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We hebben afscheid moeten nemen van Sytske Looijen. Na een lang 

en onvoorstelbaar moedig gedragen lijden is zij op 12 oktober 

overleden. Nog zo kort daarvoor maakte zij deel uit van ons bestuur. 

Het is pijnlijk haar te moeten missen. 

Hier kan ik alleen mijn herinneringen aan Sytske weergeven. Immers 

meer dan de meeste mensen beschikte zij over een brede groep 

vrienden en kennissen. Zij vervulde vele rollen naast elkaar. Haar 

werk bij NRC Handelsblad, haar vele internationale contacten, maar 

ook de voortdurende aandacht voor de buurt en vooral haar liefde 

voor Gert vulden haar leven meer dan volledig. 

Sytske was altijd zeer betrokken bij wat er in de buurt gebeurde, 

betrokken bij het wel en wee van de bewoners maar vooral ook het 

groen en de natuur hadden haar voortdurende en volle aandacht. Als 

we bij Gert en Sytske vergaderden dan gebeurde het soms dat we 

eerst gingen kijken naar de uilen in de achtertuin. Dan pas kon het 

vergaderen beginnen.  

Haar inbreng in het bestuur was soms principieel, maar altijd 

menselijk en gespeend van iedere vorm van het zichzelf op de 

voorgrond plaatsen. Zij diende vanuit haar inzichten. Dat leidde soms 

tot stevige discussies over de koers die we moesten varen. Ik bewaar 

daar de beste herinneringen aan en had deze discussies die steevast tot 

een beter doordachte uitkomst hebben geleid niet willen missen.  

Daarnaast vervulde zij in het bestuur de rol van redactrice van de 

Praatvogel. In de jaren waarin zij de eindredactie in handen had is het 

blad uitgegroeid tot een zeer leesbaar en informatief blaadje voor de 

buurt. Haar eindredactie was streng en als iets niet goed geschreven 

was kon je steevast rekenen op de nodige correcties. 

Sytske was een warme, gezellige en vooral lieve vrouw. Zij maakte 

met iedereen makkelijk contacten, toonde dat zij met je meedacht en 

meeleefde, maar hield tegelijk vast aan haar meningen. Nooit 

opleggend, maar je wist altijd dat het goed was rekening te houden 

met haar opvattingen. 

Voor Gert was Sytske pas relatief kort geleden in zijn leven gekomen. 

Dat deze zo zichtbaar prachtige relatie veel te vroeg moest eindigen is 

hard en onrechtvaardig. Gert wij kunnen je hier slechts heel veel 
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kracht toe wensen. Sytske zal altijd in jouw hart verder leven, maar 

wij hadden je zo graag meer tijd met haar gegund. 

Meer tijd voor jullie reizen, het samen broeden op plannetjes, het 

samen zijn. 

Lieve Sytske we missen je, je warmte, je betrokkenheid, je kennis en 

je grote inzet voor de buurt. We blijven aan je denken. 

 
Ruud Stam 
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Het strand in onze wijk? 

Het zeestrand ergens in de driehoek tussen Rijnsburgerweg, Wassenaarseweg en 

Nachtegaallaan? Jazeker, maar nu is het te laat voor strandpaviljoens en 

badstoelen, want de kustlijn liep hier een 5000 jaar geleden! Nu ligt de zee 6½ 

kilometer westwaarts en die heeft zelfs ooit nog een paar kilometer verder van 

ons af gelegen. Toch hebben we hier nog souvenirs van de Noordzee, want door 

stroom en getij ontstonden 2½- tot 5 duizend jaar terug strandwallen, die later 

vaak duinruggen werden. Zo komt het dat delen van onze wijk op een oude 

strandwal staan: zand en droog. Andere delen liggen op knikachtige kleigronden 

(“knik” is onvruchtbare klei met ijzeroxide erin, ondoordringbaar voor water), 

dus: drassig gebied, althans als je er niet wat aan doet. Weer andere delen van 

onze wijk liggen op die klei, maar dan met wat zandlaag is overstoven; dus: 

half-drassig. Zie de grondkaart van de wijk (uit ongeveer 1950).   
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Bewoning van de strandwallen 

Zo valt er te zien dat er tussen de Nachtegaallaan en de Lijsterstraat een 

zandtong loopt, die nog doorgaat tot net voorbij de Wassenaarseweg. Die 

zandrug loopt in noordoostelijke richting nog kilometers door; Warmond ligt er 

ook op. Het zuideinde van die natuurlijke zandverhoging blijkt in de verre 

oudheid ook interessant voor mensen te zijn geweest. Opgravingen in 1999 op 

het terrein, waar nu het Rijnlands Revalidatie Centrum staat (vroegere Pomona 

terrein), brachten overblijfselen aan het licht uit de IJzertijd (800 – 12 v.C.) en 

Romeinse tijd (12 v.C. – 270 n.C.): boerderijpalen, dierskeletten, een put e.d.; 

dus huisjes op het droge en eromheen op drassiger grond houtkap, jagen en wat 

vee weiden. Een uitloper van een andere strandwal is er bij Endegeest; 

inderdaad betekent dat “eind van de geest”(= hoge zandgrond). Poelgeest lag op 

zo‟n dunnere zandlaag met knik eronder en was dus half poel en half geest. 

Oegstgeest, tenminste het oudste noordwestelijke deel bij het Groene Kerkje, 

was de zandgrond van (boer?) Osger (918 n.C.). 

De Rijn heel vroeger 

Onze ondergronden zijn niet alleen zo grillig gevormd door de vroegere zee. 

Het kwam ook door de Rijn. Die rivier was in oude tijden veel forser. Duitse 

gasten geloven je nauwelijks als je “der Rhein” in bijvoorbeeld Leiden  centrum 

of bij Valkenburg laat zien. Toch was het ooit Nederlands voornaamste 

waterleiding, een die tussen Noordwijk en Katwijk in zee stroomde. Hij vormde 

ook de grens van het Romeinse rijk en de Vogelwijk viel daar dus buiten; hier 

dus misschien wat vrije Caninefaten (konijnenvatters). In 860 n.C. werd de Rijn 

echter afgedamd bij Wijk bij Duurstede ten bate van de Lek en in de 13
e
 eeuw 

was de verbinding met de zee zelfs dichtgeslibd. Drassig “Holtland” moest toen 

noordwaarts via kreken afwateren naar het IJ. In vroege tijden was de Rijn dus 

een machtige stroom, die vaak het land overstroomde achter de duinenrij en dat 

vooral deed in noordelijke, onze, richting (“de lage Rijnzijde”). Meer dan 3000 

jaar geleden vormde de Rijnmond zelfs een diepe baai, een trechtervormige 

zeearm, die op een bepaald moment helemaal tot de huidige plek van 

Bodegraven doorliep. De Vogelwijk heeft dus bij tijden aan het strand van de 

baai gelegen, maar ook soms erin! (vandaar die schelpenpaden in het Bos van 

Bosman?). 

Onze straten op uiteenlopende ondergrond 

De Rijn zorgde ervoor dat de strandwallen onderbroken werden en zich met 

vingerachtige uitlopers vertakten. Vandaar die “geestige” uitlopers ook bij ons 

(de huidige Rijnoever is slechts 1450 meter verwijderd van onze totempaal in 

het Vogelplantsoen). De rivier zorgde ook voor afzettingen van rivierzand en –

klei. Onze ondergronden zijn dus gevormd door de Noordzee, de Rijn, en door 

vervening van de lagere gronden die landinwaarts en tussen de strandwallen 

liggen. Natuurlijk ligt daar meestal inmiddels een laagje mensenwerk bovenop, 

zoals wat bouwzand, puin en humus. Desalniettemin valt te merken dat 

sommige delen van de Vogelwijk op steviger en droger grond staan dan andere 
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delen. De “korte” (Z-O) Leeuwerik-, Roodborst- Vinken-en Merelstraat, de 

Rijnsburgerweg tussen Lijsterstraat en Nieuweroord, de Blauwe Vogelweg 

liggen alle op zandoverstoven knikklei. En de helft van het Bos van Bosman, 

het van Eijsingapark en de vijf studentenflats aan de Wassenaarseweg en het 

Flanorpad, rusten op kniklei.  

 

Toen de wijk nog wei en tuin was 

Hoe was dat toen de wijk er nog niet stond? De oudste luchtfoto die we ervan 

kennen is van 1924. De foto is waarschijnlijk genomen om de toen bijna 

voltooide bebouwing te tonen van het vorige Academisch Ziekenhuis in 

zogeheten paviljoenbouw. Die bouw was al begonnen in 1913 en pas geheel 

voltooid in 1928; er zouden daar zelfs stenen zijn weggepikt voor nieuwbouw 

van onze wijk. Eerder (deels zelfs tot 1932) zat het AZL aan de Morssingel in 

het gebouw waar nu het Museum voor Land- en Volkenkunde huist. Het 

bovendeel van de luchtfoto tonen we hierbij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Er is in 1924 nog geen Wassenaarseweg. De Rijnsburgerweg is op veel stukken 

nog niet bebouwd; de sloot erlangs ligt er nog net (tot de demping en 

wegverbreding in1925). Het Eijsingahuis valt nog niet op de foto te zien, maar 

Huize Nieuweroord van Bosman wel. De eerste huizen van de Raadsherenbuurt, 

aan de Warmonderweg, zijn net klaar. De Vogelwijk is – behoudens de ook nu 

aanwezige huizenrij aan de Rijnsburgerweg – een geheel van weiden en tuinen. 

Kwekerij Pomona heeft een schuur staan; er is nog een kleine boerderij op de 

hoek van wat nu Leeuwerikstraat-Nachtegaallaan (toen Ajaxlaan) heet en er zijn 

wat kassen in de boomgaard/moestuin van het Bosman complex; het bos stelt 

nog niet zoveel voor. Er zijn zo te zien veel slootjes in een rechthoekig patroon. 

Waar nu de Lijsterstraat loopt, valt geen sloot te bekennen. Aan wei en tuin is 

het verschil in al dan niet geestgrond niet op deze foto af te lezen. Het terrein 

van de fruitkwekerij Pomona zal niet veel later (1928) bebouwd zijn met de 

“Annakliniek voor Orthopaedie” (tot 1977). In de periode 1926 – 1928 is dan 

inmiddels het gros van de oorspronkelijke delen van de Vogelwijk gebouwd 
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(voor meer over de bouwgeschiedenis zie de Praatvogel van juli 2003). De 

slootjes hier van onze vroegere “Pesthuispolder”(bestond administratief van 

1629 tot 1973) zullen toen ook al afgewaterd hebben op het boezemwater van 

de Poelwetering ofwel Poelgeesterwetering; op de foto is een stuk van die 

laatste te zien net achter de verre rechterhoek van de nieuwe ziekenhuis 

bebouwing. 

 

Grondwater, polder en boezem 

De gronden in de wijk zijn dus door zee- en rivierwater neergelegd en gevormd. 

In ons drassige land achter de duinen is een onafgebroken en uitgebreid 

waterbeheer nodig. Gesteld dat de zee binnenkwam, dan zouden bij normale 

vloed de straten 90 cm. onder (zout) water staan (dus geen voorzorg nodig de 

fotoalbums en bankbiljetten op zolder te bewaren!). Als de Gemeente Leiden en 

het Hoogheemraadschap van Rijnland (begon al in de 13
e
 eeuw)  niet constant 

de waterpeilen op juiste hoogte zouden houden, zouden onze kruipruimten 

volstaan, de tuinen verdrassen en de bomen verpieteren. Heel soms gebeurde 

dat toch en kwamen onze protesten; we betalen toch immers ook als 

“ingelanden”! Toestanden, zoals aan het eind van het Leids beleg, toen 

oorlogschepen vanaf Leidschendam over de weiden naar de stad voeren om die 

te ontzetten, hebben zich sindsdien echter niet meer voorgedaan. Door de in 

2002 aangelegde drainage zal natte overlast niet meer bij ons voorkomen. Het is 

ingewikkeld om regenval, verdamping en water voor de planten- en 

bomenwortels plus de wensen en belangen van de bewoners evenwichtig te 

bestieren.  

Het grondwaterpeil in onze wijk bevindt zich na de aanleg van die drainage 

gewoonlijk op100 centimeter onder de bovenzijde van de wegbestrating; tuinen 

en huisdrempels liggen gewoonlijk lager en variëren nogal. Onze totempaal 

staat met zijn voet in het grondwater, puin en beton.  

Gangbaar is het dat peil aan te geven in Normaal Amsterdams Peil (NAP) en 

dus met één nulpunt  voor heel Nederland. De bovenzijde van de Leidse 

bestrating is op +40cm NAP. Het waterpeil valt alleen in de hand te houden als 

je kleine, afgesloten land- en watergebiedjes maakt, die onderling kunnen 

verschillen en ook door de tijd heen wat wisselen   in peil.  

In onze wijk zijn de sloten van het Bos van Bosman, die rond het Rijnlands 

Revalidatie Centrum en Pedologisch Instituut en die bij de Mytylschool op ons 

polderpeil van 1,1 meter –NAP; dat is dus anderhalve meter onder ons 

straatniveau. Daarbuiten, de sloot aan de Nachtegaallaan en de sloten verder in 

het weitje van Bremmer en die rond de studentenflats liggen op het 

“boezempeil” en dat is  0,6 m.-NAP.  Er is een poldergemaaltje bij het 

Pedologisch Instituut en er is een inlaat bij het Flanorpad, die polder en boezem 

verbinden om ons peil te regelen. 
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Ons Hoogheemraadschap Rijnland is zeer groot. Het loopt van Gouda tot 

Scheveningen en van IJmuiden tot Amsterdam West; het heeft een fikse boezem 

zou je zo zeggen! Vier grote gemalen, te Katwijk, Gouda, Halfweg en 

Spaarndam, verbinden met het “buitenwater”. 

 

Slootjes, sloten en weteringen 

 

Nederland kent, zeker in de kustprovincies en Flevoland, een uitgebreid netwerk 

van sloten, kanalen en dijken, van pompen en sluizen, om die peilen te 

beheersen en ook de zee en rivieren apart te houden. De sloten en vaarten 

dienen vaak niet alleen voor de waterhuishouding, maar zijn ook “waterwegen”. 

Vroeger vormden de natuurlijke kreken en de gegraven wateren de 

voornaamste, soms zelfs de enige, manier van transport, vooral in het natte 

seizoen. Wilde je in de Middeleeuwen ergens bouwen en er was geen waterweg, 

dan moest je die eerst graven voor aanvoer van bouwmateriaal en voor de 

blijvende bereikbaarheid van het gebouwde. In ons gebied is de zoëven 

genoemde Poelwetering belangrijk (boezempeil)en onder meer te zien voor  het 

Pieter de la Court gebouw aan het begin van de Wassenaarsweg( en op de oude 

luchtfoto). Die wetering kruist vlak daarbij via de Poelbrug de Rijnsburgerweg, 

om dan door te lopen als Stockdammerwetering naar de Mare-

Haarlemmertrekvaart bij de watermolen en de zaagmolen aan de 

Oegstgeesterweg. De wetering heeft nu haar begin voor het nieuwe gebouw van 

het Hoogheemraadschap bij de Plesmanlaan-Einsteinweg. We weten niet 

wanneer de Poelwetering is gegraven ; waarschijnlijk was ie oorspronkelijk met 
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de Rijn verbonden, ergens bij de Haagsche Schouw. Of is  ie misschien 

gegraven voor de aanleg rond 1250 n.C. van kasteel Paddepoel (zie de 

Praatvogel van maart 2003); of werd dat  kasteel/versterkte hoeve daar juist 

gebouwd om de bestaande wetering te beschermen? Zo zijn er nog legio vragen, 

maar wat wèl over grond en water bekend is geeft toch een interessant cachet 

aan onze Vogelwijk. 

 

Hans Dirken en Kees Post 
 

Bronnen Berkel, G. van & S.: Plaatsnamenboek, 1989;  Marsilje, J.W. (ed.) Leiden tot 1574; SGL 2002;        

Mulder, E.: Geologie van Nederland, dl.7, TNO 2003;  Oerle, H.van : Leiden..stadwording, Delft 1974;  

 RAAP 420 Archeol.rpt. 2003;   Wiersinga, J.: Leids verleden dl.5, 1995;  Zagwijn, W.H.: Geologie van 

Nederland, dl. 1, 1986;   diverse polder- en grondsoortkaarten;   voorlichting Hoogheemraadschap Rijnland 

Leiden en Katwijk.  
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Op woensdag 15 october was het weer zo ver : schoonmaak van het 

Bos van Bosman. Mede door dat type actie is vele jaren geleden ook 

het wijkcomité ontstaan. 

Het was nu eigenlijk aantrekkelijker dan in menig voorgaand jaar. Het 

was niet alleen zonnig en fris weer voor de zestig kinderen, ook was 

het bos duidelijk vernieuwd en niet al te vuil. Bovendien was er een 

geweldig hoogtepunt : het planten van 60.000 bolletjes voor grote, 

blauwe crocus-perken volgend voorjaar. De plantsoenendienst had de 

perken al plantrijp geruld en afgezet. De AZC kinders deden met alles 

dapper mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lichtblauwe vuilniszakken zag je overal in het groen bewegen en 

er werd toch nog veel plastic, blik en papier ingestopt. De bollen-

netjes daarentegen werden geheel geledigd. Het belooft nog mooier te 

gaan worden dan het beeldige perk van lila herfststijlloos, dat tijdens 

de schoonmaak/plant-dag viel te bewonderen. 

Misschien was het hoogtepunt toch daarna : het pannenkoeken eten in 

de speeltuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel zeven moeders hadden er elk een dertigtal bruin gebakken. Met 

suiker en stroop gingen die grif op. De heren en dame van de 
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plantsoenendienst hapten ook smakelijk mee en de jonge 

Vogelwijkers consumeerden van één tot zes per mannetje/vrouwtje. 

Kortom, het was nuttig, leerzaam, smakelijk en gezellig. 
 

[Hans Dirken] 

 

 

Wel en wee 
Enigszins verscholen ligt aan de Wassenaarseweg de manege Moedig 

Voorwaarts, een manege met een geheel eigen karakter, waar het 

paardrijden voor gehandicapten (een wat verouderde benaming voor 

een groep mensen met een verstandelijke of fysieke beperking) onder 

deskundige leiding wordt beoefend. 

Gewoon dus een manege waar mensen plezier beleven aan het 

paardrijden, het omgaan met dieren en natuurlijk de sfeer die 

eromheen hangt. Het rijden gebeurt doorgaans binnen en bij mooi 

weer buiten; dat doen ze al meer dan dertig jaar. Week in week uit en 

eenmaal per jaar een zomerkamp. En zolang er mensen zijn die willen 

paardrijden, kunnen er wellicht nog dertig jaren bijkomen. 

Paardrijden willen is echter niet genoeg; ook een stuk onderhoud is 

nodig om de oude gebouwen veilig en intact te houden. 

 

Weer en wind zijn ook niet de enige nadelige elementen, helaas zijn 

er in het verleden zoveel gebeurtenissen geweest waar de mens de 

hand in heeft gehad, dat het open karakter van de manege geleidelijk 

aan steeds meer een afgesloten plaats is geworden. Je wilt tenslotte 

niet dat joyriding of het opjagen van paarden een terugkerend 

gebeuren zijn. Zadels, doorgaans onbruikbaar voor anderen, worden 

gestolen en dat is jammer en kostbaar. Het wordt dan ook moeilijk te 

laten zien wat er op zo‟n manege gebeurt, hoe ruiters vanaf een 

rolstoel op een paard worden gezet op een soort zadel dat speciaal 

voor hen is gemaakt. Men weet niet buiten dat er plezier wordt 

gemaakt, wordt gelachen en gesport. 

 

Niet dat dit voor de bewoners van de Vogelwijk van groot belang is, 

maar toch is het leuk om te weten dat U woont in een bijzonder 

hoekje van Leiden. Daar waar mensen, die om wat voor redenen dan 
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ook beperkt zijn in het bedrijven van sport via een validen sportclub, 

voor wat betreft paardrijden bij Moedig Voorwaarts een goede en 

leuke manier van sportbedrijven hebben gevonden. 
 

[Wim A. Innemee, Rijnsburg] 

 

 

 

 
 

Evenals dat bij fietspaden het geval is, stimuleert de provincie Zuid-

Holland middels subsidie het tot stand komen van regionale netten 

van wandelpaden. De achterliggende gedachte is dat het kunnen 

genieten van natuur  in de directe nabijheid van de woonomgeving 

sterk bijdraagt aan het welbevinden van mensen. De afdeling Groen 

van de Gemeente Leiden heeft de afgelopen jaren particuliere 

initiatieven (wandel platform Zuid-Holland) en eigen ideeën 

samengevoegd tot één samenhangend geheel. Steeds met de gedachte 

bestaande of aan te leggen groengebieden met elkaar te verbinden 

en/of toegankelijk te maken. Het Bos van Bosman speelt daarbij een 

belangrijke rol mede door zijn ligging zo dicht bij het goed voor 

iedereen bereikbare NS station. 

 

De nu bestaande ideeën laten zich als volgt beschrijven:  

Een wandelmogelijkheid van het Bos van Bosman naar Endegeest en 

Rijngeest (Gemeentehuis Oegstgeest) en vandaaraf de keuze tussen 

1. een lus “linksaf” langs de Rijnoever en begraafplaats Rijnhof 

terug 

2. “rechtdoor” naar Katwijk en 

3. een lus ”rechtsaf” door Wijkersloot, Oud Poelgeest en terug 

door de Leidse Hout. 

In deze „ídeale‟opzet zitten begrijpelijkerwijs nogal wat knelpunten. 

 

Voor een eerste knelpunt heeft de gemeente Leiden kort geleden 

subsidie aangevraagd en wel voor de verbinding tussen het eco-pad 

“Pomonapad” en het bos van Endegeest. Het wijkcomité heeft, 

evenals het bestuur van het Zonneveld (volkstuinen) en het bestuur 

van de Speeltuin een uitnodiging gekregen  voor een toelichting op dit 

plan voor een subsidie-aanvrage. De bespreking vond plaats op 10 

september ‟03 in het Gemeentehuis  van Oegstgeest met als 
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deelnemers van die kant een ambtenaar “Groen” en de gemeentelijke 

Groenadviescommissie. Let wel! Dit was de eerste keer dat een 

uitgewerkte plantekening , anders dan zo terloops bij een andere 

bijeenkomst, officieel werd getoond. In zeer duidelijke bewoordingen 

heeft Bram Luteyn (van het Zonneveld) laten blijken dat wij 

Vogelwijkers ons “klem gezet voelen door vijf minuten voor de 

subsidieaanvraag ” een plan voorgelegd te krijgen voor een pad aan 

de Rijnsburgerweg-kant van de speeltuin, zonder dat er inspraak 

mogelijk is geweest over eventuele alternatieve tracées. 
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Als vertegenwoordiger van het Wijkcomité heb ik (Kees Post) 

gemeend deze hartekreet van harte te moeten ondersteunen en heb 

daarnaast aangedrongen op het alsnog spoedig maken van een 

gelijkwaardig plan voor een variant langs de westzijde van de Manege 

en Stadskwekerijen en op het organiseren van serieuze 

inspraakmogelijkheid daarover voor de gehele buurt. 

 

Het alternatieve plan is gemaakt; het archeologisch vooronderzoek is 

eveneens uitgebreid voor dit andere tracée. Voor de subsidieaanvraag 

gaat het om de verbinding en niet om het tracée. Wel is het zo dat de 

Manege en de Stadskwekerij erg veel moeite hebben met dat 

alternatieve tracée, ieder met eigen argumenten. Op een tweede 

bijeenkomst op 22 oktober j.l. is ons een inspraakmogelijkheid 

toegezegd. Verder is gebleken dat ontwikkelingen in de psychiatrie 

het onzeker maken of wandelaars wel zullen worden toegelaten op het 

terrein van Endegeest. 

Tot zover de stand van zaken. U hoort van ons. 

 

Kees Post 
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Het wijkcomité meldt over de volgende zaken overleg te hebben gevoerd of 

actie te ondernemen naar gemeentelijke instanties: 

 Een schriftelijk verzoek zal uitgaan betreffende enkele 

verkeersaangelegenheden (nummers 3 en 4 zijn inmiddels 

afgehandeld): 

1. Over de wenselijkheid het verkeerslicht Rijnsburgerweg-

Nachtegaallaan ‟s avonds langer te laten werken, om de veiligheid en 

gewoonten van automobilisten en fietsers aldaar te verbeteren. 

2. Het plaatsen van een herhalingsbord “30 km zone” aan het begin van de 

Lijsterstraat, aan de linkerzijde van de straat wegens blikveld van 

automobilisten; 

3. Beide zebrapaden op de Rijnsburgerweg, stadwaarts van de uitrit 

Nieuweroord, blijken wat betreft uitvoering en zichtbaarheid inmiddels 

in orde. 

4. De uitrit van het parkeerterrein Rijnlands Revalidatie Centrum (bij de 

Manege) is voorzien van een verkeersbord (rode driehoek), waardoor 

voorrang moet worden                             verleend aan het (fiets-)verkeer 

op de Nachtegaallaan; eronder is bovendien een bord geplaatst met 

“fietsers in beide richtingen”. 

5. Toegezegd is dat de verlaging tot normaler proporties van de 

verkeersdrempel Wassenaarseweg-Blauwe Vogelweg spoedig zal 

worden uitgevoerd. 

 

 Verlaging en normalisering van de straatverlichting in de wijk zal 

worden uitgevoerd. Opdracht aan Nuon is gegeven, maar zal nog niet 

onmiddellijk plaats vinden. 

 De gemeente studeert nog steeds op het al dan niet verhuizen van de 

basisschool Woutertje Pieterse naar Nieuweroord; indien er een 

definitiever voorstel is, worden we geïnformeerd. 

 Een schriftelijk verzoek is uitgegaan naar de Gemeentelijke Commissie 

voor de Straatnamen te Leiden, om het nieuwe asfaltpad door het Bos 

van Bosman officieel te benoemen; suggesties zijn meegegeven, o.m. 

“Springer pad”, naar de vermaarde tuin- en landschaps architect van het 

Bos van Bosman. 

 Elders in dit nummer van De Praatvogel wordt nog ingegaan op het 

tracée van het eventuele wandelpad over het weitje van Bremmer naar 

Endegeest en op het el en wee van de Manege. 
 

[Kees Post en Hans Dirken ] 
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1936-1946 
 
Vooraf 

De „donkere dagen‟ met Kerst en jaarwisseling nodigen uit tot het overpeinzen 

van het afgelopen jaar en soms tot mijmeren over een verder verleden. Onze 

wijk kent een aantal bewoners die hier al langer dan een halve eeuw wonen en 

die dus nog herinneringen hebben aan de wijk en het leven in onze wijk in de 

periode vóór en vlak na de tweede wereldoorlog. We vonden vier oudere 

bewoonsters
1
 bereid ons iets over die periode te vertellen en hebben hun 

verhalen, waarnaar we met veel plezier en interesse geluisterd hebben,  hier in 

een algemener verhaal samengebracht, omdat hun herinneringen ook boeiend 

kunnen zijn voor nieuwere bewoners en onze jeugd. 

 

De buurt 

In de tweede helft van de jaren dertig was de Vogelwijk zo‟n tien jaar oud. De 

wijk werd gebouwd in 1926-‟28  als “revolutiebouw”, zo noemde men de 

techniek om volgens één ontwerp vele huizen of een hele buurt uit te voeren; 

dat was efficiënt, ofschoon er hier toch vier varianten op dat stramien van 

huizen zijn. De wijk werd ontworpen in reactie op arbeidersbuurten die men te 

benauwd vond. Hij werd ruim opgezet, met betrekkelijk grote woningen met 

tuintjes en bomen in de straat. Daarmee werd de Vogelwijk een van de luxere 

wijken, waar “gegoede arbeiders” en ambtenaren kwamen wonen. Onder de 

eerste bewoners waren onder meer leraren, artsen, gemeenteambtenaren, een 

politieman, middenstanders en wetenschappers. Veel mensen werkten op het 

Academisch Ziekenhuis of aan de Leidse Universiteit. Onze wijk kent zelfs een 

Nobelprijswinnaar: professor Nico Tinbergen, de dier-etholoog die in 1973 de 

Nobelprijs kreeg voor zijn onderzoek naar gedragspatronen van dieren en die 

enige tijd in de Vogelwijk op de hoek van de Vinken- en de  Leeuwerikstraat 

woonde. 

 

Het aanzien van de wijk was in de begintijd nogal anders dan nu. De bomen 

waren nog jong en er waren vele winkels. Het Bos van Bosman was nog niet 

openbaar toegankelijk. Verderop lag het huis van professor Eijsinga met een 

terrein tot het pad, dat nu Wassenaarseweg heet, met een trambaan en twee 

primitieve woonhuisjes. De Annakliniek, was een dominant gebouw aan het 

eind van de Lijsterstraat. Het was een orthopedische kliniek van enige faam, 

                                                 
1
  Met veel dank aan de dames Hans van de Broek, Ria Hendriksen, Agaat Piket en Rietje de 

Wolf. 
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waar zelfs mensen van ver buiten de streek naar toe kwamen en verbleven. 

Soms gebeurde het dan ook, dat een familielid van een patiënt aanbelde in de 

Vogelwijk en de bewoner vroeg of die niet af en toe zijn familielid wilde 

bezoeken. De reis van huis naar de Annakliniek was toen te lang om zelf 

regelmatig op bezoek te gaan. 

Aan de zijde van het landgoed van Bosman waren de Leeuwerik-, Roodborst- 

en Merelstraat korter en zij eindigden daar op een sloot. Het Pomonaterrein, nu 

Rijnlands Revalidatie Centrum, was sportveld met een tribune en een kantine.  

 

De huizen aan de „vogelstraten‟ waren bijna allemaal huurhuizen en in het bezit 

van bijvoorbeeld het Pensioenfonds van de Delftse Gist & Spiritus Fabriek. De 

huur in 1937 was zo‟n 20 tot 30 gulden per maand, begin jaren veertig 30-35 

gulden per maand. Dat was veel geld in die tijd; tot aan eenderde van het 

maandsalaris. De koopprijs was een kapitaal van 5 tot 10 duizend gulden. De 

hoge huurprijzen noopten velen tot meergezinsbewoning of verhuur van 

kamers. In diverse huizen woonden twee of zelfs drie gezinnen; in nog meer 

huizen woonden studenten of verpleegsters op kamer (een 30 gulden voor de 

grote kamer voor op de 1
e
 etage, waardoor men er de huur uit had).Er waren 

soms ook kamerhuurders, die niet alleen inwoonden, maar voor wie ook de was 

gedaan werd en voor wie gekookt werd (“commensaals” of  kostgangers). Daar 

komt bij dat de gezinnen toen meestal groter waren dan nu; er was 

kinderrijkdom. Zo woonden in een van de hoekhuizen 13 personen: beide 

ouders, 9 kinderen plus twee „dienstmeiden‟. Het kwam ook voor dat de 

grootouders beneden woonden en ouders met enkele kinderen op zolder, met 

medegebruik van de ene WC en keuken in het huis.  

En in de oorlogstijd waren er in meerdere huizen onderduikers en waren er 

soms ook Duitse militairen ingekwartierd. 

 

Winkels en vervoer 

Om de dagelijkse boodschappen te doen, eind jaren dertig en begin jaren 

veertig, hoefde men niet ver te gaan. In de Lijsterstraat, maar ook in enkele 

zijstraten, waren allerlei winkels te vinden, dagelijkse aanloop- en conversatie-

plaatsen voor wijkbewoners. Zo was er de melkwinkel van Lecluse op een hoek 

Lijster/Merelstraat, waren er twee kruideniers (Brandt en Blom), een 

sigarenwinkel (Kingma), een groentenboer (Vahrmeijer), slager, fietsenwinkel 

(Remmerswaal), een sigaren- en tijdschriftenwinkel en een schoenmaker. In 

naastliggende wijken waren overigens nog meer winkels: rond 1940 

bijvoorbeeld nog een kruidenier op de Rijnsburgerweg (waar nu de sportzaak 

Bergers sport is) en enkele in de Kempenaarstraat. Verder waren er nog de 

specialistische thuisbezorgers voor melk, groente of voor vlees, een aparte 

visboer die langs kwam, een kaasboer, eierboer en kolenboer en een kar met 

borstels en petroleum enzovoorts. Die bezorgers kwamen meestal langs met 

paard-en-wagen, met handkar of bakfiets of transportfiets (lading boven het 

voorwiel). Dus zelden met een auto. Personenauto‟s  waren grote luxe en 
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beperkt tot een paar in de gehele wijk. Er viel in de kinderrijke wijk dus 

gemakkelijk op straat te spelen. Personenvervoer betekende veel lopen (“met de 

benenwagen”) of  fietsen (in de oorlog, toen er geen gewone fietsbanden meer 

waren, gebruikten sommigen een tuinslang als band). Of men nam de „ blauwe‟ 

tram op de Rijnsburgerweg om naar Leiden Centrum of strandwaarts te gaan, of 

de „gele‟ tram richting Den Haag. De kinderen liepen in groepjes naar hun 

scholen, de openbare, katholieke of christelijke school, naargelang hun geloof, 

dat toen nog meer beleefd werd, ook een grotere sociale functie had en onder 

meer door zondagse kerkgang werd onderhouden. 

 

Huisinrichting 

 

Hoewel de Vogelbuurt dus een betrekkelijk luxe buurt was, waren de huizen en 

het huishouden, naar de maatstaven anno 2000,  primitief. Er was zoals gezegd 

één kraan, en wel in de keuken, met slechts koud water. Met de „lampetkan‟ kon 

je een voorraadje water naar de andere kamers meenemen. Geiser of douche 

ontbraken. Er was één WC voor de vele bewoners. 

Eén tot drie kolenkachels verwarmden het huis in de winter (met de voorraad 

briketten, eierkolen of de duurdere antraciet in het schuurtje). Lang niet alle 

ruimten waren dus verwarmd en in de winter kon het in die onverwarmde 

kamers akelig koud zijn en met „ijsbloemen‟ op de ruiten. Het koken ging op 

enkele gaspitten; een petroleumstelletje diende voor gerechten die warm 

moesten blijven of  lang moesten sudderen. De gastoevoer (stadsgas) ging via 

de gasmeter. Daarin moest je steeds een dubbeltje doen en de gasstroom hield 

op als voor een dubbeltje gas verbruikt was. De bewoners toen zullen zich dus 

wel heel bewust geweest zijn van hun gasverbruik! 

Vele (elektrische) apparaten die we vandaag de dag onmisbaar achten, waren in 

de jaren ‟30 en ‟40 onbekend of slechts in een enkel huishouden aanwezig. De 

moeders, die het huishouden meestal deden, hadden het met de grote gezinnen 

dus niet gemakkelijk, hoewel het toen wel gebruikelijk was dat de kinderen wat 

hielpen in het huishouden. De afwasmachine was nog toekomstmuziek; er werd 

dus gewoon met de borstel afgewassen. Kleren werden op de hand gewassen in 

de wastobbe, -teil en met wasbord, en uitgewrongen met de wringer. Een 

stofzuiger in het huishouden was uitzonderlijk. Het elektrische strijkijzer – toen 

nog een simpel apparaat – was er in de huishoudens al wel. Een moeder 

gebruikte dat in de oorlog, toen er geen gas was maar in een deel van de wijk 

wel elektriciteit - een Duitse hoge officier op de Rijnsburgerweg kreeg dat nog 

geleverd en een deel van de wijk kreeg daarmee zonder dat de Duitse bezetters 

dat doorhadden ook elektriciteit - om eten en water mee te verwarmen. 

Haast onvoorstelbaar nu is dat er nog geen telefoon was of TV (of gameboy). 

Zelfs was er in de jaren „30/40 niet in elk huis vanzelfsprekend een radio. Veel 

afleiding of amusement was er dus niet. 
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In de stulp op het Eijsinga-terrein was het nog primitiever dan in de rest van de 

Vogelwijk: daar was noch water, noch gas of electriciteit, noch riolering. In die 

eenkamerwoning waren twee bedsteden(slaapkasten), een voor de ouders en een 

voor de dochter, terwijl zoonlief op een zoldertje onder de pannen sliep en 

sneeuw kreeg op de deken als het bijvoorbeeld een witte Kerst was. Vader, een 

tuinman, at met zijn gezin vooral van de moestuin bij het huisje. Voor de dienst 

van het stoken van de centrale verwarming van het huis van Eijsinga mocht 

vader elke dag twee emmers drinkwater tappen bij de professor thuis. We weten 

niet tot wanneer deze toestand voortduurde; waarschijnlijk niet langer dan toen 

ergens rond 1950 de Wassenaarseweg werd aangelegd, althans tot waar nu de 

Blauwe Vogelweg begint. 

 

Sfeer 

De Vogelwijk vroeger kende dus meer en grotere gezinnen, meer kinderen plus 

nogal wat extra inwoners op kamerverhuur. Er kon veel op straat worden 

gespeeld en dat deden de kinderen dan ook met elkaar, vooral tijdens de 

schoolvakanties. Die brachten de meeste kinderen door in de buurt of men ging 

logeren bij familie. Even naar Frankrijk of Thailand gaan was er niet bij, zo rijk 

waren de meeste mensen toen niet en ook was het veel minder gewoon dan nu 

om ver op reis te gaan.  

Men kende elkaar in de wijk en vooral in de straat vrij goed, ook al gingen de 

volwassenen toch minder familiair met elkaar om dan nu (geen “jij en jou”). 

Men kwam niet gebruikelijk bij elkaar over de vloer. Men respecteerde elkaars 

beroep en geloof. Rang en stand gaven scherper onderscheid en golden meer 

dan nu. Pas bij de bevrijding van de tweede wereldoorlog (mei 1945) kwam er 

zoiets als een wijkorganisatie tot stand: voor de (kinder)feesten op straat, met 

optochten, dans en muziek op straat, optreden van koren en bekende zangers. 

Dat wijkcomité stopte toen erna ieder weer fiks aan de wederopbouw begon. In 

1947 werd de speeltuin opgericht (Brandt, Dofferhoff, Miggels). De 

volkstuinen, gestart in ‟42, waren in de oorlog een belangrijke voedselbron en 

liepen als terrein verder langs de Nachtegaallaan dan nu. Toen het terrein weer 

verkleind werd, bleef er ruimte over voor de speeltuin en de vereniging zette er 

in ‟69 zelf het gebouw neer. De speeltuinvereniging was een blijvertje. In 1973 

kwam er pas weer een wijkcomité. 

 

Kerst en jaarwisseling 

De feestdagen zo‟n 70 jaar geleden waren soberder en werden veel huiselijker 

gevierd dan nu. Met Kerst waren cadeaus niet gebruikelijk. Wel hadden veel 

gezinnen een kerstboom, wat kaarsjes erin en een emmer water voor de 

brandveiligheid ernaast; of er waren alleen wat takken. In sommige huizen was 

geen boom maar een kerststal. Hoe men thuis versierde, mochten de kinderen 

graag bij elkaar thuis gaan bewonderen. Er was dus geen uitbundige versiering, 
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zoals flikkerlichtjes en snoep was schaars. Bij vele gezinnen was de kerkgang 

belangrijker dan de (feest)maaltijd. Met een “puddinkje toe” of  een van de 

geslachte konijnen van de buurman werd de Kerst culinair onderstreept. Dat 

was bijzonder bij vergelijken met de gebruikelijke maaltijd, waar niet elke dag 

vlees bij was, maar wel steeds aardappelen, vaak kool of ingemaakte groenten 

en wat “lawaaisaus”(eenvoudige jus) en waar een toetje uitzondering was.  

 

Ook de jaarwisseling werd eenvoudiger gevierd. Jonge kinderen mochten niet 

vanzelfsprekend opblijven. Wel was er in het begin van de avond bijvoorbeeld 

een krant op tafel om pinda‟s te doppen en te eten, naast het bordspel „Mens 

erger je niet‟ of het Ganzenbord. Oliebollen kwamen geleidelijk in zwang, maar 

de drank vloeide nog niet rijkelijk. Sommige volwassenen staken rotjes of 

voetzoekers af buiten om twaalf uur en mensen feliciteerden elkaar op straat. In 

de oorlogstijd was het schraler; in de hongerwinter was er zelfs nauwelijks iets 

te eten. Ook mocht men ‟s avonds toen niet meer de straat op.  

 

Het leven in de jaren „36-‟46, zonder auto‟s, computers , tv‟s en telefoons, cv en 

douche (en nog erger in de oorlogstijd met tekorten en bedreigingen) was toch 

wel heel anders! Maar de bewoners toen beseften waarschijnlijk niet dat wij nu 

in terugblik hun wonen en leven zo sober en onvoorstelbaar zouden vinden! 

 

Oproep 

Heeft U als Vogelwijker uit deze periode en vooral uit de tweede wereldoorlog 

en vlak erna nog andere herinneringen, commentaar of aanvulling ? Meld die 

ons s.v.p.; misschien kan dat weer stof voor De Praatvogel worden. 

 

Hans Dirken en Lydia Sterrenberg 
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Het komt er weer aan, oudejaarsnacht, 

velen van ons zitten dan lekker thuis 

of gaan op visite. 

 

Dit jaar is er ook eens wat anders. 

 

In samenwerking met het wijkcomité 

en de speeltuinvereniging 

nodigen wij iedereen uit 

 

Vooral ook de ouderen ! 
 

Indien gewenst komen wij je halen 

en brengen je weer naar huis 

om gezellig een borrel en een hapje 

te komen halen in het speeltuingebouw 

aan de Nachtegaallaan. 

 

De speeltuin opent haar deuren op 1 Januari 2004 

om 00:30 uur. 

 

Info:  Jan en Toos  515.678.6 

Hans Dirken  517.484.5 

Lydia Sterrenburg 515.499.5 
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In de laatste Praatvogel stond een aardig stukje over de geschiedenis 

van de straatnamen in de wijk. De meest recente stukjes van die 

geschiedenis kloppen niet helemaal, zodat ik ze nog even wil 

toelichten. Toen het plan voor de nieuwe namen wereldkundig werd 

gemaakt, reageerden wijlen mijn vrouw Sytske Looijen en ik in 

september 2000 met een brief aan de gemeente. Ik citeer: 
 

Met veel belangstelling hebben we de voorstellen voor namen van nieuwe 

wegen in de Vogelwijk gelezen. Als leden van het wijkcomite, en ook van 

de gemeentelijke commissie die zich met de herziening van het 

bestemmingsplan bezighoudt, hadden we al van die plannen kennis 

genomen. Sterker nog, enkele malen heeft een van ons bij die 

vergaderingen gekscherend opgemerkt dat de nieuwe straten geen 'lanen' 

of 'dreven' of 'straten' moesten worden, maar 'wegen': 'IJsvogel: wég!' of 

anders: 'Groene Specht: wég!' 

  Maar goed, we kunnen ons wel voorstellen dat een officiele instantie het 

zich niet kan veroorloven zoveel ironie in een straatnaam te verwerken. 

Wij vinden het wel de meest passende namen....   

  Ter zake: de groene specht komt in de Vogelwijk voor, en zelfs op het 

terrein dat straks bebouwd wordt. Die naam is dus geheel terecht. Enkele 

jaren lang zat er een ijsvogel 's winters in het Bos van Bosman, zodat ook 

die naam 'hoort' in de Vogelwijk. Maar de wielewaal? Die is hier toch 

wel erg ver van huis. Het woord uitheems is niet terecht, vooral omdat 

ons wijkje al door echte 

exoten wordt gekoloniseerd: 

de halsbandparkiet en de 

nijlgans. Wielewalen 

schijnen in Drenthe te zitten, 

maar in de Vogelwijk is er 

zover wij weten nooit een 

gezien. 

 

 De Vogelwijk van Leiden 

doet zijn naam recht aan. 

Wij hebben de afgelopen 

drie-vier jaar al meer dan 

veertig soorten vogels 

geobserveerd. Vanuit de 

woonkamer! Dus waarom 

kiezen we niet de naam van 

een vogel die sinds vorig 
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jaar weer in onze wijk te vinden is, en die veel wijkbewoners fascineert: 

de bosuil. Hij is terug van weggeweest,  na een jaar of vier. 

  Bijgaand treft u een disk met een schermachtergrond waarop u een 

bosuilpaartje kunt zien. De foto is vanuit onze achtertuin gemaakt, en de 

bosuilen zaten in de berk van de buren. Wij hopen dat de foto u ervan 

overtuigt dat 'Bosuilstraat' veel beter op zijn plaats is dan 

'Wielewaalstraat'. En wie weet laat u hem wel op uw gemeentelijke 

computerscherm staan. 

En zo is het dus gekomen.                                              [Gert van Dijk] 

 



25 

 
 

Zaterdag 25 oktober hield  

Rijnland Revalidatie 

Centrum open dag. Het 

werd erg druk bezocht. Het 

zag er allemaal prachtig uit 

en het is fantastisch om te 

zien wat er zich allemaal 

binnen de muren van het 

RVC afspeelt.  

Vooral de gigantisch grote 

sporthal en het prachtige 

zwembad vielen op.  

Bij navraag bleek dat het 

zwembad en de sporthal behalve 

voor revalidatie ook door 

allerelei andere sporters gebruikt 

kunnen worden. De sporthal en 

het zwembad worden in overleg 

met de gemeente verhuurd. 

Misschien is het een leuk idee als 

het het wijkcomité de sporthal 

een of twee maal per jaar af kan 

huren voor een open sportdag of 

wijktoernooi .  

Te denken valt aan volleybal, badminton, zaalvoetbal. 

  

Wie dit ook een leuk idee lijkt en een en ander wil mee helpen 

organiseren vraag ik om dat te melden aan het wijkcomité . 

 

Info :  Kees van den Aarsen 

Tel:   519.0.519 

Email: c.vd.aarsen@tiscali.nl 

mailto:c.vd.aarsen@tiscali.nl
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-  

 

 de verhuizing van basisschool Woutertje Pieterse naar Nieuweroord nog 

lang niet zeker is. 

 de 25
e
 druk van de Falk plattegrond Leiden een extra manege in de wijk 

zette en wel in het Bos van Bosman en dat we op die fout hebben 

geattendeerd. 

 de 26
e
 druk van de Falk plattegrond Leiden die manege heeft 

weggelaten, maar nu wel een postkantoor in het Bos tegenover de 

Mytylschool heeft geplaatst en de Blauwe Vogelweg laat doorlopen 

naar de Rijnsburgerweg. 

 het Bos van Bosman  -   nu ook met goed begaanbare schelpenpaden   

en het plantsoen bijna klaar zijn, maar dat het voetpad langs de 

Wassenaarseweg en het stuk langs het fietspad Nachtegaallaan nog 

moeten worden aangelegd. 

 aan de Commissie voor de straatnamen te Leiden voor het nieuwe 

asfaltpad door het Bos van Bosman een rijtje suggesties is meegegeven, 

onder meer de ludieke: “Vreemde Vogelpad” en “Dodopad”. 

 het nog steeds de bedoeling is fietssluizen aan de beide einden van dat 

pad te plaatsen, maar dat fietsen op het pad wel gedoogd wordt. 

 er blijkbaar nog steeds mensen zijn die hun grofvuil langs de weg of 

bosrand zetten, terwijl er toch gemakkelijk naar 516 55 01 kan worden 

gebeld voor een afspraak met het Servicepunt Woonomgeving 

 de gemeente weer een rapport over Leiden, bevolking en wonen (2003) 

heeft uitgegeven, waarin staat dat de Vogelwijk bevolking dat jaar met 

bijna 15 % is toegenomen (nieuwbouw) en nu 1347 inwoners telt 

(inclusief studentenflats en Asielzoekers Centrum). 

 het effe wennen is met die nieuwe kruispunten in de Lijsterstraat. 

 Ruud Stam‟s voorwoord “Hoera voor het Groen” uit de Praatvogel van 

september 2003 spontaan werd overgenomen door De Raadsheer, het 

wijkblad van de Raadsherenbuurt. 

 alle wijkgenoten Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling en een 

voorspoedig 2004 worden toegewenst! 

 

Nel van der Steen 
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Het wijkcomité  wenst iedereen 
 

prettige feestdagen 
 

en 
 

een gezond en gelukkig 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


