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Missie en werkzaamheden
van het NINO
Onderzoekscentrum
Het NINO ondersteunt wetenschappelijk
onderzoek naar het Oude Nabije Oosten incl.
Egypte. Het onderzoekscentrum maakt deel
uit van de Faculteit Geesteswetenschappen
van de Universiteit Leiden. Doelen van het
onderzoekscentrum zijn:
• bevorderen
van
wetenschappelijke
bestudering van de geschiedenis en talen
van het Oude Nabije Oosten en Egypte,
evenals archeologische resten en cultureel
erfgoed, zowel in Nederland als wereldwijd;
• aanmoedigen
van
gesprekken
en
samenwerking tussen wetenschappers
en studenten op deze gebieden, van alle
niveaus;
• versterken van de infrastructuur voor
onderzoek naar het Oude Nabije Oosten.
Vaste partners
• Leiden Institute for Area Studies (UL);
• Leiden University Libraries (UBL);
• Rijksmuseum van Oudheden (RMO);
• Peeters Publishers, Leuven
• Ex Oriente Lux (EOL), Nederland

Nederlands Instituut
voor het Nabije Oosten
Activiteiten
onderzoekscentrum
1. Personeel, studentassistenten, vrijwilligers
Het onderzoekscentrum heeft één vaste
medewerker (C.H. van Zoest, secretaris/
redacteur, 1 fte) in dienst en een tijdelijke
directeur (C. Waerzeggers, 0,4 fte). Voor het
catalogiseringsproject van de Böhlcollectie is een
post-doctoraal onderzoeker (J.C. Fincke) en een
studentassistent (J.M.C. van ’t Hoff) aangetrokken
(zie beneden). Ter ondersteuning van het
redactiewerk aan BiOr heeft NINO een 0,2 fte
studentassistent in dienst (B.B. Oudenampsen
van 15 februari 2018 tot 30 september 2018
en A.M. Jacob sinds 1 december 2018). In het
NINO Office is er ook ondersteuning van een 0,2
fte studentassistent (15 februari tot 31 augustus
2018, S. Barbier).
De studentassistentschappen (BiOr, Office)
bieden broodnodige ondersteuning aan het
onderzoekscentrum en geven de studenten in
kwestie relevante werkervaring die hun kansen
op de arbeidsmarkt hopelijk ten goede komt.
Studentassistentschappen worden in een open
procedure uitgeschreven en geadverteerd. Zij
staan open voor studenten uit alle Nederlandse
universiteiten. Zij krijgen een dienstverband aan
de UL.
Per 1 december 2018 zijn er twee vrijwilligers
(contractueel) werkzaam bij NINO op het vlak
van archiefbeheer: L. Langerak (De Buck archief )
en S.R.L. Berntsen (NINO archieven). Zij
krijgen een vrijwilligersvergoeding, conform de
regelgeving hieromtrent.
2. Optuiging van het onderzoekscentrum
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Het “nieuwe” NINO ging per 1 januari 2018
van start. In de loop van 2018 kregen de
organisatorische en operationele aspecten van het
centrum vorm, als volgt:
Huishoudelijk reglement
In overleg met de Faculteit der Geestes
wetenschappen en het curatorium van de stichting
NINO is een huishoudelijk reglement opgesteld.
www.nino-leiden.nl
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Academische commissie
Deze commissie is in het leven geroepen om de
wetenschappelijke integriteit en kwaliteit van de
onderzoeksactiviteiten te bewaken, door advies
uit te brengen over de subsidieverstrekking en
het wetenschappelijk beleid incl. publicaties. In
2018 bestond de commissie uit vijf leden: prof.
K. Kleber (assyriologie VU), prof. P. Akkermans
(archeologie UL), prof. O. Kaper (egyptologie
UL), en directeur en secretaris NINO
(Waerzeggers, van Zoest). Vanaf 2019 treedt de
directeur NINO terug als stemhebbend lid, om
de commissie meer onafhankelijkheid te geven.
Vanaf dan zal zij bestaan uit een voorzitter en twee
andere leden, allen expert in één van de betreffende
wetenschapsgebieden (de Archeologie van het
oude Nabije Oosten, Assyriologie, Egyptologie)
en verbonden aan een Nederlandse universiteit
of andere kennisinstelling. De secretaris van het
centrum blijft secretaris van de commissie. De
directeur is niet-stemhebbend lid. De commissie
vergadert vier keer per jaar.
Böhlcommissie
Deze commissie bestaat uit een staflid Assyriologie
(J.G. Dercksen) en een studentlid. Zij heeft
tot doel de belangen van de gebruikers van de
Böhlcollectie te behartigen.
Toekomstige huisvesting in Cluster Zuid
Het NINO onderzoekscentrum neemt actief deel
aan de gesprekken omtrent het pakket van eisen
en de realisatie van de bouwplannen Cluster Zuid
(i.h.k. van de Humanities Campus), zowel wat
betreft de kantoorruimte NINO als wat betreft
de MEL. De plannen die momenteel uitgewerkt
worden door het architectenbureau Zwarte Hond
stemmen positief. Dit optimisme wordt gedeeld
door alle betrokken partijen, incl. de NINO
bibliotheekmedewerkers, bibliotheekcommissie,
UBL bestuur, medewerkers LIAS op het terrein
van het Nabije Oosten die hun kantoor hebben in
de NINO bibliotheek en die ook in de toekomst
graag dichtbij of tussen de boeken zitten.
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Opknappen kantoorruimtes NINO
Na overleg met Huisvesting (FGW) in
november en december 2018 zijn afspraken
gemaakt om de kantoorruimtes van het NINO
onderzoekscentrum een opknapbeurt te geven in
februari 2019.
3. Stapsgewijze realisatie van instrumenten en
subsidies
In de loop van 2018 realiseren we stapsgewijs het
nieuwe instrumentenprogramma van NINO.
De academische commissie is de shortlisting van
open programma’s (e.g. mobility grant, student
research assistant) toevertrouwd.
Post-doctoral fellow
In 2018 is dr. J. Fincke aangeworven om het
catalogiseringsproject Böhl te realiseren (zie
voor meer details beneden). Vanaf februari 2019
beginnen we met het jaarlijks adverteren van een
2-jarige post-doc positie bij NINO (overlappende
aanstellingen). De post-docs verrichten eigen
onderzoek, doceren een cursus in de nationale
onderzoeksschool OIKOS, en organiseren een
internationaal symposium dat resulteert in een
NINO publicatie.
Visiting professor
Dit instrument loopt voor het eerst in 20192020. Egyptoloog prof. dr. D. Laboury zal NINO
gedurende drie maanden bezoeken.
Student research assistant
De eerste ronde vond plaats in herfst 2018. Doel is
het koppelen van een student aan een onderzoeker
in een gezamenlijk onderzoeksproject (0,2 fte
studentassistentschap gedurende 9 maanden).
Het eerste project (publicatie van Laat-Egyptische
grammatica) is al van start gegaan (Nina Biezeno
en Olaf Kaper).
Mobility grant (outgoing and incoming)
De twee eerste rondes vonden plaats in zomer en
herfst 2018. Het gaat om kleine reissubsidies voor
jonge onderzoekers aan NL universiteiten die voor
www.nino-leiden.nl
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onderzoek naar het buitenland willen (outgoing)
en voor onderzoekers uit het buitenland die
voor onderzoek naar NL willen (incoming).
Drie projecten werden gesubsidieerd. Filippo
Mi (MA student Egyptologie, Leiden) ontving
een subsidie voor deelname aan een opgraving
in Egypte. Hannah de Pous (MA student, Geoengineering TU Delft) ontving een subsidie
om onderzoek te doen naar automatische
herkenning van spijkerschriftteksten in Leuven en
Heidelberg. Kabalan Moukarzel (Assyrioloog aan
de universiteit van Sofia, Bulgarije) ontving een
incoming mobility grant om gebruik te maken
van de bibliotheekcollectie NINO.
NINO thesis prize
De eerste ronde vond plaats in het najaar van
2018. In totaal ontvingen we 8 (res)MA en
4 BA scripties van studenten afgestudeerd in
Amsterdam (VU), Groningen en Leiden in de
afstudeerrichtingen Archeologie, Assyriologie,
Egyptologie,
Internationale
Betrekkingen,
Oudheidwetenschappen,
Taalwetenschap,
Theologie. De jury bestond uit collega’s uit
Amsterdam (UvA en VU), Utrecht en Leiden (UL
en RMO). De BA scriptieprijs ging naar Anouk
Mudde (Taalkunde, Leiden). Zij schreef haar
eindwerkstuk bij de opleiding taalwetenschap in
Leiden over het gebruik van het teken <sa5> in
Hiëroglyfisch Luwish. Giacomo Fontana won de
prijs voor beste masterscriptie. Hij studeerde in
2018 af als research master aan de archeologische
faculteit Leiden met een onderzoek naar het
gebruik van satellietbeelden om Omaanse
grafplaatsen automatisch op te sporen.
NINO-dag / NINO annual meeting
NINO zal jaarlijks een bijeenkomst organiseren
om onderzoekers en gevorderde studenten op het
terrein van het oude Nabije Oosten de gelegenheid
te geven bij te praten over lopende en geplande
onderzoeksactiviteiten. De bijeenkomst zal
telkens in samenwerking met een locale partner
georganiseerd worden. In januari 2019 vindt de
eerste NINO-dag plaats in Groningen. In 2020
aan de UvA.
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Outreach
We geven kleine subsidies aan publieksactiviteiten
van zusterorganisaties die de verspreiding van
de kennis over het Nabije Oosten bevorderen.
In 2018 ontving o.a. de Zenobia-stichting een
subsidie voor de organisatie van een studiedag
over de klassieke en moderne perceptie van de
Perzische koning Xerxes.
Veenhoflezing
De Veenhoflezing blijft in zijn traditionele vorm
bestaan. In 2018 werd de lezing verzorgd door
archeoloog Douglas Baird (Liverpool). In 2019
kijken we uit naar een lezing door Francesca
Rochberg (Berkeley).
Boekpresentaties en andere kleine activeiten
NINO organiseert “book launches” op het
terrein van het Nabije Oosten en is betrokken bij
allerlei locale en nationale activiteiten (lezingen,
conferenties, studiemiddagen, etc).
Fellows
Onze (visiting) research fellows bieden een
waardevolle bijdrage aan het onderzoekscentrum.
Zij
kunnen
gebruik
maken
van
onderzoeksfaciliteiten NINO en UL op kosten
van het onderzoekscentrum (o.a. LU-card). Bij
de start van NINO 2.0 mochten we de volgende
zittende fellows opnieuw verwelkomen: prof. J.
Borghouts, dr. A. Mouton, dr. C. van den Hoven,
prof. M. Ossendrijver, dr. J. Roodenberg, prof. J.
de Roos, prof. M. Stol. In de loop van 2018 kregen
we de volgende fellows erbij: dr. G. de Breucker, dr.
E. Bettles, dr. O. Nieuwenhuyse; tijdelijk bezoek
kregen we van dr. L. Makvandi (Kashan University,
Iran), H. Peighambari (Persian Gulf University,
Iran), H. Okur (Gazi University, Turkije). NINO
zal dr. F. Rogner (Basel) verwelkomen als postdoctoraal onderzoeker op een mobiliteitsbeurs
van het Zwitsers onderzoeksfonds (SNSF). Onze
fellows geven geregeld lezingen en masterclasses
of dragen op een andere manier bij aan het
onderzoekscentrum. Ons beleid omtrent visiting
fellowships is te vinden op onze website.
www.nino-leiden.nl
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4. Fund raising

8. Nieuwsbrief NINO

Directeur NINO heeft een aanvraag gedaan
als partner in een KNAW aanvraag “Processing
Culture” in samenwerking met KNAW (Wals),
DANS (Doorn), VU (van Peursen), UL (Bischop),
KITLV (Oostindie), Birmingham (Johnson), op
een matching-basis. Helaas kregen we onlangs
bericht dat de aanvraag niet gehonoreerd werd.
In de conceptbegroting 2019-2020 was wel
rekening gehouden met dit scenario. Omdat het
om matching funding gaat heeft het verder geen
effect op de begroting.

Ter bevordering van de communicatie publiceren
we vier keer per jaar een Nederlandstalige
nieuwsbrief over de activiteiten van het
onderzoekscentrum en van de NINO bibliotheek.
De vier nieuwsbrieven van 2018 zijn hier
bijgevoegd in bijlage.

5. Samenwerking OIKOS
In mei 2018 vond vruchtbaar overleg plaats met

OIKOS, de nationale onderzoeksschool Klassieke
Talen. Vanaf voorjaar 2020 biedt NINO bij
de nationale onderzoeksschool OIKOS een
seminar op het vlak van het Nabije Oosten aan
voor ResMA en PhD studenten aan alle NL
universiteiten. De cursus wordt verzorgd door de
NINO post-doctoral fellow en wordt voorzien
van een werkingsbudget van 1,000 euro door
OIKOS. Studenten archeologie, die bij Archon
aangesloten zijn, kunnen ook aan deze cursus
deelnemen.
6. Samenwerking EOL
Met Ex Oriente Lux (afdeling Leiden en Den
Haag) organiseert NINO twee keer per jaar een
lezing in het RMO. In de lente van 2018 sprak
prof. dr. Mathieu Ossendrijver (Berlijn, HU)
over de invloed van Babylonische op Egyptische
astronomie en in het najaar van 2018 sprak dr.
Ilona Regulski (British Museum, Londen) over
haar opgravingsproject in Shutb in Egypte. De
lezingen (met afsluitende borrel) werden goed
bezocht.
7. Samenwerking LeidenGlobal
NINO onderzoekscentrum is actief lid van
het platform LeidenGlobal dat een verbinding
zoekt te maken tussen academische en culturele
instellingen, media, de bedrijfswereld, en NGO’s
op het vlak van de geglobaliseerde samenlevingen,
nu en in het verleden.
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Publicaties
1. Samenwerking NINO-Peeters
Sinds 12 juni 2018 werkt NINO samen met
uitgeverij Peeters (Leuven) voor de publicatie van
twee tijdschriften (BiOr en Anatolica) en drie
reeksen (EU, PIHANS, AchHist). Onder de nieuwe
samenwerking vallen de wetenschapsinhoudelijke
activiteiten onder de verantwoordelijkheid van
NINO en haar redacties; copy-editing, productie,
marketing, distributie en verkoop onder de
verantwoordelijkheid van Peeters.
Onder deze samenwerking zijn tot op heden
twee nieuwe volumes verschenen in de reeks EU
(Gabler; Haring e.a), een jaargang van Anatolica
(2018) en van BiOr 2018 (1/2). Het tweede deel
van BiOr (3/4) is in druk en de proeven van 5/6
worden eind januari verwacht. In 2019 proberen
we de vertraging die door de transformatie van
NINO in 2017 en de overdracht naar Peeters in
2018 is opgelopgen weer in te halen.
De samenwerking verloopt vlot. Stock is
overgebracht naar Herent; de overname van
abonnementen en financiële administratie is snel
gegaan; de NINO publicaties genieten nu een
betere marketing en zichtbaarheid via de website
van Peeters en de aanwezigheid van deze uitgever
op alle relevante congressen.
Er vindt halfjaarlijks overleg plaats tussen Peeters
en de directeur van NINO.
2. Geplande publicaties:
• AchHist: Fs. Root (2019) en Bisotun uitgave
(2020?).
• PIHANS: Zagrosbundel Eidem (2019);
• EU: Nieuw-Egyptische grammatica Borghouts
(2020?).
www.nino-leiden.nl
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• We bekijken of we de verzamelde artikels van
Veenhof in eigen beheer (digitaal) kunnen
uitgeven. Dit is afgestemd met Peeters.
3. Overleg redacties
De voorbereiding van de samenwerking met
Peeters is in overleg gegaan met de redacties van
de verschillende tijdschriften en reeksen. Verder
vindt er structureel tweejaarlijks overleg plaats
met de BiOr redactie en een keer per jaar met
PIHANS en AchHist.

Collecties
1. Böhlcollectie
Catalogiseringsproject
Dit project wordt uitgevoerd door dr. Jeanette
Fincke (post-doc, sinds 1 april 2018) en
studentassistent Jolieke van ’t Hoff (sinds 1
september 2018) en heeft tot doel het catalogiseren
en documenteren van de Böhlcollectie als
voorbereiding op de inbruikleengeving aan het
RMO in 2019. De catalogus wordt aangemaakt
in een Filemakerbestand; het ontwerp van de
catalogus is afgestemd met RMO voor optimale
uitwisseling van data. Het project loopt nog tot
eind juni 2019.
Restauratieproject
Dit project heeft tot doel de kleitabletten te
stabiliseren en te restaureren waar nodig. Het
wordt uitgevoerd door freelance restaurateur
Carmen Gütschow en in samenwerking met RMO
(Renske Dooijes). De eerste fase is gerealiseerd in
zomer 2018. Vervolgwerkzaamheden zijn gepland
voor zomer 2019 en zomer 2020. Een rapportage
van de eerste fase wordt geboden op onze website:
www.nino-leiden.nl/message/pilot-restorationof-clay-tablets-in-the-bohl-collection
Onderzoeksactiviteiten
In 2018 zijn tabletten uit de Böhlcollectie
gebruikt in de volgende onderzoeksprojecten:
• Micro CT-scanning project met TU Delft (dr.
D. Ngan-Tillard en Hannah de Pous); www.
nino-leiden.nl/message/seeing-through-clay-
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4000-year-old-tablets-in-hypermodern-ctscanner
• Archives in Context, een outreach initiatief van
het ERC project Persia and Babylonia (http://
persiababylonia.org/archives)
Onderwijsactiviteiten
Kleitabletten van de Böhlcollectie worden
gebruikt voor onderwijsdoeleinden in de BA
cursus Epigrafie van het spijkerschrift (Leiden,
ONOS), MA cursus Cuneiform Epigraphy
(tweejaarlijks via OIKOS), Introductieweek BA
ONOS Leiden.
Donatie
NINO ontving een donatie van twee kleitabletten
uit ex-collectie Lipplaa van Rob Demarée
(december 2018). De kleitabletten zijn sinds
begin 1970 in het bezit van de Rotterdamse
verzamelaar. Zij werden testamentair overgemaakt
aan Demarée bij het overlijden van de echtgenote
van Lipplaa.
Onderhoud
Er
worden
doorlopend
onderhouds
werkzaamheden aan de kluis (ventilatiesysteem)
uitgevoerd en kleine verbeteringen aangebracht in
de registratie- en consultatieprocedure rondom de
kleitabletten en hun opberging (bv. verpakkingen
en andere materialen). Vanaf 2019 wordt de
apparatuur in de kluis jaarlijks geïnspecteerd door
vastgoed LU.
2. Scholtencollectie
Beheer
Op 22 november vond er een gesprek plaats met
directeur UB, conservator prentenkabinet UB, en
directeur en secretaris NINO over het beheer van
de Scholtencollectie. Overeengekomen is dat er
een bruikleenovereenkomst opgesteld zal worden
tussen UBL en NINO onderzoekscentrum. Deze
is momenteel in ontwikkeling.
Onderzoeksactiviteiten
In samenwerking met het Nederlands
Fotogezelschap, het Prentenkabinet van de UB
www.nino-leiden.nl
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(dr. M. van den Heuvel) en het NWO project
Crossroads (dr. K. Sanchez, UL) organiseerde
NINO een studiemiddag over de Scholtencollectie
op 10 december 2018 (The ‘Holy Land’ and
Modernity: the Frank Scholten Collection in
Context).
www.nino-leiden.nl/message/theholy-land-and-modernity-the-frank-scholtencollection-in-context
Geplande activiteiten
Er lopen gesprekken om een tentoonstelling over
Scholten te organiseren in het Museum voor
Volkenkunde te Leiden. N.a.v. die tentoonstelling
zal er een catalogus van de fotocollectie gemaakt
worden bij LUP. Dit is een initiatief van M.
van den Heuvel (Prentenkabinet UL), dr. L.
Ouwehand (Museum voor Volkenkunde) en

Nederlands Instituut
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NWO project Crossroads (dr. K. Sanchez, UL)
in overleg met NINO.
3. Archieven NINO
Behoud en beheer
Sinds 1 december 2018 zijn er twee vrijwilligers

in dienst bij NINO om onderhouds- en
inventarisatiewerkzaamheden uit te voeren aan
de NINO archiefcollecties: S. Berntsen (de
Ahnengallerie; Böhl archieven en fotografische
materialen) en L. Langerak (de Buckarchieven).
Op 28 november vond overleg plaats met
conservator Bijzondere Collecties UB (dr. M.
van Duijn) over “best practices” archivering
historische papieren en andere archiefmaterialen
NINO.

Overzicht (publieks-)activiteiten
9-feb
21-feb
22-feb
30-maa
23-mei
24-mei
28-juni
30-juni
13-juli
16-19-juli
15-aug
4-sept
7-sept
12-sept
23-sept
30-sept
11-okt
27-okt
29-okt
8-nov
9-nov
13-nov
20-nov
10-dec
21-dec
24-dec
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borrel
book launch
book sale
nieuwsbrief
funding
EOL-NINO
book launch
nieuwsbrief
funding
RAI
publicatie
rondleiding
funding
publicatie
book sale
nieuwsbrief
publicatie
Zenobiadag
schoolactiviteit
tabletten
Veenhoflezing
book launch
EOL-NINO
studiemiddag
nieuwsbrief
publicatie

NINO “nieuwe start” borrel in de NINO bibliotheek
boekpresentatie door Ben Haring en Jacques van der Vliet
boekenverkoop door NINO voor het (eigen) goede doel
2018/1
aankondiging van de (nieuwe) NINO Thesis Prize
lezing door Mathieu Ossendrijver (RMO)
boekpresentatie door Julia Krul en Renate Dekker
2018/2
aankondiging van NINO mobility grants
NINO aanwezig op RAI
EU 31 (Gabler, Who’s who ...)
presentatie van Böhlcollectie aan eerstejaar ONO Studies
aankondiging van het instrument “student research assistant”
BiOr 75, 1/2 (2018)
NINO aanwezig op boekenmarkt RMO
2018/3
Anatolica 44 (2018)
sponsoring “Xerxes’ droom” (Amsterdam, publiekslezingen)
les over spijkerschrift (Haanstraschool) + op 3 andere dagen
vervoer van tabletten naar Delft voor onderzoek
door Douglas Baird, in RMO
boekpresentatie door O. Nieuwenhuyse “Relentlessly Plain”
lezing door Ilona Regulski (RMO)
The ‘Holy Land’ and Modernity (over Frank Scholten)
2018/4
EU 32 (Haring et al., Decoding Signs...)
www.nino-leiden.nl
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PR en communicatie
Website
Tot juni 2018 liep de verkoop van NINOpublicaties gedeeltelijk via de NINO-website
(elk gepubliceerd volume heeft een eigen pagina;
op alle pagina’s van beschikbare publicaties
een bestelknop). Na de nieuwe overeenkomst
zijn titelgegevens aangeleverd aan Peeters t.b.v.
hun website en verkoopadministratie. De
bestel-knop bij iedere publicatie op de NINOwebsite is veranderd in een verwijzing naar de
corresponderende pagina op de Peeters-website.
Een nieuw gedeelte is ingericht voor de
verschillende
subsidie-instrumenten,
met
aanvraagformulieren. Deze klus werd afgerond in
oktober.
De NINO-website werd in 2018 bezocht
door 17.718 gebruikers; er waren 66.876
paginaweergaven, waarvan 51.221 uniek. De
meest bezochte pagina’s waren de homepage
(8.544 weergaven), Publications (6.470) en
Library (3.947).
In 2018 verschenen er ca. 25 nieuwsberichten
op de NINO-website, aanzienlijk meer dan in
voorgaande jaren.
Facebook
Het aantal likes voor de pagina (ongeveer gelijk
aan het aantal personen dat de pagina volgt) nam
gestaag toe, met een aantal kleine sprongen na
de publicatie van enkele goed gelezen berichten.
Dit is in de grafiek duidelijk te zien aan de
“Daily Total Impressions”, het aantal keren dat
inhoud van of over de NINO-pagina aan een
Facebook-bezoeker werd getoond. Op 1 januari
had de NINO-Facebookpagina 1080 likes, op 31
december 1436.
Het toegenomen aantal volgers betekende ook
een groter bereik van de NINO-Facebookpagina
ten opzichte van voorgaande jaren. Berichten
van de pagina werden meestal door 350 à 600
mensen gezien. Een enorme uitschieter was het
bericht “Seeing through clay” op 21 april dat
meer dan 10.000 keer is gelezen. Een kleinere
piek (bijna 6.000 views) werd gevormd door
het onverwachte overlijdensbericht van prof. J.F.
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Borghouts, waarop veel Facebook-gebruikers met
betrokkenheid reageerden. Een bericht over het
onderzoeksproject van dr. Carina van den Hoven
(NINO Fellow) in Theban Tomb 45, met foto’s
van de prachtige schilderingen in het graf, werd
meer dan 3.000 keer gelezen; een aankondiging
van de tentoonstelling “Nubië - Land van de
Zwarte Farao’s” in het Drents Museum Assen
meer dan 2.000 keer. Berichten over eigen en
andermans evenementen, subsidiemogelijkheden
en vacatures bij het NINO trokken eveneens
veel aandacht. In totaal werden er in 2018 131
berichten gepost op de pagina en 9 Facebookevenementen aangemaakt.
Overige online presence
NINO heeft een officiële vermelding op Google
Maps; informatie o.a. over openingstijden
wordt bijgewerkt wanneer nodig (bv. sluiting bij
feestdagen).
NINO-nieuwsbrief
Vier keer per jaar wordt een NINO-nieuwsbrief
verstuurd. Deze heeft de vorm van een pdfbestand; verzending gaat via een e-mailinglijst.
Het adresbestand is opgebouwd vanaf 2013 (het
werd in de voorgaande jaren gebruikt om de
maandelijkse NINO-lezingen aan te kondigen).
De mailinglijst “NINO Publications”, voorheen
gebruikt om nieuwe NINO-publicaties aan
te kondigen bij klanten, boekhandelaren,
bibliotheken en instituten, is in 2018 geïntegreerd
in de lijst “NINO-nieuws”. Het adressenbestand
van de Nederlandstalige oriëntalistendag is
geïntegreerd t.b.v. de NINO Annual Meeting.
De lijst “NINO-nieuws” is onderverdeeld in vier
segmenten:
• NINO-nieuwsbrief,
activiteiten in Leiden (Nederlandstalig)
• NINO Annual Meeting
(Nederlands & English)
• NINO Funding opportunities
(announcements in English)
• NINO Publications
(announcements in English)
www.nino-leiden.nl

Beknopt jaarverslag
NINO Onderzoekscentrum
2018
Personen die zelf hun adres aanmelden op de
lijst (via het aanmeldformulier op website en
Facebook) kunnen hun interesse(s) aanvinken.

Nederlands Instituut
voor het Nabije Oosten
Voor de bestaande adressen heeft de beheerder
een inschatting gemaakt van de interesses.

Verzonden mailings
onderwerp
NINO | Nieuws, lezingen en events februari-maart
2018
NINO-nieuwsbrief maart

verzonden
17-feb
28-mrt

bijgevoegde
ontvangers geopend
pdf
841
399
4 pagina’s
A4

830

417

830

358

835

379

432

169

852

453

NINO-EOL-lezing “Chaldeeërs aan de Nijl” op 24 mei
in het RMO
NINO-nieuwsbrief juni

19-mei

NINO Annual Meeting 31 januari 2019: call for
lightning sessions
NINO-nieuwsbrief september

11-sep

RMO-symposium “Goden van Sakkara” op maandag
19 november 2018 (*)
NINO Publications, Autumn 2018: “Who’s Who
around Deir el-Medina”, Bibliotheca Orientalis 75,
Anatolica 44 (**)
NINO Annual Meeting 31 januari 2019: second call
for lightning sessions
The “Holy Land” and Modernity, symposium over de
Frank Scholten-collectie op 10 december 2018
NINO-nieuwsbrief december

18-sep

1000

419

15-okt

801

337

27-okt

507

222

4-dec

978

433

1053

515

2-jul

2-okt

21-dec

7 pagina’s
A4

9 pagina’s
A4

8 pagina’s
A4

(*) Op verzoek van het RMO; (**) Laatste mailing naar de NINO Publications-lijst.
Verzonden mailings staan in het archief op de NINO-website (www.nino-leiden.nl/newsletter/archive).
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