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 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 77 52 

Kopijdata Praatvogel 
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*  Zomer :          1 juni   www.districtsraden.nl 
*  Herfst :          1 september 
*  Kerst :      1 december 
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Wat zijn we toch netjes! 

Toen acht jaar geleden het asielzoekerscentrum in onze wijk kwam, waren er een 
aantal mensen boos. Anderen zagen het als een vanzelfsprekende plicht om de 
asielzoekers op te vangen, zo sterk dat de slechte procedure van de gemeente door 
de vingers werd gezien. De mensen die boos waren, waren voornamelijk boos op 
de gemeente. De gemeente schermde toen met transparantie, maar een transparante 
inspraak zat er niet in. Echt niet netjes.Uiteraard dachten we toen dat zo’n 
procedure door de gemeente een uitzondering zou zijn en gekoppeld was aan het 
toenmalige gemeentebestuur. 
Wie schetst mijn verbazing nu ik merk dat de wijk Roomburg ook overvallen is, 
vlak nadat de mensen hun huizen gekocht hadden, met de vestiging van een 
asielopvang. Leren is moeilijk en kennelijk gaat de gemeente voor een zesje en niet 
voor een tevreden burgerij. 
Hadden wij hier te maken met 600 asielzoekers, waaronder veel lastige AMA’s. 
Roomburg heeft te maken met een klein aantal asielzoekers die hier net binnen zijn 
en vechten voor een verblijfsvergunning. Mensen zo weten wij inmiddels, waar je 
nauwelijks last van hebt. Hebben wij een overlegcommissie afgedwongen om alles 
in constructieve banen te leiden, de Roomburgers uiten hevige protesten, willen 
hun huizen door de gemeente terug laten kopen en hebben en advocaat, die elk 
gaatje van de wet benut. Wij hebben projecten opgezet om de integratie te 
bevorderen. Er is toch een verschil in sfeer, en ik ben blij dat we in die nette 
Vogelwijk wonen. 
Hoe het ook verder gaat in Roomburg, wij mogen door alle gedoe daar onze nette 
asielzoekers nog even houden. Hoe lang? In ieder geval niet langer dan de looptijd 
van het contract van Nieuweroord, dat in 2009 afloopt. En ik vind dan ook heel 
netjes dat we dan ons deel wel hebben bijgedragen.  
Netjes houden wij het Bos van Bosman. Iedere herfstvakantie wordt alle vuil weer 
door onze kinderen weggeruimd. Zijn er nog mensen die vrijwillig onze nette 
kinders willen helpen begeleiden?  
Ook hebben we samen met de asielzoekers de tennisbaan netjes gedeeld en hebben 
we de baan netjes gehouden met subsidie van de gemeente. Hoe dat volgend jaar 
verder zal gaan? Er is in ieder geval voorlopig geen geld meer om voor velen in de 
wijk het tennisplezier te kunnen continueren. Een nette sport. 
Tot nu toe verloopt het overleg met de gemeente over een nieuwe invulling van het 
Nieuweroord terrein netjes. De gemeente doet haar best. Uiteraard willen we een 
nette invulling. Met eerstelijns gezondheidszorg, en andere zorg die onze nette 
oudere bewoners nodig hebben. En nette huizen. Oh wat moet het netjes worden. 
Bah wat zijn wij …… “netjes”. 
 
Ruud Stam 
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Zaterdag 8 september was er weer het jaarlijkse feest van de Leidse Vogelwijkers.  
Wat later in het jaar dan anders, vanwege de verlate schoolvakanties.  
En dus met een ietsje meer kans op regen, ofschoon dit jaar grossiert in 
onvoorspelbare dagen. Optimistisch als we hier plegen te zijn, werd er toch gemikt 
op een openlucht festijn op het Vogelplantsoen. En dat is dus goed uitgevallen: 
bewolkt, maar wel droog en met een redelijk aangename temperatuur. De paar 
tenten die waren neergezet, waren er vooral om te markeren waar hap en drank 
konden worden gehaald, waar Hints werd gespeeld en om te zien waar de zetel was 
van onze DJ  Tim Swager (ofschoon dat ook zeer goed te horen was). 
 

 
 
Naast het gokken op het weer is er ook altijd weer de gok op het aantal 
feestvierders en hun consumpties. Ook die verwachting kwam goed uit. Ruim 150 
personen waren er tussen 16 en 21 uur en onder hen waren er ook veel uiterst 
enthousiaste kinderen, peuters en kleuters. De voorraden bier, wijn, fris worst, 
brood, salade, hamburgers, knabbeltjes etc. bleken voldoende. Wij zijn onze 
trouwe sponsors Ron Wetselaar en Eduard van Iboe Tjilik aan de Lammermarkt 
zeer dankbaar. Het was heerlijk!  
Niet alles was op het eind op, maar er was geen tekort aan happen en dranken en zo 
hoort dat bij een feest.  
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De sfeer was geanimeerd en ook menige senior Vogelwijker was van de partij. 
Het was een gevarieerd programma: veel was zoals vorige jaren. Maar er waren 
ook nieuwe dingen, zoals “Dance” voor de kinderen, waarbij gedraaid en gezwaaid 
wordt op een vaste plaats, met hippe ritmische deuntjes en het geheel onder leiding 
van kundige, soepele jonge dames.  

Het middagprogram begon 
echter met de estafette rond 
het Vogelplantsoen. Dat was 
weer spannend en mooi om 
te bekijken. Er liepen zelfs 
vaders mee met aan iedere 
hand een mee-hollende 
dreumes (in plaats van er 
eentje onder elke arm mee te 
nemen), maar dat was 
waarschijnlijk het trainen 
voor de vogelestafette van 
het jaar 2015 en later.  
 

Er waren twaalf teams van vier personen elk en steeds streden twee teams tegen 
elkaar. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 3 tot 54 jaar en de 
estafettestokjes waren dit keer pollepels. De getrainde teams presteerden fors.  

 
Elders in dit nummer van De 
Praatvogel geeft onze sportleider 
Jan van Doggenaar een 
overzichtstabel met namen en 
tijden. Het winnende team deed de 4 
maal ruim 300 meter in de grootse 
tijd van 3 minuut 46 seconden. Dat 
is tegen de 20 kilometer per uur, 
ondanks die vier scherpe 
straathoeken. Bravo voor de dames 
Anna, Suzanne, Sanne en de heer 
Denzel. Als prijs kozen ze – als 
mosterd na de maaltijd – een 
zweetbandje. Aan het begin van het 
feest werden de vaart en de pret dus 
meteen goed ingezet en dat bleef zo 
tot in het donker ’s-avonds. 
Naast het drukke consum- & 
conserv-eren vond ook het spel 
“Hints” plaats. Er moest eens wat 
anders komen dan de bijna 

traditionele quiz. Bij Hints of Charade (beide weer engelse namen net als quiz, 
dance en entertainer!) speelden men ook met teams van vier personen. Hier 
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probeert om beurten één teamlid een opgedragen woord, naam of zegswijze, 
zonder te spreken, maar alleen met gebaren en mimiek, te laten raden door 
zijn/haar teamgenoten. Als dat raden in twee minuten niet gelukt is, mag het 
omstaande publiek ook meedoen. Als hintsmaster trad op de – vanaf nu beroemde 
– Richard de Wit uit de Roodborststraat. Het was lachen om het bekketrekken en 
de dolle probeersels bij het raden . Maar tegelijk was het ‘estafette-spannend’, want 
ook hier bewoog alles aan zowel de mime-speler als aan de raders. Er waren vier 
teams: die van Tijmen, van Sonja, van Eduard en die van Iris. Het laatste team was 
gemiddeld het jongste, ofschoon daaraan ook wel weer een medisch specialist 
meedeed. Er waren vier categorieën van opdrachten: Boeken, TV-programma’s, 
Leidse personen, Spreekwoorden/gezegden. Best lastige dingen. Hints “op niveau” 
dus. Maar alles werd, ook soms wel met behulp van de omstanders, geraden, 
behalve dan het lied”Una paloma blanca”van George Baker. En wie won er 
tenslotte? Het jongste team van Iris, Martine, Laurie en Inge. De dame(tje)s kregen 
als prijs een boekje over Kamerlingh Onnes. Misschien wel een hint-item voor 
volgend jaar? 

 
 
Wat verder te vertellen? Er heerst geheimhoudingsplicht  (andere wijken hoeven 
daar niks van te weten) omtrent het aantal liters gedronken wijn en bier – uiteraard 
alleen door de volwassenen. Over de wijn kan echter nog wel iets speciaals worden 
gezegd. Die was goede kwaliteit wit en rood, die gekocht en gedronken werd, om 
het dames- en heren-waterpoloteam  van “De Zijl” te steunen voor de Europacup 
en het damesteam ook zelfs  voor de Olympische Spelen volgend jaar in China. 
(Zie de annonce van Jan Groen elders in dit blad).Kijk, dat is nou eens 
maatschappelijk betrokken en verantwoord drinken!  en dat droeg ook bij tot de 
puike stemming van dit weer zeer geslaagde wijkfeest. Dank aan al die 
voorbereiders, koks en tappers, op- en afbouwers, vervoerders en entertainers. 
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 Namen van de estafetteploeg   
 naam 1 naam 2 naam 3 Naam 4 Eindtijd Rang 

Team 1 Anna Suzanne Sanne Denzel 3:46 1 
Team 2 Joost Roel de R Reinier Niek R 4:35 8 
Team 3 Inge Hiltje Jan vD Jan R 4:24 5/6 
Team 4 Marlies Frank Ben Lauri 4:17 2 
Team 5 Marthijn Victor Bart Joram 4:23 4 
Team 6 Tessel Dean Jesse Teije 4:30 7 
Team 7 Martine Iris Joeke Sarah 4:18 3 
Team 8 Marieke Nienke Milla Oscar 5:34 11 
Team 9 Bram Peter Eva Daan 4:24 5/6 
Team 10 Barend Rutger Monique Steijn 5:40 12 
Team 11 Veerle Alfonso Frank2 Lauri2 4:36 9 
Team 12 Carolien Thomas Gijs Minoes 5:27 10 
 
De teamresultaten laten zich als volgt samenvatten: 
Het snelste team liep gemiddeld ruim 19 km per uur. Dat is zeer snel, dames en 
Denzel! Maar daar heeft wel een snelle ajacied aan bijgedragen. Het team dat 
tweede eindigde, moet daar dan al gauw meer dan 2 km per uur op inleveren: bijna 
17 km per uur. Wel bijzonder aan dat tweede team is, dat het geheel bestaat uit de 
leden van één gezin: Schippers / Klijn. Zeker geen zeebenen! Dan op de derde 
plaats een team dat echt geheel uit jonge dames bestaat. Ook goed werk. Maar nog 
wel even trainen, voordat zij in de buurt van het eerste team komen. Maar een 
plaatsje opschuiven in het klassement moet mogelijk zijn. 
 
Omdat iedereen ook zijn eigen tijd graag wil weten, ook nog een lijstje met de 
afzonderlijke tijden. Een rondje in 49 seconde betekent een snelheid van 22 km per 
uur. Goed gedaan Daan! Hij heeft daar wel een tijdje voor liggen relaxen in het 
gras. Een tip voor degene die hem naar de kroon wil steken?  Maar ook de 
allerlangzaamsten lopen toch nog bijna 10 km per uur om het plantsoen. Dat is 
voor een loper een heel mooi tempo voor een lange duurloop. Ik ga niet iedereen 
becommentariëren. Maar degene die beweert het hardst te kunnen lopen van 
allemaal daag ik uit: volgende keer bewijzen! En uw correspondent? Die zakt 
langzaam maar zeker in het klassement. 
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Volgend jaar waag ik me aan een analyse van 4 jaar wijkestafette (waarvan dan 3 
jaren in de annalen zullen zijn vastgelegd).  
 
Tot dan dan maar? 
Jan van Doggenaar 

Naam tijd rang 
Lauri2 1:08 25 
Joost 1:08 26 
Tessel 1:08 27 
Jesse 1:08 28 
Frank2 1:08 29 

Carolien 1:09 30 
Joeke 1:11 31 
Hiltje 1:11 32 
Eva 1:13 33 

Niek R 1:14 34 
Marlies 1:14 35 

Inge 1:16 36 
Dean 1:16 37 
Victor 1:17 38 

Monique 1:18 39 
Marieke 1:20 40 

Bram 1:23 41 
Veerle 1:23 42 
Steijn 1:32 43 

Minoes 1:34 44 
Nienke 1:37 45 

Gijs 1:39 46 
Milla 1:43 47 

Rutger 1:50 48 
 

naam tijd rang 
Daan 0:49 1 

Denzel 0:52 2 
Suzanne 0:53 3 

Oscar 0:54 4 
Ben 0:55 5 

Sanne 0:56 6 
Alfonso 0:57 7 
Jan vD 0:58 8 

Bart 0:58 9 
Teije 0:58 10 
Peter 0:59 11 
Jan R 0:59 12 

Martine 1:00 13 
Barend 1:00 14 
Joram 1:01 15 

Iris 1:02 16 
Lauri 1:02 17 
Anna 1:05 18 

Thomas 1:05 19 
Sarah 1:05 20 
Frank 1:06 21 

Roel de R 1:06 22 
Marthijn 1:07 23 
Reinier 1:07 24 
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Een wijntje voor een goed doel  
 
Bij het zeer geslaagde wijkfeest dit jaar was de rode en witte wijn een smakelijke 
Zuid-Afrikaanse, een Weskaap resp. Noordkaap. Door die te kopen steunen we het 
dames- en heren waterpoloteam van “De Zijl/LGB Vivax”uit Leiden. Die doen dit 
jaar mee aan de Europacup en het damesteam kwalificeerde zich onlangs voor de 
Olympische Spelen volgend jaar. 
U kunt deze wijn nog bestellen bij mij, Lijsterstraat 10 (tel. 517 43 92) voor € 5 per 
fles of 
€ 25 per doos van zes. 
 
Jan Groen 
 
 
 
In memoriam Ger Lacourt  
 
 

 
 
 
Vrijdag 15 juni 2007 is Ger Lacourt op 68 jarige leeftijd overleden. 
 
Hij was toch wel , voor vele ouderen onder ons in in de Vogelwijk.... 
een prominent bekende  figuur. 
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Door Dick de Vos 

 
Niko Tinbergen (1907 -1988) is tot op heden wel de 
beroemdste bewoner van de Vogelwijk. 
Voor wie hem niet (zo goed) kent: Niko Tinbergen is een 
van de grondleggers van de wetenschap van diergedrag 
(Ethologie). In 1973 kreeg hij, toen hij 66 jaar was en in 
Oxford woonde en werkte, daarvoor de Nobelprijs, met 
twee anderen (Lorenz en  Frisch). Een paar jaar eerder had 
zijn broer Jan Tinbergen de Nobelprijs voor Economie 
gekregen. Twee Nobelprijzen in één gezin is uniek. 
Rietje de Wolf, die het langst van ons allen in de Vogelwijk 
woont, woonde schuin tegenover hen en speelde wel eens 

met de kinderen Jaap, Toos en Dirk. Ze herinnert zich de Tinbergens als een 
hartelijk gezin. Iedereen die langskwam, de melkboer, de postbode, de bakker, 
kreeg in de winter een kop warme soep. Deze zomer is zoon Jaap nog eens langs 
geweest om oude plekken uit zijn jeugd op te zoeken. Het gezin Tinbergen woonde 
van 1938 t/m 1949 in de Vogelwijk op de Leeuwerikstraat nr. 8 (het hoekhuis met 
de Vinkenstraat), ook in die jaren al een heerlijke wijk voor een gezin met 
opgroeiende kinderen. Direct naast de Tinbergens in de Vinkenstraat woonde het 
gezin Casimir. Professor Henk Casimir is ook al zo’n beroemdheid: o.a. directeur 
geweest van het NatLab van Philips. Ook de tuinen van Tinbergen en Casimir 
grensden toen aan elkaar en de kinderen liepen in en uit. Tijdens de meidagen van 
1940 namen ze patienten uit de Annakliniek (stond toen op de plek waar nu de 
woningen van de Bosuilstraat en Groene Spechthof  staan) in huis, omdat die 
moesten plaatsmaken voor de gewonde Duitse soldaten. De beide huizen werden 
omgetoverd tot een klein veldhospitaal, waarbij mevrouw Tinbergen en mevrouw 
Casimir zich als volwaardige verpleegsters inzetten. Dit alles tot groot vermaak van 
de kinderen. 
Tinbergen was in zijn Leidse jaren nog niet zo beroemd. Hij was vanaf 1939 
slechts ‘lector’ aan de Rijksuniversiteit Leiden, maar zijn ster in de wetenschap 
was rijzende, ofschoon hij er pas in 1947 prof werd . In 1942  legde hij, met 60 
Leidse hoogleraren, zijn functie neer als protest tegen de nazificatie van de 
universiteit. Toch was hij blijkbaar beroemd genoeg om samen met honderden 
andere prominente Nederlanders te worden gegijzeld in het Brabantse St. Michiels-
Gestel (de Duitse bezetter hield die personen gevangen, om Nederland te 
chanteren; dus als “onderpand”, om ze eventueel te doden). Tinbergen verbleef 
daar langer dan menig ander; pas in september 1944 kwam hij vrij. De laatste 
oorlogswinter bracht het gezin, samen met andere familieleden, door in hun 
vakantiehuis in Hulshorst bij Harderwijk, een plek die veiliger werd geacht dan 
Leiden. Hun huis in onze wijk was overigens enkele jaren een onderduikadres 
(waar personen, die door de bezetter werden gezocht, zich verscholen). 
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Tinbergen was een natuurfreak. Opgroeiend in Den Haag, was hij elke dag te 
vinden in de duinen, vooral om vogels te kijken. In zijn jeugd werd hij lid van de 
NJN, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Elke vakantie observaties in 
het veld, samen met andere fanatiekelingen. Tinbergen bedacht allerlei 
veldexperimenten, volstrekt uniek in die tijd. Hoe vinden bijenwolven (een soort 
roofwesp) hun weg terug naar hun nest? Oriënteren ze zich op hun omgeving? Wat 
gebeurt er als je die verandert? Daarbij was hij een grote inspirator voor andere 
NJN’ers. De jonge Tinbergen schreef het ook allemaal op in tal van artikelen, 
geïllustreerd  met zijn eigen foto’s en eigen tekeningen. 
In de oorlog was Tinbergen minder productief, maar onmiddellijk na de bevrijding 
had hij zijn topjaren. Hij hield over de hele wereld lezingen over zijn veldwerk. Die 
zouden uitmonden in zijn baanbrekende werk: The study of instinct. Hij kreeg dus 
in 1947 een hoogleraarschap in Leiden, maar koos in 1949 toch voor een 
internationale carrière in Oxford. September 1949 vertrok het hele gezin uit de 
Vogelwijk en per boot naar Engeland, waar Tinbergen zijn experimenten 
voortzette, generaties wetenschappers opleidde en daarmee de biologiestudie 
voorgoed veranderde. In Leiden werd hij opgevolgd door de professoren Jan van 
Iersel en Don Kuenen (die later een paar huizen verder woonde op de hoek van de 
Blauwe Vogelweg en Leeuwerikstraat). In Oxford had hij beroemde leerlingen 
zoals Desmond Morris en Richard Dawkins. We kunnen dus zeer trots zijn op deze 
ooit Vogelwijker. Misschien nog ooit eens een gedenkplaat? 
 
Dick de Vos 
 
P.S. Veel informatie voor dit artikel komt het uit boek van Hans Kruuk: Niko’s 
Nature, 2003. Maar ook Hans Dirken en Rietje de Wolf hebben feiten aangedragen. 
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KUNSTENAARS EN KUNST IN DE VOGELWIJK 
De redactie van De Praatvogel wil een nieuwe serie van artikelen plaatsen, nadat 
de serie over de instellingen in de wijk is beëindigd. We gaan proberen 
wijkbewoners te vinden die op professionele, of bijna professionele wijze, 
beoefenaars zijn van beeldende kunst, podiumkunst of muziek, misschien ook 
enkelen met een bijzondere kunstverzameling. We houden ons dus aanbevolen voor 
suggesties omtrent te interviewen wijkbewoners voor deze serie.  
Als eerste: 
 
Lidwien van den Aarsen, beeldhouwster/illustratief vormgever 

 
Waar tegenwoordig middelbare scholieren op verschillende 
momenten begeleid worden en voorbereid worden op het 
maken van een studiekeuze, had wijkgenoot Lidwien 
studiekeuzebegeleiding en loopbaanadviezen verre van 
nodig.Deze geboren Zwammerdamse wist op haar vierde, de 
kleuterschool, al wat ze wilde worden als ze groot was: 
kunstenares. Schooljuf zag daar ook wel wat in, gezien de 
opmerking in ’t rapport: “Lidwien schildert als een 
Rembrandt”. Als kind van negen liep ze in haar eentje hele 
einden, om buiten ...te kleien. 
Op de middelbare school tekent ze de agendas en schriften 

van klasgenoten vol en weet het nog steeds zeker over dat beroep later. In 1975 
gaat Lidwien naar de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Bosch en een jaar 
later maakt ze de overstap naar de Academie voor Beeldende Kunsten in 
Rotterdam, nu De Kooning academie. Eerst richt 
zij zich vooral op tekenen/schilderen,  later 
switcht ze naar beeldhouwen. Ook werkt zij met 
combinaties van beelhouwkunst, houtwerk en 
fotografie. Leermeesters zijn Arie Teeuwissen 
(vader van Jan, huidig directeur van het Museum 
Beelden aan Zee in Scheveningen) en Gijs 
Voskuyl.  
Inmiddels (nu) zijn er drie kinderen 
grootgebracht en volwassen geworden en heeft 
Lidwien boven een eigen atelier aan huis. Omdat 
ze het liefst in een ruime, natuurlijke omgeving 
werkt, heeft ze een tweede atelier in een 
vrijstaande caravan. Dit is voor haar belangrijk, 
omdat ze zich geïnspireerd voelt door de natuur: 
mooie indrukken, zoals een blad, een schaduw 
worden verwerkt in haar werk.  
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Ze werkt in allerlei materiaal: gips, was, uiteindelijk brons en gietmateriaal, maar 
ook wel kappen in steen, zoals de naam beeldhouwen aanduidt. Haar ideaal is om 
toch ook eens grote beelden te maken. En dan haar tekenwerk van portretten en 
illustraties. Lidwien maakt een bescheiden, maar toch zeer zekere indruk, is 
uiteraard origineel en creatief, maar ook nuchter en met een open, humoristische 
blik op de wereld, de mensen en de vormen. 
 

Wij mogen het atelier in huize van Aarsen 
betreden: het ligt vol met afgietsels, beelden, 
koppen, en schilderijen in wording. Een mooie 
kop/ beeld van zoonlief met als thema “lach” 
vinden we prachtig. Ook de houding van het 
beeldje van het op de vloer, voorover zittend 
meisje is voor ons boeiend eenvoudig en sterk. 
Ook een beeldengroepje van haar drie 

kinderen  toen ze nog klein, tussen 8 en 12, 
waren, met levenslust en elk een eigen 
herkenbaar karakter.  De wasbeeldjes hebben 
overigens tien jaar in de koelkast gelegen en 
zijn pas onlangs in brons gegoten. Ze blijkt 
sterk in het weergeven van natuurlijke, 
sprekende lichaamshoudingen. In de tuin staat 
een 40 cm. hoge “ volleybal yell”, uit 
zandsteen gekapt: een groepje van zes 
mensen, die in een kring, met de hoofden naar 
elkaar en armen over elkaar heen, één volume 
vormen. Er ligt een “Woutertje Pieterse” in 
beeldvorm in het donker onder een struik, als 
een soort Peter Pan en in een enthousiaste 
lichaamshouding . Arm Woutertje? Nee niet, 
want – zo zegt ze -de tuin buiten is goed voor 
zijn bronzen glans. 

 
Lidwien is het brein 
achter en ontwerpster van het logo van de Woutertje Pieterse 
basis school. 
 
 
 

Ook de Anne Frank school heeft haar logo aan Lidwien te 
danken. Wat een creativiteit!  
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Een aantal jaren geleden illustreerde ze ook het boekenweek geschenk van 
Maastricht . 
 
 

 
 
Zit creativiteit in de familie? Ja, haar moeder tekende goed, alleen had daar met 11 
kinderen en een eigen bedrijf weinig tijd voor. Dochter Anne-Marie heeft een 
aartje naar haar moertje, want ook zij wist op haar vierde al wat ze wilde worden: 
zangeres, danseuse en wat wil het geval? Ook deze dame leek geboren voor haar 
loopbaan en heeft inmiddels de school voor cabaret, musical, dans en zang in  
Amsterdam afgerond en werkt momenteel op de planken. Een van de zonen is de 
technische richting uitgegaan, maar het ontwerpen van websites etc. geeft hem toch 
ook weer artistieke bevrediging. 
 
En wij vragen; “Was dit nou wat je wilde op je vierde, wat je had gedacht en 
gehoopt?”. 
” Ja hoor, maar ik ben nog lang niet klaar, ik wil nog groter kunnen werken en door 
ruimtegebrek lukt dat nog niet. Toekomstdroom: iets groots neerzetten”. 
 
Dus wij van de Praatvogel helpen een handje: 
 
Relatie advertentie 
Zeer onafhankelijke, creatieve, slanke vrouw met veel potentie, maar te klein 
atelier,  
zoekt grote, lichte werkruimte om een langdurige relatie mee aan te gaan,  
voor het maken van grote beelden!  
 
Interview door Elise Bosman & Hans Dirken 
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Het estafettestokje naar 
een volgende wijkbewoner 
 
 
Mevr. Hans van den Broek 
 
Men zou me best een van de langstwonenden van deze Vogelwijk mogen noemen. 
Ik ben van, 1928, toen de eerste huizen, waaronder mijn huidige, in de Vogelwijk 
werden opgeleverd. Maar ik ben geboren in Rotterdam en kwam pas in oktober 
1940 in de wijk. Mijn ouders hadden in Drente, in Coevorden een Hotel-café-
restaurant, maar vader stierf toen ik tien jaar was. De tweede wereldoorlog brak uit 
en, omdat we geloofden dat die maar kort zou duren en dat dan eerst de westkant 
van het land zou worden bevrijd, trokken moeder en ik in bij een tante in de 
Merelstraat in deze wijk. 
 Pas in 1944 betrokken we dit huis, Lijsterstraat 7 en hier woon ik dus nu ook al 
weer 63 jaar. De meneer op het Leidse stadhuis, die over de toedeling van huizen 
ging, kwam ook uit Coevorden en wij hadden dus een streepje voor. De 
voorwaarde om Lijsterstraat  7 te huren was echter wel dat er een Duitsgezind 
(NSB ?) echtpaar  –  hij werkte voor de Duitsers in Katwijk  – bij ons kwam 
inwonen, op de eerste etage, waar een simpel keukentje werd aangelegd. Die lui 
zijn vlak na het eind van de oorlog weer verdwenen. 
 Daarna konden we, zoals veel vaker in de Vogelbuurt werd gedaan, verhuren aan 
studenten. Bij ons waren dat vooral studenten uit Indië/Indonesië. Die hadden een 
zogeheten Malino-Beurs om hier Indologie of Indisch Recht te studeren. We 
hadden er wel vijf in de kost en als moeder rijsttafel maakte, brachten ze nog extra 
vrienden mee. Het was een vol huis, maar wel gezellig. Ma en ik hadden beneden 
de voorkamer  en op twee hoog vóór onze slaapkamer. Moeder is tot haar dood in 
1983, toen ze 89 was, in dit huis blijven wonen. 
De huizen van de Vogelwijk waren eigenlijk bedoeld voor de arbeiders in de 
Leidse fabrieken in de binnenstad, maar dat was te ver en ook te duur. Ik weet nog 
wel dat vlak na de oorlog ons huis een huur deed van 35 gulden in de maand. 
Ergens midden jaren 60 kocht ik dit huis van het Nationaal Grondbezit voor twintig 
duizend gulden. Het waren in het begin nogal eenvoudige huizen. In 1940 hadden 
ze maar één watertappunt – koud natuurlijk – in het hele huis ! 
Ik ben hier in Leiden naar de HBS (Hogere Burger School, zo ongeveer VWO nu) 
gegaan, die aan de Burggravenlaan, wat later Rembrandtlyceum werd genoemd en 
uiteindelijk van Bonaventura werd. Omdat er enkele jaren na de oorlog nog grote 
schaarste was aan onderwijzers van de lagere school, was er een verkorte 
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opleiding. Na mijn HBS-B diploma kon ik de “kweek bevoegdheid” in één jaar 
halen. Daarna was ik inval-onderwijzeres en heb ik zowat op alle lagere scholen in 
Leiden onderwezen. Het langste bleef ik op de Montessorischool aan het 
Schuttersveld, wel zeven jaar. Ondertussen was ik begonnen met het studeren voor 
een diploma M.O (middelbare opleiding) Engels, eerst A en toen ten leste het B-
diploma. Tijdens die studie gaf ik onbevoegd ook al les. Bijvoorbeeld drie jaar in 
Den Briel, waar ik enkele dagen per week op kamers was. Uiteindelijk dan 
bevoegd lerares Engels op mijn vroegere eigen school, die HBS aan de 
Burggravenlaan. En laat ik daar dan blijven tot mijn 55e jaar, in ’83!  Ze moesten 
toen overal leraren kwijt en bleven gewoon het salaris doorbetalen. Zodoende heb 
ik toch mijn 40 dienstjaren als maximale pensioenbasis gehaald. Ik moet het nu 
toch wel weer eens over de Vogelwijk hebben: 
In de jaren vlak na de tweede wereldoorlog  werd hier een 80 procent van de 
huizen verhuurd; dus een minderheid was koophuis (in 1930 kostte zo’n huis 
zesduizend gulden =  € 2700). De wijk zag er nogal eenvormig uit: allemaal een 
ligusterheggetje en dat hek met twee horizontale metalen buizen. Zelfs de 
voordeuren waren gelijk: middenpaneel vuurrood, aan weerszijden donkergroene 
balkjes en de rest groen. De schoonheidscommissie van Leiden bewaakte dat. De 
bomen van de buurt zijn dus in één nacht in de hongerwinter van 1944 door de 
bewoners gekapt wegens de kou en brandstofschaarste. Het idee was dat de boom 
voor je eigen deur van jou was, maar wij hielden er alleen wat takken van over. 
Vroeger was er maar één kachel in zo’n huis, maar dat werden er geleidelijk meer, 
kolen-, olie- en gaskacheltjes en uiteindelijk centrale verwarming. In de oorlog 
werden er veel onderduikers gehuisvest. 
De bewoners van de Vogelwijk vormden een mix van alles: postbodes, artsen, 
onderwijzers, winkeliers met zaak aan huis, veel gezinnen met flink wat kinderen. 
En dan deed de meerderheid ook nog aan onderverhuur van kamers aan studenten 
en verpleegsters. Het was een middenstandsbuurt, maar mensen uit het centrum 
van Leiden vonden het een “sjieke buurt”, een “betere buurt”. Dat lag niet alleen 
aan die paar professoren die er woonden. Ik herinner me er twee, die we alleen 
kenden met hun bijnamen: “Opa Bontkraag” en “Opa Post”; ook de beroemde 
Tinbergen woonde ooit in de wijk. 
Er waren in die jaren direct na de oorlog nog niet zoveel auto’s. Er was de 
Rijschool van meneer Julien, op Lijsterstraat 14 geloof ik, en dat waren er twee, 
maar in de Roodborststraat waren er wel meer auto’s. Nu staat alles vol. 
Wat ik in deze tijd de min- en pluspunten vind van de wijk? Er zijn veel jonge 
mensen nu en ik vraag me wel eens af of ik hier nog wel thuis hoor; aan de andere 
kant is er ook dat pluspunt dat je spontaan aangesproken wordt en er soms echt 
hulp wordt aangeboden. De mensen hier zijn over het algemeen hulpvaardig en 
sociaal-voelend. Eigenlijk heb ik geen speciale wensen over de wijk. Misschien 
alleen een wens voor mijn huis: achter kijk ik al meer dan 60 jaar tegen die grote 
blinde muur van de Merelstraat, maar ook dat begint te wennen. Ik wil dus nog wel 
een tijdje hier blijven. Ik ga trouwens alleen weg als ik mijn poes mag meenemen. 
Nog wat over De Praatvogel? Die ziet er steeds goed uit en ik lees die van voor tot 
achter. Jammer alleen dat het niet lukt om permanent een echte jeugdrubriek 
overeind te houden. 
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- we in de herfstvakantie weer buurt & bos gaan schoonmaken en/of opknappen; 
dit vindt traditiegetrouw plaats op de woensdag in de vakantie.  Met pannenkoeken 
toe! 
 
-  een deel van de Leo Kanner School van het Curium haar intrek heeft genomen op 
de begane grond van het Nieuweroord gebouw en dat er waarschijnlijk nog een 
deel van de school daarnaar toe gaat verhuizen; 
 
-  de reigers van de Bremmerwei weliswaar regelmatig onderling vechten, maar dat 
aan onze Bremmerschaapjes gelukkig het blauwtongvirus waarschijnlijk voorbij 
gaat; 
 
-  komend najaar de wethouder zal gaan overleggen met onze Werkgroep 
Gezondheidszorg over de toekomstige bestemming van het Nieuweroord gebouw; 
 
-  komend najaar de andere wethouder zal gaan overleggen met enkelen van ons 
Boerhaave district over een verkeers- en parkeer-plan; 
 
-  er in het struikgewas van het Vogelplantsoen wel drie kinder schuil-speelplaatsen 
zijn (niet gaan storen!); 
 
-  dat het systeem van wijkagentschap weer eens is gewijzigd; de nieuwe wijkagent 
is nu Dirk Elissen, maar men kan alleen bellen naar het landelijk bureau (geen 
spoed) 0900-8844 en dan vragen naar bureau Leiden Noord; 
 
- dat zowel Jan van Doggenaar als Elise Bosman wegens andere werkzaamheden 
met het wijkbestuur van de Vogelwijk zijn gestopt, hetwelke hen zeer bedankt 
heeft voor de bewezen diensten;  
 
- dat er binnenkort zeer waarschijnlijk twee nieuwe wijkcomiteleden aantreden; 
 
-  er nog steeds plan en onenigheid is over het bouwen van een extra etage op de 
huizen van de Groene Spechthof; 
 
-  het volgend jaar al weer 80 jaar geleden is dat de eerste Vogelwijkse woningen, 
dat was aan de Lijsterstraat, werden betrokken (diverse woningen aan onze zijde 
van de Rijnsburgerweg zijn echter ouder en de eerste bewoning in de wijk stamt 
bewezen uit de IJzertijd, dus voor het begin van de jaartelling); 
 
-  dat we U na deze natte zomer een lekkere droge en warme herfst toewensen. 

door Noortje Noorderzon 
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Gediggie 
De redactie roept lezers op korte, grappige gedichtjes/rijmpjes in te zenden, van 
eigen maaksel of van anderen, die enig verband met onze Vogelwijk hebben. 
 
Vrij naar Jules Deelder: 
Als ik me ogen toedoe, 
ben ik in Honoloeloe, 
maar open ik ze en kijk, 
ben ik in de Vogelwijk. 
 
 
 
 
 
Het weiland lag er ook dit jaar weer prachtig bij : 
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