamelen sluit goed aan op de al aanwezige collectie Bodel 
Nijenhuis en vult deze uitzonderlijke collectie uit de negentiende eeuw aan 
tot de actualiteit. Zo kunnen we iets terugdoen voor de stad en de universiteit 
waar we al 40 jaar kind aan huis zijn.’

– John Steegh en Harrie Teunissen
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GLASNEGATIEVEN EN AFDRUKKEN VAN HET ARABISCH 
SCHIEREILAND

Jan Jaap Hooft en Marjon Hooft schonken ons een bijzondere 
collectie glasnegatieven en afdrukken van het Arabisch Schiereiland. 
De collectie is afkomstig uit de nalatenschap van hun grootvader 
Jan Albert Hooft (1883-1972). De collectie bestaat uit ongeveer 
honderdtwintig glasnegatieven vervaardigd in Djedda, vijftien 
fotoafdrukken en enkele persoonlijke documenten van Jan Albert 
Hooft. De negatieven tonen straatbeelden van Djedda tussen 1900 
en 1910, het dagelijks leven in de stad en de jaarlijkse doortocht van 
de Egyptische pelgrimskaravaan op weg naar Mekka in het Hadj-
seizoen. Twaalf fotoafdrukken beelden vooral Mekka en Medina af, de 
heilige plaatsen van de islam. Fotografisch materiaal van het Arabisch 
schiereiland uit de vroege twintigste eeuw is zeer zeldzaam. Het is 
daarom een prachtige aanvulling op het fotografisch materiaal dat al in 
de Leidse Midden-Oostencollectie te vinden is.
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BRIEFWISSELING SZYMBORSKA

Slavist, vertaler en uitgever Pim van Sambeek schonk ons zijn 
briefwisseling met de dichteres en Nobelprijswinnares Wisława 
Szymborska. De aanleiding van de briefwisseling uit 1982-1983 was de 
eerste uitgave van poëzie van Szymborska in Nederland, vertaald door  
Van Sambeek en uitgegeven bij de kleine Leidse uitgeverij De Lantaarn.  
De brieven zijn opgenomen in de Bijzondere Collecties. 

De UBL is alle schenkers, waaronder Piet Rombouts, de Vrienden van 
de UBL, Kees en Rie Brouwer, John Steegh en Harrie Teunissen, Jan Jaap 
en Marjon Hooft, en Pim van Sambeek, uitermate dankbaar voor de 
belangrijke impuls die zij hebben gegeven aan onze collecties. Hierdoor 
kan de UBL  onderzoek en onderwijs binnen en buiten de Universiteit 
Leiden nog beter ondersteunen door het beschikbaar stellen van dit rijke 
bronmateriaal.

JA ARVERSL AG UNIVERSITAIRE BIBLIOTHEKEN LEIDEN 2021  BIJZONDERE COLLEC TIES,  PUBLIEKSAC TIVITEITEN EN DIGITALISERING 33

https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/10/nieuw-in-de-collectie-brieven-van-en-aan-nobelprijswinnares-wislawa-szymborska
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/10/nieuw-in-de-collectie-brieven-van-en-aan-nobelprijswinnares-wislawa-szymborska


Financieel overzichtFinancieel overzicht

Exploitatie (bedragen in k €) Begroting 2021 Realisatie 2021

Baten   

Universitaire bijdrage 14.627 14.526 

Baten Onderwijs 12 5

Onderzoeksbaten werk i.o.v. ov. Derden 0 34 

Overige Baten 4.433 4.508 

Totaal baten 19.072 19.073 

   

Personeelslasten 9.755 9.700

Afschrijvingslasten 230 212

Materiële lasten 9.087 8.594

Totaal lasten 19.072 18.506

   

Financiele baten/lasten & Deelnemingen 0 -2

   

Netto Resultaat 0 564

   

Personeel Begroting Realisatie

in FTE (jaargemiddelde) 2021 2021

OBP O&O 88,0 89,5 

OBP 45,3 41,9 

Totaal aantal FTE in eigen dienst 133,3 131,4 
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CijfersCijfers 2021

UBL als organisatie

Locaties 10

Studieplekken (op alle UBL-locaties tijdens corona) 860

Uur per week open (locatie UB). Betreft reguliere openingstijden. Tijdens corona minder. 103

Vragen beantwoord via balies, telefoon en online 32.554

Fte medewerkers 131,4

Bereik

Bezoeken website 1.047.985

Abonnees Leiden Special Collections Blog 1.374

Volgers op Twitter @ubleiden 5.370

Partner in onderwijs

Cursussen 282

Cursusdeelnemers 9.928 

Collectie

Omvang gedrukte collectie  5.156.222

Aanwinsten gedrukte boeken 25.772

Omvang e-boek collectie 5.801.490

Betaalde elektronische tijdschriften 51.920

Publicaties in Scholarly Publications 97.608

Objecten in Digital Collections 463.649
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Gebruik

Uitleningen 114.840

Zoekacties in de catalogus 4.545.284

Raadplegingen e-boeken 1.176.064

Geraadpleegde artikelen in elektronische tijdschriften 4.843.121

Downloads van publicaties in Scholarly Publications 2.604.927

Bezoeken Digital Collections 443.028

Internationale fellows bij het Scaliger Instituut 10

Cijfers
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