
Jaarverslag Stichting Scaliger Instituut 2018 

 

Het Scaliger Instituut heeft als doel het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universitaire 

Bibliotheken Leiden (UBL) in onderzoek en onderwijs te stimuleren en faciliteren door studenten 

en onderzoekers uit alle disciplines in contact te brengen met de grote rijkdom en 

verscheidenheid ervan via colleges, lezingen, onderzoeksprojecten en andere activiteiten. De 

Scaligerleerstoel werd tot en met 1 augustus 2018 bezet door Professor dr. Erik Kwakkel. Het 

Scaliger Instituut wordt bijgestaan door een Wetenschappelijke Adviesraad waarin hoogleraren 

uit verschillende faculteiten zitting nemen. 

 

De coördinator Kasper van Ommen besteedt 50 % van zijn fulltime aanstelling aan de taken die 

uit de activiteiten van het Scaliger Instituut voortkomen of door hem worden georganiseerd.  

 

 

Stichting Scaliger Instituut 

 

Sinds 2011 is het Scaliger Instituut een stichting. De stichting heeft ten doel een breed publiek 

kennis te laten maken met de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. De 

stichting tracht dit doel te bereiken door het gebruik van de bijzondere collecties in onderwijs en 

onderzoek te stimuleren, het opzetten van Fellowshipprogramma’s en het organiseren van 

symposia, tentoonstellingen, lezingen e.d. De stichting maakt het mogelijk om subsidieaanvragen 

in te dienen bij fondsen en instellingen. De stichting heeft een ANBI status. Het bestuur bestaat 

uit K. De Belder MA MLIS (voorzitter), Professor dr. M.R. Rutgers (lid), Dr. A. Th. Bouwman 

(lid) en drs. K. van Ommen (secretaris/penningmeester). 

 

Het bestuur vergaderde in 2018 een keer. 

 

Scaliger hoogleraar en Visiting Scaliger hoogleraar 

 

Dr. Erik Kwakkel, die begin 2017 werd benoemd tot de nieuwe Scaliger hoogleraar, aanvaardde in 

de zomer van 2018 een nieuwe betrekking aan de Universiteit van Vancouver, Canada. De positie 

van de Scaliger hoogleraar is sindsdien vacant. De decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen 

zet zich in om een opvolger voor Kwakkel te vinden. 

 

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

 

De WAR bestaat naast de voorzitter (vacature Scaliger hoogleraar) uit de volgende leden: dr. E de 

Bruyn (Kunstgeschiedenis), Professor dr. A. de Jong (Godsdienstwetenschappen), dr. M. 

Keblusek (Kunstgeschiedenis), Professor dr. F. van Lunteren (Wis- en natuurkunde), Professor 

dr. J. Pollmann (Geschiedenis), dr. A. Seyed Gohrab (Perzische taal en cultuur), Professor dr. I. 

Sluiter (Klassieke talen) en dr. G. Warnar (Nederlands). Van Ommen is bij het bestuur betrokken 

als secretaris. 



 

Fondsenwerving 

 

 Het programma rond de Arminius Fellowship is in 2018 uitgerold. De eerste Arminius 

Fellow, Forrest Strickland, was een periode van twee maanden in Leiden voor onderzoek.  

 In 2017-2018 werden twee nieuwe fellowships aan het Fellowshipprogramma van het 

Scaliger Instituut toegevoegd: de Wouter Swets Fellowship. In 2017 liep door een wijziging 

in strategie bij uitgeverij Elsevier liep de Elsevier fellowship begin 2018 af. De eerste 

contacten tot een samenwerking tussen Elsevier en het Center of Digital Scholarship zijn 

in het voorjaar van 2018 gelegd, en resulteerde eind 2018 in de ondertekening van een 

overeenkomst voor het opzetten van een Fellowship Program for Digital Scholarship 

gesponsored door Elsevier. Met deze twee fellowships is het aantal gesponsorde 

Fellowships op totaal acht gekomen. 

 Er worden stappen ondernomen om nog twee fellowships aan het SI te verbinden, 

gesponsord door de Waalse Kerk in Nederland en de Bibliotheca Thysiana. 

 

Fellowshipprogramma Scaliger Instituut 

 

 

Er waren in 2018 16 fellows en 13 gastonderzoekers aan het instituut verbonden. 

 

Brill Fellowship 

 

Ook in 2018 bekostigde Uitgeverij Koninklijke Brill het verblijf van ‘Brill fellows’ bij het Scaliger 

Instituut. Voor de selectie en beoordeling is een aparte board verantwoordelijk. Het bezoek van 

de fellows aan de bibliotheek mondt regelmatig uit in een publicatie van het onderzoek in een van 

de tijdschriften en/of reeksen van uitgeverij Brill. 

 

De Brill Fellows die voor de 2018 zijn aangesteld: 

 

Dr. Arthur der Weduwen (St. Andrews, Schotland): The Dutch Book Trade during the Williamite 

Period (1672-1702) 

Dr. Elizabeth Ann Cecil (IIAS): An 'Arm of the Earth', an 'Eagle Banner', and a 'Spear of Dharma': 

Inscribed Columns and Civic Religion in Early Medieval India. 

Silvia Cazalla Canto MA (PhD Candidate of the University of Navarra, Spanje). Emblematic 

networks and visual culture in Modern Europe in the Leiden Collection. 

Dr. Susie Protschky (Monash University, Australië): The Edwards Collection; the Volatile 

Tropics. Tranquility and disaster in landscape photographs from nineteenth-century Indonesia 



Jeroen Luyckx MA (KU Leuven, België): Antwerp Printmaker and publisher Hans Liefrinck I   

Dr. Lavinia Maddaluno (British School Rome, Italië): Introducing Dutch windmills in the Duchy 

of Milan 

Rozemarijn Landsman MA (Department of Art History and Archaeology Columbia University, 

USA): Lanterns and lenses. Mathematics in Van der Heyden’s Art and Inventions 

Dr. Susie Protschky hield een publiekslezing tijdens de Edwards-middag. 

 

 

Van de Sande Fellowship 

Het bestuur van de Stichting Van de Sande besloot in 2018 om de Van de Sande Fellowship voor 

een periode van drie jaar te continueren. De afgelopen jaren heeft dit fellowshipprogramma 

zichzelf bewezen.  

 

In 2018 vergaderde het bestuur van de Stichting Van de Sande in de universiteitsbibliotheek. Na 

afloop van de vergadering toonde dr. Mart van Duijn de een aantal medische handschriften aan 

het bestuur die mede met steun van het Van de Sande steunfonds werden aangekocht. 

 

De Van de Sande Fellows 2018 waren: 

 

Dr. Abdolbaset Ghorbani Dahaneh (Uppsala University): Rauwolff Herbarium (1573-1575): 

useful plants in 16th century Syria, Iraq, Kurdistan and Lebanon 

Kathleen Burke MA (University of Toronto, Canada), Mapping Knowledge Flows in Modern 

Natural History texts produced in the VOC Era in the Leiden Collection 

Catherine James (The Courtauld Institute of Art, London, Engeland): Visual analyses of the 

frontispieces of medical dissertations at Leiden University in the Leiden Collection. 

 

 

Juynboll Fellowship 

Het Juynboll Fellowshipprogramma biedt binnen- en buitenlandse wetenschappers de 

mogelijkheid om vanaf 2015 onderzoek te doen in de Bijzondere Collecties van de Universitaire 

Bibliotheken Leiden. De beurs ondersteunt wetenschappers voor een periode van maximaal twee 

maanden in hun onderzoek naar de Arabische en Islamitische collecties.  

 

De Juynboll Stichting (http://juynbollstichting.nl/) is in 2011 opgericht als erfgenaam van de in 

http://juynbollstichting.nl/


2010 overleden dr. G.H.A. Juynboll. Één van de hoofddoelstellingen van de Juynboll Stichting is 

het bevorderen van wetenschappelijk werk en onderzoek in de vakgebieden Arabisch en Islam. 

De Juynboll Fellow 2018 was: 

Dr. Mohammad Javad Esmaeili (Iranian Institute of Philosophy): Towards a New Edition of the 

Arabic Version of Aristotle’s Physics. 

 

Isaac Alfred Ailion Fellowship  

Het Isaac Alfred Ailion Fellowshipprogramma biedt binnen- en buitenlandse wetenschappers de 

mogelijkheid om in de periode 2016-2020 onderzoek te doen naar materiaal uit de Bijzondere 

Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden op het gebied van Japanse taal en cultuur. 

De Ailion Fellow 2018 was: 

Prof. dr. Willy Vande Walle (KU Leuven, België): J.J. Hoffmann’s linguistic research into Japanese 

and its reflections in the development of educational and scientific tools. Prof. Vande Walle komt 

in 2019 terug als fellow. 

 

Drewes Fellowship 

De Drewes Fellowship is ingesteld voor de bestudering van de Islam en Indonesië in godsdienstige 

zin, in het bijzonder de islamitische mystiek en meer specifiek de islamitische mystiek zoals 

beschreven in de zgn. Suluks. 

De Drewes Fellow 2018 was: 

Dr. Fakhriati (Researcher on Humanities and Arts at the Ministry of Religious Affairs, Jakarta, 

Indonesië): Understanding Dala’il al-Khayat Text and its Relation to Local Culture 

 

Asia Day 2018 

 

Van Ommen maakte deel uit van de organisatie van de jaarlijkse Asia Day, die op 14 september 

2018 werd gehouden en dit keer aan Indonesië was gewijd. Van Ommen stelde voor deze dag het 

draaiboek samen en coördineerde de werkzaamheden tijdens de dag. Hij was ook 

verantwoordelijk voor het panelenproject.  

 



 

 

 

Outreach/Lezingen 

 

Het Scaliger Instituut is een van de oprichters en partner in het cultureel-wetenschappelijk 

activiteitenprogramma in Leiden en omstreken Podium071 (www.podium071.nl). Podium071 

biedt lezingen, presentaties en tentoonstellingen die voor een breed publiek toegankelijk zijn.  

Gedurende de periode werden regelmatig persberichten m.b.t. nieuws uit het Scaliger Instituut en 

uitnodigingen voor evenementen opgesteld en verstuurd. 

De website van Podium071 is in het najaar van 2018 overgedragen aan Leiden Marketing.  

 

Wetenschappelijke artikelen 

Van Ommen schreef (buiten werktijd) 2 bijdragen aan een wetenschappelijk tijdschrift en een 

bijdrage aan een publieksboek. 

 

Overzicht fondsenwervingsactiviteiten 

Koninklijke uitgeverij Brill  Brill Fellowship € 6.000 per jaar 

Uitgeverij Elsevier   Elsevier Fellowship € 10.000 per jaar (tot begin 2018) 

Stichting Van de Sande  Van de Sande Fellowship € 6.000 per jaar 

Juynboll Stichting   Juynboll Fellowship € 2.000 per jaar 

Isaac Alfred Ailion Foundation Ailion Fellowship € 15.000 per jaar 

Mw. Drewes    Drewes Fellowship € 10.000 in een keer 

Vera Gottschalk-Frank Stichting Arminius Fellowship € 5.000 per jaar 

Fellowship for Digitital Scholarship sponsored by Elsevier €10.000 in een keer  

 

 

Voor akkoord getekend 

Leiden, 3 april 2019 

 

K. De Belder 

Voorzitter 

 

http://www.podium071.nl/


M. R. Rutgers 

Lid 

 

 

A.Th. Bouwman 

Lid 

 

 

K. van Ommen 

Secretaris/penningmeester 

 

 

 

 

 

 


