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De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt gefinancierd/ 

uitgegeven door de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De Praatvogel komt 4 maal 
per jaar uit en tussentijds komen ook enkele korte Praatvogel-nieuwsflitsen uit. 

Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng en teksten. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of niet te plaatsen. 

 
Bijdragen/ingezonden stukken door wijkbewoners worden enorm op prijs 

gesteld. Deze kunnen worden gestuurd naar redactie@vogelwijk.nl. De 
deadline voor het insturen van tekst voor de komende Praatvogel is: 

4 december 2017 
 

De Praatvogel is ook in kleur te lezen via: 
http://leiden.vogelwijk.nl 

Foto’s staan op internet en kun je bekijken via: 
www.picasaweb.com/Praatvogel 

 

Redactie Praatvogel   
     redactie@vogelwijk.nl 

Rutger Hagen   rutger.hagen@gmail.com 
Anneke Donker   donkeras@xs4all.nl 

Cees Meijer    cees.meijer@casema.nl 
Mark Peerdeman   markpeerdeman@hotmail.com 

 
Stichting Wijkcomité Vogelwijk 

Ronald Haverman   Mezenstraat 12  tel. 751 60 78  
(voorzitter)    ronald@haverman.com 

Gosse Jensma   Vinkenstraat 8  tel. 517 75 46 
(penningmeester)  hetgos68@gmail.com 

Thera Stam    v.Eijsingapark 10  tel. 515 30 40 
fam.r.d.stam@casema.nl 

Els de Hullu  Leeuwerikstraat 35 tel. 515 76 43 

  elshulfredmul@ziggo.nl 
Cees Meijer  IJsvogelhof 13  tel. 589 28 48 

  cees.meijer@casema.nl 
Birte Kristiansen  birte.kristiansen@xs4all.nl 

  Leeuwerikstraat 39 

Belangrijke contactgegevens 
 Wijkagent Mick Hoogervorst  

 0900-8844  
 https://twitter.com/wijkagentmick 

 mick.hoogervorst@politie.nl 
 Vogelnetwerk  
 vogelnetwerk@vogelwijk.nl voor burenhulp 

 Gemeente Leiden Servicepunt woonomgeving (incl. grofvuil, containers)  
 14071 of www.verbeterdebuurt.nl 

 Sociaal Wijkteam, John Witteman, voor zorgvragen 
 071-5164911 j.witteman@swtleiden.nl 
 Wijkambassadeur Energie, Thibaut Visser;  

duurzaamboerhaave@gmail.com 
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Voorwoord 

 

Wat was het een fantastisch wijkfeest! Het weer hielp ook goed mee en zorgde 
voor topdrukte. De stemming zat er goed in. Veel mensen spreidden hun 

picknick kleedje uit, waardoor overal groepjes mensen zaten te praten en te 
genieten. Dit was alweer het vierde jaar dat we wijkbewoners uitdagen wat 

lekkers te eten te maken. Het is super om te zien wat een verschillende lekkere 
gerechten er dan tevoorschijn komen. Een verzameling prima pop-up 

restaurantjes! 
 

Floris (mijn zoon) en ik hebben het wijkfeest 5 jaar met heel veel plezier 
gecoördineerd. Heel veel mensen hebben bij het wijkfeest geholpen, daardoor 

is het echt een feest van en voor de wijk. Wij hebben al aangekondigd dat wij 
de coördinatie voor het laatst deden dit jaar. Daarom vanaf deze plek een 

oproep voor een nieuwe coördinator. Het is heel leuk om te doen en het geeft 
veel voldoening om met een flinke groep wijkbewoners een mooi feest neer te 

zetten. Wil je er meer over weten neem dan even contact op. (zie colofon) 

 
Veel mensen praten mee met de gemeente om de wijk ook in de toekomst mooi 

te houden. Daar gaat zo nu en dan veel passie en energie van wijkbewoners in 
zitten. Mooi is het om dan te zien dat de gemeente open staat voor wat er leeft 

in de wijken. Het gaat er soms even stevig aan toe. Een beetje actie van onze 
bijna wijkgenoot Armin van Buuren helpt wellicht ook, maar het busstation blijft 

waar het is en komt niet naar ‘onze’ kant van het station. Dat gaat veel busritten 
nabij onze wijk schelen. 

 
Met de herfstvakantie voor de deur denken jullie natuurlijk ook meteen aan de 

jaarlijkse opruimactie van het Bos van Bosman en de aansluitende pannenkoek-
party. Lees er meer over in deze Praatvogel.  

 
Verder heb ik horen fluisteren dat er ook weer over gedacht wordt om een 

Vogelwijk kerstdiner te organiseren voor en door wijkbewoners. En op 1 januari 

hebben we natuurlijk de Vogelwijk-nieuwjaarsborrel. Super leuk dat we elkaar 
als wijkbewoners een aantal malen per jaar treffen op evenementen in de wijk. 

Tot snel weer! 
 

 
Ronald Haverman 

 
Voorzitter Stichting Wijkcomité Vogelwijk 
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Mededelingen en Oproepjes 

 

Opruimactie Bos van Bosman 
 

Wie: Alle kinderen (en vriendjes en familie) uit de Vogelwijk  
 

Wanneer: Woensdag 18 oktober 2017 in de herfstvakantie  
 
Waar: verzamelen bij de milieubakken aan het plantsoen (Leeuwerikstraat)  

 
Tijd: 10.00 uur verzamelen  

en dan het Bos opruimen met de Afdeling Groen van de Gemeente Leiden met prikkers, 
vegers, veegwagens, etc.  

 
Na afloop: pannenkoeken met limonade in de speeltuin (11.30-12.30 uur).  
 

Birte Kristiansen 
 

Er waren eens...  
twee dames. 

De ene: een kostbare Steen. 

De andere: een mooie Vink. 

Dit verhaal is lang gelêen. 

 

Die dames waren erg bij de pink 

en wandelden vaak samen. 

Zij kenden de bloemen bij hun namen. 

Toch was er iets dat echt niet kon 

heel gevaarlijk en dom. 

 

De jeugd bouwde hutten hoog in de bomen. 

Daar zouden vast en zeker ongelukken van komen. 

Bos, kinderen en bomen in gevaar 

Steentje en Vink keken naar elkaar. 

±1975 is het jaar! 

 

Zij trokken bij de gemeente aan de bel. 

Men luisterde, maar handelde niet zo snel. 

De dames wisten raad 

en metterdaad 

organiseerden zij – voor Buurt en Bos een actie, 

betrokken de jeugd erbij – ziedaar de jaarlijkse schoonmaakactie. 

 

Schone paden, enthousiaste kinderen in de wijk 

en... vele pannenkoekenbaksters rijk! 

Wat een deugd – iedereen verheugd 

over natuurminnende jeugd. 

Aan deze dames uit de Vogelwijk 

danken wij o.a. onze natuurrijke groene woonwijk. 

 

P.S. Een gedichtje zonder pretentie. 

Het gaat tenslotte om de intentie. 

  

Gabriëlle Walter  
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Landgoed Endegeest Verkocht 
 
De gemeente Leiden heeft landgoed Endegeest in Oegstgeest verkocht. Het landgoed 

was sinds 1895 in bezit van de gemeente en werd sinds die tijd vrijwel volledig gebruikt 
binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het complex werd tot november 2016 gebruikt 

door de raad van bestuur en de concernstaf van GGZ Rivierduinen. Daarna werd het 
wegbezuinigd en uiteindelijk in juni 2017 door de gemeente in samenwerking met GGZ 
Rivierduinen te koop gezet.  

 
Nieuwe eigenaar  
De nieuwe eigenaar van het landgoed is de Oudendal Groep, een vastgoed investerings- 

en ontwikkelingsmaatschappij.De Oudendal Groep wil een medisch-maatschappelijk 
park oprichten in het kasteel en de omliggende panden. De monumenten op het 

landgoed worden gerestaureerd en in stand gehouden. De overige panden worden 
verbouwd of aangepast zodat de parkachtige structuur van het landgoed wordt versterkt.  
  

Het landgoed is groot, het heeft een perceelgrootte van meer dan 80.000 vierkante 
meter en omspant Zwaluwlaan 2 t/m 16, Endegeesterstraatweg 5 (hoofdadres), 

Kasteellaan 1 t/m 7 en Goudvinklaan 2. Naast de beeldentuin bevinden zich diverse 
monumenten op het terrein, waaronder de obelisk, de ijskamer, het koetshuis en 
natuurlijk het kasteel zelf. 

 
Redactie 

 

DigiDinsdag Oegstgeest 
 

Voor al je vragen over iPad, tablet, internet of over het downloaden van eBooks en 
andere vragen digitale vragen, kom langs op DigiDinsdag in de openbare bibliotheek van 
Oegstgeest. 

 
Lukt het niet om een app te downloaden op je tablet? Komen de mailtjes nooit aan? Wil 

je Facebook wel eens proberen? Een boek lezen op de e-reader? Of suggesties voor leuke 
websites of handige apps ontvangen en delen? 
 

Een mediawijs digivaardig team van vrijwilligers staat klaar om je hierbij hulp te bieden. 
DigiDinsdag is ook een plek waar je niet altijd met een vraag hoeft te komen, maar waar 

je ook tips en trucs kunt uitwisselen. 
 

Je hoeft geen lid te zijn en de toegang is gratis. 
 
Elke dinsdag van 14:00 tot 16:00 op de Lange Voort 2T 2341KA Oegstgeest 

Kosten: gratis 
 

Redactie 
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Uitgave van de 3 Octoberlezing 
 
Raymond Fagel, De Spaanse belegeraar van Leiden.  

Het eigen verhaal van Francisco de Valdés 
 

De Spaanse commandant Francisco de Valdés is beroemd door zijn verhouding met de 
Haagse Magdalena Moons, die hem gevraagd zou hebben Leiden te sparen. In deze 
lezing komt Valdés zelf aan het woord door middel van tientallen veelal onbekende 

brieven, geschreven tijdens zijn jaren in de Lage Landen. De brieven zijn vrijwel allemaal 
geschreven in het kader van zijn militaire functies, maar toch geven ze een goed beeld 

van de persoon Valdés en van zijn belevenissen in de Nederlanden. Hoe was het om een 
Spaanse commandant te zijn tijdens de Nederlandse Opstand? Hoe zag hij zijn eigen 
werk? Hoe keek hij naar de Nederlanders om zich heen? Vanzelfsprekend staat in dit 

verhaal zijn rol bij het beleg van Leiden centraal. 
 

ISBN 978-90-5997-248-3, 32 pag., ill., € 7,50. 
 

Redactie 

 

Pilates by Sam 
 

English Speaking STOTT Pilates classes 
 

Mum and Baby class  
Finding it hard to exercise with the little one around, daycare can be expensive! Then 
look no further and come and join this mum and baby Pilates class. You will have the 

chance to start exercising again whilst the little one joins you or plays safely close by in 
a warm, cozy and fun environment. 

 
Adults only class 

Pilates can help teach you body awareness, good posture and easy, graceful movement 
and helps in building strength without excess bulk. Just some of the 
benefits of Pilates can be: 

 Reduce back pain and relieve tension 
 Increase flexibility and circulation  

 improve your overall fitness and muscle tone 
 Improve your posture  

 

If you would like a balanced and aligned body that looks fit, feels great 
and moves with ease, contact me to find out more information. 

 
Time and Place 
Tuesday mornings, 09:30 for the Adults with babies class and 10:45 for the Adults class 

all at the Vogelenwijk Speeltuin. Classes will cost €10 per adult (babies free). 
 

PilatesbySam@hotmail.com or call on 06 27 14 1022.  
I look forward to working with you and your body! 
 

Sam 

 

 

mailto:PilatesbySam@hotmail.com
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Vrijwilligers voor Herdenken in Licht 
 
Elders in de Praatvogel vindt u de aankondiging van de bijeenkomst Herdenken in Licht 

waar de gelegenheid is om geliefde overledenen te herdenken. Voorafgaand aan deze 
bijeenkomst zoeken wij mensen die mee willen helpen met het maken van de bootjes.  

 
Op maandag 30 oktober tussen 13 en 15 uur en tussen 19 en 20.30 uur ben je 
welkom bij Leta Janssen op Van Beuningenlaan 2, Leiden. 

 
Op de dag van de herdenking, zoeken wij mensen die hand- en spandiensten willen 

verrichten, zoals chocolademelk maken, mensen die slecht ter been zijn begeleiden en 
de bootjes uitdelen. 
 

Wil je hierbij helpen, dan vragen wij je om vrijdag 3 november om 16.45 uur 
aanwezig te zijn. Tijdens een korte kennismaking, verdelen we de taken en zorgen we 

gezamenlijk voor een mooi Herdenken in Licht. 
 
Wil je meehelpen? Meld je dan per mail bij mij: 

leta@afscheidmetveerkracht.nl 
Vermeld in de mail je naam, telefoonnummer en welke dag(en)/tijd je mee wilt helpen. 

 
Leta Janssen 

 

Concerten in Cultuurcentrum De Paulus 
 
Zondag 12 november, aanvang 16.00 uur 

ANDRÉ DOLABELLA, piano 
 

Vrijdag 24 november 2017, aanvang 20.00 uur 
NOÉ INUI, viool & VASSILIS VARVARESOS, piano 

 
Zondag 26 november 2017, aanvang 16.00 uur 
ANASTASIA KOBEKINA, cello & HANNA SYBAYEVA, piano 

 
Volwassenen €25 – studenten €10 – vrij entree tot 18 jaar  

 

Vooraankondiging Kerstdiner 19 december 
 

Het begint traditie te worden. Voor de 3e keer komt er een 
kerstdiner in speeltuingebouw “Het Vogelnest”. Iedereen 
kan hieraan deelnemen, jong en oud is welkom. Het motto 

is “voor en door wijkbewoners”. Wie het leuk vindt kan 
een bijdrage leveren door een gerecht te maken, een 

kerstgedicht of kerstverhaal voor te dragen of tussen de 
gerechten een muziekstukje te laten horen.  
 

De definitieve uitnodiging volgt in november. 
 

De Commissie: Adry, Jan, Marianne en Anneke 

mailto:leta@afscheidmetveerkracht.nl
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Bussen blijven aan Centrumzijde 
Mark Peerdeman 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de huidige 

locatie van het busstation aan de centrumzijde van het station behouden blijft. 
Het college ziet daarmee af van de optie de locatie te verplaatsen naar de zijde 

van het Bio Science Park (de ‘Terweelocatie’). De gemeenteraad is hierover eind 
september uitgebreid per brief ingelicht. 

 
Herinrichting stationsgebied 

In de komende jaren 
zal het Stations-

gebied van Leiden 
grondig opnieuw 

worden ingericht. 

Het Stationsgebied 
zal na deze her-

ontwikkeling een be-
langrijke centrale 

ontmoetingsplek 
binnen de stad zijn, 

waar ruimte is voor 
wonen, werken, winkelen, reizen en verblijven. Een van de moeilijke 

afwegingen die gemaakt moest worden binnen dit project was de locatiekeuze 
voor het busstation. Deze afweging blokkeerde de vlotte voortgang van de 

ontwikkeling van het gebied. 
 

Turbulent participatietraject 
Na een zeer turbulent participatietraject en raadpleging van een 

klankbordgroep heeft het college uiteindelijk het beeld gekregen dat er niet 

voldoende draagvlak is bij zowel de directe omgeving als bij de provincie en 
regio voor een busstation aan de zijde van het Bio Science Park. Ook liggen er 

bij deze partijen zorgen over de financiële risico’s en haalbaarheid.  
 

Keuze voor de huidige locatie 
Na zorgvuldige weging van onder meer de stedenbouwkundige, technische en 

verkeerskundige aspecten van de twee overblijvende locaties, samen met de 
gevoelde urgentie voor duidelijkheid, heeft het college geconcludeerd dat het 

beste keuze is om het busstation aan de centrumzijde in te passen. Dit betekent 
dat de gemeente de huidige locatie van het busstation zal ontwikkelen tot een 

volwaardig onderdeel van de herinrichting van het stationsgebied. Tijdelijk 
stilgelegde projecten in de binnenstad kunnen nu weer voortvarend worden 

opgepakt. 
 

De volledige brief van het college is hier te lezen:  

https://leiden.notubiz.nl/document/5699458/1/17_0449_Bijlage_1_brief_aan
_de_raad_inzake_Stationsgebied%2C_toekomstig_busstation_op_huidige_loc

atie 

https://leiden.notubiz.nl/document/5699458/1/17_0449_Bijlage_1_brief_aan_de_raad_inzake_Stationsgebied%2C_toekomstig_busstation_op_huidige_locatie
https://leiden.notubiz.nl/document/5699458/1/17_0449_Bijlage_1_brief_aan_de_raad_inzake_Stationsgebied%2C_toekomstig_busstation_op_huidige_locatie
https://leiden.notubiz.nl/document/5699458/1/17_0449_Bijlage_1_brief_aan_de_raad_inzake_Stationsgebied%2C_toekomstig_busstation_op_huidige_locatie
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Kastanjetijd 
Els de Hullu 

 
Ze staan er maar wat slecht bij, de paarden-

kastanjes op de hoek Meezenstraat/ 
IJsvogelhof, in het plantsoen, in het Bos van 

Bosman en in Endegeest. Sinds juli zijn de 
bladeren bruin verkleurd en dor verdroogd, 

maar na deze natte zomer kan watergebrek de 
oorzaak niet zijn. Wat wel? 

 

Ondanks de bruine bladeren liggen er nog wel 
kastanjes onder de meeste bomen, mooie 

bruine bonken die tevoorschijn komen uit hun 
groene en stekelige omhulsels. Als je ze poetst 

glanzen ze prachtig, je kunt er met prikkers en 
plakband fantasiebeesten van maken. Toen ik 

als kind aan het rapen was ben ik vol op mijn 
hoofd getroffen door een vallend exemplaar, 

dat kwam hard aan! Vandaar dat tegenwoordig 
soms kastanjes geplant worden die steriel 

bloeien en geen kastanjes maken.  
 

Misschien is de boom hoek Mezenstraat(Meezenstraat)/IJsvogelhof zo’n 
exemplaar, er ligt niets onder. Voor autobezitters fijn, voor kinderen jammer. 

 

 

 
 

 

Paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum) zijn geliefd, ze bloeien prachtig. 
Ze zijn voor mensen niet heel nuttig want het zaad is oneetbaar door 

bitterstoffen en het hout is te zacht. Leuk is de Leidse connectie van deze boom: 
het eerste exemplaar is geplant door Clusius, eerste hortulanus van de hortus. 

Die kastanje kwam uit Constantinopel , opgestuurd door gezant Ogier Ghiselin 
van Busbecq, een Vlaming uit Rijssel (Lille). Kastanjebomen zijn sindsdien 

overal in Nederland aangeplant, expres of toevallig door spelende kinderen.  
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Maar die bruine bladeren dan? In1985 is in Macedonië een hele kleine 

nachtvlinder gevonden, de paardenkastanjemineermot Coneraria ohridella die 
deze schade veroorzaakt.  

 
 

 
 

 
Deze vlinder heeft zich sindsdien door heel Europa verspreid. De larven 

tunnelen tussen de onderkant en de bovenkant van het kastanjeblad en eten 
het van binnen op. In juli zijn er zoveel larven dat de bladeren bijna helemaal 

opgegeten zijn en dus bruin en dor worden.  
 

 

 
 

 
Voor ons ziet het er niet uit, maar de gevolgen voor de boom vallen wel mee; 

ze groeien minder hard maar ze gaan er niet dood aan. Inmiddels is bekend 

dat sluipwespen en mezen larven van de mineermotten kunnen eten. Dus: hup 
mezen in de Meezenstraat, aan tafel! 
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Technolab maakt Leiden duurzamer 
Redactie 

 

Al ruim twintig jaar wonen Ben en Marlies en hun drie kinderen Lauri, Frank en 

Pippa op Mezenstraat 7 in de Vogelwijk. Ben is tien jaar geleden ondernemer 
in het onderwijs geworden en heeft een eigen leerwerkbedrijf opgericht: 

Technolab Leiden. Hier in de Praatvogel laten wij hem aan het woord.  
 

 

 
 
 

Technolab en duurzaamheid  
Technolab richt zich op talentontwikkeling, maakeducatie (het zelf leren maken 

van producten in plaats van het kopen daarvan) en onderwijs over 

duurzaamheid. Voor dat laatste gaat Technolab naar scholen toe met 
voertuigen die op zonne-energie rijden, zoals de oranje Stint op de foto. 

“Technolab wil scholen graag stimuleren zo duurzaam mogelijk te worden en te 
blijven. Daar kunnen hun eigen leerlingen natuurlijk goed bij helpen: zij kennen 

de school immers erg goed en zijn er elke dag”, zegt Ben. “Door middel van 
inspirerende projecten duiken leerlingen de wereld van energie in en proberen 

ze te achterhalen waar en hoe er bespaard kan worden. Hierbij zijn de 
leerlingen onderzoekend en ontwerpend aan het leren, ze zijn actief bezig met 

het onderwerp en ze raken zo ook meer betrokken bij de school.” 
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Concrete resultaten  

Technolab helpt op deze manier concreet mee van Leiden een duurzamere stad 
te maken. Al met meerdere partners, basisscholen en met het Da Vinci College 

heeft Technolab daadwerkelijk projecten gerealiseerd om het bewustzijn over 
duurzaamheid te vergroten en te vertalen naar concrete acties. Zo zijn er 

bijvoorbeeld 270 zonnepanelen geplaatst op het dak van het Da Vinci College 
(voor een korte impressie, zie https://vimeo.com/215974033).Komend jaar 

gaat Technolab in meerdere wijken in Leiden samen met scholen verder aan de 
slag met duurzaamheid: misschien ook in de Vogelwijk?  

 
 

 
 

 
 

 

Over Technolab Leiden  
Technolab Leiden is een leerwerkbedrijf met passie voor onderwijs, techniek, 

wetenschap en talentontwikkeling. Er werken inmiddels meer dan 100 
stagiairs en vrijwilligers. Jaarlijks doen er zo’n 20.000 leerlingen mee aan 

workshops en projecten. Ruim 25 freelancers begeleiden dit proces. 
 

Technolab organiseert workshops en projecten voor het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Kernwaarden zijn: onderzoeken, ontdekken, 

ontwerpen, spelen en altijd: DOEN! Op creatieve manieren naar oplossingen 
zoeken, je eigen talenten ontdekken èn inzetten: daar gaat het bij Technolab 

om. 

 
De doelgroepen van Technolab zijn:  

• Leerlingen van 4 tot 18 jaar;  
• Studenten uit het mbo, hbo en wo;  

• Leerkrachten en docenten;  
• Specifieke doelgroepen per project, o.a. speciaal onderwijs, VMBO, 4Havo, 

Technasium, 5VWO en plusklassen.  
  

Ben: “Ik heb Technolab opgericht omdat ik het belangrijk vind dat ieder mens 
zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Het allermooiste aan 

Technolab vind ik dat we daar elke dag met het hele team aan werken. En 
dat we bij Technolab bijna altijd met veel plezier aan het leren en beleven 

zijn, met elkaar.” 
 

Meer info: www.technolableiden.nl 

 

 
  

http://www.technolableiden.nl/
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Wat was het weer Leuk! 
Cees Meijer 

 
We kunnen terugkijken op een heel geslaagd wijkfeest op het centrale veld in 

onze wijk: het weer was fantastisch, de sfeer was goed, de opkomst weer groter 
dan vorig jaar, de bar draaide een super omzet en alle culinaire eilanden waren 

aan het eind van de avond uitverkocht. 
 

Ongeveer 230 wijkbewoners bezochten dit jaar ons wijkfeest, waaronder heel 
veel kinderen die fanatiek in de estafette liepen en druk gebruik hebben 

gemaakt van het springkussen. Dankzij het zonnige weer en al die kleurige 

picknickkleedjes leek het veld bijna een impressionistisch schilderij van Renoir. 
Deze kleedjes zagen we voor het eerst op het wijkfeest en wat het wijkcomité 

betreft, moeten we die er vooral inhouden. Het was jammer dat de band het 
door omstandigheden moest laten afweten, maar misschien dat we ze voor 

volgend jaar kunnen boeken. We hadden evengoed lekkere muziek, dankzij de 
geluidsinstallatie van één van de wijkbewoners. En er werd prachtig 

geschminkt, zelfs nog toen het al bijna donker was.  
 

 
Hond in de Pot 

Het eten ging helemaal op, zodat sommige mensen helaas de hond in de pot 
vonden. Er was voor bijna tweehonderd mensen gekookt en drank ingeslagen, 

maar het blijft altijd onzeker hoeveel wijkbewoners er komen. Ook al omdat je 
het weer niet helemaal kunt voorspellen. Jammer voor degenen die te laat 

waren, maar het was wel lekker en het toetjesbuffet was een groot succes. 

Meteen nadat dit buffet werd geopend, leek het of er een wervelwind 
langskwam en de toetjesbuffet-coördinatoren hadden het bijna niet meer in de 

hand. De tafel werd belegerd en in een mum van tijd was alles op. 
Het mag niet onbenoemd blijven: de samenwerking met Albert Heijn in de Van 

Kempenaerstraat ging prima. Bier en fris was tevoren door hen gekoeld en er 
is zelfs een aantal dozen wijn gedoneerd.  

 
Veel dank aan allen die hebben meegewerkt! Maar vooral veel dank aan Ronald 

en Floris Haverman die dit jaar voor het laatst de organisatie voor hun rekening 
hebben genomen. We zoeken dus opvolgers! Het gaat vooral om de coördinatie, 

want je hoeft het niet alleen te doen: je wordt door een dreamteam bijgestaan. 
 



15 

 

 

   



16 

Herdenken in Licht 

E. de Vries, T. van Hoorn, J. de Boer en L. Janssen 
 

Fiesta de los muertos 

 
Vanavond gaan we dansen op de graven, 

vanavond is het feest voor iedereen. 
We plukken wilde bloemen, we versieren oma’s steen, 

we maken lekker eten klaar en brengen het erheen. 

Vanavond gaan we dansen op de graven, 
vanavond zijn de doden niet alleen. 

Ze komen uit hun kuil en zweven zwierig om ons heen. 
Zelfs oma’s dode zussen zijn vanavond op de been. 

Vanavond gaan we dansen op de graven… 
Vanavond is het leven zoet 

en smaakt de dood naar suikergoed 
 

Bette Westera uit haar boek ‘Doodgewoon’ 
 

 
 

Herdenken in Licht biedt gelegenheid om dierbare overledenen te herdenken 
op een manier die aansluit bij de samenleving van nu. Het geeft opnieuw vorm 

aan een van oorsprong katholieke traditie, maar is niet gebonden aan een 

religie. 
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Herdenken in Licht in Leiden/Oegstgeest 

Herdenken in Licht vond de afgelopen twee jaar onder de naam Allerzielen in 
de Leidse Hout in het park plaats. Mensen konden onder begeleiding van 

stemmige muziek bij de grote vijver een bootje met een kaars op het water 
laten drijven. Dat gaf een zee van licht en herinneringen. 

Omdat het weer in november onvoorspelbaar is en de Leidse Hout op het tijdstip 
van de bijeenkomst donker en soms erg nat is, hebben we gekeken naar een 

alternatieve locatie. 
 

Herdenken in Licht zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 3 november tussen 
18.30 en 19.00 uur in Cultuurhuis De Paulus, Warmonderweg 2, in 

Oegstgeest (op de grens met Leiden). We kunnen daar een gedeelte van de 
herdenking binnen laten plaatsvinden en in de tuin van het Cultuurhuis is een 

kleine vijver om de bootjes met licht op te laten drijven. 
 

Iedereen is welkom 

Herdenken in Licht is er voor iedereen, die een overleden dierbare wil 
gedenken. Het maakt niet uit, of het overlijden nog maar pas is gebeurd of al 

heel lang geleden.  
 

Vanaf 18.00 uur zal Cultuurhuis De Paulus open zijn en bij binnenkomst zullen 
we vragen of je het op prijs stelt, dat de naam van jouw dierbare wordt 

voorgelezen tijdens de herdenking. In de zaal kunt je een bootje voorzien van 
bloemen en tekst. 

 
Om 18.30 uur start de korte herdenking binnen met woorden en muziek. 

Daarna worden de lichtjes in de bootjes aangestoken en kun je het bootje te 
water laten op de vijver in de tuin van De Paulus: dat geeft een zee van licht 

en herinneringen. 
 

Het is ook mogelijk om het bootje mee te nemen en elders het licht voor jouw 

dierbare te laten branden. 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten of om nog in stilte bijeen te zijn bij 

een kop warme chocolademelk. 
 

Namens de organisatoren: tot 3 november! 
 

 
Eke de Vries en Tineke van Hoorn, uitvaartbegeleiders bij Yarden & De Vries 

Joanneke de Boer, namens Cultuurhuis De Paulus 
Leta Janssen, ritueelbegeleider bij Leta Janssen – Afscheid met Veerkracht 
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Viervoeters in de Middeleeuwen 
Theo Gijzenij 

 

Een luchtiger onderwerp ditmaal, maar wel één met uiterst opmerkelijke 

elementen. Straks wil ik ingaan op de bekende uitdrukking: ‘zo bekend zijn als 
de bonte hond’. Wat minder bekend is, is dat deze uitdrukking uit ons Leiden 

komt, en op z’n Leids dus luidt: hé jûh, jij ben so bekend as de bonte hond’; 
maar eerst een schets over de positie van onze viervoeters in het laatste deel 

van de Middeleeuwen en in de Vroeg Moderne Tijd. 
 

Omdat de nering van veel voedselvoorzieners, zoals 
warmoezeniers1 en vleeshouwers2, zich grotendeels 

buiten in de straten en op de pleinen afspeelden3 

kwamen honden niet echt om van de honger, het 

was voor hen eerder een waar paradijs, vandaar ook 

dat honden ‘er geen brood van lusten’, ze konden 
veel beters krijgen! Dit ging natuurlijk wel gepaard 

met allerlei hygiënisch nadelige gevolgen voor de 
volksgezondheid. Toch vinden we een ziekte als 

hondsdolheid in die decennia niet echt terug in de 
literatuur. Er waren wel vaak té veel honden en 

daardoor ook té veel overlast binnen de steden. Het 
speelde ook mee dat het merendeel der viervoeters 

‘los’ liep en in die jaren hadden die beestjes ook 
geen benul van gezinsplanning, laat staan dat ze 

monogaam waren. De term ‘zwerfhonden’ is hier 
mijn inziens dan ook best van toepassing.  

 
De steden waren toen nog meer dan nu onafhankelijke eenheden en elk kon 

z’n eigen maatregelen nemen. Merkwaardigerwijs was er geen hondenbelasting 

zoals wij die kennen, als middel om het aantal honden mogelijk iets mee in te 
dammen. Bij zo’n beetje alle anti-honden maatregelen bleven de wind- en 

jachthonden meestal buiten schot, maar vaak was dit dan weer gekoppeld aan 
een minimaal vermogen (dus box III). 

 
Welke maatregelen waren er dan wel4? 

De stad Dordrecht had een wel heel bijzondere methode om van een te veel 
aan honden af te komen: alle honden verzamelen, vervolgens naar het midden 

van de zee varen en ze daar allemaal uitladen! (eerste zeehondjes?)  
In veel steden vaardigde de stedelijke magistraat5 steeds tijdelijke maatregelen 

af en dus niet constante sancties. Soms liet men het aan de hondenbezitter zelf 
over om het overschot aan honden terug te brengen; dan werd een nogal 

draconische verordening van hogerhand afgekondigd; dat heette: het ’quyt 
maken’4. Men was dan verplicht zijn eigen hond te doden en in een 

gemeentelijke put te dumpen. Om het allemaal een ietsje minder pijnlijk te 

maken zal vermoedelijk wel zijn toegestaan dat hondenliefhebber A. de hond 
van B. doodknuppelde en B. datzelfde deed bij de hond van A.; het resultaat 

bleef dan immers hetzelfde.  

(es.wahooart.com) 

François Desportes  

Nature morte avec Lièvre 

mort et fruits 
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Steden gingen ook met grote regelmaat over tot het (tijdelijk) aanstellen van 

een ‘hondenslager (creeft)’4; die werd dan per doodgeslagen hond betaald. 
Voor zover bekend staat het ‘record’ van hondenslager op iemand uit Gent in 

het seizoen 1487/1488. Die slager heeft toen circa 1300 honden naar de 
eeuwige jachtvelden verwezen4. In o.a. Amsterdam had men soms wel enige 

compassie met hele kleine hondjes, als die zó klein en nietig waren dat ze door 
een aan de kerk of stadhuis6 bevestigde ring konden lopen/kruipen; u kent ze 

wel die kleintjes waarvan we hier in Leiden tegen het baasje zouden roepen; 
‘hé jûh, ken ie ook nog bijte dan?’ dan bleven zij gespaard. 

 
Op het platteland had men soms hele andere hondenproblemen; daar was niet 

zozeer de hoeveelheid honden een probleem als wel het illegaal jagen waarvoor 
de honden gebruikt werden. Zolang je niet gepakt werd kon je als stroper aardig 

bijverdienen. Herbergen en taveernes met welsprekende namen als: ‘ het 
gevulde everzwijn’ , vormden een gewilde afzetmarkt voor de stropers. Om 

deze illegale handel en wandel zo goed en zo streng mogelijk tegen te gaan 

werd , als het duo jager en hond werd betrapt , bij de hond één of zelfs beide 
voorpoten geheel of gedeeltelijk geamputeerd; een methode die heel goed 

scheen te werken, hoewel de hond zo wel dichter bij de grond een spoor kon 
snuffelen. Ik heb nergens iets terug kunnen vinden waarom altijd juist de hond 

zo werd gestraft en niet zijn baasje; had die niet eigenlijk zelfs meer schuld dan 
z’n hond4? 

 
Leiden kon ook een eigen stadsbeleid ontwikkelen. In 1434 werd Leiden een 

zelfstandige unit binnen het baljuwschap Rijnland7, met aan het hoofd een 
eigen schout met zijn helpers, de 8 schepenen. De schout was de hoogste 

ambtenaar in rang, en ná de schepenen kwamen de 4 burgemeesters (voor elk 
van de oorspronkelijke vier stadsdelen één8). 

De schout had meerdere petten op. Als eerste was hij het hoofd van de politie; 
op de tweede plaats komt zijn functie als aanklager, dus wat wij nu de officier 

van justitie noemen; hij was vervolgens de voorzitter van de vierschaar9 en 

tenslotte was hij ook nog de uitvoerder van het vonnis.  
 

In de keur10 van 1459 stond bv. dat men alleen een wind- of jachthond mocht 
houden als men beschikte over tenminste 1200 pond vermogen. Bij overtreding 

was de boete 4.000 stenen. Waarom een boete in ‘natura’? Dat zal er wel mee 
te maken hebben dat men in die tijd altijd behoefte had aan stenen voor de 

stadsmuren, zeker bij uitbreiding van de stad, want dan waren er weer nieuwe 
muren nodig, en natuurlijk ook stenen voor de walkanten. Meestal kon men die 

boete omzetten in geld in plaats van stenen11, dat geld ging dan in de lokale 
schatkist in het potje waaruit men stenen kon aanschaffen.  

 
Een nieuwe keur uit 1476 verordonneerde dat men voor elke hond een kleine 

ton ‘zout’ moest aanhouden. Zout was een erg kostbaar goedje, vandaar4.  
Maar ook Leiden greep herhaaldelijk naar het middel van de hondenslager; in 

1466 moest Leiden betalen voor het doden van circa 50 honden en in 1487 zelfs 

voor het dubbele aantal. Zeker wel 3 á 4 maal per decennium moest men naar 
dit middel grijpen omdat de stad ‘zeer vervolt is en er vele inconvenienten 

waren’4.  
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Veelvuldig kwamen er in die eeuwen pestepidemieën voor en niet alleen in 

Leiden. Dan nam het gemeentebestuur soms bijzondere maatregelen. Alle 
loslopende honden werden dan zonder pardon dood geknuppeld. Toen in 1507 

de pest rondwaarde in Utrecht en omgeving werd bv import van fruit uit dat 
gebied ten strengste verboden, zo erg zat de angst voor de pest erin. 

 
Schout Willem de Bont en zijn hond Tyter 

Een wel zeer bijzonder verhaal is dat van de schout Willem de Bont en zijn hond 
Tyter. Willem was in 1619 schout geworden, dat is dus midden in het 12-jarig 

bestand van de 80-jarige oorlog12. Willem was een overtuigd Contra 
Remonstrant, een volgeling van de leer van prof Gomarus, en z’n grootste 

‘hobby’ was om samen met Tyter, Remonstranten (volgelingen van prof 
Arminius13) te vangen en die vervolgens zo maar een paar dagen op water en 

brood te zetten. Het merkwaardige was dat Willem zo oneerlijk wreed was ten 
opzichte van poorters die toevallig het Remonstrantse geloof aanhingen en 

verder niets misdeden, maar tegelijkertijd zo’n groot dierenvriend voor Tyter 

was. Zo trok het duo er elke dag op uit; regende het dan hadden beiden een 
regenjas(je) aan; vroor het ’s-winters dan waren ze allebei goed ingepakt met 

bijvoorbeeld een bontmantel(tje) enzovoort. Nogal logisch dat iedereen niet 
alleen schout Willem kende maar zeer zeker ook zijn hond. En zo is dus de 

uitdrukking gekomen:  
 

‘zo bekend zijn als de bonte hond’ 
maar het oorspronkelijke spreekwoord was dus: 

‘zo bekend zijn als (Willem) de Bont z’n hond’, bijna hetzelfde.  
 

De liefde van Willem voor z’n hond ging wel heel ver; toen Tyter in 1634 kwam 
te overlijden trok Willem de natuurlijke dood in twijfel en gelaste een autopsie, 

waar overigens niets vreemds uitkwam. In rouwkleding, werd Tyter met veel 
vertoon van drama naar de begraafplaats gedragen, gevolgd door een aantal 

vrienden, allemaal met honden en allemaal in rouwkleding en uiteraard hun 

hond ook. Deze begrafenis is zelfs aanleiding geweest voor Neêrlands grootste 
dichter Joost van den Vondel , om in zijn bundel ‘Hekeldichten’ er het volgende 

vers over op te nemen: 
 

  

De begrafenis van Tyter in 1634 (geschiedenisvanzuidholland.nl) 
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Schout Bondt op ’t hondekot gezeten14, 

Laat alle honde-melkers weten, 
Dat Tyter moet begraven zijn, 

Dat hij zal schenken koek en wijn, 
En met zijn rekels en zijn fielen, 

Begieten ’t graf der hondezielen. 
En slobberen uit het rijnsche vat, 

En slaan een oxhooft wijns in’t gat. 
De naaste bloethondt wordt gebeden 

Met rouwbandt agter ’t lijk te treden. 
Daar Spier en Bont tot is verpligt, 

Al zou het kerkhof zijn ontsticht. 
Ook zal men in de deur opknoopen 

Die ongelezen mee durft loopen. 
Wie eerst komt ter begraaffenis, 

En krijgt van rouw de kouwe pis, 

Dien zullen de Hontgravers Heeren, 
Het adervetse kalf vereeren. 

Gespogen met de meeste schandt 
Van ’t aldergrootste beest van ’t landt. 

’t Welk zoo beslobt, beslikt gaat strijken 
Dat het geen mensch meer mag gelijken. 

Nu leit Bont 
Als een hondt 

Kort in ’t kot gebonden. 
Klein en groot 

Doopt hem, doot- 
Graver van de honden. 

 
 

Voetnoten: 
1.groenten (en fruit) handelaren. 

2.slagers.  

3.vrijwel dagelijks werd er markt gehouden. 

4.zie het Leids jaarboekje 1991;J.W.Marsilje: aangelijnd in middeleeuws Leiden. 

5.meestal de schout met zijn schepenen enerzijds en de burgemeesters met de veertigraad 

anderzijds. 

6.de ringen aan onze stadhuisgevel aan de Breestraatzijde waren niet voor zo’n 

‘hondenmeting’; die dienden om koeien aan vast te maken die op hun beurt moesten wachten 

om geslacht te worden, wat in de ruimte onder de stadhuistrap gebeurde. 

7.Het graafschap Holland was verdeeld in diverse baljuwschappen; zie hoofdstuk 2 pag. 15. 

8.zie hoofdstuk 8. pag. 47. 

9.zie hoofdstuk 9. voetnoot 11. 

10.zie hoofdstuk 9. pag. 56. 

11.duizend stenen kwam overeen met 24 stuivers, dus vierduizend stenen was zo’n 6½ 

Hollands Pond. 

12.zie hoofdstuk 8. pag.51 en zie hoofdstuk 10. pag.64, 67 en 68. 

13.zie hoofdstuk 10 met name de pag. 64-65 en 66. 

14.leids jaarboek 1979: Het Leidse schoutambt (1564-1795) van Mej. H.Goudappel en 

F.Snapper. 

 

Veel informatie kunt u vinden op wikipedia. 
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Een Kasteel voor Zenuwlijders II 
Jan Paul Hinrichs 

 
Met toestemming van de hoofdredactie en auteur overgenomen uit 

ARGUS jaargang 1, nummer 8 
 

Deel 1 vindt u in de vorige editie van de Praatvogel. 
 

Een andere illustere gast van de kliniek was, in het begin 
van de jaren vijftig, dichter, verhalenschrijver en 

huisknecht Jan Arends. Over dit verblijf, later voortgezet 

op Endegeest, is weinig bekend, al heeft Arends naar 
eigen zeggen ‘veel geschreven’. Zijn meesterwerk 

Vrijgezel op kamers stamt uit die periode. In een 
interview met de Nieuwe Revu verklaarde hij: ‘Ik schreef 

het toen om de psychiater duidelijk te maken, hoe het 
met mij gesteld was. Maar het werd niet serieus 

genomen. De psychiater zou zélf wel uitmaken, wat de 
beste therapie voor mij was.’  

 
 Later werkte de dichter Hans Faverey lange tijd als staflid 

en psycholoog in wat de Jelgersmakliniek ging heten. Maar 
in zijn hermetische poëzie lijkt geen regel aanwezig die 

direct met de kliniek in verband kan worden gebracht. 
Medici die in Leiden studeerden kwamen automatisch voor 

stage op Endegeest terecht. Dit moet al voor Vasalis 

gegolden hebben, wier studentenkamer in de Vogelwijk 
uitkeek op het bos van Endegeest. Haar befaamde gedicht 

‘De idioot in het bad’ gaat ongetwijfeld terug op impressies 
uit het gesticht. Onder de stafleden treffen we later ook de 

jonge Willem Brakman aan. Zijn verhaal ‘Bedlam’ is 
gebaseerd op ervaringen als coassistent in Endegeest. Het 

bevat beelden van een parkomgeving en paviljoens die niet 
eenduidig te identificeren zijn, maar door één passage weten we meteen waar 

we zijn: ‘Op een avond toen hij dienst had liep Schenk nog een eindje om door 
het park en dacht aan Floris Verster, die zo prachtig de tuin had getekend van 

het gesticht Endegeest. Een vreemde ontroerende tekening vanwege de 
groenzwarte bomen, waarachter zo onhandig en verdrietig een vlek oranje is 

gekrast. Bij de vijver trof hij Streckfusz, die roerloos in het water stond te 
staren. “Waar denk je aan?” vroeg hij, toen Schenk vlakbij was. “Aan Floris 

Verster,” zei deze.’  

 
In Endegeest kwam de elektroshock als veelgebruikte therapie op, tot in de 

jaren vijftig voor de bestrijding van wanen en psychoses medicijnen als largactil 
en tofranil in zwang kwamen. De trekkar met touwen waarmee patiënten door 

de tuinen moesten lopen verdween, maar tuinploegen bleven: Endegeest 
functioneerde nog lang zelfvoorzienend voor groente. Varkenstallen leverden 

het nodige vlees op.  

Jan Arends 

Vasalis 
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De Bovenkooi 

 In 1966 begroette Endegeest een beroemde 
patiënt: Maarten Biesheuvel. Het verhaal ‘De heer 

Mellenberg’ uit de debuutbundel In de bovenkooi 
beschrijft een patiëntenuitstapje naar Marken: ‘Wij 

zaten pal achter de chauffeur en die begon te 
schateren van het lachen. “Mooi stelletje gekken 

heb je meegebracht,” ginnegapte hij tegen broeder 
Sollie. “Ach man,” zei de laatste, “hou je bij je 

stuur. Dit is het neusje van de zalm van wat je op 
Endegeest kunt aantreffen.”’ Sollie komt terug in 

Biesheuvels verhaal ‘Paviljoen E’, 
dat de diepste afgronden van het 

leven illustreert, zoals een angst-
psychose bij een gedwongen badbeurt: ‘In dit spierwit 

gekalkte vertrek zou ik worden geslacht, geofferd, gemarteld. 

De in de vloer verzonken baden met het hete water kwamen 
me voor als werktuigen uit de hel. De koperen buizen langs de 

muren, het schelle licht, de vele kranen, de matglazen ruiten, 
de opzichter in het vertrek met zijn gespierde armen en de 

felrode badhanddoek om zijn nek. Ik krijste als een varken in 
het abattoir.’  

 
 

Biesheuvel brengt ons bij een andere auteur uit 
Endegeest: verhalenschrijver A. Moonen, gezegend met 

de reputatie van onze ‘meest vieze schrijver’. Hij zat in 
1968 en 1970 in Endegeest: ‘Het kwam doordat ik allerlei 

dingen veel te intens wilde beleven.’ Ooit waren ze door 
programmamaker Wim Noordhoek uitgenodigd voor een 

VPRO-programma. Deze wist niet dat ze elkaar uit 

Endegeest kenden: ‘Ontzet klampte Maarten me bij 
binnenkomst aan. “Die man,” zei hij, wijzend op Moonen, 

“die man, die is gék.”’  
 

 
Jelgersma’s opvolger Eugène Carp, die met psychoanalyse minder op had, werd 

in 1964 afgelost door Jan Bastiaans, bekend van lsdbehandelingen bij 
oorlogstrauma’s. Endegeest ontsnapte niet aan de tijdgeest. Naast de aloude 

alcoholisten verschenen patiënten met drugspsychosen. De jaren zeventig 
kwamen eraan: het ziekenhuis werd een ‘centrum’. Legendarisch blijft de 

Hobbitstee, een alternatieve opnamekliniek met hippiesfeer waar behandelaars 
en patiënten gelijkwaardig heetten te zijn. De jaren tachtig zagen 

reorganisaties en verbouwingen: oude paviljoens werden afgebroken en 
vervangen door lage gebouwtjes met kamers in plaats van zalen. 

Groepsbehandeling en kleinschaligheid waren nieuwe toverwoorden. In 1987 

fuseerde de Jelgersmakliniek, in de volksmond ‘De Oude Jel’ genoemd, met 
Endegeest en Huize Solglytt, een tehuis voor ouderenpsychiatrie binnen Leiden. 

Onder de patiënten treffen we ook steeds meer depressieve bejaarden aan en 
een nieuwe groep met specifieke problemen: buitenlanders.  

 

Arie Moonen 

Maarten Biesheuvel 
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Rivierduinen 

De tijd van ‘vermaatschappelijkte’ zorg begon, waarbij ‘zorg op maat’ werd 
geleverd en mensen door voorzieningen voor ‘beschermd wonen’ in de stad 

bleven. Het gevolg was dat Endegeest veel minder patiënten kreeg. Beëindiging 
van huurcontracten werkte een nieuwe fusiegolf in de hand. Rond de 

eeuwwisseling ging Endegeest op in de regionale Rijngeest-groep, die enkele 
jaren later, via een samengaan met de Robert-Fleury stichting, GGZ  

Rivierduinen ging heten. In de kasteelzalen met gobelins en eikenhouten 
cassetteplafonds resideerde niet meer een geneesheer-directeur, maar de ‘raad 

van bestuur’ en concernstaf van deze instelling: het laatste overblijfsel van het 
zorgkasteel dat in 1897 was gestart en waaruit de patiënten al eerder waren 

verdwenen.  
 

In de opgeknapte Jelgersmakliniek zat al sinds 1999 het Oegstgeester 
gemeentehuis. De Endegeest-paviljoentjes uit de jaren tachtig gingen tegen de 

vlakte, net als hun meeste voorgangers uit 1897 waarvoor ze in de plaats waren 

gekomen. Een enorm gazon ligt nu rustgevend voor de kasteelpoort, alsof er 
nooit iets anders is geweest. Maar de patiënten zijn niet weg, alleen wat verder 

naar de randen van het landgoed verplaatst. Al langer zaten ze in 
autismecentrum Meander aan de bosrand, waar nieuwsgierige wandelaars 

gewaarschuwd worden niet langs de gebouwen te lopen. Achter het kasteel is 
nu kantoorachtige nieuwbouw in rode baksteen voltooid, die vanaf de 

Endegeesterstraatweg niet als inrichting herkenbaar is.  
  

Caissières in de Kempenaerstraat 
Met het vertrek van de Rivierduinen-staf uit het kasteel lijkt het lijntje met het 

oorspronkelijke Endegeest definitief verbroken, al functioneert de oude 
kwekerij nog voor werktherapie. De fietsenmakerij is onlangs gesloten. Wat een 

eeuw lang een bijzonder gemeentelijk en universitair initiatief was, raakte 
ingebed in regionale managementstructuren. In Oegstgeest blijft het 

ondertussen een bekend fenomeen: groepjes patiënten die onder begeleiding  

langzaam door het dorp lopen. Met de ervaren Albert Heijn-caissières in de 
Kempenaerstraat onderhouden ze een warme band. Mannelijke patiënten 

alleen komen budgetbier halen. Allerlei concepten zijn op deze 
landgoedbewoners losgelaten: van badbehandeling in de oertijd tot toediening 

van het antidepressivum prozac 
vanaf eind jaren tachtig. Maar het bos 

van Endegeest blijft op ouderlijk 
advies verboden terrein voor de 

Oegstgeester jeugd. De afstand 
tussen patiënt en niet-patiënt bleef, 

net als bij Vasalis’ idioot bij zijn 
badbeurt: ‘elke week is hem het lot 

beschoren/ opnieuw een bange idioot 
te zijn gebleven’. 

 

 
 

Enkele historische gegevens zijn ontleend aan Terug naar Endegeest (1998) 
van Gemma Blok en Joost Vijselaar. 

Hydrotherapie 
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Algemeen Beschaafd Leids 

Theo Gijzenij 
 
Onderstaand een lijst met een aantal typisch Leidse woorden met de 'normale' 

Hollandse betekenis. Zeker oudere Leidenaars zullen dit hier en daar 
herkennen, en wellicht dat het een :-) op hun gezicht tovert. Hier nu de letters 

"D t/m G".  
 

Wil het leuk zijn moeten de Leidse woorden natuurlijk wel echt ABL (Algemeen 
Beschaafd Leids) worden uitgesproken.  

 

Leids       ABN  
 

Jûh Darm      joh etterbak 
Dokker      grote glazen knikker 

Dorpel      drempel 
 

Fibeldekwink     kind dat niet kan stilzitten 
Fondement      anus; kont 

 
Gabber      kameraad 

Gallemieze      failliet; kapot 
Garemart      Garenmarkt; loop naar de hel;  

Ze vrijt met de pomp op de Garemart ze kan geen vrijer krijgen. 
Gasbal      iemand uit de Kooi 

Genees      niet eens 

Gleufdiertje      jonge vrouw 
Glibber     iemand die door de Spaanse linies 

      glipte in 1574 
Glippen      naar binnen gaan zonder te betalen 

Gouwjas      gladde zakenman 
Granefoon      grammefoon 

Gulpenruiker     homofiel.   
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Wist u dat... 
 

 het busstation gewoon op de huidige plek aan de voorzijde van het station 
blijft?  

 
 het LUMC de eerste hoogleraar voor tweelingen heeft?  

 

 onze wijkgenoot professor Bernhard Hommel is benoemd tot senator van 

de Duitse Nationale Academie van Wetenschappen, de zogeheten 
Leopoldina?  
 

 Bernhard Hommel nu voorzitter en spreker is van de sectie Psychology 

and Cognitive Sciences en deze sectie representeert in de senaat van de 
Leopoldina?  
 

 de Leopoldina een van de oudste academies van de wereld is, gesticht in 

1652?  
 

 deze Duitse Nationale Academie van Wetenschappen een belangrijke 
maatschappelijke rol speelt door wetenschappelijk advies te geven aan 

samenleving en politici, bijvoorbeeld in de G7 en G20?  
 

 vorig jaar 100.000 kilo aan plastic doppen ten behoeve van de 
inzamelactie Plastic Doppen voor Hulphond is gespaard – ten behoeve 

van de aankoop en opleiding van zorg- en blindengeleidehonden?  
 

 door een daling van 40% in de kiloprijs voor plastic doppen deze actie 
onvoldoende opleverde om de kosten te dekken? En dat daarom 

doppenspaarders vanaf dit jaar hun doppen zelf rechtstreeks naar het 
depot brengen?  
 

 ook onze Vogelwijk hard mee-spaart?  
 

 Vogelwijkers gewoon hun plastic doppen mogen afleveren bij Liesbeth 

Bakker, aan de Roodborststraat 23?  
 

 we in Nederland per jaar 32 miljoen kilo drop eten? En dat dit betekent 
dat wij dus per persoon gemiddeld bijna twee kilogram drop per jaar naar 

binnen werken?  
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 21 goede doelen de handen ineen hebben geslagen voor een nieuw type 

collectebus? Hierdoor is het mogelijk om contactloos én met pin te geven 
aan de collectant.   
 

 het ‘nieuwe collecteren’ veilig en anoniem is? De collectebus kan alleen 

worden ingezet door goede doelen met een CBF-keurmerk, zodat deze 
niet in verkeerde handen kan vallen. De collectebussen worden na elke 

collecteweek doorgegeven aan een volgend goed doel dat gaat 
collecteren.  
 

 er nog steeds 65 miljoen gloeilampen en ongeveer 100 miljoen 

halogeenlampen in Nederlandse huizen zijn?  
 

 het eten van plantaardig voedsel, zoals groenten en peulvruchten, zeer 
duurzaam is?  
 

 buurtkoor ‘De Raadsvogels’ naast leden uit de Leidse Raadsherenbuurt 

en de Vogelwijk ook leden heeft uit Oegstgeest en Warmond?  
 

 op veel plekken sprake is van een plaag van buxusmotten, veroorzaakt 
door de rupsen?  
 

 u het buxussnoeisel dient te deponeren in de container voor restafval - in 

een afgesloten zak om te voorkomen dat de rupsen er weer uit kruipen?  
 

 in de herfstvakantie, op woensdag, weer de opruimactie in het Bos van 
Bosman plaatsvindt, verricht door kinderen en hun (groot)ouders?  
 

 speciaal voor de kinderen het welbekende Sint Maartenfeest weer wordt 

gevierd op 11 november? Dat de kinderen, met lampions en een grote 
zak voor hopelijk veel snoep, door de buurt lopen en hun liedjes zingen 

bij mensen met een poster op het raam?  
 

 de afgelopen drie jaar op Allerzielen een herdenking plaatsvond bij de 
Waterlelie, aan de grote vijver, van de Leidse Hout? Waarbij iedereen 

welkom was om naar de Waterlelie te komen, een kaarsje in een bootje 
aan te steken en dat te laten varen op de grote vijver?  
 

 De bijeenkomst dit jaar op 3 november plaats zal vinden? En dat men 

verzamelt in Cultuurhuis De Paulus? 

https://www.milieucentraal.nl/nieuws/2016/65-miljoen-peren-zijn-er-gloeiend-bij/
https://www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/vlees-vis-of-vega/
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Agenda 

 

 18 oktober  Opruimactie Bos van Bosman 
 11 november Sint Maarten 

 2 december  Sinterklaas in de speeltuin 
 4 december  Deadline Praatvogel 

 19 december Vogelwijk Kerstdiner 
 

Elke 3e donderdag van de maand in het Speeltuingebouw:  

 Vogelnetwerkcafé: 10:30 – 12:00 
 

 
Praatvogel Poëzie 

 
 

Herfstvogels 

Op een doodgewone herfstdag  

ben ik vroeg wakker: luister naar 

het gezang van vrouwtje roodborst 

Vergezeld door merel, winterkoninkje. 

 

Kijk mee naar de oogstrelende dans  

van een zwerm spreeuwen: geven een  

mooie vliegshow tot ze zullen neerstrijken  

in de toppen van de schaars geklede bomen. 

 

Een hardloper in het weiland: de kievit 

die nog even geniet van de laatste stralen 

van de nazomer en trekt vervolgens naar het 

buitenland; verblijf gedurende het winterseizoen. 

 

Oranje – en witte snavels zwemmen hun 

rondje in het rustig kabbelend beekje terwijl 

een tsjilp boven mijn hoofd vliegt, een voor allen  

leveren ze aantrekkelijk schouwspel op; herfstvogels. 

 

© Catherine Boone 2014  

 

 


