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 Wijkagent: dhr. Peter Vink : 071 - 525 83 02 

 Landelijk telefoonnr. (geen spoed): 0900-8844 
 Alarmnr.: 112 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 522 65 33 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving : 516 77 52 

Kopijdata Praatvogel 
De Praatvogel verschijnt 4x per jaar. Kopij dient bij de redactie te worden ingeleverd uiterlijk op de 

volgende data: 
*  Pasen : 1 maart 
*  Zomer :          1 juni 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting Wijkcomité 
Vogelwijk. De auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

inbreng. Kopij wordt slechts marginaal getoetst door de 
redactie.  De redactie behoudt zich het recht voor om kopij en 

ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te korten. 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 

Ruud Stam (voorzitter)   Van Eysingapark 10 tel. 515 30 40 
Kees Post (vice-voorzitter) Blauwe Vogelweg 2 tel. 515 77 83 
Noor Engbers (secretaris) Roodborststr. 29 tel. 515 29 89 
Jan van Doggenaar (penn.m.) Bosuilstr. 1  tel. 301 53 91 
Lydia Sterrenberg (lid)  Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 
Elise Bosman(lid)  Lijsterstr. 32  tel. 517 24 09 
Hans Dirken (lid)    Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 
Redactie : 

Hans Dirken   j.m.dirken@io.tudelft.nl  

Kees van den Aarsen  c.vd.aarsen@tiscali.nl 

 
De praatvogel is ook in kleur te lezen via www.vogelwijk.nl  

http://www.vogelwijk.nl/
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RRC en oude Germanen ! 

“In het Rijnlands Revalidatie Centrum liggen de Romeinen nagenoeg onder je 

bed”. Die uitspraak is wel wat overdreven, want er zit een 1900 jaar tussen; verder 

gaat het niet om Romeinen zelf, maar om Germanen die hier woonden in de 

Romeinse tijd; en in feite komen de bewijzen vooral uit de grond tussen het RRC 

en de Nachtegaallaan. Toch is het opmerkelijk dat onze wijk, die pas driekwart 

eeuw geleden werd gebouwd, rond het begin van de jaartelling al wel eens 

bewoond was. De eerste bewijzen daarvan – inheems Romeinse scherven – werden 

in 1986 bij aanleg van het fietspad naar de Manege gevonden. Toen er aanstalten 

werden gemaakt om het Pomona sportterrein te gaan bebouwen, kwamen er in 

1998 en ‟99 archeologische proefboringen en in 2000 en 2003 heuse opgravingen. 

Afstudeerscriptie 

Onlangs is Margriet Stronkhorst aan de Leidse Universiteit afgestudeerd  in de Pré- 

en Protohistorie. Haar doctoraalscriptie heette: “Leiden – Pomona 2000, een 

beschrijving van de Romeinse bewoningssporen” (Archeologisch Centrum van de 

Gemeente Leiden, 71 pag., januari 2004). Zij zond ons haar werkstuk toe en daaruit 

kunnen we wat doorvertellen aan de Vogelwijkers, ook na wat algemener 

documentatie te hebben geraadpleegd voor achtergrond van de specialistische 

scriptie. 

 

De grens van het Romeinse rijk 

Het Romeinse rijk had van ongeveer 50 tot 250 n.C. zijn noordwestgrens bij de 

Rijn. Die grens (limes) bestond uit een weg. Die was zo‟n 9 meter breed, met grind 

verhard en met om de 2200 meter (Gallische „leuga‟) een mijlpaal, en waar nodig 

met sloten aan weerszijden. Die grensweg diende vooral om snel troepen soldaten 

te kunnen verplaatsen en er lagen ook forten (castella) en wachttorens aan. In onze 

omgeving liep die weg over wat nu is: Breestraat-Noordeinde-Haagweg-Rijndijk 

en er stond een castellum bij Katwijk, Valkenburg en Roomburg (Matilo) en er was 

een marine-haven bij Zwammerdam. De Rijn volgde toen ongeveer de huidige 

bedding, maar was een echte grote rivier, die met twee takken en een 

trechtervormige monding tussen het huidige Katwijk en Noordwijk in de Noordzee 

stroomde. Zuidelijk van de Rijn en dus binnen het Romeinse rijk, woonden de 

Germaanse Caninefaten. Die hadden vanaf 125 n.C. als districtshoofdstad Forum 

Hadriani (Voorburg) en zij leverden ook wel soldaten voor de Romeinse legioenen. 

Over de Rijn, de rechteroever en dus aan de kant van onze Vogelwijk, woonden 

waarschijnlijk Friezen. Het is echter de vraag of dat voorouders van de huidige 

Friezen of van de families “De Vries” waren. De Romeinen wilden voor de 

verdediging van hun rijk voorbij de grens een strook niemandsland, “glacis” 

genoemd : een buffergebied zonder vrije Germanen en met een goed gezichtsveld 

vanaf de wachttorens en castella. In rustiger tijden, zoals in de 2
e
 eeuw, werd dat 

allemaal niet zo nauw genomen en zijn er tussen wat nu Katwijk en Alphen a/d 
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Rijn heet wel 17 vindplaatsen van „inheemse‟ nederzettingen bij de rechter 

Rijnoever gevonden. Zo-ook dus op het Pomona terrein. 

 

De toenmalige bewoning in onze streken 

De bewoning van Holland toen moet men zich wel als schaars voorstellen, omdat 

achter de duinen tot aan de Utrechtse heuvelrug een voornamelijk drassig gebied 

lag. Men woonde dus op natuurlijke verhogingen, zoals oude strandwallen 

(bijvoorbeeld in de Vogelwijk), oeverwallen van rivieren en kreekruggen. De 

lagere gebieden naast het bewoond gebied werden vaak gebruikt voor akkers, 

veeweiden of de jacht. Binnen het Romeinse rijk was de bewoning dichter en 

blijvender. Bij Rijswijk bijvoorbeeld  is een „dorp‟ gevonden van 4 boerderijen, 20 

personen 

en 70 koeien en zo‟n grote(!) schaal vond men waarschijnlijk zelden of nooit 

buiten het Romeinse rijk. Er is betrekkelijk weinig bekend over hoe het was buiten 

en aan de randen van het rijk en zeker minder dan over de Romeinen zelf. Vandaar 

dat de opgravingen op het voormalige Pomona terrein historisch erg van belang 

zijn, om lacunes in de kennis over de bewoning van de “glacis” op te vullen. 

(Toevallig: Pomona was de Romeinse godin van de vruchten en haar naam werd 

gekozen voor een fruitkwekerij aldaar en wel door de bewoner van huize Pomona 

aan de Rijnsburgerweg). 

 

Waar op het Pomona terrein gegraven werd 

In 2000 groeven de archeologen eerst een proefsleuf van 115 meter lengte, richting 

NO-ZW op het voormalig voetbalveld. De kant aan de Nachtegaallaan gaf toen 

meer interessante vondsten en daar werden vervolgens drie „putten‟ naast elkaar 

gegraven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een totaal van ongeveer 3000 m², als een rechthoek van ongeveer 85 m. lengte, 

parallel aan de Nachtegaallaan, althans het fietspad voor de volkstuinen.(zie figuur) 
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 Dat is tevens een stuk van de rand van een oude strandwal (zie bijv. ook De 

Praatvogel, dec. 2003: Grond en water in de Vogelwijk). Bekend was dat die 

strandwallen ook belangrijke Noord-Zuid verbindingen vormden temidden van een 

verder drassig gebied. Dat uitgraven is een precies werk, met oprapen en 

nauwkeurig plaats bepalen van allerlei resten, vooral aardewerkscherven en sporen 

van bouwpalen. Dat ging onder tijdsdruk wegens de bouw van het RRC. Die resten 

moeten allemaaal – het Pomonaveld bleek gelukkig rijk aan kleine vondsten – in de 

computer ingevoerd, beschreven, geanalyseerd en in groter verband vergeleken. 

Aan die bewerking van de vele data en het overzien en interpreteren ervan is dus de 

scriptie van Margriet Stronkhorst gewijd. 

 

De archeologische vondsten 

Wat werd er dan zoal aan sporen gevonden? Resten van:  een  huis, van drie 

opslag-gebouwtjes (spiekers), 16 waterputten, kuilen en greppels, vier 

dierskeletten, veel aardewerkresten, een pottenbakkersoven, hout- en graanresten 

en een paar metalen voorwerpjes. Het is erg interessant om te lezen hoe 

nauwkeurig de archeologie te werk gaat; hoe aan sporen en stukjes veel valt te 

concluderen zonder wild te fantaseren. Het blijkt dus hier te gaan om een 

nederzettinkje uit de periode van ongeveer 100-250 n.C. Rond 250 werd het veel 

natter in heel Holland  en veel bewoning verdween toen weer. Het betrof hier 

boeren, met wat vee (skelet van paard, koe en schaap, maar ook een hond) en 

waarschijnlijk akkertjes (sporen van de granen: gerst en emmer). Men  woonde op 

de hogere zandwal, putte water op de helling ervan en men boerde op de 

lagergelegen klei- en veengronden. De pottenbakkersoven wijst ook op 

ambachtelijk werken. 

Gebouwen en putten 

De 40 paalsporen in twee rijen , noord van de huidige manege, zijn van een 

„éénbeukig‟ huis, op 8 x 30 meter. Er 

konden geen sporen van vee-stallen, haard 

of ingangen worden gevonden. Er waren 

ook sporen van drie bijgebouwtjes van 

ongeveer 8m² elk. Die dienden 

waarschijnlijk voor opslag. Tegen „rot en 

vraat‟ hadden die meestal een verhoogde 

vloer en wanden van vlechtwerk met leem. 

De houtresten voor de bouw en voor de 

putten gaven aan dat er vooral eiken en in 

mindere mate elzen en essen werden 

gebruikt. Er waren elders ook sporen van 

beuk, berk, iep, hazelaar, hulst, wilg, 

wegedoorn, appel en peer. Het aantal van 16 putten is nogal groot rond die 

ene woning, ofschoon er naast het opgravingsgebied wellicht nog meer ligt. De 

putten slibden echter door opkwellend zand snel dicht en ze dienden ook tenslotte 
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als afvalput. Een enkele maal bestond de putbodem uit een wagenwiel. Op zo‟n 

fundament werden plaggen in het rond gestapeld tot een putschacht. 

Vondsten van keramiek 

Het leeuwendeel van de vondsten betroft keramiek: een enkele volledige pot, maar 

in overgrote meerderheid scherfjes, van aardewerk voor koken, bewaren of 

tafelservies. Maar ook dingen zoals weefgewichtjes, kraal, slingerkogels (voor 

jacht of strijd) of vloertegel. Het meeste gebruikskeramiek was met de hand 

gevormd en dus niet met een pottenbakkersschijf. Tweederde bleek van inheemse 

stijl, de rest van Romeins gebied. Typisch is de „meloenkraal‟ van 3 cm doorsnee, 

een nabootsing van Romeinse glazen kralen.( zie figuren) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Potten waren vaak versierd met vingertop-indrukken langs de rand, waren gepolijst 

of gekleurd. Er werden ook veel misbaksels gevonden. Scherven dienden ook als 

waterfilter in de put en voor ondersteuning van de palen van gebouwen. Enkele 

aardewerk-overblijfselen wezen op vervoer en handel van zout. Een klein potje was 

misschien kinderspeelgoed of diende als bouwoffer. Wat betreft metaal valt te 

melden dat er een bronzen doosje opdook, dat waarschijnlijk diende om er een 

schrijfplankje met waslaag in op te bergen of een militair diploma; tenslotte nog 

wat stukjes spijker en munt. 
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Weten, vragen en beseffen 

Wat weten we nu van die Vogelwijkers van heel lang terug? Alleen dát er 

bewoning was gedurende een bepaalde periode; dat er onder primitieve 

omstandigheden werd geleefd; waarschijnlijk voorzag men ter plekke grotendeels 

in eigen behoeften en was er slechts in beperkte mate import en ruil. Hoeveel 

mensen en generaties het waren, hoe ze eruit zagen, Friezen of anderen, is niet 

bekend. Gissingen daarover worden langzaamaan beter door opgravingen elders, 

zodat er een patroon ontstaat. Er is bijvoorbeeld melding dat rond 175 n.C. de 

Germaanse Chauken de kust van Holland onveilig maakten als zeerovers, zoals 

enige tijd later de Saksen en veel later de Vikingen. Of het in die periode 100-250 

verder rustig was, is niet duidelijk. Wijzen die slingerkogels op gevechten? Er zijn 

wel sporen die naar graven verwijzen, maar er zijn geen menselijke resten 

gevonden. Gezondheidsindicaties missen dus ook, om naast oorlog ook op ziekten 

te controleren. Hoeveel sporen liggen er nog elders in de wijk en erbuiten 

verborgen? Dat is een interessante vraag om te overdenken als je door de buurt 

wandelt. Dat er hier al zó lang geleden, in de Romeinse tijd (en zelfs nog vroeger in 

de Midden-IJzertijd ,vanaf 500 v.C.) gewoond en gewerkt werd, op en naast de 

strandwal, is toch goed om te beseffen. 

 

Met speciale dank aan drs. Margriet Stronkhorst 

B R O N N E N 

- Bloemers, J.H.F., L.P.  Louwe Kooijmans en H. Sarfatij: Verleden land, 

archeologische opgravingen in Nederland. Meulenhoff Informatie, 

Amsterdam, 1981 

- Nijs, T. de en E. Beukers (red.): Geschiedenis van Holland, Deel I,  tot 1572. 

Verloren, Hilversum, 2002 

- Stronkhorst, M.: Leiden – Pomona 2000; een beschrijving en analyse van de 

Romeinse bewoningssporen. Univ. Leiden/ Archeol. Centr. Gem. Leiden, 

januari 2004 

 

Hans Dirken 
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De oudere straten met vogelnamen in onze wijk zijn volgens een unieke stijl 

gebouwd in 1925-„28. Het unieke zit in de totale architectuur, huizen in drie 

varianten maar volgens hetzelfde stramien. Misschien nog wel meer zit het in de 

details, zowel van de buitenkant: bijvoorbeeld kozijnen, voor- en tuindeuren, 

metselpatronen in gevels en portieken e.d., maar ook in het interieur: bijvoorbeeld 

kast- en tussendeuren, houtwerk van de trappen e.d. **) 

 

Het leek ons een goed idee om een verzameling aan te leggen van de 

oorspronkelijke details. Die zou kunnen dienen om eens een kleine tentoonstelling 

te houden  en deels op te nemen in een boekje over de wijk. Een foto-wedstrijd zou 

een aardige manier van verzamelen door de bewoners zelf kunnen zijn; dat trekt 

ook aandacht van velen voor de bijzonderheden van onze gezamenlijke 

woonomgeving. Dus daarom de volgende oproep: 

Foto’s 

Al dan niet digitaal, in zwart-wit of kleur, geen vast formaat. 

Van bouwdetails van woningen in de oudere straten met vogelnamen in onze wijk, 

aan buitenzijden of interieurs, van eigen of andermans huis; bouwdetails die naar 

de stellige overtuiging van inzender nog oorspronkelijk (1925-‟28) zijn; al dan niet 

met korte toelichting. 

Inzenden, beoordeling en prijzen 

Vóór 4 september 2004, aan een van de drie juryleden; per inzender 1 tot maximaal 

4 foto‟s; beoordeling op kwaliteit van opname en historische waarde van 

onderwerp. Er zullen drie prijzen worden toegekend en wel in de vorm van 

bedragen van € 30, € 20 en € 10, plus vermelding en afbeelding in De Praatvogel. 

Jury 

Arie Andeweg, Roodborststraat 28, tekenleraar,   tel 515 57 85    

e-mail : arieandeweg@planet.nl 

Kees Post, Blauwe Vogelweg 2, stedebouwkundige,  tel 515 77 83 

Hans Dirken, Lijsterstraat 36, ind. ontwerper,   tel 517 48 45 

e-mail : j.m.dirken@io.tudelft.nl 

 

 

**)Wie, o wie kan ons helpen aan de naam van de architect/ bouwkundig 

ontwerper, of zelfs aan de oorspronkelijke bouwtekeningen??!! 
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Lydia Sterrenberg 

 

De herdenkingen aan de Tweede Wereldoorlog, die zestig jaar geleden uitbrak, zijn weer achter 

de rug. We vroegen ons af hoe het in die tijd was in onze wijk  Hoe veranderde het leven? Is 

onze wijk er zonder schade aan gebouwen afgekomen? Sommige Vogelwijkbewoners maakten 

als kind de oorlogstijd in de wijk mee. We spraken met enkelen van hen en lazen het boek Leiden 

in WO II
1
. 

 

Het begin van de oorlog 
Tien mei 1940 vallen de Duitser heel vroeg in de dag Nederland binnen. Op de vliegvelden in de 

omgeving van Den Haag worden Duitse militairen gedropt om het Haagse regeringscentrum te 

bezetten. Bij vliegveld Valkenburg, dan nog niet eens helemaal af is,  landen zo‟n 1000 

parachutisten. Deze militairen zwermen uit naar Wassenaar en Katwijk en komen tot bij de 

Haagsche Schouw. 

Onder meer vanuit Leiden komen Nederlandse militairen in actie. Het vliegveld komt de tiende 

mei weer in Nederlandse handen, maar de Duitsers blijven heer en meester in het dorp 

Valkenburg. Daar houden ze zo‟n driehonderd burgers gegijzeld en hebben ze ongeveer 

eenzelfde aantal Nederlandse krijgsgevangen verzameld. Duitse militairen zitten verder in het 

duingebied tussen Wassenaar en Den Haag.  

De kerk in Valkenburg wordt door de Nederlanders gebombardeerd, het dak van het café waar 

burger-gijzelaars zitten stort in, Valkenburgers die van de Duitsers Valkenburg mogen verlaten 

worden door Nederlanders beschoten. De Duitsers in de kustzone worden niet direct gevonden. 

Er gaan enkele dagen strijd voorbij. Dan vliegen op 14 mei rond half twee ‟s middags grote 

aantallen vliegtuigen over Leiden, op weg naar Rotterdam. Het Centrum van Rotterdam wordt 

gebombardeerd. De Duitsers dreigen ook Utrecht en Den Haag te bombarderen. Nederland 

capituleert op 14 mei.  

Op 15 mei trekken de eerste Duitsers Leiden binnen. Een aantal openbare gebouwen wordt door 

de Duitsers geconfisceerd voor huisvesting. Ook sommige Leidenaars krijgen Duitsers 

ingekwartierd. Duitse tanks worden aan de overkant van onze wijk, bij Poelgeest, neergezet. De 

bezetting is een feit. 

De huizen 
Leiden lag onder de route van Duitse vliegtuigen naar Rotterdam, Den Haag en Engeland. En 

evenzo onder de route van geallieerde vliegtuigen die later in de oorlog Duitse steden zouden 

bombarderen. Regelmatig vlogen dan ook bommenwerpers over de stad. Toch is onze stad na het 

begin van de oorlog niet vaak gericht doelwit van bombardementen geweest. Oudere Leidenaren 

zullen zich ongetwijfeld nog de bombardementen herinneren aan het eind van de oorlog bij het 

station, bedoeld om het transport van V-2 raketten te voorkomen en voorraad te vernietigen. 

Daarbij zijn de Steenstraat en een deel van de Morswijk zwaar beschadigd.  

Onze buurt is er wat gebouwen betreft, echter heel goed van af gekomen. Er zijn hier geen 

bommen gevallen. Het boek „Leiden in WO II‟ vermeldt wel dat op 2
e
 pinksterdag 1940 een 

geallieerde bommenwerper neerstort op het terrein van de Stadskwekerij bij de Nachtegaallaan. 

Of daarbij ook mensen om het leven zijn gekomen, wordt niet aangegeven.  
  

                                                 
1
 Dit verhaal is gebaseerd op herinneringen van onder andere Ria Hendriksen, Hans van den Broek, Rietje de Wolf. 

Het boek is: Buck Goudriaan  Leiden in WO II. Van dag tot dag (1995). Uigave en copyright: F.G.W. Goudriaan, 

Leiden. ISBN 90-9008049-X.  
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Al vanaf het begin van de bezetting vreesden de Duitsers luchtaanvallen en bleef de 

stadsverlichting uit. Bewoners van Leiden kregen de opdracht hun huis ‟s avonds te verduisteren. 

Dat moest heel precies gebeuren, zeker in de tijden dat er sprake was van  serieuze dreiging van 

invasie door de geallieerden. Als er licht door de ramen kwam, kon je rekenen op (ongewenst) 

bezoek van de Duitsers. 

 

Eten en brandstof 

In het eerste oorlogsjaar kwam er een distributiesysteem voor voedsel. Waren eerst koffie en thee 

alleen nog maar „op de bon‟ verkrijgbaar, later gold dat ook voor bloem en brood, suiker, vlees 

en zelfs textiel en schoenen. Veel goederen – ook die eerst nog niet op de bon waren - werden 

schaars. Winkeliers wisten welke klanten nog zouden komen en probeerden iedereen nog een 

beetje te bedienen. Later waren de tekorten soms zo groot, dat dat niet meer te doen was.  

 

Veel mensen hadden weinig te eten. Sommigen in de wijk hadden een volkstuin en dank zij die 

volkstuin „s zomers en in het najaar groenten en vaak aardappelen. Maar omdat velen honger 

hadden, was de oogst niet zeker. Op een gegeven moment zijn de volkstuinders er dan ook toe 

overgaan over de tuinen te bewaken.  

 

Wie geen eigen groentetuintje had, had het moeilijker. In de winter van 1943 werd het 

voedselprobleem heel nijpend. Er werden Centrale keukens geopend, waar eten op de bon te 

halen was. Zo was er voor Vogelwijkers een centrale keuken in de Jan van Houtschool. Maar ook 

de centrale keuken bood niet veel en met de toenemende voedselschaarste in de loop van de 

winter werd ook het menu steeds soberder. Op het laatst was er niet veel meer dan waterige soep.  

 

Sommige Leidse Vogelwijkers gingen op voedseltocht naar het noorden: de vrouwen, want voor 

de mannen was het te risicovol op stap te gaan, omdat de Duitsers arbeidskrachten zochten om in 

Duitsland te werken. Eén van onze gesprekspartners vertelde dat ze lopend naar Drenthe is 

gegaan. Ze sliep onderweg bij boeren die onderdak wilden geven en kwam terug met aardappelen 

en wat brandstof. De aardappelen mochten langs de Duitse controle, rijst was verboden. De 

Duitsers prikten in de zakken met aardappelen om te zien of er geen rijst in verborgen zat. 

 

Net als voedsel was brandstof was al snel schaars. In de meeste huizen waren kachels die 

brandden op kolen of olie. Maar niet iedereen had grote voorraden. Veel mensen moesten het met 

minimale hoeveelheden brandstof doen. Dat betekende dat je in de winter maar af en toe de 

kachel aan kan doen. Ria Hendriksen herinnert zich dat de kachel maar kort aanging en dat er 

alleen gestookt werd in de warmste kamer in huis. Bovendien was het deel van de ruimte om de 

kachel heen afgeschermd met kleden, om de warmte zoveel mogelijk binnen die kleine ruimte te 

houden. Alle huisbewoners - studenten, onderduikers en de familieleden zaten, als er gestookt 

werd, dicht om de kachel. Was de kachel uit, dan was het zo koud dat je het niet lang uithield en 

vroeg in bed kroop.  

 

In het laatste oorlogsjaar werd de levering van elektriciteit beperkt tot bepaalde uren en de 

gaslevering aan particulieren hield op een gegeven moment helemaal op. Dat betekende niet 

alleen geen verwarming, maar ook dat er niet gekookt kon worden. Aardappelen of bollen 

konden niet rauw gegeten. Iedereen ging dus op zoek naar alternatieve brandstof. Mensen 

stonden midden in de nacht op of gingen heel vroeg in de ochtend op pad op zoek naar hout – het 

verbod om ‟s nachts en ‟s ochtends vroeg op straat te zijn negerend. De houten hekjes voor de 

huizen verdwenen. De Rijnsburgerweg werd kaal en ook uit het Leidsche Hout verdwenen de 

meeste bomen. In één nacht waren alle bomen in de Lijsterstraat omgezaagd. Hout werd ook 

weggehaald van de Stadskwekerij, hoewel dat niet makkelijk was en niet altijd lukte vanwege de 

bewaking. Ook het landgoed van Bosman was in de winter niet veilig: de sloot tussen Blauwe 

Vogelweg en het bos was immers in de winter bevroren? Daar kon je dus makkelijk oversteken.  
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Hele boomstronken en takkenbossen werden versleept en de huizen in gedragen (door de deur of 

door de geopende benedenramen). In of achter het huis werden de takken en stronken verder 

verzaagd. In hele kleine stukjes want in de „wonka‟ - de zelfgemaakte blikken wonderkachel 

waarmee je kon koken - gingen stukjes hout van maar zo‟n 10 centimeter groot. Die wonka werd 

voor het koken buiten of op de kachel gezet, want de onderkant werd natuurlijk heel heet als het 

hout brandde.  

 

Solidariteit en veiligheid 

Door de oorlog raakte je meer op jezelf aangewezen, aldus een van de bewoners uit die tijd, 

hoewel er ook wel sprake was van wederzijdse steun en mensen die elkaar vertrouwden. Maar 

men moest natuurlijk overleven in een situatie van schaarste en je kon niet altijd zeker van je 

buren of wijkgenoten zijn. De radio mocht op een gegeven moment alleen nog maar illegaal 

beluisterd en een toestel mocht je niet meer in huis hebben. Toen de Duitsers mannen gingen 

oproepen voor werk in Duitsland en je daar niet op „legale‟ manier aan kon ontkomen, kwam je 

voor de keus om onder te duiken. Sommige mensen besloten, toen de Duitsers joden weg wilden 

voeren, hen te helpen. Maar de eigen veiligheid vereiste dat dat soort zaken met kennis van zo 

weinig mogelijk andere mensen gebeurde.  

 

Grootschalige razzia‟s, waarbij de hele wijk afgezet werd, hebben in onze wijk niet 

plaatsgevonden, naar het lijkt. Wel vertelden onze buurtbewoners verhalen van Duitsers die 

huizen binnenvielen op zoek naar onderduikers. Een wijkbewoonster wist nog goed, dat de 

Duitsers met bajonetten de ruimte boven de schuifdeuren beneden doorstaken, waar zich 

misschien mensen schuilhielden. 

 

Onderduikers 

In de Vogelwijk woonden NSB-ers maar waren ook mensen ondergedoken.  

De oudere bewoners weten nog dat iemand in de Leeuwerikstaat een aantal jonge joodse 

kinderen, waaronder zuigelingen, in huis had genomen. Aanvankelijk ging ze er overdag ook 

buiten mee wandelen. Buurtbewoners waarschuwden haar dat dat veel te gevaarlijk was en 

overreden haar uiteindelijk om de kinderen elders onder te brengen. Dat gebeurde in de 

Annakliniek, waar ook andere onderduikers een plek hadden gevonden. De onderduikplaats werd 

echter verraden en de kinderen werden opgepakt en weggevoerd. Geen van de kinderen heeft de 

oorlog overleefd. 

 

Ook mevrouw Hendriksen –Snel in de Roodborststraat nam in de loop van de oorlog 

verschillende joodse mensen in huis. Sommige mensen bleven kort en gingen door naar een 

ander onderduikadres. Anderen bleven langer. Degenen die er niet al te joods uitzagen kwamen 

ook nog wel ‟s avonds – voor de avondklok - op straat. Dat ging goed tot de man van een van de 

onderduikersters, die zelf elders was ondergedoken was, in Amsterdam - waar hij naar toe was 

gegaan om aan geld te komen- door de Duitsers werd opgepakt. Door een verklikker in de 

gevangenis die bij hem in de cel zat, kwamen de Duitsers achter het onderduikadres van zijn 

vrouw. Mevrouw Hendrikse kwam in de gevangenis Scheveningen terecht en zou uiteindelijk 3 

maanden in kamp Vught vastzitten. 
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De bevrijding 

Het eind van de oorlog 

De opmaat naar het eind van de oorlog was lang. Terwijl het zuiden al bevrijd was, duurde het 

nog bijna een jaar – met de hongerwinter - voor het in het westen zover was. Op 5 mei gaan in 

Leiden de vlaggen uit. Maar de Duitsers hebben dan weliswaar voorwaarden voor capitulatie 

ondertekend en hebben zich overgegeven, maar het westen is daarvan uitgezonderd. Dat is eerst 

niet bekend en levert verwarring in de stad. De oud-burgemeester van de Sande Bakhuyzen, in de 

oorlog afgezet en vervangen door NSB-burgemeester De Ruyter van Steveninck, wordt door de 

Binnenlandse Strijdkrachten naar het stadhuis gebracht en brengt een proclamatie uit. Als 

vervolgens blijkt dat de Duitsers zich formeel nog heer en meester zijn, duikt hij weer snel onder. 

In de stad zijn zowel gewapende Duitsers als gewapende leden van de Binnenlandse 

strijdkrachten. Gelukkig loopt de situatie niet uit de hand. 

 

Op 6 mei komt er het bevrijdende bericht, wanneer het Duitse leger in heel Nederland capituleert. 

Leiden stroomt uit.  

 

 

 

Acht mei komen de eerste geallieerden in Leiden. Het zijn Canadezen plus de Prinses Irene-

brigade die uit Nederlanders bestaat. Ze trekken via de Hoge Rijndijk, Levendaal, Breestraat, 

Blauwpoortsbrug, langs het station, over de Rijnburgersweg naar de Warmonderweg. Ze slaan 

hun tenten op in het bos van Oud Poelgeest. De straten zijn vol mensen en overal in Leiden het 

feest. De eerste bevrijdingsdagen worden veel NSB-ers opgepakt door de Binnenlandse 

Strijdkrachten. 

 

De bevrijding neemt niet meteen alle problemen weg. Al voor de bevrijding hebben de Duitsers 

voedseldroppings van geallieerden toegestaan, om de hongersnood te lenigen. Eind april worden 

de eerste voedselpakketten bij Valkenburg neergelaten, die onder andere naar de meelfabriek in 

Leiden worden overgebracht, zodat de inhoud (meel, boter, kaas, bacon, chocolade, gedroogde 

eieren) kan worden herverdeeld en gedistribueerd. Maar pas na de bevrijding vindt de verdeling 

plaats. Veel mensen zijn in slechte conditie. Voedsel en veel goederen zijn schaars. Het bestuur 

moet weer opgebouwd. De normalisatie van het leven zal nog lange tijd duren. 
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Lijsterstraat 32 
 

Dit is het eerste verhaal, waarin een wijkbewoner wat vertelt over het wonen in de 

Vogelwijk. Hierna wordt het “estafette-stokje” weer doorgegeven aan een andere 

wijkbewoner om de serie in De Praatvogel voort te zetten. 

 

Lijsterstraat 32: Bob, Floor en Sasja van de Water & Elise Bosman. 

Kochten 4 jaar geleden een uitgeleefde woning plus idem tuin. 

Sloopten de boel tot er weinig overbleef dan een karkas. 

Hebben met verenigde krachten genoemd karkas voorzien van veel hout,  

verf, PURschuim, lak, leidingen, dubbel glas etc. Man des huizes bleek  

onverwachts buitengewoon handig. Rest nog: een nieuw dak.  

 

Waarom kochten wij dit huis? Elise woonde als student op de Merelstraat  

nr. 7, zolderkamer en zei toen al later in deze wijk te willen wonen. Na een  

studentenhuis op de Hooigracht (wijlen Elisabeth Ziekenhuis) woonden wij  

vervolgens 7 jaar in het Graanpakhuis voor den Armen op de Oude Rijn. Daar  

kan natuurlijk niets tegenop! Behalve een huis met een tuin. Na een paar jaar in  

Amerika te hebben gewoond belandden wij in de Haaswijk, Oegstgeest. 

 

METEEN op zoek naar een huis in de Vogelwijk of Raadsherenbuurt. Werd  

zoals duidelijk de Vogelwijk. Dichtbij alles: scholen, werk, centrum, strand,  

ziekenhuizen, cultuur en het Leidse Hout.  

 

Alle voordelen van de stad maar niet het idee dat je in een stad woont.  

Kernwoorden die deze buurt in vergelijking met andere buurten het best  

beschrijven: GROEN, OPEN & een GEZELLIGE (oudhollandse) KNUSSE 

SFEER. 

 

Kortom: nooit ook maar een greintje spijt gehad van de koop..... 
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WIJKCOMITÉ VOGELWIJK 16 APRIL 2004 

 

Aanwezige bestuursleden: R. Stam (voorzitter); H. Dirken; K. Post en L. Sterrenberg 

Verhinderd: J. van Doggenaar, penningmeester (ivm. andere verplichting) en N. Engbers, 

secretaris (ziek) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur. Hij is blij met de aanzienlijke opkomst – er 

zijn een kleine vijfentwintig mensen aanwezig, ondanks de vrijdagavond – niet de meest gunstige 

avond voor een vergadering.  Er was echter geen andere avond voor de vergadering mogelijk op 

korte termijn. 

  

2. Verslag van de vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering (zie de Praatvogel van maart 2003) wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

Naar aanleiding van het verslag merkt een wijkbewoonster op, dat bij die vergadering wel heel 

veel punten voor de rondvraag ingebracht werden – één bewoner kwam zelfs met negen punten. 

Zij ziet belangrijke punten dan liever in de agenda opgenomen, en vraagt mensen zich verder te 

beperken.  

De voorzitter merkt op dat mensen gevraagd wordt vooraf punten voor de rondvraag te melden 

aan het bestuur. Ter geruststelling van de aanwezigen kan hij melden dat voor deze vergadering 

slechts vier punten zijn ingebracht. 

 

3. (Bestuurs)mededelingen 

De voorzitter geeft een overzicht-in-vogelvlucht van de zaken waarmee het bestuur zich de 

afgelopen tijd mee bezig heeft gegeven. Over veel zaken is eerder bericht in de De Praatvogel.  

 

Wandelpad langs de speeltuin:  

De gemeente heeft recent alle wijkbewoners een brief gestuurd met het bericht dat zij een 

wandelpad heeft gepland langs de speeltuin, door het weiland bij Endegeest. Kees Post van het 

wijkcomité heeft eerder met de gemeente overleg gehad over het wandelpad. Hij heeft toen 

ingebracht dat de gemeente verschillende tracémogelijkheden zou moeten onderzoeken en heeft 

erop aangedrongen dat voor serieuze opties archeologisch onderzoek zou worden gepleegd. De 

gemeente heeft uiteindelijk twee routes serieus uitgewerkt: de route langs de speeltuin en een 

route langs de manege. Voor beide is archeologisch onderzoek gedaan. Kees Post ligt verder toe 

dat het wijkcomité zich niet uitgesproken voor en van beide trace‟s, omdat er uiteenlopende 

belangen zijn in de wijk en omdat het wijkcomité niet de wijk vertegenwoordigt. Bewoners 

kunnen bij dit soort kwesties bovendien individueel bezwaar aantekenen. Wel heeft het 

wijkcomité aandacht gevraagd voor de veiligheid in de buurt – daarop is in het ontwerp de sloot 

breder gemaakt, zodat mensen niet makkelijk van het pad afkunnen en achterlangs naar de 

volkstuinen zouden kunnen. 

Eén wijkbewoonster merkt op dat ze het ontwerp van de route voor verbetering vatbaar vindt. Er 

gaat nu een strook van 4 meter breed van het weiland af; is dat wel nodig? Een andere bewoner 

merkt op dat de status van de brief die de gemeente heeft gestuurd onduidelijk is en zegt dat hij 

zich daaraan ergert: gaat het hier om een besluit waar niets meer tegen in te brengen is? Of is het 

een voornemen voor een besluit? Komt er nog een formeel inspreekmoment? Kees Post deelt de 

ergernis over de onduidelijke status van de brief en de onheldere procedures van de gemeente. 

Hij zal informeren bij de gemeente naar de status van de brief en erop aandringen dat er nog een 

moment is waarop bewoners in kunnen spreken of bezwaar kunnen maken. 

Nelly Smeek meldt dat een aantal bewoners een bezwaarbrief naar de gemeente heeft gestuurd. 
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Volgens Marijke van Dobben uit de Raadsherenbuurt en gemeenteraadslid voor de VVD, heeft 

de gemeente geld gereserveerd voor een pad, maar is er nog geen formeel besluit genomen door 

de gemeente over de aanleg van het pad. Men kan tegen een voorgenomen besluit in de Raad 

bezwaar aantekenen. 

Het punt ‘wandelpad’ leidt ook tot het besluit om, indien mogelijk gezien de termijnen, in De 

Praatvogel voorgenomen besluiten aan te kondigen waartegen door de bewoners bezwaar kan 

worden gemaakt. 

 

Basisschool Woutertje Pieterse:  

De huidige behuizing van de school (bij het Leidsche Hout) is te krap en uitbreiding op de 

huidige locatie leek moeilijk, zo niet onmogelijk, in verband met een – lang geleden - in de Raad 

aangenomen motie dat de Leidsche Hout niet verder bebouwd zou mogen worden. Daartegen is 

ook fel verzet van de Vrienden van het Leidsche Hout. De betrokken wethouder had als 

alternatief huisvesting van de school in de laagbouw van Nieuweroord. Die oplossing leek 

vervolgens de voorkeursoplossing van de gemeente.  

Het wijkcomité heeft in overleg over deze locatie drie punten ingebracht. Ten eerste dat van de 

veiligheid: verplaatsing van Woutertje Pieterse naar deze kant van de Rijnsburgerweg zou 

betekenen dat veel kinderen deze weg over zouden moeten steken, terwijl er sprake is van een 

hele onoverzichtelijke en daarmee gevaarlijke verkeerssituatie bij de uitgangen van Nieuweroord. 

Ten tweede is ingebracht dat de speelplaats en uitloop van kinderen ecologische schade met zich 

mee zouden brengen in het Bos van Bosman, wat onwenselijk is. Ten derde is er op gewezen dat 

de 300 kinderen naast de 600 asylzoekers die nu verblijven in de AZC, een wel heel grote druk 

betekenen voor de wijk.   

Het plan voor het onderbrengen van de school in Nieuweroord is overigens inmiddels weer 

verlaten door de gemeente. Er is een nieuwe wethouder Onderwijs en Cultuur gekomen, die daar 

weinig in ziet. De gemeente wil op den duur – na sluiting van het asylzoekerscentrum - de flat 

slopen en op het terrein seniorenwoningen bouwen. Bovendien zijn er ideeën om in de laagbouw 

een gezondheidscentrum te huisvesten. Het is niet aantrekkelijk, binnen dit plan, om de school 

Woutertje Pieterse naar Nieuweroord te verplaatsen. De gemeente denkt nu dat uitbreiding van 

de school op de huidige locatie een beter alternatief is, en dat de eerdergenoemde motie dat toch 

niet onmogelijk maakt.  

Een aantal wijkbewoners merkt op, dat het wijkcomité ook oog zou moeten hebben voor de 

positieve kanten van een school in de Vogelwijk. Voor ouders met kinderen zou dat heel 

plezierig zijn. Het argument van de gevaarlijke oversteek kent beperkingen: volgens gegevens 

van de school, komt zo‟n veertig procent van de kinderen van WP niet uit het Houtkwartier/de 

Raadsherenbuurt. Straks zouden iets meer kinderen moeten oversteken, maar daar is iets aan te 

doen - met klaarovers bijvoorbeeld.   

Iemand anders merkt nog op dat weliswaar veertig procent van de schoolkinderen van buiten het 

Houtkwartier/de Raadsherenbuurt komt, maar niet al die kinderen komen uit de Vogelwijk en 

moeten de Rijnsburgerweg over. Bovendien worden veel kinderen met de auto gebracht. In ieder 

geval zouden bij huisvesting van de school in Nieuweroord, naar verwachting wel aanzienlijk 

veel meer kinderen over moeten steken.  

 

Schiphol:  

Vanuit het wijkcomité zijn er weinig activiteiten geweest. De vliegroutes zijn vastgelegd. Een 

aantal bewoners, dat veel last heeft van Schiphol, volgt de ontwikkelingen en staat via Hans 

Dirken in contact met het wijkcomité (zie verder agendapunt 4).  

 

 

 

Asylzoekerscentrum: 
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In de Praatvogels is hierover steeds bericht. Er is een gesprek geweest met de gemeente en 

leiding van het AZC over de hogere bezetting van het Asylzoekerscentrum, waarin nu 600 

mensen verblijven, in plaats van de afgesproken 400. (Interim-)wethouder  Wim de Boer stelde 

dat dit onontkoombaar was als gevolg van de landelijke politiek. Hij liet weten niets te voelen 

voor het voorstel van het wijkcomité om tot een soort saldo-overeenkomst met het AZC te 

komen, waarbij het AZC een „quotum‟ van asylzoekersdagen toegekend zou krijgen. Bij een 

hogere bezetting dan afgesproken zou dan de termijn dat het AZC in Nieuweroord zou mogen 

blijven, krimpen. Het wijkcomité heeft zich verder op het standpunt gesteld dat de rust en 

veiligheid in de buurt gegarandeerd moesten blijven. Dat laatste werd wel toegezegd. 

Navraag door het comité bij andere wethouders, leverde op, dat de Boer in zijn standpunt over 

het aantal asylzoekers op Nieuweroord niet werd gesteund. Er is inmiddels binnen het College 

van B&W over de hoge bezetting van het asylzoekerscentrum gesproken, en het ziet er naar uit 

dat er toch een soort saldoregeling komt. COA moet in ieder geval met een voorstel naar het 

College komen. 

 

Eigen activiteiten: 

 Nu de grootste veranderingen in de wijk langzamerhand hun beslag gekregen hebben, hoeft 

het wijkcomité niet meer te functioneren als een “oorlogskabinet”.. Er is dus meer aandacht 

voor leuke, samenbindende activiteiten in de wijk. Dit jaar was er voor het eerst een 

nieuwjaarsborrel, een initiatief dat het wijkcomité tot een traditie wil maken. Er was weer de 

jaarlijkse schoonmaakactie van het Bosje van Bosman, een open tuinendag en twee geslaagde 

wijkfeesten, met onder andere een ontdekkingsreis door de wijk.  Morgen is er een volleybal 

en badmintonwedstrijd. Dit jaar komt er natuurlijk weer een wijkfeest, en denken we aan een 

fotowedstrijd.. 

 Het fietspad door het Bosje van Bosman gaat officieel „Springerpad‟ heten, een suggestie die 

vanuit het wijkcomité was aangedragen. 

 Bij een drietal  plaatsen in onze wijk met historische betekenis, komen hopelijk (indien 

subsidie wordt verkregen)bordjes: het gaat om laatste resten van het Kasteel (bij de 

studentenflats) ; de Romeinse opgravingen (naast het Rijnlands Revalidatie Centrum) en de 

oprijlaan-resten van de voormalige Annakliniek (Bosuil-Mezen str.). 

 Van de geschiedenisserie over de wijk in de Praatvogel , die Hans Dirken en anderen zijn 

begonnen, wil het wijkcomité op den duur een boekje maken en dat uitgeven. 

Een wijkbewoonster doet de suggestie voor een verhaal over de oorlogstijd en geeft enkele 

namen van personen die geïnterviewd zouden kunnen worden (door Lydia Sterrenberg). 

 

4. Verslag van de werkgroepen 

 

a. Werkgroep Ecozone 

 Van de werkgroep Ecozone is niemand aanwezig.  

b. Werkgroep Schiphol 

Arnold  Oostveen van de bewonersgroep die actief is (met verder oa. Zed Kundi en Nelly 

Smeenk) meldt dat de afgelopen tijd het volgende is gebeurd: 

- de groep heeft actiemateriaal van Milieudefensie verspreid; 

- op aandringen van de werkgroep heeft de gemeente Leiden in de leefbaarheidenquête ook 

vragen over geluidsoverlast van Schiphol opgenomen. Twee van de vijf bewoners in geheel 

Leiden geeft aan hinder daarvan te hebben in lichte tot ernstige mate. 

- Er is een verzoek uitgegaan naar  wethouder Rabbae en het Regionaal platform, om steun te 

geven aan de aanbevelingen van de Commissie Berkhout,(die 130 meetpunten voorstelde in 

plaats van 30) die door de overheid dreigde te worden genegeerd. De wethouder heeft die 

steun betuigd en een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. De Merenwijk en 

Oegstgeest hebben nu een meetpunt. Een kort geding rond de veiligheidsnormen is 

ondersteund Het geding is gewonnen en dat betekent dat van staatssecretaris van Geel iedere 

3 maanden aan de Kamer verslag moet doen over de veiligheidsrisico‟s van Schiphol. 
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Over andere, algemene ontwikkelingen rond Schiphol – een actie van Milieudefensie tegen 

nachtvluchten; een uitnodiging voor een bijeenkomst voor bewonersorganisaties uit betrokken 

gemeenten in Uitgeest; een nieuw regeringsbesluit 2003 met kaart met geluidscontouren en de 

stand van zaken rond geluidmeetpunten - schrijft  Arnold Oostveen een stukje voor de 

Praatvogel. 

 

c. Commissie gezondheidscentrum 

Pinny Baruch verwijst voor het laatste nieuws naar De Praatvogel van mei 2004. De gemeente is 

gevoelig voor het idee van een gezondheidscentrum en wil daarvoor in principe plaats inruimen 

in Nieuweroord, als dat vrijkomt (formeel in 2009, maar verwacht wordt al rond 2007 of zelfs 

nog eerder). Maar de positie (huisvesting) van de artsen in de buurt nu is nijpend, en een eerdere 

tijdelijke oplossing is nodig.  

Marijke van Dobben uit de Raadherenbuurt laat weten dat hierover overleg is met de wethouder, 

en dat 3 drie opties voor een tussenoplossing circuleren.  

Een wijkbewoner vraagt zich af of ons Boerhaave district met enkel 4200 van de 177.000 Leidse 

inwoners wel een gezondheidscentrum nodig heeft; zo groot is het aantal bewoners toch niet? 

Pinny Baruch antwoordt dat de samenstelling van de bevolking wel zodanig is dat er meer zorg 

nodig zal zijn (vanwege vergrijzing maar ook veel mensen met kleine kinderen). Maar een 

belangrijke ontwikkeling is ook dat de overheid van artsen vraagt om andere specialismen in te 

schakelen, zoals fysiologen en psychologen. Die mensen moeten ook een plek krijgen. Ook 

wordt verwezen naar de nota Spoorslag.  

Een andere bewoner vraagt of de werkgroep contacten heeft met het Diaconessehuis en LUMC. 

Dit omdat deze ziekenhuizen misschien iets kunnen betekenen. Zo bijvoorbeeld start het 

Rijnlands ziekenhuis zelf een gezondheidscentrum binnenkort.  

Pinny Baruch antwoord dat er contacten zijn, indirect met LUMC (Ton Brinks, OR) als 

Diaconesseziekenhuis (de directeur). Daar wordt wel gesproken over de ontwikkelingen in de 

zorg en een eventueel gezondheidscentrum, maar dit heeft bij deze instellingen een hele lage 

prioriteit.  

 

5. Financieel verslag 2003 en decharge penningmeester na dvies van de kascommissie 

Het financieel verslag over het jaar 2003 is door de kascommissie goedgekeurd en wordt ter 

vergadering vastgesteld.  

De Penningmeester, Jan van Doggenaar, wordt, met dank gedechargeerd. Friso en Toon zijn 

bereid zitting te nemen in de kascommissie voor 2005, maar er blijkt verwarring over de vraag of 

men voor 1 of 2 jaar benoemd is. Wim en Theo menen dat ze ook in 2004 als kascommissieleden 

zouden optreden. De penningmeester, die vandaag verhinderd was, zal worden gevraagd de 

verwarring op te lossen. 

 

 

 

6. Begroting 2004 

De begroting 2004 wordt volgens voorstel vastgesteld. Er zal dit jaar geen schriftelijk verzoek 

aan de bewoners worden gedaan voor een financiële bijdrage – dat is dit jaar niet nodig naast de 

subsidie van de Gemeente. Wel wordt overwogen om een oproep in De Praatvogel te plaatsen 

voor vrijwillige bijdragen. 

 

7. Wijkfeest en andere activiteiten 

Het wijkfeest vindt dit jaar plaats op 28 augustus. Er worden nog mensen gezocht die het feest, 

samen met Toos van Beek willen organiseren. Het wijkcomité zal een persoon aanzoeken. 

 

8. Agendapunten van bewoners 
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 Er is een brief met de volgende punten binnengekomen, die verder bilateraal (door Kees Post) 

worden afgehandeld:  

 over het nut van de fietspoortjes bij het Bos van Bosman en  

 de lange wachtduur van het stoplicht bij de Nachtegaallaan/Rijnsburgerweg. 

 Kees Post gaat bij de gemeente na – naar aanleiding van een vraag van Bram Luteijn – of er 

subsidie is voor slibverwijdering van de sloten in de buurt. 

 Bram Luteijn vraagt zich af of de paal op het fietspad bij de Nachtegaallaan wel op dezelfde 

plaats terugkomt straks. Dat wordt door anderen bevestigd. Verder signaleert hij dat mensen 

met auto‟s de paal omzeilen bij de volkstuin door over het schelpenpad te rijden. Eigenlijk is 

een extra paal nodig om dat te voorkomen. Kees Post zal dat aankaarten bij de gemeente. 

[Inmiddels is door de Gemeente  informatie verspreid over de verbeteringen van de 

Nachtegaallaan (vnl. het fiets- en loopgedeelte]. 

 

9. Rondvraag 

 Pinny Baruch merkt op dat het bord „Leiden vluchtelingenstad‟ nu al een paar keer is 

verdwenen. De voorzitter zegt dat de gemeente hierop alert is en het bord misschien zal 

vervangen. Hij vraagt Pinny zelf contact op te nemen met gemeentewerken. 

 Pinny meldt dat de Stichting Dienstverlening Leiden inventariseert wat de behoeften zijn van 

55 plussers in de stad. Zij en en een bewoner van De IJsvogelhof zijn op dit moment 

contactpersonen voor de Stichting. Als er andere 55-plussers zijn die in deze groep actief 

willen zijn, zijn ze van harte welkom. 

 Er wordt een vraag gesteld over de groensituatie nu bij het Eco-pad, maar er blijkt nu geen 

probleem meer te zijn. Een andere bewoner laat weten dat mensen hun hond op het 

speelgedeelte van het Vogelplantsoen hun behoefte laten doen. Kan er niet een bordje 

komen? Hans Dirken meldt dat dat tijdens een informatieavond voor de wijk eerder is 

gevraagd, maar dat de Gemeente vond dat het een zaak van de wijkbewoners was om op te 

letten en elkaar in deze op te voeden. Een bewoner van de IJsvogelhof pleit voor een 

brievenbus, dicht bij de seniorenflat. Kees Post verwijst daarvoor naar de PTT. Tenslotte pleit 

iemand voor het , zo nodig, ondersteunen van het plan  dat er een dienstwoning komt bij de 

Manege. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.  
 

 
 

Met recht is de centrale toegangsweg tot de Vogelwijk genoemd naar de 

lijster. Was het toeval, of juist slim bedacht van de planologen? Want 

haaks erop, als takken aan een stamboom, lopen de Merelstraat en de 

Roodborststraat. Net als de zanglijster (en o.a. de nachtegaal) behoren 

die tot de lijsterachtigen. Dat is goed te zien aan de houding en het 

gedrag van deze vogels. Lijsters (de hele familie) zitten vaak in een 

typische, opgerichte houding. Bij onraad tillen ze de staart op; ook 

zoeken ze allemaal hun voedsel (regenwormen, slakken, bodeminsecten) 

op de grond. Die voedselvoorkeur heeft in de loop van de evolutie goede 

loopkwaliteiten opgeleverd. 

Er is nog een reden om tevreden te zijn dat juist de lijsterstraat onze wijk 

opent. Want de lijsterachtigen zijn ook de vogels die elke lente de dag openen met hun zang. 

Alhoewel dag, ze beginnen al ruim een uur voor zonsopgang, wat in het voorjaar gerust om een 

uur of vier, half vijf kan zijn. Iedereen die er die dag heel vroeg op uit moet (of juist nog heel laat 

thuiskomt) zal het weleens hebben opgemerkt. Ruim voor het aanbreken van de dag laat elke 



20 

merels, roodborst en zanglijster zich horen, wat op dat uur een oorverdovende zang oplevert, dat 

zelfs het geluid van de A44 verderop overstemt.  

Maar waarschijnlijk is de straat niet naar de lijsterfamilie genoemd, maar naar de soort: de 

zanglijster, of voluit: de turdus philomelos. Waarschijnlijk kent u die vogel wel, want het is een 

trouwe bewoner van de wijk. Niet zo algemeen als de merel, maar wel ongeveer even groot. 

Mannen en vrouwen zien er ongeveer hetzelfde uit: een bruin verenkleed en een witte borst met 

zwarte spikkels. Meer dan de andere vogels is de zanglijster verzot op slakken. Wie dus de 

zanglijster in zijn tuin wil hebben, moet geen slakkenkorrels strooien en ook de boel niet 

asfalteren, want dan blijven de slakken weg. Of de zanglijster ook naaktslakken eet, weet ik niet, 

maar in ieder geval huisjesslakken, want daarvan zie je nog de sporen af en toe in een 

zogenaamde lijstersmidse. Dat is vaak een 

steen of harde boomstronk waar de 

zanglijster de slakken met zijn snavel 

tegenaan slaat.  

 

Het woord „Philomelos‟  is de Latijnse 

naam van de zanglijster betekent 

„liefhebber van de zang‟. Want de 

zanglijster is beroemd om zijn 

zangkwaliteiten, en gelukkig horen we die 

veel in onze wijk, van half februari tot .. ja 

tot wanneer eigenlijk? Zeker tot een eind 

in juni, al is de zang dan al over zijn 

hoogtepunt heen. Hij zingt vaak in de oude 

linde in het plantsoen aan de 

Leeuwerikstraat. Zo schalt hij over de hele 

wijk. 

Die zang bestaat uit opvallende, luide 

zinnen, telkens opgebouwd uit één motief 

dat drie of vier keer herhaald wordt. 

Daarna herhaalt de zanglijster weer een 

ander motief. Omdat het tempo traag en 

goed na te fluiten is, heeft die zang tot tal 

van nabootsingen en ezelsbruggtjes geleid. 

Jac. P. Thijsse hoorde er vooral namen in. Het lijkt of de zanglijster al zijn kinderen roept: Pietje, 

Pietje, Pietje. Friederiek, Friederiek. Friederiek, kom je nu? Kom je nu? Kom  je nu?  

De Engelsen gaan op de romantische toer: „Kiss het, kiss her, kiss her. Do it, do it, do it, do it. Be 

quick, be quick, be quick. Wasn‟ t that neat? Wasn‟t that neat, that will do!‟ 

Maar de Fransen horen hun „Grive musicienne‟  meer filosofische vragen stellen: Quis-suis je, 

qui suis je (wie ben ik), en Plus vite, plus vite, plus vite (sneller, sneller!). En zo maant de 

zanglijster, voor wie het horen wil, elke ochtend weer zowel tot spoed als tot bezinning. 

 

Dick de Vos  

( natuurgids bij de IVN, gespecialiseerd in vogelzang ) 

 
(Als u zo’n lijstersmidse weet, laat u mij dat dan eens weten; dan kunnen we er met de 
kinderen uit de buurt naar kijken: het adres is Bosuilstraat 7 en het emailadres: 
vox@spidernet.nl) 

mailto:vox@spidernet.nl
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Onze beroemdste buurtbewoner was ongetwijfeld Niko Tinbergen. Hij was een broer van Jan 

Tinbergen, die de Nobelprijs voor de Economie ontving. Niko was etholoog en bestudeerde het 

gedrag van dieren. In 1973 ontving hij een (gedeelde) Nobelprijs voor de Geneeskunde en 

Fysiologie. 

 

Niko Tinbergen woonde in de jaren veertig op Leeuwerikstraat 8. Vandaar is hij met zijn gezin 

naar Oxford vertrokken, omdat hij daar veel meer mogelijkheden tot onderzoek kreeg dan in ons 

land. Bij zijn afscheidsrede in 1949 uitte hij de klacht – natuurlijk een beetje 

overdreven – dat hij hier in Leiden voor alles toestemming nodig had (voor elk schroefje in de 

deur), terwijl hij in Oxford een heel laboratorium ter beschikking kreeg. 

  

Niko Tinbergen bestudeerde onder meer stekelbaarsjes in het laboratorium, zilvermeeuwen in de 

kolonie van Meijendel, graafwespen op de Veluwe, vogels in Groenland allerlei vogels en 

zoogdieren in Engeland. Na zijn emeritaat hield hij zich bezig met het gedrag van autistische 

kinderen. Inmiddels zijn de zilvermeeuwen uit Meijendel vertrokken, gevlucht voor de vossen 

die zich daar in de jaren zeventig hadden gevestigd en de nesten leegroofden. Ironisch genoeg 

nestelen ze nu op de platte daken van Leiden en omgeving, ook in onze buurt op de laboratoria in 

de Leeuwenhoek, waar de vossen niet kunnen komen. 

 

Niko Tinbergen stelde als één van de eerste biologen de vragen over het waarom van het 

diergedrag. Dat lijkt nu heel logisch, maar was in die tijd baanbrekend. Waarom doet een dier dit 

en niet iets anders? Welke voordelen zou dat voor de soort hebben? Tegenwoordig zeggen we 

voor de genen: voor het grootbrengen van een zo groot en gezond mogelijk nageslacht. 

Dit soort vragen worden nog steeds door ethologen gesteld. Eén van de bekendste leerlingen van 

Tinbergen is Richard Dawkins, die op 19 mei in de Pieterskerk voor zo‟n 1500 mensen een 

lezing hield ter ere van zijn leermeester. 

 

In de Pieterskerk werden, voorafgaand aan de lezing, dia‟s vertoond van het werk van 

Tinbergen. Zo zagen we bijvoorbeeld houten modellen van zilvermeeuwkoppen met grote 

snavels, met daarop grote rode, blauwe of zwarte stippen geverfd. Tinbergen en zijn studenten 

lieten de zilvermeeuwkuikens in het nest allerlei modellen zien en bestuurden hun reacties. De 

kuikens pikten meestal naar de rode vlekken, zoals die ook in het echt op de snavels van hun 

ouders voorkomen: bekijk de kop van een zilvermeeuw maar eens door de kijker. De vorm van 

kop en snavel deden er niet veel toe: als er maar een rode vlek op zat. Het verschijnen van zo‟n 

rode vlek boven het nest is voor de jongen dus het signaal dat er voedsel aankomt. Alleen als de 

kuikens actief naar die rode vlek pikken, braakt de oude meeuw uit; anders niet. Dat pikgedrag 

naar die rode vlek heeft dus “overlevingswaarde” voor de jongen, zoals we dat noemen.   

 

Dit soort onderzoek lijkt nu voor veel biologen heel gewoon, maar het bedenken van allerlei 

proefjes was in Tinbergens tijd bijzonder origineel en vernieuwend. Het heeft hem 

wereldberoemd gemaakt; niet in de laatste plaats, doordat hij er zo boeiend over kon schrijven, 

ook voor een niet-wetenschappelijk publiek. Zijn boeken worden nog steeds gelezen. 

 

Nellie en Chris Smeenk   
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De speeltuin heeft bij het Rabobankwensenfonds een wens ingediend voor een 

bijdrage aan een nieuwe vouwwand. De huidige vouwwand is lelijk en versleten en 

nodig aan vervanging toe. 

 

Het wensenfonds heeft onze wens aangenomen en nu is 

het de beurt aan alle wijkbewoners om te stemmen op 

NR 24 via de website van de rabobank 

www.rabobankwensenfonds.nl    Voor het gemak is 

deze site ook te bereiken via onze homepage op 

www.vogelwijk.nl . 

 

Sluitdatum om te mogen stemmen is 11 Juli 2004 

daarom , doe het NU :  

 

Bezoek de website en stem op NR 24 en help de speeltuin aan een nieuwe 

vouwwand .  

 

 

 
 

U weet niet wat u mist als u het Oegstgeester Kerkblad niet leest.  

Maar om geen ergernis te veroorzaken willen de vrijwillige bezorgers dit 

bescheiden blaadje eigenlijk alleen in de bus stoppen bij mensen die daar prijs op 

stellen. Als u het blad (eens in de twee of drie weken) dus niet wilt ontvangen, kunt 

u dat doorgeven aan Nellie Smeenk, Roodborststraat 16, tel. 517 5066. 

 

http://www.rabobankwensenfonds.nl/
http://www.vogelwijk.nl/
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Zaterdag 17 april  werd er door het wijkcomité 

een toernooi georganiseerd in de nieuwe sporthal 

van het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) .  

 

 

 

 

Hoewel het erg mooi 

weer was en we ook nog concurrentie hadden van de 

speeltuin kinderkledingbeurs was de opkomst geweldig. Er 

waren ruim 40 volleyballers , verdeeld over 6 teams, 

aanwezig en ook deden er 3 koppels mee aan badminton. 

 

We hadden 3 uur de tijd 

om de strijd met elkaar aan te gaan en met af en 

toe een rustpauze van 20 minuten werd er 

fanatiek gespeeld. De organisatie liep op rolletjes 

ieder team leverde op tijd een scheidsrechter en 

teller. Af en toe moesten, voor de ouwetjes onder 

ons de, toch nog nieuwe, regels worden 

uitgelegd. (Tegenwoordig mag je gewoon via het 

net serveren, voetballen en opslaan langs de hele 

achterlijn e.d. ) 

Na een gezellige middag werd er aan het eind de finale gespeeld tussen de 

Leeuwerikstraat en de Merelstraat.  

De Leeuwerikstraat won de finale en daarmee de eer en de prijs : een grote 

slagroomtaart. 

 

 

Team 

Leeuwerikstraat 

Nr. 1 

Team 

Merelstraat 

Nr. 2 
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-  van die bruggen : 

  de oprit van de school De Brug (Pedologisch Instituut) vernieuwd wordt; 

         dat de speeltuin ook een nieuwe brug krijgt; 

         en ook de volkstuin van een nieuwe brug wordt voorzien; 

 

- ook de Nachtegaallaan onder handen wordt genomen en dan vooral het deel 

langs het Rijnlands Revalidatie Centrum; 

 

-  dat de wijkjeugd enthousiast speelt op het Vogelplantsoen, maar er enkelen 

zijn die nog leren om wat zorgvuldiger met het moois om te gaan; 

 

-   dat er ook veel jonge vogeltjes in de wijk spelen; bij ons in de tuin zijn er 

zelfs jonge mussen; 

 

-  dat het ooievaarsnest in het landje van Bremmer dit jaar nog niet in gebruik 

is genomen; misschien volgend jaar, als ze meer het voorbeeld volgen van 

“Het Vogelnest”; 

 

-  dat veel bomen en struiken, die onlangs in het bos en in de wijk zijn geplant, 

goed zijn aangeslagen; veel ervan staan of stonden in bloei; 

 

-  dat de basisschool Woutertje Pieterse toch waarschijnlijk blijft en uitbreidt 

waar die nu zit; 

 

-  dat  B&W en Raad van Leiden nog steeds serieus denken aan een 

Gezondheidscentrum voor ons Boerhaave district; 

 

-  dat al weer op zaterdag 28 augustus het gebruikelijke wijkfeest gaat plaats 

vinden in Het Vogelnest; 

 

-  Wetenswaardigheden:                                     

als men verflucht onverdragelijk vindt, kan men die snel verdrijven 

door schotels met vers gesneden uien te plaatsen in de vertrekken waar 

de schilders bezig waren; 

 

er  zijn denkers en doeners. 

de ergsten zijn de denkers die denken dat ze wat doen! 

 

 

Een prettige vakantie toegwenst 
 

Nel van der Steen 


