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Universitaire Bibliotheken Leiden 
 

2014  



Voorwoord 
 

 

Het jaar 2014 draaide voor een belangrijk deel rond de collecties die vanuit KIT en KITLV naar de 
Universitaire Bibliotheken Leiden kwamen. Samen met de al aanwezige materialen beheert de 
Universiteit Leiden nu de grootste collectie op het gebied van Indonesië en de Caraïben. Om 
deze op een adequate manier toegankelijk te maken, zijn allerlei voorbereidingen in gang gezet, 
van digitalisering tot huisvesting. 
 
Maar ook op andere vlakken hebben we weer hard aan de weg getimmerd: nieuwe diensten op het 
gebied van datamanagement, data- en textmining krijgen gestaag vorm. De onderzoeksdienst voor 
Virtual Research Environments is getest op onderwijs en we geven advies over een 
universiteitsbrede aanpak voor publiceren in Open Access, conform de eisen die door de overheid 
gesteld worden. 
 
De vernieuwde UB valt goed in de smaak bij onze bezoekers: in 2014 verwelkomden we het 
miljoenste bezoek van het jaar. Naast de moderne studiefaciliteiten wordt gretig gebruik gemaakt 
van de nieuwe koffiebar Café UBé, als plek om even te relaxen en om elkaar te ontmoeten. Maar 
ook van buiten de bibliotheek, zelfs van de andere kant van de wereld, wordt het alsmaar 
makkelijker om onze collecties te raadplegen via internet en apps. Bovendien komt u onze 
bijzondere collecties ver buiten Leiden nog tegen in tentoonstellingen. Zo reist een topselectie van 
onze oosterse handschriften sinds 2013 door het Midden-Oosten en Noord Afrika. Ook grote 
musea in New York en Parijs leenden erfgoedstukken voor tentoonstellingen. Dichter bij huis vond 
de tentoonstelling Leiden viert Feest plaats in het Rembrandthuis, rond tekeningen van onder 
meer grote meester als Rembrandt en Goltzius in onze collectie. 

 
In dit jaarverslag leest u een grote selectie van deze en andere resultaten waar we trots op zijn. 

Lees het als PDF of  online. Of volg ons jaarverslag de komende tijd in tweets op @UBLeiden. 
Intussen werken wij snel verder, want de ontwikkelingen staan niet stil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurt De Belder  
Bibliothecaris van de Universiteit 
Directeur Universitaire Bibliotheken Leiden 

http://ubljaarverslag2014.tumblr.com/tagged/ubl2014
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The Asian Library 
 

“Met de nieuw te realiseren Asian Library creëert de 
Universiteit Leiden een van ’s werelds meest vooraanstaande 
bibliotheken en een belangrijk internationaal centrum voor 
studie en onderzoek op het gebied van Azië.”  

( The Asian Library at Leiden University: A major international hub on Asia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
’s Werelds grootste 

collectie voor Indonesië 

en de Caraïben 

 
Blijf op de hoogte van 

ontwikkelingen rond 

The Asian Library: 

 
 The Asian Library 

 
 
 
Ernst Hirsch Ballin, voorzitter 

Wetenschapscommissie 
KITLV, tijdens de overdracht: 

 
“Met deze omvangrijke 
collectie heeft de 
universiteit goud in handen”  
 Lees het verslag van 

de  overdracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indonesische vicepresident 

bezoekt UB 
 
 
 
Indonesische ambassadeur 
H.E. Retno L.P. Marsudi tijdens 
het Asian Library event: 
 

“The Asian Library is een 

belangrijke brug tussen 

Nederland en Indonesië”  

Bekijk de video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internationale toppositie van 

collectie Sinologie bevestigd 
 
 
 
De Indonesische vicepresident 

Boediono bezoekt UB en toont zich 

onder de indruk van de collecties: 
 

“De Universiteit Leiden blijft een van 

de belangrijkste onderzoekscentra 

over Indonesië in de wereld. Met het 

KITLV-kantoor dat Leiden overneemt is 

ze binnenkort permanent 

vertegenwoordigd in Jakarta.  
Ik hoop dat dit een opstap is 
voor een verdere vruchtbare 
samenwerking”  
 Lees het verslag van het bezoek 

 
 
 
 
 
 
Universiteit Leiden krijgt 

Koloniale Kaarten (KIT) online  

Asian Library  

 
 

http://asianlibraryleiden.nl/
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‘s Werelds grootste collectie voor Indonesië en de Caraïben  
In 2014 kreeg Universitaire Bibliotheken Leiden de  omvangrijke collecties Indonesië in beheer 
van  het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW). De Universiteit 
Leiden beschikt hiermee, inclusief de in 2013 overgenomen erfgoed- en kaartencollecties van 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en de eigen, rijke collecties van de UBL, over ’s 
werelds grootste verzameling over Indonesië. Volg de ontwikkelingen rond The Asian Library op 
ons weblog  The Asian Library. 

 

Universiteit Leiden krijgt Asian Library  
De bibliotheek zal de omvangrijke collecties en gedigitaliseerde bronnen op het gebied van Azië 
(waaronder de collecties Zuidoost Azië KERN, Sinologie, KITLV en KIT), onder één dak aanbieden:  
The Asian Library. Dankzij nauwe samenwerking met academische en culturele instellingen is 
Universiteit Leiden al langer een internationaal kennisknooppunt op het gebied van Azië. Dat zij 
hiermee ook een aantrekkelijke partner vormt voor bedrijfsleven en politiek bleek uit de grote 
belangstelling voor het netwerkevenement dat we organiseerden om de plannen voor The Asian 
Library te presenteren. Het publiek bestond uit afgevaardigden uit internationale overheden, 
multinationals en de educatieve, research en culturele sectoren. De lezingen zijn grotendeels terug 
te vinden op ons YouTube kanaal. 

 

Indonesische Vicepresident Boediono bezoekt UB  
De Indonesische vicepresident Boediono bracht een bezoek aan de Universiteit Leiden.  In de  
Universiteitsbibliotheek bekeek hij zeldzame boeken, tekeningen, foto’s, kaarten en manuscripten 
van prominente figuren uit de Indonesische geschiedenis en wetenschap. De vicepresident toonde 
zich onder de indruk. Bibliothecaris Kurt De Belder informeerde hem dat de recentelijk 
overgenomen collecties van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) en het Koninklijk 
Instituut voor Land- en Volkenkunde (KITLV) grotendeels worden gedigitaliseerd en toonde 
Boediono alvast een digitale kaart van diens geboorteplaats. 

 

Koloniale Kaarten (KIT) online  
De koloniale kaarten van de voormalige bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
(KIT) zijn weer  online beschikbaar. Tot de sluiting van de KIT-bibliotheek telde de digitale 
kaartencollectie enkele duizenden gebruikers per maand vanuit de hele wereld. Deze cijfers alleen 
al geven aan hoe waardevol de collectie is voor onderzoekers, lokale historici en overige 
geïnteresseerden. De UBL heeft er dan ook hoge prioriteit aan gegeven om de digitale collectie van 
circa 11.000 kaartbladen zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken. 

 

Internationale toppositie van collectie Sinologie bevestigd  
De collectie Sinologie kreeg het afgelopen jaar een flinke boost dankzij de  opening van een Taiwan  

Resource Centre for Chinese Studies (TRCCS). Kurt De Belder, bibliothecaris van de universiteit: ‘Met de 

oprichting van een TRCCS in Leiden wordt de internationale toppositie van de collectie Sinologie van de 

Universiteit Leiden niet alleen bevestigd maar ook verder verstevigd.’ Naast een papieren selectie 

komt in Leiden een replica beschikbaar van het zeldzame twintigdelige The Scorched Edition of the 

Annotated Dongpo’s Poetry, waarvan wereldwijd maar 350 sets in omloop  
zijn. Veel groter nog is de uitbreiding van het digitale aanbod. De hele collectie van het TRCCS 

is terug te vinden in de Catalogus. 
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Vooruit met de bibliotheek 
 

“Wij zijn een vanzelfsprekende samenwerkingspartner 
voor wetenschappelijke instituten, opleidingen en 
onderzoeksgroepen. De UBL kijkt vooruit zodat zij zichzelf 
en haar gebruikers vandaag al kan voorbereiden op nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden binnen haar taakgebied.”  

( Partner in Kennis) 
 
 
 
 
 
 

Blijf op de hoogte van 

ontwikkelingen rond 
datamanagement: 

 
 Leiden Research Data Blog 

 
 
 

 
Verantwoord datamanagement Data & text mining: de rol van de bibliotheek 

 
 
 
 

 
Blijf op de hoogte van 
ontwikkelingen rond 

Open Access: 

 

 
Lees meer over Data & Text 

Mining bij UBL 
 

 
 Project Data & Text Mining 

 
 Leiden Open Access Blog 
 
 
 
 
 
 

Open Access: voorbereid 

op de gouden en groene route 
 
 
 
 

Bekijk het overzicht van alle  
Virtual Research Environments 

 

 
 Overzicht van alle  
 VRE’s 

 
 
 
 
Virtual Research Environments in  

onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 nieuwe Virtual Research 

Environments voor onderzoek 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/meerjarenbeleidsplan-ubl-2011-2015.pdf
http://blogs.library.leiden.edu/researchdata/
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/research-en-publiceren/data--en-textmining
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https://vre.leidenuniv.nl/SitePages/Home.aspx
https://vre.leidenuniv.nl/SitePages/Home.aspx


Open Access: voorbereid op de gouden en groene route  
De Universiteit Leiden wil zich goed voorbereiden op de te verwachten toename aan gold en green 
open access publicaties. De bibliotheek deed onderzoek naar de kosten, 
financieringsmogelijkheden en organisatorische processen voor de universiteit en het LUMC om 
aanbevelingen te doen voor de opzet van dienstverlening rond het publiceren in open access. 
 

Verantwoord Datamanagement  
Het Leiden Research Data Office van UBL is nauw betrokken bij het project Datamanagement waarmee 

de universiteit anticipeert op trends zoals het toenemend gebruik van digitale data, eisen van 

subsidieverstrekkers en wetenschappelijke integriteit. Als eerste resultaat van het project is eind 2014 

de Voorlopige Richtlijn Datamanagement opgeleverd. Op basis hiervan worden trainingen en een 

dienstencatalogus ontwikkeld om in alle fasen van het onderzoeksproces verantwoorde keuzes te 

maken conform universitair beleid, eisen van externe partners, en relevante wet- en regelgeving. Volg 

de ontwikkelingen op ons  weblog over datamanagement. 
 

 

Data & text mining: de rol van de bibliotheek  
Hoe kan de bibliotheek helpen om data en text mining toe te passen op de digitale collecties? Door 
middel van twee pilots bij Science en Geesteswetenschappen kreeg UBL inzicht in het soort 
producten en diensten waar onderzoekers behoefte aan hebben. In dit kader organiseerde UBL 
het symposium Digital Scholarship and the Role of the Library. Een internationaal gezelschap van 
ruim 80 onderzoekers en vertegenwoordigers van wetenschappelijke bibliotheken nam deel. De  
presentaties van de lezingen en workshops zijn online terug te lezen. 
 

 

Virtual Research Environments in het onderwijs  
UBL experimenteerde in 2014 met Virtual Research Environments (VRE’s) in het onderwijs door 
studenten toe te laten in bestaande onderzoeks-VRE’s en speciaal ingerichte studenten-VRE’s. 
Relatief simpele omgevingen waarbij de studenten aan de slag gaan met data blijken het best te 
werken. De VRE blijkt slechts beperkt geschikt als semi-leeromgeving. Anders dan in Blackboard zijn 
er bijvoorbeeld geen modules voor peer review, integratie met een beoordelingscentrum of 
plagiaatcontrole. Docenten waarderen de ondersteuning vanuit de UBL en de veilige omgeving 
om data te delen, maar studenten maken liever gebruik van laagdrempeliger applicaties zoals 
Google Docs. Na aanvullende pilots wordt het project in de zomer van 2015 afgerond. 
 

 

9 nieuwe Virtual Research Environments voor onderzoek 

 

 • Garbage Matters   • The popular culture of illegality  • Protagoras sources (GLTC) 
 

 

 (Japans)   (TCLA)   
 

• ORI Research Project   • Faces of the enemy  • Chinese Empires (Sinologie) 
 

(Rechten)   (Geschiedenis)   
 

     
 

 • Vaccination in   • Reconstructing the past   • Photographs preservation 
 

 Atherosclerosis   through languages of the   (Kunstgeschiedenis) 
 

 (Farmacie)   present: The lesser Sunda   
 

   Islands   
 

   (Linguistiek)   
 

 
 Bekijk het overzicht van alle VRE’s 
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De drempelverlagende bibliotheek 
 

“Studenten en onderzoekers moeten zoveel mogelijk 
toegang hebben tot de collecties en diensten van de UBL 
– hoe, waar en wanneer dan ook.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijzondere collecties 

wereldwijd toegankelijk 

 
( Partner in Kennis) 

 

 
Ga naar de Catalogus: 
 
 

 Catalogus 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kies zelf waar u uw 
boeken ophaalt 

 
 
 

Download deze handige apps: 
 

 
•  Browzine (e-journals)  
•  Encyclopaedia Britannica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bibliotheek overal bij je 
 
 
 

 
Kijk welke publicaties al 

online beschikbaar zijn: 

 
 Knowledge Unlatched 

 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe wetenschappelijke 

collecties direct digitaal Geef uw mening beschikbaar via open access 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/meerjarenbeleidsplan-ubl-2011-2015.pdf
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/zoeksystemen/de-catalogus
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/zoeksystemen/de-catalogus
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/bezoeken-en-gebruiken/mobiele-diensten/artikelen-lezen-met-browzine
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/04/encyclopaedia-britannica-in-een-app
http://www.knowledgeunlatched.org/


Bijzondere collecties wereldwijd toegankelijk  
Alle bijzondere collecties van de UBL zijn nu te vinden via WorldCat, een wereldwijde catalogus 
van materiaal in de collecties van meer dan 10.000 bibliotheken in tientallen landen. We 
verbeterden de presentatie van de bijzondere collecties in onze eigen Catalogus. De thumbnails 
zijn een stuk groter, zodat u ze nu ook kunt gebruiken om te browsen. Via een aanvraagbutton in 
onze Catalogus kunt u  scans bestellen van alle bijzondere collecties voor zover deze nog niet 
beschikbaar zijn via de Catalogus. Na aanvraag en betaling ontvangt u uw bestelde scans via een 
link in een email. 
 
 
 

Kies zelf waar u uw boeken ophaalt  
Laat uw aangevraagde boeken voortaan  bezorgen bij de bibliotheeklocatie van uw keuze. En kies 
ook zelf bij welke locatie u ze weer inlevert. Wanneer u materiaal aanvraagt via de Catalogus kunt 
u voortaan aangeven bij welke locatie u het op wilt halen. Zo kunt u alle materialen laten bezorgen 
op de locatie waar u regelmatig komt of die het dichtst bij is. Of u kunt er juist voor kiezen om de 
boeken in de UB op te halen waar u ook tot 's avonds laat of in het weekend terecht kunt bij de self 
service lockers. Evenzo kunt u de geleende boeken op elke locatie weer inleveren. 
 
 
 

Nieuwe wetenschappelijke boeken direct digitaal via open 
access beschikbaar  
Samen met ongeveer 300 bibliotheken uit 24 landen en 13 gereputeerde wetenschappelijke uitgevers 

(waaronder Brill, Cambridge, De Gruyter, Michigan, Duke) werkt UBL samen via  Knowledge Unlatched 

om boeken binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen direct na publicatie digitaal 

via open access aan te bieden. In een eerste pilot kwamen 28 boeken onmiddellijk beschikbaar, onder 

meer via de Catalogus van de UBL. Er volgen meer pilots om de werkwijze te verfijnen. Ook Leiden 

University Press (LUP) zal in de nabije toekomst participeren. 
 
 
 

De bibliotheek overal bij je  
Met de nieuwe knop Thuistoegang in het vaste menu op onze website is het makkelijker om als 
student of medewerker van Universiteit Leiden de digitale collecties van buiten de bibliotheek te 
raadplegen. Wanneer u meteen inlogt met uw ULCN gegevens krijgt u van afstand toegang tot 
ruim 47.000 e-journals, ruim 1,3 miljoen e-books en honderden databases, elektronische 
naslagwerken en digitale tekst- en beeldcollecties. Daarnaast kunt u inmiddels het merendeel van 
onze e-journals raadplegen, annoteren, opslaan voor offline toegang, delen met uw sociale 
netwerk en favorieten opslaan met de app  Browzine . Ook de  Encyclopaedia Britannica is sinds 
2014 voor studenten en medewerkers beschikbaar als app. 
 
 
 

Geef uw mening  
 Onze tweejaarlijkse tevredenheidsenquête leidt tot veel nuttige feedback. In 2014 deden ruim 
3700 studenten en medewerkers mee. U bleek best tevreden, de totaalscore was iets hoger dan de 
voorgaande enquête. De grote verbeterpunten lagen bij onderwerpen die onze aandacht al 
kregen en in 2015 snel opgelost kunnen worden, zoals ruimere openingstijden van de UB in het 
weekend, aanvragen op een locatie naar keuze laten bezorgen en een universiteitsbreed 
printerbeleid. Ondanks enorme uitbreiding van het aantal werkplekken in de UB, de Bibliotheek 
Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Bibliotheek Rechten blijft de vraag om meer 
werkplekken een aandachtspunt. 

https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/07/http---www.bibliotheek.leidenuniv.nl-bijzondere-collecties-praktisch-reproductie-materiaal-bc.html
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/02/kies-zelf-waar-u-uw-boeken-ophaalt
http://www.knowledgeunlatched.org/
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/11/merendeel-e-journals-nu-toegankelijk-via-browzine-app
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/04/encyclopaedia-britannica-in-een-app
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/01/bibliotheken-scoren-goed-in-tevredenheidsenquete


De aantrekkelijke bibliotheek 
 

“De UBL is door de hoogwaardige toegang tot onze 
rijke collecties en diensten die wij bieden, zowel ter  
plaatse als digitaal, een asset voor de Universiteit, een 
positieve factor die medebepalend is bij de keuze voor 
werken en studeren aan de Universiteit Leiden. Een 
aantrekkelijke presentatie hiervan levert een positieve 
bijdrage aan het imago en de outreach van de Universiteit.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UB verwelkomt miljoenste 

bezoek van het jaar 
 

 
De pers over The Art of the Islamic 
Book from Leiden Collections: 

 
“The impact of the Leiden collections is 
profound by all means and provides 
insight for diverse fields of study from 
history to linguistics, law to geography.”  
Gulf Times, 2/12/2013  
“As the Arab world struggles to preserve 
the Arabic language as it is increasingly 
overshadowed by the English-speaking 
world, there are institutions like Leiden 
University that have dedicated over 400 
years to this language crusade as 
manifested through its rarest collection of 
manuscripts and scrolls.”  
The National, 5/12/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tentoonstellingen, 

lezingen en een hoax 

 
 
 
Miljoenste bezoek aan de UB in 2014, 
Sandra van der Sommen: 

 
“Ik kom elke dag in de UB” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museumwaardige collecties  
(Foto: amara-photos.com) 

 
 
 

 
NRC naar aanleiding van The Asian 
Library & Investigating Indonesia: 

 
“Leiden heeft ‘t: álles 
van Indië tot Indonesië”  
>  Lees het artikel 

 
( Partner in Kennis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Café UBé: definitief een 

koffiebar voor de UB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNN kopt: 
 

“Gold mine of cheeky medieval 
doodles show ancestors just as 
silly as us”  
 Lees het artikel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotheek van 

ontdekkingen 

http://asianlibraryleiden.nl/?p=139
http://media.leidenuniv.nl/legacy/meerjarenbeleidsplan-ubl-2011-2015.pdf
http://edition.cnn.com/2014/11/03/world/medieval-doodles/index.html


UB verwelkomt miljoenste bezoek van het jaar  
In december verwelkomde de UB  Sandra van der Sommen als miljoenste bezoek aan de UB in 2014.  
Alle locaties bij elkaar opgeteld kwam UBL op ruim 1,75 miljoen bezoeken. Sandra werd in de 
bloemetjes gezet en kreeg een jaar lidmaatschap van de Vrienden van de Universitaire Bibliotheken 
Leiden cadeau. Ze studeert Kunstgeschiedenis en vertelde dat ze dagelijks in de UB komt. Ze is erg 
tevreden sinds de verbouwing waarmee de UB in zeven jaar tijd haar uitstraling moderniseerde met 
voorzieningen als samenwerkruimtes en een mediaruimte.  In 2014 vierden we de afronding van de  
reeks verbouwingen met een feestelijk programma van workshops rond onze nieuwe diensten. 
 

 

Café UBé: definitief een koffiebar voor de UB  
Na een pilot met een tijdelijke koffiebar in de UB bleek dat er veel behoefte was aan een goed 
ingerichte voorziening met koffie van goede kwaliteit en vers belegde broodjes. Het universitair 
facilitair bedrijf heeft hier gehoor aan gegeven en toverde de tijdelijke koffiebar om in  het 
moderne  Café UBé, waar u voortaan welverdiend kunt pauzeren en af kunt spreken met 
vakgenoten. 
 
 

Tentoonstellingen, lezingen en een hoax  
De UBL organiseerde dit jaar weer een uitgebreid programma van tentoonstellingen en lezingen 
rond de collecties, onder de paraplu van Podium071. Zo gaven vier aan KITLV verbonden 
onderzoekers  lezingen over actuele onderwerpen in Zuidoost Azië en de Cariben bij de 
tentoonstelling Investigating Indonesia. Vanwege de tentoonstelling Books, Crooks & Readers , 
over vervalsing en misleiding, zetten studenten van Leiden University College een  hoax op rond de  
ontdekking van een brief van William Franklin. De tentoonstelling  Strijd om de herinnering werd 
helemaal samengesteld door de onderzoekers van het NWO-VICI project Tales of the Revolt. 
 

 

Museumwaardige collecties  
Een aantal stukken uit onze bijzondere collecties was te zien in musea, op universitaire locaties, 
in een rondreizende tentoonstelling in het Midden-Oosten en online:  
• Rembrandthuis:  Leiden viert Feest (tekeningen van meesters als Rembrandt en Goltzius)   
• Rijksmuseum van Oudheden:  Voortreffelijk en Waardig (oosters erfgoed vanwege 400 

jaar Leidse leerstoel Arabische Taal en Cultuur)   
• Westfries Museum:  Straatwerken  (tekeningen van Bramer)   
• LUMC:  Souvenir de Voyage (Reisfotografie met een interactief fotoalbum dat gemaakt 

werd door studenten Mediatechnologie)   
• Oude UB:  Sayyid ʿUthman: een Leven in Dienst van de Islam en de Koloniale Overheid 

(KITLV collectie)   
• Reizend door Midden-Oosten:  The Art of the Islamic Book from Leiden Collections – 

Eastern  Beauty in Reproductions (Islamitische handschriften)   
• Online:  Translating Shakespeare Around The Globe en  Collectie Hans Vrijmoed: Haagse 

en  Rotterdamse modern kunst  
 

 

Bibliotheek van ontdekkingen  
Er valt nog zoveel te ontdekken in en rond onze bijzondere collecties!  
• In 2014 ontdekte Boekhistoricus Erik Kwakkel een zeldzame boekenlegger uit vermoedelijk de 

dertiende of veertiende eeuw. De vondst leidde zelfs tot een  artikel op de website van CNN.   
• Dankzij revolutionair onderzoek weten we sinds 2014 dat  de oudste Koranfragmenten die in  

Leiden bewaard worden meer dan een eeuw ouder zijn dan we dachten: gedateerd tussen 650 
en 715 AD.  

https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/12/hoera-1-miljoen-bezoeken
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/08/vernieuwde-bibliotheek-nieuwe-diensten
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/nieuws/11feb14.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/nieuws/11feb14.html
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/12/koffie-cafe-ube
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/11/lezingen-investigating-indonesia
hhttps://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/06/brief-van-franklin-is-hoax
hhttps://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/06/brief-van-franklin-is-hoax
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/04/tentoonstelling-strijd-om-de-herinnering
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/01/leiden-viert-feest-hoogtepunten-uit-een-academische-collectie
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/02/voortreffelijk-en-waardig.-400-jaar-arabische-studies-in-nederland
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2013/12/tekeningen-‘straatwerken’-te-zien-in-hoorn
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/06/tentoonstelling-in-lumc-souvenir-de-voyage
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/11/tentoonstelling-sayyid-ʿuthman-van-batavia
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2013/06/tentoonstelling-van-leidse-oosterse-handschriften-in-cairo
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2013/06/tentoonstelling-van-leidse-oosterse-handschriften-in-cairo
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/03/webtentoonstelling-translating-shakespeare-across-the-globe
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2013/03/schenking-haagse-en-rotterdamse-moderne-kunst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2013/03/schenking-haagse-en-rotterdamse-moderne-kunst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2013/03/schenking-haagse-en-rotterdamse-moderne-kunst
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/11/leidse-collecties-op-cnn-website
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/07/oudste-koranfragmenten-in-leiden
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/07/oudste-koranfragmenten-in-leiden
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/07/oudste-koranfragmenten-in-leiden


Ook goed om te weten over uw bibliotheek 
 
 
 
 
 

 

Nieuw inzicht in islamitische    Bloggen over social media 
boekbindtechnieken    impact 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.S.V. Minerva schenkt 

kunstwerk 
 

324 Bruiklenen aan  Nooit meer de weg kwijt in 
binnen- en buitenlandse  de UB 

tentoonstellingen   

   



Nieuw inzicht in islamitische boekbindtechnieken  
De constructies van islamitische handschriften zijn van hoogwaardiger kwaliteit dan tot nu toe 
altijd werd aangenomen. Dit ontdekte onze restaurator Karin Scheper in het onderzoek waarop zij 
10 december 2014 promoveerde.  Schepers onderzoek werd uit nood geboren. Als restaurator van 
de UBL is het haar taak om voor de collecties te zorgen, waaronder de grote verzameling aan 
islamitische handschriften. Scheper: ‘Er was zo weinig bekend over hoe de islamitische 
handschriften zijn gemaakt, dat ik er niet goed mee uit de voeten kon. Ik kon eigenlijk alleen met 
kennis van westerse boeken en restauratietechnieken beslissingen nemen. Dit bleek een 
probleem te zijn waar ook collega-restauratoren in het buitenland mee kampten.’ 
 
 

Bloggen over social media impact  
Steeds meer wetenschappers gebruiken social media om aandacht te vragen voor hun onderzoek. 
Maar hoe doe je dat en hoe meet je de impact hiervan? Onze Informatiespecialist Mieneke van der 
Salm startte het  blog The Leiden Connected Researcher. Het onderwerp storytelling werd door 
onderzoekers wereldwijd gedeeld via Twitter en Mieneke wordt inmiddels regelmatig gevraagd als 
spreker. 
 
 

L.S.V. Minerva schenkt kunstwerk  
In de zomer van 2014 vierde Studentenvereniging Minerva haar 200-jarig bestaan. Ter ere daarvan  
heeft Minerva speciaal een kunstwerk laten maken voor de Universiteit Leiden, dat een mooie 
plek kreeg boven de Huygenszaal in de Universiteitsbibliotheek. Het kunstwerk symboliseert de 
16 Nobelprijslaureaten van de Universiteit Leiden, waarbij iedere koker van het kunstwerk een 
andere kijk op de wetenschap verbeeldt. 

 

324 Bruiklenen aan binnen- en buitenlandse tentoonstellingen  
Uit de bijzondere collecties zijn 324 objecten uitgeleend voor tentoonstellingen in bijvoorbeeld 
de  Metropolitan Museum of Art,  Centre des Monuments Nationaux en  Badisches 
Landesmuseum. De objecten zijn behandeld in ons eigen restauratie atelier voor zaken als 
conserveringsadvies, benodigde restauraties, in- en uitlijsten. In totaal restaureerde het atelier 406 
boeken en een paar honderd prenten, tekeningen en foto’s. 

 

Nooit meer de weg kwijt in de UB  
Op strategische plekken in de UB zijn interactieve infozuilen geplaatst. Zo zijn faciliteiten als de 
mediaruimte, kopieervoorzieningen en toiletten makkelijk te vinden. Maar het is ook mogelijk om 
de beschikbaarheid van computers in de UB en andere bibliotheken te checken. Of zoek uit waar 
uw boek precies staat op basis van plaatsingscode of trefwoord. Thuis alvast voorbereiden op 
een bezoek aan de UB?  Bekijk onze virtuele rondleiding. 

https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/12/nieuw-inzicht-in-islamitische-boekbindtechnieken
http://connectedleidenresearcher.nl/
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/09/studentenvereniging-minerva-schenkt-kunstwerk-aan-universiteit-leiden
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/nieuws/2014/09/studentenvereniging-minerva-schenkt-kunstwerk-aan-universiteit-leiden
http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/bartholomeus-spranger
http://www.monuments-nationaux.fr/fr/actualites/a-la-une/bdd/actu/1764/exposition-saint-louis/
http://www.landesmuseum.de/website/English/Temporary_exhibitions_in_Karlsruhe/Previous_exhibitions/The_Council_of_Constance.htm
http://www.landesmuseum.de/website/English/Temporary_exhibitions_in_Karlsruhe/Previous_exhibitions/The_Council_of_Constance.htm
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/training/webcursussen/virtuele-rondleidingen


 

 Gerco de Ruijter schenkt fotoserie   Crowdfunding voor Menno ter 
 Baumschule aan UBL   Braak bibliotheek geslaagd 

   
 

 UBL verwerft fotoboekdummy’s   Schenking Dick Cassée 
 Ata Kandó   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Foto’s van Hannie Halma  

uit Egypte en Soedan 
 
 
 
 
 
 

 
 Slavery & Anti-Slavery: 

 A Transnational Archive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 The Current Digest of the Russian Press  
 Digital Archive – 1949 to the present 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toegang Japan Chronicle Online 
 
 
 
 
 
 

 
 Ambassade van Armenië schenkt een  

20-tal boeken aan Bibliotheek Rechten 
 
 

Nieuwe collectiebeschrijvingen: 

 
 
 
 

COLLECTIE  

NIEUWS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toegang South Asia Archive 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Women and the Law (Peggy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Subsidie voor digitalisering  

 Johan Huizinga archief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Shenbao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonds VVJF maakt collectie  

financieel recht up-to-date 

 
•  Collectie Louis Couperus  
 
•  Collectie topografische prenten en tekeningen   
•  Archief De Gids   
•  Collection of old Manchu and Mongolian books and manuscripts   
•  Archieven van de Bibliotheca Thysiana en van leden van de familie Thijs 

en  aanverwante families  

 

 Volg onze aanwinsten 

http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/schenking-erco-ruijter.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/geslaagde-crowdfunding-ter-braak.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/schenking-erco-ruijter.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/geslaagde-crowdfunding-ter-braak.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/aankoop-ata-kando.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/schenking-cassee.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/aankoop-ata-kando.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/hannie-halma-fotos-nederlands.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/hannie-halma-fotos-nederlands.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/hannie-halma-fotos-nederlands.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/slavery-and-anti-slavery.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/slavery-and-anti-slavery.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/current-digest-of-the-russian-press-digital-archive-.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/current-digest-of-the-russian-press-digital-archive-.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/japan-chronicle-online.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid/ambassade-van-armenie-schenkt-20-tal-boeken-aan-bibliotheek-rechten.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid/ambassade-van-armenie-schenkt-20-tal-boeken-aan-bibliotheek-rechten.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid/ambassade-van-armenie-schenkt-20-tal-boeken-aan-bibliotheek-rechten.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/southasia-archive.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/women-and-the-law-.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/johan-huizinga-archief.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/johan-huizinga-archief.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/aanwinsten/shenbao.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid/vvjf-collectie-fr-up-to-date.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid/vvjf-collectie-fr-up-to-date.html
http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/rechtsgeleerdheid/rechtsgeleerdheid/vvjf-collectie-fr-up-to-date.html
http://catalogue.leidenuniv.nl/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=UBL_V1&docId=UBL_DTL2956807


 

Exploitatieoverzicht 2014 

 
Universitaire Bibliotheken Leiden  Begroting Realisatie 

 2014 2014 

  k€ k€ 

Universitaire bijdrage 10.859 11.206 

Bijdrage geoormerkte projecten CvB (KvT/    

VNF) 9 10 
Baten werk i.o.v. derden 150 323 

Overige baten 2.848 3.828 

TOTALE BATEN  13.866 15.367 

LASTEN    

Salarislasten inclusief sociale lasten 6.921 6.697 
Inhuur personeel 99 436 

Mutatie schuld vakantiedagen 0 1 
Overige personeelslasten 172 154 

Dotaties personele voorzieningen 0 7 

Personeelslasten  7.192 7.295 

Huisvestingslasten 67 178 
Afschrijvingslasten 210 167 
Algemene lasten 6.397 7.239 
Inkomensoverdrachten   21 

Materiële lasten 6.674 7.605 

   

TOTALE LASTEN  13.866 14.900 

   

Exploitatieresultaat gewone bedrijfsvoering  0 467 

Formatieoverzicht 2014    

Universitaire Bibliotheken Leiden  Begroting Realisatie 

 2014 2014 

  fte fte 

Eigen Personeel 122,5 112,8 

Totaal Personeel 122,5 112,8 
 
• UBL heeft het begrotingsjaar 2014 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van k€ 467. De begroting was gebaseerd op een 

sluitende exploitatie.   
• UBL heeft in de loop van het jaar een extra toewijzing van het College van Bestuur mogen ontvangen voor compensatie 

van gestegen loonkosten en kosten i.v.m. faillissement van Swets.   
• Naast deze extra toewijzing ontving UBL een bedrag van de KNAW voor de kosten die samenhangen met de overname van de KITLV 

personeel en bibliotheek.   
• De gerealiseerde personeelsbezetting bedroeg in 2014 112,8 fte. Dat is 9,7 fte minder dan begroot. Met het gerealiseerde aantal 

bleef UBL binnen de voor 2014 vastgestelde normformatie van 122,5 fte.  



Nog even wat belangrijke cijfers op rij… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014  2013 

7 locaties 6 

28 Virtual Research Environments voor onderzoek 24 

22 internationale gastonderzoekers, Brill/Elsevier/van de Sande fellows 22 

94 uur per week open (locatie UB) 94 

119 fte medewerkers 110 

409 cursussen 426 

1.006 abonnees ontvingen 15 Snapshots 872 

1.532 volgers op Twitter 1.198 

1.860 werkplekken waarvan 336 met computer in 2014 1.842 

7.349 cursusdeelnemers 7.760 

16.000+ openingsuren (alle UBL locaties samen) 16.000+ 

23.081 gedrukte boek aanwinsten 21.350 

26.000+ totaal aantal items in Leids Repositorium 21.913 

47.761 betaalde elektronische tijdschriften 44.277 

57.925 vragen beantwoord via balies, telefoon en online 60.837 

216.162 uitleningen 203.595 

248.903 keer zijn (delen van) e-books gebruikt 114.990 

396.597 unieke websitebezoekers 361.171 

1.374.389 e-books 1.188.745 

1.757.658 Bezoeken UBL (alle locaties) nvt 

3.017.078 downloads van bronnen in Leids Repositorium 2.568.119 

3.331.093 geraadpleegde artikelen in e-journals 2.904.660 

4.692.578 boekbanden 4.321.919 

5.498.047 zoekacties in de Catalogus 5.531.445  


