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Woord vooraf
Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag van 2018 en 2019, geschreven
in de wetenschap dat 2020 ons onverwachte en ontwrichtende uitdagingen
heeft gebracht. In 2020 brak ook in Nederland de coronacrisis uit,
waardoor de UBL (net als de rest van de wereld) prioriteiten moest
aanpassen en mooie plannen ofwel moest versnellen of juist vertragen.
Dit jaarverslag geeft een beeld van een andere wereld, vóór corona, en van de
trend van een steeds meer omvattende openheid in alles wat we doen, zoals
het verspreiden van onze collecties, de toegang tot publicaties, tot het gebouw,
en ook openheid in karakter van de organisatie. We hopen, ondanks de
huidige uitdagingen, in de komende jaren deze trend voort te kunnen zetten.

EEN GREEP UIT DE HOOGTEPUNTEN VAN 2018-2019:
Het Centre for Digital Scholarship van de UBL positioneerde zich in
de universiteit als centrum van expertise op thema’s als open access en
datamanagement. De vraag naar ondersteuning en advies steeg in de
afgelopen twee jaar, en het CDS groeide mee om te kunnen voldoen aan deze
vraag.
Onze dienstverlening aan studenten en onderzoekers wordt ook
gekenmerkt door een open houding: we ontvangen eerstejaars met open
armen via de campagne Get Started. Het aantal samenwerkingsruimtes is
uitgebreid. Bibliotheekruimtes werden vernieuwd (zoals de verbouwde
bibliotheek Sociale Wetenschappen). De interface van de catalogus
is verbeterd en we verbeterden de aanvraag van collegeplanken door
docenten.

We openden daarnaast de deur naar een nog meer wereldwijde collectie: de
bibliotheek van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO)
werd onderdeel van de UBL en zal, net als de bibliotheek van het Afrika
Studiecentrum, deel gaan uitmaken van de nieuw te bouwen Middle Eastern
Library & African Library naast de UB, waarvoor de voorbereidingen in 2019
zijn gestart.
Digital Collections werd gelanceerd, met toegang tot meer dan 500.000
gedigitaliseerde bronnen, referentiewerken en digitale documenten (van
digitale facsimile’s van prenten, tekeningen, foto’s, kaarten tot archivalia en
inventarissen van Leidse collecties en archieven).
We stelden onze bijzondere collecties niet alleen digitaal beschikbaar,
ook in fysieke vorm maakten we het mogelijk om ons materiaal te
bestuderen en bekijken. Enerzijds was dat voor onderzoek: we ontvingen
in onze Leeszaal Bijzondere Collecties meer dan 12.000 onderzoekers
waaronder 33 fellows en 20 gastonderzoekers uit 19 landen voor langdurig
onderzoeksverblijf in het Scaliger Instituut, waarvoor wij Brill, Elsevier,
Stichting Van de Sande, Juynboll Stichting, Isaac Alfred Ailion Foundation,
mw. Drewes en de Vera Gottschalk-Frank Stichting zeer dankbaar zijn
voor hun steun. Anderzijds stelden we onze collecties open voor onderwijs
en het brede publiek.
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In de twee jaren maakten we in totaal zes tentoonstellingen in de
tentoonstellingsruimte van de UB, en werkten we mee aan nog veel
meer tentoonstellingen in andere musea en erfgoedinstellingen, evenals
workshops, bijeenkomsten en symposia, waar onze collectie ook in fysieke
vorm zoveel mogelijk open te zien en in sommige gevallen aan te raken
was (vanwege ons themaprogramma ‘Voorbij de inhoud’ gefocust op de
materialiteit van tekst en beeld).

Kurt De Belder
Bibliothecaris van de Universiteit
Directeur Universitaire Bibliotheken Leiden

We hebbben onze prachtige aanwinst, de nalatenschap van Jan Wolkers,
opengesteld voor het publiek. Samen met Museum De Lakenhal, vierden
wij in de week van 23-27 september 2019 dat Wolkers’ nalatenschap
een plek in Leiden kreeg. Wij zijn Karina Wolkers, Mondriaan Fonds,
Vereniging Rembrandt, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Leiden,
Vrienden Universitaire Bibliotheken Leiden, Leids Universiteits Fonds en
Stichting Zabawas enorm dankbaar voor hun steun.
We zijn tot slot erg tevreden met de resultaten van het
gebruikersonderzoek LibQual. De beoordeling van onze dienstverlening
door onze gebruikers (4.114 respondenten) steeg op alle onderdelen,
resulterend in een algemeen cijfer van 7,66 (ten opzichte van het cijfer
dat we vorige keer, in 2016, ontvingen, een 7,47). Uiteraard zijn we erg
gelukkig met dit blijk van vertrouwen van onze gebruikers. We zullen er
alles aan doen om ons niveau van dienstverlening ook de komende tijd op
peil te houden.
Dit is slechts een greep uit de ondernomen activiteiten en behaalde
resultaten uit 2018 en 2019. In dit jaarverslag hebben we alles voor u op
een rij gezet.
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Digital Scholarship

12 Dienstverlening
22 Collecties en digitalisering
27 Onderzoek en samenwerking
32 Financieel overzicht
33 Cijfers
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Digital Scholarship
De UBL werkt samen met onderzoekers, faculteiten, nationale en
internationale collega’s en expertisecentra om Digital Scholarship te
faciliteren en te ondersteunen, via haar Centre for Digital Scholarship
(CDS). Om aan de groeiende vraag naar ondersteuning rond open science
te voldoen is het team gedurende 2018 en 2019 uitgebreid met experts
op het gebied van open access, datamanagement en auteursrecht.
De UBL adviseert, informeert, beantwoordt vragen, geeft voorlichting,
organiseert en faciliteert netwerken van ondersteuners en helpt met het
voldoen aan de eisen die onderzoeksfinanciers stellen, aan bijvoorbeeld

datamanagement zoals het opstellen van een datamanagementplan.
In 2018 en 2019 steeg, net als de jaren daarvoor, de vraag naar
ondersteuning en training, bijvoorbeeld omdat financiers onderzoekers
verwijzen naar de lokale ondersteuning voor advies. De UBL gaf ruim
50 workshops en cursussen met in totaal bijna 700 deelnemers.
Er werden ruim 1.100 vragen beantwoord (op de onderwerpen open
access, data management, auteursrecht), 180 onderzoeksvoorstellen
(datamanagementplannen en paragrafen/grants) zijn geadviseerd en 22
proofs of concept en pilots Advanced Datamanagement zijn uitgevoerd.
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OPEN ACCESS
De Universiteit Leiden, en dus ook de UBL, maakt zich sterk voor open
access. Dat betekent dat de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek
digitaal vrij beschikbaar worden gesteld. Zeker als onderzoek met
publieke middelen is gefinancierd, moet de samenleving optimaal gebruik
kunnen maken van de resultaten die het heeft opgeleverd. Ook Leidse
wetenschappers zetten zich actief in voor open access.
Vanaf december 2017 is het beleid van de Universiteit Leiden er op
gericht dat Leidse onderzoekers hun peer reviewed publicaties open
access uploaden in het Leids Repositorium. Om de zichtbaarheid
en toegankelijkheid van de Leidse publicaties te verhogen, worden
alle Leidse wetenschappers verzocht om bij publicatie in het
onderzoekregistratiesysteem LUCRIS te registreren en te uploaden.
Zo zijn de Leidse publicaties op korte termijn voor iedereen wereldwijd
open access beschikbaar.
De UBL initieert daarnaast verschillende projecten die tot doel hebben
open access te stimuleren, zoals het project ‘UBL helpt bij open access’.
Dit project heeft als doel de onderzoekers en auteurs te ontlasten bij het
registreren en uploaden van hun publicaties.
In 2018 en 2019 waren direct na het jaar van publicatie respectievelijk
54% en 59% van de wetenschappelijke peer reviewed artikelen van de
Universiteit Leiden (incl. LUMC) open access (VSNU-monitoring).
De internationale CWTS Leiden ranking laat zien dat het percentage
in de loop van de tijd nog groeit. In de ranking van 2020 (over de jaren
2015-2018) is 70.5% van de Leidse publicaties open access. De Universiteit
Leiden heeft daarmee het hoogste open access percentage van alle
Nederlandse Universiteiten. Het streven van de Nederlandse overheid en
Europese Unie is 100% open access in 2020.
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You share, we take care
De Nederlandse universiteiten zijn in 2019 in VSNU verband een
gezamenlijke pilot gestart om open access onder de noemer ‘You share,
we take care’ een extra impuls te geven. Op basis van het Amendement
Taverne (artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet) werden voor een
beperkte groep auteurs de uitgeversversies van korte wetenschappelijke
publicaties na zes maanden beschikbaar gemaakt via de repository van de
universiteit, uiteraard met wederzijdse afstemming met de wetenschapper.
De wetenschappers werden hierbij ondersteund door de UBL.
De Leidse pilot is succesvol verlopen. Alle faculteiten waren goed
vertegenwoordigd in de pilot. Het LUMC was geen onderdeel van de pilot.
Aan de Leidse pilot hebben in 2019 74 onderzoekers deelgenomen. Landelijk
waren dat er ruim 600. Tijdens de pilot zijn bijna 300 Leidse publicaties via
het repositorium open access beschikbaar gekomen. Landelijk waren dat
meer dan 2.800 publicaties.
DIGI TA L S CHO L A R SHIP
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DATAMANAGEMENT
In 2016 is het reglement datamanagement bij de Universiteit Leiden
van kracht geworden. Voor al het onderzoek moeten onderzoekers
in een datamanagementplan (DMP) beschrijven hoe ze omgaan met
onderzoeksdata voorafgaand, tijdens en na afloop van het onderzoek.
Onderzoeksfinanciers zoals de Europese Commissie en NWO eisen
van onderzoekers eveneens DMPs. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stelt sinds 2018 nieuwe eisen aan de
verwerking van onderzoeksdata met persoonsgegevens. In een DMP wordt
onder andere gedocumenteerd hoe er aan de AVG wordt voldaan.
Datamanagement is ook een belangrijk onderdeel in de nieuwe
gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018). De gedragscode
stelt dat goede verslaglegging van de wijze waarop data gedurende het
onderzoeksproces gebruikt worden noodzakelijk is. Een DMP vormt een
uitstekend instrument voor deze verslaglegging. Het Centre for Digital
Scholarship van de UBL ondersteunt onderzoekers bij het opstellen en
uitvoeren van een DMP.
In 2019 is door het CDS daarnaast in samenwerking met het programma
datamanagement het Leiden Data Management Network opgestart. Er
zijn datastewardship convening events georganiseerd. In het kader van dit
netwerk zijn er ook tijdelijke werkgroepen opgezet door datastewards die
binnen de faculteiten werkzaam zijn. Deze werkgroepen worden door de
UBL gefaciliteerd bij het organiseren van bijeenkomsten en kennisdeling.
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FAIR
Sinds 2018 vragen onderzoeksfinanciers en de Nederlandse overheid
steeds vaker om data na afloop van het onderzoek Findable, Accessible,
Interoperable en Reusable (FAIR) te maken. Data moeten na afloop
niet alleen vindbaar en toegankelijk zijn maar ook interoperabel en
herbruikbaar, zowel voor mensen als machines. Vooral het interoperabel
maken van data vergt een goede voorbereiding en planning. Door
data al tijdens het onderzoek beter te modelleren en te koppelen aan
termennetwerken en in de discipline gangbare standaarden, worden
betere analyse tijdens het onderzoek en herbruikbaarheid na het
onderzoek mogelijk.
De UBL deed in 2018 een aantal proofs of concept met onderzoekers
om data FAIR te maken. Eén van deze proofs of concept betrof het FAIR
maken van de boekhistorische data van prof. dr. Paul Hoftijzer, die in de
wetenschapsbrief van minister van Engelshoven (OCW) als een goed
voorbeeld wordt genoemd. De UBL werkte daarnaast mee aan het SURF
rapport Advanced Use Cases, from principles to practice. Hierin wordt
onder meer beschreven hoe de Universiteit Leiden invulling geeft aan
het FAIR maken van de onderzoeksdata van de Leidse onderzoekers.
Ook hielp de UBL mee aan het opstellen van praktische handvatten
voor FAIRification van data binnen de geesteswetenschappen. Deze
best practices zijn onderdeel van de Top 10 FAIR things. Er is een
samenwerking opgestart met GOFAIR om FAIR-trainingen op te zetten.
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ORCID
Eind 2018 rondden we het ORCID-project af. ORCID, Open Researcher
and Contributor Identifier, is een internationaal systeem waarmee
wetenschappelijke auteurs op een eenduidige en permanente manier
kunnen worden geïdentificeerd. Met dit project wilden we onderzoekers
helpen bij het claimen van een ORCID en het registreren ervan in
onderzoeksregistratiesysteem LUCRIS. In de loop van 2018 zijn diverse
activiteiten uitgevoerd die hebben geleid tot een breder gebruik van
ORCID. Er is gewerkt aan een betere online informatievoorziening
over ORCID. Daarnaast zijn onderzoekers persoonlijk benaderd om te
helpen bij het aanmaken van een ORCID en bij het invoeren van deze
ORCID in LUCRIS. Vanaf 1 juli 2018 is het bovendien verplicht voor
nieuwe wetenschappelijke medewerkers aan de Universiteit om zich te
registreren bij ORCID.
Het project was een groot succes: bij de start van het project had 5%
van de Leidse onderzoekers een ORCID, inmiddels heeft 82% een ORCID.
Bij een groot aantal instituten is zelfs een percentage van 95% procent
behaald.
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GEBRUIK DIGITALE DATA
De UBL helpt onderzoekers met het gebruik van digitale technieken, vooral onderzoekers die gebruik willen maken van de digitale UBL-collecties
door middel van het verrijken van digitale objecten en text- and datamining (TDM). We adviseren ook onderzoekers die gebruik willen maken
van nieuwe digitale methoden en technieken en bieden hands-on ondersteuning bij het modelleren van data en het opzetten en ontwikkelen van
databases en websites. Ook organiseren we workshops voor onderzoekers
om de mogelijkheden van TDM en het verrijken van digitale objecten toe
te lichten. Zo hebben we het bijvoorbeeld in samenwerking met de universiteit makkelijker gemaakt voor onderzoekers om databases op te zetten.
De UBL is een founding member van het International Image
Interoperability Framework (IIIF) Consortium. IIIF heeft als doelstelling
om digitale collecties beter bruikbaar te maken voor onderzoek
en onderwijs. In samenwerking met onderzoekers van de Faculteit
Geesteswetenschappen heeft de UBL bijvoorbeeld een proof of concept
gerealiseerd voor een zogenaamde bronnencommunity op het vakgebied
van het Abnormaal Hiëratisch, die kan dienen als online ontmoetingsen discussieplek voor wetenschappers én als online lesmateriaal en
lesomgeving voor het onderwijs, waarbij gebruik is gemaakt van IIIFtechnologie. Deze technologie wordt ook ingezet voor het opzetten van
een Special Collections Digital Teaching Tool, waarmee middeleeuwse
manuscripten ontsloten worden.
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Virtual research
environments
De UBL ondersteunt wetenschappers bij het samenwerken en delen
van informatie. In een Virtual Research Environment (VRE) kunnen
wetenschappers samenwerken aan een onderzoeksproject. Een VRE
biedt wetenschappers een geïntegreerde online omgeving met toegang
tot gedeelde documenten, data en digitale hulpmiddelen. De documenten
en data kunnen door wetenschappers van verschillende instituten
en vanaf verschillende locaties worden bewerkt. Zo maakte Koen de
Ceuster, universitair docent Koreastudies, met een internationaal team
van wetenschappers gebruik van een VRE voor het beschrijven van
een digitale collectie Noord-Koreaanse posters. De UBL bood voor dit
onderzoeksproject advies en ondersteuning bij het opzetten en het
gebruik van de VRE, waaronder IIIF. Daarnaast adviseerde de UBL over
archivering van de data na het onderzoek en het geschikt maken van de
data voor hergebruik.
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Dienstverlening
In aanvulling op de dienstverlening voor digital scholarship,
ondersteunen we onze bezoekers zowel on- als offline op
verschillende manieren bij hun onderzoek en studie. Naast
de reguliere dienstverlening in de fysieke bibliotheeklocaties
(uitleenbalie, etc.) en de online dienstverlening, introduceerden
we in 2018 en 2019 de volgende nieuwe initiatieven.
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Nieuwe
dienstverlening
De UBL helpt studenten graag met een goede start van de studie.
In september 2018 en 2019 werd daarom de Get Started-campagne
gehouden. Alle nieuwe studenten werden op een leuke, deskundige
en enthousiaste manier welkom geheten en wegwijs gemaakt
in de bibliotheek, en konden op de speciale website Get Started
allerhande informatie vinden.
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Vanaf begin 2018 geeft de bibliotheek antwoord via Whatsapp. Er werd in
2018 en 2019 zo’n 50 keer per maand gebruik van gemaakt. De bibliotheek
antwoordt doorgaans binnen een half uur.
In 2018 kreeg de Catalogus van UBL een nieuwe interface. De indeling van
de nieuwe interface werd gebaseerd op het zoekgedrag en de wensen van
de gebruikers. Daarnaast is het eenvoudiger geworden om via tablets en
smartphones in de Catalogus te zoeken. De nieuwe interface sluit goed aan
bij de vormgeving van de UBL-website en voortaan is per titel te zien of het
om een peer reviewed artikel gaat en of het artikel toegankelijk is via open
access.
Per januari 2018 werd de bibliotheek van het Nederlands Instituut voor het
Nabije Oosten (NINO) officieel onderdeel van de UBL. Het nieuwe NINO
profileert zich als centrum voor onderzoek op het terrein van het oude
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Nabije Oosten. Het aandachtsterrein is het oude Mesopotamië, Egypte en
de archeologie van het Nabije Oosten. De UBL beheert nu de NINObibliotheek, die op termijn, onderdeel zal gaan uitmaken van de nieuw
te bouwen Middle Eastern Library. Hierdoor zal de bibliotheek beter
toegankelijk worden met langere openingstijden. NINO en de Universiteit
Leiden zorgen samen voor verdere uitbreiding van de collectie. Om ook in
de toekomst een internationaal toonaangevende collectie te zijn, werd het
acquisitiebudget verdubbeld.
De verbouwde bibliotheek Sociale Wetenschappen werd in september 2019
officieel geopend. In de vernieuwde bibliotheek zijn 210 studieplekken
voor studenten, waarvan 60 studieplekken met vaste pc. Aangevraagde
boeken worden voortaan via boeklockers geleverd en kunnen zo ook na
sluitingstijd van de bibliotheek worden opgehaald.

DIENS T V ER L ENING
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Eind 2019 werd het gebruikersonderzoek LibQual voor de vierde keer in
Leiden uitgevoerd: de eerste keer was in 2012, gevolgd door eind 2014 en
eind 2016. LibQual is een instrument waarmee de UBL de tevredenheid
van klanten monitort. Aan de hand van onder andere LibQual wil de UBL
doelgericht en klantgericht de dienstverlening verbeteren. Gebruikers zijn
tevreden over de collecties en de toegang daartoe.
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Ook de kennis en hulpvaardigheid van medewerkers wordt goed gewaardeerd. Voor de studieplekken wordt waardering uitgesproken, vooral de
verbouwde bibliotheek Sociale Wetenschappen oogst veel lof. Daarnaast
wil men graag ruimere openingstijden en meer beschikbare e-books in de
collecties. Ook is er behoefte aan meer groeps- en overlegruimten.

DIENS T V ER L ENING
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Publieksbereik
Om het brede publiek kennis te laten maken met onze onovertroffen
collecties werden er in 2018 en 2019 tal van evenementen
georganiseerd. Er waren in totaal zes tentoonstellingen in de
tentoonstellingsruimte van de UB, we werkten mee aan nog veel
meer tentoonstellingen in andere musea en erfgoedinstellingen,
en organiseerden workshops, bijeenkomsten en symposia waar
topstukken uit onze collecties ook in fysieke vorm zoveel mogelijk te
zien en in sommige gevallen zelfs aan te raken waren vanwege het
themaprogramma ‘Voorbij de inhoud’.
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ACTIVITEITEN
In 2018 organiseerden we diverse workshops, bijeenkomsten en symposia.
Zoals de studiemiddag rondom de Leidse opera De Vrijheijdt, waar op
basis van het recent verworven handschrift uit 1787 met daarin het libretto
van deze opera, fragmenten werden uitgevoerd door Collegium Musicum,
afgewisseld met lezingen door experts. Op de Asia Day die Indonesië als
focus had, volgde de vele bezoekers een interview over de Nederlandse
koloniale oorlog in Indonesië, een paneldiscussie met deskundigen over
de Indonesische politiek, economie en de Europees-Indonesische relatie,
een keynote over Maleise manuscripten en digitalisering, en presentaties
over Digital Scholarship met behulp van IIIF en het georefereren van
gedigitaliseerde kaarten via crowdsourcing.
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In 2019 werd een middag rond het 444-jarig bestaan van de Leidse
universiteit gehouden. Sprekers lieten hun licht schijnen over onderwerpen
uit het verleden en heden van de universiteit. Hierbij kwamen de
hoogleraren, de studenten, het academisch bedrijf en de huisvesting van de
universiteit aan bod. Tijdens het Symposium New Perspectives on Chinese
Writing deden experts uit binnen- en buitenland verslag van onderzoek
naar dit eeuwenoude maar springlevende schrift.

PUBL IEK SBER EIK
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Waanzinnige Wolkers
Week
Van 23 tot en met 27 september 2019 bruiste Leiden van de
Wolkers-activiteiten tijdens de Waanzinnige Wolkers Week. De
UBL en Museum De Lakenhal vierden met het publiek dat de
nalatenschap van Jan Wolkers een plek in Leiden heeft gekregen.
Een van de hoogtepunten van de Waanzinnige Wolkers Week
was de publieksmiddag rond Jan Wolkers in de Stadsgehoorzaal in
Leiden. Diverse sprekers lieten hun licht schijnen over Jan Wolkers
als schrijver, beeldend kunstenaar en Bekende Nederlander.
Daarnaast speelde de band Arzbach, Brunt & Smit nummers van hun
album De geest van Jan Wolkers, waren er televisiefragmenten te
zien en was er een openhartig gesprek tussen Peter van Zonneveld
en Karina Wolkers.
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TENTOONSTELLINGEN
Tijdens de Waanzinnige Wolkers Week werden twee tentoonstellingen
geopend. In de tentoonstelling Zeven gezichten van Jan Wolkers in de UB
kwamen de schrijver en de beeldend kunstenaar, de familieman en de
politiek activist aan bod. Ook werd aandacht besteed aan zijn banden
met Oegstgeest en Leiden en het bekende boek Turks Fruit. In de UB was
ook een panelententoonstelling te zien. Hierop werden aan de hand van
citaten van Wolkers en beelden uit zijn archief enkele van de belangrijkste
thema’s uit zijn leven en werk gepresenteerd. In Galerie LUMC was de
tentoonstelling Dieren, planten en familie - Jan Wolkers als tekenaar te zien.
De tentoonstelling toonde een selectie tekeningen uit de collectie van de
UBL.

ONTDEKKING HERINSCHRIJVING REMBRANDT
In het archief van de Universiteit Leiden is eind 2018 door conservatoren van
de UBL een document gevonden over de studietijd van Rembrandt in Leiden.
Het document toont aan dat Rembrandt langer student was aan de Leidse
universiteit dan altijd is aangenomen. Bij de bekendmaking van de ontdekking
in 2019 verscheen de publicatie Rembrandt en de Universiteit Leiden.
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Voorbij de inhoud
Met het themaprogramma ‘Voorbij de inhoud’ besteedde de UBL in 2018
en 2019 extra aandacht aan de materialiteit van tekst en beeld: het
object zelf. De fysieke kenmerken van historische teksten en beelden
spelen een grote rol in wetenschappelijk onderzoek. Bovendien bepalen
ze in hoge mate de kostbaarheid en zeldzaamheid van deze stukken, hun
kwetsbaarheid en hun charme. Voor de bijzondere collecties van de UBL
is materialiteit van tekst en beeld dan ook een belangrijk onderwerp.
Gedurende het themaprogramma werden in 2018 diverse activiteiten
georganiseerd die het mogelijk maakten de collecties te beleven. Zo was
er onder andere een themanummer van De Boekenwereld (tijdschrift
voor geïnteresseerden in het oude en moderne boek en de prentkunst),
de tentoonstelling Touching Treasures en een serie workshops in
contact met collecties rondom onder andere kaarten en atlassen en
middeleeuwse handschriften in 2019 gevolgd door workshops over
manuscripten uit Zuid- en Zuidoost Azië, geschiedenis van de Fotografie
en 444 jaar Universiteit Leiden.
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VRIENDEN
De Stichting Vrienden van de UBL ondersteunt onze activiteiten in
het algemeen, en specifiek de aanwas en het behoud van de bijzondere
collecties. In 2018 speelden de Vrienden een cruciale rol bij het
verkrijgen van de nalatenschap van Jan Wolkers waarvoor de UBL de
Vrienden zeer erkentelijk is. Andere verwervingen waaraan de Vrienden
hebben bijgedragen, betreffen een collectie Japanse manuscripten en
manuscriptkaarten uit het Hideshima familiearchief (Nabeshimadomein) (1853-1867) betreffende krijgskundige zaken, zoals artillerie
en kustverdediging, een perkamenten band in Nieuwe Kunst-stijl door
de sierkunstenaar C.A. Lion Cachet, dertien Indonesische spotprenten
in waterverf en een strooibiljet uit de jaren 1947-1949. Met hulp van de
Vrienden werd ook een eerder aangekocht achttiende-eeuws Perzisch
geïllustreerd handschrift van de Kulliyyat (Verzamelde werken) van Hafez
gerestaureerd.
De Vrienden maakten het in 2019 mogelijk om een unieke achttiendeeeuwse manuscriptkaart te verwerven van het eiland Timor, aangeduid
als ’t Groodt Timoor, ca. 1760. Getekend op papier. Een bijdrage van
de Vrienden stelde de UBL in staat om een interessante reeks boeken
te verwerven: De Verzamelde opstellen van Lodewijk van Deyssel in
vijf perkamenten banden in Nieuwe Kunst-stijl ontworpen door de
sierkunstenaar Theo Nieuwenhuis en gebonden door Jan Mensing.
De UBL verwierf tot slot aan het eind van 2019, met steun van de
Vrienden van de UBL een foto van fotograaf André Kertész uit de serie
Disportion uit de jaren dertig van de twintigste eeuw.
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Collecties en digitalisering
In 2018 en 2019 zijn enkele belangrijke collecties voor Universiteit
Leiden verworven, waaronder een grote collectie negentiende-eeuwse
fotografie van Zuidoost-Azië en de artistieke nalatenschap van schrijver
en kunstenaar Jan Wolkers. Daarnaast werden de collecties van de UBL
steeds meer digitaal beschikbaar gemaakt voor onderwijs, onderzoek en het
belangstellende publiek.

Naast de realisatie van de website Digital Collections, de online publicatie
Codices Vossiani Graeci et Miscellanei en de website Huizinga Online werd
het publiek in 2018 actief betrokken bij de crowdfundingsactie voor de
unieke collectie Panji-manuscripten en het georefereer-project Maps in the
Crowd - atlassen.
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Collectie Edwards
De UBL kreeg in 2018 de kans een grote collectie negentiende-eeuwse
fotografie van Zuidoost-Azië aan te kopen. De collectie omvat meer dan 3.700
foto’s van Nederlands-Indië en het vasteland van Zuidoost-Azië, waaronder
Singapore, Birma, Penang en Malakka. De foto’s vormen een belangrijke
aanvulling op de collectie koloniale fotografie van de UBL. De collectie is
aangekocht van particulier verzamelaar G.A. Edwards (1947-2019), die
deze in een periode van dertig jaar bijeen heeft gebracht. De verworven
collectie is door de UBL naar Edwards vernoemd en op 31 oktober werd een
speciale publieksmiddag georganiseerd met verschillende sprekers. U kunt de
presentaties nog altijd bekijken.
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Artistieke nalatenschap
Wolkers
In 2018 verwierf de UBL, samen met Museum De Lakenhal, de nalatenschap
van Jan Wolkers (1925-2007). De wens van de schrijver en kunstenaar
en zijn echtgenote Karina om de collectie in Leiden onder te brengen,
vanwege zijn jeugd in Oegstgeest, is hiermee in vervulling gegaan. Door
deze verwerving blijft het werk van een van Nederlands belangrijkste en
meest veelzijdige kunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog behouden en
beschikbaar voor expositie, onderwijs en onderzoek.
De nalatenschap omvat het literaire en persoonlijke archief van Wolkers,
die bestaat uit vele honderden stukken zoals brieven, dagboeken,
familiefoto’s, aantekeningen, typoscripten, drukproeven en nog veel meer.
Een belangrijk deel van het materiaal is gerelateerd aan literair werk als Kort
Amerikaans, Een roos van vlees, Terug naar Oegstgeest, De walgvogel, De
doodshoofdvlinder en de vroege verhalenbundels. Daarnaast zijn er brieven
en documenten rond opdrachten voor beeldend werk en rond de verfilming
van Turks fruit en andere romans. Verder zijn er circa 220 tekeningen,
waaronder alle vroege zelfportretten, dier- en plantenstudies, landschappen,
modeltekeningen, tekeningen in relatie tot beeldhouwwerken en selectie uit
Wolkers’ late aquarellen.
De verwerving van de nalatenschap van Jan Wolkers is mede mogelijk
gemaakt door bijdragen van Karina Wolkers, Mondriaan Fonds, Vereniging
Rembrandt, Prins Bernhard Cultuurfonds, Gemeente Leiden, Vrienden
Universitaire Bibliotheken Leiden, Leids Universiteits Fonds en Stichting
Zabawas.
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De UBL heeft via haar nieuwe website Digital Collections ruim 500.000
digitale objecten beschikbaar gemaakt. De invoer van de gedigitaliseerde
teksten, prenten, tekeningen, kaarten, foto’s en muziek uit de bijzondere
collecties is in 2017 gestart. In Digital Collections worden objecten
van uiteenlopende collecties opgenomen. Daarnaast zijn via aparte
collectiepagina’s topstukken als de UNESCO werelderfgoed-objecten
La Galigo en de Panji-manuscripten te raadplegen en kan Indonesische
popmuziek worden beluisterd. De objecten zijn sinds 2018 via Digital
Collections beschikbaar.

PANJI-MANUSCRIPTEN DIGITAAL
Dankzij steun van het publiek kon in 2018 de unieke collectie Panjimanuscripten van de UBL worden gedigitaliseerd. In totaal is via
crowdfunding 9.871 euro voor de digitalisering door donateurs
bijeengebracht. De collectie van meer dan 250 manuscripten met
eeuwenoude verhalen over de mythische Javaanse prins Panji ingeschreven in het UNESCO Memory of the World register - bestaat
uit unieke handgeschreven stukken in allerlei soorten, maten en in
verschillende talen. De manuscripten waren tot nu toe alleen te raadplegen
in de Leeszaal Bijzondere Collecties van de UBL maar zijn nu via Digital
Collections voor iedereen te zien en te gebruiken.
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55.000 HANDSCHRIFTEN VOSSIUS ONLINE
De Griekse en Grieks-Latijnse handschriften uit de collectie van Isaac
Vossius (1618-1689) zijn gedigitaliseerd en in samenwerking met
Brill in 2019 beschikbaar gemaakt als online publicatie.
De Codices Vossiani Graeci et Miscellanei omvatten 216 manuscripten
met Griekse en Grieks-Latijnse teksten, in totaal zo’n 55.000 pagina’s.
De middeleeuwse en vroegmoderne handschriften beslaan een grote
verscheidenheid aan genres.

MAPS IN THE CROWD - ATLASSEN
Via het project Maps in the Crowd ontsloten we in 2018 behulp van
het publiek elf 17e, 18e en 19e-eeuwse atlassen met meer dan 300
gedigitaliseerde kaarten van Azië. Belangstellenden werden uitgenodigd
om deel te nemen aan het project en kaarten te ‘georefereren’. Dankzij de
hulp van het publiek wordt de cartografische collectie beter toegankelijk.

HUIZINGA ONLINE
Het gepubliceerde en ongepubliceerde werk van Johan Huizinga (18721945), hoogleraar en de belangrijkste historicus van Nederland, wordt
sinds eind 2019 overzichtelijk op Huizinga Online gepresenteerd. De
UBL heeft zowel het wetenschappelijk archief van Huizinga, Huizinga’s
Verzamelde Werken als zijn correspondentie digitaal toegankelijk gemaakt.
Alle informatie op de website is in het Nederlands en het Engels vrij
beschikbaar.
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Onderzoek en
samenwerking
De UBL ondersteunt onderzoek via haar reguliere dienstverlening, door
het beschikbaar stellen van (bijzondere) collecties, en de activiteiten
van haar Centre for Digital Scholarship en het Scaliger Instituut. Daarom
werkt de UBL ook samen met nationale en internationale organisaties op
het gebied van digitalisering, collecties en open science.

FELLOWS
Met steun van uitgevers en particuliere stichtingen verwelkomde de
UBL in haar Scaliger Instituut in 2018 en 2019 in totaal 33 fellows en
20 gastonderzoekers uit 19 landen, om gedurende één tot drie maanden
onderzoek te doen met materiaal uit onze Bijzondere Collecties.
Deze fellowships werden mogelijk gemaakt door Brill, Elsevier, stichting
Van de Sande, Juynboll Stichting, Isaac Alfred Ailion Foundation,
mw. Drewes en de Vera Gottschalk-Frank Stichting. Wij zijn de financiers
van deze fellowships zeer dankbaar voor hun steun.
In 2019 kon de UBL de eerste twee Elsevier Fellowships for Digital
Scholarship toekennen. Hierdoor krijgen wetenschappers een unieke
kans om onderzoek te doen op het snijvlak van onze digitale bijzondere
collecties en digital scholarship. Paolo Rossini, PhD. (Scuola Normale
Superiore, Pisa, Italië) deed onderzoek waarvoor hij de netwerken van
Descartes digitaal moest modelleren. Prof.dr. James Plumtree (American
University of Central Asia, Kirgizië) deed onderzoek naar stilometrische
analyse van Kirgizische poëzie uit het midden van de negentiende eeuw.
Beide fellows werden ingebed in het Centre for Digital Scholarship
dat hen ook ondersteunde in het gebruik van de nieuwste digitale
onderzoekstechnieken.
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Visiting Scaliger
Professor Ted
Underwood
Prof.dr. Ted Underwood (University of Illinois at Urbana-Champaign,
VS) was in 2019 de Visiting Scaliger Professor. Underwood’s
onderzoek richt zich op statistische en computationele modellering
van geesteswetenschappelijke bewijsvoering, machine learning
en text mining, boekgeschiedenis, digitale bibliotheken,
literatuursociologie, computationele sociale wetenschappen en digitale
geesteswetenschappen. De aanstelling als Visiting Scaliger Professor
werd mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning door Elsevier
waarvoor onze oprechte dank.
Op 21 november 2019 organiseerde de UBL, het Centre for Digital
Scholarship en het Leiden Centre for Digital Humanities een symposium
over Tools Criticism met verschillende Nederlandse experts en een panel,
waar ook Underwood aan deelnam. Het symposium draaide om het idee
dat digitale onderzoeksinstrumenten vrijwel onvermijdelijk een zekere
theoretische, praktische of methodologische tendens reflecteren en dat
het van belang is om hierover kritisch na te denken.
Aansluitend aan het symposium hield Underwood een goedbezochte
publiekslezing over The Role of the Humanities in an Information Age.
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SAMENWERKINGSPARTNER
De UBL is een bibliotheek met collecties van wereldformaat die ook een
sterk internationaal karakter hebben. Daarom werken we veel samen met
internationale partners en ontvangen we vaak internationale collega’s.
Hieronder noemen we een aantal hoogtepunten van de afgelopen twee jaar.
In 2018 sloten de Nationale Bibliotheek van Indonesië en UBL een
samenwerkingsovereenkomst, met de intentie samen te werken op het
gebied van digitalisering, collecties, onderzoek en training. De UBL
ontving in 2019 collega’s uit Jakarta voor een trainingsprogramma rond
onderzoeksdatamanagement en Open Science. Dankzij de samenwerking
werden de Panji-manuscripten die berusten in beide instellingen
gedigitaliseerd en met elkaar uitgewisseld. Op 3 december 2019 werd op
een feestelijke bijeenkomst in Jakarta een eerste set gedigitaliseerde Panjimanuscripten gedeeld.
ICAS Book Prize
Van 16 tot en met 19 juli 2019 was de International Convention of Asia
Scholars (ICAS) te gast in Leiden. De UBL trad op als gastheer voor de
2.200 Azië-specialisten en organiseerde speciaal voor deze conferentie
een tentoonstelling over Memory of the World: Panji – Diponegoro – La
Galigo. De UBL/Asian Library sponsorde de ICAS Book Prize (IBP) een
van de meest prestigieuze boekenprijzen in het Asian Studies veld, die
werden uitgereikt tijdens de openingsceremonie. Tijdens ICAS vonden
diverse panels plaats waarbij conservatoren en vakreferenten van de UBL
betrokken waren. Daarnaast waren er twee special events voor de ICASdeelnemers in de Universiteitsbibliotheek/Asian Library.
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TENTOONSTELLINGEN IN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 2018-2019
25 januari - 17 mei 2018			
15 juni - 9 september 2018			
20 september 2018 - 13 januari 2019		
25 januari - 12 mei				
23 mei - 1 september				
23 september 2019 - 12 januari 2020		

Bloot of bedekt
Touching Treasures
Fish & Fiction
Minerva's Metamorfosen
Memory of the World. Panji - Diponegoro - La Galigo
Zeven gezichten van Jan Wolkers

SAMENWERKINGEN 2018-2019
In samenwerking met Het Huis van het Boek de tentoonstelling De Bijzondere Band Art Nouveau-boeken van Dijsselhof, Lion Cachet en Nieuwenhuis in
het Museum Meermanno in Den Haag (22 maart t/m 23 juni 2019).
In samenwerking met het Fotomuseum Den Haag de tentoonstelling Fotografie wordt Kunst - Photo-Secession in Holland 1890-1937 (7 september t/m 8
december 2019). Voor het eerst dat vroege Nederlandse kunstfotografie als sector-brede, samenhangende beweging werd tentoongesteld.

BRUIKLENEN 2018-2019
• M
 etropolis van kunstenaar Paul Citroen (1896-1983), Tate Britain, tentoonstelling Aftermath: Art in the Wake of World War One (5 juni t/m
24 september 2018) en Museum Boijmans-Van Beuningen, tentoonstelling Nederland-Bauhaus. Pioniers van een nieuwe wereld (9 februari t/m 26 mei
2019).
• Dorpsgezicht van Pieter Brueghel de Oude, Kunsthistorisches Museum, Wenen, tentoonstelling Bruegel (2 oktober 2018 t/m 13 januari 2019).
• F
 oto’s, waaronder acht daguerreotypieën van de Borobudur door Adolph Schaefer, Wereldmuseum Rotterdam, tentoonstelling Dossier Indië (1 oktober
2019 t/m 14 juni 2020).
• T
 ekening van Jan Lievens en de pas ontdekte herinschrijving van Rembrandt aan de Leidse Universiteit, Museum De Lakenhal, tentoonstelling
De Jonge Rembrandt (1 november 2019 t/m 9 februari 2020) en het Ashmolean Museum in Oxford (10 augustus t/m 1 november 2020).
• E
 en tiental bijzondere boeken en handschriften, waaronder de negende eeuwse Aratea, Rijksmuseum Boerhaave, tentoonstelling Kosmos:
Kunst & Kennis (9 oktober 2019 t/m 15 maart 2020).

J A A RV ER SL AG UNI V ER SI TA IR E BIBL IOT HEK EN L EIDEN 201 8 -2019 

T EN TO ONS T EL L INGEN , S A MENW ER K INGEN EN BRUIK L ENEN

30

AANWINSTEN EN SCHENKINGEN 2018-2019
• Schenking in 2018 van ongeveer vijfhonderd boeken over de Italiaanse bezetting van Libië en Arabische taalkunde. Een groot deel
van de collectie is in het Arabisch en geeft een lokaal of Osmaans perspectief.
• Aanschaf in 2019 van 1.000 eigentijdse Marokkaanse wetenschappelijke werken op de boekenbeurs van Casablanca, de Salon
International de l’ Édition et du Livre (SIEL). Deze boekenbeurs is een van de grootste in Noord-Afrika en vervult een zeer
belangrijke rol in de uitwisseling van literatuur en kennis uit dit deel van de wereld.
• Schenking in 2019 van 13.023 boeken op het gebied van Portugese taal- en letterkunde en de cultuurgeschiedenis van Portugal,
Brazilië, Angola en Mozambique door de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht.
• Schenking in 2019 van ruim drie meter boeken met bandontwerpen en illustraties van kunstschilder, illustrator, boekbandontwerper
en graficus L.W.R. Wenckebach (1860-1937). Door deze schenking heeft de UBL de grootste collectie Wenckebach-boekbanden in
Nederland.
• Schenking in 2019 van het Archief Mondelinge Geschiedenis Het Chinese Indonesian Heritage Center (CIHC). Het archief bevat
digitale audiobestanden van interviews met Chinezen afkomstig uit Indonesië en digitale samenvattingen behorend bij de interviews.

SCHENKING OBJECTEN EN BUDGETTEN VRIENDEN 2018-2019
• Prof. dr. Harm Beukers schonk via de Vrienden een Japans boekje Banpo Sosho Yojihen (Owari. Kagyoshoya, 1841): een cursus
Nederlands door Ito Keisuke (1803-1901).
• Uit het legaat van UBL-Vriendin Els Tholen werden twee gekleurde prenten aangekocht van de Nederlandse kunstenaar Carel Visser.
• Door een gedeeltelijke besteding van het Rombouts Fonds werd een tweetal Chinese boeken aangeschaft: een exemplaar van Yuti
mianhua tu en een exemplaar van Jilei.
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Financieel overzicht
De realisatie 2018 liet een overschot zien van k€ 415 als gevolg van het niet volledig kunnen afronden van een aantal geplande
activiteiten. In overleg met het CvB is een bestemde reserve gevormd voor genoemd bedrag om de afronding van deze activiteiten te
kunnen realiseren in 2019. Het daardoor ontstane tekort in dat jaar is ten laste gebracht van deze reserve.
Gedurende 2019 is de UBL begonnen met een grote verhuisoperatie waarbij de opslag in het Van Steenisgebouw geoptimaliseerd is.
Hierdoor kwam er ruimte om een totaal van bijna 6 kilometer collecties te verhuizen vanuit de opslag Witte Singel naar het Van Steenis.
Doel van deze operatie was het verkrijgen van extra opslagruimte in verband met de verbouwing van de Humanities Campus. Deze
operatie is vanwege de omvang niet helemaal uitgevoerd in 2019. Het saldo van de bestemde reserve (k€ 47) wordt in 2020 gerealiseerd.
Exploitatie
(bedragen in k€)
Baten
Universitaire bijdrage
Baten Onderwijs
Onderzoeksbaten werk i.o.v. ov. Derden
Overige Baten
Totaal baten
Personeelslasten
Afschrijvingslasten
Materiële lasten
Totaal lasten

Begroting
2018

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

12.719
7

13.982
12

3.961
16.687

13.408
13
9
4.252
17.682

4.376
18.370

13.982
6
22
5.345
19.355

7.842
247
8.599
16.687

8.440
199
8.628
17.267

9.258
180
8.932
18.370

9.294
180
10.244
19.718

Financiele baten/lasten & Deelnemingen

0

6

Netto Resultaat

0

414

0

-368

Personeel
in FTE (jaargemiddelde)
OBP O&O
OBP
Totaal aantal FTE in eigen dienst

Begroting
2018
80,4
40,9
121,3

Realisatie
2018
81,8
40,6
122,4

Begroting
2019
85,5
44,4
129,9

Realisatie
2019
82,7
43,5
126,2
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Cijfers
2019

2018

2017

9

9

7

Virtual Research Environments voor onderzoek

33

32

27

Internationale gastonderzoekers, Brill, Elsevier, Van de Sande,
Juynboll, Ailion, Drewes, Arminius Fellows

24

29

27

Uur per week open (locatie UB)

103

103

103

Fte medewerkers

126

122

122

Cursussen

334

379

350

Abonnees ontvingen Snapshots / Leiden special Collections Blog

1.408

1.322

1.270

Studieplekken

2.290

2.212

2.090

Volgers op Twitter @ubleiden

4.133

3.601

2.637

Cursusdeelnemers

7.235

6.596

4.835

Gedrukte boek aanwinsten

25.100

26.384

23.002

Totaal aantal items in Leids Repositorium

37.685

35.569

31.217

Vragen beantwoord via balies, telefoon en online

48.092

45.300

51.623

Betaalde elektronische tijdschriften

48.774

50.573

60.159

Uitleningen

180.605

197.027

202.488

Totaal aantal bezoeken website

887.240

891.362

847.837

Keer zijn (delen van) e-books gebruikt

740.544

810.092

466.097

Bezoeken UBL (alle locaties)

2.578.805

2.357.911

2.236.751

Zoekacties in de Catalogus

4.519.678

4.453.519

4.360.890

E-books

5.106.610

4.743.932

4.391.923

Geraadpleegde artikelen in e-journals

4.789.122

4.764.708

4.179.955

Downloads van bronnen in Leids Repositorium

7.309.186

6.479.398

4.023.427

Locaties
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