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Missie en werkzaamheden
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;
• stimuleren 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
De NINO-bibliotheek is onderdeel van Leiden
University Libraries. Er is een sterke historische,
praktische en collegiale band tussen NINOonderzoekscentrum en -bibliotheek. Nieuws vanuit
de NINO-bibliotheek verschijnt regelmatig in de
NINO-nieuwsbrief; gewijzigde openingstijden en
sluitingsdata worden aangekondigd via de NINOwebsite en social media.
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Nederlands Instituut
voor het Nabije Oosten
Onderzoekscentrum
Corona-jaar 2020
De coronamaatregelen vanaf 13 maart hielden
in dat alle medewerkers van de universiteit
zoveel mogelijk thuis werkten; alleen voor
werkzaamheden die niet thuis gedaan kunnen
worden kwamen we naar kantoor. Dit was het
geval voor werk aan BiOr en incidentele zaken
m.b.t. collecties. Het gebrek aan toegang tot
de werkplek en de bibliotheek was voor veel
medewerkers, fellows, studenten, collega’s een
grote hindernis in werk, studie en onderzoek.
Een deel van ons subsidieprogramma kwam stil
te liggen. Geplande evenementen in voorjaar en
zomer werden geannuleerd of uitgesteld; vanaf
het najaar konden we enkele online evenementen
houden.
De NINO-bibliotheek was vanaf 13 maart
gesloten. Met de vakreferenten werd nauw contact
gehouden over de berichtgeving rondom sluiting,
uitlening van boeken, beperkte heropening
met reservering van studieplekken, en opnieuw
sluiting – via de NINO-website en social media,
en via de NINO-nieuwsbrief.
Personeel, studentassistenten, vrijwilligers
Het onderzoekscentrum heeft één vaste
medewerker (C.H. van Zoest, secretaris/
redacteur, 1,0 fte) in dienst en een directeur voor
bepaalde tijd (W. Waal, 0,4 fte; 1-1-2020 t/m 3112-2024).
Postdoctoraal onderzoeker L.E. van de Peut
(1,0 fte) rondde haar werkzaamheden aan het
catalogiseringsproject van de Böhl-collectie
af op 31-1-2020. Zij werd ondersteund door
studentassistente J.M.C. van ’t Hoff, die t/m 306-2020 in dienst was (0,1 fte).
L.E. Bennison-Chapman was gedurende het
hele jaar NINO Postdoctoral Fellow (1,0 fte).
Vanaf 1-9-2020 kwam er een Fellow bij: J.C.F.
Hamilton (1,0 fte).
Postdoctoraal onderzoeker S. Zananiri werkte
gedurende het hele jaar aan het Scholten-project
(0,5 fte).
www.nino-leiden.nl
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Het redactiewerk aan BiOr wordt ondersteund
door een 0,2 fte studentassistent; deze functie
werd t/m 30-4-2020 vervuld door A.M. Jacob;
vanaf 15-4-2020 door N. Tasma. Daarnaast is er
een 0,2 fte bureauassistent: A.S.E. Mons t/m 311-2020, J.M.C. Hoogenraad 1-2-2020 t/m 318-2020, G.F.M. van der Meij vanaf 15-11-2020.
Voor ondersteuning bij de voorbereiding van de
editie van de tabletten van Tell Sabi Abyad door F.
Wiggermann, te verschijnen in de PIHANS-serie
werd M.H. Kokken aangesteld als studentassistent
(0,4 fte) vanaf 1-5-2020. L.H. van der Hammen
ondersteunde als studentassistent het Scholtenproject vanaf 15-3-2020 (0,4 fte, vanaf 16-82020 0,6 fte).
S.R.L. Berntsen was gedurende het hele jaar
als vrijwilliger (contractueel) werkzaam op het
gebied van de NINO-archieven. Hij ontvangt een
vrijwilligersvergoeding, conform de regelgeving
hieromtrent. Bij het Scholten-project werkten
twee vrijwilligers, aangesteld bij UBL: S.W.
Müskens van 1-2-2020 t/m 31-12-2020 en L.W.
Havenaar vanaf 1-11-2020.
Vakreferenten Anita Keizers en Mariëtte Keuken
en MDA-medewerker Odile Hoogzaad (NINObibliotheek) zijn medewerkers van UBL.
Fundraising (verworven subsidies)
Willemijn Waal verwierf in december een
Mondriaan-subsidie voor “360° WO II NINO.
Het wel en wee van een instituut in oorlogstijd
gevangen in woord, beeld en geluid”. Het project
gaat in 2021 van start en zal gebruikmaken van
de NINO-archieven.
Een aanvraag voor de verdere ontsluiting en
digitalisering van de Scholtencollectie bij het
Mondriaanfonds (in samenwerking met de UBL
en de Stichting Things That Talk) werd helaas
niet gehonoreerd.
Stichtingsbestuur
De bestuursleden van de stichting NINO zijn:
R.T.J. Cappers (RuG), O.E. Kaper (UL), Jac.G.
van Oord (voorheen MerweOord), R.J. van der
Spek (voorheen VU), C.J.J.M. Stolker (UL), K.
van der Toorn (UvA; voorzitter), W. Weijland
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(RMO) en E.J. Zürcher (UL). Het bestuur
vergaderde op 28 januari en 14 september. K.
van der Toorn trad na de vergadering van 14
september af als bestuurslid; E.J. Zürcher nam
het voorzitterschap over.

Subsidies
Academische Commissie
De leden van de Academische Commissie
beoordelen subsidieaanvragen en geven advies
over wetenschappelijke zaken. In 2020 waren de
commissieleden: B.S. Düring (UL-FdA); Olaf
Kaper (UL-LIAS); K. Kleber (VU), afgetreden
31-12-2020 (per 1 -01-2021 opgevolgd door
Lidewijde de Jong (Rijksuniversiteit Groningen).
NINO Postdoc Fellows
Jaarlijks wordt een vacature uitgeschreven voor
een postdoctoraal onderzoeker die gedurende
twee jaar bij het NINO wordt aangesteld. In
2020 gebeurde dit voor de tweede keer, waardoor
vanaf september de twee beschikbare plaatsen
vervuld zijn.
Bij de sluitingsdatum van de vacature, begin april,
hadden 48 geschikte kandidaten gereageerd. De
benoemingscommissie bestond uit Willemijn
Waal (voorzitter), Ben Haring (UL-Egyptologie),
Jonathan Valk (UL-Assyriologie), Joanita Vroom
(UL-Archeologie), Rogier van der Heijden
(student-lid; UU). Carolien van Zoest was
secretaris van de commissie.
De commissie selecteerde vijf kandidaten voor
een sollicitatiegesprek. De gesprekken vonden
eind april plaats via videoverbinding, waarna
de commissie voor Julia Hamilton koos. Zij
gepromoveerde aan de universiteit van Cambridge
op een proefschrift getiteld ‘Beloved of the Ka:
Personal names in the complex of Mereruka
Meri, Saqqara’ en zal bij het NINO onderzoek
doen naar graffiti die zijn aangetroffen op nietkoninklijke graven van het Oude Rijk in Saqqara.
NINO Scriptieprijzen
In 2020 werden prijzen toegekend voor de
beste BA- en MA-scriptie over het Oude Nabije
www.nino-leiden.nl
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Oosten, geschreven in het studiejaar 2018-2019.
In juni-september 2019 werden 11 scripties
ingezonden, die door de eigen scriptiebegeleiders
al beoordeeld waren met een 8 of hoger. De
inzendingen werden beoordeeld door de NINOjury bestaande uit: Lucy Bennison-Chapman,
Renate Dekker, Jan Gerrit Dercksen, Lucinda
Dirven, Melanie Gross, Carina van Hoven, Alwin
Kloekhorst, Diederik Meijer, Miriam Müller,
Lidewij van de Peut, Benjamin Suchard, Michiel
de Vaan, Caroline Waerzeggers (voorzitter), René
van Walsem, Lara Weiss, Jürgen Zangenberg.
Carolien van Zoest was secretaris van de jury.

kon werken. Het internationale reisverkeer kwam
volledig tot stilstand en zijn geplande terugreis
werd geannuleerd. Met hulp van het NINO kon
hij op 23 april mee met een repatriëringsvlucht.

De prijzen werden gewonnen door: BAScriptieprijs, winnaar: Mark Eertink, The Marriage
of Martu: History’s First Caricature; tweede prijs:
Jet Vellinga, “Als volgt spreekt Kella…”: De mythe
van Illuyanka als theatertekst. BA-Scriptieprijs,
winnaar: Oscar Billing, Finite verb formation in
Lycian; tweede prijs: Elena Hertel, The ‘Breaking
of the Red Vessels’ – An ancient Egyptian Rite
of Fragmentation. De winnaars ontvingen een
geldprijs (BA € 400, MA € 600) en presenteerden
hun winnende onderzoek op de NINO-dag in
Amsterdam. De tweede prijzen bestaan uit een
certificaat en een eervolle vermelding.

Congressubsidies

Reissubsidies
NINO Mobility Grants kunnen op vier
momenten in het jaar aangevraagd worden, met
een maximum van € 1.500 per grant. Door de
coronamaatregelen kon er in 2020 nauwelijks
(internationaal) gereisd worden. Alle toegekende
Incoming Mobility Grants zijn ofwel verzet (vaak
met verlenging van de bestedingstermijn) ofwel
geannuleerd. Zodra (internationaal) reizen weer
veilig mogelijk is, kunnen eerdere succesvolle
aanvragen opnieuw ingediend worden.
Ahmed Nakshara (Caïro) kwam op 1 februari
naar Leiden. Hij had aanvullende financiering van
een andere subsidiegever waardoor hij ook in naar
Parijs kon reizen voor onderzoek naar Koptische
ostraca. De coronacrisis noopte hem begin
maart om direct terug te keren naar Leiden. We
regelden bij uitzondering toegang tot de NINObibliotheek, zodat hij tijdens de lockdown verder
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Luděk Vacín (Tsjechië) was september in staat
om zijn in 2019 toegekende reissubsidie te
gebruiken voor een verblijf van twee weken. Het
was op dat moment toegestaan om te reizen, en er
waren gereserveerde studieplekken in de Leeszaal
Bijzondere Collecties (UBL) beschikbaar.
Er kwamen geen aanvragen voor Outgoing
Mobility Grants binnen.

Door de coronabeperkingen op reizen en
bijeenkomsten konden in 2020 nagenoeg alle
bijeenkomsten niet doorgaan. Voor online
bijeenkomsten is een (zeer) klein budget vaak al
toereikend.
Vier toegekende Conference Subsidies konden
niet gebruikt worden. Ook voor dit instrument
geldt: zodra (internationaal) reizen en
bijeenkomsten weer veilig mogelijk zijn, kunnen
eerdere succesvolle aanvragen opnieuw ingediend
worden.
Student Research Assistantships
De volgende Student Research Assistantships
liepen of begonnen in 2020:
• Joanita Vroom en Elizabeth Hicks, Leiden
Inventory of the Depot-project
• Ian Simpson en Katarina Mokránová,
publicatie van opgravingen in Jerash
Beide studentassistenten liepen vertraging op;
door de coronamaatregelen konden zij een
tijdlang niet terecht op hun werkplek/bij hun
materiaal. De assistentschappen zijn in overleg
verlengd zodat de projecten afgerond kunnen
worden.
Twee aanvragen voor nieuwe Student Research
Assistantships in 2021 werden ontvangen en
gehonoreerd (details volgen in jaarverslag 2021).

www.nino-leiden.nl
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Veldwerksubsidie
De in 2019 toegekende Fieldwork Subsidies
betroffen alle drie veldwerkprojecten die in
2020 van start zouden gaan. De projecten zijn
uitgesteld; de bestedingstermijn wordt in overleg
verlengd.
(Visiting) Research Fellows
De volgende Fellows uit binnen- en buitenland
waren in 2020 verbonden aan het NINO:

PIHANS
De hoofdredacteur verzorgt de acquisitie van
manuscripten, bijgestaan door de redactieleden en
de secretaris van het NINO. De redactie heeft geen
vast vergaderschema; de leden ontvangen geen
salaris of onkostenvergoeding. Hoofdredacteur:
J.G. Dercksen; redactieleden: J. Eidem, K. van
der Toorn, K.R. Veenhof, W. Waal.

Elizabeth Bettles; Geert De Breucker; Wouter
Henkelman (EPHE); Carina van den Hoven;
Alice Mouton (CNRS); Mathieu Ossendrijver
(FU Berlin), t/m 31-7-2020; Frederik Rogner
(SNSF); J.J. Roodenberg; Marten Stol; Jacques
van der Vliet.

In 2020 verscheen vol. 130: J. Eidem (ed.), Zagros
Studies. Proceedings of the NINO Jubilee Conference
and Other Research on the Zagros Region (VI, 191
pp., 4 pls.; ISBN 978-90-429-4055-0).

Dimitri Laboury (Université de Liège) was
Visiting Professor van 1-3-2020 t/m 30-6-2020.
Enkele dagen na zijn komst naar Leiden ging de
UL in lockdown en keerde hij helaas vroegtijdig
terug naar Luik. Het plan om in het najaar terug
te komen was helaas ook niet mogelijk door de
nog steeds geldende corona-restricties.

De redactieleden verzorgen de acquisitie van
manuscripten, bijgestaan door de secretaris
van het NINO. De redactie heeft geen vast
vergaderschema; de leden ontvangen geen salaris
of onkostenvergoeding. Redactieleden: R.J.
Demarée, O.E. Kaper, R. van Walsem, H.O.
Willems.

René Cappers (RuG) is Bijzonder hoogleraar
Ecologie en Paleo-ecologie van het Nabije Oosten
aan de Faculteit der Archeologie namens de
Stichting NINO (de aanstelling loopt t/m 31-82022).

Er verschenen in 2020 geen nieuwe publicaties
in de reeks.

Jaarprijs Cuijpers-Opdenakker
Op initiatief van het echtpaar CuijpersOpdenakker werd een nieuw subsidie-instrument
ingericht. Vanaf 2021 reiken NINO, Ex Oriente
Lux en het echtpaar Cuijpers-Opdenakker
jaarlijks gezamenlijk een prijs uit, bedoeld voor
jonge wetenschappers in Nederland die een artikel
in de vakgebieden van het Oude Nabije Oosten
hebben gepubliceerd. De winnaar ontvangt een
geldprijs van € 500 en brengt het winnende
artikel aan het bredere publiek.

Egyptologische Uitgaven

Achaemenid History
De hoofdredacteur verzorgt de acquisitie van
manuscripten. De redactie heeft geen vast
vergaderschema; de leden ontvangen geen salaris
of onkostenvergoeding. Hoofdredacteur: Wouter
Henkelman; redactieleden: Rémy Boucharlat,
Pierre Briant, Michael Jursa, Amélie Kuhrt,
Margaret C. Root, Josef Wiesehöfer.
In 2020 verscheen vol. 16: E.R.M. Dusinberre,
M.B. Garrison and W.F.M. Henkelman (eds.),
The Art of Empire in Achaemenid Persia. Studies
in Honour of Margaret Cool Root (XXI, 640 pp.;
ISBN 978-90-429-3921-9).
Hors série
Bij Sidestone Press verscheen een bundel met 19
artikelen van K.R. Veenhof, die eerder in diverse
tijdschriften en bundels waren gepubliceerd.
De artikelen waren bewerkt en voor heruitgave
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klaargemaakt door N.J.C. Kouwenberg. Het boek
is beschikbaar in druk (softcover of hardcover) en
als e-book (gratis leesbaar online of als betaalde
download): N.J.C. Kouwenberg (ed.), Law and
Trade in Ancient Mesopotamia and Anatolia.
Selected Papers by K.R. Veenhof (418 pp.; ISBN
9789088909153).
Op 19 november hielden we een online
boekpresentatie waarbij 7 internationale collega’s
aanwezig waren. Prof. Veenhof ontving het eerste
exemplaar uit handen van Bert Kouwenberg.
Bibliotheca Orientalis
De redactieleden zijn verantwoordelijk voor een
sectie binnen het tijdschrift BiOr. De directeur
van het NINO is hoofdredacteur; de secretaris
van het NINO is redactiesecretaris, bijgestaan
door een redactieassistent (studentassistent). De
redactie vergadert twee keer per jaar. De leden
ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding.
Redactieleden: Holger Gzella (Semitische
talen), Ronald Kon (Arabisch, Islam, MiddenOosten), Arie van der Kooij (Oude Testament,
jodendom), Luc Limme (Egyptologie), Diederik
Meijer (Archeologie), Marten Stol (assyriologie),
Willemijn Waal (Hettitologie), Caroline
Waerzeggers (Assyriologie); redactieassistenten:
Alison Jacob en Nolke Tasma.
Het vaste publicatieschema staat op de NINOwebsite, www.nino-leiden.nl/bior. Van jaargang
2020 (volume LXXVII) verschenen fascikels 1/2,
3/4 en 5/6 plus de jaarindex. Het volume omvatte
9 artikelen, 2 In Memoriams en besprekingen
of korte aankondigingen van ca. 136 boeken
(totaal 700 kolommen). De jaarindex wordt
toegevoegd aan de cumulatieve jaarindex 19432020 (doorzoekbare pdf ) die beschikbaar is op de
NINO-website.

Nederlands Instituut
voor het Nabije Oosten
klaar voor opmaak. De redactie heeft geen vast
vergaderschema; de leden ontvangen geen salaris
of onkostenvergoeding. Hoofdredacteur: J.J.
Roodenberg; redactieleden: G. Algaze, J. Bennett,
J. Eidem, F.A. Gerritsen, A.H. de Groot, Th.P.J.
van den Hout, M. Özdoğan, T.K. Vorderstrasse.
Publicaties van andere uitgevers
Anke Weber, Martina Grünhagen, Lea Rees, Jan
Moje (eds.), Akhet Neheh: Studies in Honour of
Willem Hovestreydt on Occasion of His 75th Birthday
(Oxbow Books): een bescheiden bijdrage voor de
kleurendruk van een aantal platen.
Karène Sanchez Summerer, Sary Zananiri (eds.),
European Cultural Diplomacy and Arab Christians
in Palestine, 1918-1948. Between Contention and
Connection (Palgrave Macmillan): cover met foto
uit de Scholten-collectie.

Collecties
De Liagre Böhl-collectie
Carmen Gütschow werkte in juli en augustus
aan de restauratie van kleitabletten. De
restauratie¬afdeling van het Rijksmuseum van
Oudheden stelde weer een werkplek beschikbaar.
Carmen herstelde en consolideerde 131
kleitabletten.
Dankzij Alejandra Mamonde (RMO) hebben
we verbeteringen aan de klimatisering van de
kluisruimte kunnen realiseren. Zij maakte en
plaatste pakketjes Prosorb (silicakorrels die de
luchtvochtigheid stabiliseren) en installeerde
twee dataloggers, waarmee temperatuur en
luchtvochtigheid permanent gemonitord worden.
Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het
behoud en beheer van de collectie.

Anatolica volume 46 (2020) verscheen in
december 2019 (IV, 290 pp.; 11 artikelen).

Het Hittitische bronzen stiertje uit Hattusa
(LB 988) is eind augustus in bruikleen gegeven
aan het Allard Pierson in Amsterdam, waar het een
ereplaats heeft gekregen in de introductievitrine
van de gloednieuwe Late Bronstijdzaal.

De hoofdredacteur verzorgt de acquisitie en
peer review van de artikelen, bijgestaan door
de redactieleden. De secretaris van het NINO
is redactiesecretaris en maakt de artikelen

Het Nieuw-Assyrische kleitablet LB 851 (met
twee mooie zegelafdrukken) is uitgeleend aan het
RMO voor de tentoonstelling “Pracht en precisie”
(reprise; gepland t/m 4 september 2022).

Anatolica
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Het bezoek van CDLI dat stond ingepland in
april 2020 voor het scannen van de tabletten is
i.v.m. corona tot nader order uitgesteld.
Frank Scholten-collectie
Sary Zananiri werkte aan het Scholten-project
met assistentie van studentassistente Lara van der
Hammen, vrijwilligers Sander Müskens en vanaf
november Willemijn Havenaar. In juni werden
de foto’s van Frank Scholten gedigitaliseerd door
Picturae in Alkmaar. Daarnaast werd een kleine
tentoonstelling in het RMO ingericht: acht foto’s
en een korte documentaire (9 min.). De laatste
is beschikbaar op de NINO- en RMO-websites,
of direct op https://vimeo.com/453255694. Kort
na de opening van de tentoonstelling moest het
RMO zijn deuren sluiten voor het publiek.

Activiteiten en evenementen
30 januari (P.C. Hoofthuis, Amsterdam): 2e
NINO-dag, georganiseerd door Ilan Peled (UvA)
met thema “Magic, rituals and cult in the ancient
Near East”. Het dagprogramma omvatte twee
sessies met sprekers uit binnen- en buitenland,
een sessie met korte projectpresentaties en de
uitreiking van de Scriptieprijzen.
Op 2 februari was het NINO aanwezig bij de
(tweedehands) boekenmarkt georganiseerd in en
door het RMO.
11 februari, 16u (NINO-bibliotheek): beginvan-het-semester-borrel i.s.m. dispuut Pleyte.

Nederlands Instituut
voor het Nabije Oosten
26 november, 17u (via Kaltura): NINO-EOLlezing “De tempel van Isis in Berenike: nieuwe
resultaten na de opgravingen van 2019” door
Olaf Kaper. Er waren 95 mensen aanwezig uit
heel Nederland.

PR en communicatie
De activiteiten van het onderzoekscentrum en
nieuws over de bibliotheek worden voornamelijk
online bekend gemaakt. Aankondigingen met
internationale relevantie worden naar Jack
Sasson’s Agade-lijst gestuurd.
Het onderzoekscentrum deelt regelmatig
berichten op social media van zijn vaste partners
en van andere contacten.
Website
Onze website www.nino-leiden.nl fungeert
als
stabiele
informatiebron
van
het
onderzoekscentrum en de NINO-bibliotheek.
Dit was in het corona-jaar 2020 extra belangrijk
vanwege de sluiting en gedeeltelijke openstelling
van de bibliotheek. Berichten hierover waren
tweetalig Engels en Nederlands.
De formulieren voor het inzenden van subsidieaanvragen en BiOr-recensies worden regelmatig
gebruikt. Het zoekvak op de pagina Library
wordt regelmatig gebruikt voor zoekacties in de
bibliotheekcatalogus.

7 oktober, 17u (via Kaltura): lezing “Graffiti and
writing users in Old Kingdom Saqqara” door Julia
Hamilton. Er waren ca. 90 mensen aanwezig uit
binnen- en buitenland.

De NINO-website werd in 2020 bezocht
door 22.952 gebruikers; er waren 68.909
paginaweergaven, waarvan 55.129 uniek. De
meest bezochte pagina was weer de homepage
(8853 weergaven). Op 2 juli werd het
nieuwsbericht uit 2018 over “Seeing through clay”
3815 keer bezocht (had iemand het misschien
opnieuw gedeeld op social media?). Publications
(4894) en Library (3014) blijven daarna de meest
bezochte pagina’s.

19 november 15u (via Kaltura): book launch
K.R. Veenhof/N.J.C. Kouwenberg, Law and
Trade in ancient Mesopotamia and Anatolia.
Zeven collega’s uit verschillende landen, die een
presentexemplaar ontvingen, waren aanwezig en
spraken Veenhof toe. Het was een alternatief in
beperkte kring voor de jaarlijkse Veenhof-lezing.

Op de website wordt voornamelijk “eigen”
nieuws geplaatst. In 2020 verschenen er 26
nieuwsberichten op de NINO-website, waarvan
een groter aantal dan in andere jaren over de
bibliotheek: sluiting vanaf 13 maart, reservering
van studieplekken vanaf 28 september,
opnieuw sluiting vanaf 16 december, maar

Vanaf begin maart waren er geen offline
bijeenkomsten mogelijk; een aantal geplande
activiteiten werd gecanceld. In het najaar hielden
we enkele online bijeenkomsten:
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ook mogelijkheden voor uitlening en digital
resources. Verder waren er aankondigingen van
nieuwe publicaties, over subsidies (o.a. uitslag
Scriptieprijzen), en de nieuwsbrief.
Facebook
Het aantal likes voor de pagina (ongeveer gelijk
aan het aantal personen dat de pagina volgt)
groeide van 1738 naar 2021.
In 2020 werden ca. 116 berichten geplaatst door
@NINO.Leiden op Facebook en 4 evenementen
aangemaakt. De berichten bereikten meestal 400
à 600 personen. Het best gelezen en gedeelde
bericht (21 oktober, 4880 views) ging over over
de UBL Subject guide Ancient Near East Studies,
samengesteld door de NINO-vakreferenten.
De “call for applications” voor een Postdoctoral
Fellow (25 februari) had 3961 weergaven; het
nieuws over een European Heritage Award voor
het “Scanning for Syria”-project (7 mei) had
3783 weergaven.
Twitter
Het aantal volgers van het Twitter-account
@NINO_Leiden nam gedurende het jaar toe
van ca. 110 tot ca. 406; er werden 103 berichten
gepost. Eén tweet kende een enorm bereik van
23.489 weergaven; dit betrof een berichtje met een
mooie foto van een stuk uit onze Böhl-collectie:
een olijfvormig balletje klei met spijkerschrifttekst
(LB 3619). De tweet met de “call for applications”
voor een Postdoctoral Fellow (25 februari) had
7795 weergaven. Collectiestukken zijn populair
op Twitter, het bronzen Hettitische stiertje
(15 september) en de Mandese toverschaal (18
november) hadden 4816 resp. 4678 weergaven.
Ook hier werd de UBL Subject guide Ancient Near

Nederlands Instituut
voor het Nabije Oosten
East Studies gewaardeerd: 4129 weergaven. Dit
waren uitschieters; de meeste tweets bereikten ca.
650 personen.
Instagram
Het Instagram-account @nino.leiden werd
aangemaakt in september. Begin oktober, voordat
de eerste post was geplaatst, waren er al ca. 115
volgers. In oktober t/m december werden er 18
berichten gepost, met een gemiddeld bereik van
38 weergaven per dag. Het hoogste bereik was
272 weergaven op 8 december (n.a.v. een post
over het boek European Cultural Diplomacy and
Arab Christians in Palestine, 1918-1948). Het
aantal volgers groeide tot ca. 250 aan het einde
van het jaar. We sloten enkele keren aan bij
het initiatief #ConnectingCollections van Yale
Babylonian Collection en blijven dat, wanneer
mogelijk, doen.
Overige online presence
NINO heeft een officiële vermelding op Google
Maps; informatie o.a. over openingstijden
wordt bijgewerkt wanneer nodig (bv. sluiting bij
feestdagen en vanwege corona).
NINO-nieuwsbrief
De NINO-nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar
en wordt als pdf-bestand rondgestuurd via onze
mailinglijst. De nieuwsbrief is Nederlandstalig
met af een toe een bijdrage in het Engels.
Mailinglijst
De mailinglijst “NINO-nieuws” bevat maximaal
2000 emailadressen, onderverdeeld in 4
segmenten. Mailings worden verstuurd aan één
of meer relevante segmenten van de lijst.
Verstuurde mailings in 2020:

onderwerp
verzonden
NINO Annual Meeting 30 January 2020: program 27-1-2020
NINO Funding: Call for Postdoctoral Fellow 2020 25-2-2020
NINO-nieuwsbrief maart 2020
1-4-2020
NINO-nieuwsbrief juni 2020
30-6-2020
NINO Thesis Prizes 2020
15-7-2020
NINO-nieuwsbrief september 2020
1-10-2020
NINO-nieuwsbrief december 2020
24-12-2020
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575
1.033
4 pagina’s A4
560
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7 pagina’s A4
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4 pagina’s A4
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