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Content
Beste meneer Peelen,
U stuurde mij op LinkedIn een brief met als
aanhef ’Beste Aad’. Nogal familiair, vond ik,
want we kennen elkaar niet.
In de brief nodigt u mij uit voor een bootcamp contentmarketing. Nu moet u weten dat ik een gloeiende hekel heb aan Engelse woorden in Nederlandse teksten. En content is, behalve Engels, ook nog eens een hol begrip. Content is inhoud en inhoud is
alles. Artikelen in de krant, de melk in een pak, het dons in een
dekbed, de lucht in een ballon: allemaal content. En als een
woord alles betekent, dan betekent het dus niks.
’We leven in een tijd waarin goede contentmarketing belangrijker is dan ooit’, schrijft u. ’Belangrijker dan ooit’ is ook zo’n treurige lege huls. Kijk maar op Google. Water, verbondenheid, hygiene, liefde, vitaliteit, Europa, sparen, vrede, een luisterend oor, onderwijs, de viering van D-day, kwaliteitsjournalistiek (en dat is
nog maar een kleine greep): allemaal ’belangrijker dan ooit’.
In uw bootcamp belooft u mij iets te leren wat ik al bijna veertig
jaar doe: een mooi verhaal schrijven. Als ik dat niet kon, had mijn
werkgever me 38 jaar geleden moeten ontslaan, dunkt mij.
Op LinkedIn zie ik dat u bijzonder hoogleraar bent aan de Universiteit van Amsterdam Academy, dus ik vermoed dat die bootcamp een manier is om wat geld voor de universiteit te verdienen. Die moet ook leven, ten slotte.
De cursus kost 995 euro. Daar kan ik ook een mooie gitaar voor
kopen, of alle bedelaars in Leiden heel gelukkig
maken, al is het maar voor even.
Dus, beste Ed, heel erg bedankt voor de uitnodiging, maar ik pas.
Met vriendelijke groet,
Aad Rietveld
a.rietveld@mediahuis.nl

bouwing van de voormalige
Rhynenburchschool aan de Joseph Haydlaan, waar de bibliotheek in zit. Het gebouw doet
de komende jaren dienst als
dorpshuis, ter vervanging van
Het Anker aan de Chopinlaan.

Bibliotheek Hazerswoude dicht
Hazerswoude-Rijndijk ! De
openbare bibliotheek in Hazerswoude-Rijndijk is vanaf
maandag 24 augustus tot half
oktober gesloten.
Dat heeft te maken met de ver-

Cijfer van de dag

2081

Tweede tunnel bijna klaar
De tweede tunnelbuis van de Rijnlandroute is bijna klaar. Tunnelboormachine Gaia heeft sinds 12 mei 2081 meter afgelegd. De
tunnel wordt uiteindelijk 2250 meter.
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woners. ,,Tussen vijf en zeven is de
drukste tijd.’’
De mobiliteitsnota’s die de wethouder eerder dit jaar presenteerde,
draaien vooral om het weren van
sluipverkeer en ruim baan geven
aan voetgangers, fietsen en bussen.
Daartoe wordt onder meer doorgaand verkeer over de nabijgelegen
Heinsiuslaan onmogelijk gemaakt
met een bussluis. Daar hebben we
op de Voorhoflaan weinig baat bij,
zegt een bewoonster. ,,En de gemeente belooft ons al bijna tien jaar
ónze problemen aan te pakken.
Daar vragen we al 25 jaar om. We
worden aan het lijntje gehouden.
Wij zijn de enige straat in Leiderdorp met tuinen aan de weg en we
hebben de hele tijd last van herrie.
We slapen hier met de ramen dicht
vanwege het fijnstof.’’
Joosten en zijn verkeersambtenaar Denijs van Roijen moeten erkennen dat een ’knip’ in de Voorhoflaan beter zou helpen tegen sluipverkeer. ,,Dat is een zwaarder middel, met meer effect’’, zegt Van
Roijen. ,,Maar dan moeten mensen

Joosten ziet het als zijn opdracht om
voor zijn verkeersplannen geld en
een duidelijk tijdschema te krijgen,
zodat plannen niet weer op de lange
baan worden geschoven, zoals de afgelopen jaren bij de Voorhoflaan.
,,Ik probeer zoveel mogelijk geld bij
elkaar te krijgen en plannen ook uit
te voeren, want op onderdelen van
eerdere verkeersplannen zijn de afgelopen jaren geen meters gemaakt.’’
Dat moet zo snel mogelijk gebeuren, vindt de wethouder. ,,Want over
anderhalf jaar zit er weer een nieuw
college en dat heeft misschien wel
weer andere plannen.’’

Meters

die hier wonen ook gaan omrijden.’’
Het voorstel van de bewoners om
de maximumsnelheid te verlagen
naar dertig kilometer per uur, is volgens Joosten ook niet haalbaar. Dan
komt er gedoe met Arriva, omdat ze
dan de tijden in de dienstregeling
niet meer halen, zegt hij. ,,Dat kan
betekenen dat de lijn niet meer rendabel is en dat we hem misschien
kwijtraken.’’ Bovendien, zegt hij:
,,Je kunt niet heel Leiderdorp dertig
kilometer maken, dan houden mensen zich er niet meer aan.’’
Er moet toch echt iets gebeuren,
betogen de Voorhoflaanbewoners.
Er gaat ook wel iets gebeuren, belooft Van Roijen. De laan wordt anders ingericht en misschien komen
er wel extra slingers en versmallingen om de snelheid af te remmen.
De bewoners zijn er niet tevreden
mee. De wethouder adviseert ze om
met de fracties in de gemeenteraad
te gaan praten, zodat die hem beter
weerwerk kunnen bieden. In oktober worden de mobiliteitsplannen
besproken in de gemeenteraad.
Joosten bezocht eerder al de Van
Poelgeestlaan, waar ook een knip
komt, en gaat volgende week in de
buitenlucht in gesprek met bewoners van het Heelblaadjespad. ,,Hier
is het rustig’’, zegt hij. ,,Op de Van
Poelgeestlaan waren wel 35 mensen
en ik denk dat het op het Heelblaadjespad nog drukker wordt.’’

Verlos ons van verkeersdrukte,
vragen bewoners Voorhoflaan
Aad Rietveld

Leiderdorp ! Bewoners van de
Voorhoflaan vinden dat de gemeente Leiderdorp eindelijk moet doen
wat ze al jaren belooft: hen verlossen
van de verkeersdrukte, het lawaai en
het fijnstof. Het maken van een
’knip’ in de Heinsiuslaan door middel van een bussluis gaat daarbij niet
helpen, zeiden ze donderdagmiddag tegen wethouder Willem Joosten, die op toernee is om te horen
wat Leiderdorp vindt van zijn mobiliteitsplannen.
Het is een bijzonder decor: onder
een treurwilg op een grasveld op de
hoek van de Voorhoflaan en de Gallaslaan spreekt de wethouder met
buurtbewoners over zijn plannen.
Het drukke verkeer maakt het soms
moeilijk voor ze om elkaar te verstaan. Het is vier uur. ,,We zijn speciaal op het drukste moment van de
dag gekomen’’, zegt Joosten als een
auto met piepende banden vanaf de
Voorhoflaan rechtsaf de Gallaslaan
opdraait. Niet waar, zeggen de be-

Onder een treurwilg aan de Voorhoflaan praat wethouder Willem Joosten met
bewoners.
FOTO LEIDSCH DAGBLAD

hadden de zorg voor kinderen of
konden niet reizen. Onderzoekers
zoals psychologen, die veel met vragenlijsten en enquêtes werken,
moesten contacten met hun respondenten afzeggen. Sommige onderzoekers konden hun werk vanaf 11
mei, toen de lockdown gedeeltelijk
werd opgeheven, wel weer oppakken. Anderen moesten helemaal opnieuw beginnen.

Beurs
Reisbeperkingen hadden ook gevolgen. Sommige tijdelijke onderzoekers, die al waren aangenomen bij
een universiteit in het buitenland,
konden niet vertrekken. Internationale onderzoekers die wilden terugkeren naar hun thuisland, bleven
langer in Leiden dan gepland. Daarnaast klagen onderzoekers over
stress, gebrek aan contact, stagnerende samenwerking, sociaal isolement en omschakelproblemen.
,,Veel moest online worden ontdekt.’’ Tot overmaat van ramp liep
’een aantal’ promovendi en postdocs zelf corona op.

Lang niet alle onderzoekers die
aan de Universiteit Leiden promoveren, hebben een arbeidsverband.
Er zijn nog altijd veel ’buitenpromovendi’, die buiten werktijd een
proefschrift schrijven. Soms hebben
ze daarvoor wel een beurs van een
bedrijf of een onderzoeksinstelling;
dan heten ze ’beurspromovendi’. Zij
kunnen geen beroep doen op een tegemoetkoming. De Universiteitsraad vraagt het universiteitsbestuur
om ze toch op de een of andere manier te helpen. Hun band met de
universiteit is toch al zo los.
Behalve het ’coronafonds’ van de
universiteit, hebben sommige instituten en faculteiten ook nog eigen
regelingen voor promovendi getroffen. Onderzoekers die denken dat
zij meer dan drie maanden achterstand hebben opgelopen, kunnen
soms hun ’meervraag’ bij hun faculteit declareren. Dat is wel ’lovenswaardig’, erkent de Universiteitsraad, maar ook oneerlijk. Sommige
faculteiten kunnen meer extra ondersteuning geven dan andere. De
raad wil ’eenvormig beleid’.

Coronafonds promovendi in nood
Wilfred Simons

Leiden ! De Universiteit Leiden
trekt 1,1 miljoen euro uit voor promovendi en postdoc-onderzoekers
die door de coronacrisis niet aan
werken toekwamen. In totaal komen 110 onderzoekers in aanmerking voor een contractverlenging
met drie maanden.
De meeste promovendi die in de
problemen zijn gekomen, deden laboratoriumonderzoek. Van het ene
op het andere moment mochten zij
vanaf donderdag 12 maart hun laboratoria niet meer betreden. Dit trof
onder meer een grote groep promovendi die werken in het Leiden Institute of Chemistry (LIC). Zij zaten,
schrijft de afdeling Strategie en Academische Zaken aan de Universiteitsraad, in een laatste ’cruciale experimentele fase’ van hun onderzoek. Grote onrust was het gevolg.
De coronacrisis maakte het sommige onderzoekers ook om andere
redenen moeilijk. Ze woonden te
klein om thuis te kunnen werken,

Maarten Wolterink
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Er is blijkbaar
de behoefte om
iets recht te
zetten
laude - afrondde met een promotie.
Hij werd elf jaar daarna de eerste Indonesische hoogleraar aan de in 1924
opgerichte Rechtshoogeschool te
Batavia. Nadien doceerde hij aan de
Universitas Indonesia in Jakarta.
„Ook de Indonesiërs vinden hem
een grote persoonlijkheid, dat was
voor ons essentieel. We wilden dat
zowel de Nederlandse als Indonesische kant er wat aan zou hebben”,
vertelt Chorus. „We hebben daarom
onder meer dan honderd oud-studiegenoten 11.500 euro ingezameld
om een biografie te laten schrijven.
Afgelopen vrijdag hebben we dit
initiatief naar aanleiding van 75 jaar
Indonesische onafhankelijkheid als
geschenk aangeboden aan de plaatsvervangend ambassadeur van Indonesië.”

Hoogste niveau
Het schrijven van de biografie moet
nog beginnen, dat wordt gedaan
door Tom van den Berge en Marieke
Bloembergen, twee wetenschappers
van het eveneens Leidse Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. „We beginnen met het
onderzoek op 1 januari volgend
jaar”, vertelt Van den Berge. „Maar
de 92-jarige zoon van Djajadiningrat en zijn vrouw wonen in Nederland. Die gaan we in de komende
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maanden al interviewen.”
Het koppel ziet uit naar het samenstellen van de biografie, laat
Bloembergen weten. „Het is een interessante man. Hij heeft in de koloniale tijd meegedraaid op het hoogste niveau in Indië en dat doorgezet

tijdens de Japanse bezetting. Vooral
dat eerste is bijzonder en in die zin
maakt het hem een merkwaardig figuur binnen het Indonesisch nationalisme. Dat hij onlangs postuum in
Indonesië de hoogste culturele onderscheiding heeft gekregen en dat

Beeldje in Academiegebouw van Leidse hoogleraar Hoesein Djajadiningrat.
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Vragen over
migranten
in De Duif

Ed Olivier

Lisse ! Het gemeenteraadslid
Guus Mesman (PvdA) heeft het
Lissese college van burgemeester en wethouders opheldering
gevraagd over de huisvesting
van vijftien arbeidsmigranten
in het voormalige hotel De
Duif aan de Heereweg 359 in
Lisse.

De eigenaar van het pand heeft
een
omgevingsvergunning
aangevraagd voor negen slaapkamers met twee badkamers.
De PvdA-fractie vindt dat ’zeker in de coronatijd’ wel erg
karig.
„Landelijke adviezen geven
aan dat het wenselijk is om per
persoon één slaapruimte te
hebben met badgelegenheid”,
aldus Mesman. De arbeidsmigranten huren de woonruimte
volgens de PvdA-fractie van
hun werkgever.
Mesman wil weten welke
mogelijkheden de gemeente
Lisse heeft om zonodig op te
treden tegen overlast. Eerder
waren er op deze locatie al problemen met zwerfvuil en zijn
de vuilcontainers van naastgelegen bedrijven geforceerd om
afval te storten.

het initiatief tot het schrijven van
deze biografie is genomen, laat zien
dat er blijkbaar de behoefte is om
iets recht te zetten. De vraag is dan:
wat? Dat gaan wij uitzoeken.” De
twee hopen het boek in 2025 te kunnen voltooien.
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Geld voor biografie Djajadiningrat
Martijn de Meulder

Leiden ! Een standbeeld in het
Academiegebouw had de Leidse
en Indonesische hoogleraar Hoesein Djajadiningrat al, daar komt
nu een biografie bij. Leidse oudstudenten hebben onderling een
inzamelingsactie gehouden om
dat mogelijk te maken. ,,Er is
blijkbaar behoefte om iets recht
te zetten. De vraag is wat. Dat
gaan wij uitzoeken.’’
Het project is een idee van het ’Comité Leidse alumni voor Indonesië’,
dat werd begin dit jaar opgezet door
alumni van de Universiteit Leiden
uit de jaren 1955-1965 van de toenmalige
studentenverenigingen
Leidsch Studenten Corps (LSC) en
Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden (VVSL). Een specifieke maar logische club, vertelt Rogier Chorus, een van de leiders van
het project. „Eens in het jaar zijn er
reünistenavonden bij Minerva. Veel
oud-studenten uit deze periode
hebben een Indische achtergrond
waar ze wat mee willen doen. Al pratende tijdens de laatste avond, kwamen we op het idee om een biografie
over Hoesein Djajadiningrat te laten schrijven. Want dit jaar is het 75
jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd van Nederland. Het leek
ons mooi om op deze manier de verbinding van de Leidse met de Indonesische universitaire wereld te onderschrijven.”

Hoogleraar
Taal- en rechtsgeleerde Djajadiningrat (1886-1960) was de eerste Indonesiër die zijn studie in Leiden - cum

