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Doelstelling 
De Stichting Vrienden van de Universitaire Bibliotheken Leiden is opgericht in 2012 met als doel de 
bekendheid met en de belangstelling voor de UBL onder een breed publiek te bevorderen.  Verder wil 
de Stichting bijdragen aan de instandhouding, uitbreiding en digitalisering van de bijzondere collecties 
van de UBL. De Vriendenstichting speelt hiertoe een actieve rol bij het werven van geldmiddelen om 
de collecties uit te breiden, te digitaliseren en te restaureren. 

De Stichting beoogt belangstellenden voor de UBL als vriend aan zich te binden. Die vriend of vriendin 
krijgt er wat voor terug. Zo organiseert de Vriendenstichting regelmatig activiteiten, zoals feestelijke 
openingen van tentoonstellingen over delen van de collecties, waarvoor de vrienden een uitnodiging 
ontvangen. Daarnaast worden de vrienden getrakteerd op lezingen door conservatoren of 
onderzoekers, die hen kennis laten maken met verrassende bijzondere collecties en de rol die deze 
spelen in hun onderzoek. 

Het bestuur heeft, in overleg met de directie van de UBL, de statuten van de Stichting in 2021 door 
een notaris laten actualiseren in verband met nieuwe regelgeving, mede met betrekking tot de 
verkregen culturele ANBI-status van de Stichting. 

Het aantal vrienden per 31 december 2021 bedroeg 258. 

Bestuur van de Stichting 
In 2021 was de bestuurstermijn van een aantal bestuursleden verstreken en zijn nieuwe 
bestuursleden aangetreden. Hierbij is gekeken naar expertise op het gebied van de verzamelgebieden 
van de bijzondere collecties. 

Samenstelling van het bestuur: 

 Dr. Els Jacobs (Voorzitter, curator-in-residence bij het Rotterdam Centre for Modern Maritime 
History van Erasmus Universiteit en Maritiem Museum Rotterdam) 

 Drs. Laura Plezier (Penningmeester, kunsthistoricus, bestuurskundige en buiten-promovendus 
kunstgeschiedenis Universiteit Leiden) 

 Mr Camée van Blommestein BA (Kunsthistoricus; secretaris tot 31 maart 2021) 
 Dr. Roger Tol (Secretaris vanaf 31 maart 2021, voormalig directeur KITLV- Jakarta) 
 Dr. Kasper van Ommen (Conservator oude en bijzondere drukken/coördinator Scaliger 

Instituut; vanaf 9 december 2021 ambtelijk secretaris) 
 Prof. dr. Dirk van Delft (Voormalig directeur Rijksmuseum Boerhaave & Bijzonder hoogleraar 

Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen) 
 Vincent Mentzel (Fotojournalist) 
 Dr. Roelof van Gelder (Historicus; tot 31 maart 2021) 
 Dr. Gijs van der Ham (Voormalig seniorconservator Nederlandse Geschiedenis Rijksmuseum; 

per 1 januari 2021) 
 Dr. Rosalien van der Poel (Kunsthistoricus, Instituutsmanager Academy of Creative and 

Performing Arts, Universiteit Leiden; per 1 oktober 2021) 
 Drs. Jan de Klerk (Conservator; verwerving particuliere archieven en collecties, Stadsarchief 

Amsterdam; per 1 oktober 2021) 

Het bestuur vergaderde in 2021 vier keer, waarvan driemaal digitaal. 



 
Activiteiten 
In 2021 zijn de volgende activiteiten georganiseerd: 

Vriendendag 
Vanwege de beperkende maatregelen door de verspreiding van het coronavirus is de Vriendendag in 
2021 helaas, voor de tweede keer op rij, niet doorgegaan. 

Aankopen 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting Vrienden is het ondersteunen van aankopen 
voor de bijzondere collecties van de UB Leiden. In 2021 zijn er door corona echter weinig aanvragen 
gedaan. Het bestuur heeft de steunaanvraag van conservator Martijn Storms met genoegen 
gehonoreerd. 

 

Nieuwskaart van het beleg van Oostende: Kurtzer und wahrhaftiger Bericht aller ghedenckwurdigsten 
Geschichten so inner und ausserhalb Ostende sich zugetragen, seind das sie von den Herzhertzog 

Alberto belegert worden bis auff den heutigen Tag (25 augusti 1604). 

De Vrienden leverden een financiële bijdrage ten behoeve van de tentoonstelling Books that made 
History, welke van 22 juni t/m 4 september 2022 in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zal 
plaatsvinden. In die tentoonstelling, welke samen met afdeling de bijzondere collecties is opgezet, 
zullen 25 baanbrekende boeken te zien zijn. 

Website Vrienden 
De Vrienden van de UBL hebben op de website van de UBL een eigen plek onder het kopje Steun ons; 
https://www.bibliotheek.universiteitleiden.nl/steun-ons. Daar wordt informatie verstrekt over de 
stichting en hoe men zich als begunstiger kan opgeven. 

Openingen van tentoonstellingen 
De Vrienden ontvingen in 2021 uitnodigingen voor de opening van een aantal digitale 
tentoonstellingen en andere online-activiteiten, zoals Boekensalons en de serie tafelgesprekken Van 
Kluis Naar Kussen, waarin steeds een domein binnen de bijzondere collecties centraal staat. De 
Vrienden werden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse Ter Braak-middag, die ondanks corona wél fysiek 
doorgang vond. 



Themanummer De Boekenwereld 
Eind 2021 ontvingen alle vrienden het jaarlijkse themanummer van het tijdschrift 
De Boekenwereld. Tijdschrift voor Bijzondere Collecties, ditmaal met als thema 
Wetenschappers op reis. Dit nummer verscheen in het kader van het UBL-
themaprogramma Leiden European City of Science dat in 2022 zal plaatsvinden. 

 
 

 
Een cadeautje voor de Vrienden 

De Vrienden ontvingen als dank voor eerder gegeven subsidie ter verwerving van 
de Wolkers-collectie een klein maar fraai boekje over Jan Wolkers en Arnon 
Grunberg, geschreven door Onno Blom. 

 

 

 

 

Verlies- en winstrekening 
Uitgaven 

 
Inkomsten 

 

Uitgaven aankopen UBL 0,00 (NB 3276,00 
toegezegd eind 2021, 
maar betaling zal 
plaatsvinden in 2022) 

Donaties van 
Vrienden 

21.890,- 

Kosten betalingsverkeer 193,59 Overige 
inkomsten 

0,00 

Negatieve rente 22,04 Positieve 
rente 

0,00 

Diverse facturen 326,65 
  

Totaal uitgaven 542,28 Totaal 
inkomsten 

21.890,- 

RESULTAAT WINST- EN 
VERLIESREKENING (totale 
inkomsten minus totale 
uitgaven) 

 
Totaal 21.347,72 

Balans per 31-12-2021 
   

Betaalrekening 26.135,50  Kapitaal 136.637,33 
Vermogensrekening 110.501,83  

  

Totale activa 136.637,33 Totale passiva 136.637,33 
Kapitaalsvergelijking 

   

Kapitaal 2020 116.309,61 
  

Kapitaal 2021 136.637,33 
  

Toename vermogen 20.327,72 
  

 


