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Facts & Figures 

 

 Het RLK ontving een legaat van ruim € 23.000 

 1.450 nieuwe titels aangeschaft 

 250 aanwinsten voor Grenzeloos Lezen 

 Meer dan 700 boeken geschonken door particulieren en instellingen 

 Geschonken: de Edison die Drs. P in 1992 kreeg uitgereikt 

 Geschonken: fotoafdrukken van het Leeskabinet uit de jaren 1930 

 Meer dan 3.500 titels gecatalogiseerd 

 Alle 800 boeken uit de bibliotheek Drs. P / Heinz Polzer zijn te vinden via de bibliotheekcatalogus 

 600 boeken uit collectie RLK gedigitaliseerd door Google 

 Bruiklenen aan Maritiem Museum en Museum Boijmans 

 Snellere wisseling nieuwe boeken op de leestafel 

 Leeskabinet ook in 2018 toplocatie voor foto- en filmopnamen 

 Drie vitrinepresentaties 

 Meer dan 11.000 uitleningen 

 Steeds meer studenten en medewerkers van de EUR lenen: in 2018 ongeveer de helft van het 

totaal 

 De zeven lezingen op de campus en in de stad trokken meer dan 700 bezoekers 

 Topdrukte bij lezing Jan Brokken: 161 bezoekers 

 Boekenmarkt met dubbele boeken bracht ruim € 1250 op 

 Nieuwe website Academisch Erfgoed online 

 Bijna 1.200 leden 

 52 nieuwe leden, 30% jonger dan 50 jaar 

 8 nieuwsbrieven met > 800 abonnees, 75 berichten gepost op Facebook 

 Bibliothecaris spreekt in talkshow over Drs. P bibliotheek 

 Artikel over Drs. P bibliotheek door bibliothecaris 

 Willemijn van Blommestein nieuw lid Hoofdcommissie 
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1. Algemeen en beleid 

In 2018 werd de meerjaren beleidsnota voor de periode 2019-2024 voorbereid, in overleg met de 

Hoofdcommissie, de bibliothecaris van de UB en de medewerkers van het RLK. Het is de bedoeling om 

de beleidsnota in de algemene ledenvergadering in mei 2019 vast te stellen. 

Een van de beleidsvoornemens was te onderzoeken of het mogelijk is om e-books aan te schaffen en uit 

te lenen. Met verschillende partijen is hierover overlegd, maar helaas is nog geen bruikbare aanpak 

gevonden. 

In mei werd de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Het RLK heeft een 

register opgesteld van bedrijfsonderdelen waar persoonsgegevens worden beheerd en bewaard en 

vastgesteld welke gegevens gedurende welke termijn beschikbaar zullen blijven en welke personen er 

toegang toe hebben. Tevens werd een privacy verklaring opgesteld en op de website gepubliceerd. 

 

2. Collectie 

Acquisitie 

In 2018 werden 1.450 nieuwe titels aangeschaft, waaronder publicaties voor de collectie Grenzeloos 

Lezen, die met ongeveer 250 titels groeide.  

De bibliotheek mocht zich wederom verheugen in meerdere schenkingen door particulieren en 

instellingen (samen ca. 700). Grotere schenkingen zijn ontvangen uit de nalatenschappen van Ferry de 

Goey en J.J. van Oostendorp. Het collectiezwaartepunt ‘humor’ kon worden aangevuld met schenkingen 

van het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.  

De belangrijkste schenking betrof een legaat ter hoogte van ruim € 23.000 van mevr. C.W. van der Pot. 

Mevr. Van der Pot was de dochter van J.H.J. van der Pot, die van 1951 tot 1971 bibliothecaris was van 

het Rotterdamsch Leeskabinet. Het legaat zal worden bestemd voor de versterking van de 

erfgoedcollectie van het Leeskabinet. 

Een bijzondere schenking ontving het RLK van dhr. J.H. Notenboom en zijn broer. Geen boeken, maar 

foto’s en andere documentatie uit de nalatenschap van hun moeder, mevr. A.J. Kruis, die in de jaren 

dertig werkzaam was bij het Leeskabinet. De foto’s zijn een waardevolle aanvulling op de reeds 

aanwezige foto’s uit de jaren 1936 tot 1939, aangezien de serie groepsportretten van medewerkers 

hiermee weer completer is geworden. De foto’s zijn toegevoegd aan het RLK-archief.  

Een tweede bijzondere schenking werd gedaan door Kick van der Veer. Hij verblijdde ons met het 

beeldje van de Edison, die Drs. P in 1992 won. Nadat het enige tijd in de vitrine is getoond, werd het 

toegevoegd aan de realia in de bibliotheek van Heinz Polzer. Zie voor een lijst schenkers bijlage 8. 

 

De Edison voor Drs. P (1992), 
geschonken aan het RLK door 
Kick van der Veer 
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De verdeling over de verschillende onderwerpsgebieden onderging kleine verschuivingen. Literatuur 

blijft met ruim 50% van het totaal aantal aanwinsten koploper. Zie verder bijlage 2.  

Catalogisering 

Alle nieuwe aanwinsten werden gecatalogiseerd, evenals nog eens bijna 2.100 titels, voornamelijk 

geschenken en de boeken uit de bibliotheek Heinz Polzer/Drs. P. De catalogisering van de Polzer 

bibliotheek werd afgerond, door de inspanningen van vrijwilliger en oud-medewerker Margriet van 

Duin-Zijlstra. Het catalogiseren van een aantal oudere geschenken is deels uitgevoerd door twee nieuwe 

medewerkers via de Participatieregeling. 

In het catalogussysteem WMS werden verschillende kleinere aanpassingen doorgevoerd. De 

administratie van nieuwe tijdschriftafleveringen gebeurt nu rechtstreeks in WMS. Ook werd een 

duidelijker onderscheid gecreëerd tussen lopende en oudere jaargangen van tijdschriften. In de loop van 

het jaar werd gestart met nieuwe barcodes, waarin de beveiligingstag is verwerkt. Hierdoor hoeft nog 

maar één etiket in het boek worden geplakt, in plaats van twee. 

 

Collectiebeheer 

In de zomer hadden het RLK en de UB enkele keren te kampen met wateroverlast in het externe 

tijdschriftenmagazijn. Er werd snel en adequaat gereageerd door de medewerkers van de UB, het RLK en 

de ondersteunende diensten, maar dat kon niet voorkomen dat bij een van de incidenten waterschade 

optrad aan een deel van de collectie. Enkele honderden banden werden overgebracht naar Van Waarde 

Documentenwacht en zijn daar behandeld. Een kleiner aantal items moest worden afgeschreven. Met 

de UB samen wordt een collectieveiligheidsplan voorbereid, dat zo mogelijk in 2019 zijn beslag zal 

krijgen. 

Het betreffende magazijn staat al langer op de nominatie om te worden ontruimd. In 2019 zal dat 

daadwerkelijk gebeuren. Behalve de ingebonden tijdschriften, staan daar nog niet uitgezochte 

schenkingen van onder meer de Stadsbibliotheek. In 2018 werd de selectie van geschonken 

monografieën afgerond en is een begin gemaakt met de tijdschriften. De collectie uit dit magazijn zal 

worden geplaatst in het magazijn in de UB en in een nieuw te betrekken ruimte, waarin totaal ongeveer 

2 km opslag werd gerealiseerd, om ook de jaarlijkse groei te kunnen bergen. 

Bijzondere collecties 

In de reguliere depotcollectie bevinden zich vele bijzondere, vaak 19de-eeuwse boeken. Deze zullen 

geleidelijk worden overgeplaatst naar het depot voor kwetsbare en zeldzame boeken (depot ‘Specifiek’). 

Dit geldt in het bijzonder voor exemplaren uit de bibliotheek van Elie van Rijckevorsel, waaraan in 2019 

meer aandacht zal worden gegeven. 

In de collectie ontdekten we een uniek ABC-boekje uit de 18de eeuw. Uniek, omdat het geheel met de 

hand is geschreven en getekend. In Nederland zijn maar zeven van dergelijke boekjes bekend. 
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Handgeschreven en 
handgetekend ABC boekje, uit 
de 18de eeuw 

 

Door antiquarische aankoop kon het boek Stad uit 1924 van Ben Stroman aan de collectie worden 

toegevoegd. Een echt Rotterdamse roman, waarvan de vormgeving en het omslag door Paul Schuitema 

werden verzorgd. 

 

Ben Stroman, Stad, Rotterdam (Brusse) 1924. 
Omslag en vormgeving Paul Schuitema 

 

Google Boekenproject 

Ongeveer 600 RLK-boeken (Nederlandse uitgaven voor 1900) zijn in 2017 door Google gedigitaliseerd. 

Begin 2018 zijn ze in goede staat retour gekomen. De digitale versies zijn inmiddels beschikbaar via 

Google Books en het Delpher platform van de KB. In 2019 zullen in de EUR-catalogus links naar de 

digitale edities worden opgenomen. 

Bruiklenen 

Aan twee Rotterdamse musea werden bruiklenen gegeven t.b.v. tentoonstellingen. Het Maritiem 

Museum kreeg driekwart jaar te leen een editie van Maria Sibylle Merian, Der rupsen begin, voedzel en 

wonderbaare verandering […], 1713-1716. Museum Boijmans Van Beuningen toonde vijf boeken uit de 

collectie in de tentoonstelling Boijmans in de oorlog. De boeken, waaronder een vroege editie van 

Hitlers Mein Kampf, waren samen een evocatie van de omstreden tentoonstelling Het Duitsche boek van 

heden, die in 1942 in het museum was gehouden. 
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Vijf boeken van het RLK in de tentoonstelling 
Boijmans in de oorlog 

Titelpagina van Der rupsen begin […], door Maria 
Sibylle Merian 

 

3. Dienstverlening 

Leeszaal 

De evaluatie van de dienstverlening aan de leden wees uit dat de aparte boekenkern en de leestafel met 

nieuwe boeken in de studiezaal niet helemaal voldeden aan de wensen. Debet hieraan was vooral de 

overweldigende behoefte aan studieplekken en stoelen bij studenten, die zich voortdurend, maar nog 

heviger gedurende de tijd dat het Polak-gebouw gesloten was, deed gevoelen. Besloten werd om de 

boekenkern aan te passen, door de leestafel erheen te verplaatsen en te proberen een meer intieme 

ruimte voor de gebruikers van de RLK collectie te creëren. De architect Jef van der Putte, die 

verantwoordelijk was voor de verbouwing en inrichting van de UB, heeft hiervoor een voorstel gedaan. 

Begin 2019 is de verbouwing uitgevoerd. 

 

Ontwerp nieuwe inrichting leeskabinet door 
architect Jef van der Putte 

 

Al eerder was het besluit gevallen om per januari 2019 de uitleen- en informatiebalie van het RLK samen 

te voegen met die van de UB. De leden worden vanaf die datum geholpen door de medewerkers en de 

studentassistenten van het Library Learning Center (LLC). Met LLC is dit proces uitvoerig voorbesproken 

en voorbereid. In 2018 heeft het RLK voor de bezetting van de balie gebruik kunnen maken van 

werkstudenten. 

Werd voorheen de tafel met nieuwe boeken eens per ongeveer zes weken in zijn geheel vernieuwd, 
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inmiddels vindt vernieuwing continu plaats. Daardoor is het aanbod op de tafel altijd actueel en komen 

gereserveerde boeken sneller ter beschikking van de aanvragers.  

Presentaties en rondleidingen 

Er werden drie 3 vitrinepresentaties gerealiseerd: boeken en documenten uit de bibliotheek van Heinz 

Polzer, rond Poetry International en reisboeken uit de bibliotheek van Elie van Rijckevorsel. 

  
Vitrine Poetry International Vitrine reisboeken bibliotheek Van Rijckevorsel 

 

In november was de Werkgroep Gedrukte Werken van het UKB, een landelijk samenwerkingsverband 

van bibliotheken met bijzondere collecties, te gast. De gasten werden rondgeleid en kregen gelegenheid 

een aantal oude en bijzondere boeken uit de RLK-collectie in te zien. 

Enkele keren werden groepen en groepjes rondgeleid door het RLK. 

Uitleen 

Het aantal uitleningen bedroeg 11.026, exclusief verlengingen, en is in vergelijking met 2017 licht 

gestegen (10.687). De leden namen 51% van de uitleningen voor hun rekening. Hun aandeel was echter 

in 2017 nog 66%. Studenten en medewerkers van de EUR leenden aanmerkelijk meer boeken dan in 

2017, zij zijn verantwoordelijk voor resp. 29 en 19% van het aantal uitleningen (was resp. 20 en 14%). 

Deze toename is zonder twijfel het gevolg van de grotere zichtbaarheid van de collectie en de 

dienstverlening van het RLK in de verbouwde UB. Het toegenomen gebruik door de EUR community is 

een positieve ontwikkeling, die laat zien dat het RLK een duidelijke functie heeft in het bieden van 

verdieping en ontspanning ook voor studenten en medewerkers. Anderzijds moet serieus gekeken 

worden naar de oorzaken van de daling van het aandeel van de leden (ook in absolute zin, gezien het 

nauwelijks gestegen totale aantal uitleningen).  

 

4. Activiteiten 

Lezingen 

In 2018 organiseerde het RLK zeven lezingen:  

* 24 januari: Martin Michael Driessen, interview door Maria Heiden, over De Pelikaan, 60 

bezoekers 

* 21 maart: Frits van Oostrom, n.a.v. Nobel streven (over Jan van Brederode), 80 bezoekers. 

* 23 mei: Harrie Lemmens, interview door Berrie Vugts over Lemmens’ vertalingen uit het 

Portugees, en over Clarice Lispector in het bijzonder, ca. 50 bezoekers, aansluitend aan jaarvergadering. 

* 3 juli: Bart Wallet (lezing), Ursila Jarbandhan (voordracht) n.a.v. Carry Ulreich, ’s Nachts droom ik 

van vrede. Oorlogsdagboek 1941-1945, Rita Lensink-Bosman lezing, i.s.m. Soroptimist International Club 
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Rotterdam, 108 bezoekers. 

* 19 sept.: Mirjam van Hengel over haar biografie over Remco Campert, in KINO, i.s.m. 

Boekhandel Van Gennep, 100 bezoekers. 

* 31 oktober: Jan Brokken, interview door Maria Heiden, over De rechtvaardigen, 161 bezoekers. 

* 14 november: Chris de Stoop, over Wanneer het water breekt, nagesprek door Berrie Vugts, in 

KINO, 55 bezoekers. 

Op 13 oktober vond een excursie plaats naar de tentoonstelling Boijmans in de oorlog in Museum 

Boijmans Van Beuningen. Conservator en medesamensteller van de tentoonstelling Peter van der 

Coelen hield daarbij een lezing. De excursie was met 45 deelnemers volgeboekt. 

In totaal bezochten ongeveer 700 personen de activiteiten.  

  
Jan Brokken en Maria Heiden, 31 oktober Boekenmarkt, 14 en 15 december 

 

Op 14 en 15 december organiseerde het RLK een boekenmarkt, met dubbele of niet in de collectie 

opgenomen boeken. De belangstelling, met name van de kant van de studenten, was erg groot. Van de 

totale opbrengst, ca. € 1250, werd de helft geschonken aan de UAF, de stichting voor vluchteling-

studenten. 

De boekverkoop bij de lezingen werd verzorgd door Boekhandel v/h Van Gennep. 

 

5. Programma Academisch Erfgoed 

 

In januari ging het Programma Academisch Erfgoed van start, met Roman Koot als programmamanager 

en Cora Boele als projectleider. Doel van het programma is het erfgoed van de universiteit te 

inventariseren, te ontsluiten en beschikbaar te stellen. In 2018 werd fase 1 uitgevoerd: de inventarisatie 

van de erfgoedcollecties onder beheer van de Stichting Universitair Historisch Kabinet, de nota over het 

beleid ter zake, het registratiesysteem ContentDM werd aangeschaft en in gebruik genomen, een 

portalpagina werd ingericht op de UB-website, de invoerprojecten van fase 2 (2019-2020) werden 

voorbereid, waarvoor een nieuwe projectleider werd geworven. Vanuit de RLK staf werden bijdragen 

geleverd door Elsbeth van der Ploeg (communicatie) en Berrie Vugts (waardering). 

Het Programma biedt het RLK de mogelijkheid de bijzondere collectie beter te ontsluiten en voor het 

voetlicht te brengen. 

In januari werd de inventarisatie van het Archief Jan Tinbergen afgerond, als voorbereiding op het door 

Metamorfoze gesubsidieerde project rond de digitalisering van de correspondentie en de 

manuscripten/typoscripten van Tinbergen. Bibliothecaris Roman Koot had een begeleidende rol in dit 

project. 
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6. Leden, communicatie en PR 

 

Leden 

Het aantal leden bedroeg 1.173, een daling met twintig t.o.v. 2017. Deze beperkte daling is al enige 

jaren een trend. In totaal werden 72 lidmaatschappen beëindigd, waarvan 10 wegens overlijden en 17 

vanwege verhuizing of verslechterde gezondheid. We konden 52 nieuwe leden inschrijven, waaronder 

enkele alumni. Onder de nieuwe leden zijn ook de jongere generaties vertegenwoordigd. Van 21 nieuwe 

leden is het geboortejaar onbekend. Van de nieuwe leden van wie het geboortejaar wel is opgegeven, 

zijn er 16 geboren na 1970 (30%), 8 tussen 1960 en 1970 en 7 geboren voor 1960. De decemberactie 

leverde 17 nieuwe leden op.  

Communicatie en PR 

De eind 2017 vernieuwde website is nog enige malen aangepast en wordt actueel gehouden. Van de 

digitale nieuwsbrief verschenen acht nummers, ongeveer om de zes weken. De nieuwsbrief is het 

medium waarmee het RLK actief zijn leden informeert, maar ook niet-leden mee probeert te bereiken. 

Elke editie bevatte praktische informatie, aankondigingen van lezingen, een culturele agenda van 

Rotterdam (selectie) en bijdragen waarin nieuwe boeken in een context worden geplaatst. Elke 

nieuwsbrief bevat bovendien een ‘uitgelicht’, waarin een publicatie uit de collectie wordt belicht in 

woord en beeld. De reacties zijn positief. In 2018 werd het mogelijk ook als niet-lid te abonneren via de 

website van het RLK. In totaal versturen we de nieuwsbrief aan ruim 800 e-mailadressen, ongeveer 700 

daarvan betreft leden van het Leeskabinet. Alle oude nieuwsbrieven zijn via de website te lezen. 

De leden ontvingen als vanouds uitnodigingen op papier voor de lezingen. De lezingen werden 

opgenomen in verschillende (culturele) agenda’s in de stad. Voor de Boekenmarkt werd een advertentie 

geplaatst in de Ster van Kralingen. 

In de eerste twee kwartalen verschenen twee aanwinstenlijsten volgens de vertrouwde opzet. 

Halverwege het jaar is overgestapt op een digitale lijst van onderwerpscategorieën, die direct linken 

naar de records in de bibliotheekcatalogus. Deze nieuwe aanpak heeft twee voordelen: de gebruiker kan 

direct zien of een boek beschikbaar is en het eventueel reserveren en voor de medewerkers betekent 

het veel tijdwinst. 

De inzet van sociale media (met name Facebook, 75 geposte berichten) werd op hetzelfde niveau 

gecontinueerd, enkele keren is door het benutten van Facebook advertenties een groter bereik gehaald. 

De doelstelling om het aantal vrienden van de Facebook-pagina het bereik substantieel te vergroten is 

niet gehaald, wel groeit het bereik gestaag.  

In IP, vakblad voor informatieprofessionals schreef bibliothecaris Roman Koot een column over Drs. P en 

het erfgoed van de universiteit en het RLK. In het in november gepubliceerde Drs. P Jaar- en 

Bewaarboek verscheen een artikel van zijn hand over de bibliotheek van Heinz Polzer.1 Op 27 maart was 

hij te gast in de talkshow Studio Erasmus in de Rotterdamse Stadsschouwburg, waar hij vertelde over de 

bibliotheek van Polzer. 

                                                           
1 Resp. ‘Het papieren geheugen van Drs. P’, IP, vakblad voor informatieprofessionals (2018) nr. 4, p. 11;  ‘Het 
Rotterdamsch Leeskabinet: een goed heenkomen voor Heinz Polzers boekerij’, in: Jaap Bakker (red.), Het Drs. P. 
Jaar- en Bewaarboek, Amsterdam 2018, pp. 135-141. 
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Drs. P Jaar- en Bewaarboek Presentatie bibliotheek Drs. P in Studio Erasmus, 27 maart 

 

De bibliothecaris had op 13 februari zitting in een panel over de rol van bibliotheken bij het beheren en 

toegankelijk maken van erfgoed (themamiddag Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland, aan 

de Hogeschool/VU Amsterdam). 

 

7. Hoofdcommissie 

De hoofdcommissie werd in 2018 versterkt met Willemijn van Blommestein. De Hoofdcommissie kwam 

vier maal in vergadering bijeen (29 januari, 3 april, 7 september, 1 november). De beleidsnota 2019-

2024 was een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. In de vergadering van 3 april was hiervoor de 

bibliothecaris van de Universiteit, Matthijs van Otegem, te gast. De algemene ledenvergadering werd 

gehouden op 23 mei. 

 

8. Personeel 

In 2018 werd het team uitgebreid met Cora Boele, die voorheen bij Marketing & Communicatie van de 

EUR werkte. Zij is aangesteld als projectleider Academisch Erfgoed. 

Berrie Vugts is de eerste drie maanden van het jaar met verlof geweest. Een deel van zijn taken aan de 

informatiebalie zijn gedurende die periode uitgevoerd door twee werkstudenten. Ook na zijn terugkeer 

konden deze studenten ingezet worden aan de balie. 

In februari werd afscheid genomen van Elske Dorgelo, die als archivaris op projectbasis het Archief Jan 

Tinbergen had geïnventariseerd. Zij werd begeleid door o.a. bibliothecaris Roman Koot. 

 

9. Financiën 

Als bijlage 7 is de staat van baten en lasten over 2018 opgenomen. Een uitgebreide jaarrekening is op 

verzoek beschikbaar. Het negatieve saldo over 2018 bedroeg € 17.011, wat ten laste is gebracht van de 

post Reserve exploitatievoorziening welke hierdoor € 24.932 negatief bedraagt. 

De gewone exploitatiekosten laten geen sterke afwijkingen zien t.o.v. vorige jaren. De beleggingen 

deden het slechter dan gemiddeld, maar laten voor de eerste maanden van 2019 al weer een 

aanmerkelijke waardestijging zien. Over het algemeen zijn de financiën stabiel. 

De vereniging werd aangenaam verrast door het legaat dat mevrouw. C.E. van der Pot aan het RLK 

naliet. Deze middelen, ter hoogte van € 23.154, zijn als bestemmingsreserve op de balans opgenomen. 
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Bijlage 1 : Hoofdcommissie, commissarissen, kascommissie en personeel  

 

Hoofdcommissie  

Mr. H.E.M. Vrolijk, voorzitter 

Mr. J. de Muinck Keizer, penningmeester/secretaris 

Dr. T.R. Barnard 

Mevr. mr. E.W. van Blommestein 

Dhr. B. Kwakman 

Prof. dr. C.W.A.M. van Paridon 

Mevr. dr. C.B.M. Thoen  

 

Commissarissen 

Prof. dr. E.H. Cossee  

Mevr. drs. A.M.L.R. Djajasoebrata  

Drs. J.H. van Dorp  

Mevr. mr. A. Dupain  

Mevr. mr. E.M. van der Dussen  

Mr. J.J.H. Gerritzen  

Mevr. M. Heiden 

Mevr. dr. H.J.C. van Herwaarden-Rijlaarsdam  

J.D. Hillen  

Mr. M. Hooykaas 

Mevr. mr. H.C. ter Kuile-van der Hoeven  

Prof. dr. W.M. Lammerts van Bueren  

Mevr. D.X. Lansdaal-Schuit  

Mevr. drs. J. de Man  

Dr. R.L. Schuursma  

Dr. P.E.L.J. Soetaert  

Dr. J. Spoelder  

Mr. G.C. van den Steenhoven  

Drs. M. van der Velden 

 

Kascommissie 

Mevr. Mr. M. Gerritzen 

Drs. A.B. Westra 

 

Personeel 

Drs. R.H.J. (Roman) Koot, bibliothecaris 

Drs. C. (Cora) Boele, projectleider Academisch Erfgoed 

M.A.R. (Anette) Barreto-Rodrigues Pereira 

A. (Arie) Kers 

Drs. E. (Elsbeth) van der Ploeg 

J.J. (Jeannette) Ruytenberg-Paul 

Drs. E.M. (Elsa) Valente 

Dr. A.J. (Berrie) Vugts 

Dr. T. (Tela) Pamir (vrijwilliger) 

M.A. (Margriet) van Duin-Zijlstra (vrijwilliger) 

Shahrzad Ghahramani (werkstudent informatiebalie) 

Max Wagenaar (werkstudent informatiebalie)  
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Bijlage 2: Verdeling boekaanschaf (in banden en procenten) 

Verdeling boekaanschaf 2016 2017 2018 

Geschiedenis 15 14 15 

Wijsbegeerte en theologie 4 7 3,5 

Kunst en kunstgeschiedenis 8 11 14,5 

Taal en letterkunde 54 53 51 

(incl. literatuurgeschiedenis) (16) (10) (9) 

Sociale wetenschappen/maatschappij 9 9 6 

Overige vakgebieden 19 6 10 

   100% 

    

Aanwinsten in banden (incl. nieuwe 

geschenken) 
2.280 1.728 2.150 

 

Bijlage 3: Aantal uitleningen 

Aantal uitgeleende boeken 2016 2017 2018 

Eerste uitleningen -- 12.142* 11.026** 

Verlengingen -- 13.763 n.v.t.*** 

Totaal 20.264 25.905 n.v.t.*** 

* inclusief library transactions (1455) 

** exclusief library transactions 

*** in verband met beperking van het aantal automatische verlengingen in de loop van 2018 zijn deze cijfers niet 

meer opgenomen in de statistiek 

 

Bijlage 4: Aantal actieve leners 2018 

Type lener Aantal uitleningen Unieke leners Percentage 
uitleningen 

Aantal items per 
lener  

Individuele leden 1.863 129 17% 14,4 

Huisgenoten leden 3.770 186 34% 20,3 

EUR staff 2.076 300 19% 6,9 

EUR student 3.171 959 29% 3,3 

Extern lid 76 29 1% 2,6 

Staff 70 20 1% 3,5 

Totaal 11.026 1.622 100% 6,8 
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Bijlage 5: Aandeel lenerstypen in uitleen 

Type lener 2017 2018 verschil 

Leden 66% 51% - 15% 

EUR medewerkers 14% 19% + 5% 

EUR studenten 20% 29% + 9% 

    

Bijlage 6: Aantal leden 

Aantal leden (per 31-12) 2016 2017 2018 

Individuele leden 347 336 325 

Huisgenoten-leden 612 584 562 

Overigen (collectief en studenten niet EUR)    84 68 57 

Kennismakingslidmaatschappen 99 74 72 

Externe leden via UB 172 131 157 

Totaal 1.314 1.193 1.173 

 

Bijlage 7: Staat van baten en lasten 

 2016 2017 2018 

Lasten    

Boeken en periodieken 

(excl. 2.210 t.b.v. Grenzeloos lezen) 

(2018 boeken: 26.437 / periodieken: 10.612) 

37.352 35.858 37.049 

Algemene kosten (incl. lezingen en 

bestuurskosten) 

8.324 15.225 11.837 

Totaal lasten 45.676 51.181 48.886 

    

Baten    

Contributies 25.658 24.949 23.268 

Donaties -       500 - 

Interest bank/giro    2.805       201         62 

Dividend    5.069    5.871    6.425 

Interest obligaties    1.008    2.473    1.405 

Winst/verlies verkoop effecten     - 493  - 5.259 - 
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Overige inkomsten       643          86       715 

Totaal baten 29.924 33.587 31.875 

Negatief saldo 15.752 17.594 17.011 

Totaal baten en saldo 45.676 51.227 48.886 

 

Bijlage 8: Lijst van schenkers 

Personen 

Mevr. drs. E.M. de Almeida Valente, dr. S. Bischoff, drs. J.J.E. Blok, mevr. drs. C. Boele, N. Bokhove, 

mevr. S. Eijkman, mr. F.W.H. van den Emster, prof. dr. J. Fels, H. Gerritsen, erven dr. F. de Goey, mr. 

C.E.I.M. Hermans, mevr. ds. W. Hudig-van Doesburgh, dr. P. van Huisstede, B. Jagt, drs. J.W. de Jong, 

mevr. dr. B.C.M. Kester, drs. R.H.J. Koot, J.M.H. Mosmuller, prof. dr. J. de Mul, J.M. Notenboom, mr. J. 

de Muinck Keizer, mevr. T. van Oostendorp-Kist, prof. dr. C.W.A.M. van Paridon, V. Pieters, mevr. G.E.J. 

Rindermann, dr. M.J. Rutgers, A. Sanders, A. Schipper, drs. W.R. Scholten, J. van Soest, mevr. dr. P.C. van 

Ulzen, dr. K. Veelenturf, K. van der Veer, drs. M. van der Velden, D. Verhoef, mevr. E. van Vollenhoven-

Anrath, P. van Vollenhoven, dr. B. Vugts, mevr. A. van Wensveen-Kolff, mevr. drs. J.G.M. Willemsen, dhr. 

Zwart. 

Instellingen en bedrijven (voor zover niet anders vermeld: te Rotterdam)  

College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fakultät für 

Kulturwissenschaften der Universität Paderborn (Duitsland), Flatland Gallery (Amsterdam), Historische 

uitgaven Schoonhoven (Schoonhoven), International House of Japan (Japan), Koninklijk Nederlands 

Genootschap voor Munt- en Penningkunde (Dordrecht), LTCB International Library Trust (Japan), 

Museum Gouda (Gouda), Poetry International Rotterdam, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Historische 

Discipline (Utrecht), RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (Den Haag), Rotterdamse 

Schaakbond, Stad en Bedrijf: historisch onderzoeksbureau, Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk, 

Stichting Soera / ZemZem (Amsterdam), Studentenvereniging S.S.R., Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 

(Japan), Tilburg University (Tilburg), Uitgeverij Badeloch (Leidschendam), Uitgeverij de Buitenkant 

(Amsterdam), Uitgeverij lisdodde (Heerlen), Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, Union Bank of the Philippines (Philippines), Université de Namur (Belgium), University of 

Santo Tomas – Miguel de Benavides Library (Philippines). 

 


