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Waarom heeft juist Leiden zich ont-
wikkeld tot zo een belangrijk studie-
centrum voor Azië en het Midden-
Oosten?
De Belder: ”Dat gaat al vele eeuwen 
terug. Je zou kunnen zeggen dat het 
is begonnen aan het einde van de 16e 
eeuw toen de Franse humanist Joseph 
Scaliger in Leiden zijn onderzoek ver-
richtte. Scaliger was een van de groot-
ste geleerden van zijn tijd. Zo is hij nog 
recentelijk de Einstein van de 16e eeuw 
genoemd. Zijn focus lag onder meer op 
onderzoek naar verschillende systemen 
van chronologie waarbij hij de bijbel, 
de koran en andere heilige teksten 
met elkaar vergeleek. De universiteits-
bibliotheek ontving bij zijn dood zijn 
befaamde collectie van manuscripten 
en boeken uit het Midden-Oosten. 
Later hebben nog meer onderzoekers 
hier in de stad hun fysieke en intellectu-
ele sporen nagelaten, zoals Von Siebold 
die als arts werkzaam was op Deshima, 
het schiereilandje bij de Japanse stad 
Nagasaki, en de islamoloog en arabist 

Snouck Hurgronje die over Mekka en 
Indonesië publiceerde. 
Zo is de collectie door de eeuwen heen 
uitgegroeid tot een toonaangevende 
bibliotheek in de wereld. Lange tijd 
bezat de Universiteit ook kabinetten 
met grote objecten uit de natuurlijke 
en antieke wereld. Gedurende de 19e 
eeuw zijn deze verzamelingen overge-
dragen en vormen nu de kern van de 
collecties van verschillende rijksmusea 
hier in Leiden, zoals het Rijksmuseum 
Volkenkunde en het Rijksmuseum van 
Oudheden. Uiteraard werken we daar 
nu regelmatig mee samen en organise-
ren we tentoonstellingen.”

De laatste jaren zijn jullie veel in 
het nieuws geweest doordat enkele 
grote landelijke collecties door de 
Universiteitsbibliotheek Leiden zijn 
overgenomen.
De Belder: ”Dat klopt. Naast onze eigen 
collectie beheren we sinds kort de com-
plete verzameling manuscripten, boe-
ken kaarten, foto’s en digitale bestan-

den van het Koninklijk Instituut voor 
Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). 
Daarnaast zijn de complete kaarten-
collectie, de digitale bestanden, de erf-
goedcollectie en het materiaal tot 1950 
van het Amsterdamse Tropeninstituut 
(KIT) bij ons ondergebracht. 
We hebben geprobeerd om de hele 
collectie van het KIT bijeen te houden, 
maar dat is helaas niet gelukt. Het 
recentere drukwerk is nu onderdeel 
geworden van de Bibliotheca Alexan-
drina in Egypte. Desalniettemin is onze 
Aziatische bibliotheek toonaangevend. 
De collectie Indonesië is bijvoorbeeld 
de grootste ter wereld, onze Sinologi-
sche collectie is een van de grootste in 
de Westerse wereld, de collectie met 
materiaal uit onder meer India, Paki-
stan, Tibet, Nepal, Bhutan is de groot-
ste van Europa, en we hebben kwali-
tatief goede collecties over Japan en 
Korea en een unieke deelcollectie over 
Noord-Korea. Zoals je zult begrijpen, is 
het erg moeilijk om materiaal uit Noord-
Korea te bemachtigen.”
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  Kurt De Belder: 
”Onze collectie is 
breed en diep, met 
grote verzamelingen 
foto’s, boeken en 
bladen.”

De Universiteit Leiden krijgt een internationaal 
toonaangevend expertisecentrum op het gebied van 
Azië: The Asian Library. Het centrum omvat en ontsluit 
zeldzame Azië-collecties. Directeur Kurt De Belder 
zwaait de scepter over de Universiteitsbibliotheek en 
Leiden University Press en licht toe.

 Kurt 
   De Belder

Voor al deze collecties komt uiteinde-
lijk ook een fysieke bibliotheek. Wan-
neer gaat deze open?
De Belder: ”Alle collecties zijn uiteraard 
al beschikbaar. Maar de wording van 
de fysieke Azië-bibliotheek gaat in 3 
fases, waarvan de eerste al per okto-
ber. Dan hebben we hier 4 kilometer 
van de collectie in een open opstelling. 
Fase 2 bestaat uit de bouw van een 
groot depot op het Leiden Bio Science 
Park dat momenteel wordt gebouwd. 
Het gevolg daarvan is dat we hier, aan 
de Witte Singel, 37 kilometer depot vrij 
kunnen maken voor de gehele Aziati-
sche collectie. Deze fase wordt naar 
alle waarschijnlijkheid aan het begin 
van 2016 afgerond. De laatste fase is 
de oplevering van de fysieke biblio-
theek. We plannen in de lente van 2017 
een feestelijke opening. Maar we zijn 
nu uiteraard ook al bezig om databases 
en digitale bestanden van de verschil-
lende deelcollecties aan elkaar te kop-
pelen. Het is van onschatbare waarde 
als dat eenmaal is gelukt. Dan kunnen 

niet alleen onze studenten en weten-
schappers die verbonden zijn aan onze 
universiteit en aan het International 
Institute of Asian Studies, er gebruik 
van maken, maar iedereen ter wereld 
die over internet beschikt!”

Is de collectie ook te raadplegen 
door reizigers en algemeen geïnte-
resseerden?
De Belder: ”Zeker, dat willen we natuur-
lijk ook heel erg graag. Onze collectie 
is breed en diep, met grote verzame-
lingen foto’s, boeken en bladen. Voor 
€ 30 per jaar kan iedereen lid worden. 
Dan krijg je toegang tot alle digitale 
bestanden, kan je in de bibliotheek 
komen werken met de collectie en 
gebruik maken van de uitleenservice. 
Daarnaast willen we zoveel mogelijk 
mensen van deze collectie laten genie-
ten. Zo hebben we recent een grote 
verzameling foto’s beschikbaar gesteld 
voor Wikipedia, waarmee we heel veel 
mensen toegang verschaffen tot ons 
materiaal. Verder hebben we het ini-

tiatief genomen voor Podium071; een 
organisatie die cultureel-wetenschap-
pelijke activiteiten organiseert voor een 
breed publiek. Dit is niet specifiek op 
Azië gericht, maar we zullen hier wel 
met regelmaat Aziatische onderwerpen 

programmeren. Daarnaast willen we 
ook dat toekomstige fellows (geleerde 
vakgenoten) hun onderzoek voor een 
breder publiek presenteren. Kortom, 
hou onze website goed in de gaten. 
We gaan veel interessante lezingen, 
tentoonstellingen en andere evene-
menten organiseren!” ■

Meer informatie over The Asian Library 
in Leiden: www.asianlibraryleiden.nl en
www.podium071.nl 
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