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Politie 

 Wijkagent:  dhr. Harold Kroep, team Leiden-Noord 

0900-8844, harold.kroep@hollands-midden.politie.nl 

Belangrijke telefoonnummers 

 Geluidshinder Schiphol: 020 - 601 55 55 
 Grofvuil: 516 55 01 
 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving: 516 55 01 

Kopijdata Praatvogel 

De Praatvogel verschijnt 4x per jaar. Kopij dient bij de redactie te worden ingeleverd uiterlijk op de volgende data: 
*  Pasen : 1 maart   De praatvogel is ook in kleur te lezen via  

*  Zomer :          1 juli   Leiden.vogelwijk.nl 
*  Herfst :          1 september  Meer foto’s staan op internet via  
*  Kerst :      1 december  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. Kopij wordt slechts 
marginaal getoetst door de redactie. De redactie behoudt zich het recht 
voor om kopij en ingezonden stukken niet te plaatsen dan wel in te 
korten. 

 

"Stichting Wijkcomité Vogelwijk" 
 
Jan Ravensbergen (voorzitter)  Bosuilstr. 3  tel. 541 89 25 

hiljan@kpnplanet.nl 
Theo Bennebroek (penn.m.) IJsvogelhof 18 tel. 5892343 

thq.bennebroek@tiscali.nl 
Lydia Sterrenberg (secretaris) Lijsterstr. 5  tel. 515 49 95 

l.sterrenberg@planet.nl 
Dulcine Zwager   Lijsterstr. 29  tel. 522 64 83 

dulcine@xs4all.nl  
Richard Vermeulen   Lijsterstr. 6  tel. 517 30 43 

henrvermeulen@casema.nl 
Hans Dirken     Lijsterstr. 36  tel. 517 48 45 

hans.dirken@tiscali.nl 
Thera Stam    v.Eijsingapark 10 tel. 515 30 40 

fam.r.d.stam@casema.nl 
Redactie : 

Eveline Kamstra (hoofdredactie) lijster13@telfort.nl 
      Lijsterstraat 13  tel. 5152414 
Kees van den Aarsen   kees@vandenaarsen.nl 
Richard Vermeulen   henrvermeulen@casema.nl 
Rutger Hagen    rutger.hagen@gmail.com 
 

Eigen bijdragen voor de Praatvogel worden door de redactie bijzonder op 
prijs gesteld. U kunt uw stukje opsturen naar lijster13@telfort.nl " 

 
 

 

http://leiden.vogelwijk.nl/
http://www.picasaweb.com/Praatvogel
mailto:lijster13@telfort.nl
mailto:kees@vandenaarsen.nl
mailto:henrvermeulen@casema.nl
mailto:lijster13@telfort.nl
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Praatvogel nr 1, 2011  
 

 voorwoord voorzitter 

 mededelingen districtsraad  

 kampeerweekend 2011 

 jeu-de-boulesbaan 

 mededelingen 

 jaarfeest vogelplantsoen 

 stemmen uit het verleden 

 de speeltuin was jarig 

 de stad en de wijk  

 mijn dier.. 

 het estafettestokje 

 wist u dat?  

 

 

Voorwoord 
 
Ik schrijf u dit voorwoord op de langste dag van het jaar en zo voelt het 

momenteel ook wel voor mij. De wekker ging vanmorgen om 6 uur, half 7 op 
de weg en daarna van de ene vergadering naar de andere. Einde van de 

middag haasten om nog op tijd bij de garage te zijn voor een reparatie en 
daarna snel naar huis om eten te koken. Tijdens het eten horen hoe mijn 

dochter zich één dag na haar proefwerkweek al weer verveelt en daarna naar 

de districtsraad voor de op een na laatste vergadering in haar eindige bestaan 
als vorm van burgerparticipatie. Ik hoopte daar wat inspiratie op te doen voor 

het schrijven van dit openingswoord, maar de laatste restjes energie zijn er 
aardig uitgeknepen. Ik geloof dat ik niet zo rouwig zal zijn als deze vorm van 

“meepraten” straks verdwijnt… 
Drie keer per jaar spreekt een vertegenwoordiging van de wijken uit het 

Boerhaave-district met vertegenwoordigers van de gemeente over zaken die 
van belang zijn voor de burgers uit de wijken Raadsherenbuurt, Vogelwijk en 

Houtkwartier. De goedwillende maar slecht geïnformeerde medewerkers van 
de gemeente luisteren naar onze vragen en brieven deze door aan hun 

collega’s die het wel moeten weten. Vier maanden later worden ze met een 
kluitje in het wijkriet teruggestuurd met nietszeggende antwoorden. Over 

andere zaken horen we dat de gemeente er niet over gaat, krijgen we traag 
of helemaal geen antwoord. Zaken met een complex karakter, zoals bouw- of 

verkeersplannen, waarover wij willen meedenken, worden zodanig verengd 

tot deelproblemen dat het buiten onze wijk valt (en wij er dus niet meer over 
mee hoeven praten) of ineens niet meer ingewikkeld zijn (en wij dus nodeloos 

problemen maken). Zo gaat het bijvoorbeeld over Nieuweroord of eigenlijk 
juist niet (lees verderop in deze Praatvogel!), over verkeerscirculatieplannen 
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die alleen geënt zijn op de nieuwbouw in Dieperhout (en niet op de pak m 

beet 8000 extra arbeidsplaatsen in het Bioscience Park of de kantoren van 
Achmea), het verdwijnen van buslijnen waar de gemeente niet over gaat, het 

niet verantwoordelijk zijn voor het herstel van het hekje op wandelpad op het 
weilandje van Bremmer (en al helemaal niet voor het beantwoorden van 

vragen van burgers daarover!) en last but not least over witte vlekken in 
bestemmingsplannen waarover maar geen enkel nieuws naar buiten wil 

komen! 
Pffff, soms is het een eenvoudige burger wat te veel. En natuurlijk komen er 

soms ook goede dingen voort uit dit overleg, maar zo voelt het vanavond niet. 
Ik voel nu alleen de zwaarte van een gemeente die slecht communiceert, niet 

transparant is en bovenal de eigen burger nauwelijks lijkt de vertrouwen in de 
intentie dat deze ook het beste voor zijn eigen stad wil! De onderkenning van 

het feit dat we in een complexe wereld leven vraagt om samenwerking en 
dialoog en niet om buitensluiting! 

 

Ik ga stoppen en mijn gedachten langzamerhand verzetten naar de lonkende 
zomer. Die begint morgen! De eindexamenfeesten, de welverdiende 

vakanties, de zwoele avonden met een fles prosecco, een balletje gooien op 
onze nieuwe petanque-baan, het gevoel vrij te zijn.  

Ik wens u allen een heerlijke zomer waar u ook naar toe gaat of juist heerlijk 
thuis in onze wijk. Ik sluit af in het laatste restje licht. Zucht… echt een dag 

waar geen einde aan lijkt te komen. 
 

Jan Ravensbergen 
 

 

Aanvullende mededelingen vanuit districtsraad 

21 juni 2011 
 

- Het kappen van de bomen op het Bio Science Park. Dit waren 

voornamelijk Italiaanse populieren en die moeten na bepaalde tijd 
sowieso weg (zogenaamde ‘wijkers’). En bomen behoren niet tot de 

ecologische zone. Die is beperkt tot de grondbeplanting. Maar er is wel 
altijd een verplichting binnen de stad om bomen ervoor terug te planten; 

- de bedrijven op het Bio Science Park zullen allemaal zelf voor de 
benodigde parkeerplaatsen moeten zorgen. De gemeente kan niet 

verplichten om dit ondergronds te laten bouwen (met als voordeel meer 
groenmogelijkheden); 

- er komt nog een bankje bij de Jeu-de-boulesbaan en het gras rondom 
wordt nog ingezaaid; 

- de proef met de container voor plastic afval duurt nog een half jaar; 
- de districtsraden gaan in 2012 definitief verdwijnen. Of en welke vorm 

van burgerparticipatie hiervoor terug zal komen is nog niet duidelijk. 
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Rutger Vermeulen (9 jaar) 

 
zaterdag 18 juni in de speeltuin mocht ik blijven slapen. Er waren wel 60 

kinderen die ook in tentjes sliepen. In de speeltuin kon je veel dingen doen. 
Ik begin bij de timmerhoek. 

er werden zoals altijd boten gemaakt maar ook dit keer vogelhuizen. 
ik heb met pappa een mooi huisje gemaakt. 

er werd ook gepingpongt, maar je kon ook mozaiken en kralen rijgen 
we aten pasta met hamburgers en allerlei groenten.  savonds gingen we 

levend stratego doen. de vlag werd verstopt en was moeilijk te vinden. 
2 keer won de partij van marijn ,1 keer won het team van trudie, waar ik in 

zat. 

snachts was het nacht spel,daar mocht ik nog niet aan mee doen, want 
daarvoor moet je in groep 7 of 8 zitten. 

met mijn vriendje Alexander had ik veel plezier in de tent, want we kletsten 
en maakten grapjes. 

We hebben heerlijk geslapen.er was wel veel regen en wind. 
Sommige kinderen gingen stiekum van tent naar tent oversluipen 

zondag gingen groep 5,6 naar de hindernisbaan. op de hindernisbaan deden 
we wedstrijdjes door tunnels kruipen, over een muur springen, door gaten 

springen en onder een net doorkruipen.  
toen we klaar waren was ik heel vies en nat. 

maar gelukkig stonden de pannenkoeken klaar om van te smullen. 
we mochten ondertussen een leuke film kijken. 

gelukkig is onze tent niet weggewaaid of zijn we nat geworden. 
het was weer heel erg leuk 

tot volgend jaar.  
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geschreven door Maud Vermeulen (8 jaar) 

 
ik ben Maud 

ik was aan het kamperen in de speeltuin dit weekend. 
en het waaide heel hard. en soms ging het regenen. 

maar we konden wel leuke dingen doen. 
ik heb een hartje gemaakt. hij was van klei.  

ik vond het wel spannend hoor! 
we gingen hamburgers eten met wortels 

en er was ook yoghurt en nog veel meer. 
Daar na gingen we slapen. de volgende morgen waren we 

al vroeg wakker. en besloot ik uit de tent te gaan. 
en toen had ik een peperkoekhuisje gemaakt. 

en daarna een armband en toen werd ik op gehaalt . 
dag! 
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Eveline Kamstra 
 

Als we in Nederland over Jeu de boules spreken, bedoelen we Petanque. 
Petanque is de Provençaalse variant van Jeu de boules. (Jeu de boules omvat 

alle spellen die met metalen ballen worden gespeeld.) Petanque komt van 
pieds tanqués dat ‘voeten tezamen’ betekent. 

 
Geschiedenis 

Petanque is een typisch bolspel dat in zijn vroegste vorm reeds bij de oude 
Grieken gespeeld werd. Daar werd het echter nog beoefend als een 

krachtspel. De Romeinen hebben er later meer een behendigheidsspel van 
gemaakt ongeveer in de vorm zoals we het nu nog kennen. Ook in de 

middeleeuwen bleven petanque en andere bolspelen erg populair maar daarna 
verslapte de interesse ervoor met uitzondering van bepaalde streken zoals de 

Franse Provence. 
Na de Tweede Wereldoorlog is het petanque begonnen aan een 

indrukwekkende opmars die eerst geheel Frankrijk overspoelde, maar al 

spoedig ook andere Europese landen en zelfs daarbuiten dankzij het 
toenemende toerisme. Momenteel wordt petanque gespeeld in Zuid- en West-

Europa, Noord-Afrika, de VS, Canada en zelfs tot in Thailand en Japan toe. 
 

Draagvlak voor de baan op het Vogelplantsoen 
Hoe is de Jeu-de-boulesbaan op ons plantsoen gekomen? 

In de Praatvogel van december 2009 zijn suggesties vanuit de wijk gevraagd 
voor besteding van het vrije deel voor wijkbeheerbudget. Tijdens de 

wijkvergadering in 2010 (4 maart) werd gestemd over de diverse wensen die 
waren ingediend. Dat leverde onder de aanwezigen de volgende uitslag op: 

Jeu-de-boulesbaan 6 stemmen; voetbalgoaltje 1 stem; regentonnen 3 
stemmen; bankjes op het Vogelplantsoen 10 stemmen. De voorzitter gaf 

daarop aan dat gestreefd werd om bij voldoende budget zowel bank(jes) als 
de Jeu-de-boulesbaan proberen te realiseren. Dit alles was terug te lezen in 

het verslag van de wijkvergadering (Praatvogel april 2010). 

Er is in het vervolg van de jaarvergadering bij de gemeente een aanvraag 
voor een bankje en een Jeu-de-boulesbaan gedaan, voorzien van begroting 

en beheerplan. De gemeente wilde graag bewijs van ‘draagvlak’ om een 
gevoel te krijgen dat de wijk de baan ook echt zou gaan gebruiken. Tijdens 

het wijkfeest, op 21 augustus, hebben ruim 60 mensen hun handtekening 
gezet voor dit initiatief. Daarbij werd opgemerkt dat men de baan graag op 

het Vogelplantsoen zag; met bankjes of één grote bank erbij; dat de baan 
niet midden op het veld moest worden geplaatst vanwege voetballen en 

andere (sport)activiteiten, en dat er geen hek omheen mocht komen.  
Deze handtekeningenlijst is met bijbehorende wensen aan de gemeente 

doorgegeven die in dit voorjaar de Jeu de boulesbaan heeft aangelegd.  
Er is een beheercommissie ingesteld bestaande uit Jan en Inge van 

Doggenaar en Eveline Kamstra. De commissie heeft inmiddels van de 
gemeente de toezegging gekregen dat er een bank geplaatst zal worden en 

dat rondom de baan gras wordt ingezaaid.  

De baan is niet alleen bedoeld voor àlle wijkbewoners, maar biedt ook kansen 
voor (meer contact met) de leerlingen van de Mytylschool en De Brug. 
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Spelregels 

Bij petanque is het de bedoeling om de ballen zo dicht mogelijk bij een klein 
houten balletje (de but of cochonnet) te werpen of te rollen. Idealiter speelt 

men met metalen ballen met een diameter tussen 70,5 en 80 millimeter, en 
een gewicht tussen 650 en 800 gram. De but heeft een diameter van 30 

millimeter met een variatie van 1 mm. Petanque kan in diverse 
teamsamenstellingen worden beoefend: 

Triplettes: twee teams van elk drie personen (de meest voorkomende vorm) 
(twee ballen per persoon) 

Doublettes: twee teams van elk twee personen (drie ballen per persoon) 
Tête à tête: twee spelers spelen tegen elkaar (drie ballen per persoon) 

 

 
 

Het team (team A) dat de wedstrijd mag beginnen wordt bepaald door loting.  

- Degene die de toss wint, gooit het but uit op een afstand tussen de 6 en 10 
meter, werpt ook de eerste boule en probeert deze zo dicht mogelijk bij het 

but te plaatsen. Daarbij mogen de voeten niet van hun plaats komen voordat 
de geworpen boule de grond heeft geraakt.  

- De volgende boule wordt geworpen door de tegenpartij (team B) die 
probeert een boule dichterbij het but te plaatsen (pointer), de bal van het 

andere team te verplaatsen (tirer of schieten) of het but te verplaatsen (met 
de boule). 

 

Tegenstanders spelen niet om de beurt 
- Zolang de positie van de boule van Team B ten opzichte van de boule van 

Team A niet verbetert, blijft Team B aan beurt. Als Team B een betere boule 
gooit, gaat de beurt over naar de andere partij (Team A) 

- Als een team geen boules meer heeft, kan de tegenpartij proberen nog meer 
boules beter te plaatsen 

- Iedere boule die dichter bij de but ligt dan de boule van de tegenstander 
levert één punt op  
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- Alleen het winnende team krijgt punten (dus òf team A òf team B)  

- Als alle boules gespeeld zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als 
het aantal boules dat beter ligt dan de beste boule van de tegenpartij (max. 6 

punten bij triplette en doublette). Dan is de ronde (of mène) voorbij 
- Het team die de ronde heeft gewonnen, gooit de but voor de volgende ronde 

- Het team dat als eerste 13 punten heeft gemaakt, is winnaar. 
 

 
 

  

 

 

De Praatvogelredactie is een redacteur rijker!  
Rutger Hagen stelt zich voor 
Begin 2009 ben ik samen met mijn vriendin Irene verhuisd naar de Merelstraat. Ik 
kom zelf oorspronkelijk uit De Lier en heb bestuurskunde gestudeerd aan de 

universiteit Leiden, waarna ik in Leiden ben blijven hangen. De Vogelwijk kenden we 
niet, maar toen we hier voor het eerst kwamen om een huis te bezichtigen, dat te 

koop stond, voelde het eigenlijk gelijk goed. Na de koop, heel veel klussen en 
daarnaast ook nog eens bekomen te zijn van het vaderschap - Lucas is nu bijna twee 
- wil ik me, naast mijn baan als adviseur ruimtelijke ordening bij een adviesbureau, 

graag meer gaan inzetten voor onze wijk.  
De Praatvogel lees ik al vanaf het begin dat wij hier kwamen wonen helemaal van 

voor naar achter. Ik vind het een aantrekkelijk blad waarbij je naast leuke weetjes 
ook op een laagdrempelige manier op de hoogte wordt gehouden van ontwikkelingen 

die de Vogelwijk raken. Dus toen hoofdredacteur Eveline Kamstra mij vroeg het team 
te versterken twijfelde ik geen moment. Het lijkt me leuk om hier een bijdrage aan 
te kunnen leveren. Ik verheug me erop om door de stukjes die ik ga schrijven meer 

met  buurtbewoners in contact te komen en wat meer verhalen uit de wijk te 
vernemen voor mijn eigen, nieuwe rubriek “De Verbouwing”.  

Dus wie weet sta ik nog een keer bij je op de stoep ... 
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Collecte Epilepsiefonds mei 2011 
Herman van der Kooij en Bert Leeuwe 
Vinkenstraat 6 

 
In de week van 23 tot 28 mei was er weer de jaarlijkse epilepsiecollecte. Wij namen 

zoals vanouds de Vogelbuurt voor onze rekening. Dat betekent samen vier avonden 
één tot anderhalf uur collecteren. Zo’n collecte is ook weer eens een uitgelezen 
gelegenheid om met mensen die je kent, bij te praten. Dat betekent natuurlijk wel 

dat het collecteren dan wat langer duurt.  
Vroeger begonnen we om zes uur, maar dan zijn de meeste tweeverdieners nog niet 

thuis. Daarom begonnen we nu tegen zeven uur. We waren gezegend met mooi weer 
en dan is even wachten na het aanbellen nooit een straf.  
Het is altijd weer afwachten hoe de reactie van de mensen is. De meeste mensen 

reageren erg positief en waarderen onze inzet. Sommigen reageren geïrriteerd, 
omdat je ze van het eten afhaalt en een enkeling reageert ronduit honds. Wij 

begrijpen dat het wel eens irritant kan zijn als je net zit te eten, of het vlees 
aanbraadt, dat er weer iemand met zo’n collectebus langskomt, maar we doen het 

nu eenmaal niet voor onszelf. Het epilepsiefonds kan dankzij deze collecte veel extra 
dingen doen. 
 

Wij hebben dit jaar 437,13 € opgehaald. Wel iets minder dan de vorige keer, maar 
toch weer een mooi bedrag. Het Epilepsiefonds en alle mensen die epilepsie hebben, 

zijn u er dankbaar voor. 

Praktijkaccreditering® Gezondheidscentrum 

Leidse Hout 
 
Aan de huisartsen Hugo Boender en Nanny van den Braken te Leiden van 
gezondheidscentrum De Schans, Houtlaan 55, is de NHG-Praktijkaccreditering® 

toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het 
verbeteren van kwaliteit. Hierdoor weten  patiënten dat zij kunnen vertrouwen op 

verantwoorde zorg van een enthousiast team.  
Om de accreditatie te verdienen is de praktijk getoetst op het medisch handelen en 

de praktijkvoering. Verder werd een enquête onder een aantal patiënten gehouden 
waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de 
huisartsen mochten geven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal 

verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen 
verhogen. Voor meer informatie over NHG-Praktijkaccreditering® kunt u de website 

bezoeken www.praktijkaccreditering.nl. 
 
Aandachtsgroepen 

De huisartsen werken nauw samen met andere gezondheidsdisciplines, zoals de 
fysiotherapie-praktijken MoVes (www.moves.nl) en Doortast (www.doortast.nl). 

Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan bepaalde categorieën patiënten. 
Diabetespatiënten worden bijgestaan door de fysiotherapie-praktijken en de diëtiste 
Hanneke Kusse (www.balance-dietisten.nl), onder andere met een 

beweegprogramma. Voor emfyseempatiënten wordt een begeleiding opgezet door de 
fysiotherapeut in samenwerking met de diëtiste. Bovendien bestaat er een 

ondersteunend programma voor dikke kinderen in basisschoolleeftijd, met 
medewerking van  psychologe Irma Roder (www.praktijkroder.nl), de diëtiste en de 
fysiotherapeut. Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met de huisartsen, die de 

coördinerende ‘spin in het web’ blijven.  

http://www.doortast.nl/
http://www.balance-dietisten.nl/
http://www.praktijkroder.nl/
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… komt er weer aan na de zomervakantie … 

 

zaterdag 20 augustus 

 
op het Vogelplantsoen 

 

 

Genieten en meedoen met je 
wijkgenoten van: 

 
 De Estafetteloop 

 De Barbecue  
 De Vogelwijkquiz  

 De muzikale begeleiding 
door  ………..onze wijk-DJ  

 De Hapjes en Drankjes 
 De Vuurkorf (fikkie 

stoken        ………..onder toezicht) 
 

  
Net als voorgaande jaren is dit 

festijn alleen mogelijk dankzij de 

inzet van tal van enthousiaste 
vrijwilligers. Allen die een handje 

willen helpen met de 
voorbereidingen of op de dag zelf, 

zijn van harte uitgenodigd zich aan 
te melden bij Richard Vermeulen op 

e-mailadres: 
henrvermeulen@casema.nl. 

 

Programma 
16:00  Begin verkoop “twietjes”  

16.30  Estafette (intekenen bij Jan van Doggenaar)  
17:00  Bar open  

18:00  Barbecue  
19.30  Vrolijke Vogelwijk Quiz   

22:00  Schemerig afscheid en opruimen  
 

Komt allen, jong en oud, neem gasten en vrienden mee 

Hoe meer Vogelwijk-zielen hoe meer vreugd!!! 

Tot 20 augustus! 
  

mailto:henrvermeulen@casema.nl
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Eveline Kamstra 
 

Toen Ria Molenaar-van der Vos (1940) in de Leidse Bibliotheek het wijkboekje 
van de Vogelwijk zag liggen, was ze aangenaam verrast. Voortvarend nam ze 

contact op om enkele boekjes te kopen en dat mondde uit in een boeiend 
gesprek. Tegelijkertijd schoven de zussen Marijke (1941) en Marianne Kroon 

(1943) met hun jongste broer Martin (1946) aan.  

 
Slimme poes 

Ria’s ouders (van der Vos-van der Waals) betrokken in 1938 de bovenwoning 
van Leeuwerikstraat 41. In 1940 werd Ria geboren. Later volgde zusje Tini. 

Ria mocht geen poes hebben want ze woonde op een bovenhuis. Toch kreeg 
ze er één. “Maar ze mocht niet over de benedenverdieping. Ook omdat de 

benedenbewoners de poes schopten, hadden we er iets opgevonden. Als ze 
naar beneden was gesprongen of toch de trap af was geglipt, dan lieten wij 

een mandje zakken vanaf de eerste verdieping en daar sprong ze dan in. 
Vervolgens takelden we haar omhoog.”  

“Er woonde in de straat ook een broer van mijn moeder met zijn gezin. Dat 
was de familie van der Waals op no. 33 ,wat heel gezellig was, er was altijd 

veel over en weer contact.” 
 

Ria kan de oorlogstijd nog herinneren: “Als kind maak je, hoe klein ook, de 

dreiging van de oorlog heel bewust mee. Zo moest ik bij het afgaan van de 
sirene hard lopen en in het hoekje van de portiek gaan staan waar mijn 

ouders me konden terugvinden.” Ook staat het in haar geheugen gegrift dat 
een Duitse Soldaat haar op 3-jarige leeftijd vroeg waar haar vader was. 

Gelukkig verklapte ze het niet. En in mei 1945 durfde ze, inmiddels 5 jaar 
oud, niets van een Canadese soldaat aan te nemen. “Ik was een echt 

oorlogskind en wist niet wat chocolade was.” 
Na de oorlog was sprake van grote woningnood. Nog altijd werden de huizen 

dubbel bewoond en inwonen bij de ouders na het huwelijk was heel normaal 
in die tijd. Ria trouwde in 1963 met Piet Molenaar en woonde de eerste 

huwelijksjaren bij haar moeder in. “Ik vond het eigenlijk best spijtig dat we 
daarna een eigen woning kregen buiten de wijk.” “Vanuit onze jeugd wij 

waren lid van de AJC. Als je 16 was ging je mee leidinggeven en dit zijn we 
altijd blijven doen, tot mijn man beroeps werd als Sociaal Cultureel werker.” 

Helaas overleed Piet op 38-jarige leeftijd. Ria doet nog altijd veel 

vrijwilligerswerk.” 
Het huis aan de Leeuwerikstraat 41 was op een gegeven moment gekocht en 

haar moeder heeft tot 1988 in de Leeuwerikstraat gewoond. Daar woont nu 
jongere zuster Tini. 

 
Het huis van Tinbergen 

De heer Kroon huurde, als onderwijzer in Rijnsburg, begin jaren ’30 een 
kamer bij een hospita in de Roodborststraat. Vanaf 1932 kwam de 

toekomstige Anna Verduyn daar op bezoek. Haar aanstaande man verzuchtte 
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eens: “Hè, die saaie grote huizen. Ik hoop er niet in te hoeven wonen.” Toch 

kwam de familie Kroon in 1949 naar Leeuwerikstraat 8, het huis van voorheen 
Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen.  

Tussen 1936-1949 woonden de familie Kroon in Rijnsburg. Toen in 1949 
Kroon benoemd werd aan de Christelijke BLO in Leiden verviel daarmee zijn 

recht op een huurwoning in Rijnsburg. Gelukkig was professor Tinbergen net 
in Oxford benoemd. Dat huis had een ligbad en telefoon; ware luxe. Het huis 

was een puinhoop en het plaatsje lag vol puin. Later werd dat een opslag voor 
kolen en aardappelen, waar ook de was werd gedaan in een Hoover.  

Het gezin Kroon bewoonde het gehele huis. Ook daar was sprake van 
inwoning toen Arie, de oudste, in 1961 trouwde met Willy Taverne (1941). Zij 

woonde vier huizen verderop, 
Vinkenstraat 8. De jongste dochter 

Marianne vertelt dat zij toen een 
tijdje op zolder moest slapen: “’s 

Avonds kreeg ik twee kruiken mee 

naar bed. De ijzel stond ’s morgens 
op de dekens!” Op zolder was ook 

de kluszolder van vader Kroon. Hij 
had daar honderden boeken over 

de natuur, zee-aquaria en zijn 
vlinderverzameling. Enkele 

zeldzame vlinders die hij in het Bos 
van Bosman ving bevinden zich nu 

in Naturalis. Marijke herinnert dat 
“de flessen chloroform, waarmee de 

vlinders werden gedood, open en 
bloot op zolder stonden.” Vader 

Kroon was bovendien een 
verdienstelijk fotograaf en maakte 

kleurenfoto’s waarvan 

ansichtkaarten werden 
geproduceerd. 

Moeder Kroon heeft 44 jaar in het 
huis gewoond (tot 1993).  

 
Maatschappelijke zuilen 

Ria kwam uit een echt socialistengezin. Aanvankelijk zat ze op de Leidse 
Houtschool, waar de juf dreigde met de hel voor stoute kinderen. Hierdoor 

raakte Ria raakte zo van slag dat ze op medische indicatie naar de 
Gemeenteschool Terweeweg (nu OBS Gevers-Deutz-Terwee) overstapte.  

Joke van den Broek-Taverne (1939,  en de oudste zus van Willy Taverne) las 
het wijkboekje en stuurde spontaan informatie, zoals over de zwarte-kousen-

kerk-opvoeding thuis. “Thuis werd niet geluisterd naar de toen zeer bekende 
serie De Bonte Dinsdagavond Trein op de radio. Bijna iedereen luisterde 

daarnaar. Als de radio bij de bovenburen aanstond, kon ik vanuit mijn 

slaapkamer veel horen, want dat ding stond altijd hard aan.” 
Gereformeerden, katholieken, hervormden ‘op wieltjes’, socialisten, 

communisten, Hindoestanen, arbeiders en hoogleraren woonden naast elkaar. 
Die mengeling was doodnormaal. Zo deed Aisha, het hindoestaanse 

vriendinnetje van Marianne, bij de familie Kroon mee met het gebed aan tafel. 
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Andersom kenden de Kroon-kinderen lappen tekst van katholieke strekking 

uit hun hoofd omdat de buren het katholicisme hardop beleden.  
 

Dichtbij Oegstgeest 
“De patiënten van Endegeest stonden in gestreepte pakjes bij de hekken. Wij 

gingen soms over het ijs: ‘gekken pesten’ en sneeuwballen naar ze gooien. Er 
was zelfs een meisje aan boom vastgebonden. Het schreeuwen van de gekken 

was in de wijk te horen.” Ook afschrikwekkend was tandarts Remmert met 
zijn ouderwetse boren. Zijn praktijk zat tegenover het (huidige) 

bloemenstalletje aan de Geverstraat. “Die man was doodeng.” 
 

Veel leuker was de jaarlijkse kermis bij het Witte Huis. In de jaren ’40-’50 
kregen kinderen op school drie bonnetjes van de Oranjeverenging om te 

besteden op die kermis. Veel stelde het niet voor: een draaimolen, touwtje 
trekken en een oliebollenkraam. Ook de Oegstgeester winkeliers deden wat 

voor de kermis.  

Vogelwijkers gingen ook toen al naar de winkels in Oegstgeest. Bijvoorbeeld 
naar de sigarenwinkel in de Deutzstraat - tegenover het huis van de familie 

Wolkers- en naar de melkwinkel de Landbouw. 
 

Winkeliers in de wijk 
Ze zijn al genoemd in het boekje, maar dat was blijkbaar lang niet alle 

informatie die erover te vertellen valt. Veel begrippen passeren de revue: de 
twee melkboeren l’Ecluse en Stouten, de bakkers op bakfietsen en 

slagersjongens op transportfietsen. En niet te vergeten Nico Glasbergen uit 
Rijnsburg met aardappelen en groenten op zijn groene wagen. Bij de klok, op 

het hoekje Lijsterstraat-Rijnsburgerweg, stond zijn neef met bloemen.  
Gereformeerden winkelden bij gereformeerden. Bijvoorbeeld bij bakker Henk 

Tijsterman, die met een motorbakfiets uit Rijnsburg kwam. Niet-kerkelijken 
haalden brood bij de bakker van de coop Vooruit. Maar iedereen ging – 

blijkbaar- naar Brand. “Vooral Brand, de kruidenier, was geweldig,” schrijft 

Joke, “De winkel was zo gezellig en vertrouwd.” 
En zat er niet een kleermaker op Lijsterstraat 13? Of toch op nummer 15? In 

ieder geval was er kleermaker Versteeg op Leeuwerikstraat 1. En in de 
Roodborststraat (korte deel) zat schoenmaker Koster. 
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De Anna-kliniek 

Nog zo’n onderwerp waarover de oud-bewoners niet uitgesproken lijken te 
raken. Patiënten lagen langdurig in het ziekenhuis en ze gaven soms een 

rijksdaalder aan moeder Kroon voor een lekkere gebakken biefstuk, die Martin 
door het raam aanreikte. Van ons huis aan Vinkenstaat 8 “werd altijd gezegd 

dat het gebruikt was als zusterhuis van de Anna-kliniek,” vertelt Joke. In de 
jaren ’50 werden er twee 

diensthuizen voor 
personeel van de Anna 

gebouwd. “Eén voor de 
administrateur en eén 

voor de boekhouder van 
de Anna-kliniek. De 

families Zwaard en 
Broekhof. Wat waren we 

kwaad! Al die fijne 

bomen weg!” 
Tuinman Nagel van de 

Anna (“door ons allemaal 
Tuinnagel genoemd”) had 

zijn appelboomgaard 
naast de Anna (in het verlengde van de Nachtegaallaan), waar hij tevens 

varkens hield voor de slacht. De boomgaard was afgeschermd door een muur 
met glasscherven. “Uiteraard was het een sport om appels te jatten. Hij joeg 

de kinderen weg en we waren bang van hem, vooral vanwege zijn glazen 
oog.” Ria vertelt dat Nagel een beste man was; hij had tijdens de oorlog in 

het verzet gezeten en het was daar thuis gezellig. “Ik was er graag, ze 
hadden twee jongens, Ton en Theo, met wie we speelden.” Nagel was dirigent 

van muziekvereniging Werkmans Wilskracht, en Ria heeft jaren blokfluitles 
van hem gehad: “Wij hadden ook uitvoeringen in het ziekenhuis en stonden 

dan te spelen boven aan de trap.”  

 
Kindervermaak 

“Voor mijn gevoel speelden we de hele zomer buiten. We deden boompje 
wisselen, stoepbal, bliklopen. We maakten hockeysticks van takken, en 

bouwden tenten uit vloerkleden die werden gespannen van het hek over de 
stoep en die de halve zomer bleven staan.” 

 
“We gingen voor niks zwemmen 

in de plasvijver van de Leidse 
Hout of, voor vijf cent, in de 

Poel tussen de kikkers en de 
ratten.  

Later werd de Poel gesloten 
vanwege ziektegevaar en werd 

het zwembad Poelmeer er 

gebouwd. 
 

 
(Met dank aan Wim Hoogerdijk 

voor de foto) 
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Martin vertelt: “Als het had gesneeuwd kon je fijn achter auto’s, en zelfs 
ambulances, glijden door aan de bumpers te hangen.” 

Om in het Bos van Bosman te komen, moest je over een slootje springen. 
Joke schrijft: “Het bos van Bosman was voor ons geweldig. Het was aan de 

andere kant van het slootje. Maar er 
komen, ho maar. Mijn broer durfde wel, 

samen met zijn vriendjes. Hij heeft het heel 
wat aan de stok gehad met de toenmalige 

tuinman.” 
Willy Kroon-Taverne herinnert zich 

activiteiten die plaatsvonden in de grote 
vakanties “die leuk waren en druk bezocht, 

vooral door kinderen die niet of nauwelijks 
met vakantie gingen in de jaren ‘50. Ik 

herinner me nog goed een bezoek aan 

Duinrell.”  
 

Begin jaren ’50 was ter gelegenheid van 
een feestdag in de Vogelwijk een 

kinderoptocht: “We liepen met versierde 
steppen, fietsen, poppenwagens.” 

 
De Vogelwijk is altijd een leuke wijk 

geweest om op te groeien.  
 
 
 

 
 
Bronnen: 
De Praatvogel, augustus 1991 

http://www.wimhoogerdijk.info/oegstgeest/ 

http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2003/juli/Kraanvogels-boven-Tannenberg.html 

Met dank aan Ria Molenaar-van der Vos, Marijke Schouten-Kroon, Marianne Kroon, Martin 

Kroon, Wil Kroon-Teverne, Joke van den Broek-Taverne en Hans van den Broek 

 

LEES MEER HIEROVER OP ONZE WEBSITE 
 

Wat gebeurde er met de oude tramkussens van de Blauwe Tram, die in 1961 uit de 
rails is gehaald? 

 
Wat deed de Poolse onderduiker in de Leeuwerikstraat? 
 

Hoe handelde Jan Wolkers’ vader in de kerk toen er meisjes zaten te giebelen? 
En wat zei de befaamde dominee Okke de Jager over Wolkers senior? 

 
Wie was meneer ‘vierkante klok’? 

 
Wat is de tekst van het Vogelwijklied? 
 

Lees binnenkort meer hierover op onze website leiden.vogelwijk.nl  
en klik op Historie voor extra verhalen en foto’s 
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Kees van den Aarsen 
 

Op 21 mei 2011 vierde de speeltuin Vogelenwijk haar 65e verjaardag. De 
jarige speeltuin gaf een groots feest. Het was heerlijk weer en er was een 

afwisselend programma voor de kinderen. Er waren taarjes met logo, de 
kinderen konden zich laten schminken maar ook kon er een echt schilderij 

gemaakt worden om thuis aan de muur te hangen. Een balonnenartiest 
vermaakte de kinderen met allerlei creatieve ballonfiguren. 

De popcornmachine draaide overuren en voor een suikerspin vormden zich 
lange rijen. De papegaaienshow van Salvatore was een hoogtepunt waar de 

kinderen, maar ook hun ouders, veel plezier aan beleefden. 
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Nieuwbouw en sloop van Nieuweroord 
Theo Bennebroek 
 

In het verleden is door veel buurtbewoners actief samengewerkt om voor 
wijzigingsplannen in onze Vogelwijk een zo groot mogelijke acceptatie te 

krijgen. Recente ontwikkelingen voor het terrein Nieuweroord welke de WGN 
(Werkgroep Nieuweroord) heeft vernomen, verlangen daarom uw 

belangstelling. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
De gemeenteraad Leiden heeft eind 2009 besloten om de bouwgrond van het 

huidige gebouw Nieuweroord, thans bewoond door studenten en verhuurd 
aan Jeugdtheater Insblau tot 1 januari 2012, te verkopen aan een 

projectontwikkelaar. Hiervoor is uit drie aanbieders de firma Bakels en 
Ouwerkerk (B&O) gekozen. Hun aanbieding en ontwerpbouwplan voldeden 

het beste - volgens de gemeente - aan de gestelde voorwaarden en het 

zogeheten ontwikkelingskader (zie ook onze website: Leiden.vogelwijk.nl).  
De projectontwikkelaar dient te zorgen voor sloop en nieuwbouw naar een 

‘eigen’ ontwerp. 
 

Afspraken met buurt niet gehandhaafd 
Om de verkoop te kunnen uitvoeren is een concept verkoopakte en een 

concept wijziging voor het bestemmingsplan voor het terrein Nieuweroord 
opgesteld. B&O verlangt namelijk dat bij het passeren van de verkoopakte 

alle eventuele problemen  van betrokkenen, die het bouwproces alsnog 
zouden kunnen verstoren, zijn opgelost.  

De WGN heeft, na enige moeite, deze documenten kunnen inzien en is 
daarvan behoorlijk geschrokken. De werkgroep heeft aan het ontwerp dat 

door de projectontwikkelaar B&O is gemaakt gezien dat de kaderafspraken 
die de gemeente eerder heeft vastgesteld - mede op basis van eerder overleg 

met de werkgroep -  niet gehandhaafd zijn. Het ontwerp bestemmingsplan is 
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kennelijk aangepast aan het ingediende bouwplan en bevat op dit moment 

meer vrijheden in het ontwikkelingskader dan wenselijk is en wijkt bovendien 
af van hetgeen eerder met de gemeente besproken werd. De werkgroep 

vreest dat de gemeente zich te veel gelegen laat liggen aan wensen van 
buiten de wijk.  

 

 
 

 

Nieuwbouwplannen voor een Pillbox 
Het plan bevat de bouw van twee, deels ondergrondse, garages tussen de te 

vergroten vijver en de zijkanten van het terrein. De toegang tot deze garages 
loopt via de aanwezige halfronde weg die aansluit op de Rijnsburgerweg. 

Dwars op elke garage worden drie appartementsgebouwen gezet voor in 
totaal minimaal 100 woningen. Deze gebouwen variëren in hoogte van 25 tot 

29 meter. Dit wijkt af van de toegelaten basishoogte van 15 meter met 

accenten van maximaal 35 m. In de vijver is een centraal gebouw gepland, 
de zogenaamde pillbox, een rond gebouw van twee lagen, met 

warmtekrachtinstallaties (WKO) voor alle appartementen, en een zwembad, 
sportschool, sauna. Die zijn niet het direct van belang voor de 

(buurt)bewoners en de vraag is ook of de sauna en zwembad commercieel 
haalbaar zijn. Zwembad en sauna betekenen ook een eerste verdieping 
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zonder doorzicht. Het gebouw is verder hoger dan de maximum hoogte voor 

de bebouwing die eerder was afgesproken. De werkgroep maakt zich verder 
zorgen over de afwikkeling van het verkeer naar en van de vaak overbelaste 

Rijnsburgerweg en wil de bebouwing beperkt houden binnen de huidige 
bebouwde oppervlak. 

Een en ander zal ten koste gaan van het voorterrein van het mooie Bos van 
Bosman en de toegankelijkheid van het van Eijsingapark. 

 

Bezwaar kan alleen gemaakt worden door omwonenden 
Voor de goede orde zijn het betrokkenen, dus buurtbewoners (en niet de 

Werkgroep Nieuweroord) die t.z.t. - waarschijnlijk nog dit jaar - bezwaren 

kunnen indienen tegen het alsnog ter visie te leggen bestemmingsplan. 
Daarna lijken inspraak of bezwaar aantekenen niet meer mogelijk. 

 
De belangrijkste punten die naar het oordeel van de WGN dienen te worden 

aangepast, zijn: 
1 verkleinen van de grootte van het ter beschikking te stellen bouwkavel dat 

voor circa 35% mag worden bebouwd tot het thans bebouwde oppervlak; 
2 handhaven van de bestaande situatie van groenstroken naast de 

nieuwbouw zodat de overpadrechten van het van Eijsingapark niet worden 
geschaad en dit park toegankelijk blijft; en zodat het tuinontwerp, inclusief 

het groen en de voetpaden, niet wordt benadeeld; 
3 schrappen van een rond gebouw (de pillbox) tussen de twee rijen 

appartementengebouwen; de eventueel daarin gewenste HOED (eerstelijns 
lokale zorgfunctie)  kan worden ondergebracht in de onderbouw van een 

van de nieuwe flats - inmiddels is de potentiële belangstelling voor deze 

HOED verdwenen -;  
4 de functie voor de pillbox is daarmee ook verdwenen; dit gebouw (voor 

commercieel gebruik) geeft overlast, het beperkt de doorstroming in onze 
wijken (Vogelwijk en Raadsherenbuurt), en is strijdig met het in punt 2 

genoemde;  
5 geen extra verbinding voor gemotoriseerd verkeer door het Bos van 

Bosman tussen de Rijnsburgerweg en de Blauwe Vogelweg, zoals in de 
plannen is genoemd. B&O heeft onlangs gezegd deze verbinding niet nodig 

te hebben. In de huidige ontwerpen wordt deze mogelijkheid echter wel 
toegestaan. Hierop is door de WGN krachtig gereageerd. De gemeente 

dient zich nog te bezinnen op de te verwachten toename voor het verkeer 
in het regelmatig zwaar en soms overbelaste lokale wegennet. 

 
De WGN  hoopt dat voor deze punten, en een aantal hier niet genoemde, een 

oplossing kan worden bereikt. 

 

Actie 
Samengevat komt het erop neer dat er voortijdig een, niet publiek bekende, 

samenwerkingsovereenkomst dreigt te worden gesloten tussen de gemeente 
Leiden en B&O. Dit zou kunnen betekenen dat er nauwelijks invloed meer kan 

worden uitgeoefend door de Gemeenteraad en andere belanghebbenden! De 
WGN probeert  dat te voorkomen omdat nadien inspraak een wassen neus 

kan worden. Oplettendheid is dus geboden. 
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De WGN neemt deel aan een serie gesprekken met betrokken afdelingen en 

ambtenaren van de gemeente, de projectontwikkelaar en andere betrokkenen 
om het ontwikkelingskader aan te passen. En de WGN informeert B&W en 

Leden van de Gemeenteraad over dit risico dat moet worden vermeden. 
 

Vanuit de werkgroep Nieuweroord wordt momenteel een brief richting 
gemeente (de wethouder en raadsleden) voorbereid. Dit in vervolg op een 

aantal bijeenkomsten met projectleiders en vertegenwoordigers van de 
projectontwikkelaar, en een gesprek met de verantwoordelijk wethouder van 

Woensel. Doel is om inhoudelijke kritiekpunten verwerkt te krijgen in het 
bestemmingsplan en de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente bezig 

is te maken met projectontwikkelaar B&O. Ook wil de werkgroep in de 
samenwerkingsbijeenkomst van de gemeente met B&O de verplichting voor 

B&O opgenomen zien om overleg te voeren met de wijkbewoners. 
 

Wat kan u doen? 
 

 

 

 
 

 

 

Als deze manier van werken en deze plannen ook in uw ogen niet gewenst 
zijn, wat kan u dan doen? Opletten op het verschijnen van het 

bestemmingsplan en tijdig bezwaar aantekenen. Alle ruimtelijke plannen zijn 
tegenwoordig digitaal te vinden: 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/ 

Zie verder onze website (leiden.vogelwijk.nl) voor de volledige uitleg over hoe 
een bestemmingsplan tot stand komt en hoe de burger hier invloed op 

uitoefenen. 
 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/


22 

 

 
 

Ons huisdier is Pluis, een heel lief konijn. Wij zijn Anouk (4 jaar), Carlijn 

(7 jaar) en Sofie (10 jaar) Rogmans, en wonen aan de Lijsterstraat 2. 

Pluis is 8 jaar. Zijn hok staat buiten, vlakbij het raam. Hij komt er ook 

uit om in de tuin te lopen. Hij eet wortel, maïs, rauwe groente, sla en 

droge boterhammen. Verder krijgt hij konijnensnoepjes en een hartje 

om op te knagen. Soms heeft hij een muis op bezoek die dan uit zijn 

bakje mee-eet.  
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Richard Vermeulen 
 

Het is elke keer weer een verrassing als je een interview voor het 

Estafettestokje gaat maken. Je leert hoe gemêleerd onze bewoners van de 
Vogelwijk zijn. Van alles woont hier door elkaar. Er zijn mensen die ik goed 

ken, mensen die ik van gezicht ken, maar zoals bij deze editie zijn er ook 

bewoners die ik, zoals bij deze editie totaal niet ken, hoewel ik ongeveer bij 
hem om de hoek woon.  

 
Ik mag aan de grote eetwerktafel 

aanschuiven bij Cornelis van 
Bochove, aan de Merelstraat 6. 

Cornelis vertelt: “In 2001 kwam 
ik hier wonen. Mijn toenmalige 

partner en ik zochten een ruim 
huis, waarin we en haar twee 

kinderen de ruimte hadden en 
van waaruit we makkelijk naar 

ons werk konden gaan. Zij 
werkte al in Leiden en ik nog in 

Rotterdam. Bij toeval kwamen 

we in de Vogelwijk terecht en 
troffen een huis aan dat in zeer slechte staat verkeerde; de openslaande 

tuindeuren waren dicht getimmerd en er waren kastjes voor geplaatst; er was 
in de woonkamer een, zeg maar, halve ensuite; de zolder was krakkemikkig 

met deuren die op vreemde wijze moesten worden geopend om toegang te 
krijgen naar de zolder. Dit had te maken met het feit dat het huis nog gericht 

was op de dubbele bewoning die tijdens de woningnood van de jaren ‘50 
verplicht was.” 

 
Na een grondige verbouwing van boven naar beneden, waarbij Cornelis, zoals 

hij met guitige ogen vertelt, middels het slopen het voorbereidende werk deed 
en de aannemer het opbouwende werk verrichtte, is er een mooie woning uit 

gekomen. Op de begane grond ligt er een prachtig aangelegd visgraatparket, 
dat door intensief gebruik inmiddels wel een schuurpapiertje en laklaag kan 

gebruiken. De muur tussen de keuken en de woonkamer is open gebroken 

waardoor er een ruime eet- en woongelegenheid is gecreëerd. Alles is 
aangepakt, hoewel er volgens Cornelis nog wel wat projecten zijn blijven 

liggen, zoals “de badkamer is aan de voorkant, die zou ik eigenlijk liever aan 
de achterzijde hebben.” 

Helaas is de partner van Cornelis in 2009 weggegaan uit de Merelstraat en 
woont Cornelis alleen.  

 
Domineeszoon 

In zijn kindertijd woonde Cornelis steeds kortstondig, een jaar of drie, op één 
plek, omdat zijn vader, die dominee was, steeds in een andere gemeente 

werd aangesteld. Het grootste deel van zijn jeugd woonde Cornelis in het 
noorden des lands, maar toen hij 16 was, kreeg vader van Bochove een 

beroep naar Ridderkerk (zo heet het als een dominee wordt gevraagd naar 
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een nieuwe gemeente te komen), van waaruit Cornelis ging studeren in 

Rotterdam. Later woonde hij nog in Zwijndrecht en Dordrecht om uiteindelijk 
weer in Rotterdam terug te keren. 

Cornelis heeft drie broers en twee zussen. Toevalligerwijs zijn één broer en 
één zus mettertijd ook in Leiden komen wonen. Zijn broer is in Leiden 

wethouder economische zaken geweest voor het CDA. Hij is er op een 
vervelende manier vertrokken, vanwege interne kwesties binnen de CDA- 

fractie. Gelukkig heeft hij dit jaar een lintje van Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau gekregen voor zijn verdiensten; dat maakt veel goed. 

 
Trotse vader 

Cornelis heeft uit een eerder huwelijk vier kinderen. Hij laat trots foto’s zien, 
waarop drie prachtige dochters en één stoere zoon te zien zijn. De oudste 

dochter is 33 jaar, zijn zoon werkt als bestuurskundige, de middelste dochter 
is psychologe en de jongste dochter (26) is groepsleerkracht. Zij hebben nooit 

in het huis aan de Merelstraat gewoond. 

Het contact tussen vader en kinderen is hecht. Cornelis vertelt: “ Volgende 
week komt mijn middelste dochter met haar man een week bij me logeren en 

zal zij haar boedel bij mij stallen, want ze gaan voor een half jaar naar Zuid-
Amerika voor een studieproject. Zij hebben hun eigen woning opgezegd, dus 

als zij in januari terugkomen, vermoed ik wel een beetje dat mijn dochter hier 
tijdelijk zal komen wonen met haar partner.” 

 
Is het werk of hobby?  

Zijn studierichting is Econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
Cornelis probeert mij uit te leggen wat het precies inhoudt, maar ik raak hem 

al spoedig kwijt. Dan in een eenvoudig voorbeeld geeft hij een helder 
voorbeeld waardoor het voor mij als simpele ziel duidelijk wordt: “Kijk, je 

hebt vraag en aanbod; als je heel veel producten aanbiedt, zal de vraag 
minder zijn en dus zal de prijs laag zijn; bied je weinig van iets aan, dan zal 

de prijs stijgen, omdat men er veel van wil hebben. In de wetenschap 

econometrie zoek je als het ware naar hoe je op de voorhand kunt 
berekenen/voorspellen wat de beste balans tussen vraag en aanbod zou 

kunnen zijn.” Dit is op zijn eenvoudigst weergegeven natuurlijk.  
In dit vak promoveert hij in 1982 Cum Laude. In 1983 komt hij bij het 

Centraal Bureau voor de Statistiek, waar hij vanaf 1994 tot 1999 directeur 
Sociaal-economische Statistieken was. In 1999 wordt Cornelis directeur 

onderzoek en wetenschapsbeleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen en in 2008 hoogleraar Wetenschapsbeleid aan de Leidse 

universiteit, op een steenworp afstand van de Vogelwijk, in het Willem 
Einthovengebouw op het terrein aan de Wassenaarseweg 62.  

 
Zijn werk is zijn hobby en zijn hobby is zijn werk. Allerlei interessante materie 

die op zijn weg komt na al zijn jaren ervaring heeft hij nu gebundeld, 
waarnaar hij onderzoek doet en mag doen, want het zijn geenszins 

opdrachten van derden. Cornelis: “Er is op mijn pad een aantal zaken 

waarvan ik vond dat er meer onderzoek naar gedaan moest worden. Zo ben 
ik nu erg verdiept in de materie aangaande het beleid voor jong 

wetenschappelijk personeel. Jonge veelbelovende wetenschappers hebben 
slechte arbeidsvoorwaarden, maar er wordt heel veel van hen verwacht om 

zich op allerlei vlakken te ontwikkelen en onderzoek te doen. Als zij 



25 

halverwege de 30 zijn, hebben zij een intensieve studie achter de rug, maar 

hun studiegenoten die destijds minder excellent waren, zijn hun dan ver 
vooruit in het leven op het gebied van hypotheken en gezinsvorming; ze 

liggen sociaal gezien ver voor op de jonge wetenschappers. Het is dan ook 
begrijpelijk dat de kans groot is dat je deze uitmuntende wetenschappers 

kwijtraakt.”  
 

Handtekeningenmuur 
Cornelis legt op humoristische wijze uit dat er graag grote namen uit de 

wetenschapswereld naar Leiden komen om lezingen te geven en oraties bij te 
wonen voor het zetten van een handtekening! “De Oostenrijkse theoretische  

fysicus Paul Ehrenfest woonde aan de Witte Rozenstraat 57, in een witte villa 
in Russische stijl op de hoek van de Jan van Goyenkade. Met zijn Russische 

vrouw organiseerde hij in zijn studeerkamer (later zogenoemde Ehrenfest-
)colloquia,, waarbij hij de (internationale) sprekers, die vaak in huize 

Ehrenfest logeerden, hun handtekening op de muur in hun slaapkamer liet 

plaatsen. Daarop staan vele handtekeningen van zeer vermaarde  

 
wetenschappers, waaronder die van Albert Einstein.” Einstein was de 

boezemvriend van Paul Ehrenfest en kwam, als gasthoogleraar, elk jaar een 
maand uit Berlijn over. De handtekeningenmuur is driemaal getransplanteerd 

en bevindt zich nu aan het eind van de Wassenaarseweg, in het Huygens 
Laboratorium en het Oortgebouw. “Alleen om eventueel hun eigen 

handtekening te mogen zetten op die muur willen de huidige grote 
wetenschappers op bezoek in Leiden komen.” Grappig dat die muur vol 

beroemdheden niet ver van onze wijk ligt.  
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Buiten(kunst) 

Cornelis gaat in de zomer al jaren, als het werk en de omstandigheid het 
toelaat, graag kamperen in Drenthe. Cornelis vertelt vrolijk: “Ik ga dan naar 

een plaats waar je buiten kamperen, en met kunst en cultuur bezig kunt zijn. 
Het heet Buitenkunst. Jee kunt je er voor veel onderdelen inschrijven, zoals 

schilderen, theater, dans, muziek, beeldende kunst en schrijven. Cornelis 
heeft bij zang zijn hart verloren. Hij heeft deze gave meegenomen naar Vogel 

Vocaal, het Vogelwijkkoor, waar op maandagavond bij Inge en Jan van 
Doggenaar druk wordt geoefend. Ik hoop op een spoedige uitvoering van hen, 

wellicht op het wijkfeest? “Nou, dat is wel een beetje vroeg,” aldus Cornelis. 
“Misschien op de nieuwjaarsbijeenkomst. Daar is begin dit jaar ook het idee 

geboren.” 
 

 
 
 

Vriendelijke wijk 

Als ik Cornelis vraag wat hij bijzonder vindt aan onze wijk vertelt hij: “In mijn 
functie als directeur bij OCW werd ik wel eens door een chauffeur naar huis 

gebracht. Als we over de Blauwe Vogelweg de wijk inreden zei de chauffeur: 
“Wat is het hier mooi en groen, onvoorstelbaar, midden in de Randstad!” 

Cornelis: “Dat gevoel van groen, en vriendelijke mensen, dat heb ik altijd 
gehad! Vriendelijk, dat typeert de hele wijk!”   

 
Ik dank Cornelis voor zijn gastvrijheid en hoop hem in de toekomst vaker te 

mogen ontmoeten, want zeg nou zelf, hoe kan het nu dat ik deze gezellige en 
interessante man niet eerder ontmoet heb? 
 

Bron:  

Marijn Hollestelle. Paul Ehrenfest. Worstelingen met de moderne wetenschap, 1912-1933. 

Leiden University Press, 2011 

 

 
 

Mocht u na deze aflevering ook graag zelf eens in de spotlights van het 

Estafettestokje willen staan of kent u iemand die dat graag zou willen, laat het dan 

weten via een e-mail naar henrvermeulen@casema.nl 

 

  

mailto:henrvermeulen@casema.nl
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 het wijkfeest op zaterdag 20 augustus plaatsvindt?  
 mensen die een handje willen helpen met de opbouw of bartaken zich 

kunnen aanmelden bij Richard Vermeulen, Lijsterstraat 6? 
 er in de jaren ’40-‘50 een Vogelwijklied bestond? Dat het op onze website 

èn in de volgende Praatvogel uit de doeken zal worden gedaan? 
 het Koetshuis in de Leidse Hout binnenkort wordt wegbezuinigd? 

 de termijn waarin meeuweneieren vervangen mogen worden door 
nepeieren inmiddels verstreken is? 

 Oud-Vogelwijker Ko Colijn –deskundige op gebied van defensie en 
terrorisme– sinds 1 mei directeur van Instituut Clingendael is geworden? 

 ons wijkboekje is opgenomen in de Nationale Bibliografie (in het depot van 
Nederlandse Publicaties) van de Koninklijke Bibliotheek? 

 het verhaaltje over de B&B van Jan Zijlstra en Wim Reinders, aan de 
Blauwe Vogelweg, heeft geresulteerd in extra reserveringsaanvragen uit de 

buurt (die helaas niet konden worden gehonoreerd)?  

 de nieuwbouw van Rivierduinen -tegen het bestaande gebouw Rijnveste 
aan,  aan de Albinusdreef- op de bovenste verdieping een sportcomplex 

krijgt?  
 de nieuwbouwplannen voor Nieuweroord een groot rond gebouw, zonder 

ramen, met sauna en zwembad, in de te vergroten vijver omvatten, wat 
extra verkeersdrukte en parkeerders zal opleveren? 

 het toenemend aantal arbeidsplaatsen op het Bio Science Park eveneens 
leidt tot meer auto’s de komende jaren? 

 de verkeersdrukte bij rotonde Rijnsburgerweg-Wassenaarseweg tijdens de 
spits nijpend is en automobilisten steeds vaker door onze wijk zullen 

rijden? 
 de gemeente steeds belooft de verkeersdrukte van de rotonde “aan te 

pakken”, maar dat er vooralsnog sprake is van ‘loze beloften’?  
 de omringende wijken een blauwe zonegebied worden en de Vogelwijk dan 

waarschijnlijk extra parkeerders tegemoet kan zien? 

 de afdeling Hartrevalidatie van het Rijnlands Revalidatiecentrum (RCC) aan 
de Wassenaarseweg al 40 jaar bestaat? 

 vlekken in het tapijt wegtrekken na het bedekken met koude theebladeren, 
die een nacht laten liggen en daarna opvegen of opzuigen? 

 bij kiespijn kruidnagel(olie) op de zere tand of kies verlichting kan 
brengen? en dat ook het kauwen op gemberwortel de kiespijn kan laten 

afnemen? 
 het schoolplein van De Brug helemaal op de schop is gegaan?  

 Dirk van Eck, SDAP-er en voorman van de sociaal-democratische 
arbeidersbeweging in Leiden, vanaf 1903 Vogelwijker (avant la lettre) was? 

 op 9 september de eerste midnightwalk in Leiden wordt georganiseerd? 
Het is een wandeling de Leidse binnenstand vol verrassingen voor het 

goede doel. Zie ook www.midnightwalk-Leiden.nl? 
  

http://www.midnightwalk-leiden.nl/
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De redactie wenst U een fijne vakantie ! 

 

 

 
 
 

 
 


