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“If libraries don’t have physical books, then we would 

have a real problem. Digital content is very fragile”

Jason Epstein in 2010



“If libraries don’t have physical books, then we would 

have a real problem. Digital content is very fragile”

Maar … in 2020 …





 UB locaties gesloten

 Studiezalen gesloten

 Geen trainingen

 Geen nieuwe aanwinsten

 Geen uitleningen

 Geen interbibliothecair 

leenverkeer (IBL)



Alternatieven?

Leerpunten?



 Uitbreiden collecties e-books, e-journals, 

video’s (downloaden, inzien)

 Reduceren prijzen

 Vergroten gelijktijdige gebruikers

Tijdelijk tot juni-augustus 2020

Leveranciers databanken

Wereldwijd



https://archive.org/details/

nationalemergencylibrary

Wereldwijd



1. Online training

 CatalogusPlus

 Google Scholar

 Databanken

 Thuistoegang

Bij de UvA



2. Crisis collectiebeleid - stappenplan
“Digitaal wordt tijdelijk de norm”

STUDENT 

Aanvraag literatuur via webformulier

INFORMATIESPECIALIST

 Open online beschikbaar?

 E-book op ip-adres aanschaffen? (noodbudget)

 Deel scannen publicatie? (auteursrecht)

 Papieren versie uitlenen? (afspraak via uitleenbalie)

 Overig 

Bij de UvA



Aanvragen via webformulier 

Bij de UvA

April: ± 900 aanvragen

1 op 5 Geschiedenis



Van 1 april tot 

18 mei 2020 

(N= 145) 

Afhandeling aanvragen 



Jaar publicatie & Taal (N=145)



Recente literatuur (N=57)

> 2000



Beschikbaarheid recente literatuur naar taal

E-books Papier

Engels 27 12

Nederlands 1 14
Overig 2 1

TOTAAL 30 27



 Recente publicaties: verhouding papier/e-books bijna gelijk 

 Aanbod Engelstalig > e-books

 Aanbod Nederlandstalig > papier  

Uitgever Boom > stap in de goede richting

Beschikbaarheid recente literatuur naar taal



Leerpunten 

 Mogelijkheden UB afhankelijk van keuzes 

onderzoekers bij publiceren 

 Nederlandse publicaties voornamelijk papier

 COVID-19 toont probleem bij plotseling 

ontoegankelijkheid fysieke collectie

> Scripties gebaseerd op digitale 

publicaties (Engelstalig)

Kanttekeningen:

 Indicatie probleem  

 Meer onderzoek nodig: 

 Hele collectie? 

 Belemmeringen? 

 Open access overheidsbeleid?



“Je weet pas wat je mist als het er niet is”



Slide Bron

1 Monique Kooijmans Events, 05 Artisbibliotheek 

https://www.flickr.com/photos/kooijmansevents/14273937178/in/album-72157711933493007/ (5-12-2013)

2 Tweet van Arjan Nobel, https://twitter.com/ArjanNobel/status/1259397607367081984 (10 mei 2020)

3 Monique Kooijmans Events, 01 Samen Doen (PC Hoofthuis UvA),

https://www.flickr.com/photos/kooijmansevents/32305137034/in/album-72157698944523831/ (27-02-2017)

4 + 5 IK Espresso Book Machine – in gesprek met Jason Epstein (05-12-2010)

https://www.youtube.com/watch?v=dSIyDGQR82w

By ActuaLitté - Xerox PUF, impression à la demande - Salon du Livre de Paris 2015, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39239340

7 + 8 Monique Kooijmans Events, 28 PC Hoofthuis UvA,

https://www.flickr.com/photos/kooijmansevents/33150572535/in/album-72157698944523831/ (27-02-2017)

10 Een overzicht van de UvA databanken is te vinden op: https://databases.uba.uva.nl/

11 Zie het artikel: Frank Huysmans, “Een niet intelligente lockdown”, Informatie Professional 24 (April 2020) 34-35. 

12 De video is te vinden op Youtube: https://youtu.be/ULSuu5h9WWA Zie ook: www.historyUvA.blogspot.com

14 + 20 

+ 21

Foto’s: Wilma vd Brink

Quote is een variant op een zin uit het nummer: “Als ze er niet is” van De Dijk (1994).
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