
Stichting Leidse Vrienden van Nagasaki 

“Round Table” 

23 februari 2016 

Welkom in Japanmuseum SieboldHuis… 



Agenda 

• Introductie SLVN 

• Introductie deelnemers “Round Table” 

• Doelen van de “Round Table” 

• Huidige banden SLVN 

• Doelstellingen en ambities SLVN 

• Mogelijke ideeën 

• Kyushu-jaar 

• Brainstorm sessie 

• Rondvraag 

2 



Introductie SLVN 
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4 februari 2013 
vriendschapsovereenkomst 

Nagasaki 

city 
Leiden 



Introductie SLVN 

• In navolging van de “Vrienden van Nederland in Nagasaki”. 
 長崎日蘭協会 NAGASAKI NICHI-RAN KYŌKAI  

• Bekrachtigd door de heer Shin-Ichi Shibahara van de 
gemeente Nagasaki in mei 2014 in Fukuoka. 

• Bezoek van de “Vrienden van Nederland in Nagasaki” aan 
Leiden op 15 januari 2015. 

• Initiatief van drie mensen met een speciale band met 
Japan en in het bijzonder Nagasaki in januari 2016. 
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Kris Schiermeier 

Directeur 

Japanmuseum 

SieboldHuis 

Ronald Hilhorst 

Directeur J-Link 

Voorzitter AlumniKai 

Kuniko Forrer 

Japan Coordinator 

Japanmuseum SieboldHuis 



Deelnemers  
‘Round Table’  

5 

GEMEENTE LEIDEN LEIDEN MARKETING 

GEMEENTE RAAD 
LVSJK 

Tanuki 



Doel ‘Round Table’ 

• Peilen steun voor SLVN onder de “key-players” van de 
vriendschapsband. 

• Construeren SLVN organisatie: 

– Organisatie structuur; 

– Doelstellingen / Ambities; 

– Bestuur; 

– Partners / Betrokkenen; 

• Delen van en overleg over de doelstellingen en ambities 
van de SLVN en de lange termijn strategie 
– Voorstel / onze ideeën in volgende slides 

• Delen van en overleg over onze brainstorm ideeën.- 
– Voorstel / onze ideeën in volgende slides 

• Constructieve discussie over nieuwe ideeën.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een ‘open setting’ brainstormen met ‘key players’ over de 
ontwikkeling van de vriendschapsband met Nagasaki! 
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Huidige banden SLVN 

• SLVN staat midden in het “Japan”-netwerk in Leiden en Nederland. 

• Banden met de Gemeente Nagasaki en Gemeente Leiden. 

• Banden met een variëteit van bedrijven in verschillende sectoren in 
Nagasaki en Leiden. 

• Banden met het Japanmuseum SieboldHuis, Museum Volkenkunde, 
Naturalis en Hortus Botanicus. 

• Banden met Universiteit Leiden: o.a. Japanstudies, Alumnivereniging 
AlumniKai en LUMC. 

• Banden met de Japanse ambassade in Den Haag, het Nederlands 
Consulaat in Ōsaka en de Nederlandse Ambassade in Tōkyō. 
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Doelstellingen en ambities SLVN 

• Eén centrale plaats voor Leiden-Nagasaki gerelateerde activiteiten 
en projecten. 

• Eén aanspreekpunt voor zowel overheid, kunst & cultuur, 
onderwijs en bedrijfsleven. 

• Online forum en centrale plek van informatie voor activiteiten en 
projecten; wie doet wat, wanneer en waar. 

• Tweetalige website (www.leiden-nagasaki.nl) met informatie over 
Nagasaki voor Leidenaren en over Leiden voor “Nagasakiers”. 

• Mogelijkheid voor organisaties om activiteiten en projecten online 
te promoten. 

• Ontplooien van een partner netwerk voor bedrijven en 
organisaties. 

• Uitkomsten van de “Round Table”. 
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http://www.leiden-nagasaki.nl/
http://www.leiden-nagasaki.nl/
http://www.leiden-nagasaki.nl/


Brainstorm ideeënⅠ 

• Corporate 

– Kennis/Business-uitwisselingsplatform creëren tussen verwante 
bedrijven 

– Bedrijfsbezoeken in verwante sectoren 

– Sector specifiek partner netwerk opzetten 

Maritiem / Toerisme / Landbouw / Onderzoek 

• Onderwijs 

– Op middelbare school niveau (online) uitwisselingsprojecten;  

– (Basis)school informatie programma materiaal over Japan en 
Nagasaki in het bijzonder. 

– Verbanden tussen ROC / vakopleidingen met verwante scholen in 
Nagasaki opzetten 

– Pop-up store of restaurant met Nagasaki specialiteiten als 
praktijkopdracht voor ROC / Hoge School 

– Welkomst programma studenten 

– Gezamenlijk project Hoge School / Senmon-Gakko Nagasaki (online 
of op locatie) 
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Brainstorm ideeënⅡ 

• Retail 

– Pop-up store / restaurant / galerie in de Leidse binnenstad van 
Nagasaki (art/design, crafts, horeca) i.s.m. Leidse ondernemers. 

– Samenwerkingsverbanden tussen (retail)ondernemers en Japanse 
(exchange) studenten opzetten 

– Nagasaki thema avonden / lezingen / tentoonstellingen in musea 

– Exposure van Nagasaki op straatniveau 
• Nagasaki thema bij Leidse events vb. nacht van kunst & kennis; lakenfeesten 

• Tijdens optocht Leidens Ontzet – Nagasaki O-Kunchi boot of Von Siebold op “Hofreis” 

• Straat theater 

• Lakenfeesten 
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Brainstorm ideeën Ⅲ 

• Kerkelijke verbanden ontwikkelen tussen kerkgemeenschappen in Leiden en 
Nagasaki. 
– Prefectuur Nagasaki is de bakermat van zowel het katholicisme als het protestantisme in 

Japan. Hierdoor is het percentage christenen relatief gezien hoog. Zeker in de periode van 
Deshima zijn dit tevens Leidse inwoners geweest die betrokken zijn geweest bij deze 
gemeenschappen. 

• Nagasaki / Japan event in Leiden vieren (naar voorbeeld Thanksgiving 
viering in Leiden) bijvoorbeeld o-Shougatsu 

• Combinatie met JLPT (Japanese Language Proficiency Test) een ‘Nagasaki’ 
thema: bijv. culinair 

• Singelpark: het architectenbureau welke de brug in Nagasaki 
ontwerpt/bouwt wil graag in het nieuw aan te leggen Singelpark elementen 
van de brug in Nagasaki terug laten komen en brainstormen hoe de 
vriendschapsband te weer te geven in het park. o.a. door het ontwerp van 
een 5-tal bruggen 

• Uitkomsten van de “Round Table”. 
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Brainstorm sessie 
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Introductie Kyūshū-jaar 2017 
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Holland & Kyushu 2016-2017 

• Kyushu is de bakermat van een eeuwenlange uitwisseling tussen twee culturen.  

• In 2016 en 2017 staan we stil bij de bijzondere en historische band tussen 

Nederland en Japan.  

• In het komende jaar vieren we het 400-jarige bestaan van het ambachtelijke 

Japanse Arita porselein dat exclusief door de VOC naar Europa werd 

geëxporteerd met een speciale lijn die Japanse en Nederlandse designers 

ontwerpen.  

• Ook zal de gedeeltelijke herbouw van de Nederlandse handelspost Deshima in 

2016 gereed zijn.  

• Ter ere van de 150ste sterfdag van Phillipp Franz Von Siebold, een sleutelfiguur in 

de Japans-Nederlandse betrekkingen, gaat eind 2016 in Japan een opera over zijn 

leven in première. In 2017 zal deze ook te zien zijn in Nederland. 



Rondvraag 
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www.Leiden-Nagasaki.nl 

 

Nagasaki@sieboldhuis.org 

Hartelijk dank voor uw tijd, 
aandacht en bijdrage! 

Partners: 


