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Kopijdata Praatvogel       Deadline nummer 1, 2014 
 

De Praatvogel komt vier keer per jaar uit. De volgende Praatvogel wordt een speciaal 

Kerstnummer. De redactie stelt inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het eerstvolgende 

nummer is 30 maart. Alle stukken die na die datum binnenkomen, kunnen niet meer 

geplaatst worden. 

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

Meer foto’s staan op internet via    www.picasaweb.com/Praatvogel 

  

Voor donaties aan het wijkcomité  gironummer:  3216458 

De Praatvogel is een uitgave van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De auteurs 

zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng. De redactie behoudt zich het recht 

voor om kopij en ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te korten 

Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op prijs 

gesteld. U kunt uw stukje opsturen naar lijster13@telfort.nl 
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Nieuwjaarsborrel 2014 

 

Het wijkcomité nodigt alle Vogelwijkers uit 

 Op 

 1 januari 2014  

voor de Nieuwjaarsborrel in het Vogelnest bij 

de speeltuin. De borrel is van 

 16.00 tot 18.00 uur. 

 

Eerst, om 15.30 uur, zullen we met z’n allen nog 

wat vuurwerk-resten opruimen voor de 

welverdiende borrel. 

 

U bent van harte welkom om uw buurtgenoten 

een goed nieuw jaar te komen wensen. Tot dan!! 

 
 
 

Jaar in jaar uit valt De Praatvogel op de mat. Er zijn maar zeer weinig wijken 
in Nederland waar dat zo gaat. Het weerspiegelt de saamhorigheid in de 

wijk. 
De Praatvogel wordt zeer goed gelezen. Vroeger en nu nog steeds! In al die 

jaren hebben heel veel wijkbewoners zich hiervoor ingezet. Sommige 
gedurende een korte periode, andere jarenlang. Het is echt een blad van en 

voor de wijk. 
 

Veel komt in dit nummer aan bod: actuele zaken zoals de aankondiging van 
de Nieuwjaarsborrel (u komt toch ook?) en het activiteitenoverzicht van 

2014, maar bovenal veel verhalen over hoe het vroeger was. Zelf woon ik 
‘pas’ negen jaar in de wijk. Op de tijdschaal van de Praatvogel kom ik dus 

net kijken. Ik kan me nog herinneren dat ik als nieuwe bewoner het heel 

leuk vond om geschiedenis van de wijk te ontdekken. En dat hoor ik van veel 
nieuwe bewoners! 

 
Ik hoop dat de Vogelwijk nog vele jaren een hechte gemeenschap zal blijven, 

waar veel mensen een handje uitsteken om het tot een fijne wijk te maken. 
De Praatvogel brengt dat in beeld en maakt het tastbaar. Ik hoop nog 

jarenlang! 
 

Ronald Haverman, voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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De Praatvogel bestaat 25 jaar. Dat is een geweldige prestatie van ons aardige 

wijkblad. Het voortbestaan is geheel en al te danken aan alle bestuursleden 
en redacteuren die zich door de jaren heen hebben ingezet elk kwartaal het 

wijkorgaan te vullen met wetenswaardigheden omtrent de Vogelwijk.  
De redactie van nu achtte het de hoogste tijd de Praatvogelschrijvers uit het 

verleden te eren en hun namen nog eenmaal voor het voetlicht te halen. 
Daarom hebben we de oudgedienden gek gezeurd om nog één keer een 

aardig stukje te schrijven over ‘hun periode’ (“Ach, dat lukt toch wel? ’t Is 
maar één stukje – niks vergeleken bij een volledig nummer zoals vroeger“). 

Massaal hebben de sterren van toen gereageerd, en ze trakteren ons, lezers, 
op hun herinneringen; de roerige jaren waarin onze hele wijk ‘op de schop’ 

leek te moeten - dat er nog veel groen en rust is in de Vogelwijk is te danken 
aan de helden van toen -; de vogels in onze wijk; mijmeringen over de jaren 

’60; een brute inbraak; het planten van een ceder. Ook actuele artikelen 

werden ingezonden, al met al weer een nummer vol variatie. 
 

Dit Kerstnummer van de Praatvogel is nog eenmaal het podium van de 
wijkgenoten die zich vroeger belangeloos hebben ingezet voor onze wijk. 

HULDE! 
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De voorlopers van De Praatvogel 
Eveline Kamstra 

 

De eerste voorloper van de Praatvogel verscheen in 1951; het Mededelingenblad van 
de speeltuinvereniging De Vogelenwijk. Diverse namen hadden de wijkgenoten 
bedacht voor dit nieuwe orgaan: In Vogelvlucht; De Wijde Wiekslag; Ons Nest; De 

Zangvogel; de Volière en De Vogelenkweker. Het werd uiteindelijk De Vogelpost. 
 

 
 
In september 1972 verscheen Het Vogelwijkbericht.  

En in 1975 veranderde deze naam in Bericht uit de Vogelwijk.  
 
Het Mededelingenbord is 

ouder dan de 
Praatvogel. 

Tegenwoordig kan je de 
sleutel opvragen bij 
Lydia Sterrenberg, 

Lijsterstraat 5. 
 

 
In 1988 zag de eerste De Praatvogel het levenslicht; een A-4tje aan twee kanten 
bedrukt dat zo nu en dan werd rondgebracht. 
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Erik Gevers,  anno 2013: 
“Ik zat in het bestuur van het wijkcomité, 

en John van Haasteren ook. Hij zat ook in 
het bestuur van de speeltuinvereniging. 

Als zodanig hebben we toen veel gedaan 
om het speeltuingebouw op te knappen 
en dacht ik ook een wijkblad uit te 

brengen.We hebben het nou over heel 
lang geleden. Ruth den Hartog heeft er in 

gezeten. Cees Schaap was lang voorzitter 
tot hij uit de wijk verhuisde.  
Ik kan me nog iets van een wedstrijd 

herinneren om een logo te ontwerpen. 
Dat was voor de Praatvogel. Dirken deed 

mee maar ik dacht dat hij een gestileerde 
plattegrond van de wijk bedacht maar 
niet de vogels die het geworden zijn.” 

 
Vanaf 1990 verschijnt De Praatvogel (met 

enige uitzonderingen) vier maal per jaar. 
 

 
 
 

 
 

Al in het prille begin ontstonden vaste rubrieken die nu nog bestaan; verslagen van 
het jaarlijkse wijkfeest en de jaarlijkse vergadering en de rubriek Ondernemers in de 
Wijk. 

 

 
De Praatvogel, augustus 1990  
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De Praatvogel, december 1990 

 
Alle Praatvogels vanaf 1990 kunt u nalezen op onze website: 

http://leiden.vogelwijk.nl/praatvogel.htm.  
 
Nog één citaat wil ik hier aanhalen. In het allereerste redactioneel (De Praatvogel, 

juni 1990) spreekt de redactie de hoop uit dat het lezen van De Praatvogel tot nut en 
genoegen zal zijn: 

 
Die wens onderschrijven wij nog! Veel leesplezier met dit jubileumnummer! 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

http://leiden.vogelwijk.nl/praatvogel.htm
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De eerste trap 
Arno Konijnendijk, Leeuwerikstraat 21 

 

Vóór 1990 zorgde het Wijkcomité Vogelwijk ook al voor het blaadje De Praatvogel, 
maar dat stelde toen helaas niet veel voor. Het verscheen als twee vaag gestencilde 
bladzijtjes, één tot hooguit twee keer per jaar. Toch was het een goed initiatief om 

de wijkbewoners via het krantje te informeren en ze de kans te geven iets te 
schrijven. Het had alleen een impuls nodig. Die kwam er in het voorjaar van 1990. 

Het Wijkcomité en De Praatvogel gingen met kracht vooruit.  
Bij dat nieuwe begin was het zoeken naar de vorm van De Praatvogel. Er kwam 

steeds een andere omslag en er kwamen nieuwe, vaste rubrieken. In het archief van 
het wijkcomité zijn deze stijloefeningen nog te zien 
(http://leiden.vogelwijk.nl/praatvogel.htm). Sommige vaste rubrieken, zoals 

Ondernemers in de Vogelwijk, voor het eerst verschenen in augustus 1990, bestaan 

nog steeds.  
 
In het bijzonder fraaie boekje De Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse buurt is 

hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt van het voorwerk in de Praatvogels van 
oktober 1990 (Geschiedenis van de Opruimactie Bos van Bosman) en april 1991 (De 

Geschiedenis van de Vogelwijk). Het is op zijn zachtst gezegd jammer dat de periode 
1990-1992 van zowel het Wijkcomité als De Praatvogel in dat boekje wordt 
verzwegen. Komt dat door 

de strubbelingen die er 
soms waren in de opzet van 

De Praatvogel in die tijd?  
 
Er ging nogal eens werk 

verloren omdat het de 
deadline niet haalde en in 

het volgende nummer niet 
meer van belang was. Er 
moest een keer een 

interview de prullenbak in 
omdat de geïnterviewde de 

uitdrukking “het walletje bij 
het schuurtje houden” niet 
kende en vreesde dat zijn 

persoon daardoor in verband 
kon worden gebracht met de 

walletjes.  
Hoewel voor het 
themanummer over honden 

en katten (juni 1991) zeer 
veel voorstudie was gedaan 

en er maar liefst drie 
deskundigen waren 
geraadpleegd in verband 

met effecten op de 
gezondheid, waren veel 

wijkbewoners niet blij met dit nummer.  

http://leiden.vogelwijk.nl/praatvogel.htm
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Een nummer eerder werd de uitspraak, dat langdurig 
opknappen van een huis een wissel trok op de 

verdraagzaamheid van de buren, controversieel en 
leidde zelfs tot anonieme bedreigingen van de redactie.  

 
Bij herhaling probeerde de redactie in die tijd door 
middel van enquêtes te achterhalen wat de 

wijkbewoners dan wel graag in de bus kregen. De 
respons was wisselend maar altijd mager, al waren er 

lieve mensen die het vele werk van het Wijkcomité wel 
waardeerden inclusief het aankaarten van overlast. 
 

In vergelijking met het mooie handzame boekje dat De 
Praatvogel nu is, lijken de oudste nummers qua 

grafische vormgeving vlaggen op modderschuiten. Dat 
waren ze ook. In de Raadsherenbuurt was men veel 
verder. Maar o wee als je over samenwerking begon, of 

over van elkaar leren! Bij het bespreken van concepten 
in het Wijkcomité mocht de eindredacteur rekenen op 

fikse weerstand.  
Als ik tegenwoordig m’n leesbril erbij pak om De 

Praatvogel te lezen denk ik nog wel eens terug aan de 
eis van een lettergrootte die moest zijn aangepast zijn 
aan bejaarden (minstens 12 punt). Moeilijke woorden, 

zoals paracetamol, mochten niet.  
Na 1992 is De Praatvogel alleen maar beter geworden 

en daar ben ik blij om. Hij ziet er goed uit en verschijnt 
regelmatig. Ik hoop dat het werk in de periode 1990-
1992 inderdaad gezien kan worden als dat van een 

eerste trap van een raket. Zoals bekend levert de eerste 
trap de meeste kracht en energie. De Praatvogel staat 

nu in ieder geval op grotere hoogte. 
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Een impressie over de tijd in het wijkcomité van de 
Vogelbuurt 
 

Didi Pronk, Mezenstraat 3 

 
In 1988 kwamen we hier wonen. In die tijd toen mijn kinderen jong waren was de 
Annakliniek nog volop in actie in onze straat. Er werd orthopedisch schoeisel 

gemaakt, de auto’s reden af en aan. 
Ik vermoed dat ik zo rond 1990 enige tijd actief ben geweest in het wijkcomité.  

De redactie van de Praatvogel en het wijkcomité waren nog één geheel. 
We kwamen elke drie maanden bij elkaar, hielden eens per jaar een vergadering in 
de speeltuin en organiseerden de jaarlijkse Bos van Bosman schoonmaakactie met 

pannenkoeken na in onze mooie speeltuin. Ik herinner me bijeenkomsten bij de 
leden thuis als bijzonder gezellig en plezierig en heb met veel plezier mijn bescheiden 

bijdrage hieraan geleverd. 
Wat een feest is het nog steeds om te wonen in deze prachtige buurt met 
vriendelijke mensen en al dat groen, al die spelende kinderen op het plein en een 

geweldige speeltuin! 
 

 
 

 
De Praatvogel, oktober 1990 
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Hoe het Praatvogelkuiken uit het ei kroop 

Elisabeth Bakker, Roodborststraat 23 

 

In 1985 kwam ik met mijn dochtertje in de Roodborststraat wonen. Ik had een 
behoorlijk risico genomen door een sterk verwaarloosd (daardoor enigszins 
betaalbaar) huis te kopen maar ik was dronken van geluk in zo’n woonomgeving te 

kunnen starten en de drukke binnenstad te kunnen verlaten. Enigszins gesetteld -̶ het 

werkelijk geheel en verantwoord bewoonbaar maken van het huis heeft heel wat 
avonden, nachten, weekenden en improvisatie, en geld gekost - ̶ leerde ik al snel mijn 

directe buren beter kennen. Onze kinderen hadden dezelfde leeftijd en dan gaat het 
snel. Die buren vertelden dat er een Stichting Wijkcomité Vogelwijk en Omstreken 

bestond. Of ik misschien belangstelling had om de ingedutte status wakker te 
schudden? Er kwam een oprichtingsstatuut op tafel; d.d. 5 maart 1975. De 
doelstelling stond omschreven: de stichting zou zelfstandige activiteitengroepen, i.c. 

werkgroepen met een eigen bestuur, coördineren en stimuleren. Op dat moment 
werd er al gedacht aan bejaardenzorg, peuterspeelzaal, verkeer en groen, 

jongerenwerkgroep en woningen. Enfin, inmiddels waren er al nieuwe 
aandachtspunten die een wijkcomité op de agenda zou kunnen zetten. Op de een of 

andere manier voelde ik me een beetje verplicht om iets terug te doen, om iets bij te 
dragen aan de leefbaarheid van deze prachtige wijk. 
 

Wat er al was 
Er was een actieve speeltuinvereniging met activiteiten voor jong en oud 

(klaverjasclub), een tuincomplex en zo nu en dan namen wijkbewoners individueel of 
samen contact op met de gemeente als er iets te bespreken viel. Toekomstplannen 
over bebouwing op de Wassenaarseweg vanwege uitbreiding van de universiteit, de 

angst dat misschien het land van Bremmer zou worden opgeofferd aan woningbouw, 
vage plannen met betrekking tot het Bos van Bosman dat al jaren was verwaarloosd, 

broodnodige renovatie in de wijk, toename van de verkeersdruk en niet te vergeten 
de toekomst van het Annakliniekterrein; dat alles riep soms angstige vermoedens op. 
Enkele jaren later bleek dat niet geheel ongegrond. Er waren zelfs voornemens 

geweest met een bestemmingsplan om deze wijk op den duur maar te saneren … 
 

De Praatvogel 
Ik stelde voor om als spreekbuis van het wijkcomité een krantje op te richten en 
bedacht de naam ‘De Praatvogel’. Nu ik dit stukje schrijf zit ik tussen twee grote 

verhuisdozen met daarin oude Praatvogels en een heel archief met notulen van 
vergaderingen, brieven van en naar de gemeente, krantenknipsels, foto’s enz. enz. 

Dat komt er nou van want ik was namelijk ineens zowel secretaris van het 
wijkcomité als redacteur van de Praatvogel. In dit archief vond ik zojuist mijn 
tussentijdse overdenking over de toekomst van het wijkcomité, ge-ent op de 

toenmalige actualiteit en met de vraag op welke wijze je buurtgenoten het beste 
kunt betrekken bij te coördineren activiteiten. “Ook als je op basis van een enquête 

uitkomst minimaal geformuleerde doelen nastreeft dan laad je ook de verplichting op 
je deze zo goed mogelijk te behartigen en de beschikbare middelen zo goed mogelijk 
te besteden.“ Mooi gezegd, al zeg ik het zelf … Besloten werd om de Praatvogel als 

spreekbuis van het comité los te koppelen in die zin dat de redactie onafhankelijk zou 
zijn en dat het comité een vaste rubriek met mededelingen zou verzorgen. Voor 

opiniërende artikelen zou het wijkcomité niet verantwoordelijk zijn. 
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De Praatvogel, september 1997 

 

Van kuiken tot vogel 
In de jaren waarin ik nog als redactielid actief bleef, vergaderden we wel samen met 
het wijkcomité, zodat de informatie over de activiteiten van het comité snel konden 

worden afgestemd. Het maken van de Praatvogel was het zwaarst. Het moest 
allemaal zo goedkoop mogelijk en zo werkte ik op een elektrische typemachine met 

een flesje type-out, kopieerde stapels en stapels na werktijd bij de faculteit der 
Sociale Wetenschappen, waar ik werkte en later tegen betaling bij de drukkerij daar 

en vaak sloeg ik daar ook de nietjes er nog in. Het bezorgen deden we als 
redactieleden bij toerbeurt en soms werden we bijgestaan door behulpzame 
buurtgenoten. De Praatvogel is nu veel professioneler, het is natuurlijk ook een stuk 

gemakkelijker om bijdragen per e-mail te ontvangen, bestanden uit te wisselen en 
op te slaan.  

 
De inhoud 
In het prachtige boekje “De Vogelwijk, geschiedenis van een Leidse buurt“ (2010) 

tref je uiteraard ook onderwerpen aan waaraan we in de Praatvogel aandacht hebben 
besteed maar er is meer gebeurd. Behalve de vaste rubrieken die melding maken 

van het Wijkfeest, de Nieuwjaarsborrel, de schoonmaak van het Bos van Bosman, de 
jaarvergadering en de vele initiatieven die werden genomen wil ik, zeker voor de 
buurtgenoten die al die geschiedenissen niet hebben meegemaakt, wat voorbeelden 

geven. Ik grijp in mijn dozen en noem: de Open Tuinendag. De straatverlichting die 
in 1997 aan vernieuwde eisen moest voldoen. We hebben ons uiterste best gedaan 

om te voorkomen dat de felle lampen op de hoge palen zouden worden geplaatst, 
maar helaas … Zo ook werden er oude bomen weggehaald en nieuwe geplaatst. Niet 
iedereen was het met de keuze van boom en plek eens waardoor een onduidelijk 

plantbeleid werd uitgevoerd. Er was een gesubsidieerd renovatieplan groot 
onderhoud; je kon intekenen op vernieuwing daken, houtwerk, sanitair en dergelijke. 

Twee aannemers werden door de gemeente naar voren geschoven, één ging nog 
tijdens de renovatie-uitvoering failliet … Alleen over die ervaringen zou al een 
Praatvogel te vullen zijn. En dan de sloop Annakliniek en bouwplannen 

Annakliniekterrein. Ja, ja, Bosuilen en IJsvogels, hebt u enig idee wat zich daar 
allemaal heeft afgespeeld? Hoe Engelse krakers in de ontruimde kliniek hebben 

gewoond, dat er een grote brand is geweest, dat er een stelletje heeft gewoond met 
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een vos die werd uitgelaten als een hondje? Dat het terrein tegenover het Zonneveld 
als cricketveld werd gebruikt en dat toen de archeologische dienst ging graven en 

nauwelijks 50 cm onder het maaiveld een paardengraf werd aangetroffen? Het paard 
was onthoofd, het hoofd lag achter het dier, een rituele Romeinse begrafenis!  

 
Dat ik in mei 1995 het herdenkingsnummer “50 Jaar Bevrijd” kon samenstellen, op 
basis van ooggetuigenverslagen, was heel bijzonder. Een vredesduif op het kaft met 

een rood-wit-blauw vlaggetje had ik bedacht. Dat werd een avondje lintjes knippen 
en plakken.  

 
We schreven over groenteboer 
Wetselaar die nog lang de laatste, 

vaste middenstander is geweest van 
alle winkels die ooit op de hoeken van 

de Lijsterstraat gevestigd waren, en 
over de SRV wagen van Peter van 
Haasteren die vele huizen vele jaren 

heeft voorzien van zuivel. We vierden 
zijn 25-jarig jubileum in 1998 met een 

lied en gaven als cadeau een mobiele 
telefoon! Na behoorlijke druk 

uitgeoefend te hebben op de gemeente 
hebben we voor elkaar gekregen dat op 
de hoek van de 

Rijnsburgerweg/Lijsterstraat de 
parkeerplaats is vervallen nadat een 

vreselijke aanrijding had plaats 
gevonden op deze hoek waarbij een 
fietser door een vrachtauto is 

overreden, en waar ieder jaar op 6 april 
zijn vrienden nog ter nagedachtenis 

bloemen bij het verkeersbord plaatsen. 
We schreven over een grondwater-
probleem en organiseerden een 

bijeenkomst met de fractieleden van de 
PvdA.  

We schreven alert over de uitbreiding 
van depot chemisch afval bij het 
Gorlaeus-laboratorium en we hebben 

ook watermonsters van de sloot langs 
de Nachtegaallaan laten nemen toen 

we vermoedden dat er wel eens een 
hoge concentratie landbouwgif in zou 
kunnen worden geloosd. 
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De Praatvogel, maart 1996 

 
Het Zonneveld kon de verhalen kwijt over de ecologische status en last but not least, 
ook dat de Werkgroep Nieuweroord zich vanaf 1999 jaren lang heeft ingezet voor 

een goede afstemming met de buurt toen het COA gebruik ging maken van het pand 
was regelmatig te volgen in de Praatvogel. Een spreekbuis van het Wijkcomité, of 

niet? 
 
De Vogel vliegt uit 

Dit was een (onvolledige) terugblik op de bemoeienissen van de redactie in de jaren 
waarin ik met ontzettend veel plezier maar altijd onder grote tijdsdruk en samen 

met, in wisselende samenstelling, comité- en redactieleden een bijdrage trachtte te 
leveren. Herinneringen aan vergaderingen bij elkaar thuis tijdens koude 
winteravonden of heerlijk in een zomerse tuin. Onze kinderen, over wie ik het had 

aan het begin van dit stukje zijn allang volwassen en de wijk uitgevlogen. Voor zover 
ik weet wonen alle, opeenvolgende redactieleden nog in de wijk, op Eveline Voogd 

na. Aan één van ons zou ik graag een slotwoord willen wijden: Sytske Looijen uit de 
Vinkenstraat. Zij kwam in maart 1997 als ervaren NRC redacteur het wijkcomité en 
de redactie professioneel versterken. Haar inzet was groot, haar bijdragen 

doordacht, haar liefde voor vogels was meer dan symbolisch. Zij overleed op 12 
oktober 2003. 
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Vogels komen en vogels gaan: veranderingen in de 
Vogelwijk 
Nellie & Chris Smeenk-Enserink, Roodborststraat 16 

 

Toen we hier in 1976 kwamen wonen, liepen er geregeld hazen door de straat, en 
zag je ze elke dag in het weiland van 
Bremmer en in de Leeuwenhoekpolder. 

Vanuit onze slaapkamer hoorden we de 
koekoek op Endegeest en zelfs wel eens 

een wielewaal. Vlak voordat de 
Bosuilstraat werd volgebouwd, zongen 

er soms nachtegalen in de ruigte die 
daar toen nog was. Boven de weilanden 
van de Leeuwenhoek baltsten grutto’s 

en kieviten, de veldleeuwerik tierelierde 
hoog in de lucht, en onder de dakgoot 

van het laatste huis aan de 
Endegeesterstraatweg zat een kleine 
kolonie huiszwaluwen. In onze tuintjes 

en onder onze dakpannen leefde het 
van de tjilpende huismussen en 

uitbundig zingende spreeuwen. We 
hadden ‘s winters wel 25 mussen op het 
vogelvoer: een ware mussenmesterij.  

 
In het Bos van Bosman zong de tuinfluiter, een klein, bruinig vogeltje met een 

prachtige, ietwat merelachtige zang. Op de hoek van de Blauwe Vogelweg en de 
Wassenaarseweg zat ’s zomers steevast de grauwe vliegenvanger, die vanaf zijn 
uitkijkpost in een zwenkvlucht insecten ving. De gele spotvogel zong luidkeels in de 

struiken langs het slootje achter de huidige mytylschool; en de puttertjes kwetterden 
dat het een lieve lust was, langs de bosrand, op het ziekenhuisterrein en op het 

Zonneveld. Er kwamen boomvalken overvliegen, die hun nest hadden in het Bos van 
Endegeest, en torenvalken, die in de gebouwen van het ziekenhuis broedden, enkele 
jaren geleden zelfs in de toren van de Pauluskerk. De bosuilen hebben hier dit jaar 

helaas niet gebroed, maar wie weet komen ze terug; ook de ijsvogel zal hier 
misschien weer eens gaan nestelen, als de winter niet al te streng wordt en er meer 

ijsvogels overleven. 
 
Langzamerhand zijn al deze soorten bijna of helemaal verdwenen uit onze wijk en we 

vrezen dat we binnenkort ook de luidruchtige, bonte scholeksters moeten missen – 
ook dakbewoners – want daarmee gaat het niet goed. Gelukkig lijken de huismussen 

zich enigszins te herstellen: we hebben ze weer elke dag in de tuin, onlangs zelfs 
acht stuks – in geen jaren beleefd. Wat kan de mens blij zijn met een levende mus!  
 

Wij missen al die vogels en hazen. Maar er is ook wat voor teruggekomen. Zo nu en 
dan sluipt er een vos door de straten; je ziet hem vrijwel nooit, maar af en toe ruik 

je zijn geurmerk. Over de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen hebben we het 
nu even niet. Dat die nu overal op onze daken nestelen, is te wijten aan de vos. Die 

heeft zich in de duinen gevestigd en de meeuwenkolonie van Meijendel zodanig 
verstoord, dat de meeuwen zich naar veiliger oorden hebben verplaatst en in de 
wijde omgeving op gebouwen broeden. We hebben nog geen vossen op het dak 

gezien; misschien moesten we die daar maar eens loslaten… 
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Dan is er de slechtvalk, die wel eens 
op het dak van Nieuweroord zit of in 

de hoogbouw van de Leeuwenhoek. 
Dat is een roofvogel die vroeger alleen 

’s winters in Nederland voorkwam, 
maar waarvan er nu heel wat paartjes 
broeden in ons land, op torens en 

schoorstenen. Ook buizerds zag je 
hier vroeger nauwelijks: nu zitten ze 

er vaak, vooral op Endegeest, en nog 
vaker vliegen ze al roepend hoog 
boven de huizen: overtrekkend of 

spelend in de opstijgende 
luchtstroom. Aan de speciale 

alarmroep van de meeuwen op het 
dak hoor je het direct, als er een 
buizerd overkomt. En wat betreft de 

zangvogels: we genieten nu alweer 
jaren van de heldere zang van de 

zwartkop, die zich in elk bos en park 
heeft gevestigd. Een meer bescheiden 

aanwinst is de onopvallende, 
grijsbruine heggemus, die de laatste 
jaren steeds talrijker lijkt te worden in 

onze tuintjes – als we die tenminste 
niet betegelen en wat heggetjes of 

struikgewas laten staan! 
 

En sinds dit jaar hebben we onze ooievaars, al kun je erover twisten of die echt 

helemaal wild zijn. Het liep deze zomer helaas niet goed af. Van de twee jongen 
heeft de moeder er eentje na enkele weken overboord gegooid en het tweede jong 

heeft het ook niet gehaald; waarschijnlijk was er toch niet genoeg voedsel in de 
omgeving. We hebben nu ooievaars in de Leidse Hout, in Warmond en in de 
Merenwijk, en dat is misschien wat veel. Dat ooievaarsnest had veel bekijks en heeft 

zelfs verkeersopstoppingen veroorzaakt op de Leidsestraatweg. 
 

Nog wat insectennieuws: op het Zonneveld hoorden we een paar jaar geleden 
curieuze snorrende geluiden, die afkomstig bleken van veenmollen, grote 
krekelachtige insecten, die bijna hun hele leven onder de grond zitten en aardig 

kunnen knabbelen aan plantenwortels; net zoals de woelratten. We hebben ze 
daarna niet meer gezien of gehoord, maar wie weet … De dagvlinders doen het de 

laatste jaren minder goed, maar een mooie aanwinst is de gehakkelde aurelia, die 
hier vroeger niet voorkwam.  
  

Ten slotte hebben we de exoten, de vreemdelingen onder de vogels. Een “exoot” 
noemen we een soort die hier door toedoen van de mens is gekomen, al of niet met 

opzet. Meer dan vijftig gakkende Canadese ganzen, een stuk of wat blazende en 
sissende Nijlganzen en een enkele keer een casarca (roestgans) bevolken het land 
van Bremmer. De gillende halsbandparkieten zorgen in het Bos van Bosman voor 

ware oerwoudgeluiden. We vinden ze prachtig en helpen ze de winter door met onze 
mezenbollen en pindaslingers en genieten van hun kleuren en geklim. Een nadeel is, 

dat ze boomholten in beslag nemen, en soms broedende vogels of rustende 
vleermuizen eruit jagen of erger. ’s Avonds zie je ze massaal naar het zuiden 
vliegen: de dieren uit de verre omgeving komen dan bij elkaar en slapen in enorme 

gezelschappen. Indrukwekkend is de slaapplaats op het eilandje in de Hofvijver in 
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Den Haag, vlak vóór het Torentje. Ga daar in de schemering maar eens kijken. Al die 
nieuwkomers zijn tot in de hoogste kringen ingeburgerd en niet meer weg te denken 

uit ons land en uit onze wijk. Leer er maar mee te leven: je gaat ze nog aardig 
vinden ook – net als de andere vreemdelingen … 

Beste Vogelwijkers, 
Inno Frencken, Merelstraat 9 

 
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Praatvogel, leek het mij leuk om 
ook (weer eens) een stukje te typen. Nu klinkt dat erg spontaan, maar dat is het niet 

helemaal. Na wat ‘brievenbus-spam’ van Eveline Kamstra met het dringende verzoek 
om een bijdrage, begon het weer langzaam te dagen. Hoe het was om te moeten 

leuren om stukjes voor de Praatvogel. Daar waren wij in ‘mijn tijd‘ ook mee bezig. 
Stukjes werden dan aangeleverd op 
losse, al dan niet handgeschreven 

papiertjes inclusief tekeningen. Met 
schaar en lijm werden dan de pagina’s in 

elkaar geknutseld en na ellenlang 
kopiëren was er weer een Praatvogel tot 
stand gekomen. Dan praat ik over begin 

jaren ’90. 
 

Toen ik in maart 1992 lid werd van het 
wijkcomité vond ik dat dat anders kon. 
Omdat ik werkzaam was in de 

computerindustrie en een eigen PC met 
laserprinter tot mijn beschikking had, 

werd natuurlijk de daad bij het woord 
gevoegd. 
Allereerst moest de voorkant anders. Ik 

bedacht toen dat het handig zou zijn om 
op een plattegrond te laten zien wat er 

nou eigenlijk allemaal precies bij de 
Vogelwijk hoort. En een prominent 

gebruik van het prachtige Stichting 
Wijkcomité Vogelwijk logo op de 
voorzijde in het groot en op elke 

bladzijde in het klein gaf extra cachet. Met een goede tekstverwerker met 
automatische pagina-indeling en het overtypen van alle teksten die ik binnen 

sprokkelde, kreeg zo de eerste echte elektronische Praatvogel in april 1992 gestalte.  
Het deed mij genoegen die op de vogelwijk site terug te vinden. Het template dat ik 
ontwikkelde voor de pagina indeling is nog enige jaren in gebruik geweest. 

Na anderhalf jaar heeft een ander het Praatvogel stokje van me overgenomen omdat 
ik net daarvoor besloot mij als penningmeester in te zetten voor de wijk. Dat heb ik 

tot maart 1996 gedaan en na vier jaar lid van het wijkcomité te zijn geweest, werd 
het tijd voor andere enthousiaste wijkgenoten. Ik heb vier mooie jaren in het comité 
meegemaakt. Geweldig om bij de andere bestuursleden op bezoek te kunnen gaan 

en het interieur van hun huizen te kunnen bewonderen. 
De sfeer in de wijk is in al die jaren grandioos gebleven. Dat blijkt vooral ook tijdens 

de fantastische wijkfeesten die ook toen al georganiseerd werden. Het dorpse 
karakter van onze wijk met al stadse geneugten heeft mij altijd enorm 
aangesproken.  

 
Ik wil hier niet meer weg! 
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Mijn tijd in het bestuur van de Vogelwijk 
Herman van der Kooij, Vinkenstraat 6 

 
Van Eveline Kamstra kwam het verzoek om een stukje in de Praatvogel te schrijven 

over mijn tijd in het bestuur van de Vogelwijk, omdat de Praatvogel 25 jaar bestaat. 
Ik heb zelf het idee dat de Praatvogel al veel langer bestaat, maar dat zou eens 

nagevraagd moeten worden aan Nel van der Steen en Puck de Vink, oude rotten in 
het vak, die volgens mij in de jaren ’70 en ’80 actief waren in de wijk. 
 

Bert en ik zijn in maart 1989 in de Vogelwijk komen wonen na een verblijf van negen 
jaar in de Kooi. Onze vrienden Jan en Annemiek Zwaan, beiden kunstschilder, 

woonden op Vinkenstraat 6 en kondigden in 1988 aan te gaan verhuizen richting 
Kampen, omdat Jan daar doceerde aan de Kunstacademie.  
Wij waren het snel eens over de koopprijs en gelukkig kwam alles voorspoedig rond, 

zodat we het huis in maart 1989 konden kopen. Op 5 april konden we, na een maand 
van klussen, verhuizen.  

Het wonen in de wijk beviel ons uitstekend. Het was een beetje mijn oude buurt, 
aangezien ik de eerste veertien jaar van mijn leven in de Houtlaan heb gewoond en 
ik op de Leidse Houtschool naar school ben gegaan.  

In 1992 stond in de Praatvogel een oproep dat er mensen nodig waren in het 
bestuur. Het leek me een goede manier om iets terug te doen voor de wijk en zo ook 

meer mensen uit de wijk te leren kennen. 
 
Krakers in de wijk 

In die tijd was de nieuwbouw nog niet gerealiseerd en stonden er nog wat oude 
gebouwen van de Annakliniek, zoals de werkplaats en de tuinmanswoning. In het 

begin werd er ook nog door werknemers van de Annakliniek in deze werkplaats 
gewerkt. Toen ook dat stopte, hebben we een hele periode krakers gehad die zich 
toegang hadden verschaft tot de werkplaats en de tuinmanswoning. Zij zorgden af en 

toe voor overlast. Zo tapten ze elektriciteit af van een lantaarnpaal in de Mezenstraat 
en werden er ook af en toe injectiespuiten gevonden. De wijk was een beetje 

verdeeld over deze krakers, over wie ene Scott de leiding had. Sommigen ergerden 
zich aan hun aanwezigheid en anderen vonden het juist wel avontuurlijk en gunden 

deze mensen ook een woonruimte. Als wijkcomité moesten we daar een beetje 
tussendoor laveren.  

 
De Praatvogel, december 1994 

 
De Vinkenmaffia 
In die jaren zaten onder anderen Liesbeth Bakker, Didi Pronk en Friso Vermeulen in 

het comité. Later kwamen daar uit de Vinkenstraat nog Trudi Kraan en Gert van Dijk 
bij. Aangezien de laatste twee ook in de Vinkenstraat woonden, werden wij drieën al 

snel de ‘Vinkenmafia’ genoemd. 
Behalve dat er veel bureaucratisch georganiseer aan te pas kwam, zoals contact met 
de gemeente, herinner ik me toch vooral de gezellige sfeer, de leuke dingen die we 
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organiseerden: de opruimactie van het Bos van Bosman, het wijkfeest, evenementen 
met de Speeltuinvereniging en spontane acties als een koek-en-zopie-tent op het 

slootje bij de Nachtegaallaan in een jaar dat er opeens veel ijs lag. Ook gingen we op 
bezoek bij de ouders van pasgeboren baby’s die van ons een truitje kregen met de 

vogel erop van de straat waarin ze woonden. In die tijd ben ik ook begonnen met het 
organiseren van de open-tuinendagen. Wij hadden dit fenomeen in Engeland ontdekt 
en ook in Nederland werden er open-tuinen-dagen georganiseerd, maar meestal 

waren dit erg grote tuinen. Het leek mij juist leuk om te zien wat andere mensen met 
hun vierkante postzegel hadden gedaan en daarbij kwam natuurlijk ook het sociale 

aspect kijken dat je weer eens op een andere manier buurtgenoten leert kennen. Het 
was een succes, en deze dag wordt nog steeds eens in de drie jaar georganiseerd. 
 

Omstreeks 1999 ben ik gestopt. De nieuwbouw kwam eraan en die zou nogal wat 
inspanning vereisen. Gelukkig waren er genoeg mensen die de kar wilden trekken en 

zich wilden inspannen om zich tegen de gemeente te weer te stellen. Dat de 
nieuwbouw uiteindelijk zo mooi is geworden, is vooral aan hen te danken.  
 

Ik heb een mooie tijd beleefd in het wijkcomité, waarin ik veel mensen in de wijk heb 
leren kennen. Ik kan dan ook iedereen aanraden zich voor een aantal jaren actief op 

te stellen in onze mooie wijk, waarin we toch allemaal met zoveel plezier wonen.  
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De papegaai 
Friso van der Meulen, Nachtegaallaan 5 

 

Eind 1993 werd ik lid van het Wijkcomité, met als belangrijkste taak de eindredactie 
van de Praatvogel. Als ik niet de eerste was die de Praatvogel op een computer 

vervaardigde, dan toch in ieder geval de eerste die het op een Apple deed: een van 

de eerste Macintosh modellen. 
Daarmee werd de Praatvogel het blad dat we nu nog kennen: net echt drukwerk 

waar tekst werd afgewisseld met plaatjes. We stapten toen ook over op het nu nog 
gehanteerde A5 formaat. Wat nog lang is blijven bestaan nadat ik met de Praatvogel 
ben gestopt, is de papegaai voorin het blad met een plakkaat in z'n poot waar de 

namen van het Wijkcomité in stonden. Als ik het goed heb, is die papegaai pas 
ergens in dit of het vorige jaar verdwenen. Een beetje afgerond heeft die praatvogel 

dus zo'n twintig jaar de Praatvogel opgesierd. Dat is des te opmerkelijker omdat het 
bestand met het oorspronkelijke plaatje al zeker vijftien jaar niet meer beschikbaar 
is: er kwamen dus veel knip- en plakwerk en digitale vaardigheden aan te pas om op 

het plakkaat van de papegaai telkens de actuele gegevens van wijkcomité en 
redactie te vertonen: hulde aan de opvolgende redacteuren voor dat wapenfeit! 

 
Voor wie nu denkt dat ik me met de Praatvogel als enige taak er makkelijk van 
afmaakte, nog een korte schets van de situatie toen. In die tijd hadden nog maar 

weinig mensen een eigen computer thuis. De kopij werd dus aangeleverd in alle 
denkbare vormen: een incidenteel computerbestand, maar veel ook getypte of 

handgeschreven velletjes. Een groot deel van mijn werk als Praatvogel-redacteur 
bestond dus uit het invoeren (overtypen) van de teksten in de computer waarmee de 

Praatvogel werd opgemaakt. Wat later toen meer en meer kopij digitaal werd 
aangeleverd, kon ik het redactiewerk combineren met het voorzitterschap van het 
wijkcomité ... Dat was in de tijd waarin de gemeente de plannen ontwikkelde om het 

terrein van de Annakliniek te bebouwen. Hoe dat is afgelopen, is bekend. De 
verhalen daarover passen in een jubileumnummer van de Praatvogel over de 

'wapenfeiten' in de strijd om onze wijk leefbaar te houden en het typische Vogelwijk 
karakter te behouden. Tot nu toe is dat ontzettend goed gelukt en nog steeds 
fungeert de Praatvogel daarbij als belangrijk informatie-platform. En door de 

artikelen over de wijkbewoners, hun huizen, werk en hobby's en de verslaggeving 
over de jaarlijkse evenementen draagt de Praatvogel zelf ook in belangrijke mate bij 

aan het typische Vogelwijk karakter. Gefeliciteerd met dit jubileum en nog vele jaren 
gewenst als spil in de Vogelwijk!  
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In april 2010 verscheen de papegaai met plakkaat voor het laatst 

 
 
 
 

Zomaar enkele herinneringen 
Trudi Kraan, Vinkenstraat 10 

 

1995-2003:  acht bewogen jaren in het wijkcomité Vogelwijk waarvan vijf 
jaar als penningmeester 
25 jaar Peter van Haasteren in de wijk, onze rijdende kruidenier in zijn SRV-wagen, 

wij verrasten hem met een versierde wijk, een lied en een gezamenlijk cadeau, 
namelijk een –hoe modern!- mobiele telefoon. Hij was er verguld mee. 

 
Liesbeth Bakker, destijds secretaris, plakte op alle Praatvogels een rood-wit-blauw 
vlaggetje ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding. 

 
We werden verplicht door de gemeente om een vereniging te worden in plaats van 

een stichting. Wij zagen op tegen het administratieve gedoe (ledenadministratie en 
dergelijke). Wij kregen ontheffing onder de voorwaarde dat we jaarlijks een 
wijkvergadering zouden houden om verantwoording af te leggen over het gevoerde 

beleid. 
Zo ontstond (in 1998) de eerste wijk-jaarvergadering. De toenmalige voorzitter, 

Friso van der Meulen, beloofde zijn hoed op te eten als er meer dan 20 mensen 
aanwezig zouden zijn. Er kwamen er bijna 100. De hele vergadering lag zijn hoed op 
tafel. Aan het eind van de avond kwam hieronder een heerlijke hoed-vormige taart 

tevoorschijn die we met z’n allen opaten. 
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Er was een chronisch geldgebrek: de jaarlijkse subsidie was net voldoende voor de 
vier Praatvogels. Daarom hielden we een extra geldinzameling in de wijk door in alle 

Praatvogels een acceptgiro te stoppen. Er kwam veel meer geld binnen dan verwacht 
(ruim 1500 gulden!).  

Daarop volgde de aanzegging van de gemeente dat we geld moesten terugstorten 
omdat het saldo aan het eind van dat jaar te hoog was. Dit resulteerde in een vurig 
optreden van mij als penningmeester (met steun van comitélid Jaap Mels) in de 

commissie bezwaarschriften om dit ongedaan te maken. Met succes! 
 

Heel veel moeizame 
vergaderingen met de gemeente 
over de geplande nieuwbouw 

langs het plantsoen (luxe villa’s, 
wonen in het groen). Gert van 

Dijk, destijds voorzitter van de 
werkgroep nieuwbouw, schrijft 
daar meer over. Het geplande 

poortgebouw van vijf 
verdiepingen ging in elk geval 

niet door! 
 

Het grote reclamebord voor de 
nieuwbouw in het plantsoen 
werd op een nacht omgezaagd. 

De daarop volgende vergadering 
bij de gemeente was men 

woedend op ons: “Wij willen niet 
meer met u overleggen als u uw 
achterban niet wat meer in de 

hand heeft …” 
 

Het gevecht om het plantsoen tijdens de bouw van de nieuwe wijk beschikbaar te 
houden voor de kinderen in de wijk. Het bleek al beloofd aan de aannemer als 
opslagplaats. Wij kregen uiteindelijk grotendeels onze zin.  

 
De uitbreiding van de Mytylschool en de verbinding met het revalidatiecentrum dwars 

door de ‘Ecologische hoofdstructuur’. Een erg boze wijk! Dankzij ons aller 
inspanningen kwam er een onderdoorgang onder de sluis tussen Mytylschool en 
revalidatiecentrum.  

 
De werkgroep verkeer die ijverde tegen sluipverkeer door de wijk, met succes! 

Overleg over de rotondes op de kruisingen in de Lijsterstraat. Echt mooi werden ze 
nooit. Uiteindelijk verdwenen ze helemaal.  
 

Een informatieavond over het asielzoekerscentrum in Nieuweroord.  
De gemeente toonde zich een onbetrouwbare gesprekspartner door niet duidelijk te 

zijn over de duur van de verhuur aan het COA. Ter plekke bleek dat voor 10 jaar te 
zijn. Later is met vallen en opstaan beter overleg tot stand gekomen, dankzij grote 
inspanningen van toenmalig voorzitter Ruud Stam. 

Wijkcomité-leden Kees Post en Hans Dirken (en Hans Diehl, red.) verfden samen een 
groot 30 km-bord op de toegangsweg naar het revalidatiecentrum waar deze 

overgaat in het fietspad, om auto’s te manen tot langzaam rijden.  
 
 

“VSOP” (Vogelwijkse Straatmarkering Ouderen 

Ploeg) in actie op 13 augustus 2003 
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Regelmatig piepte het gerucht op dat op het weiland van Bremmer nieuwbouw 
gepland werd. Dit bleek (tot nu toe?) steeds loos alarm.  

 
Inspraak over de herinrichting van het plantsoen na de nieuwbouw. Eerst een 

enquête onder wijkbewoners. De gemeente (in de persoon van de heer Bollen) 
luisterde naar ons: wij wilden een gewoon veld, zonder speeltoestellen of 
waterpartijen of stenen trappen en muren, zonder vaste doelen maar met kinderen 

die voetballen en doelen maken van truien, jassen, en zo is het geworden.  
 

Het was een hectische tijd, maar ook heel leerzaam. En ik ben blij dat anderen 
steeds weer het stokje overnemen. Zoals nu recent met de succesvolle acties tegen 
de nieuwbouw in het Bos van Bosman. Onze wijk is eigenlijk al lang een 

participatiesamenleving in een notendop! 
 

 
 

Een bewogen tijd 
Jaap Mels, Leeuwerikstraat 2 

 

Het begin van deze eeuw was een bewogen tijd voor de Vogelwijk. Het eerste plan 
waar ik mee te maken kreeg betrof het Bos van Bosman, Dat moest worden 

teruggebracht naar zijn oorspronkelijke vorm, het ontwerp van Leonard Springer, en 
de zichtlijnen dienden te worden hersteld. Zicht op wat? Op de flat, dus.  
Ik was niet de enige die het wilde laten verwilderen. Alleen de waterlopen moesten 

worden verbeterd, vonden we. Er was toen veel wateroverlast in de wijk en we 
hoopten op een positieve bijdrage aan dit probleem. Al snel verschenen er allerlei 

voorstellen in de Praatvogel, maar een park was daar niet bij. We vreesden vooral 
kaalslag want inrichting in zijn oorspronkelijke vorm bleek al snel veel te duur. Daar 
waren honderden rododendrons en allerlei exotische boomsoorten voor nodig. Wat je 

nu ziet is een (goedkoop) compromis dat destijds werd gesloten.  
Daarna kwam het klapstuk. De Nieuweroordflat moest worden ingericht als 

asielzoekerscentrum en dat bracht de gemoederen flink in beweging. Veel mensen 
vonden de vestiging van het AZC in onze wijk maar niks en het wijkcomité deed zijn 

best om allerlei toezeggingen los te peuteren van de gemeente om eventuele 
overlast te beperken. Er was in de Praatvogel echter ook een paar maal scherpe 
kritiek op de weinig meegaande opstelling van het wijkbestuur.  Achteraf gezien 

misschien terecht, want ik kan me niet herinneren dat we ooit problemen hebben 
gehad met die bewoners. Soms verdween er een fiets, maar dat kon net zo goed 

door iemand anders zijn gedaan. Positief gevolg was dat er fietsen voor de 
asielzoekers werden aangevoerd. Ik zal dit allemaal niet oprakelen. Het is verleden 
tijd en tot in detail na te lezen in het archief. 

 
Het was ook de tijd waarin het terrein van de Annakliniek werd bebouwd. Je kunt het 

je haast niet meer voorstellen maar dat terrein had vele jaren braak gelegen en was 
veranderd in een soort natuurgebied met prachtige, hoog opgeschoten heesters en 
verwilderde waterlopen en werd bewoond door vreemde vogels. Barmsijsjes, 

houtsnip, bosuil, en een enkele Schot, die zijn intrek in de restanten van de Anna-
kliniek had genomen, werden er onder andere gesignaleerd. Iedereen vond het 

jammer dat het moest verdwijnen (behalve die Schot, natuurlijk, vast een junkie) en 
het eerste ontwerp, massieve bebouwing direct aan de Leeuwerikstraat met een 
poort, werd onmiddellijk honend weggestemd. 

Van het plan om aan de Nachtegaallaan appartementen te bouwen die ook voor de 
oudere bewoners van onze wijk betaalbaar waren kwam anderzijds weinig 
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terecht. Daar was de grond inmiddels te duur voor geworden. Ook hier kwam kritiek 
in de Praatvogel op het wijkcomité, dat te weinig oog zou hebben voor de belangen 

van de aanpalende percelen. Dat was echter niet terecht. De projectontwikkelaar 
legde onze voorstellen op dat punt gewoon naast zich neer.  

 
In het algemeen was de verhouding tussen gemeente en wijk toen slecht en werd 
gekenmerkt door tal van conflicten. Zelfs over de nieuwe lantaarnpalen ontstond 

commotie. Die waren veel te hoog en schenen in onze slaapkamers. 
Dat was voor de sociale veiligheid, zei men. Was het algemeen bekend dat de 

slaapkamers in de Vogelwijk zeer onveilig waren? Of waren ze gewoon over van een 
of ander verkeersplan?  
 

De Praatvogel stond jarenlang vol met dit soort zaken en meestal werden er door de 
redactie ook nog een paar extra edities uitgebracht om nieuwe informatie tijdig bij de 

bewoners te bezorgen. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de geschiedenis van 
de wijk en haar bewoners. Eigenlijk leuker, vind ik. Ik lees die stukjes altijd met 
plezier.  

 
Ik zei het al, een bewogen tijd.  

  

 
 
V.l.n.r.: Jaap Mels, Sytske Looijen, Trudi Kraan, Bert Buisman, Kees Post, John van Haasteren 

(circa 2000), die een boompje planten op het speeltuinterrein. 
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De Nachtegaallaan in de zestiger jaren 
Hans Weeda, Nachtegaallaan 17 

 

Toen wij met vijf kinderen juli 1964 in de Nachtegaallaan kwamen wonen, troffen wij 
in dat laatste blok 16 kinderen aan, genoeg speelkameraadjes voor onze kinderen. Al 
die kinderen konden gewoon op een stille, doodlopende straat buiten spelen. Daar 

was toen alle tijd voor omdat de televisie nog weinig voorstelde. De favoriete 
spelletjes waren touwtje springen, knikkeren, hinkelen, tikkertje, verstoppertje, 

elastieken en stand in de mand. Zelfs het spelletje 'schipper mag ik overvaren' kon 
er met veel plezier zonder enige onderbreking worden gespeeld. 

 
Onze nog kleine kinderen konden gewoon vlakbij in zes buurtwinkels in de 
Lijsterstraat de boodschappen doen. Langs de deur kwamen nog de schillenboer met 

paard en de bakker. Grappig was dat er een kledingverhuurzaak [in de Lijsterstraat, 
red.] was, waardoor in de Sinterklaastijd gewone mensen naar binnen gingen en 

opeens diverse Sinterklazen en Zwarte Pieten naar buiten kwamen. Het grasveld van 
de Annakliniek aan de Leeuwerikstraat was verboden voor kinderen en die werden 
dan ook steevast weggejaagd. Schuin achter ons huis was er de Annakliniek met 

haar werkplaats en varkenshok. Krijt was er in overvloed, daar zorgde de Annakliniek 
voor met haar afvalberg van gipsen armen en benen. De speeltuin was ook erg 

geliefd bij onze kinderen en zij hadden ieder jaar weer grote pret bij het 
huttenbouwenfeest. Vanuit de speeltuin konden de kinderen de wei op klimmen om 
naar het verste eilandje te gaan en daar een hut te bouwen. Broedvogels hadden er 

daardoor op de wei niet veel te zoeken. Op hazen werd toen eenmaal per jaar door 
een compleet als jager uitgedoste heer tot ons misnoegen gejaagd. Er waren koeien 

in de wei en die brachten de kinderen wat dichter bij de natuur doordat zij één maal 
het kalven konden meemaken. 
 

Aan de andere kant van de speeltuin waren er volkstuinen, waar toentertijd ook 
kinderen een klein tuintje konden onderhouden. Dat complex was ook met enige 

moeite toegankelijk voor bewoners van Endegeest. Dat werd erg duidelijk toen onze 
dochter er opeens een potloodventer tegen kwam. Achter de Annakliniek lag het 
Pomona-voetbalveld waarvan op zaterdag druk gebruik werd gemaakt. Verderop 

naar de A44 lag  een heel groot onbebouwd terrein met ook nog een klein groepje 
volkstuintjes naast de Trambaan. Vanuit de wijk konden de kinderen het bos van 

Bosman in door over een muur te klimmen. Het was een avontuurlijk bos voor de 
kinderen om er te spelen, in bomen te klimmen en hutten te bouwen. Het 
oorspronkelijke huis van Bosman was nog in gebruik bij de belastingdienst. 

Overigens was de Blauwe Vogelweg toen nog niet aangelegd.  
 

In het laatste blok woonde ook een sportvlieger die ons en enkele kinderen een 
enkele keer meenam op vliegtochtjes. Ook draaide hij wel eens rondjes boven zijn 
huis waarop zijn vrouw naar buiten rende om met een groot wit laken te zwaaien.  

Op een gegeven dag werd door ons aan een stelletje jongetjes, die steentjes naar de 
eenden in de sloot gooiden, een flinke uitbrander gegeven. Hun wraak werd de 

volgende ochtend duidelijk. In ons voortuintje waren plotsklaps een stuk of wat 
kapotjes verschenen. Die kwamen van het dichtstbijzijnde eilandje dat toen voor de 

oudere jeugd een soort oefenplek was voor zeer interessante activiteiten. Dit had 
overigens niets van doen met het feit dat een buurvrouw verderop als arts werkzaam 
was op bureaus van de Nederlandse  Vereniging voor Seksuele Hervorming. 
 

Kortom, terugziend waren de zestiger jaren vooral voor de kinderen heerlijke jaren. 
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De kinderen Weeda bij het land van Bremmer, jaren ‘60 

 
 

 

Anekdotes over de wijkwerkgroep Bestemmingsplan 
Vogelwijk 
M. van Dijk (in gesprek met de redactie),  

 

In de tweede helft van de jaren ’90 waren er voor onze wijk behoorlijk wat 

verontrustende bestemmingsplannen in de maak. De wijkwerkgroep 
Bestemmingsplan Vogelwijk, bestaande uit circa 13 personen, heeft zich intensief 

gebogen over de gemeentelijke plannen voor de toekomstige woningbouw op het 
Annaterrein, de bouw van het Zeehospitium op het Pomonaveld (het huidige 
Rijnlands Revalidatiecentrum), de uitbreiding en nieuwbouw van de Mytylschool, de 

ecologische zone (het huidige Pomonapad), alsook de plannen met het Bos van 
Bosman en de komst van het COA in Nieuweroord. 

 
Voorzitter van de werkgroep was Gert van Dijk. Met Hans Weeda en M.van Dijk 

vormde hij de wijkvertegenwoordiging in gesprekken met de heer Lamers van de 
gemeente Leiden. Marca werd als advocate meegevraagd “om de akelige vragen te 
stellen, want dat kan jij zo goed”, aldus wijkgenoot Weeda.  

De gemeente bleek geen transparante speler: eerst ontbraken tekeningen, plannen 
of cijfers. Vervolgens bleek de gemeente al een projectontwikkelaar de opdracht tot 

het bebouwen van het Annaterrein had gegund.  
 
Gelukkig zaten er uiterst alerte en scherpzinnige buurtbewoners in de wijkwerkgroep 

die met succes de bouw van een vijf verdiepingen tellend poortgebouw wisten te 
voorkomen.  
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Gekscherend zeiden ze onderling eens tegen 

elkaar dat, ingeval ze niet erin zouden slagen 
dat te weren, aan de voorzijde van dat 

vermaledijde poortgebouw ook maar een 
groot standbeeld moest worden opgericht 
van de toenmalige wethouder, gezeten op 

een steigerend paard, als Napoleon die een 
veldslag wint.  

Er zijn natuurlijk veel verhalen te vertellen 
over de belevenissen van de werkgroep, 
maar ach, het is al een poos geleden. 

Vandaag de dag zien we de vruchten van hun 
inzet: een leefbare, rustige en groene wijk 

zonder gesubsidieerde woningbouw en met 
een prachtig groen plantsoen: zonder 
poortgebouw, zonder standbeeld. 

 
 

 
 

 

 

Augustus 1999 tot december 2001: spoededities en een 
'oorlogskabinet' 
Gert van Dijk, Vinkenstraat 12 

 
Mijn vrouw, Sytske Looijen, en ik waren in de herfst van 1996 aan de Vinkenstraat 
12 komen wonen. Dat was toen het laatste huis van een doodlopende straat, met 

aan drie kanten groen. De Mytylschool achter ons was klein en hield zich stil, en het 
Annaterrein voor en naast ons lag al jaren braak en zat vol vogels. Maar een van de 

eerste Praatvogels die in de bus ploften meldde dat het Annaterrein bebouwd zou 
worden en dat de Mytylschool veel groter zou worden. Dat was nogal dichtbij 
allemaal en voor we het wisten zaten we allebei in het Wijkcomité. Ik werd tot mijn 

verbazing voorzitter van de 'wijkwerkgroep herziening bestemmingsplan Vogelwijk'. 
Het overleg met de gemeente in die tijd was, laten we een geschikt woord zoeken, 

'interessant': enerzijds werd je woest van de willekeur en het gebrek aan regels over 
zaken als informering, besluitvorming of de rol van de bewoners, maar anderzijds 
konden we als wijkvertegenwoordigers met die wazigheid ook ons voordeel doen, 

toen we de slag een beetje te pakken kregen. In ieder geval één vergadering met de 
heren Lamers en Griffioen namens de gemeente en Hans Weeda, Marca van Dijk en 

ondergetekende namens de wijk zal me nog lang bijblijven. Dat was de keer dat we 
formeel vaststelden dat de door de gemeente gepresenteerde plannen op onjuiste 
besluitvorming berustten en dus ongeldig waren. Die plannen betroffen een 

doorlopend gebouw van drie verdiepingen hoog met een poortgebouw van vijf tot zes 
verdiepingen, terwijl de wijk vooral eengezinswoningen wilde; kijk zelf maar of het 

gelukt is.  
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Mijn vrouw deed de redactie van de Praatvogel vanaf augustus 1999. Als journaliste 
was ze schrijven en redigeren gewend, maar toch leverde de Praatvogel altijd een 

zondag ergernis op. In die tijd gebruikten kranten, waar zij voor werkte, nog eigen 
software. 'Word' kende Sytske niet en de moeizame manier waarop Word met 

plaatjes omging maakte dat ze er direct een hekel aan kreeg; een onvoorziene 
bijwerking was dat ik die plaatjes dan op de juiste plek moest zien te krijgen.  
 

 
Aan de Praatvogels van 2000 en 2001 is goed te zien dat het Wijkcomité toen een 
'oorlogskabinet' was, onder leiding van Ruud Stam. De bebouwing van het 

Annaterrein leverde altijd ellende op, en anders zorgde het gebruik van Nieuweroord 
als asielzoekerscentrum wel voor problemen. Er verschenen in die tijd zelfs 
spoededities van de Praatvogel. De eerste was bijvoorbeeld van juli 2000: speurwerk 

van het Wijkcomité had opgeleverd dat de gemeente min of meer in het geniep een 
tweede asielzoekerscentrum aan de Wassenaarseweg wilde bouwen.  

 

 
De Praatvogel, September 2000 

 

In een andere spoededitie werd iedereen opgeroepen zijn mening te geven over het 
plantsoen: de gemeente bleek dat namelijk zonder overleg als opslagterrein aan de 

projectontwikkelaar afgestaan te hebben. 
 

 
Er was ook een lelijk gigantisch bord geplaatst waar veel mensen boos over waren; 

met de jaarwisseling liep dat zomaar brandschade op, en daarna moest de boze 
projectontwikkelaar weer gesust worden. Eigenlijk was er maar één nummer vrij van 

crisiszaken: het jubileumnummer van 2001 waarin 25 jaar Wijkcomité gevierd werd; 
een jaar te laat, maar vooruit.  
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Na december 2001 had mijn vrouw schoon genoeg van Word en had ze er paar jaar 
lidmaatschap van het Wijkcomité opzitten, zodat ze de redactie overdroeg. De 

meeste bouwprojecten gingen toen over van bouw naar uitvoering, gepaard met de 
gebruikelijke bouwherrie en asociale bouwvakkerradio's. De rust daarna kwam voor 

mijn vrouw te laat, want ze overleed voordat de bouw af was. En uiteindelijk werd 
Nieuweroord weer asielzoekerscentrum af, waren de woningen af, was zelfs de 
Mytylschool klaar met verbouwen, en hoefden er gelukkig geen spoededities meer te 

verschijnen. 
 

 
 
 

Een onaangenaam avontuur 
Kees Post, Blauwe Vogelweg 2 

 

In dit stukje kijk ik even terug op de roerige 
tijden die ons vredige buurtje ook gekend 

heeft. De tijd van de nieuwbouw op het 
Annakliniekterrein, verbouw van de 

Mytylschool, komst van het 
Asielzoekerscentrum en bouw 

Revalidatiecentrum. 
 

In die lange periode maakten Wim van der 
Steen en ik vrijwel dagelijks een 

‘inspectie’ronde. Daarmee hebben we de 
verschillende aannemers wel wat kosten 
bespaard als wij kwajongenswerk of open 

hekken ontdekten.  
Er gebeurden wel meer minder leuke 

dingen; na een avond concertbezoek bleek 
een ruit aan de achterzijde van ons huis 
ingeslagen en het alarm afgegaan te zijn. 

Kennelijk gestoord door dit snerpende 
alarmgeluid hebben de daders niets 

gestolen, maar het was toch een nare 
ervaring.  
We besloten daarop een tweede slot op onze 

voordeur te plaatsen omdat wij nog zo’n 
leuke boerderijdeur hadden met een boven- 

en onderstuk.  
 

Het slot had ik al in huis toen ik op een zaterdagmiddag half vijf, Francine was even 
weg en Wim van der Steen kennelijk ook, mijn dagelijkse loopje maakte. Bij 
thuiskomst zie ik dat de onderdeur openstaat en dat de bovendeur, netjes op slot, 

nog dicht is! Met kloppend hart naar binnen (met mijn sleutel dus!) en ja hoor, de 
hele vloer bezaaid met de inhoud van alle laatjes. 

 
Het is nu een vertelling geworden; achter de voordeur uit één stuk voelen wij ons 
weer veilig en er is ook niets meer gebeurd. 
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Bedankt voor de bloemen 
Ruud Stam, Van Eysingapark 10 

 

Op een zaterdagmiddag liep ik in de Merelstraat toen ineens een oudere dame op mij 
af kwam en zei: “Bedankt voor de bloemen”. Ik keek haar wat verbaasd aan, waarop 
zij mijn verbaasde blik beantwoordde met “Ja, ik bedoel daar bij die Posthofrotonde”. 

Ah, toen snapte ik het.  
 

In de tien jaar dat ik het voorzitterschap van de Vogelwijk heb mogen bekleden was 
een van mijn taken om voor bijna elk nummer van de Praatvogel een 

voorwoord/column te schrijven. Een van deze columns begon ik met de versregel 
van Han Hoekstra: ‘Ik heb een ceder in mijn tuin geplant’. 
Wat was er aan de hand? Bij wat nu de van Lanschotbank is, het voormalige Hotel de 

Ceder, stond op de hoek van de Posthofrotonde een enorme beeldbepalende ceder. 
Op een kwade dag was deze ceder omgewaaid. Bovendien waren er bij de Posthof 

ook nog eens een paar grote populieren gekapt. Het was er dus wel erg kaal 
geworden. Tijd voor actie. 
 

Twee dingen zijn er toen gebeurd. De gemeente gaf in die jaren aan de buurten 
achter het spoor wat geld om een project in de wijk mee te financieren. Dat was een 

paar duizend Euro en als je dat gaat verdelen over de Vogelwijk, de Raadsherenbuurt 
en het Boerhavekwartier dan kan je met zo’n klein bedrag vrij weinig doen. De 

voorzitters van de drie buurten hadden 

toen afgesproken dat we om beurten het 
gehele bedrag voor onze wijk mochten 

gebruiken.  Juist toen de ceder was 
omgewaaid mochten wij als Vogelwijk 
over het bedrag beschikken. Ik heb toen 

de gemeente gevraagd of dit bedrag 
ingezet kon worden voor het weer wat 

groener en fleuriger maken van de 
Posthof rotonde.  
Als tweede heb ik mijn column 

geschreven. Tot mijn niet geringe 
verbazing had van Lanschot daar 

kennelijk op gereageerd met het planten 
van een nieuwe ceder.  
Dus eind goed al goed, we hadden een 

nieuwe ceder en de gemeente heeft de 
perkjes bij de rotonde met allerlei 

bloemen ingeplant.  
 
Bedankt voor de bloemen. 
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13 keer 2 zielen met 4 handen in 1 stuk 
(Vroeger? Later? Natuurlijk niet: juist op tijd!) 
Jan van Doggenaar, Bosuilstraat 1 

 
Ik 
Het blijft altijd spannend. Je doet je best. Je oefent en herhaalt tot je vingers blauw 

zien. Je probeert zoveel mogelijk op het juiste moment (en geen tel later!) de juiste 
toets te raken. Het is goed of fout, zwart of wit. Daartussen zit niets. Niet te veel 

duwen, juist wel fraseren, niet te hard, maar juist weer wel legato of staccato. In 
aanleg toch wel een beetje 

stressvol! 
 
 

 
Zij 

Het is zondagmiddag 24 november 
2013. Ze hebben er naartoe 
geleefd. Maanden zijn eraan vooraf 

gegaan. Toegegeven, voor sommige 
talenten maar een paar weken, 

maar dan moet je ook wel heel 
goed zijn. Wat heb je nodig? Een 
piano, dat spreekt voor zich, maar 

beter is een vleugel. Wat nog meer? 
Bladmuziek natuurlijk en dan niet 

die voor 2 maar die voor 4 handen. (Om een voor mij onbegrijpelijke reden hebben 
we de term die daarvoor staat ‘quatre mains’ sinds de Franse tijd niet kunnen 
vertalen in vier handen muziek of voor mijn part in 20 vingers partituur, maar dit 

terzijde). Vleugel en bladmuziek leveren nog geen verklanking op. Daar zijn 
natuurlijk in het geval van 4 handen 2 mensen voor nodig. Maar dan nog zijn we niet 

compleet. Een uitvoering is pas echt compleet – en elke artiest kan dit bevestigen – 
als er publiek is. En laat dat er nu ook zijn! Vaders, moeders, broers, zussen, 
dochters, zoons. Ze waren er allemaal om te luisteren. 

 
Zij 

Waar hebben we het over? Natuurlijk een huisvol pianisten in de kamer van onze 
buurtgenoot en pianodocent Anneke Rijnsburger en haar man Mark. Het is zoals 
gezegd zondagmiddag 24 november in de IJsvogelhof. Telkens schuiven 2 personen 

achter het klavier en na een knikje van verstandhouding klinken Schubert, Mozart en 
andere grote componisten of ze nog steeds leven. Mark meende dat Mozart er 

tevreden op neer keek vanaf het schilderij. Gaf hij een goedkeurend knikje of was 
dat suggestie? 
 

Ik 
Ik heb gezweet en ge’noten’. Niets geeft zo een voldoening als samen met 2 andere 

handen muziek maken. En na afloop natuurlijk bloemen, limo en wijn. 
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Vreemde vogels in de Vogelwijk 
Dick de Vos, Bosuilstraat 7 

 

Een jaar of vijf geleden schreef ik over de vogels die onze straten hun namen gaven: 
dat waren de vogels die in de jaren ’20 en ’30 waarschijnlijk veel voorkwamen: de 
mees, de lijster, de leeuwerik. (Dat er heel veel soorten mezen, leeuweriken, en 

lijsters zijn, dat was een nuance te veel voor de naamstratencommissie uit de jaren 
’20).  

Stel dat onze wijk nu was gebouwd; dan woonden we waarschijnlijk in de 
meeuwenstraat, de kauwenstraat, de Turkse tortelhof en niet te vergeten het 

ooievaarpad: allemaal bekende vogels van nu.  
 
Blij met een dooie mus 

Maar onze wijk wordt ook bevolkt door vreemde vogels. Nee, niet uw overbuurman, 
maar betrekkelijk zeldzame vogels, of vogels die hier alleen de winter doorbrengen of 

in voor- en najaar doortrekken.  
Op 10 november 2013 hoorde ik een bekende wintergast: tsjak, tsjak, tsjak: in de 
geriefbosjes op het land van Bremmer zaten massa’s kramsvogels die zich de dagen 

erna verspreidden in de Vogelwijk. En elk najaar zie ik ook tientallen koperwieken die 
zich tegoed doen aan de sierappeltjes van de sierappels op het grote veld aan de 

Leeuwerikstraat. Het zijn allebei soorten uit Scandinavië of nog verder, die hier de 
winter doorbrengen of doortrekken. Koperwieken zijn kleine vogels met een 

prachtige witte oogstreep en uiteraard roestkleurig 

vleugels. 
Houtsnippen zijn er ook, maar die zie en hoor je 

niet zoveel. Ik vond een keer een dood exemplaar 
in het Bos van Bosman. Die heb ik naar Naturalis 
gebracht zoals ik doe met elke zeldzaamheid. Het 

heeft als merkwaardig gevolg dat de archieven van 
Naturalis vooral gevuld zijn met zeldzame dieren, 

maar niet met de gewone huis-tuin-en-
keukensoorten. 
Spreeuwen, merels en mussen worden zelden 

gebracht. Naturalis kun je dus echt blij maken met 
een dooie mus. 

 
Mijn meest spectaculaire waarneming was uit begin 2007. Toen verbleef er een 
Pallas’ Boszanger in het TNO-terrein aan de overkant van de Wassenaarse weg. Dat 

is een vrij zeldzame kleine zanger die broedt in de Siberische taiga. (Hij lijkt wat op 
de tjiftjaf maar is een stuk kleiner.) Ik heb er een paar keer gezocht maar niet 

gevonden, tot ik een paar dagen later het vogeltje in mijn eigen tuin zag: een beetje 
biddend boven de struiken. Dat was meteen de meest bijzondere “tuinsoort” die ik 
natuurlijk direct op waarneming.nl heb gezet waar die op de voorpagina verscheen. 

Het was bovendien een “twitchbare” soort. 
 

Twitchen, dipsoorten, levenslijst en lifer 
Op dit punt moet ik u even inwijden in het vogelaarswereldje en het jargon dat 

daarbij hoort: over twitchen, schaamsoorten, dipsoorten en tuinsoorten en zo meer. 
Vogelaars houden allerlei lijsten bij: jaarlijsten, maandlijsten, een levenslijst en dat 
alles gesplitst naar de wereld, Europa, Nederland en je eigen tuin. Een “lifer” is een 

‘nieuwe soort’, die je dus nog nooit van je leven gezien hebt.  
“Twitchen” is actief op zoek gaan naar een zeldzame soort. Een vogel is “twitchbaar” 

als die niet zo maar even langs komt vliegen maar lekker lang ter plaatse is zodat 
andere vogelaars hem ook kunnen gaan zien. Maar dan nog moet je geduld en ook 
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een beetje geluk hebben. De vogel kan net ergens anders zijn gaan zitten of 
foerageren. Het is overigens best gezellig met al die vogelaars maar wel frustrerend 

als de vogel gezien blijkt te zijn een kwartier nadat jij besloot weg te gaan. In dat 
geval spreekt men van een “dip” of een ”dipsoort”. Ikzelf heb meer dan gemiddelde 

ervaring heb ik met dipsoorten. Dat komt omdat ik geen geduld heb en een te volle 
agenda. (Maar eens, als ik gepensioneerd ben, enzovoort ...). 
 

Schaamsoorten 
Ook heb ik nogal veel schaamsoorten. Een schaamsoort is vogelaartaal voor soorten 

die helemaal niet zo zeldzaam zijn en die je dus redelijkerwijs gezien had kunnen 
hebben, maar helaas toch niet. Geen tijd, op je werk, op vakantie, 
familiebezigheden: veel obstakels kunnen zich opwerpen tussen jou en de vogel. 

Nog dit jaar blijkt een paar van mijn schaamsoorten in het Bos van Bosman te 
hebben gezeten. Dat weet ik allemaal van waarneming.nl. Er zijn meer sites om 

waarnemingen in op te slaan maar waarneming.nl is veruit de meest complete. 
Vogels, planten, paddenstoelen, alles staat erop. De Vogelwijk Leiden staat er zelf 
niet op, maar wel het Bos van Bosman. Opmerkelijk hoeveel mensen noteren wat ze 

in ‘ons’ bos hebben waargenomen. Zoek op Leiden – Bos van Bosman en je ziet wat 
je hebt gemist: een bladkoning (klein vogeltje uit het noorden blijkt op 1, 2 en 3 

oktober in het Bos van Bosman gebivakkeerd te hebben – ja, toen hadden wij 
natuurlijk iets anders te doen).  

 

 

Ik bewaar weer wel goede herinneringen 
aan de kwartel. Die stond al heel lang op 

mijn verlanglijstje als irritante 
schaamsoort. Het is een vogel van 

moerassen die vrijwel niemand ooit te 
zien krijgt maar wel hoort: de 
vogelgidsen (ook mijn eigen boekje) 

omschrijven hun roep als een driedelig 
“kwik-medit, kwik-medit”. Toch hoorde 

ik hem onlangs tijdens het uitproberen 
van een nieuw tentje in de tuin. Het was 
nacht en ik moest vreselijk naar de wc 

van de kou. In mijn halfslaap klonk hij 
toch net iets anders:” pis-maar-niet, pis-

maar-niet”. 
 
 

 
  

DEADLINE  nummer 1 - 2014 
 

De volgende Praatvogel komt uit vlak voor Pasen. De redactie stelt 
inzendingen zeer op prijs. De deadline voor het eerstvolgende nummer is 

zondag 30 maart. Alle stukken die na die datum binnenkomen, kunnen niet 
meer geplaatst worden. 
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Onthulling van een gedenksteen aan de Lijsterstraat  

Leiden, 4 december 2013 
Elise Bosman, Lijsterstraat 32 

 

Het is net het bekende gezelschapsspel Cluedo, maar dan anders … Er is een 
tuinkamer, een hal, een keuken, een terras. Verder is er de professor, de zoon, een 

journalist, een letterkundige, een kunstenaar. Ook een officiële instantie, een 
gastvrouw, een buurtgenoot en een fan. Tevens is er een instrument waarmee het 
voorval geschiedt. Tot zover de overeenkomsten. Het verschil? Bij Cluedo is een 

moord gepleegd die moet worden opgelost. Hier echter wordt iemands herinnering 
levend gehouden. Wie? En waarom? Door wie, voor wie?  

 
In 1927 kwam een 18-jarig meisje in de Vogelwijk wonen; samen met haar zus ging 
zij op kamers. Ze was toen net begonnen met haar studie medicijnen. Ze betrok een 

zolderkamer aan de Lijsterstraat 36. Het huis waar nu Hans en Tineke Dirken wonen. 
Vanuit haar zolderkamer had ze uitzicht twee kanten op: aan de ene kant op de 

toenmalige Annakliniek en de koeien en paarden, de kant ook waar ze elke avond de 
zon zag ondergaan. Aan de andere kant keek ze uit op de Roodborststraat. Dit weten 
wij omdat er enkele jaren terug een biografie over dit meisje verscheen, waarin 

bleek dat zij als studente zeven jaar op deze bewuste zolderkamer heeft 
gewoond.(1) 

 
Nu wordt er over mij en over velen van u waarschijnlijk geen biografie geschreven. 
Waarom over deze jonge dame dan wel? De reden ligt in het feit dat zij naast haar 

studie medicijnen nog een andere interesse, een andere passie had: ze schreef. 
Verhalen, maar vooral gedichten. Deze gedichten werden gepubliceerd en zij groeide 

uit tot één van Nederlands meest gelezen dichters van de vorige eeuw. Zij 
publiceerde tijdens haar leven drie gedichtenbundels en na haar dood verscheen er 
nog een bundel met door haar nagelaten gedichten. 

 
 

De kunstenaar 
 

“Het zijn prachtige gedichten; ‘raadselachtige’ 
gedichten die meer oproepen dan dat zij 
vertellen,” vertelt kunstenaar Aart Schonk die de 

dichteres heeft vereeuwigd in een plaquette. Aart 
Schonk staat ook wel bekend als ‘sculptor doctus’ 

(intellectueel, belezen beeldhouwer) en het 
verzoek om deze dichteres te vereeuwigen sprak 
hem enorm aan. Hij is maanden bezig geweest 

met haar beeltenis omdat deze vrouw hem 
inspireerde: hij wilde verder gaan dan een 

oppervlakkige gelijkenis met een foto, en ook haar 
raadselachtigheid, haar complexiteit in de 
plaquette laten zien, en in het bijzonder haar 

onderzoekende, indringende blik. 
 

 

 

 

Aart Schonk, Sculptus Doctus 
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Schonk kreeg het verzoek een plaquette te maken van de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde. Deze instantie heeft al een langere traditie schrijvers te 

eren met een gedenksteen. 
 

 
De zoon 

De zoon van de 

vereeuwigde dichteres 
vertelt over zijn moeder. 

Bijvoorbeeld dat zij 
weliswaar vooral bekend 
was vanwege haar 

dichtwerk maar 
daarnaast ook parttime 

kinderpsychiater was. 
“Maar,” zegt hij, “ze was 
ook een intensieve 

moeder. Ze werkte ‘s 
ochtends, had ´s 

middags veel aandacht 
voor de kinderen, en als 

ze schreef dan was dat ´s 
avonds na elf uur, met 
een zwarte vulpen. Ze 

had toen ze eenmaal een 
gezin had weinig tijd voor 

nieuw dichtwerk en ze 
claimde te weinig tijd 
voor zichzelf.”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onthulling van de plaquette door de heer Droogleever Fortuyn 

 

Ik vraag hem waarom zijn moeder zo geschikt was (haar ziel zo geschikt was) om 

dichteres te zijn. “Ze kon inwendig (van buiten niet zichtbaar) in vervoering raken,” 
zegt hij, “en van een moment genieten of zien dat ergens een boodschap in zat. Ze 

had een scherpe bewustwording van wat er op een bepaald moment gebeurde. Ze 
kon zo intens op een moment aanwezig zijn of ergens in opgaan dat ze daar ook echt 

moe van werd. Als ze naar een tentoonstelling ging was ze na vier of vijf schilderijen 
(op haar manier) bekeken te hebben moe. Als ze een uur piano had gespeeld kon ze 
heel moe zijn. Ze las veel en ze wist veel. Ze was altijd bezig met beschrijven, ze 

had een derde oog dat meekeek, vanuit een derde positie.” Vooral herinnert hij haar 
zich als geestige, levendige, actieve vrouw die veel lachte, soms ook wel cynisch 

was, geen zin had in formalistisch gedoe en niet hield van small talk. “Haar gedichten 
waren haar privé, daar praatte ze niet over en daar praatten we binnen het gezin 
niet over.” 
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Lijsterstraat 36 is sinds 4 december een Place de Memoire voor een dichteres met 
klasse. Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans: kinderpsychiater, moeder, 

dichteres. Zij leefde van 1909 tot 1998. Zij won voor haar dichtwerk vele prijzen, 
waaronder de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs. Haar dichtbundels 

hebben de titels: Parken en woestijnen; Vergezichten en gezichten; De vogel Phoenix 
en De oude kustlijn.(2) We hebben het over M. Vasalis.(3) 
 

Misschien kent u dit gedicht:  
 

 Sotto voce 

 
Zoveel soorten van verdriet, 
Ik noem ze niet. 

Maar één, het afstand doen en scheiden. 
En niet het snijden doet zo’n pijn,  

Maar het afgesneden zijn […] 

 

uit: Vergezichten en gezichten, 1954 

 
Of wellicht kent u, zonder te weten dat het van M. Vasalis is, de gedichten Afsluitdijk 

of De idioot in het bad (Beiden uit: Parken en woestijnen, 1940) ...  

 
Bij Cluedo wordt iemand vermoord.  

Aan de Lijsterstraat wordt de herinnering aan Vasalis levend gehouden. In mijn 
geval: er is een dichteres ‘geboren’.  
 
(1) Meijer, Maaike: M. Vasalis: een biografie. Van Oorschot, Amsterdam, 2011. 

(2) In 1940 debuteerde Vasalis met de bundel Parken en woestijnen, Uitgeverij van Oorschot. Daarna volgden De 

vogel Phoenix, Uitgeverij van Oorschot, in 1947 en Vergezichten en gezichten, Uitgeverij van Oorschot, in 1954. 

Postuum verscheen in 2002 de bundel De oude kustlijn, Van Oorschot, welke door haar kinderen Lous, Hal en Maria 

Droogleever Fortuyn, op haar verzoek, werd verzorgd. 

(3) 'Vasalis' is een latinisering van haar achternaam 'Leenmans'.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaquette op het hoekhuis  

 

Lijsterstraat 36,  

 

zichtbaar vanaf de Leeuwerikstraat 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Hoe ik “praatvogelde” 2003-2010  
Hans Dirken, Lijsterstraat 36 

 

Ruim tien jaar geleden trad ik toe tot het wijkcomité van onze wijk. Begin 2001 was 
ik met pensioen gegaan van de Technische Universiteit Delft. Eerder al had Hans 
Weeda, van de Nachtegaallaan, me aangespoord om wat voor de wijk te gaan doen. 

Het leek me ook een goede manier om mijn leefomgeving beter te leren kennen. 
Inger en ik woonden er sinds 1969 maar ons werk gaf ons weinig tijd voor de 

Vogelwijkers. 
In het wijkcomité was een vacature voor de ‘portefeuille De Praatvogel’. Ofschoon 

dat kwartaalblad het leeuwenaandeel van het comité-jaarbudget verbruikte (4 maal 
22 bladzijden, maal 350 stuks), werd het zeker niet als het belangrijkste gezien; het 
aantal bladzijden werd gering gehouden en er waren herhaaldelijk pogingen om dat 

te minderen. Er was geen echte redactie. Ik mocht voor het merendeel solo mijn 
gang gaan: speur- en schrijfwerk, tekenen en fotograferen. Gelukkig en onmisbaar 

was er voor de opmaak, verdere drukvoorbereiding en voor nog meer foto’s de 
onvolprezen Kees van den Aarsen. Nel van der Steen leverde nog een tijd de rubriek 
Wist U dat. Het wijkcomité leverde soms mededelingen, Elise Bosman schreef vaak 

mee en ook kwamen er wel bijdragen van de andere wijkgenoten. 
Het leek me aardig om ook enkele series van artikelen te verzorgen, naast de 

verslaggeving van de reguliere wijkgebeurtenissen als de wijkjaarvergadering, het 
zomerfeest en dergelijke. Zo was er de serie Het Estafettestokje waarvoor een 
wijkbewoner werd geïnterviewd en die tot slot de volgende wijkbewoner van de serie 

kon aanwijzen. Ook een serie van tien over de instellingen in de wijk, zoals de 
Mytylschool, Rijnlands Revalidatiecentrum, Asielzoekerscentrum. Waarin ik zelf het 

meeste plezier had en het meest van leerde was de serie over de geschiedenis van 
de Vogelwijk: het Kasteel Paddenpoel in de Middeleeuwen; Grond en Water in de 
wijk; De Annakliniek; onze straatnamen en zo meer. Dat vergde extra studie, teken- 

en soms rekenwerk. Die laatste serie werd de basis van het wijkboek (Kerst 2010), 
maar dat gebeurde samen met andere redacteuren voor stevig her redigeren en 

uitbreiden. 
De Praatvogel vergde me best veel tijd naast de andere taken voor het wijkcomité. 
De bezorging van het wijkblad gebeurde meestal door enkelen te strikken om “ook 

een paar straatjes te doen”; soms deed ik het alleen. Aan die bezorgervaring heb ik 
nog een artikeltje overgehouden: “Over de brievenbussen in de Vogelwijk”, best 

grappig. 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

De waardering voor De Praatvogel (ik blijf het een wat knullige naam vinden, maar 
toch ook wel dierbaar) was goed, meer lof dan kritiek en je werd er dikwijls op 

aangesproken en soms van suggesties voorzien. Het was een mooie tijd. Het voelde 
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als de moeite waard om ̶ gedurende een jaar of zeven ̶ je ervoor in te spannen en je 

er verantwoordelijk voor te voelen. 
Dank aan die vele lezers, aan de velen die bijdroegen in die zeven (voor mij vette) 

jaren en vooral aan Kees van den Aarsen. Ik zie met genoegen hoe na mij de 
Praatvogel dikker en professioneler is geworden. Hoera voor Eveline Kamstra! 
En, heb ik de Vogelwijk(ers) beter leren kennen? Ja, zeker wel en ook de wijk meer 

leren waarderen als thuis. 
 

Wist u dat  
 Nel van der Steen jarenlang deze rubriek samenstelde en dat zij zich bereid 

toonde dat voor dit nummer nog eenmaal te doen? 

 als je de duivel goed doet, hij je uit dankbaarheid naar de hel brengt? 
 het enige wat men met liegen bereikt, is niet geloofd te worden als men de 

waarheid spreekt? 
 op maandag 27 augustus 1967 de Mytylschool in gebruik is genomen en dat 

leerlingen en personeel werden aangevoerd in ‘lelijke eenden’? 

 op 7 oktober 1972 het zusterhuis Nieuweroord werd geopend door prinses 
Margriet? 

 toen de jeugd in 1972 het Bos van Bosman voor het eerst schoonmaakte er drie 
vrachtwagens (!) vuil werd weggehaald? 

 het buurtcomité is opgericht op 13 juni 1973 tijdens een bijeenkomst in de 

gymzaal van de Mytylschool?  
 twee jaar daarna, op 26 februari 1975, voor het eerst een stichtingsbestuur is 

gekozen? 
 in 1974 het zebrapad Rijnsburgerweg is weggehaald voor een blokband-pad 

waardoor je dan vogelvrij was? Maar … 

 na korte tijd (vol protest) het zebrapad terug was? 
 in 1975 de Rijnsburgerweg is verbouwd voor 6 miljoen gulden opdat de bus naar 

Katwijk dan twee minuten eerder op zijn bestemming arriveerde? 
 op 4 april 1975 het Bos van Bosman nog de bestemming woningbouw had? 
 in mei 1977 het afvalhok met radioactief afval, van de laboratoria van de 

universiteit  ̶  tegenover de Blauwe Vogelweg  ̶  eindelijk is opgeruimd en 

schoongemaakt? 
 in 1977 de Annakliniek is afgebroken? 
 in 1995 het laatste stukje van de Annakliniek afbrandde met Oud en Nieuw? 

 in 1997 op 9 oktober het laatste bijgebouw van de Annakliniek in vlammen is 
opgegaan? 

 de afvoer van de gootsteen schoon blijft door er eenmaal per week een handje 
soda in te strooien en dat vervolgens met kokend water weg te spoelen? 

 men bloemen die snel verwelken weer kan oppeppen door een aspirientje in de 

vaas te doen? 
 

Nel van der Steen 
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AGENDA 2014 - ACTIVITEITEN VOGELWIJK  
 

* Woensdag 1 januari 
Nieuwjaarsborrel: 

15.30   vuurwerk opruimen 
16.00 - 18.00  borrel in Het Vogelennest 

 
* Woensdag 15 januari 

Bijeenkomst Vogelwijker Steungroep 
20:00 bij Lineke Borstlap, Lijsterstraat 22 

 
* Dinsdag 4 maart 

Jaarvergadering in Het Vogelennest 
 

* Vanaf 16 maart weer IEDERE ZONDAG 
Jeu-de-boulen vanaf 16:00 uur! 

 

* Zaterdag 6 september 
Wijkfeest 

 
* Woensdag 22 oktober 

Opruimactie Bos van Bosman 
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http://leiden.vogelwijk.nl/praatvogels/2013_December.pdf 

 

http://leiden.vogelwijk.nl/praatvogels/2013_December.pdf

