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Onderscheiding voor SieboldHuis

100.000

Theo de With

bezoekers voor de Hortus
Leiden
en omgeving

Het echtpaar Duwaer uit Waalre is gisteren met bloemen ontvangen bij de
Hortus botanicus aan het Rapenburg in Leiden. Het stel bleek de
100.000ste bezoeker te zijn van de botanische tuin in dit jubileumjaar.

Leiden ✱ Het SieboldHuis in Leiden
heeft een Japanse onderscheiding
gekregen. De bijbehorende oorkonde wordt pas in december officieel
overhandigd aan Kris Schiermeier,
de directeur van het Japanmuseum
aan het Rapenburg.
Het gaat om de ’Japanese Foreign
Minister’s Commendation’. De minister van buitenlandse zaken, Fu-

mio Kishida, heeft de toekenning
bekendgemaakt. Het SieboldHuis
krijgt de onderscheidng voor zijn
memorabele rol in de relatie tussen
Nederland en Japan en het bevorderen van wederzijds begrip.
De keizer en keizerin van Japan
brachten in 2000 een bezoek aan het
museum. In 2005 fungeerde het SieboldHuis als decor voor de ontmoeting tussen de Japanse premier Koizumi en zijn Nederlandse collega.
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ijn auto rijdt voor geen meter’, mopperde
mijn geliefde onlangs bij thuiskomst van
haar werk. ,,Er zit helemaal geen gang meer in.
Wat is er gebeurd met dat pittige wagentje dat
ik ooit had?’'
Omdat ik daarna wekenlang niets meer van
haar hoorde over dit probleem, ondernam ik –
degene in ons huishouden die, heel traditioneel, contacten met garages en aanverwante
bedrijven onderhoudt – geen actie. Vast een
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De vleermuisbunker is na acht jaar weer open. Na zaterdag gaat hij ook weer dicht om de vleermuizen niet te storen tijdens hun winterslaap en het paren.
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Deels gerenoveerde vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag officieel

geopend

Bunker open en weer

dicht

Marieta Kroft

m.kroft@hollandmediacombinatie.nl

www.leidschdagblad.nl/proef

De motor sloeg direct aan. Dat ging alvast
prima. Ik schakelde ’m in z’n eerste versnelling, maar toen ik wilde wegrijden, bleek het
gaspedaal nauwelijks in beweging te brengen.
Ik boog voorover een trok met een ruk de
vloermat los die zes keer omgekruld en opgerold, shocking klem, onder het gaspedaal zat.
’Snelste en goedkoopste reparatie aller tijden’,
riep ik olijk, terwijl ik het autootje even flink
liet brullen. Geliefde kon er niet om lachen.
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tijdelijk dipje en de apk komt over een half jaar
vanzelf, dacht ik.
Totdat ze, een week of zes na de eerste klacht,
weer eens aan de bel trok. ’Hij rijdt nú zo beroerd, ik kom niet eens meer een trekker voorbij. En gisteren moest ik een inhaalpoging van
een paar fietsers halverwege afbreken. Ik reed
vol gas, maar kwam er niet voorbij.’
Plankgas geen fietser voorbij? Ik besloot zelf
eens een stukje in haar bolide te gaan rijden.

Krachtig verbond tussen
universiteit en Indonesië
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Wassenaar ✱ Struinen door smalle,
in het beton gegoten gangen, kan na
acht jaar weer in de Vleermuisbunker aan de Wassenaarse Slag. Althans, het publiek kan er alleen terecht onder begeleiding van een
gids, omdat zelfs zíj moeten oppassen niet te verdwalen in het twee kilometer lange ondergrondse gangenstelsel.
Morgen is echter na de vier zaterdagopeningen van deze maand alweer
de laatste keer dit jaar dat de bunker
open is. De vleermuizen nemen immers weer hun intrek in het gebouw
voor de winterslaap en het paren.

,,Die mogen wij niet storen’’, zegt
boswachter Mark Kras van eigenaar
Staatsbosbeheer. ,,Als we geen enkele vleermuis tegenkomen tijdens
een excursie, doen wij het goed.’’
De hoogste tijd dus voor een openingsfeestje deze donderdagochtend voordat de bunker weer sluit.
Een feestje, inclusief excursie, met
onder meer de wethouders van Wassenaar en Katwijk en provinciebestuurder Rik Janssen. Na de officiële
presentatie van een boekje van
Staatsbosbeheer vol foto’s en informatie over de bunkers in de natuur
van Wassenaar en de onthulling van
een informatiebord gaat de deur van
de in 1942 gebouwde voormalige
Duitse gevechtsschuilplaats open.
Wassenaarder Kees Neisingh leidt
de groep. Hij is voorzitter van de

Stichting Vleermuisbunker die zich
de afgelopen jaren sterk maakte
voor de 250.000 euro kostende restauratie van de met instorten bedreigde complex.

Donker
We lopen achter elkaar door de donkere smalle gangen over het mulle
zand. Regelmatig stopt Neisingh,
zoals bij de vroegere slaapzaal, verblijfsruimte en de ontsnappingsluiken. ,,Weet je wat zo uniek is van deze bunker?’’, vraagt hij. ,,Twee werelden van verschil komen bij elkaar: de betonnen bunkers die de
oorlogsgeschiedenis tastbaar maken én de vleermuizen die hier overwinteren en met de vrouwtjes paren. Voor de zeldzame meervleermuis is deze bunker zelfs een van de

belangrijkste verblijfplaatsen.’’
Het hoogtepunt tijdens de excursie,
zowel letterlijk als figuurlijk, is de
uitkijkpost over de zee, het strand
en de duinen. Via een nieuwe, steile
trap die de gammele huishoudtrap
heeft vervangen, is het punt bereikbaar. Duitsers konden via deze post
de geallieerden die vanaf de zee het
land probeerden in te komen, in de
gaten houden. In februari 1944 schoten Duitse soldaten van hieruit zes
Franse soldaten dood.

Bezoekersruimte
Helemaal klaar is de bunker nog
niet. Na het vleermuis- en broedseizoen gaan bouwvakkers volgend
jaar aan de slag om een scheur dicht
te metselen en een nieuwe bezoekersingang en -ruimte te maken.

Over hoe die ruimte eruit moet zijn
wordt nog nagedacht. Vast staat dat
hij zo authentiek mogelijk blijft. De
volgende excursies staan daarom
pas weer in augustus 2016 gepland.
Na ruim een uur hebben de bezoekers ’slechts’ een deel van het bunkercomplex gezien. Het grootste
deel blijft ontoegankelijk, vanwege
de vleermuizen die er kunnen zijn.
Vleermuizen hebben we tijdens de
excursie niet gezien. Een beetje teleurstellend is dat wel, blijkt ook uit
de vraag van Georgette Leltz van waterleidingbedrijf Dunea. ,,Is het
voor bezoekers niet tastbaarder als
ze de dieren kunnen zien?’’ Boswachter Kras heeft er al aan gedacht
en fluistert in haar oor: ,,We brengen daarom een aantal namaakvleermuizen aan.’’

Jarkarta/Leiden ✱ In Jakarta wordt
vandaag een symposium gehouden
over de plannen van de Universiteit
Leiden in Indonesië. De universiteit
heeft van oudsher een speciale band
met land in Zuidoost Azië, die terugreikt naar de tijd dat Indonesië
nog Nederlands-Indië was. Aan die
gedeelde historie worden steeds opnieuw hoofdstukken toegevoegd.
De grootste onderzoeksbibliotheek
over Indonesië staat sinds het najaar
in Leiden. De verzameling is een samenvoeging van de collecties van de
Leidse
Universiteitsbibliotheek
(UB), het KITLV (Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) en het Amsterdamse Tropeninstituut. Behalve dat de Universiteit Leiden een belangrijk centrum
voor
wetenschappelijke
onderzoek naar Indonesië is, wil de
universiteit komende jaren ook de
samenwerking met het land versterken. De plannen van de universiteit
worden vandaag gepresenteerd in
Jakarta.
De Universiteit Leiden staat bekend
in de academische wereld om de specialisatie in talen en culturen van
niet-westerse landen, waaronder die
van Indonesië. Studenten kunnen
hiervoor terecht bij Southeast Asian
Studies, waar verschillende letterenstudies over landen in dit gebied
zijn samengebracht. Maar ook bij
andere faculteiten zoals archeologie, rechtsgeleerdheid en geneeskunde zijn studenten en onderzoekers bezig met Indonesië of zijn ze
verbonden met het land vanwege
het veldwerk dat ze ter plekke uitvoeren.
Behalve de academische opleidingen, is in Leiden ook het wetenschappelijk
onderzoeksinstituut
KITLV gevestigd dat onderzoek
naar Zuidoost-Azië - in het bijzonder Indonesië - en de ’Nederlandse’
Cariben ondersteunt en wil bevorderen. Het KITLV en de Faculteit
Geesteswetenschappen, waar Indo-

Na een forse verbouwing komt in de UB de Asian Library.

nesisch wordt gedoceerd, liggen
naast elkaar. De UB, waar op dit moment wordt gebouwd aan de gloednieuwe Asian Library, is ook vlakbij.
Deze Asian Library gaat in 2017
open. Hier wordt dan de gigantische
onderzoeksbibliotheek over Indonesië ondergebracht als ook literatuur over andere Aziatische landen .

Verleden
De sterke band tussen de Universiteit Leiden en Indonesië vindt zijn
oorsprong in de negentiende eeuw.
In 1864 werd in Leiden de rijksinstelling voor Indische taal, land en
volkenkunde opgezet, bedoeld voor
bestuurlijke ambtenaren in Nederlands-Indië (een dergelijke opleiding bestond al in Delft). Toen deze
rijksinstelling in 1877 werd opgeheven, ontwikkelde de universiteit
zich tot het centrum voor de wetenschappelijke bestudering van Nederlands-Indië: er kwamen drie
leerstoelen bij de letterenfaculteit

Op tekenden de universiteiten van Leiden en Gadjah Mada een overeenkomst
PUBLICITEITSFOTO
over een gezamenlijk onderzoeksprogramma.
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Asian Library
Op de tweede verdieping van de UB aan de Witte Singel komt de
nieuwe Asian Library waarin alle Azië-collecties van de Universiteit
Leiden en het KITLV worden ondergebracht. Ook wordt er een groot
depot opgezet in het Van Steenisgebouw aan de Einsteinweg,
waar de faculteit archeologie is gehuisvest. 37 Kilometer aan bronnenmateriaal over Azië wordt hier ondergebracht. De architecten
van de Asian Library willen een stedelijke huiskamer creëren met
loungeplekken waar studenten en onderzoekers zich thuis voelen
en elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast komen er ook werkplekken waar mensen in stilte kunnen studeren.

en 1 bij de juridische faculteit. Behalve de mogelijkheid om taal-, letteren volkenkunde van de Oost-Indische archipel te bestuderen, werd er
ook bij de faculteit rechten onderwezen in het Mohammedaans recht,
volksinstellingen en gebruiken in
Nederlands-Indië, en koloniaal
staatsrecht.
Die aandacht voor Indonesië is gebleven en het land is tot op heden
een belangrijk speerpunt van de
universiteit. Zo belangrijk zelfs dat
de Universiteit Leiden nu een vertegenwoordiger - een soort ambassadeur - aanstelt in de Indonesische
hoofdstad. Tijdens het symposium
in Jakarta wordt de nieuwe vertegenwoordiger van de universiteit,
Marrik Bellen, voorgesteld.
Bellen heeft een dubbele functie,
want hij wordt ook directeur van het
onderzoeksinstituut KITLV Jakarta.
,,Ik ben het aanspreekpunt en ondersteun academische activiteiten
die de Universiteit Leiden in Indonesië wil uitvoeren, maar tegelijkertijd geef ik ook Indonesische studenten en onderzoekers informatie
over studeren in Leiden of samenwerking op onderzoeksvlak," legt
Bellen uit. Het KITLV Jakarta en
KITLV Leiden hoorden voorheen bij

elkaar, maar dat is vanaf dit jaar niet
meer zo doordat de universiteit de
Indonesische tak overneemt. De
naam ’KITLV Jakarta’ blijft behouden.

Uitwisseling
Het afgelopen jaar studeerden circa
65 Indonesische bachelor- en masterstudenten aan de universiteit en
waren er 60 promovendi. Dit jaar
verwelkomt Leiden acht nieuwe bachelor- en 24 masterstudenten. Hoewel de universiteit in de toekomst
graag meer internationale studenten wil aantrekken, onder wie uit
Indonesië, ligt de nadruk vooral op
onderzoekssamenwerking met Indonesië volgens Bellen: ,,Het doel is
niet om hier de collegebanken te
vullen met Indonesische studenten,
maar om goede onderzoekers aan te
trekken. We kijken met name naar
mogelijkheden voor meer samenwerking." Zowel vanuit de universiteit als vanuit Indonesië groeit hiervoor de interesse, zegt Bellen: ,,Vanuit Indonesië zie je ook de wens om
de onderzoekscapaciteiten te vergroten. Het land heeft een opkomende economie en daardoor kan
ook meer worden geïnvesteerd in
academisch onderzoek."

