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Beste bewoner van de Vogelwijk of anderszins geïnteresseerde lezer,
Voor u ligt een prachtig boekwerk dat verhaalt over de mooie Vogelwijk te Leiden. Een groep
zeer enthousiaste en wijkminnende bewoners werkt al jaren als redactie van een kwartaalblad
genaamd De Praatvogel. Zij hebben op enig moment, aangemoedigd door lovende kritieken
van buurtgenoten, hun zeer lezenswaardige en goed gedocumenteerde verhalen geselecteerd,
gebundeld, aangevuld en geredigeerd. Gecombineerd met historisch fotomateriaal en
tekeningen hebben zij een prachtig boek nagelaten voor alle oude, huidige en nog te vestigen
bewoners van de Vogelwijk. De geschiedenis van de wijk met diverse prachtige verhalen is
door deze optekening voor het nageslacht bewaard gebleven.
Met gepaste trots op mijn wijk en deze buurtgenoten beveel ik u dit boek van harte aan. Heel
veel leesplezier toegewenst!
December 2010
Jan Ravensbergen,
Voorzitter Wijkcomité Vogelwijk
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De Vogelwijk,
Geschiedenis van een Leidse buurt
Voorwoord
Wat kan een bewoner van zijn wijk verwachten? Rust, groen, saamhorigheid, privacy,
onderhoud van de directe omgeving, een gevoel van (verkeers)veiligheid? De Leidse
Vogelwijk voldoet daar aardig aan: een kleine wijk aan de stadsrand, met betrekkelijk weinig
verkeersdrukte, een woongebied met enkele belangrijke onderwijs- en zorginstituten. Een
wijk ook met een heerlijk bos, een gezellig speelplantsoen, een speeltuin, een prachtige weide
met ganzen, koeien en schapen, en een volkstuincomplex. Een wijk waar mensen groeten op
straat en elkaar toch ook met rust laten, maar waar men burenhulp verleent waar dat gewenst
is.
Wat bindt een inwoner aan zijn wijk? Zich er thuis voelen door de prettige omgeving en de
bouwstijl, ontmoetingen met buurtgenoten, de kinderen uit verschillende gezinnen die met
elkaar en bij elkaar spelen. Bovendien enige bekendheid en vertrouwdheid met de wijk; wat
weten van de historie, op de hoogte zijn van wat er speelt en wat er verandert. Ook de
gemeenschappelijke wijkactiviteiten en -rituelen dragen bij aan het saamhorigheidsgevoel: het
jaarlijkse Vogelwijkfeest aan het einde van de zomervakantie, kinderen die in de
herfstvakantie meehelpen met de traditionele schoonmaak van het wijkgroen, en die met Sint
Maarten zingend langs de deuren gaan, de nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarvergadering van
het wijkcomité, en de tuinendag. En niet te vergeten het kwartaalblad De Praatvogel,
waardoor elk gezin - sinds 1988 - vier maal per jaar op de hoogte wordt gehouden van wel en
wee, van bijzondere gebeurtenissen en achtergronden.
In het wijkblad zijn de geschiedenissen, het wijkgroen, veranderingen in de wijk en verhalen
over de bewoners vast terugkerende thema’s. Het leek een goed idee uit die verhaaltjes en
afbeeldingen een selectie te maken, die te actualiseren en aan te vullen met veel nieuwe
gegevens, en met foto’s en illustraties.
We hebben ze laten bundelen als een boek(je) om wat vaker te lezen dan een gewoon nummer
van De Praatvogel, om te bewaren en uit te lenen. En om nog wat meer voeding te geven aan
ieders bekendheid en tevredenheid met de bijna 90-jarige Vogelwijk. Misschien zelfs om er
wat trots op te zijn.
Waar de dichter J.C. Bloem (1947) het had over “…domweg gelukkig, in de Dapperstraat”,
zal voor vele Vogelwijk-lezers gelden “…domweg gelukkig, in de Vogelwijk”.

De redactie

1

DE WIJK IN VOGELVLUCHT

1.1 Klein, maar fijn
Dit boekje gaat over de geschiedenis van de Leidse Vogelwijk. De geschiedenis van de
wijkgrond gaat 5000 jaar terug naar de vorming van de strandwallen, waarop ongeveer 3500
jaar geleden de eerste “Vogelwijkers” gingen wonen. Veel later vestigden zich hier
akkerbouwers in de ijzertijd; gevolgd door Germaanse boeren en Romeinse soldaten. In de
13e eeuw verrees aan de rand van de huidige wijk het middeleeuwse kasteel Paddenpoel van
de Leidse burggraven. Op die plek stond in de 15e en 16e eeuw een klooster. Na vernietiging
van het klooster woonden er nog eeuwenlang keuterboeren op ‘Poel’.
In de jaren ’20 van de vorige eeuw verrees de Vogelwijk. Daarover valt veel te vertellen: het
ontstaan van de buurt en de straatnamen, het bestaan en de sloop van de Anna-kliniek en de
oprichting van de stichting wijkcomité de Vogelwijk. Ook bevat dit boekje, met dank aan
oud-bewoners, verhalen over de wijk in de jaren ’30, de oorlogsjaren, de wederopbouwjaren
en over het bestaan en de ondergang van de buurtwinkels. Daarnaast worden de
ontwikkelingen over het Bos van Bosman, de volkstuin Het Zonneveld en de speeltuin
Vogelenwijk uit de doeken gedaan. De twee beroemdste wijkgenoten krijgen een ereplaatsje
evenals de muurgedichten. Kortom: dit boekje biedt een breed historisch overzicht van de
Leidse Vogelwijk.
Maar allereerst volgt hier een korte statistische schets van de Vogelwijk.

Publiek bij de estafetteloop 2009

Bewoners en woningen in cijfers
Elk jaar verzamelt de gemeente Leiden cijfers en produceert zij statistieken. Die bevatten veel
informatie over het aantal inwoners, het aantal woningen, de werkgelegenheid, inkomens, het
aantal bedrijventerreinen, onderwijs en opleidingsniveaus, evenementen en vele andere zaken
die inzicht geven in de achtergronden van Leidse inwoners, en het reilen en zeilen binnen de

5 van 141

stad. Gedetailleerde informatie is te vinden op www.leiden.nl/statistiek. Leuk om eens een
kijkje te nemen.
Niet over alle onderwerpen bestaan specifieke Vogelwijkcijfers, maar gelukkig vaak wel over
het Boerhaave-district waar de Vogelwijk onderdeel van is. Gebruikte cijfers stammen uit
2010 en een enkele keer uit 2008 omdat er over dat onderwerp geen recentere gegevens
beschikbaar zijn.

Stad, districten en buurten
Leiden heeft vier stadsdelen, die zijn opgesplitst in tien districten, welke op hun beurt zijn
onderverdeeld in 54 wijken. De Vogelwijk, buurt 73, is onderdeel van het Boerhaave-district,
district 7. Het Boerhaave-district bestaat naast de Vogelwijk uit de Raadsherenbuurt, het
Houtkwartier, de Leeuwenhoek en de Pesthuiswijk. Uniek aan dit district is dat zij behoort tot
twee stadsdelen: zowel bij stadsdeel Leiden Noord als bij stadsdeel Leiden West.
De Vogelwijk beslaat de driehoek tussen de Rijnsburgerweg, de Wassenaarseweg en de
Nachtegaallaan. De huizen aan de Rijnsburgerweg 82-164, de even nummers, worden ook tot
de Vogelwijk gerekend. In totaal gaat het om 16 straten (zie 1.2).

Inwoners
In 2010 telt Leiden in totaal 117.145 inwoners; 57.084 mannen en 60.061 vrouwen. De
gemiddelde leeftijd van de Leidse man is 37,3 jaar oud, de Leidse vrouw is gemiddeld 38,4
oud. Bij de laatste telling waren 16 Leidenaren 100 jaar of ouder, terwijl er 1.336 baby’s
jonger dan 12 maanden waren. Het aantal 50-plussers is de afgelopen tien jaar gegroeid van
25.8%, in 2000, naar 30.3%, in 2010.
Omvang bevolking naar leeftijd - Leiden 2010
0 t/m 19 jaar
24.474
21%
20 t/m 64 jaar
78.286
66%
65 jaar of ouder
14.385
12%
Figuur 1

Volgens de statistieken uit 2008 is in de Vogelwijk 26% van de bewoners onder de 20 jaar en
7% boven de 65 jaar, en is de gemiddelde leeftijd 33 jaar. Vogelwijkers zijn vergeleken met
de gemiddelde Leidenaar dus wat aan de jonge kant. Zeer opvallend in de statistieken is dat
de bewoners van het Boerhaave-kwartier, in vergelijking met geheel Leiden, al jaren het
hoogste rapportcijfer voor hun woonomgeving geven: Vogelwijkers en overige
Boerhaavekwartier-bewoners zijn van alle Leidenaren dus het meest tevreden over de eigen
woonomgeving.

Bewoners Boerhaave-district & Vogelwijk
In het Boerhaave-district wonen 3.788 mensen. Iets meer vrouwen (52%) dan mannen (48%).
Van de Vogelwijkers is overigens 48,3% man en 51,7% vrouw. Dit is qua inwoneraantal een
van de kleinste districten van Leiden. Alleen het Stationsdistrict telt minder inwoners. In het
Boerhaave-district zijn 1.426 woonadressen, met gemiddeld 2,7 bewoners per adres. Dit
bewonersaantal per adres is het hoogste van alle Leidse districten en daarmee ook hoger dan
het Leidse gemiddelde van 2,3 bewoners per adres. Binnen districten heb je dan weer
koplopers: in dit geval is dat de Vogelwijk met 3 bewoners per woonadres. Volgens de cijfers
van de gemeente woonden er op 1 januari 2008 1.341 mensen in de Vogelwijk. Dat waren er
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begin 2007 1.615, maar daarvan vertrokken er dat jaar velen (waarschijnlijk het merendeel uit
het toenmalige asielzoekerscentrum Nieuweroord).

Woningen Vogelwijk
In totaal zijn er in Leiden 56.355 ‘woonruimtes’: daaronder vallen 51.430 ‘woningen’ en
4.925 ‘wooneenheden’. Een wooneenheid is een deel van een voor bewoning bestemd
gebouw (een studentenflat bijvoorbeeld).

Mevrouw Soudan met haar dochter in 1943, Roodborststraat 29

De Vogelwijk telt totaal 698 woonruimtes: 347 woningen en 351 wooneenheden. Afgerond is
de verdeling qua aantallen woningen en wooneenheden fiftyfifty. In 2004 maakte de
Vogelwijk een spectaculaire groei door qua aantal woningen en wooneenheden. Een groei van
21%: het aantal woningen steeg van 287 naar 347. Een nieuw deel van de Vogelwijk zag het
licht. Met de bouw van het nieuwe deel van de wijk is de Vogelwijk er sinds het begin van de
21e eeuw wat “steniger” op geworden.
De adressendichtheid in Leiden is gemiddeld 3.267. Adressendichtheid is het aantal adressen
per km2. De binnenstad bijvoorbeeld heeft een adressendichtheid van 4.868 en het Boerhaavedistrict heeft een adressendichtheid van 1.485. Daarbinnen is de Vogelwijk iets minder
adressendicht: weliswaar is het aantal adressen per km2 sinds 1995 met 9% toegenomen, toch
heeft de Vogelwijk nog steeds ‘maar’ een luchtige dichtheid van 1.100 adressen per km2.
De Vogelwijk is de kleinste buurt van het district. Met 0,29 km² vormt het slechts circa 1%
van het oppervlak van de gemeente. Water is er dusdanig weinig dat het blijkbaar niet meetelt
in de statistieken (0). Leiden heeft een totale oppervlakte van 23,16 km2: 21,86 km2 land en
1,3 km2 water. Het Boerhaave-district is 2,48 km2 land, heeft 0,05 km2 aan water en beslaat in
totaal 2,53 aan km2.
De Vogelwijk staat bekend als ruime en groene wijk, maar hoeveel grond neemt nu welke
bepaalde functies in beslag? De volgende functies zijn daarbij onderscheiden: woningen,
wooneenheden (studentenflats), overige gebouwen, groen en restruimtes voor onder andere
wegen en straten. Voor de functies ‘wonen’ is de totale kavel van de woningen gebruikt, privé
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tuinen vallen dus onder ‘wonen’. Van de andere gebouwen in de wijk zijn ook de totale
kavels toegerekend aan de functie ‘gebouwen’, behalve voor Nieuweroord, omdat dat feitelijk
op het landgoed van Bosman staat en als groen kan worden aangemerkt. De overige groene
functies zijn: Bos van Bosman, het Vogelplantsoen, de speeltuin, de wei van Bremmer, de
ecologische zones en de ruimten rond de studentenflats.
De berekeningen leveren het volgende plaatje op:

Figuur 2: Bewoners en woningen Vogelwijk

Opvallende functie van het Boerhaave-district is dat er naast woningen en wooneenheden vele
bedrijven en instellingen zijn gehuisvest. Slechts enkele daarvan liggen in de Vogelwijk.
Vergeleken met het historische centrum van Leiden is de Vogelwijk jong te noemen.
Weliswaar stamt de Rijnsburgerweg uit 1399, maar de panden die aan de Rijnsburgerweg
liggen, zijn van 1899-1910. De grond waar de Vogelwijk gebouwd is, kwam vrij voor
bebouwing nadat per 1 januari 1920 de negende uitbreiding van het grondgebied van de
gemeente Leiden plaatsvond. Daarvóór was de grond eigendom van de gemeente Oegstgeest
en bestond het gebied grotendeels uit weiland en bosschages (zie 1.4). Het merendeel van de
Vogelwijk is gebouwd tussen 1926 en 1928. Gerekend vanaf de Rijnsburgerweg gebeurde dat
in wat afnemende luxe en kwaliteit wegens faillissementen van aannemers. En april 2001
startte de bouw van een nieuw deel van de Vogelwijk, dat in 2002 werd opgeleverd.

Hoek Leeuwerikstraat - Blauwe Vogelweg, 1975
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Figuur 3. Een eeuw Bouwgeschiedenis van de Vogelwijkgrond

In de Vogelwijk staan 289 eengezinswoningen (41% van het totaal) en 409
meergezinswoningen (59%). Dat zal misschien op het eerste gezicht verbazing wekken, maar
onder meergezinswoningen vallen eveneens: een gedeeld boven- en benedenhuis, een flat
(met of zonder lift) en een maisonnette (met of zonder lift).

Bevrijdingsfeest 1945, Lijsterstraat
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De gemiddelde WOZ-waarde van een Leidse woning is € 237.013. De gemiddelde WOZwaarde van een huis in het Boerhaave-district is € 413.434. Vogelwijkse huizen hebben een
gemiddelde WOZ-waarde van € 454.616. De WOZ-waarde van een woning is zoveel als de
marktwaarde: dat bedrag dat een koper bereid is te betalen als de woning leeg en zonder
hypotheek op de vrije markt zou worden verkocht.
Leiden staat in de top-10 van de bevolkingsdichtheid van Nederland: op nummer 2 met 5.343
inwoners per km2 land! Den Haag staat op nummer 1 met 5.885 inwoners per km2 en Haarlem
is goed voor de derde plaats met 5.068 inwoners per km2. Dat de bevolkingsdichtheid in de
Vogelwijk zeker niet in de Leidse top 10 zal staan moge duidelijk zijn.

De Vogelwijk in vogelvlucht
- 0,29 km2 aan land,
- een (kleine) hoeveelheid water die niet in cijfers is uit te drukken,
- buurt 73, vallende onder een district dat bij twee stadsdelen hoort,
- met 698 woningen en wooneenheden,
- die een bovengemiddelde WOZ-waarde hebben,
- waar gemiddeld drie bewoners per adres woonachtig zijn,
- die gemiddeld genomen wat aan de jonge kant zijn,
- en dit alles te midden van en omgeven door 47,3% aan groen,
- waar de bewoners al jaren het ‘meest tevreden’ zijn over hun woonomgeving.
Natuurlijk is de Vogelwijk veel meer dan cijfers en voor veel bewoners absoluut niet in cijfers
uit te drukken. Daarover gaan de overige hoofdstukken van dit boekje.

Beschilderen totempaal in 2003
Bron
- www.leiden.nl/statistiek
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1.2 Straatnamen
Geschiedenis van straatnamen in Leiden
Straatnamen dienen een nuchter doel. Ze zijn er om mee te adresseren, om een plek te duiden
of te vinden en post te bezorgen. Dat lijkt zo simpel en van alle tijden - en daarnaast zou je
denken dat een straatnaam ‘voor eens en altijd’ gegeven is -, maar de geschiedenis van de
straatnaam leert ons anders. Pas in het begin van de 19e eeuw werd in Nederland een systeem
van straatnamen en huisnummers ingevoerd. Toen pas werden ook straatnaambordjes aan de
gevels bevestigd. Vaak werden eerder in de volksmond ontstane namen van straten op dat
moment de officiële naam. Deze volksnamen duidden vaak de functie van de straat aan
(Veemarktstraat), de ligging (Poortstraat) of degene(n) die er ooit gewoond had(den)
(Barteljorisstraat of Minnebroederssteeg). Ook heetten straten vaak naar uithangborden of
gevelstenen van huizen die aan de straat stonden, zoals de Morenstraat in Maastricht, waar op
de hoek van die straat het huis In den Moriaan staat. Voor bewoners van een straat krijgt de
straatnaam vaak wat meer gevoelswaarde. Vandaar dat het toch interessant kan zijn wat meer
te vertellen over straatnamen in het algemeen en over de straatnamen van onze Vogelwijk in
het bijzonder.
In het Leidse centrum herinneren namen van straten, maar overigens ook van gebouwen en
kerken, aan de middeleeuwse naamgeving. De Narmstraat heette oorspronkelijk Armstraat,
wat verwees naar de korte arm van een Latijns kruis, terwijl de Kruisstraat (die vroeger
doorliep tot de Rijn) de lange arm van dit kruis moest voorstellen (zie figuur 1).

Figuur 1. Het Latijnse kruis van de Kruisstraat en de (n)Armstraat
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De Groenhazengracht in Leiden was de naam van een zekere middeleeuwse publieke vrouw
met de vrolijke naam Groen Haasje. Er was een keurboek dat stelde dat “de deernen die in ‘t
openbare leven sitten” rond de Groenhazengracht en de Koddesteeg hun werk mochten doen.
De Lombardsteeg verwijst naar de vroegere lombaard, lommerd of bank van lening. Deze
leenbanken, gesticht door graven in het belang van de armen, werden verpacht aan
vreemdelingen waarvan het merendeel afkomstig was uit Italië (Lombardije, dus
Lombardische mensen). Deze zogenoemde lombaards hielden zich bezig met het beheer en de
boekhouding van die banken.
Grote inspiratiebron voor naamgeving in de middeleeuwen waren de zogenaamde Heiligen.
Zij gaven mensen steun, ze werden aangeroepen in tijden van nood en ze waren een lichtend
dan wel opbeurend voorbeeld. Veel straten zijn daarom naar heiligen vernoemd.
Omdat tot in de 16e eeuw een aantal vrouwenconventen, gewijd aan zogenaamde
Maagdmartelaressen, binnen de Leidse stadsmuren lagen, zijn er nog altijd straatnamen die
daarnaar verwijzen, zoals de Ceaciliastraat, Agnesstraat en Agaathstraat. Caecilia, Agnes en
Agatha waren drie maagdmartelaressen die enorm populair waren in de middeleeuwen.
Waarom deze vrouwen maagdmartelaressen werden genoemd? Een voorbeeld: Agatha
bijvoorbeeld was volgens de legende “een beeldschone jonge christenvrouw uit Catania op
Sicilië. Omdat ze weigerde de minnares te worden van een landvoogd liet hij haar vreselijk
martelen. Zo meende hij haar te kunnen dwingen om haar geloof af te zweren. Toen dat niet
lukte, sneed men haar de borsten af en toen ook dat niets hielp, liet hij haar doden door haar
over brandende kolen te trekken.” Hoe het met Agatha afliep en hoe het kwam dat zij de
patroonheilige van de Hollandse bakkers werd, is te lezen op www.heiligen.net.

Heilige Agatha uit Catania met schaal

De wijk rond de Hooglandse Kerk wordt Pancras genoemd. Deze wijk is vernoemd naar de 3e
eeuwse kindmartelaar, een jongen van 14 jaar, Pancras. De Sint Jacobsgracht is een ander
voorbeeld: deze gracht is vernoemd naar de heilige St. Jacobus de Meerdere. De Pieterskerk
werd vernoemd naar Petrus en het vroegere Elisabeth-ziekenhuis naar de heilige Elisabeth. Bij
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de Middelstegracht ligt het Sint-Annahofje: vernoemd naar de heilige Anna. Zij kreeg pas op
late leeftijd, toen de hoop al was opgegeven, door een wonder kinderen (bij haar eerste
echtgenoot Joachim een dochter Maria; na zijn overlijden bij haar tweede echtgenoot Cleophas
een dochter Maria; en na diens overlijden bij haar derde echtgenoot Alfeüs een dochter Maria)
en zij was de oma van Jezus. In de late middeleeuwen verspreidde de Anna-verering zich als
een olievlek door de Lage Landen. Ze werd aangeroepen door vrouwen die graag zwanger
wilden worden. In vrijwel elke stad was er een Sint Annakapel.
In Leiden werd het Sint-Annahofje in 1492 gesticht door de Leidse Schepen Willem Claasz.
en zijn echtgenote Hildegond Willemsdr. Dit hofje werd in 1507 voltooid door hun kinderen.
Het Sint-Annahofje geldt overigens als een van de mooiste hofjes van Leiden en staat in de
Nederlandse Top 100 van Unesco-gebouwen.
Al met al was de vernoeming naar Heiligen een tijd lang een centraal thema in de
straatnaamgeving.
Kortom, de inspiratie voor straatnaamgeving kwam van vele kanten: de lombaard, de heilige,
de hoer, een functie, een markant (herkennings)teken of de ligging.
In de volksmond bestonden weliswaar verschillende straatnamen (De Breede straat
bijvoorbeeld), maar pas eind 18e, begin 19e eeuw kwamen er, zoals gezegd, straatnaambordjes.
De Gemeentewet van 1851 verplichtte tot het systematisch naam geven van de straten. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek verzocht in 1947 alle gemeenten om ook een standaard
wijkindeling te maken in verband met de eerste naoorlogse volkstelling (1947). In 1978 kwam
er bovendien de postcode. Gemeenten geven meestal alleen namen aan wegen waar adressen
aan gelegen zijn. Autosnelwegen (van het Rijk) krijgen daarom zelden een straatnaam.
In de tweede helft van de 19e eeuw kwam het vernoemen van straten naar personen met een
bepaalde staat van dienst in zwang. Met de vele (hoofdzakelijk) stedelijke uitbreidingen vanaf
1900, waarbij hele woonwijken tegelijkertijd werden gebouwd, vonden de gemeenten het
functioneel om bijeen liggende straten herkenbaar te bundelen volgens een thema: Huis van
Oranje, Zeehelden, Boerenoorlog, Bomen, Vogels et cetera. Zo ontstonden raadslieden-,
professoren-, burgemeesters-, zeehelden- en vogelwijken.

Stadsvogels

Wijk en Vogelthema
Onze Vogelwijk is betrekkelijk klein met 347 woningen en 16 straatnamen. Daarvan hebben
elf straten vogelnamen; er zijn zeven ‘oude’ en vier ‘nieuwe’ vogelstraten. Hoe kwam dat tot
stand?
De gemeentelijke gebiedsuitbreiding van 1920 leidde in 1926 tot de aanleg en bouw van de
‘vogelstraten’. Naamgeving is in driekwart van de Nederlandse gemeenten een zaak van de
gemeenteraad en veelal wordt die daarvoor geadviseerd door een Commissie voor de
Straatnamen. In Leiden bestaat die sinds 1954 officieel en kent tien leden, uit de politiek en de
burgerij en ze vergadert gemiddeld elk kwartaal. Door de stadhuisbrand van Leiden in februari
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1929 gingen de meeste gemeentelijke archieven, waaronder die over de straatnamen, verloren.
Gelukkig had Ir. G. Driessen net op tijd een boek klaar: “Leidsche straatnamen historisch
toegelicht” (1929). Om een voorbeeld uit zijn boek te geven, volgt hier een beschrijving van
de Nachtegaallaan:
“1926 - Van Rijnsburgerweg langs gemeentegrens naar Leeuwerikstraat: In
verband met het nabijgelegen vogelrijke landgoed Endegeest, werden aan deze
weg en aanliggende straten namen van inheemsche zangvogels gegeven. De
Nachtegaallaan heette vroeger Ajaxlaan naar de voetbalvereeniging van dien
naam, die op het gemeentelijke speelterrein aan het eind van dezen weg oefende”
(p.112).
Bij andere straatnamen van de wijk wordt naar deze tekst verwezen. Dat “langs
gemeentegrens” is nu iets minder correct, omdat door een grenswijziging in 1966 een reep van
ongeveer 70 meter breed van het ‘landje van Bremmer’ bij het Leids grondgebied kwam (zie
3.2). Die extra Leidse grond was bedoeld voor het doortrekken van een soort ringweg,
vierbaans, over de weide, in het verlengde van de Warmonderweg (zie figuur 2).

Figuur 2. Plannen om op de wei van Bremmer naast de Nachtegaallaan een vierbaansweg te bouwen
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Eerdergenoemd speelterrein, nu Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC), was voorheen het
“Pomonaterrein”. Pomona is geen vogel, maar de Romeinse godin van het fruit. Het terrein is
‘vernoemd’ naar de voormalige fruitkwekerij Pomona, die op deze plek zat.

Andere vogelbuurten
Ons wijkje werd een Vogelwijk. Weliswaar was er al een Pelikaanstraat in Leiden, maar die
was vernoemd naar een 17e eeuws bolwerk in de oude stadswal. Inmiddels zijn elders in
Leiden grotere vogelwijken of wijkgedeelten met vogelstraten gekomen. Van de ongeveer
1.700 Leidse straatnamen hebben bijna 70 een vogelnaam. Het middendeel van de Slaaghwijk
kent bijna 30 vogelnamen, vooral eindigend op ‘horst’; een roofvogelbuurt dus. Een ongeveer
even groot aantal vogelstraten is te vinden in de Zijlwijk, met vooral weide-, water- en
waadvogels. Toch blijft er in Leiden maar één echte Leidse Vogelwijk.

Langste en kortste straatnamen
Dat straatnamen tot de verbeelding spreken en historisch verklaard kunnen worden, is uit
voorgaande duidelijk. Dat straatnamen de neiging tot verregaand systematiseren oproepen, zal
misschien verbazen. Toch zijn er mensen die ook de lengte van straatnamen willen vastleggen.
Wat de langste straatnaam is, is afhankelijk van de toegepaste rekenmethode.
Als slechts straatnamen van één woord en zonder leestekens meetellen, dan is de
Haaldersbroekerdwarsstraat in Zaandam met 26 tekens de langste naam, gevolgd door de
Blindeliedengasthuissteeg in Dordrecht, de Reijmerstokkerdorpsstraat in Gulpen, de
Borgercompagniesterstraat in Hoogezand, de Noordscharwouderpolderweg in Heerhugowaard
en - laatste - de Noordhollandschkanaaldijk in Amsterdam met 25 tekens.
Als namen die uit meerdere woorden bestaan, ook meetellen, dan is de langste naam de
Burgemeester Jonkheer Hesselt van Dinterstraat in Pijnacker (42 tekens, de spaties niet
meegerekend). De kortste straatnamen zijn de A en de B in het Zuid-Hollandse Ottoland.

Vreemde of lelijke straatnamen
Zoals straatnamen lang of kort kunnen zijn (objectief meetbaar), kunnen ze ook mooi of lelijk
gevonden worden (subjectief gevoel). Luisteraars van het BNN radioprogramma Wout kozen
in december 2005 ‘Hoerejacht’ in Enkhuizen tot de Lelijkste Straatnaam van Nederland. De
‘Brommie en Tommiestraat’ in Almere en de ‘Slettenhaarsweide’ in Nijverdal kregen eervolle
vermelding op nummer twee en nummer drie. Wat zouden toch de mooiste en lelijkste namen
in de Vogelwijk zijn?

Mode in straatnamen
Het is niet verwonderlijk dat er trends ontstaan in de straatbenaming. Er zijn in Nederland
minstens 220.000 straten. Een uitgedacht systeem, waarbinnen modegevoelige trends ontstaan,
ligt dan voor de hand. Een steekproef van de redactie uit het Shell Stratenboek leidt tot de
verantwoorde schatting dat 2,7% van alle straten een vogelnaam draagt, dus circa 6.000 als
landelijk totaal. Wat zijn daarbinnen de meest populaire vogeltjes? In volgorde, van hoog naar
laag: kievit/ valk-reiger/ zwaan-fazant-grutto/ leeuwerik-vink-meerkoet/ meeuw-mees-merelzwaluw-lijster-sperwer. De uil, specht, roodborst en ijsvogel komen landelijk veel minder
voor. Over het algemeen beperkt men zich tot de inheemse soorten. “Condor” is dus een
uitzondering. Een enkele maal vind je een fantasievogel: Phoenix (uit de klassiek-Griekse
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mythe) en Blauwe Vogel (uit het sprookje van Maeterlinck over de kinderen Mytyl en Tyltyl;
en dat is dus bij de school De Thermiek zeer adequaat gekozen).
Bij al dat geturf in het Stratenboek zijn de naamsverschillen van (onder)soorten, zoals
grasgors, bosuil, kuifmees en dergelijke genegeerd en respectievelijk gerekend als gors, uil en
mees. Waarmee evenmin rekening is gehouden zijn de achtervoegsels (-straat, -weg, -laan).

De Rijnsburgerweg
Naast al dat gevogelte bestaan er in de wijk ook andere straatnamen. Te beginnen bij de
Rijnsburgerweg, want het is de oudste weg van de wijk. Het begon als pad dat al in 1399 werd
verhard door de Hoogheemraden Rijnland op last van de Hollandse Graaf Hertog Albrecht van
Beieren, de schurk die in datzelfde jaar het kasteel Paddenpoel verwoestte (zie 2.2). Het was
de weg die naar Rijnsburg leidde en dat was voor de naamgeving klaarblijkelijk belangrijker
dan het feit dat deze weg ook naar Oegstgeest leidde.
De Rijnsburgerweg begon oorspronkelijk aan de stadspoort: de Blauwpoortsbrug. Het
onderhoud van een weg was door de eeuwen heen bezwaarlijk. Het deel van het begin bij de
stadswallen tot aan de Poelbrug aan de stadszijde van de rotonde (zie 1.4) werd een eeuw lang
verzorgd vanuit het nonnenklooster Mariënpoel. In 1807 werd de Rijnsburgerweg opnieuw
verhard, maar dit maal met het puin van de bij de grote buskruitramp ingestorte huizen uit de
stad (nu van der Werfpark). Van 1816 tot 1911 werd er tol geheven, en in 1925-’26 kreeg de
weg, na demping van de sloot langszij de weg, ongeveer de huidige vorm. Tot 1961 liep er een
trambaan over de Rijnsburgerweg voor de zogeheten ‘blauwe tram’.

Oude trambaan Rijnsburgerweg
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Overige straten
Dat de Wassenaarseweg in de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd aangelegd met de bedoeling
om naar Wassenaar door te trekken, werd als plan niet voltooid. Hij loopt dood op rijksweg
A44. Ook de naam van het Eijsingapark is eenvoudig te verklaren: de professor Volkenrecht
van de universiteit van Leiden, Jonkheer Mr. W.J.M. van Eijsinga, had ter plekke een villa, die
later ook nog enige tijd in gebruik is geweest als conferentieoord. Op de kavel van dat Eijsinga
Huis staan nu de tien woningen van de mandéligheid (dat heet echt zo) Eijsingapark. Tenslotte
nog het Flanorpad. Waar voorheen medische barakken (voor TBC- en zuigelingenonderzoek)
stonden, kwamen in de jaren ‘70 vier flatgebouwen voor studentenbewoning. De Stichting
Leidse Studentenhuisvesting koos de studentikoze naam Flanor; een aanduiding voor een
student met een amicaal, feestvierderig karakter. Die term is terug te lezen in de verhalen uit
1841 van Johannes Kneppelhout, alias Klikspaan.
Het woord ‘straat’ komt overigens van het Romeinse via strata, met de betekenis dat het is
geplaveid of verhard. ‘Weg’ is aanvankelijk bedoeld voor buiten de bebouwde kom: landweg.
‘Laan’ veronderstelt aan beide zijden bomen. ‘Hof’ is een omheind stuk grond met bloemen,
kruiden of bomen. ‘Pad’ is een weggetje dat door menselijke of dierlijke voetstappen is
ontstaan. Volgens die omschrijvingen is het Flanorpad geen pad; is de Lijsterstraat een laan;
moet de Groene Spechthof nog heel wat doorgroeien en ga zo maar door.
Een straat kan dan wel ‘laan’ heten, maar is toch echt niet zomaar zonder slag of stoot
daadwerkelijk een laan.
De andere (schelpen)paden in de Vogelwijk, zoals de paden door het Bos van Bosman of naar
Endegeest, hebben geen woonadressen en dus geen officiële straatnaam nodig. Weliswaar
hebben sommigen toch een naambordje met bijbehorende paal gekregen, zoals het
Springerpad.
En dat geldt ook voor het centraal gelegen “Vogelplantsoen”. Krijgt het officieel geen naam,
dan willen we het beestje toch een naampje geven, al was het maar om te duiden waar het
wijkfeest wordt gevierd of waar de (klein)kinderen aan het spelen zijn.
Bronnen
- Driessen, G.L. Leidsche straatnamen historisch toegelicht; met een lijst van “verdwenen”
straatnamen. Ydo, Leiden, 1929
- Kouwenhoven, A.O. Straatnamen in Nederland; een bibliografisch overzicht. Discom Boeken, Zeist
1999
- Kouwenhoven, A.O. Tussen straat en weg; een inventarisatie van achtervoegsels en simplicia in
straat- en wegnamen. Discom Boeken, Zeist 2003
- Shell Straten Boek, 37e editie
- Stichting Leidse Studentenhuisvesting
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/IcoonAgatha.jpg
- www.heiligen.net
- ‘Leiden in straatnamen en panoramafoto’s’, in: Leidsch Dagblad, 30 december 2009
Informatie van P. Mioulet, Secretaris Commissie voor de Straatnamen, Gemeente Leiden
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1.3 Verhalen van bewoners
Sommige (oud)Vogelwijkbewoners maakten de jaren voor, tijdens of vlak na de Tweede
Wereldoorlog in de wijk mee. Dit verhaal is onder andere gebaseerd op hun herinneringen.
De Vogelwijk werd ruim opgezet met bij alle woningen een tuin. De Lijsterstraat kreeg
bomen. De buurt was geen armenwijk, maar ook geen echte middenstandswijk. De
Raadsherenbuurt was wat chiquer. “De huizen van de Vogelwijk waren eigenlijk bedoeld
voor de arbeiders in de Leidse fabrieken in de binnenstad, maar dat was te ver en ook te duur.
De bewoners van de Vogelwijk vormden een mix van alles: opgeleide arbeiders, postbodes,
artsen, onderwijzers, buurtwinkeliers, veel gezinnen met flink wat kinderen.” Mensen uit het
centrum vonden het een “betere buurt”, waar professoren woonden, zoals “Opa Bontkraag”,
“Opa Post” en professor Tinbergen (zie 4.1).

Vogelwijk voor de oorlog
Het aanzien van de wijk was in de begintijd nogal anders dan nu. Wie in vroegere jaren de
Lijsterstraat inkwam, zag als eerste het dominante gebouw van de Anna-kliniek. De bomen
waren nog jong en er waren buurtwinkels. Het Bos van Bosman was nog niet openbaar
toegankelijk. De Wassenaarseweg was in die tijd nog niet doorgetrokken en eindigde waar nu
de Blauwe Vogelweg begint, die toen niet meer was dan een sloot. De gele tram reed vanaf
hier door de velden naar Wassenaar. Tegenover de huidige Albinusdreef stond een
daglonerhuisje; een eenkamerwoning met twee bedsteden, waar geen water-, gas-, riool- of
lichtaansluiting was. In de winter moest het hier wonende gezin Ravensbergen de sneeuw van
de bedden vegen. Vader was tuinman van de familie Bosman. Als beloning voor het stoken
van de centrale verwarming van het huis van Eijsinga mocht hij elke dag twee emmers
drinkwater tappen bij de professor thuis. In de jaren ’50 moest het huisje plaatsmaken voor
een tbc-barak. Nu staat er een grote studentenflat.
“Slechts een vijfde van de huizen van de Vogelwijk was koophuis. In 1930 kostte zo’n huis
6.000 gulden.” De huur in 1937 bedroeg 20-30 gulden per maand (ongeveer eenderde van een
maandsalaris). De huurhuizen waren het bezit van bijvoorbeeld het Pensioenfonds van de
Delftse Gist & Spiritus Fabriek. In diverse huizen woonden twee, soms drie, gezinnen. In vele
huizen woonden studenten of verpleegsters op kamers (en met 30 gulden voor de grote
voorkamer op de 1e etage had de hoofdhuurder de huur eruit). Voor sommige huurders (de
zogeheten commensaals of kostgangers) werd ook de was gedaan en het eten bereid.

Leidsch Dagblad, 9 mei 1931, p. 17

“De wijk zag er nogal eenvormig uit: allemaal een ligusterheggetje en een hek met twee
horizontale metalen buizen. Zelfs de voordeuren waren gelijk: het middenpaneel was
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vuurrood met aan weerszijden donkergroene balkjes en de rest van de deur was groen. De
schoonheidscommissie van Leiden bewaakte dat.” “Het waren in het begin nogal eenvoudige
huizen. Tot na de Tweede Wereldoorlog was er maar één watertappunt (koud water) in het
hele huis en één wc. In elk huis stond één kolenkachel, maar dat werden geleidelijk meer
kolen-, olie- en gaskacheltjes.” Het koken ging op enkele gaspitten. Een petroleumstelletje
werd daarnaast gebruikt om gerechten warm te houden of te laten sudderen. In elk huis was
een gasmeter. Stopte je daar een dubbeltje in, dan kreeg je (stads)gas.

Vogelwijk in de Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Op vliegveld Valkenburg werden 1000
Duitse parachutisten gedropt. Op 15 mei trokken de eerste Duitsers Leiden binnen. Duitse
tanks werden aan de overkant van onze wijk, bij Poelgeest, neergezet.

Duits Fietspeloton, 10 september 1943

Uit vrees voor luchtaanvallen van de Engelsen was de straatverlichting vanaf de eerste
oorlogsdag buiten werking gesteld en kregen de bewoners van Leiden de opdracht hun huis ‘s
avonds te verduisteren.

Eten en brandstof
Op 1 juni 1940 waren koffie, thee en schoenen alleen nog maar ‘op de bon’ verkrijgbaar, en
niet lang daarna gold dat voor brood, suiker, textiel en vlees(waren). Men kreeg Algemeene
Distributiebonboekjes en Broodboekjes. In 1942 richtte de heer Zonneveld de Tuingroep van
huurders van een volkstuin op. Dankzij die volkstuin hadden de tuinders groenten en
aardappelen. Zij moesten hun tuinen bewaken tegen hongerige rovers. Want wie geen eigen
groentetuintje had, had het moeilijker. Voor Vogelwijkers was een centrale keuken in de
Leidse Houtschool. Daar kon men een portie stamppot, soep of pap halen. Het menu werd
steeds soberder en op het laatst was er niet veel meer dan suikerbietenpulp en waterige soep.
Naar schatting heeft een kwart van de Leidenaren in de Hongerwinter gebruik moeten maken
van dergelijke centrale keukens.
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Een rijk gezin aan de Merelstraat, dat nooit iets met anderen deelde, hield Vlaamse reuzen in
een hok in de achtertuin. Dat konijnenhok stond tegen de schutting die grensde aan een
achtertuin van een huis in de Roodborststraat. Vanuit die tuin werden, door hongerige
buurtgenoten, gaten in de schutting en in de achterwand van het hok gemaakt en toen zijn de
konijnen weggenomen, en opgegeten.
Veel mensen uit het westen gingen op voedselzoektocht. Eén wijkgenote liep naar Drenthe.
Ze kwam terug met aardappelen en wat brandstof. De Duitsers prikten in de zakken om te
zien of er geen rijst in verborgen zat. Een andere wijkgenote liep naar de Veluwe met een
handkar vol linnengoed en sieraden en ruilde die voor tarwe en aardappelen.

Voedselzoektocht, 1944-’45

Houtblokjes tussen de tramrails jatten

Ook brandstof was al snel schaars. In de meeste huizen brandden de kachels op kolen of olie,
maar de voorraden raakten op. In de winter werd slechts één kamer verwarmd. In het laatste
oorlogsjaar werd de levering van elektriciteit beperkt tot bepaalde uren. Omdat een hoge
Duitse officier op de Rijnsburgerweg elektriciteit geleverd kreeg, genoot een deel van de
Vogelwijk daarvan mee, zonder dat de officier dat doorhad. In 1944 hield de gaslevering aan
particulieren helemaal op en dat betekende dat er niet gekookt kon worden. In de zoektocht
naar alternatieve brandstof, sneuvelden de houten hekjes voor de huizen. De bomen aan de
Rijnsburgerweg, uit het Leidse Hout en van de Stadskwekerij verdwenen. In de Lijsterstraat
werden alle bomen in één nacht omgezaagd door de bewoners die vonden dat de boom voor
hun deur ook hun eigendom was. In of achter het huis werden de grote delen hout verzaagd in
piepkleine stukjes die vervolgens werden gestookt in de “wonka” (wonderkachel van blikken).
Op deze wonka werd gekookt.
In het Bos van Bosman was altijd wel wat te halen. Hele boomstronken en takkenbossen
werden uit het Bos van Bosman versleept en de huizen in gedragen. Op het landgoed van
Bosman heeft vast niet alleen Jan Wolkers af en toe een edelkarper gehengeld “met een snoer
aan een bonestok. Als ik er een gevangen had verstopte ik hem onder dorre bladeren, zo ver
van het pad dat niemand hem kon horen slaan.” (1965, p. 186) Oud bewoner Boelee: “Er
stonden vooral veel vruchtbomen … Ook gebruikte Bosman grote vetkolen om de
broeikassen mee te stoken. Die werden in stukken gehakt en meegenomen.”
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Verklaring dat W. Zandvliet niet in Duitsland kan werken, 21 april 1944

Onderduikers
Toen Nederlandse mannen werden opgeroepen om verplicht in Duitsland te werken
(Arbeitseinsatz) doken heel wat mannen onder, net als de Joden. Er vonden razzia’s plaats,
ook in de Vogelwijk. De Duitsers arriveerden met een vrachtwagen en doorzochten huizen.
Ze staken bajonetten in de ruimte boven de schuifdeuren (tussen de voor- en achterkamers)
om eventuele onderduikers te vinden. Mevrouw Buurman van Leeuwerikstraat 25, waar een
joods jongetje zat ondergedoken, schrok enorm toen op een dag een vrachtwagen kwam
voorrijden. Het was gelukkig loos alarm, maar het jongetje is elders ondergebracht.
Een andere vrouw in de Leeuwerikstaat had een aantal jonge joodse kinderen in huis genomen
met wie ze overdag buiten ging wandelen. Buurtbewoners overtuigden haar dat de situatie
veel te gevaarlijk was. De kinderen werden ondergebracht in de Anna-kliniek, waar ook
andere onderduikers zaten. De onderduikplaats werd helaas verraden; de kinderen werden
opgepakt en weggevoerd. Geen van hen heeft de oorlog overleefd.
Bij de familie Rietveld, op de hoek Lijsterstraat-Rijnsburgerweg, zat een joodse vrouw
ondergedoken. Haar twee zoons Jan en Joop, zaten op Roodborststraat 28 verborgen en later
bij mevrouw Hendriksen, Roodborststraat 52. Zij hebben de oorlog overleefd. Een andere
onderduikster die bij mevrouw Hendriksen gezeten had, werd verraden. Toen achterhaalden
de Duitsers het adres van mevrouw Hendriksen. Zij is via Scheveningen naar het
concentratiekamp Vught getransporteerd. Na drie maanden werd zij vrijgelaten, totaal
verzwakt en ziek. Buurtgenoten zamelden beetjes levensmiddelen in voor haar en de kinderen.
Mevrouw Hendriksen heeft de rest van de oorlog illegaal werk gedaan (verboden drukwerk
verspreiden en knoeien met distributiebonnen). De vroegere onderduikers die de oorlog
overleefden, hebben altijd contact gehouden met (de dochter van) mevrouw Hendriksen.

NSB-ers en inkwartiering van de Duitsers
In de Vogelwijk woonden enkele Duitsgezinde mensen en NSB-ers. Mevrouw van de Broek
en haar moeder konden het huis aan Lijsterstraat 7 huren mits zij een Duitsgezind echtpaar de man werkte voor de Duitsers in Katwijk – lieten inwonen. Dat echtpaar is vlak na het eind
van de oorlog verhuisd.
In het hoekhuis van Roodborststraat 48 woonde een gezin met acht kinderen. De vader werd
door de Duitsers gedwongen zijn werk ten dienste te stellen van de Duitse strijdmacht. Een
van zijn zoons raakte in de ban de NSB. Die zoon sneuvelde aan het oostfront.
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In de Vinkenstraat woonde een NSB-er die niet veel kwaad deed. Net als een NSB-er in de
Leeuwerikstraat - wiens zoon een been verloor tijdens gevechten in Rusland -. Deze man
heeft nooit iemand verraden, terwijl hij aan de heer Buurman een exemplaar vroeg van de
verzetskrant Het Dagelijks Nieuws om op de hoogte te kunnen blijven van de werkelijke
oorlogssituatie. (Het Dagelijks Nieuws, juli ’44 - mei ’45, de opvolger van Het Bericht, was
een van de grootste ondergrondse bladen. Naast verzetskranten brachten ook uitzendingen van
de illegale radiozender Radio Oranje mensen op de hoogte. Radio’s waren verboden en
werden op zolder of onder de vloer verstopt.)
In de Lijsterstraat woonde een moeder met twee zonen, waarvan de één in het Duitse leger zat
en de ander bij de geallieerden. Deze laatste heeft het gepresteerd om een voedselpakket op de
Lijsterstraat te droppen met een briefje “voor mijn moeder, voor de vinders pakjes sigaretten.”
Dan was er in de Lijsterstraat nog een moffenhoer. Toen men haar wilde kaalscheren na de
oorlog, is dat door buurtbewoners verhinderd.
In 1944 werden er Duitsers ingekwartierd bij de Anna-kliniek. Op het dak van de Annakliniek lag een vlag van het Rode Kruis, om te voorkomen dat het ziekenhuis gebombardeerd
zou worden. Daarom kwartierden de Duitsers zich ook het liefst bij ziekenhuizen in. Bij de
keuken stonden kisten met munitie opgestapeld en op het veld voor de Anna-kliniek stond
FlaK (luchtafweer).
Toen bij de heer Buurman een Feldwebel werd ingekwartierd, wees Buurman in een Duitse
Bijbel de tekst aan: 'Hebt uw vijanden lief'. De volgende dag was de Feldwebel vertrokken.
De familie Sevensma kwam in 1938 naar de Rijnsburgerweg 162 en had een dozijn flessen
witte wijn uit Zwitserland. Wijn was in die jaren een kostbare drank. Uit vrees dat de Duitsers
de drankvoorraad zouden afnemen, verborg de familie de wijnflessen op de bodem van de
tuinvijver en zo kon men op Bevrijdingsdag een koel glas wijn heffen.

Proclamatie, 4 mei 1945
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De bevrijding
De honger en armoede konden niet direct worden opgelost na de bevrijding. Al vanaf eind
april 1945 werden voedselpakketten neergelaten, die onder andere naar de meelfabriek in
Leiden werden overgebracht, zodat de inhoud (meel, boter, kaas, bacon, chocolade,
gedroogde eieren) kon worden herverdeeld en gedistribueerd. Op 8 mei trokken de Canadezen
met de prinses Irenebrigade vanaf de Hoge Rijndijk via het Levendaal, Breestraat,
Blauwpoortsbrug, het station, Rijnsburgerweg naar de Warmonderweg, waar ze hun tenten
opsloegen bij Oud Poelgeest. Zij deelden kauwgom, chocolade, biscuit, een tandenborstel met
tandpasta en een tol uit op de Leidse Houtschool. Overal op straat was het feest.

Bevrijdingsfeest 1945. Lijsterstraat

De Vogelwijk na de oorlog
Vreugde overheerste en in de Vogelwijk kwam een wijkorganisatie tot stand voor de
organisatie van (kinder)feesten op straat, optochten, dans, muziek en zang. In de jaren van de
wederopbouw sliep dat wijkcomité weer in.
“Ik weet nog wel dat vlak na de oorlog ons huis een huur deed van 35 gulden in de maand.”
Na de Tweede Wereldoorlog ging men (weer) verhuren aan studenten. “Bij ons waren dat
vooral studenten uit Indië. Die hadden een zogeheten Malino-Beurs om hier Indologie of
Indisch Recht te studeren. We hadden er wel vijf in de kost en als moeder rijsttafel maakte,
brachten ze nog extra vrienden mee. Het was een vol huis, maar wel gezellig. Ma en ik
hadden beneden de voorkamer en op twee hoog onze slaapkamer.”

De jaren ‘50
Al in de vijftiger jaren bestond er een Vogelwijkfeest. “Ik herinner mij een braderie in de
jaren vijftig waar de oudste zoon van meneer Michels een electrisch spelletje had gemaakt
met lampjes en een schroevendraaier. Er was toen ook een persoon die had een pak aan met
allemaal velden van dobbelstenen en men moest raden hoeveel stippen er op het pak zaten.”
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Oud-bewoner Hennie Labree vertelt over Lijsterstraat 22 (in de periode 1943-1969): “Het hek
aan de voorzijde van het huis was een soort hangplek 's avonds voor de wat oudere jeugd” Op
de rechterfoto is dat hoekhuis op de achtergrond zichtbaar.

Bewoonsters van Lijsterstraat 27
Links: de markies van kruidenier Brand, Lijsterstraat 25
Rechts: rechts de markies van de groentewinkel van Vahrmeijer, Lijsterstraat 26

“Wij woonden bij de familie Taverne aan de Vinkenstraat 8”, aldus oud-bewoner Bernard
Soudan, die daar werd geboren in 1948. “In 1952 zijn we met een handkar naar mijn opa en
oma aan de Lijsterstraat 27 verhuisd.” In 1959 is het gezin Soudan naar Rotterdam gegaan.

Bernard (l.) en Paul Soudan voor de Volkswagen van Brand, 1958

“Mijn vader werkte op het kantoor van de werkplaats van de Anna-kliniek. In de tweede helft
van de jaren ’50 was hij betrokken bij de oprichting van de speeltuinvereniging, waaraan ook,
als ik me wel herinner, de heer Gordijn uit de Roodborststraat en de heer Weber van de
Nachtegaallaan deelnamen. Mijn vader ging in december als Sinterklaas op huisbezoek, dit
werd door de speeltuinvereniging georganiseerd.”
“In de tuin van de Anna-kliniek mochten wij graag voetballen, of dat echt verboden was, weet
ik niet, maar wij waren als de dood dat de tuinman ons zou betrappen. Op straat voetballen
was trouwens toen nog mogelijk zonder verkeersongelukken. Eigenlijk alleen tijdens
bezoekuren was er verkeersaanbod.”
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De Anna-kliniek had overigens enige faam, waar zelfs mensen van verre naartoe kwamen.
Soms belde een familielid van een patiënt aan in de Vogelwijk en vroeg de bewoner of die af
en toe zijn familielid wilde bezoeken, want de reis te lang om zelf regelmatig op bezoek te
gaan.
De eerste televisies in de wijk
De familie de Klerk, Lijsterstraat 12, had als een van de eerste gezinnen in de wijk een
televisie. Dochter Els van Klaveren herinnert nog dat haar moeder de televisie in de
deuropening plaatste en dat veel buurtkindertjes op de overloop en de trap tv zaten te kijken.
Ook kruidenier Brand, Lijsterstraat 25, had al vroeg een televisie (zie 2.4).

Voor het huis van de familie Karim, 1952

In de Vinkenstraat 4 woonde de Indische familie Karim, die ook een tv had. Elke woensdagen zaterdagmiddag mochten de buurtkinderen daar naar het kinderuurtje kijken. Mevrouw
Karim schoof de meubels in de huiskamer aan de kant. Als ze jarig was, werd er geld
opgehaald om voor haar een mooie bos bloemen te kopen. Kindertjes gingen ook wel tv
kijken bij de familie Clemens op Lijsterstraat 30 of bij de familie Delft, om de hoek bij Brand,
in (het lange deel van) de Roodborststraat.

Jaren ‘60
Het pas getrouwde stel Wim en Jean Hoogerdijk-Shaw ging in 1962 wonen op de voorkamer
van de eerste verdieping, met gebruik van keuken, aan de Leeuwerikstraat 5, in het huis van
het echtpaar Sonius. De huur bedroeg 110 gulden. In dat huis woonden nog drie studenten;
Sweder Schroten had de achterkamer op eerste verdieping, Chiel Hoogendoorn en Wim Clay
woonden op de twee zolderkamers. Als je tijdens de vakantie de kamerdeur niet goed had
afgesloten, werd de kamer doorverhuurd aan toeristen. In 1963 verhuisden Wim en Jean naar
Leeuwerikstraat 1 bij mevrouw Versteeg. Daar huurden ze de hele bovenverdieping plus de
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zolder, voor een lager huurbedrag. Een vriend van hen, ook net getrouwd, betrok hun oude
huurkamer bij Sonius, voor een verhoogde huurprijs. Tijdens een visite aan de heer Kroon in
de Vogelwijk, die zijn vlinderverzameling toonde, kreeg iedereen koffie behalve Jean, want
Kroon meende dat zij als Engelse liever thee dronk. Jean had echter als oorlogskind in
Engeland nooit thee leren drinken, maar ze hield zich groot.
Het Bos van Bosman verwilderde sterk na de dood van Bosman (1958). De villa was verlaten,
de bloementuin was een woestenij. De oude tennisbaan, waar prinses Juliana ooit had
getennist, was overwoekerd door gras. “In de boomgaard hing een rinse geur van gisting …
De tropische kassen waren dichtgegroeid met brandnetels … Het schuurtje stond zo scheef (...)
de deuren waren eruit en de ramen waren kapot … Het schuurtje moest een verzamelplaats
voor jongens uit de Vogelbuurt geworden zijn.” (Jan Wolkers, 1965, pp. 224-225). Toen, in
1966, de eerste paal werd geslagen voor de zusterflat, werden de Vogelwijkers het bos
uitgejaagd en werd het bos afgesloten door een hek.

Jaren ‘70
“Wat nog maar weinig mensen zullen weten, is dat de Blauwe Vogelweg een sloot was, die in
de jaren ‘60 gedempt werd,” aldus Jan en Ria Groen van Lijsterstraat 10. Eerst liep de Blauwe
Vogelweg van de Merelstraat tot en met de Mytylschool en er stonden geen woningen. In
1971 plaatste een groep zigeuners hier hun woonwagens, “omdat een van hun groepsleden in
Endegeest was opgenomen. Vanuit de gemeente werd hun verblijf gedoogd, omdat het hier
een afgesloten weg betrof en ze geen noemenswaardige overlast bezorgden, maar een aantal
bewoners maakte hiertegen bezwaar. De woonwagenbewoners belden bij menig adres in de
wijk aan voor wat litertjes water, en ze vroegen ook vaak om andere huishoudelijke
benodigdheden. Dit duurde een aantal maanden, totdat een aantal buurtbewoners het genoeg
vond en de hekwerken verwijderde, waardoor de Blauwe Vogelweg niet langer doodlopend
was. Spoedig verkasten de woonwagens.”
“De Anna-kliniek stond aan het eind van de Lijsterstraat. Als het had gevroren, werd de straat
direct gepekeld, zodat patiënten, bezoekers, personeel en auto’s het ziekenhuis veilig konden
bereiken.” “Toen de Anna-kliniek er nog stond, maar al helemaal leeg was, gingen we daar
verstoppertje spelen of barbecueën.” In september 1977 werd de Anna-kliniek afgebroken. De
orthopedische schoenmakerij die bij de Anna-kliniek hoorde, bleef nog in bedrijf. “Nadat de
Anna weg was, speelden we als kinderen nog op dat terrein. Het was eigenlijk griezelig,
omdat je dan losse kunstbenen en -voeten zag in de werkplaats, die daar nog was gevestigd.”

Sloop Anna, 1977
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Jaren ’80 en ‘90
De besluitvorming over de Anna- en Pomonaterreinen begon in 1975. In 1980 werd het in het
bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Het ziekenhuis van de Anna was al jaren
tegen de vlakte, maar de overgebleven gebouwen stonden nog overeind. Uit angst voor
krakers gaf de directie van de Anna-stichting in 1993 opdracht het interieur grondig te
vernielen. Daarbij werd een zodanige haast gemaakt dat de patiëntenadministratie
rondslingerde. De actie was waarschijnlijk niet eens nodig geweest, want de krakers vonden
het veel te groot om te kraken. Zij bivakkeerden, jarenlang, in de naastgelegen, voormalige
portiersloge. Door hun aanwezigheid werd het Anna-terrein onbruikbaar en gevaarlijk
vanwege vuile injectiespuiten en ander afval. Het uitbranden van hun onderkomen – niet
aangestoken, en zonder slachtoffers – maakte een eind aan deze toestand.
De Nieuweroordflat kreeg de bestemming van Asielzoekerscentrum (AZC). De komst van de
asielzoekers leverde overlast op van een groep asociale jongeren.

Praatvogel, zomer 1998

Het Bos van Bosman (b)leek een drugscentrum te zijn geworden. Jongeren reden ’s avonds
en ’s nachts af en aan op bromfietsen. Ze waren op een bepaald moment zelfs van plan een
hut voor hun handel te bouwen, want dan zaten ze “wat warmer en droger!” Gelukkig dat dit
door optreden van de politie, maar zeker ook door inspanning van toenmalig
wijkcomitévoorzitter Ruud Stam verhinderd werd.

2000-2010
Op het oude Pomonaterrein werd het revalidatiecentrum gebouwd. De mytylschool breidde
uit en kreeg een verbinding met het RRC waarna het ecopad verdiept werd (zie 3.3).
In 2002 verrezen op het oude Anna-terrein nieuwbouwwoningen. Sindsdien kent de
Vogelwijk een hofje: de Groene Spechthof met 12 huizen rondom een binnentuin van ruim 17
meter breed, met daaronder een gezamenlijke parkeergarage. De openbare weg houdt op bij
het hek tussen de villa’s en alles erachter is het gemeenschappelijk eigendom van de
bewoners. In 2002 bleek dat de garages het laagste punt vormen in de wijk, met als gevolg
vochtige woningen en schimmel in de garages. Nu zijn er twee pompen; de eerste pompt het
regenwater uit de garagebak in het “Vogelwijkriool”, de tweede pompt het rioolwater van het
“Groene Spechtriool” in het “Vogelwijkriool”.
Toen het nieuwe wijkdeel klaar was, is een wijkintegratiefeest gehouden om oude en nieuwe
wijkgenoten met elkaar te laten versmelten. In de Bosuilstraat hielden de bewoners een
tiengangendiner, in elk huis één, om hun nieuwe woonplekje gezamenlijk in te wijden.
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De veranderingen wekken soms gevoelens van weemoed op. “Het landje van de Anna-kliniek
was een soort minioerwoudje, zoals je in Engeland bij een dorp een common hebt, een
gemeenschappelijk stukje groen. Ik zag dus met lede ogen aan hoe het achter hekken geplaatst
en vervolgens geheel verbaksteend werd. Ook zag ik met lichte verbijstering toe hoe ons Bos
van Bosman omgetoverd werd tot park, de bloembakken in de Lijsterstraat werden
weggehaald van de rotondes en de lantaarnpalen werden vervangen door de afgrijselijke
monstruaria die er nu staan.” Maar ach …, “Toch is de Vogelwijk een heerlijke, groene wijk,
waar men elkaar in zijn waarde laat.”

“De buurt waar men op straat nog groet”

De Vogelwijk is een buurt met een rijke geschiedenis. De voorgaande herinneringen geven
wat indrukken over bijzondere gebeurtenissen en misschien zijn sommige herinneringen ook
wat veranderd door de tijd. Hoe zeer echter het leven is veranderd sinds 1926, één ding blijft:
het is en blijft de Vogelwijk, waar men toen en nu tevreden en prettig woonde en woont.
Bronnen
- Buck Goudriaan. Leiden in WO II. Van dag tot dag. Uitg. F.G.W. Goudriaan, Leiden, 1995
- Beeldbank Nationaal Archief
- Jan Wolkers. Terug naar Oegstgeest. Meulenhoff, Amsterdam, 1965
- http://zuidelijkewandelweg.nl/tijdtijn/hongerwinter.htm
- Praatvogels, juli 1994, mei 1995, zomer 2001
Informatie van Ria Hendriksen, Hans van den Broek, Rietje de Wolf, Jaap Buurman †, Pauline
Malouin-Sevensma, John Boelee, Hennie Labree, Bernard Soudan, Wim en Jean Hoogerdijk-Shaw,
Jacques Zwetsloot en dochter, Boudewijn Merbis, Marietje de Klerk, Els van Klaveren, Jan en Ria
Groen, Caroline Hudig.
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1.4 Grond en water
De Leidse Vogelwijk heeft niet zoveel grond en water. Zoals gezegd (zie 1.1), beslaat de wijk
slechts 1,2% van het grondgebied van de stad. Door onze wijk stroomt geen rivier, vaart of
gracht; er zijn alleen wat sloten en een vijver. Toch hebben die grond en watertjes ook wel
interessante kenmerken.

Een nieuwe wijk op nieuwe Leidse grond
Een wijk als administratieve eenheid van een gemeentelijke indeling komt veelal met enig
toeval tot stand. Wegens woningnood kreeg Leiden in 1920, na 13 jaar politiek
onderhandelen, een gebiedsuitbreiding die meer dan een verdubbeling van zijn oppervlak
betekende. Er kwamen ongeveer 700 hectare en 4000 Leidenaren bij. Dat ging ten koste van
Leiderdorp, Zoeterwoude en vooral van Oegstgeest. De uitbreidingen in de Vogelwijk en het
Poelgeest- en Houtkwartier waren een direct gevolg van de grenswijziging van 1920 die dit
gebied bij de gemeente Leiden trok. De Vogelwijk was een betrekkelijk geïsoleerde wijk,
maar de tramlijn die langs de sloot van Rijnsburgerweg liep, zorgde voor een goede
verbinding met het centrum van de stad.

Figuur 1. Uitbreidingen van Leiden, van 1250 tot 1966

Die uitbreiding van 1920 (zie figuur1) lag als een brede ring rondom de oude gemeentegrens.
In noordwestelijke richting, waar nu het Boerhaave-district is, was er een uitbreiding vanaf de
Poelwetering (de waterloop onder de brug van de Rijnsburgerweg bij de rotonde) tot aan het
beginpunt van de Warmonderweg. De Rijnsburgerweg vormde daarbij een mooie grens tussen
de nieuw geplande wijken. Net als de Wassenaarseweg en de Oegstgeester Wei van Bremmer.
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Figuur 2. De Vogelwijk als driehoek

Zo ontstond de Vogelwijk als driehoek tussen de as van de Rijnsburgerweg, de
Wassenaarseweg en de sloot van de Nachtegaallaan. In 1966 werd er nog een flinke strook
van die wei aan onze gemeente en wijk toegevoegd (zie 1.2 en 3.2). Het kleine stadsdeel
Vogelwijk vormde een overzichtelijk terrein.
Die grond werd in 1924-‘28 deels bebouwd met de oude Vogelstraten als revolutiebouw; zo
noemde men de techniek om volgens één ontwerp vele huizen of een hele buurt uit te voeren.
De woningen waren in eenzelfde stijl, dat was efficiënt, ofschoon er in de Vogelwijk toch vier
varianten op dat stramien van huizen zijn. Kenmerkend is de ambachtelijke en vaak verzorgde
architectonische detaillering. Helaas is de architect nog niet bekend.
In de wijk waren aanvankelijk enkele buurtwinkels en wat bedrijven. Aan het eind van de
Lijsterstraat verrees in 1929 de Anna-kliniek en er groeide een parkachtig bos achter de villa
van de heer Bosman. Het was een wijk aan de rand van de gemeente, met vooral
middenstandswoningen en allengs meer groen.
Nu, bijna 90 jaar later, is het een van Leidens groenste wijken. En er zijn nieuwe Vogelstraten
bijgekomen, een Van Eijsingapark, studentenflats en diverse grote gebouwen, vooral voor
speciaal onderwijs en medische zorg. In plaats van de villa van Bosman kwam de torenflat
Nieuweroord, die naar verwachting in 2012 wordt neergehaald en vervangen zal worden door
nieuwbouw. Zo goed als alle winkels zijn verdwenen, terwijl het aantal geparkeerde auto’s is
gestegen tot een paar honderd.
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Voorgeschiedenis van de Vogelwijkse grond
Vóór 1924 was er nauwelijks bebouwing achter de huizen aan de Rijnsburgerweg en die
huizen vormden in het begin nog geen aaneengesloten rijen. Het terrein, waar de Vogelwijk
verrees, bestond voornamelijk uit weiden en tuinbouwkavels (zie figuur 3 en 4).

Figuur 3 Luchtfoto van het terrein Vogelwijk rond 1925

Figuur 4. Luchtfoto van het terrein Vogelwijk rond 1955

Veel vroeger, van 1250 tot 1420, stond het kasteel Paddenpoel op de plek van de huidige
studentenflats. En van 1431 tot 1572 was op die plek het nonnenklooster Mariënpoel (zie 2.2).
Op kaarten van het beleg van Leiden (1573-’74) en ook van lang na die tijd is er een
gehuchtje Poel te zien, ongeveer waar nu het van Eijsingapark ligt.
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Om te weten wat hier was voorafgaand aan die 13e eeuw, is het nodig grondkaarten te
bekijken. Het grondgebruik was vele eeuwen terug spaarzaam en werd vooral bepaald door
het natuurlijke landschap. Circa 5000 jaar terug lag de kustlijn ongeveer in onze wijk (het
strand van de Lijsterstraat zogezegd!) en dat ‘pre-Vogelwijk’-strand lag iets ten noorden van
een brede Rijnmonding.
In de tijd erna kroop de kustlijn westwaarts en in dat proces werden strandwallen
achtergelaten, als hogere zandruggen parallel aan de kustlijn. Die duinketens liggen in een
reeks van wel zeven stuks van hier tot het huidige strand (zie figuur 5). De Vogelwijk ligt,
althans met zijn oude straten, grotendeels op de zevende, meest oostelijke, strandwal. Ook
bleven er, min of meer loodrecht op die strandwallen, enige oeverwallen van klei, die ooit
door de Rijn werden afgezet

Figuur 5: De reeks strandwallen tussen Vogelwijk en kust
Tussen die wallen lag klei met veen. Het was moerassig gebied waardoorheen veel kreken
liepen. De wallen bestonden voornamelijk uit zand, en werden “geesten” genoemd. Daar
konden mensen zich vestigen op de drogere grond. De strandwal van de Vogelwijk eindigde
Rijnwaarts zo ongeveer waar nu de manege Moedig Voorwaarts is. Die wal liep vandaar
noordoost met een breedte van ongeveer 170 meter tussen enerzijds de Nachtegaallaan en
anderzijds de achtertuintjes van de even nummers aan de Lijsterstraat (zie figuur 6).
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Figuur 6: Geologische kaart van de Vogelwijk
Verder ging die wal via de huidige Raadsherenbuurt en Warmond naar Sassenheim. De
volgende, zesde, strandwal is die van Oegstgeest. Een uitloper ervan is er bij Endegeest inderdaad betekent dat “eind van de geest” (dus: eind van de zandgrond) - . Tussen de geesten
was er “poel” (moeras), zoals te herkennen aan namen als kasteel Paddenpoel, klooster
Mariënpoel en gehucht Poel. Poelgeest lag op een dunnere zandlaag met klei eronder en was
dus half poel en half geest.

Menselijk ingrijpen met paden en sloten
Boerderijtjes werden, zoals gezegd, gebouwd op de hogere zandruggen, bij voorkeur bij de
rand. Zo kon men in de zomer het vee op de moerasachtige grond weiden en daar ook hooi
oogsten en turfsteken. Al vroeg werden slootjes voor de afwatering gegraven, al dan niet
gebruik makend van de kreken (zie 3.2).
De strandwallen vormden ook de natuurlijke ondergrond voor de aanleg van paden en wegen.
Die liepen dus vanaf de Rijn noordnoordoost. De Oegstgeesterwal droeg tussen de jaren
1000-1500 een deel van de belangrijke grafelijke weg tussen Haarlem en ’s Gravenhage. Pas
veel later kwamen er dwarswegen, die de gehuchten met elkaar verbonden, zoals Oegstgeest,
Poel en Lopsen (de laatste was ongeveer waar nu het Museum voor Volkenkunde ligt). In de
winter waren dergelijke dwarswegen vaak niet begaanbaar. De ligging van de Warmonderweg
en de Nachtegaallaan is dus niet toevallig, aangezien zij de loop van de oude strandwal
volgen. Daarvan min of meer afgeleid is de richting van de Rijnsburgerweg (die als een as
staat op de zevende “Vogelwijkse” strandwal), want die zorgde voor de verbinding tussen de
kust en de wegen op de zandruggen. Van dat gegeven is weer de ligging van de meeste
Vogelwijkstraten af te leiden; en dus ook die van de Raadsherenbuurt.
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De grondkenmerken zijn dus oorspronkelijk en natuurlijk gevormd door de zee en de Rijn.
Daarna werd er door mensenhand een fijner netwerk van paden en sloten aan toegevoegd.
Sloten, vaarten en weteringen dienden vooreerst voor het regelen van het waterpeil, dus voor
de afwatering. Dat ontwikkelde zich vanaf de 11e eeuw in bedijking en poldertjes. Zo ligt de
Vogelwijk in het noordelijke deel van de toenmalige Pesthuispolder. De waterwegen dienden
bovendien ook letterlijk als wegen. Omdat de drassige grond tussen de wallen, zoals gezegd,
zeker in de winter moeilijk begaanbaar was, waren schuiten en vlotten vaak de enige
oplossing: om vee en oogst naar en van markten te vervoeren, net zoals bouwmateriaal. Vaak
kon men pas op een plek gaan bouwen nadat men er een waterweg naartoe had gegraven. De
nog steeds belangrijkste waterloop voor onze wijk is eigenlijk de Poelwetering (zie figuur 7
rechtsonder).

Figuur 7: De wateren der Vogelwijk op polderpeil en boezempeil
Die waterloop begint heel toepasselijk voor het hoofdgebouw van het Hoogheemraadschap
van Rijnland aan de Plesmanlaan, en loopt vervolgens langs de Sandifortdreef. Daar slingert
hij zich bij de Albinusdreef en Wassenaarseweg rond het Pieter de la Courtgebouw en duikt
dan onder de Poelbrug van de Rijnsburgerweg - waar hij verder Stockdammerwetering heet om uiteindelijk in de Haarlemmertrekvaart (Mare) uit te monden vlakbij de watermolen en de
grote zaagmolen aan de Oegstgeesterweg. Het is mogelijk dat de Poelwetering ooit doorliep
tot in de Rijn bij de Haagsche Schouw.

Onder zeeniveau met droge voeten
Het Hoogheemraadschap Rijnland is een zeer oude organisatie uit de 13e eeuw, die het water
beheert in een zeer groot gebied: van Gouda tot Scheveningen en van IJmuiden tot
Amsterdam West. Vier grote gemalen verbinden de weteringen van dit gebied met het
buitenwater en die staan in Katwijk, Gouda, Halfweg en Spaarndam. Het op het juiste peil
houden van grondwater, sloot en vaart is een belangrijke zaak. Als er geen duinen en dijken
waren en de zee zou vrij onze wijk kunnen binnenstromen, dan zouden de straten bij normale
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vloed 90 centimeter onder water staan. Er dient onafgebroken gemeten te worden en het peil
moet worden geregeld door pompen. Anders staan onze kruipruimten vol en verzuipen onze
planten en bomen. Heel soms gebeurde dat toch en kwamen er protesten van de Vogelwijkers,
“We betalen toch immers ook als ‘ingelanden’!” Toestanden, zoals aan het eind van het Leids
beleg, toen oorlogschepen vanaf Leidschendam over de onder water gezette weiden naar de
stad voeren om die te bevrijden van de Spanjaarden, hebben zich echter niet meer
voorgedaan. Door de in 2002 aangelegde (ring)drainage zal natte overlast waarschijnlijk niet
meer in de wijk optreden.
Het is ingewikkeld om regenval, verdamping en water voor de planten- en bomenwortels plus
de wensen en belangen van de bewoners evenwichtig te bestieren. Het grondwaterpeil in de
Vogelwijk bevindt zich na de aanleg van die (ring)drainage gewoonlijk op 100 centimeter
onder de bovenzijde van de wegbestrating. Tuinen liggen vaak lager. De bovenzijde van de
Leidse bestrating is op +40 cm NAP. Het waterpeil valt alleen in de hand te houden als je
kleine, afgesloten land- en watergebiedjes maakt, die onderling kunnen verschillen en die ook
door de tijd heen wat wisselen in peil. In de wijk zijn de sloten van het Bos van Bosman, en
de sloten rond het RRC, het Pedologisch Instituut en de Mytylschool op een polderpeil van 1,1 meter NAP. Dat is dus anderhalve meter onder genoemd straatniveau. Daarbuiten, de sloot
aan de Nachtegaallaan en de sloten in het weitje van Bremmer en die rond de studentenflats,
liggen alle op het boezempeil 0,6 m.-NAP. Er is een gemaaltje bij het Pedologisch Instituut
voor het Vogelwijkpoldertje en er is een inlaat bij het Flanorpad, om bij extreme droogte het
wijkpolderpeil op de goede hoogte te houden.

De Rijn als grote regisseur
De belangrijkste waterader voor een groot deel van Nederland is, zoals bekend, de rivier de
Rijn. Die mondde in de vroege middeleeuwen uit tussen Katwijk en Noordwijk. Dat was dus
noordelijker dan het huidige Katwijkse uitwateringskanaal en de buitensluis aan het strand.
Die eens zo machtige Rijn is in ons Rijnland nu echter wel veel smaller. Duitse toeristen
geloven het nauwelijks als hun der Rhein wordt getoond, bijvoorbeeld bij de Boommarkt in
het centrum van Leiden. In Holland en Utrecht werd al vroeg ingezien dat rivieren niet
ontembaar waren en dat regelmatige overstromingen konden worden aangepakt. In 860 werd
bij Wijk bij Duurstede de loop van het Rijnwater grotendeels verlegd ten bate van de Lek. De
oude bedding vanaf daar werd een smalle Kromme Rijn en verderop Leidse Rijn en Oude
Rijn, om pas weer bij Alphen eindelijk weer gewoon Rijn te heten, zij het niet in de vroegere
glorieuze omvang. Mede door die ingreep begon de Rijn te verzanden, vooral bij de uitstroom
in de Noordzee.
Zeer zware stormen in 1163, ’70 en ‘96, die waarschijnlijk ook de Zuiderzee (herdoopt in
IJsselmeer na aanleg van de Afsluitdijk in 1932) deden ontstaan, zorgden ervoor dat de
Rijnloop vlak voor de kust dichtslibde. Dat betekende verlies van een waterweg naar zee via
het midden van Zuid-Holland en eventueel naar Engeland. In de Romeinse tijd was de Rhenus
de noordgrens van het rijk. De Breestraat stamt nog van de grensweg (limes) en had de
Vogelwijk al bestaan, dan zou die net niet in het Romeinse Rijk hebben gelegen (zie 2.1).
Maar erger nog betekende het van de zee afgesloten zijn dat de afwatering naar zee was
verdwenen. Die afwatering zocht toen vooral de lagere oever en gebieden aan de noordkant
van de Rijn op, de zogenoemde lage Rijn. Dat zorgde voor veel overstroming en drassigheid
benoorden de rivier en strijd tussen boeren die ten koste van de buren dijkjes aanlegden. Om
de lage zijden nog meer hier te beveiligen dan alleen de Mare door afvoer van water
noordwaarts kon, verordonneerde de Duitse Keizer dat de Bisschop van Utrecht samen met
zijn vijand de Graaf van Holland extra kanalen moesten graven. Dat werden in 1200 onder
meer de Zijl en de Does. Die liepen naar het noorden, naar de meren, die later – vooral door
de afgraving van het veen – met elkaar de grote Haarlemmermeer vormden. Toen dat meer zo
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groot werd dat het regelmatig tijdens stormen Amsterdam, Haarlem en Leiden bedreigde met
overstromingen, werd het in 1853 drooggelegd. Wel zo veilig voor de Vogelwijkers, want de
ringvaart van de nu droge Haarlemmermeer ligt slechts zeven kilomeer van de Vogelwijk.
Van dit alles draagt de Rijn dus mede de schuld!
Het voorgaande maakt duidelijk dat grond en water onafgebroken voorwaarden vormen voor
wonen, werken en zich verplaatsen en dat er over die twee elementen interessante
geschiedenissen kunnen worden verteld, over hoe de natuur zich ontwikkelde en mensen met
ingrepen daarop voortbouwden of soms wat corrigeerden. Grond en water van de Leidse
Vogelwijk maken daarop geen uitzondering.
Bronnen
- De Jonge, H.L.& S. de Lange. Benarde veste, Leidse stadsuitbreidingen door de eeuwen heen.
Gemeente Leiden 1997
- Lugt, F. Het goed van Oegstgeest. Ginkgo, Leiden, 2009
- Marsilje, J.W. (ed.) Leiden tot 1574. SGL, 2002
- Mulder, E. Geologie van Nederland, deel 7. TNO, 2003
- Oerle, H. van. Leiden, stadwording. Delft 1974
- RAAP 420. Archeologisch Rapport. 2003
- Wiersinga, J.J. Lijnen in het landschap, de geschiedenis van het transport rond Leiden. Gemeente
Leiden 1995
- Zagwijn, W.H. Geologie van Nederland, deel 1. 1986
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- De Praatvogel. December 2003. Pp.5-10
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2

(OUDE) GESCHIEDENISSEN

2.1 Eerste bewoners van het wijkgebied
De allereerste bewoning van Leiden – de stad bestond toen nog helemaal niet - begon op de
plek waar onze wijk nu staat, tussen de Rijnsburgerweg en de Wassenaarseweg! Onze wijk
heeft een zeer oude geschiedenis. Naar schatting woonden de eerste mensen 3800 jaar
geleden op de eerste strandwallen die door de natuur waren opgeworpen. De tot op heden
oudste bewijzen van menselijke bewoning in deze streek zijn in het noordelijke gedeelte van
Wassenaar aangetroffen. De eerste ‘Vogelwijkers’ kozen dus ruim 35 eeuwen terug hier hun
woonplaats op bereikbaar en droog gebied van de stevige zandrug vlakbij de Rijn. Die
zandrug loopt helemaal door naar Warmond (en is de meest oostelijke strandwal, zie 1.4).
Het zuideinde van die natuurlijke zandverhoging is ter hoogte van de Manege Moedig
Voorwaarts, op de plek van het vroegere Pomonaterrein en het huidige RRC. Opgravingen
op dat terrein brachten overblijfselen aan het licht van een akkerbouwcomplex uit de middenen late ijzertijd (500-12 v.Chr.) en uit de Romeinse tijd (12 v.Chr.–270 n.Chr.).
"Archeologen hebben bij opgravingen op het sportpark
Pomona bij Leiden restanten van vijf waterputten, twee
wagenwielen en een ladder uit de Romeinse tijd
blootgelegd. Zij spreken van een unieke vondst en een
voorbeeld van vroege ecologisch verantwoorde omgang met
materialen"
NRC Handelsblad 30 mei 2000

De Romeinen in Nederland
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Er blijkt een kleine Germaanse nederzetting op de strandwal te hebben gestaan, met
daaromheen meer drassige grond waar de bewoners hun hout kapten, op dieren jaagden en
hun vee lieten grazen. De eerste bewijzen daarvan werden in 1986 bij aanleg van het fietspad
naar de manege gevonden. Ruim tien jaar later, toen aanstalten werden gemaakt om het
Pomonaterrein te gaan bebouwen, kwamen er archeologische proefboringen waarna heuse
opgravingen volgden. De opgravingen hebben een schat aan materiaal uit de Romeinse tijd
opgeleverd: boerderijpalen, dierskeletten (onder andere van een op rituele wijze begraven
paard), restanten van waterputten en scherven van Romeinse potten. Ook wagenwielen
werden gevonden. Hier woonden Germanen die met de Romeinen handelscontacten
onderhielden.

Het grensgebied van het Romeinse rijk
De Rijn was de hoofdverkeersader voor het vervoer van goederen en vormde de grens aan de
noordzijde van het Romeinse rijk. Die grens (limes - het Nederlandse woord ‘limiet’ is
hiervan afgeleid -) bestond uit een weg van ongeveer 9 meter breed, met grind verhard en
met om de 2200 meter stond een mijlpaal, een zogeheten Gallische leuga. De leuga stamt af
van het Keltische lieska. Die lengtemaat werd gebruikt door de Kelten en de Germanen. Na
de verovering van het Germaanse gebied namen de Romeinen deze lengtematen over. Binnen
het Romeinse rijk hanteerde men uniforme standaardmaten, maar in de randgebieden waren
afwijkende maten in gebruik, dus ook langs de noordgrens.
De Romeinse grensweg diende vooral om
troepen soldaten snel te kunnen verplaatsen.
Men trof er zo nu en dan een fort (castellum) en
wachttorens aan. In onze omgeving liep die
weg over de lijn Breestraat-NoordeindeHaagweg-Rijndijk; de helft van het huidige
Leiden was Romeins grondgebied. Zuidelijk
van de Rijn en dus binnen het Romeinse rijk,
woonden de Germaanse Kaninefaten (de
Romeinse schrijvers Caesar en Tacitus gaven
deze naam aan de Germaanse bewoners). Die
hadden vanaf het jaar 125 als districtshoofdstad
Forum Hadriani (Voorburg) en zij leverden ook
wel soldaten voor de Romeinse legioenen.
Noordelijk van de Rijn, dus aan de kant van
onze Vogelwijk, woonden waarschijnlijk
Friezen. Lange tijd hadden de Romeinen zelfs,
ver buiten hun grenzen, een flink fort bij het
huidige Velsen, waarvandaan ze naar ‘hun
Engeland’ voeren.

De leuga (replica bij Valkenburg, ZH)

Daarom werd de kustverdediging ook noordelijker dan de limes ter hand genomen.
De Romeinen hadden forten met aarden wallen, met palissaden en droge of natte grachten.
Ze dienden als bescherming, als toevluchtsoord, maar zeker ook als machtsmiddel ter
beheersing van de omgeving. De Romeinen wilden voorbij hun grens ook een strook
niemandsland, glacis genoemd: een buffergebied zonder vrije Germanen en met een goed
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gezichtsveld vanaf de wachttorens en de forten. In rustiger tijden, zoals in de 2e eeuw, werd
dat allemaal niet zo nauw genomen en zijn er tussen (het huidige) Katwijk en Alphen aan den
Rijn wel 17 vindplaatsen van ‘inheemse’ nederzettingen bij de rechter Rijnoever gevonden.
Ook het Pomonaterrein was een glacis.
Er is betrekkelijk weinig bekend over hoe het was aan de randen van het Romeinse rijk en
erbuiten. En er is veel minder bekend over de oorspronkelijke bewoners dan over de
Romeinen. Vandaar dat de opgravingen op het voormalige Pomonaterrein van groot
historisch belang zijn, om lacunes in de kennis over de bewoning van de glacis op te vullen.
In die periode was Holland beslist niet druk bevolkt, omdat achter de duinen tot aan de
Utrechtse heuvelrug een voornamelijk drassig gebied lag. Binnen het Romeinse rijk was de
bewoning dichter en blijvender. Bij Rijswijk bijvoorbeeld is een ‘dorp’ gevonden van vier
boerderijen, 20 personen en 70 koeien. Een dergelijk grote schaal vond men waarschijnlijk
zelden of nooit buiten het Romeinse rijk.

Waar op het Pomonaterrein gegraven werd
In 2000 groeven de archeologen eerst een proefsleuf van 115 meter lengte, richting NO-ZW
op het voormalige sportveld. Aan de kant van de Nachtegaallaan werden vervolgens drie
‘putten’ naast elkaar gegraven. Een totaal van ongeveer 3000 m², parallel aan het fietspad
voor de volkstuinen (zie figuur 1).

Archeologische sporen

Dat uitgraven is een precies werk, met oprapen en nauwkeurig plaats bepalen van allerlei
resten, vooral van aardewerkscherven en sporen van bouwpalen. Dat ging onder tijdsdruk
wegens de bouw van het revalidatiecentrum. Die resten moesten allemaal - het Pomonaveld
bleek rijk aan kleine vondsten - in de computer ingevoerd, beschreven, geanalyseerd en in
groter verband vergeleken worden.
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Figuur 1 Bovenaanzicht opgravingen Romeinse sporen Vogelwijk

De archeologische vondsten
Wat werd er dan zoal aan sporen gevonden? Men vond resten van een Germaanse woning:
40 paalsporen in twee rijen zijn van een ‘één-beukig’ huis, op 8 x 30 meter. Men kon geen
sporen van veestallen, haard of ingangen vinden. Er waren ook sporen van drie bijgebouwtjes
van ongeveer 8m² elk. Het zijn kleine opslagloodsen (spiekers) geweest. Tegen ‘rot en vraat’
hadden die meestal een verhoogde vloer en wanden van vlechtwerk met leem. Er werden 16
waterputten opgegraven, kuilen en greppels, vier dierskeletten, veel aardewerken
overblijfselen, een pottenbakkersoven, hout- en graanresten en een paar metalen
voorwerpjes.
De houtresten voor de bouw en voor de putten gaven aan dat er vooral eiken en in mindere
mate elzen en essen werden gebruikt. Er waren elders ook sporen van beuk, berk, iep,
hazelaar, hulst, wilg, wegedoorn, appel en peer. Het aantal van 16 putten is nogal groot rond
die ene woning, ofschoon er naast het opgravinggebied wellicht nog meer woningen kunnen
liggen. De putten slibden echter door opkwellend zand snel dicht en ze dienden ook tenslotte
als afvalput. Een enkele maal bestond de putbodem uit een wagenwiel. Op een dergelijk
fundament werden plaggen in het rond gestapeld tot een putschacht.
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Het blijkt hier te gaan om een nederzettinkje uit de periode van 100-250 n.Chr. Rond het jaar
250 werd het veel natter in Holland waardoor mensen zich niet langer hier vestigden. Op
deze plek hebben boeren gewoond en gewerkt. Ze hadden wat vee (skelet van paard, koe en
schaap, en van een hond) en waarschijnlijk enkele akkertjes (sporen van de granen: gerst en
emmertarwe). Men woonde op de hogere zandwal, putte water op de helling ervan en boerde
op de lagergelegen klei- en veengronden.

Vondsten van keramiek
De pottenbakkersoven wijst ook op ambachtelijk bezig zijn. Het leeuwendeel van de
vondsten betrof keramiek. Soms vond men een enkele volledige pot, maar in overgrote
meerderheid scherfjes van aardewerken gebruiksvoorwerpen (zoals kookpotten,
bewaarpotten of eetgerei).
Ook voorwerpen als weefgewichtjes, kralen, slingerkogels (voor jacht of strijd) of vloertegels
werden opgegraven. Het meeste gebruikskeramiek was met de hand gevormd en dus niet
door middel van een pottenbakkersschijf. Tweederde van het aardewerk bleek van inheemse
stijl, de rest had een Romeinse stijl. Typisch is de ‘meloenkraal’ van 3 cm doorsnee, een
nabootsing van de Romeinse glazen kraal.

Potten, vaak versierd met vingertopindrukken langs de rand, waren gepolijst of gekleurd. Er
zijn ook veel misbaksels gevonden. Scherven dienden onder andere als waterfilter in de put
en voor ondersteuning van de palen van gebouwen. Enkele aardewerken (overblijfselen)
wezen op de handel van zout. Een klein potje was misschien kinderspeelgoed of diende als
bouwoffer.
Naast keramiek waren er enkele vondsten van metalen voorwerpen: een bronzen doosje
bijvoorbeeld, dat waarschijnlijk diende om er een schrijfplankje met waslaag in op te bergen
of een militair diploma, en wat stukjes spijker en muntrestanten.

42 van 141

De eerste Vogelwijkers
De archeologische vondsten leveren het bewijs dat de oudste tot nu toe gevonden sporen van
bewoning op Leids grondgebied zich in de Vogelwijk bevinden. Van de preVogelwijkbewoners is niet veel meer bekend dan dàt er bewoning was gedurende een
bepaalde periode.
Waarschijnlijk voorzag men ter plekke grotendeels in eigen behoeften en was er slechts in
beperkte mate import en ruil. Hoeveel mensen en generaties het waren, hoe ze eruit zagen,
wie het waren, Friezen of anderen, is niet bekend. Gissingen daarover worden langzaamaan
beter door andere opgravingen, zodat er een patroon ontstaat. Er is bijvoorbeeld melding dat
rond 175 n.Chr. de Germaanse Chauken de kust van Holland onveilig maakten als zeerovers,
zoals enige tijd later de Saksen en veel later de Vikingen. Of het in de jaren 100-250 verder
rustig was, is onbekend.
Wijzen de opgegraven slingerkogels op gevechten? Er zijn wel sporen die naar graven
verwijzen, maar er zijn geen menselijke resten gevonden. Gezondheidsindicaties missen
helaas ook, zodat ook over eventuele ziektes niks valt te vertellen.

Enkele op het Pomonaterrein gevonden Romeinse potten (Copyright Jacqueline Röst)

Hoeveel sporen liggen er nog binnen de wijk verborgen? Het is goed te beseffen dat er hier al
zó lang geleden, in de Romeinse tijd (en zelfs al in de ijzertijd) gewoond en gewerkt werd.
Bronnen
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2.2 Kasteel Paddenpoel
Ooit stond aan de rand van het huidige Vogelwijkgebied een middeleeuws kasteel. Er is niet
veel over van die Donjonburcht (een donjon is een verdedigingstoren die binnen de vesting
staat). Getuigen van het kasteel zijn twee, sterk overwoekerde, muurtjes in het water langs de
Wassenaarseweg bij de studentenflats aan het Flanorpad. En er is bij het Springerpad ter
hoogte van de tennisbaan nog steeds een inzinking te zien, die aangeeft waar ooit de
slotgracht van het kasteel lag. Vroeger woonden hier de machtige Leidse burggraven, onder
andere belast met het toezicht op de Leidse Burcht.

Ontstaan van Leiden en de Burcht
Omstreeks het jaar 800 bestond Leiden uit drie gehuchten aan de voet van een heuvel, samen
Leithon genoemd. De heuvel waarop later de Burcht is gebouwd, werd omstreeks het jaar
1000 opgeworpen daar waar de Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen en diende als
toevluchtsoord voor de bewoners ten tijde van overstroming. Bovendien was de heuvel goed
verdedigbaar in tijden van overlast van de tegenstander. En die was er!
In de 11e eeuw streden de graven van Holland met de Duitse keizer en diens leenman, de
bisschop van Utrecht, om de controle over Holland. De burchten van de Hollandse graaf in
Vlaardingen en Rijnsburg, die de rivieren waarover de meeste handel ging beheersten, werden
in 1047 verwoest door de troepen van de Duitse keizer, waarop het centrum van de streek
verschoof naar Leiden. Dit zogeheten Rijnland was een van de kerngebieden van het latere
graafschap Holland. Graaf Floris l (1049 - 1061) van Holland vestigde zijn machtsbasis op de
Burchtheuvel. Hij vroeg tol aan de schepen die over de Rijn voeren. Hij liet ook munten slaan
op de Burcht. Maar de Graaf van Holland woonde zelf in een grafelijk hof (huize Lokhorst)
met een tuin en een grafelijke kapel (1121, de latere Pieterskerk). Het geheel werd rond 1200
voorzien van een versterkte toren en werd het huidige Gravensteen.
De Burcht was oorspronkelijk een mottekasteel; een houten versterking, gebouwd op een
kunstmatig opgeworpen heuvel.

Schets van een Mottekasteel

Van de oorspronkelijke toren op de Burcht rest nu alleen nog het fundament. Omstreeks 1130
liet graaf Dirk Vl van Holland (1121-1157) een stenen kasteel bouwen op de Burchtheuvel
volgens de zogeheten shell keep; een stenen omheiningmuur met kantelen waarbinnen een
stenen, vierkante donjon tegen de ringmuur was geplaatst. Zowel de ringmuur als het
fundament van de donjontoren staan er nu nog.

44 van 141

Het kasteel van graaf Dirk VI van Holland(maquette)

Het geheel is opgetrokken uit tufsteen, maar bevat vele delen baksteen, waarvan productie in
die tijd tot een industriële bloei kwam. Binnen deze ommuring waren vermoedelijk wat
gebouwen. In de burcht van Leiden zijn afgezien van de vierkante toren geen sporen van
verdere gebouwen aangetroffen. Of er een voorburcht is geweest, is wel waarschijnlijk, maar
het is onbekend op welke plaats die stond. Rondom de Burcht lag een gracht om de vijand te
bemoeilijken de heuvel te bestormen.

De Burcht, restanten van de donjontoren tegen de ringmuur

Vanaf de 13e eeuw werd vanuit de Burcht het ‘baljuwschap’ Rijnland bestuurd. Graaf Floris
V bevestigde in 1266 de stadsrechten en breidde ze ook uit. Leiden was in de 14e eeuw een
van de grootste steden van Holland dankzij de bloeiende lakennijverheid. In de 15e eeuw ging
nam de lakenhandel af, en eisten de Hoekse en Kabeljauwse twisten hun tol. In Holland en
Zeeland stonden vanaf de 14e eeuw twee groepen, de Hoeken (edelen, vóór de Henegouwers)
en Kabeljauwen (stedelingen, vóór de Bourgondiërs) lijnrecht tegenover elkaar.
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Vroeger stonden rond Leiden opvallend veel kastelen. Veel daarvan werden in de late
middeleeuwen verwoest; het beleg van Leiden deed de rest. Wat overbleef, werd in de
eeuwen daarna verbouwd tot buitenplaats.

De Leidse burggraven
De graaf van Holland gaf het toezicht op de Burcht ‘in leen’ aan een vertrouweling van hem,
de burggraaf (castellanus), die was meegekomen van het in 1047 verwoeste Rijnsburg. Deze
burggraven inden belastingen en spraken recht. Ze waren meestal ook ambachtsheer van de
Ambachten Oegstgeest en Leiderdorp.
Leiden was de enige stad in Holland met een burggraaf. Vanaf de 12e eeuw was Leiden het
bestuurlijk en juridisch centrum van de Rijnstreek en met de groei van de stad nam de
politieke macht van de burggraaf toe.

Fantasieportret van de eerste burggraaf

De eerste burggraaf die in documenten wordt genoemd, is burggraaf Alewijn (vermeld in
1083, en in 1108). In 1156 wordt burggraaf Alwinus Castellanus gegeven (waarschijnlijk
dezelfde), in een oorkonde van graaf Dirk VI. Deze laatste was belast met de bouw van de
stenen ommuring van de Burcht. Aan het begin van de 13e eeuw is er een vermelding van
burggraaf Jacob, waarschijnlijk van het geslacht van de familie van Bokel - dit geslacht
speelde later in en rond Rotterdam een belangrijke rol - en getrouwd met een jonkvrouw van
Teylingen. Dankzij (huwelijks)banden met de vooraanstaande families van Teylingen, van
Egmond en van Wassenaar kon men Lodewijk van Loon verjagen. Graaf Dirk VII was
overleden in 1203 en zijn dochter Ada en zoon Willem vochten om de opvolging. De stad
Leiden en de Leidse burggraaf steunden Willem. Gravin Ada, getrouwd met Lodewijk van
Loon, werd overmeesterd. Een jaar later veroverde Lodewijk van Loon alsnog de Burcht,
maar uiteindelijk kwam graaf Willem als overwinnaar uit deze schermutselingen en bezat hij
–wederom- de Burcht.
In de 14e eeuw had de Leidse burcht door de uitvinding van buskruit en kanonnen zijn
militaire betekenis volledig verloren. De burggraven speelden echter een niet weg te denken
rol in het dagelijkse stadsleven en in de bestuurlijke sfeer. Zij hieven allerlei ‘heerlijke’
rechten in Leiden en daarbuiten, van Zwammerdam tot Katwijk: tolrecht; veerrecht; visrecht
en het recht op het houden van zwanen; het recht op de waag, de ellemaat en de botermaat. De
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burgers moesten veel belastingen betalen en dat leverde een groeiende ergernis op. Daarnaast
had de burggraaf beslissingsrecht bij de aanstelling van schout en schepenen, en het burgerlijk
bestuur van Leiden. Dus ook het stadsbestuur leefde op gespannen voet met de burggraaf.

Hoeken en Kabeljouwen
De strijd tussen de Hoeken en Kabeljouwen begon om de opvolging van de kinderloze graaf
Willem IV van Holland (overleden 1345), een graaf van het Henegouwse Huis. De
aanspraken van zijn zuster, Margaretha van Beieren, werden gesteund door de Hoeken. Haar
zoon Willem V kreeg steun van de Kabeljauwen. Het werd een lange strijd tussen edelen of
tussen steden die al verdeeld waren en voor hun eigen belangen streden. Tot 1425 hadden de
twisten het karakter van een lokale adelstrijd, daarna werd iedereen erin betrokken met de
vraag of men vóór (Kabeljauwen) of tegen (Hoeken) het Bourgondische Huis was. De strijd
veranderde al snel in een burgeroorlog. Men wisselde nogal eens van partij, zeker wanneer dat
persoonlijk voordeel opleverde, en dat maakte de twisten nogal onoverzichtelijk. Pas eind 15e
eeuw werden deze Hoekse en Kabeljauwse twisten beëindigd door Maximiliaan van
Oostenrijk, ten gunste van de Kabeljauwen. De Leidenaren waren grotendeels prokabeljauwen, de burggraaf was daarentegen meestal voor de Hoeken.
Over het algemeen waren de steden Kabeljauws omdat ze voorstanders waren van een sterk
centraal Bourgondisch gezag. De adel was Hoeks, tegen het gezag van de hertog van
Bourgondië, maar juist voor de hertog van Beieren.

Schilderij van een priester die een gevecht tussen Hoeken en Kabeljouwen in Haarlem verhindert
(Beeldbank Noord Hollands Archief, collectie Kennermerland, 53-000823 K)

In 1419 steunden de stad Leiden en de burggraaf Filips van Wassenaar de Hoeken, die achter
Jacoba van Beieren stonden. Maar haar oom, Jan van Beieren, een Kabeljauw, nam in 1420
met een leger de stad in. De burggraaf Filips van Wassenaar werd van al zijn ambten en
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rechten ontheven en sleet zijn laatste jaren in gevangenschap. In 1421 werd zijn zoon Hendrik
van Wassenaar, een Kabeljauw, burggraaf. Zijn kasteel was echter verwoest en het recht om
de schout en de schepenen te benoemen was hem afgenomen: de macht van de burggraven
was voorbij. Pas in 1651 was de Burcht niet langer het leengoed van de burggraven en werd
het door het stadsbestuur gekocht.

Het Vogelwijkse Kasteel Paddenpoel
Tot 1420 woonden de Leidse burgraven op de Vogelwijkse grond in kasteel Paddenpoel, ook
wel ‘Podikkenpoel’ of ‘Moeraspoel’ genoemd. Het kasteel heeft van ongeveer 1250 tot 1393
en wederom van 1405 tot 1420 hier gestaan. Hier bevond zich aanvankelijk een hoeve en
later een versterkt jachtslot bij het gehucht Poel.
De betekenis van Paddenpoel is ‘vijver met dik moeras’. Zeer waarschijnlijk is het kasteel zo
genoemd omdat het gebied bijzonder drassig was, vooral ten noorden van de Rijn (zie 1.4).
Voor ontginning, maar zeker ook voor vervoer, waren weteringen (waterlopen) belangrijker
dan paden en wegen, omdat die grote delen van het jaar onbegaanbaar waren. Om
(bouw)materiaal aan te brengen en te foerageren, mòet Paddenpoel vanaf het begin al een
waterverbinding hebben gehad (waarschijnlijk direct naar de Rijn zuidwaarts). Maar welke is
niet bekend. De Poelwetering langs Paddenpoel wordt namelijk pas in 1399 gemeld als
nieuw te graven water.

Figuur 1. Ligging van Paddenpoel, omstreeks het jaar 1400

Kasteel Paddenpoel was omgeven door een slotgracht die diende ter verdediging en als
afwatering. Het oudste kasteel bestond uit een zware woontoren met lagere muren als
rechthoek eromheen. Zeer waarschijnlijk was het latere kasteel, 1405-1420, groter en had dat
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bovendien een voorburcht met meer woongedeelten, stallen en bijbehoren, verbonden met de
woontoren door een ophaalbrug over een gracht.
Het eerste kasteel was in bezit van het geslacht van Egmond, waarvan “Kwade Wouter” zeer
geducht was. Hij was de schoonvader van de Leidse burggraaf Van Kuyc, die op zijn beurt
weer Ambachtsheer van Oegstgeest was. In 1364 kwam het kasteel aan de familie Van
Wassenaar.
De eerste keer dat het kasteel werd vernietigd was in 1393. De aanleiding was dat Aleid van
Poelgeest, maîtresse van graaf Albrecht van Beieren, in 1392 door Hoekse edelen in Den
Haag werd doodgestoken, tezamen met Albrechts ‘meester-knaap’ Willem Cuser, die al twee
eerdere aanvallen had overleefd. Albrecht was woest en liet burggraaf Filips IV van
Wassenaar verbannen terwijl hij, Albrecht, de rechten van de burggraaf zelf overnam, tot een
herstel ervan in 1399. Bij deze verwikkelingen werd ook kasteel Paddenpoel met de grond
gelijk gemaakt, net als andere Hoekse kastelen zoals Het Sandt (Rijnsburg), Huys te
Warmont, Oudenhof (Oegstgeest) en Kasteel Duivenvoorde (Voorschoten). Floris Van
Alkemade kreeg de grond van Paddenpoel tot 1403, toen Filips IV het terugkocht en in 1405
het kasteel groter liet herbouwen. In 1396 hadden Filips en graaf Albrecht zich al verzoend,
en had Filips de grond van Het Sandt teruggekregen. Later werd hij ook Heer van het nieuwe
ambacht Het Sandt.
Nadat het kasteel in 1420 opnieuw werd verwoest, ditmaal door Jan van Beieren, werd ridder
Boudewijn van Zwieten in 1428 eigenaar van het omgrachte terrein (van ongeveer 100 bij 60
meter) van Paddenpoel. Hij stichtte er in 1428 het Regularissenklooster Mariënpoel. De
stenen van de kasteelruïne werden voor de bouw van dat klooster gebruikt, dat tot 1573
bloeide. Later was hier het gehucht “Poel” met enkele boerderijtjes en een herberg.

Figuur 2. Ligging van Paddenpoel in de 15e eeuw, in verhouding met huidige bebouwing
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Nog in 1905 lagen er duidelijk resten van het voormalig klooster Mariënpoel bij de
lawntennisbaan; dat kunnen ook oorspronkelijke stenen van het kasteel zijn geweest
waarmee het klooster indertijd werd gebouwd.
In 1927 en 1966 werden er enkele opgravingen verricht door archeologen. De zuidpunten van
zowel het eerste als het tweede kasteel grensden aan het huidige fietspad van de
Wassenaarseweg. Drie van de huidige studentenflats aan het Flanorpad staan dus deels
binnen de lijnen van de vroegere kasteelmuren. Die flats en ook de huizen van het Van
Eijsingapark staan op de vroegere kloostergrond.

Figuur 3. Reconstructie van Paddenpoel, 15e eeuw, op basis van opgravingen (F. Lugt)
Bronnen
- Maanen, R.C.J. van (hoofdred). Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Stichting
Geschiedschrijving Leiden, 2002-2004
- Leids Jaarboekje. Sijthoff, Leiden, 1966. Pp. 60-69
- Kaarten van het Hoogheemraadschap Rijnland
- Oerle, H.A. van. Leiden binnen en buiten de stadsvesten. Brill, 1975
- www.geschiedenisvanzuidholland.nl/
- members.chello.nl/m.klein5/geschiedenisvanLeiden-burggraven.htm
- www.bertsgeschiedenissite.nl/middeleeuwen/eeuw11/burchtleiden.htm
- www.deleidsecanon.nl
- www.mathieuinwonderland.nl/nl_master.html?http://www.mathieuinwonderland.nl/
burcht_leiden/nl_burcht_leiden.htm

50 van 141

2.3 De Anna-kliniek
Huizen en gebouwen zijn niet eeuwig. In de geschiedenis van de Vogelwijk heeft een kleine
halve eeuw een belangrijk en opvallend gebouw gestaan: de Anna-kliniek voor Orthopaedie,
die werd geopend in 1929. Met ingang van 1 januari 1977 werd de behandeling, verpleging en
verzorging van orthopedische patiënten overgedragen aan het AZL. Kort daarna werd de
Anna-kliniek afgebroken, en zo verdween de kliniek uit de Vogelwijk. De Anna-kliniek was
belangrijk wegens de medische zorg en de bijzondere historie. Opvallend was het, omdat het
als grootste gebouw direct opviel als je vanaf de Rijnsburgerweg de Lijsterstraat inging.

Anna-kliniek aan het einde van de Lijsterstraat

Nu ligt daar het centrale speelveld het “Vogelplantsoen”. Dat is geen officiële naam, maar wel
een passende tussen de vier aanliggende vogelstraten (zie 1.2). Vroeger werd het vaak “Annaplantsoen” genoemd. De Anna-kliniek stond op de plek van de huidige Bosuilstraat, de
Groene Spechthof en de nieuwe delen van de Mezen- en Vinkenstraat. Wat nog van de Anna
rest, zijn wat muurtjes die deels onder groen zijn verscholen en verder prijkt op een tuinhekje
aan het einde van de Lijsterstraat een grote ijzeren letter D, afkomstig - na de sloop- van de
letters ORTHOPAEDIE in de gevelnaam. Oudere Leidenaars zeggen nog wel eens, als naar
de wijk wordt verwezen, “daar waar de Anna-kliniek stond”.

Bijzondere geschiedenis
Wat de Anna-kliniek bovenal bijzonder maakte, is de strijd over het verzelfstandigen van een
nieuw medisch specialisme in de bestaande geneeskundige wereld. En hoe de orthopeden
(gespecialiseerd in botten en gewrichten) de erkenning nastreefden om meer te zijn dan een
onderdeeltje van het oudere en belangrijke specialisme chirurgie.
Dat was een strijd met enerzijds initiatieven nemen en doorzettingsvermogen tonen en
anderzijds hinderen en onderdrukken. Zoiets verloopt dan met alle menselijke zwakheden,
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verdachtmaking, achterklap en trucs. Uiteindelijk werd de orthopedie volledig erkend bij de
universiteit en opgenomen in het AZL, maar dat was pas na decennia strijd.

Orthopedische instrumenten eind 19e eeuw. Halslis (l.) Instrument ter bestrijding van bochels (r.)

Doctor W. Murk Jansen (1867-1935)
Deze geschiedenis begint met een bijzonder mens die na een opleiding ULO en MO Engels
vervolgens geneeskunde ging studeren aan de universiteit in Leiden en in 1900 arts werd. Het
was een ambitieuze, inventieve en kundige man.

Murk Jansen

W. Murk Jansen
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Hij hanteerde zijn tweede, Friese voornaam Murk als eerste familienaam, om zo een
respectabele dubbele naam te hebben. Hij promoveerde in de geneeskunde in 1904, weliswaar
in het Belgische Gent, omdat destijds iemand zonder gymnasiumdiploma niet aan een
Nederlandse universiteit mocht promoveren.
Murk Jansen werd een belangrijke grondlegger van de orthopedie in ons land. Na zijn
promoveren werd hij ‘privaatdocent’ (onbetaald deeltijddocent, vaak als aanloop naar een
lectoraat of professoraat) in de orthopedie aan de Leidse universiteit. Hij kreeg toen ook twee
bedden voor zijn patiënten toegewezen in het academische ziekenhuis. Dat was toen nog
gehuisvest aan de Morschsingel in het gebouw waar nu het Museum van Volkenkunde huist.
Ook had hij daar een bescheiden polikliniek in een gedeelde kamer. Een man als Murk Jansen
vervulde daarnaast nog diverse andere functies en had onder meer een bloeiende eigen
praktijk. In 1913 kocht hij een nieuw huis, met praktijkruimte, aan de Oegstgeesterlaan 3 (de
huidige Boerhaavelaan). In de gevel ervan zit nog een aan hem gewijde gevelsteen.
Tegenwoordig is het pand een Ronald McDonald Huis.

Gevelsteen Boerhaavelaan 3
In 1914, het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog, kreeg hij veel erkenning voor de
behandeling van - voornamelijk Britse - gewonde militairen. Murk Jansen deed moeite om
zijn vak en hemzelf meer mogelijkheden te geven binnen het AZL en de universiteit. De
professoren in de chirurgie echter, achtereenvolgens de heren Zaayer en Suermondt, bleven
zich daartegen verzetten.

Instrument ter behandeling van PesEx, rond 1900
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Acetabulatoom - orthopedisch instrument

De Vereeniging voor Misvormden en de eigen kliniek
Murk Jansen was echter niet voor één gat te vangen. Hij stichtte in 1919 de “Vereeniging
voor Misvormden”. Die benaming zou nu onmogelijk zijn, maar was toen een normale
aanduiding voor kreupelen, gebochelden of wie ledematen of delen ervan misten.
Hij stichtte die vereniging met twee anderen. Ten eerste met zijn buurvrouw Anna Elisabeth
Groll van de Oegstgeesterlaan (Boerhaavelaan) no. 1, een rijke accountant en secretarispenningmeester van de vereniging. En ten tweede met de industrieel en multimiljonair ir. A.G.
Bosman (naamgever van het Vogelwijkse bos), eigenaar van een groot gebied, zelfs groter
dan de hele wijk. Bosman liet in 1916 temidden van dat grondgebied een villa bouwen op de
plek waar - nog - de verpleegsterstoren Nieuweroord staat (zie 3.1).
De vereniging verzamelde geld. Murk Jansen en Anna Groll voegden veel eigen kapitaal toe
en van Bosman werd 1,8 hectare land gekocht. Architect van Hoogevest uit Amersfoort
ontwierp een kliniek en het werd gebouwd door aannemer Kiebert uit Sassenheim. Het
gebouw werd vernoemd naar de secretaris-penningmeester van de vereniging: “Anna-kliniek
voor Orthopaedie”.

De orthopedische werkplaats, 1929
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De eerste steen werd gelegd op 1 augustus 1928. De opening werd verricht door de Minister
van Arbeid, Handel en Nijverheid op 11 november 1929. Murk Jansen kreeg daarbij een hoge
Koninklijke onderscheiding. Inmiddels was in 1928 ook het nieuwe AZL geopend en waren
de ‘oude’ Vogelstraten ook al gebouwd (1925-1928) en bewoond.

Anna-kliniek en koeien van boer Bremmer

Het gebouw
De “Anna-kliniek voor Orthopaedie” droeg die naam in
grote ijzeren letters op de gevel. Het gebouw en het
bijbehorende terrein waren flink uit de kluiten gewassen. Na
een kleinere uitbreiding had het de breedte van waar nu de
gehele Bosuilstraat ligt. Het middenstuk had een hoogte van
12 meter en was 15 meter diep. Het omliggende terrein
werd begrensd door de Nachtegaallaan, de sloot langs het
huidige ecopad (zie 3.3) en een lijn midden tussen de
huidige Vinkenstraat en Blauwe Vogelweg. Van die laatste
kant ging later, in 1967, een stuk af om de Mytylschool neer
te zetten. Vier jaar later, in 1971, kwam ook de Blauwe
Vogelweg met bebouwing tot stand. De Mezen- en
Vinkenstraat vormden aan beide zijden oprijlanen naar de
Anna-kliniek. Voor het hoofdgebouw was dus het plantsoen,
met hekken eromheen en waar in het begin nog wel eens de
koeien van boer Bremmer graasden (zie 3.2).
Het was een nuchter en praktisch gebouw. Of liever een
complex, omdat er een orthopedische werkplaats op een
aparte plek stond en er veel later, op de plek van de huidige
Groene Spechthof, ook een laboratorium voor
bewegingsstudies van de universiteit werd opgetrokken.
Instrument tegen
ruggengraatmisvorming
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Plattegrond van de Anna-kliniek

Het geheel werd - op de voornoemde werkplaats na, die pas sloot in 1992 - in september 1977
afgebroken. Dagenlang verspreidde de wind toen over het plantsoen dossiers en röntgenfoto’s
van patiënten.
Er zou spoedig een nieuwe revalidatiekliniek komen, althans dat was de bedoeling, maar die
bleef alsmaar uit. Dat werd uiteindelijk het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC). Dat kwam
echter te staan op een andere plek, achter de sloot langs het vroegere sportveld van ASC. Het
Anna-terrein verwilderde in de loop der jaren. In de overgebleven tuinmanswoning en
schuurtjes kwamen in 1994 krakers en junks, nadat ook de orthopedische werkplaats was
afgebroken. Die ongenode gasten bezorgden nogal eens overlast. Soms ging een groepje
wijkgenoten het veld op om gebruikte injectiespuiten te verzamelen en zo uit handen van de
kinderen te houden. Toen later het schuurtje afbrandde, werd de gelegenheid aangegrepen om
een hek rond het terrein te zetten, terwijl een bewoner van de Mezenstraat op zich nam een
oogje in het zeil te houden. In ’97 verschenen illegale bouwsels op het terrein en werd er hard
ingegrepen. Na 22 jaar open veld verschenen dan in 2002 eindelijk de nieuwe Vogelstraten:
Bosuil, Groene Specht en IJsvogel, en de Mezen- en Vinkenstraat werden verlengd.

Terug naar 1919
Na het neerzetten van de Anna-kliniek was er eigenlijk een bijzondere situatie ontstaan. In
plaats van een kleine orthopedische (poli)kliniek binnen het AZL en de universiteit was er een
zelfstandige vestiging en dan nog wel de grootste inrichting voor orthopedie in het land. Er
waren daar aanvankelijk 60 bedden en later meer. Er waren operatie- en therapieruimten, een
zonneterras en een kleine orthopedische werkplaats. De geneesheer-directeur ontving een
jaarsalaris van 4500 gulden (omgerekend € 2036), een verpleegster verdiende per jaar 720
gulden (€ 27 per maand). Alle personeelsleden werkte vele uren per dag en zes werkdagen in
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de week. Er werden meerdere operaties per dag uitgevoerd, vooral aan voeten en knieën. Er
was een drukke polikliniek bezocht door patiënten uit de regio, maar ook uit de rest van het
land en zelfs uit het buitenland. In 1935 werd door de Leidse universiteit de interne opleiding
tot orthopedisch specialist in handen gelegd van Murk Jansen. Hij overleed echter een paar
maanden later op 67-jarige leeftijd. Murk Jansen is dus geen professor geworden, maar wordt
alom geprezen als leermeester, organisator en vakman. Zijn faam was internationaal; hij was
voorzitter van de Internationale Orthopaedische Vereniging en lid van The Order of the
British Empire. Murk Jansen vermaakte zijn vermogen en zijn woning aan de Vereeniging
voor Misvormden.
Anna Groll stierf twee jaar later, in 1937.

De opvolging, een zwarte bladzijde
De opvolger was dr. Cees P. van Nes, die 16 jaar
directeur van de Anna-kliniek bleef. Hij was een
leerling van Murk Jansen, die hem ook aanwees
als opvolger. Van Nes koos ooit het vak
orthopedie omdat zijn moeder blijvend invalide
was gebleven nadat een heupfractuur was miskend.
Van Nes huurde het huis aan de Boerhaavelaan 3
van de vereniging. Het bestuur van de vereniging
had van meet af aan conflicten met deze directeur,
over uitbreiding van de kliniek, over salaris en
vooral over wie waarover wat te vertellen had.
Al in 1935 waaide er een vreemde politieke wind
in het vaderland. Het bestuurslid ir. J. Kattenbusch,
invloedrijk en met duidelijke Nazisympathieën,
maakte de leden van de vereniging en de Raad van
Toezicht monddood. In mei 1940 brak de Tweede
Wereldoorlog uit. In de begindagen woedde een
heftige strijd om het vliegveld Valkenburg, 3½
kilometer verderop, en er kwamen veel gewonde
Nederlandse en Duitse militairen naar de Annakliniek.
Cees van Nes

De patiënten die reeds verbleven in de Anna-kliniek werden tijdelijk verplaatst naar huizen
aan de Vinkenstraat, onder meer bij Niko Tinbergen (zie 4.1) en Henk Casimir (zie 4.2). De
Anna-kliniek stond in 1940 overigens niet geheel ten dienste van oorlogsgewonden. Later in
de oorlog hielden enkele onderduikers zich schuil bovenin de Anna-kliniek (zie 1.3). Een
aardig verhaal over deze zwarte periode luidt dat Vogelwijkjeugd met een oude
draaigrammofoon naar de Anna-kliniek toog en daar platen draaide voor de patiënten die in
prieeltjes in de tuin lagen. De patiënten kregen weinig bezoek in de oorlog en gaven als dank
voor de belangstelling en de muziek een stuiver of een dubbeltje aan de jongens.
Directeur van Nes haatte de Nazi’s. Zijn zoon immers was in het pro-Duitse gebied aan tyfus
gestorven tijdens de Arbeitseinsatz (gedwongen arbeid in Duitsland).
Na de oorlog werd het bestuur van de vereniging direct geschorst wegens collaboratie met de
bezetter. Van Nes en het personeel bleven wel aan. Toch kon een nieuw bestuur het evenmin
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goed vinden met van Nes. Hij wilde nog steeds de inrichting uitbreiden. Ook wilde hij iets
doen aan de overbelasting van het personeel en aan het tekort aan bekwame jonge artsen. In
1952 kon er eindelijk een nieuwe vleugel worden aangebouwd. Het werd van Nes’ laatste
triomf. Want de invloed van de AZL-chirurgen met de wens de Anna-kliniek klein te houden
of kleiner te maken of liefst op te heffen was groot. Er verschenen verdachtmakingen tegen de
“wilde operateur en slechte opleider” van Nes. De pers en de politiek bemoeiden zich met het
onverkwikkelijke conflict. De langdurige affaire leidde uiteindelijk tot ontslag van van Nes.
De gronden en beoordelingen ervoor werden pas vele jaren later door betrokkenen
teruggenomen.
In 1952 vertrok van Nes met meenemen van een belangrijk deel van het personeel en een
groot aantal patiënten. Hij stichtte vervolgens elders diverse orthopedische klinieken en
poliklinieken. De Anna-kliniek was dus zo goed als leeg en het duurde jaren voordat het
aantal patiënten was teruggekomen op het niveau van 1952. Tot schrik van de AZL-chirurgen
was de orthopedie door de hele affaire in de regio nog groter en zelfstandiger geworden. Dat
het geheel anders moest, was wel duidelijk. De Vogelwijk ‘stond erbij en keek ernaar’.

De laatste jaren van de Anna en de nieuwe Vogelstraten
In 1953 traden dr. K. de Snoo, directeur, en dr. Jan Derk Mulder, behandelend geneesheer en
opleider aan. Beiden hadden al naar die functies gesolliciteerd voordat directeur van Nes was
ontslagen! Mulder was (wel) een bekwame orthopedist. Hij was in 1948 medeoprichter van de
eerste Mytylschool in het land. Later stimuleerde hij ook de oprichting van een dergelijke
school in Leiden (in 1952 aan de Zuidsingel, maar in 1967 verhuisd naar de Blauwe
Vogelweg). Hij was ook voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging voordat
hij naar de Anna-kliniek kwam. Mulder begon dus met een bijna lege Anna-kliniek, maar
bouwde die langzaam uit tot aan het oude niveau. In 1962 werd hij dan ook buitengewoon
lector in de orthopedie aan de Leidse universiteit en in 1968 buitengewoon hoogleraar
(betaald uit een specifiek universitair fonds). Helaas stierf Mulder enkele maanden na die
benoeming; dat was een opmerkelijke parallel met Murk Jansen. Onder hem werd de kliniek
uitgebreid met een nieuwe polikliniek. De oude poli werd de woning voor de tuinman (die
tevens chauffeur was op de ziekenwagen).
Pas zijn opvolger, dr. Frederik Duijfjes, werd in 1977 voltijds hoogleraar orthopedie. Dat was
het jaar van de opheffing van de Anna-kliniek, en ook – eindelijk - het jaar van de volledige
integratie van dat medisch specialisme in het AZL en de universiteit. Het heeft dus na de start
van het privaatdocentschap van Murk Jansen bijna driekwart eeuw geduurd tot de orthopedie
volledig werd erkend en als zodanig in de academische medische familie werd opgenomen.
De orthopedie zit inmiddels al meer dan 30 jaar in het huidige LUMC. Het RRC, in de
Vogelwijk vanaf 2002, is dus niet de opvolger van de Anna-kliniek. Het RRC is de regionale
kliniek voor hart-, long- en pijnrevalidatie en opvolger van het Zeehospitium in Katwijk aan
Zee.
Het duurde overigens tot 1975 dat de “Vereeniging voor Misvormden” werd omgedoopt tot
“Vereniging voor Orthopaedie ‘De Anna-kliniek’ te Leiden”. Omdat na de sluiting van de
Anna-kliniek die vereniging een ander doel moest zoeken, werd dat gevonden in de
ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op orthopedisch en verwant gebied. In 1989
vond een omdoping plaats tot “Stichting Anna Fonds”. Na ’93 begon de strijd om het terrein
tussen die stichting en de gemeente Leiden. Leiden wilde de grond bijna gratis verkrijgen
voor sociale woningbouw en de stichting vond (natuurlijk) wetenschappelijk onderzoek

58 van 141

belangrijker. Zij won de procedure en verkocht later, in 2000, het terrein aan Proper Stok voor
de huizenbouw.
De nieuwe bebouwing op het voormalige terrein van de Anna-kliniek bestaat dus uit
woningen. Dat is dan wel minder opvallend, met minder patiënten, minder leed en ook met
minder grote conflicten. Het is er rustiger en vrediger. De geschiedenis van de Anna-kliniek
blijft echter wel interessant. De orthopedie heeft eigenlijk veel aan de Vogelwijk te danken.

De operatiekamer omstreeks 1935
Bronnen
- Bakker, L.F. Geschiedenis van de Anna-kliniek voor Orthopaedie te Leiden 1929-1977. Uitgegeven
door de Anna-kliniek, Leiden, 1989
- http://www.annafonds.nl/
Informatie van Vogelwijkbewoners en prof. dr. J.W. Coebergh, voorzitter van het Anna Fonds
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2.4 De buurtwinkels
Ruim 85 jaar geleden betrokken de eerste Vogelwijkers hun woonhuizen. Om de dagelijkse
boodschappen te doen, eind jaren ‘30 en begin jaren ‘40, hoefde men niet ver te gaan. In die
tijd waren er veel kleine winkels in de wijk en daarnaast kwamen er veel rondtrekkende
verkopers aan de deur. Ook in naastliggende wijken waren winkels, zoals sigarenwinkel
Spoor en drogisterij De Waard in de Johan de Wittstraat, of de kruidenier op de
Rijnsburgerweg 121 (waar nu Wout Bergers Sport zit).
Voor de Tweede Wereldoorlog was in elke wijk gewoonlijk een melkzaak te vinden, net als
een groenten- en fruitwinkel, een kruidenier, bakker en sigarenzaak; soms was er ook een
slager. Die buurtwinkels zaten veelal in de hoekhuizen (‘Winkel’ betekent in het
Oudnederlands en – nog altijd in het Duits - dan ook ‘hoek’). De buurtwinkels waren
natuurlijk ook een beetje een sociaal contactpunt voor de wijk. Soms waren er twee van
dezelfde soort als voortvloeisel van de verzuiling; dan waren er een protestantse en een
roomse kruidenier; ieder voor de eigen geloofsgroep. De buurtwinkels waren klein; vaak was
het niet meer dan een voorkamer. De voorraad was in het woonhuis, de tuin of op de
binnenplaats opgeslagen. Meestal werd de winkel door (de helft van) een echtpaar gedreven;
ook de rest van het gezin hielp vaak mee.

Winkels in de Vogelwijk
Met behulp van herinneringen van oud(e) wijkbewoners zijn veel gegevens achterhaald, maar
de opsomming zal waarschijnlijk niet volledig zijn. In de Vogelwijk was een flink aantal
winkels en bedrijven. De meesten waren in de Lijsterstraat. Daar waren in ieder geval zes
hoekwinkels en nog twee zaken midden in een huizenrij.
Hoek Lijsterstraat - Merelstraat 11
De melkzaak van Rosdorf zat op de Merelstraat 11. De winkel was een van de drie
melkwinkels van Menken uit Oegstgeest. “Bij de melkboer, in mijn tijd was dat Menken,
haalden we als kind elke maandagochtend melkbonnen, die we nodig hadden voor de
schoolmelk.”

Melkcampagne, jaren ‘30
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Later werd de winkel overgenomen door Nico l’Ecluse. Daarvoor had hij een melkwijk bij
Menken. L’Ecluse nam afscheid in 1972. Oudere wijkbewoners kunnen nog goed de fanfare
ten afscheid van l’Ecluse herinneren.

Afscheidsfeest voor l’Ecluse, 1972

Hoek Lijsterstraat - Merelstraat 13
Op deze hoek voerde de heer Remmerswaal vele jaren fietsenreparaties uit. “Een stille,
hardwerkende man met in zijn schuur een enorme georganiseerde rommel, maar het was een
goede vakman. Ik heb voor mijn gevoel uren in zijn werkplaats doorgebracht zonder dat hij
wat zei of me wegjoeg.” Later zetelde hier de fietsenzaak en –reparatie van de heer van der
Laan. Zijn vrouw en hij zijn verhuisd in 2007.
Hoek Lijsterstraat 10
Korte tijd was hier een kruidenierszaak van Mevrouw Verplanken. Er waren al twee
kruideniers in de wijk; voor een derde zaak bestond blijkbaar te weinig klandizie. De slagerij
die volgde, bleef maar enkele maanden open en verdween (naar de Herenstraat). Nog altijd is
de dikke granieten vloer in de benedenwoning van Lijsterstraat 10 een stille getuige ervan.
Hoek Lijsterstraat 12
Hier zat waarschijnlijk een manufacturenwinkel (een allround handwerkzaak). Later had
Henk de Klerk, zoon van Elias Marinus de Klerk, de etalage ingericht voor zijn meubels,
gordijnen, en matrassenfabricage in de Merelstaat (zie verderop bij Merelstraat 1A).
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Hoek Lijsterstraat 9
Een kruidenierszaak die heel lang in de Lijsterstraat heeft gezeten, was De SPAR, gedreven
door mevrouw Blom. DE SPAR stond voor ‘Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen
Regelmatig’ en was in 1932 opgericht voor zelfstandige kruideniers. De winkeliers bleven
volledig zelfstandig en konden op lokale ontwikkelingen inspelen. Daardoor kwamen zij
sterker uit de Tweede Wereldoorlog dan Albert Heijn en De Gruyter. Later werd deze winkel
gedreven door het echtpaar Ditmar, en in 1965 door Jacques en Ria Zwetsloot. Als de ramen
beslaan, is het Sparboompje nog op de ruit te zien. Hun dochter herinnert nog hoe ze als
kinderen in het magazijn speelden, en ze liep graag met de klanten mee om de boodschappen
te dragen. De familie Zwetsloot sloot de zaak in 1973.

Hoek Lijsterstraat 11
Naast De Spar op nummer 9 was de sigarenzaak van Kingma. “In de sigarenwinkel van
mevrouw Kingma had je op de toonbank zo'n vlammetje dat altijd brandde. Ze had een witte
keeshond die Peggy heette. Mevrouw Kingma is eind jaren ‘50 naar Australië geëmigreerd.”
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Daarna was de winkel van het echtpaar Busch (uitspraak als ‘bus’). Toen de heer Busch het
kalmer aan wilde doen, in 1971, kocht zijn zoon Hans de zaak en het huis, en maakte hij
Francine Merbis zetbaas. In 1975 heeft het echtpaar Merbis de zaak en het huis gekocht. “We
hadden een grote variatie aan artikelen. Het leek wel wat op de sigarenzaak van de heer Spoor
in de Johan de Wittstraat, maar die had een postagentschap en dat wilden wij niet.” Heel
verstandig, zo bleek, want dat postagentschap van Spoor, waar je ook geld kon opnemen, is
vijf keer overvallen. “We hadden weer een breder assortiment. Naast rookwaren waren er ook
tijdschriften, kantoorartikelen, grammofoonplaten, sherry, wenskaarten en speelgoed. De
klandizie bestond niet alleen uit wijkbewoners, maar ook uit het personeel en de bezoekers
van de Anna-kliniek en uit mensen die langsgingen naar het station. Tot mei 1980 is het een
sigarenzaak gebleven.” Het echtpaar Merbis wilde aanvankelijk huis én winkel verkopen,
maar toen er een meneer kwam die er een soort shoarmatent wilde beginnen, leek het hun
beter om er zelf te blijven wonen. Sinds 1988 heeft Francine hier haar schoonheidssalon.
Lijsterstraat 19
Hier woonde en werkte Willem Hoppezak, een bekende grimeur, waar het rond vijf december
goed toeven was voor de kinderen, want dan kwamen de hulp-Sinterklazen en zwarte pieten
achter elkaar naar buiten. En zij gaven graag snoep weg aan de buurtkinderen.
Hoek Lijsterstraat 25
Op de volgende hoek van de Lijsterstraat, slechts 6 huizen van De Spar verwijderd, zat een
tweede kruidenierswinkel, De Sperwer, bekend van de slagzin “de Sperwer spiedt naar wat u
voordeel biedt”. De winkel was van mevrouw van de Broek, en later van Tom en An Brand
met hun dochter Rita.

“De winkel van meneer Brand had iets gezelligs, zeker in de Sint-Nicolaasperiode. Dan had
hij altijd een snoeptafel met daarop allerlei lekkernijen uitgestald zoals suikerbeesten,
marsepein en chocolade. Ik verwonder mij nog steeds dat op zo’n klein oppervlak zo’n winkel
kon floreren met zo’n klein assortiment.”
Naast de gebruikelijke zuivel verkocht Brand in de zomer ook waterijsjes.
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Brand was een moderne man. Zo had de familie Brand in 1956 al televisie. “Ik weet dat
jaartal zeker, omdat op een avond mijn ouders, die bevriend waren met het echtpaar Brand,
zeer ontdaan thuiskwamen, nadat ze bij Brand beelden hadden gezien van de Hongaarse
opstand.” Brand was ook de enige in de Lijsterstraat, misschien wel de hele buurt, die een
personenauto had, een Volkswagen Kever, met brilletje en uitklappende richtingaanwijzers.

Kever, model 1956

En Brand was een sociaal mens. In februari 1953 vormde zijn winkel een inzamelpunt voor de
slachtoffers van de watersnoodramp, waar mensen dekens, speelgoed en andere zaken
afstonden.
Tenslotte werd de Sperwerwinkel, overgenomen door kruidenier Diemel. Een echtpaar dat
voorheen in de Vogelwijk woonde heeft een aardige herinnering aan hem. “Diemel heeft eens
mijn vrouw, die uit Engeland afkomstig was, alle ingrediënten die nodig waren voor een
Engelse kerstpudding op de gram af nauwkeurig afgewogen en keurig verpakt in kleine
puntzakjes.” Diemel sloot de deuren begin jaren ’90.

Hoek Lijsterstraat 26
Tegenover de Sperwer was de groenten- en fruitwinkel van de heer Vahrmeijer gevestigd. Zij
hadden een driewielige bestelauto. Later namen Jan en Ietje Wetselaar de zaak over,
opgevolgd – weer jaren later – door hun zoon Ron. Dit is de enige overgebleven buurtwinkel
in de Vogelwijk, die, en dat nog alleen maar voor de zaterdagen.
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Lijsterstraat 30
Kapper Nico Dofferhoff had lange tijd een herenkapsalon met twee stoelen in de voorkamer;
de achterkamer was gewoon ingericht als huiskamer. Aan de muren hingen mooie tekeningen
van Anton Pieck. De Vogelwijkmannen lieten zich daar scheren voor de zondag. “Als je dan
op zaterdagmiddag bij Niek Dofferhof met je vader binnenzat, zaten daar meestal nog meer
mannen zoals meneer Brand, meneer Sloos en nog vele anderen. Dan werden daar de laatste
nieuwtjes uitgewisseld en moppen verteld. Het voetbalnieuws werd besproken en ook werd er
wel wat geroddeld. Ik vond het daar altijd gezellig.”
Telefoon was in die tijd een schaars goed. Bij Dofferhoff kon men bellen. “Mijn oma woonde
in de buurt van Den Helder. In speciale gevallen belden mijn ouders bij Dofferhoff naar de
buren van oma, die dan op hun beurt oma waarschuwden dat er gebeld zou worden.”
Later werd Salon Dofferhoff een gemengde kapsalon, met op de voordeur een mooi gekapte
dame in een glasplaat. Nadat de kapsalon was opgeheven, troffen de nieuwe bewoners, Lobke
Spies en Bob Rogmans (later verhuisd naar Lijsterstraat 2), restanten aan van de eens
goedlopende kapperszaak. “… vijf droogkappen, drie spoelbakken, één kassa en … (in de
kruipruimte) vijf vuilniszakken vol haren.”
Merelstraat 1A
Sinds 1907 stond aan de Rijnsburgerweg 132 – het huisnummer is nu verdwenen – een
directievilla met een bedrijfspand. Nadat dit oorspronkelijk Oegstgeester grondgebied na 1920
Leids was geworden, en de Vogelwijk was gebouwd, veranderde het adres in Merelstraat 1A.
Dit adres bevindt zich aan het eind van de Merelstraat, vlakbij het Bos van Bosman – de
Blauwe Vogelweg bestond toen nog niet. Het gebouw heeft in de loop der tijden vijf functies
gehad: bloembollenbedrijf, meubelmakerij, sigarenfabriek, de firma Kemperman en
matrassenfabriek.
In 1907 begon hier een bloembollenkwekerij. Op dit adres was het woonhuis met een
bollenschuur van de weduwe Juffermans. Later vestigden zich hier meubelmakerij Schouten
en het sigarenfabriekje van Otto de Vaal. In de jaren ‘20 zat er een boter- en kaasbedrijf.
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In 1937 werd het pand eigendom van buurman en fabrikant Bosman van de villa Nieuweroord
(zie 3.1). Tussen 1937 en 1952 was de firma Kemperman hier gevestigd. Kemperman had een
reclamebordenfabriek en vervaardigde daarnaast speelgoed en huishoudelijke artikelen. In
1953 nam de heer Elias Marinus de Klerk het gebouw over en begon daar de matrassenfabriek.
De bedrijfsnaam is de afkorting van zijn naam: E. de K(lerk) - in hoofdletters: EDEK. De heer
de Klerk leverde ook meubels en gordijnen. Veel te vroeg is Marinus in 1971 overleden. Zijn
zoon zette het bedrijf voort. Henk had, zoals gezegd, een etalage ingericht op Lijsterstraat 12.
Hij sloot de deuren van het bedrijfspand aan de Merelstraat halverwege 2010. Op die plak is
nu nieuwbouw gepland.
Op Leeuwerikstraat 7 woonde en werkte de schoenmaker Leeflang.
Nachtegaallaan 1
In het witte huisje aan de rand van de wijk, om de hoek van de Merelstraat, vlak bij de
Rijnsburgerweg, zat Wasserij van Dieben. Dit is het oudste huis van de wijk, gebouwd rond
1890.
Nachtegaallaan 13
Verderop aan de Nachtegaallaan bevond zich het woonhuis en de praktijk huisarts mevrouw
van Vliet. “Er was ook ene Tante Toos, de assistente van een huisarts op de Nachtegaallaan.
Tante Toos verrichtte heel veel werk.” Een tijd lang stond het huis leeg, omdat de huisarts
inmiddels in een verpleegtehuis verbleef. Het huis is in 1997 gekocht en (grondig) verbouwd
door Liesbeth van der Laan en Marcel van Dijk.

Mobiele handel
Vroeger kwam de slager op de fiets de
bestellingen thuis brengen, verscheen de
rondtrekkende
melkboer;
leverde
de
schoenmaker zijn reparaties af, kwam er een
visboer langs, net als een eierboer, een
kaasboer, en een kolenboer. Ook enkele malen
per jaar verscheen een wagen voor de verkoop
van borstels, zeep en peterolie. En in de zomer
kwam regelmatig een ijscoboer langs. De
bezorgers kwamen meestal langs met paard-enwagen, een handkar, een bakfiets of met de
slagersfiets. Velen van hen hadden zelf elders
een winkel.
In de Vogelwijk stond bloemenman Rinus
(“met de sprekende bijnaam ‘12½ cent’, omdat
bijna elke bos zo veel kostte”) altijd met zijn
kar op de hoek Rijnsburgerweg-Lijsterstraat.
En voor de fietsenwinkel heeft een lange tijd de
viskar van Zwetsloot gestaan. Nico Glasbergen
kwam met paard-en-wagen langs met groenten
en fruit. Brood werd bezorgd door de Zeeuw
van de LBF.
De slagersfiets

66 van 141

IJsverkoper

Er kwam ook een melkboer, bij wie je losse melk kon kopen. Uit Katwijk kwam van de(r)
Plas, helemaal gelopen met een handkar, uiteraard met vis. Er kwamen, ’s zomers, twee
ijsboeren in de wijk: ijsboer Voortman met schepijs en ijsboer Blanchard met verpakt ERMIijs (ERMI was een afkorting van ‘de Eerste Rotterdamse Melkinrichting’). De heer Blanchard
had ook een vaste standplaats bij de ingang van het Leidse Hout aan de Warmonderweg. Ook
's zomers kwam een fruithandelaar, vermoedelijk uit Rijnsburg. Zijn speciale kreet werd door
de kinderen altijd nagedaan: “mooie kersen, mooie aardbeien”. Over kreten gesproken: er was
ook nog de handelaar die zijn waren aankondigde met: “Closetpapier!” Die, hoe kan het ook
anders, wc-papier verkocht, en borstels en andere schoonmaakmiddelen.
Op maandagochtend kwam soms een klein vrachtwagentje met wasmachines, die kon men
huren, waarschijnlijk verliep dat op vooraf gemaakte afspraak.
Peter van Haasteren bezorgde losse melk en sloot zich in 1980 aan bij de stichting SRV
(‘Samen Rationeel Verkopen’). De SRV deed de gezamenlijke marketing en er was een
verplichte groothandel; tot de SRV in 2001 verdween. Daarna was van Haasteren bij de Sligro.
Zijn wagen was een rijdende minisupermarkt met melk, vers brood, snoepgoed, frisdrank,
fruit en nog veel meer. Van Haasteren reed op dinsdag, donderdag en zaterdag door de wijk.
Bij klanten die niet thuis waren, zette hij de bestelling bij de voordeur, terwijl hij pas aan het
eind van de week het geld ophaalde.
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Van Haasteren en de SRV-wagen

In 1998 vierde de Vogelwijk het vijfde lustrum van “onze SRV-man”. Hij kreeg een mobiele
telefoon en werd door buurtgenoot Gordon Kirkaldy met doedelzakmuziek begeleid door de
wijk tot aan het kruispunt van de Leeuwerikstraat en de Lijsterstraat.

Einde van de winkels
De supermarkten deden hun entree in de jaren ’60 en één voor één verdwenen de kleine
buurtwinkels. Peter van Haasteren nam afscheid in 2008. De bewoners van de
Raadsherenbuurt en de Vogelwijk gaven hem en zijn vrouw twee toerfietsen.
Boudewijn Merbis van Lijsterstraat 11 nam het initiatief om de stoepen van de zes
hoekwinkels aan de Lijsterstraat in tuin te veranderen. Hij maakte een ontwerp in de stijl van
de wijk en regelde een metselaar voor de vijf betrokkenen. De eigenaar van de zesde winkel,
Wetselaar, gaf voorkeur aan parkeerruimte naast zijn groenten- en fruitwinkel.
Tijden veranderen nu eenmaal (en wij eveneens) en niet velen zouden terugwillen naar die
oude, primitiever leefwijzen van vroeger. Maar men mag best nostalgisch doen over de
winkels in die vroegere Vogelwijk.
Bronnen
- Stielz, 2009. Nr 2 (juni), p. 13/ Nr. 3 (september), p. 13/Nr. 4 (december), p. 9 en
- http://www.stielleiden.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=19
- http://www.transportfiets.net/foto/transportfiets_1345.jpg
- http://bakbrommers.nl/media/_pictures/_informatie/ijs%2040.jpg
Informatie van Rietje de Wolf, Bernard Soudan, Jan en Ria Groen, Francien en Boudewijn Merbis,
Jacques Zwetsloot, Hennie Labree, Mevrouw de Klerk, Els van Klaveren, Wim en Jean HoogerdijkShaw
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3

WIJKGROEN

3.1 Bos van Bosman
Het bijna 20 ha grote landgoed dat nu het Bos van Bosman wordt genoemd, kwam in de 19e
eeuw in handen van schatrijke textielbaron Bosman, die er het landgoed Nieuweroord stichtte.
Jan Wolkers schrijft: ‘Kort na de capitulatie … kreeg ik een baantje als tuinjongen bij
Houtheer, een multimiljonair met een uitgestrekt landgoed, dat als weelderig opgemaakte
fruitschaal, als een land van melk en honing aan de Rijnsburgerweg lag’ (1965, p.184).

Bovenaanzicht Bos van Bosman

Parken en hun typen
Natuur ziet er op een bepaalde manier uit, wat wordt bepaald door een combinatie van
ruimtelijke en milieuomstandigheden (het soort water, het soort bodem, de temperatuur en de
grootte van het gebied) en biologische kenmerken (grasland, moeras of bos). Heel veel
combinaties zijn mogelijk en bestaan dan ook. Zo ook in Leiden. De gemeente Leiden is in te
delen in diverse natuurtypen. Zo heb je de stadsnatuur, parken, water en lijnvormige
elementen. Dit laatste slaat op ‘verbindingen’ als bermen, bomenrijen en natuurlijke oevers.
Diverse sloten in Leiden, waaronder die in het Bos van Bosman, zijn een natuurlijke oever. Al
die natuurtypen zijn vervolgens opgedeeld in verschillende subtypen. Het natuurtype parken
kent de volgende subindeling. Ten eerste is er grasland; zoals bloemrijk grasland of hooiland.
In Leiden horen bijvoorbeeld delen van polderpark Cronesteyn tot het type grasland. Ten
tweede is er het stadspark. Daartoe behoren stedelijke parken met 20 tot 60% bomendek en
een voornamelijk recreatieve functie, zoals het Van Der Werfpark. Een derde subtype wordt
gevormd door parkbos en bos: een parkbos heeft ongeveer 50 tot 80% bomendek, terwijl een
bos 80% tot 100% bomendek heeft. Het Leidse Heempark is een voorbeeld van het subtype
bos. Het Bos van Bosman is een parkbos.
In de jaren ’20 ontstonden er nieuwe ideeën over stedelijke ontwikkeling en parken. Licht,
lucht en ruimte waren de hoofdkenmerken van de toen moderne tuinstadgedachte die uit
Engeland kwam overgewaaid om de arbeiders te bevrijden van de ellende die de industriële
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revolutie met haar fabrieken en ongezonde roetdampen tot gevolg had gehad. In diezelfde
periode raakte de, uit Duitsland afkomstige, volksparkgedachte in zwang: parken voor de
arbeiders om in contact te komen met de natuur. In een volkspark beoefende men sport en spel.
Er waren speelweiden, zandbakken en plasvijvers om pootje in te baden. De Leidse Hout is
zo’n volkspark. Het landgoed van Bosman behoorde tot de categorie particulier lusthof: “een
voor genoegen aangelegde en onderhouden tuin; een mooi, bekoorlijk oord” (Dikke van Dale).

Bos van Bosman in wintertooi

Nieuwkomer in het bos

Geschiedenis van landgoederen en tuinkunst
Een beetje vermogende Leidenaar kocht in de 17e eeuw buiten de singels een stukje grond om
in te richten als speeltuin, of om een boerderij of, in een enkel geval, zelfs een kasteel op te
bouwen. Van die toen aangelegde speeltuinen die direct buiten de singels lagen en die soms zo
spectaculair waren dat buitenlandse reizigers er vol lof over schreven, is nu weinig meer terug
te vinden. Zo zijn de buitenplaatsen aan de Oude Rijn als gevolg van stadsuitbreidingen
verdwenen. Ten westen van de stad ligt nog wel de oude buitenplaats Rhijnhof waarvan de
vroegere tuin in 1908 werd gekocht door de Hervormde Gemeente van Leiden om in te richten
als begraafplaats. De directe omgeving van Leiden was erg geschikt voor het stichten van
buitenplaatsen. Aan de ene kant, richting Alphen, was het vlakke polderlandschap en aan de
andere kant waren de zandgronden, voormalige strandwallen (zie 1.4), vanaf Den Haag tot
Haarlem. Vanouds waren er in het gebied rond Leiden de riddermatige hofsteden. Hiervan
werden de meesten in opdracht van het stadsbestuur tijdens het Beleg van Leiden afgebroken
(1573-1574) om te voorkomen dat de vijand hier beschutting zou vinden. Daarnaast kwam het
ook voor dat Spanjaarden zelf een kasteel of hofstede verwoestten.
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Na het Beleg van Leiden was niet elke eigenaar in staat de vernielde bezittingen te verbouwen,
veel tot ruïnes vervallen hofsteden werden gekocht door regenten en kooplieden die ze
vervolgens in comfortabele buitenhuizen lieten transformeren. Op die buitenplaatsen kon de
Leidenaar zich met zijn landhuis en zijn tuin profileren. De Leidse elite was over het algemeen
toch vrij bescheiden: het buitenverblijf hoefde geen kasteel of landgoed te zijn, een landhuis
met een naar de eisen en wensen van die tijd aangelegde tuin was voldoende om het gewenste
aanzien te verwerven.
En wat waren dan die wensen en eisen? Een belangrijke rol was weggelegd voor de Italiaanse
traktaten, die aanwijzingen gaven hoe een tuin of park aan te leggen. Symmetrie en onderlinge
verhoudingen, gesteund door geometrische vormen, moesten tot een harmonisch geheel leiden.
Zo ontstond de ideale tuin. In de loop van de 18e eeuw verdwijnt langzaamaan het streng
geometrische uit de tuinmode. Landgoed Ter Horst (in het huidige Voorschoten) had in 1743
een slingerpaadje in het bos bij het landhuis. Dit was een uniek detail en een voorloper op een
nieuw landschapsideaal, gekenmerkt door slingerende paden, kronkelende beken en
afwisselende, kleurrijke bomen en heesters. Al snel vond de ‘Fluwelen Revolutie’ van het
landschapsideaal rond Leiden plaats. De landgoederen op zandgronden leenden zich goed voor
de aanleg van landschapsparken. Er ontstonden parkbossen met wandelpaden, open weilanden,
plekken met verschillende doorkijkjes en afwisselende waterpartijen, onregelmatig gevormde
vijvers en kronkelende beken. Het landschapspark moest bovenal pittoresk zijn en de
tuinsieraden hadden het doel romantische gevoelens op te wekken.
Met de opkomst van deze landschapsparken ontstond een nieuw beroep: tuinarchitect. Een
voorbeeld van een Leidse tuinarchitectenfamilie was de familie Zocher die drie generaties lang
een belangrijke rol speelden op het gebied van tuinarchitectuur. Het Park van Wyckersloot (in
Oegstgeest) is door een Zocher aangelegd. Ideeën uit Duitsland, Frankrijk en Engeland
beïnvloedden de ontwikkeling van het landschapspark in Nederland.
Bij het in praktijk brengen van deze ideeën waren het vooral tuinarchitecten uit
Duitssprekende landen die naam maakten. Wel een heel speciale invloed heeft de Duitser
Philip von Siebold op het tuinleven in Leiden gehad. Voordien was hij arts, in dienst van de
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), op het eilandje Decima in Japan.

Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796-1866)

Siebold toonde grote belangstelling voor de flora en fauna van het geïsoleerde Japan en
verzamelde veel voorwerpen, dieren en planten. Terug in Holland vestigde hij zich in Leiden,
op Rapenburg 19. Op zijn buitenplaats Nippon, aan de Lage Rijndijk, net buiten de stadsingels
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van Leiden, plantte hij in een kas Japanse bomen en planten, die hij op zijn kwekerij liet
acclimatiseren. Zijn naam is nog altijd verbonden met de Hortus Botanicus en het Sieboldhuis,
aan het Rapenburg, en met het Rijksherbarium en Naturalis, waar zijn verzameling uit Japan is
te bewonderen.
Aan het eind van de 19e eeuw raakten de buitenplaatsen in verval. Diverse landgoederen
werden verkaveld voor villabouw, toch konden gelukkig nog delen ervan voor de toekomst
behouden blijven, zoals de landgoederenreeks in Wassenaar. Door de groei van de stad, de
uitbreiding van omliggende dorpen, de opkomst van industrieterreinen en de ontwikkeling van
infrastructuur zijn veel van de landgoederen in en om Leiden verloren gegaan.

De geschiedenis van het Bos van Bosman
Waar nu het Bos van Bosman bewoond wordt door studenten in de flats aan het Flanorpad en
door wijkgenoten in het van Eijsingapark heeft ooit het kasteel Paddenpoel van de Leidse
burggraven gestaan en later het nonnenklooster Mariënpoel (zie 2.2). De stenen van het kasteel
zijn gebruikt voor het opbouwen van het klooster. Ook in die tijd deed men al aan recycling!
Enkele eeuwen later liet de heer Aleidus Gerardus Bosman (1871-1958) zijn oog op het terrein
vallen. Hij gaf opdracht aan tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer (1855-1940) het
park te ontwerpen dat nu bekend staat als het Bos van Bosman. Springer werkte samen met
architect J.W. Hanrath die villa Nieuweroord bouwde.
Leonard Springer wordt door vakgenoten wel de ‘nestor van de Nederlandse tuinarchitectuur’
genoemd. Hij ontwierp meer dan 400 parken, buitenplaatsen, begraafplaatsen en tuinen. Veel
van zijn ontwerpen bestaan nog altijd, zoals het Oosterpark in Amsterdam bijvoorbeeld. Naast
architect was Springer een verwoed verzamelaar van prenten en boeken over tuinkunst. Hij
schreef kritische artikelen over zijn vakgebied en was een gerespecteerd boomkundige.
Voor de beplanting van het terrein rond villa
Nieuweroord liet Springer in groten getale
essen, eiken, elzen, haagbeuken, iepen,
rododendrons,
appel-,
pruimenen
perenbomen
en
robinia’s
aanslepen.
Daarnaast verrijkte hij het geheel met
exotische soorten. Ook legde hij een moestuin
aan
en
een
kwekerij
(stokbonen,
komkommers, meloenen). Hij liet kassen met
bananenbomen en vijgenbomen neerzetten.
Dit landgoed moet er prachtig hebben
uitgezien met zijn symmetrisch ingedeelde
bloementuin en rosarium, met slingerende
vijverpartijen waarin karpers zwommen, en
weiden, die waren omsloten door dichte
bosbegroeiing.

Tuinarchitect Springer

In de oorlogsjaren werd de villa in beslag genomen door de Duitse bezetters en heeft het, net
als het parkbos, veel geleden. Nadat Bosman was overleden (1958), werden het huis en de
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bijbehorende grond door de gemeente Leiden in mei 1959 gekocht voor 925.000 gulden (€
419.000). Het landgoed werd daarna in tweeën gedeeld. Het voorste deel met de villa werd
verkocht aan de Leidse universiteit. In de villa huisde vanaf april 1960 de belastingdienst.
Later werd dit gebouw verkocht aan de Rijksgebouwendienst. Achter de villa verrees een door
de universiteit Leiden gebouwde zusterflat van 45 meter hoog, waarvoor in mei 1966 de eerste
paal werd geslagen, die in officieel 1972 in gebruik werd genomen. Het achterste deel, het Bos
van Bosman, werd wandelpark voor het publiek. De huidige structuur met gebogen lijnen in
de paden en de vijvers en de variatie aan bomen geven nog een vleugje van de sfeer van
weleer.
Dingen gaan niet altijd zoals ze in eerste instantie bedoeld zijn, want ondanks dat villa
Nieuweroord en het Bos van Bosman een particulier lusthof waren, mag het volk van de
Vogelwijk daar nu toch ook van genieten. Met dank aan de ridders, de nonnen, de
multimiljonair, de landschapsarchitect en de gemeente Leiden die dit bos aan het begin in
2002 opknapte en daarbij zorgvuldig rekening hield met de flora en fauna. Bij de renovatie
zijn planten die hier vroeger groeiden teruggeplant. Hierdoor is het aantal soorten en planten
weer verder toegenomen. Er kwamen bomen, die oorspronkelijk ook door tuinarchitect
Springer waren geplant: een rode beuk, een aantal mooi verkleurende esdoorns, een rode
meidoorn en een stel moerascipressen. Die laatste bomen waren er oorspronkelijk niet, maar
ze passen best goed. De ondergroei bestaat nu voor een deel uit zogenaamde stinzeplanten;
kleine bolgewassen die al eeuwenlang voorkomen op oude buitenplaatsen. Het gaat dan om
sneeuwklokjes, wilde hyacinten, bosanemonen, daslook, scilla’s en de bosanemoon.

Planten- en dierenleven
Het Bos van Bosman is ongeveer 6 hectare groot. Naast de bewoners van de Vogelwijk is er
ook een groot aantal levende organismen van een andere orde dat welig in het Bos van
Bosman tiert en - hoogst waarschijnlijk - ervan geniet. Waarom groeien en bloeien specifieke
planten en bloemen op specifieke plaatsen? Er is een groot aantal factoren van invloed op het
planten- en dierenleven in Leidse parken. De vier belangrijkste zijn de grondsoort; de
openheid; de omgeving en het ontwerp, gebruik en beheer.
De grondsoort waarop de parken liggen, hebben op dieren en planten bepalende invloed. De
meeste Leidse parken liggen op kleigrond die door de eeuwen heen door de Oude Rijn is
meegevoerd. Enkele parken liggen op veengrond. Kleine delen van het Bos van Bosman en de
Leidse Hout liggen op zandgrond van de oude Oegstgeester strandwallen (zie 1.4). Ten tweede
bepaalt de mate van openheid welke dieren aangetrokken worden tot een park. Het Bos van
Bosman trekt door zijn gesloten kroondek deels andere dieren aan dan een meer open park als
bijvoorbeeld Park Roomburg. De omgeving van het park is een derde factor die van invloed is
op het dieren- en plantenleven. Bepalend zijn bijvoorbeeld het feit of een park ingesloten is
tussen bebouwing, en de natuurlijke structuur van de omgeving. Het Bos van Bosman en het
Leidse Hout zijn sterk beïnvloed door de relatie met de landgoederen op de oude strandwallen,
terwijl de parken in andere delen van Leiden meer beïnvloed worden door de plassen en het
veenweidegebied rond Leiden. Als laatste zijn ook gebruik en beheer evenals het ontwerp van
een park belangrijk voor de natuur die er groeit en bloeit. Een intensief gebruikt park trekt
andere dieren aan dan een park waar minder mensen komen.
Wat groeit, bloeit en vliegt er nu rond in het Bos van Bosman? Hoewel in de Tweede
Wereldoorlog veel bomen zijn weggenomen, heeft het park een volwassen en bosachtig
karakter. Iepen, eiken en beuken bepalen grotendeels het beeld en het is daarnaast een echt
stinzebos. Naast de stinzeplanten groeien in het voorjaar ook vingerhelmbloem, maarts
viooltje en speenkruid.
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Het bonte zandoogje, vlindersoort, is in het Bos van Bosman gesignaleerd. De aanwezigheid
van de zeldzame bruine winterjuffer (libel) is bijzonder. Deze libel beschikt over een lange
binnentand, een korte buitentand en een vijftandig middenstuk. Meer over de bruine
winterjuffer en andere beesten kunt u lezen op www.soortenbank.nl.

Sneeuwklokje

Bruine winterjuffer

Bosvogels zijn in ruime mate aanwezig. De grote bonte specht en de boomkruiper zijn gewone
verschijningen in het park. Ook de groene specht en de halsbandparkiet zijn (overigens samen
in eenzelfde boom) waargenomen. Die halsbandparkiet is een nieuwkomer. Het feit dat hij hier
in Nederland rondvliegt, is waarschijnlijk te danken aan onoplettende eigenaars. Deze
exotische verschijning is nu in vrijwel alle stadparken in Leiden te zien.
Al deze feiten over de planten en dieren in het Bos van Bosman zijn gemeten door het
Stadsnatuurmeetnet. Leiden is overigens een van de eerste steden in Nederland die op een
systematische wijze de stadsnatuur meet, en eens in de twee jaar de planten en dieren van onze
stad telt. Alle parken zijn bijvoorbeeld minstens twee keer bezocht om planten te tellen, in een
voorjaarsronde en een zomerronde. Vlinders en libellen worden geteld middels een eigen
telsysteem: het Landelijk Meetnet Dagvlinders en Libellen.
Bronnen
- Jan Wolkers. Terug naar Oegstgeest. Meulenhoff, Amsterdam, 1965
- ‘Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland’ op: www. kastelenhollandzeeland.nl
- van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse Taal, 1992, Utrecht/Antwerpen
- Oude Praatvogels
- Gaston Bekkers. Het omheinde land. De geschiedenis van het Leidse stadspark. Gem Leiden, 1998
- Groos J. en M. Kuitert. Leiden lekker wild. Over natuur in de stad. Gem Leiden, 2003
- Groos J. Turkse tortels en Spaanse ruiters. Planten en dieren in Leidse parken. Gem Leiden, 2004
- Henk Rijken. De Leidse Lustwarande. Geschiedenis van de tuinkunst op kastelen en buitenplaatsen
rond Leiden, 1600-1800. Primavera Pers, Leiden, 2005
- Wandelklapper Duinen en Landgoederen in de Regio Leiden. Groenatlas Zuid-Holland, Provincie
Zuid-Holland
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3.2 Wei van Bremmer
De Leidse Vogelwijk heeft als het ware twee groene vleugels. Aan de ene kant het mooie Bos
van Bosman en aan de andere kant een pracht van een weide met bosjes en bosrand. De wei is
een oud poldertje tussen Leiden en Oegstgeest. Het is een restant van de vroegere Rijndelta,
met middenin een oude, bochtige kreek. De wei draagt bij tot het groene karakter en geeft aan
de wijk zelfs een landelijk accent. Weliswaar ligt een ruime helft van die weide op het
grondgebied van de gemeente Oegstgeest, maar Vogelwijkers beschouwen dit open terrein als
onlosmakelijk deel van de Vogelwijk.

De ligging en de gemeentegrens
Het landje, of de wei, van Bremmer is het ‘boerengebied’ van de wijk, met vee en vogels. Het
terrein van ongeveer vijf à zes hectare ligt tussen de Nachtegaallaan en de bosrand van
Endegeest. Het is de strook tussen twee vroegere strandwallen (zie 1.4). Aan die rand loopt
nog een stukje van de oude Endegeesterwatering, een oude boezemsloot. Een ander
overgebleven deel van die wetering is nog aan te treffen aan de overzijde van de
Wassenaarseweg, bij de Zernikedreef. In de lengterichting (NO-ZW) ligt het Bremmer landje
tussen enerzijds de Leidse Straatweg en anderzijds het nieuwe wandelpad langs de speeltuin
en de volkstuin naar de tuinen van Endegeest. Het weideland is omringd en doorsneden door
sloten; vijf in de lengterichting en drie in de breedte. Het werd zo een ‘eilandenrijk’, waarin
nog eens vijf mini-eilandjes met bomen en struiken als extra zijn toegevoegd (zie figuur 1).
Midden door de wei loopt, sinds 1966, de grens tussen Leiden en Oegstgeest (zie 1.2). De
Nachtegaallaan werd overigens voor de annexatie van Leiden, dus vóór 1920, het Ajaxlaantje
genoemd, omdat het liep naar een sportveld van Ajax (ASC) dat zich ongeveer bevond waar
nu het RRC ligt.

Figuur 1 Schets van de plattegrond van de wei van Bremmer na 1963
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De Warmonderweg en de Nachtegaallaan zouden onderdeel worden van een rondweg, met
veel verkeer. Voor het belangrijke en ruime kruispunt (men noemde dat ‘erweiterte kreuzung’)
met de Rijnsburgerweg moest extra terrein bij Leiden komen. De grens werd daarom bij de
Leidse Straatweg 40 meter verlegd en loopt vervolgens schuin door het weiland tot er een
strook van 75 meter breed, op de hoogte van de Merelstraat, aan de Vogelwijk is toegevoegd.
Die strook loopt dan door, evenwijdig aan de Nachtegaallaan tot bij de speeltuin (die dus
geheel op Leidse grond ligt). Daarna wordt die grensstrook vanaf de hoogte van het ecopad
weer smaller tot een punt bij de manege Moedig Voorwaarts. Volkstuin Het Zonneveld en de
kwekerij van De Zijl Bedrijven (DZB) liggen dus voor een belangrijk deel op Oegstgeester
grond. Dus zo hebben Leiden en de Vogelwijk ook twee onbewoonde mini-eilandjes erbij
gekregen. Eén daarvan is het zogenaamde “Pestbosje”. Daar zouden vroeger koeien, gestorven
aan het uiterst en langdurig besmettelijke miltvuur, zijn begraven, maar dat is historisch verre
van zeker. In de aangrenzende Pesthuiswijk is ook een Pesthuis te vinden, nu een deel van het
Museum Naturalis, maar dat huis was eeuwen terug voor mensen met de pest. Het andere,
eveneens beboste, mini-eilandje ligt op de scheidslijn van speeltuin en volkstuin langs het
nieuwe, voornoemde wandelpad.
Dat alles er nog als mooie groene wei bij ligt, is te danken aan het juist níet doorgaan van die
randweg. Gelukkig maar, anders zouden de Vogelwijkers van de Nachtegaallaan vóór het vee
en de vogels ook steeds voorbijschietend autoverkeer op vier rijstroken hebben kunnen zien.
Een rondweg daar zal misschien wel onvermijdelijk zijn over vele jaren, maar het is een
nachtmerrie voor de gemeente om speeltuin, volkstuin, kwekerij en manege, alle instituten met
een zwaar sociale functie, en dan bovendien ook nog officieel geldend als beschermd
dorpsgezicht, weg te krijgen.
Later, in 1989, werd er nog zo’n aanval afgeslagen. Bij de gemeente Oegstgeest kwam het
plan op om de Terweeweg door te trekken langs de bosrand van de wei en dan doorgaand tot
de Wassenaarseweg. Gelukkig ook niet gerealiseerd.

Een bebost mini- eiland
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Eigendom, gebruik en naam
De gemeente Leiden is eigenaar van de hele wei, ondanks het feit dat het grootste stuk ervan
in de gemeente Oegstgeest ligt. Leiden kocht in 1895 van de gemeente Oegstgeest dit gebied
en het gehele achterliggende terrein, behorende tot het landgoed Endegeest. Dat is dus al meer
dan een eeuw geleden. In Leiden waren er toen al plannen om het Academisch Ziekenhuis
vanaf de binnenstad (in de gebouwen aan de Morschsingel, waar nu het Rijksmuseum voor
Volkenkunde huist) op grotere schaal te vestigen direct aan de andere kant van de spoorlijn,
dus op het huidige terrein van het LUMC. Dat gebied, met het station, lag tot 1896 in de
gemeente Oegstgeest. Het bouwen en verhuizen van het ziekenhuis gebeurde uiteindelijk in de
jaren ‘20. De psychiatrie van de faculteit geneeskunde moest echter apart, in de bossen en de
rust. Dat gebeurde al rond 1900. Het landgoed met bos, akkerland en wei werd dus aangekocht.
In de koopakte zou een aantal voorwaarden hebben gestaan, zoals dat er in plaats van de wei
geen kerkhof mocht komen.
In de middeleeuwen stond er op het landgoed een kasteel, op het einde van de strandwal:
Ende-geest (zie 1.4). Dat kasteel was uit de 13e eeuw of eerder. Het werd, net zoals het
klooster Mariënpoel dat ongeveer op het terrein van het huidige van Eijsingapark lag (zie 2.2),
afgebroken in 1573. Dat gebeurde om de Spaanse belegeraars het niet te gemakkelijk te maken
door hun logies en schuilplaatsen aan te bieden. De vijand bouwde toen zelf maar zijn
“schanse”. In 1647 werd Endegeest weer in grote staat herbouwd en het is nu een juweeltje
van een kasteeltje, waarin een kantoor van Rivierduinen, organisatie voor geestelijke
gezondheidszorg, is gevestigd. Het is het mooist te overzien vanaf de Wassenaarseweg, iets
voorbij de rotonde. Het terrein van Endegeest had begin 20e eeuw aan de rand van de wei
boomgaarden en tuinen en nog niet de mooie bosrand van nu.
Het terrein van de huidige volkstuin en DZB werd ook indertijd voor akkerbouw gebruikt. Zo
had de boerderij, die tot in de jaren ‘50 van vorige eeuw nog stond op de hoek van de
Leeuwerikstraat en Nachtegaallaan, grond in pacht waar nu de volkstuintjes zijn.
Ook de wei werd dus door eigenaar Leiden verpacht en dat was waarschijnlijk aan de broers
Bremmer. Door de stadsuitbreidingen werd boerenland onteigend en de gemeente Leiden
compenseerde dit soms door elders verschillende kavels aan te bieden ter pacht. Midden in de
Leidse Hout staan het Koetshuis, voorlichtingsgebouwtje en boerderijwoningen, restanten van
“de boerderij van Bremmer”. Die boerderij staat al op een kaart van 1615. In de
Maredijkpolder (tussen de Maredijk en de Rijnsburgerweg) stonden vanouds vijf boerderijen
op een rij, alleen toegankelijk via een weggetje vanaf de Maredijk. Dat weggetje liep parallel
aan de “Warmerweg” (nu Warmonderweg). Van die vijf is er alleen wat overgebleven van de
Bremmer-boerderij, de noordelijkste. De broers S.A. en J. Bremmer hadden de pacht van de
wei, maar hadden elders ook kavels in gebruik voor hun vee. Het vee werd dus af en toe via de
Warmonderweg van en naar de wei gebracht. Dat ging een tijd als sjokkende koebeesten over
straat, maar dat werd later natuurlijk autovervoer. In de jaren ‘80 verviel het pachtrecht
wegens overlijden en een jonge Bremmer, die het bedrijf eigenlijk wel had willen voortzetten,
emigreerde om te gaan boeren in Canada.
De wei heeft vele namen. Het boerengezin Bremmer noemde onderling de wei “De Pen”. De
huidige pachter Ben Hoogduin, wiens vader er vroeger paarden liet lopen, zegt het “Landje
van Bremmer”, terwijl de huidige gebruiker boer Jan het aanduidt als “de Nachtegaallaan”. Zo
zal ieder zijn eigen benaming hebben voor dit mooie stukje groen. Dus: “landje van Bremmer”
of “van Hoogduin”, “wei van Endegeest”, “prairie van de Vogelwijk”: allemaal goed.
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Vogelwijks groen (voor de helft van Oegstgeest)

De sloten, eilanden en vogels
Het landje van Bremmer ligt als een kleine vlakte met kreekjes tussen twee oude strandwallen
in: die van Endegeest en die van de Nachtegaallaan/Lijsterstraat. Vanouds staan er boerderijen
op de strandwallen en wordt er vee geweid op de vaak meer drassige tussengebieden (zie 1.4).
Na de aanleg van het nieuwe wandelpad annex slootjes, bruggetjes en fietsbarrière, is de
waterhuishouding een tijd niet op orde geweest. Zo stonden er te lang plassen op de wei. Het
patroon van de sloten is grillig en deels overblijfsel van de oude kreken. Eigenaardig is dus de
aanwezigheid van wel vijf eilandjes, elk begroeid met bomen en struiken (zie figuur 1). Er is
een toegang voor vee aan het begin van de Nachtegaallaan en er zijn toegangen voor
wandelaars aan weerszijden van het Bremmerpad, namelijk bij de speeltuin en bij de tuinen
van het psychiatrisch ziekenhuis.
De wei blijkt een mooi gebied voor vogels. Heel vaak zijn er reigers en Canadese ganzen,
soms een lepelaar en een ooievaar. Maar ook veel weidevogels. Hun nesten worden niet
gestoord, doordat er pas in juni/juli wordt gemaaid. Volgens boer Jan (die zijn achternaam niet
in de media wil) komt de ooievaar nooit permanent op het paalnest, omdat dat wel vier meter
te laag is. Jammer van dat geschenk van het Wellant College (dat toch ook voor agrariër
opleidt en beter had kunnen weten!). De boer heeft liever ooievaars dan die 40 ganzen, die het
gras maar verzuren, zodat er voor zijn koeien en schapen minder te grazen overblijft.
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Boer Jan , hooiend op het weiland

Het vee
Boer Jan is van een oude boerenfamilie, maar is met zijn 15 koeien en 8 schapen naar eigen
zeggen slechts een ‘hobbyboer’. Zijn eigenlijke beroep is machinist op grondverzetmachines.
Tijdens de winters staan zijn koeien op de potstal van zijn moeder, vlakbij zijn woonhuis aan
de Haarlemmertrekvaart. Zoals ook indertijd de Bremmers heeft boer Jan een groter weiland
in gebruik dichtbij in Warmond. Dat is handig om de stieren en de kalveren gescheiden te
houden.
Hoe combineert een hobbyist zijn dagelijks werk met het dagelijks melken van koeien? Dat
lukt wel, ook met de hulp van gezinsleden en zijn compagnon, dankzij het speciale vee. Het
bedrijf is er namelijk voor de fok van Dikbilstiertjes. Dat is een jong ras, dat niet voor de melk
maar voor het vlees wordt gehouden. De Bremmer koeien zijn er dus voor de productie van
(liefst stier)kalfjes! De kalveren worden niet bij hun moeders gezoogd, maar krijgen melk met
flessen en emmertjes; anders wennen ze niet aan mensen en worden ze onhandelbaar wild. Het
is een wat vreemd ras dat vroeger als afwijkende exemplaren bij andere rassen wel eens werd
geboren, dik en met tong uit de bek. Dat was niet de bedoeling, tot men opmerkte dat die
dieren zeer fors in hun vlees zaten. Nu wordt het dus als een apart ras erkend en gefokt. De
schapen van boer Jan, van Zwartbles en Swifter ras, vragen nog minder aandacht.
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De wei van Bremmer heeft stand gehouden tegen de agglomeratievorming en geldt officieel
als Beschermd Dorpsgezicht. Het kerkhof werd een eeuw geleden voorkómen, net als de
randweg in de jaren ’60, en evenzo een doorgetrokken Terweeweg in 1989. Enkele jaren
geleden kreeg de Oegstgeester sportclub ASC ook al geen kans om er sportvelden van te
maken. De wijk voelde er niets voor en de gemeente gelukkig ook niet.
De Vogelwijkers vinden het wel mooi zo.

Bronnen
- Harinck, I. e.a. Raadsherenbuurt, zestig jaar wonen en leven in een Leidse buurt. 1985
- Lugt, F. Het goed van Oegstgeest. Ginkgo, 2009
- Marsilje, J.W. (ed.) Leiden tot 1574. Stichting Geschiedschrijving Leiden, 2002
- Vereniging Oud Oegstgeest Presenteert. No’s maart 1997 en oktober 2003
- http://www.fransmensonides.nl/leidennoord.htm
- oude Praatvogels
Informatie van boer Jan, de dames Bremmer, Archivaris Oegstgeest Carla de Glopper, Marise
Spieksma, Ben Hoogduin, Kees en Francien Post.
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3.3 Volkstuin Het Zonneveld
Volkstuin Het Zonneveld ligt aan de Nachtegaallaan tussen de kwekerij DZB en de speeltuin.
Vanaf het fietspad langs het RRC springt de diversiteit van de tuinen al in het oog, variërend
van kweekbedden die strak in het gelid liggen tot wilde bloemen- en kruidentuinen. In de
afgelopen 60 jaar is het uitgegroeid van een eenvoudige moestuin tot een plek waar leden op
dit complex van ruim anderhalf hectare op een natuurlijke wijze groenten, fruit en bloemen .

Het Zonneveld, 2009 (foto: Walter van Peijpe)

Het ontstaan
Groenten en fruit verbouwen in eigen tuin was vroeger een probaat middel tegen honger.
Volkstuinen bestonden al in de middeleeuwen, buiten de muren van de steden. In de 18e en
19e eeuw was er een opleving, aangespoord door fabrikanten voor hun arbeiders en door
kerkgenootschappen voor de ”kleine luiden” onder hun gelovigen. Dat ging om goedkope
ondersteuning van goede voedingsgewoonten.
Tijdens de economische crisis van de jaren ‘30 en aansluitend tijdens de Tweede
Wereldoorlog was er een flinke groei in het aantal volkstuinen in Nederland. Ook op het
terrein waar nu de wei van Bremmer en Het Zonneveld zijn, kwamen in de jaren ‘30
volkstuinen, tussen de tuinen van Endegeest en de fruitkwekerij Pomona (nu RRC). In 1942
nam een van de huurders van een volkstuintje, de heer Zonneveld, het initiatief om enkele
tuinders wat meer te organiseren en hij richtte de “Tuingroep” op. Het gebied werd toen
ingericht als moestuin om in de voedselbehoefte van grote gezinnen te kunnen voorzien.
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Een blik op enkele tuinen

Op dit stuk grond werd vroeger ook geboerd door boer Wijsman. Zijn boerderij stond op de
hoek van de Leeuwerikstraat en de Nachtegaallaan. De boerderij werd in de jaren ‘50
afgebroken. Op die plek kwamen drie woonhuizen (Nachtegaallaan 20; Leeuwerikstraat 10 en
10A). Een kleinzoon en achterkleindochter van boer Wijsman hebben nadien tuinen gehuurd
op Het Zonneveld. Zo was de cirkel weer rond.
De gemeente Leiden is eigenaar van deze grond, maar eigenlijk ligt bijna de helft van het
grondgebied in de gemeente Oegstgeest. Na de laatste grenscorrectie tussen Leiden en
Oegstgeest, in 1966 (zie 1.2 en 3.2), liep de gemeentegrens dwars door het
volkstuinencomplex en de DZB-kwekerij, waarbij de oude kreek die middendoor het
tuinengebied loopt de gemeentegrens vormt. Mede dankzij het feit dat Het Zonneveld zowel
op grondgebied van Leiden als van Oegstgeest ligt, is Het Zonneveld nog zoals het in de jaren
‘40 is opgericht.

Uitzondering
De tuingroep van de heer Zonneveld veranderde pas rond 1998 in: “De Vereniging Het
Zonneveld”. Gemeente Leiden kent nu zeven volkstuincomplexen, en die volkstuinen betalen
huur aan de Leidse Bond van Amateur-tuinders.
Het Zonneveld is wel verschillend van de andere zes, omdat Het Zonneveld als enige Leidse
volkstuin nog steeds op dezelfde plek ligt, en bovenal omdat het nog steeds een ‘nutstuin’ is,
waar op een biologisch-ecologische wijze voedsel wordt geteeld en gekweekt, terwijl de
andere volkstuinen ‘recreatiegebied’ zijn. Op Het Zonneveld staan dus geen huisjes en er mag
niet worden overnacht. Er staan slechts minischuurtjes en kassen. Er is geen aansluiting op het
energienet noch op het riool, en er is slechts één kraan. Het water voor bevloeiing komt dus
uit de sloten, die rond Het Zonneveld liggen en uit de kreek die er dwars doorheen loopt.
Vlakbij de ingang ligt het kleine Paviljoen Het Zonneveld, bestemd voor het opbergen van de
gemeenschappelijke kruiwagens.
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Het aantal verschillende soorten planten en dieren op Het Zonneveld is behoorlijk hoog. Dit
komt door de overgang van zand naar klei, van stad naar land, van bos en weiland naar tuin,
en ook omdat hier al sinds 1942 wordt getuinierd.

Vereniging en leden
Er zijn 119 tuinen en 91 leden (anno 2010). Bijna een derde van de huidige leden komt uit de
Vogelwijk, de rest woont in het Boerhaave-district of Oegstgeest. De tuinders vormen, in
tegenstelling tot de oorspronkelijke volkstuinders, een mix van alle rangen en standen, zoals
in een gedenkboekje stond: “van Jan met de pet tot geleerde bollen”. De grootte van de tuinen
loopt uiteen van 85 tot 465 m², waarbij de gemiddelde grootte kleiner is dan de landelijk
gebruikelijke 250 m². Als de tuinen per persoon groter zouden zijn, was de wachtlijst nog veel
langer. En nu het duurt het al ongeveer vier jaar voordat er een tuin wordt toegewezen.
Nieuwe leden worden gewoonlijk niet op tuinierervaring geselecteerd. Ze worden gedurende
hun eerste jaar begeleid en krijgen informatie over natuurlijk tuinieren.
Tweemaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Ook tweemaal per jaar
zijn de tuinwerkdagen waarop elk lid zijn steentje bijdraagt aan werkzaamheden met
betrekking tot algemeen onderhoud.
Naast een bestuur van maximaal zeven leden bestaan er enkele commissies; De
Kascommissie, de Bouwcommissie, de Tuinkeuringscommissie en de Commissie Flora en
Fauna. En er zijn twee werkgroepen (Onderhoud lijfruitbomen en Onderhoud Paddenpoel).
De Bouwcommissie inspecteert de opstallen, de kassen en schuurtjes, en beoordeelt of deze
passen in de bescheiden en prettige sfeer van het complex.
De Tuinkeuringscommissie houdt drie tuinkeuringen in het jaar, waarbij wordt gekeken naar
het onderhoud van de tuin, de plaats van de bomen, het onderhoud van de heg, het onderhoud
van de achterkant en slootkant en het onderhoud van het rechter tuinpad dat aan ieders tuin
grenst. De commissie kan een gele kaart uitreiken en bij driemaal geel wordt iemand als lid
geroyeerd. Maar dat gebeurt slechts zelden. Een enkeling maakte het wel eens te bont en
verwaarloosde zijn tuin grondig, ten nadele van zichzelf, maar ook van de belendende
percelen en het aanzien van het complex. Er is in het huishoudelijk reglement van de
vereniging aangegeven hoe dan de kosten van het tuinherstel worden opgebracht.
De commissie Flora en Fauna heeft tot doel de leefomgeving van in het wild levende planten
en dieren te behouden en waar mogelijk te verbeteren op Het Zonneveld.

Natuurlijk Tuinieren
In 1998 is Het Zonneveld uitgekozen voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Dat
werd bekroond met het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (met een lieveheersbeestje
als beeldmerk), dat op 8 oktober 1999 werd uitgereikt door loco-burgemeester Tjeerd van Rij
van de gemeente Leiden.

Dit project staat onder auspiciën van het Algemeen Verbond van Volkstuinderverenigingen in
Nederland (AVVN). Het heeft tot doel door middel van advisering en begeleiding de
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natuurlijke inrichting, beheer en onderhoud van volkstuincomplexen te vergroten, de natuur
de kans te geven zich te ontwikkelen en de bewoners rondom zich bewust te laten worden en
mee te laten genieten van de natuurwaarde van het complex.
Het Zonneveld is trots op de onderscheiding van het Nationale Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren. Wat voor principes gelden daarvoor? Om enkele te noemen: plant op de juiste
plek, liefst alleen inheemse flora, veel kansen scheppen voor insecten en vogels, natuurlijke
preventie van plantenziekten en het verzoek aan de leden om in principe geen chemische
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De leden wordt sterk aanbevolen om woekeronkruid te
minimaliseren. Het gaat dan om zevenblad, brandnetel, windes, paardenbloemen, kweekgras
en dergelijke. Ook worden wisselteelt en combinatieteelt aangeraden. Wisselen is ter
voorkoming van aardappelziekte; combineren is beter omdat bepaalde groenten het beter of
slechter naast elkaar doen. Als top drie worden er verbouwd: sla, andijvie en aardappel. De
fruitbomen zijn er meestal laag en geleid, wegens de grondschaarste.
Er zijn vele projecten in het kader van het natuurlijk tuinieren. Een van de eerste
projectactiviteiten was het graven van een plaats waar kikkers en padden zich kunnen
voortplanten: de paddenpoel. Rondom de poel staan heemplanten, waar padden,
watersalamanders, bruine en groene kikkers en salamandertjes leven. Zij verdelgen insecten.
Maar kunnen zelf ook worden gegeten. Ze genieten immers intensieve belangstelling van de
reigers die op de Bremmerwei lopen.

Een pad is 'wrattig' en strompelt

Een kikker is glad en springt

Andere natuurprojecten bestaan uit het ophangen van een uilenkast in een pestbosje, daarnaast
zijn op afzonderlijke tuinen plaatsen gecreëerd waar solitaire bijen hun eieren kunnen leggen.
Ook zijn er stapelmuurtjes gebouwd, waardoor er schuilgelegenheid is voor bijvoorbeeld
torren en kevertjes. Een stuk walkant van de kreek is vervangen door een zelf gevlochten
wilgenbeschoeiing. Hierdoor kunnen dieren gemakkelijk vanuit het water op de kant komen.
Snoeiafval van oude bomen en takken lenen zich prima voor een takkenril, een aparte
composthoop voor hout. Tussen de takken ontstaat een ideale schuilplaats voor een
vogelnestje, een egel, salamanders. En als de takkenril een beetje netjes is gebouwd, kan deze
ook dienen als afscheiding. Regenwater bereikt vaak niet eens de grond, en het rottende hout
gebruikt stikstof uit de grond.
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Voorbeeld van een takkenril

Ecozone
Inmiddels maakt Het Zonneveld deel uit van de ingestelde landschapszone, waartoe het
gebied tussen het landgoed van Endegeest, het Bos van Bosman en de Leidse Hout behoren.
De ecologische zone heeft tevens als (hoofd)functie een groenverbinding tussen het Bos van
Bosman en het gebied Endegeest.
In 2003 werden de plannen ontvouwen door de gemeente Oegstgeest voor de verbinding
tussen het ecopad en het bos van Endegeest. Uiteindelijk ligt het pad langszij het Land van
Bremmer (zie 3.2). De werkgroep ecozone heeft
begin van deze eeuw zeer actief gewerkt aan de
inrichting van de ecozone tussen Blauwe
Vogelweg en Nachtegaallaan. Het resultaat oogt
bijzonder mooi. Het karakter van de zone is
bosachtig. Bij de Nachtegaallaan werd de sloot
verbreed en een natuurvriendelijke oever
aangelegd. Deze plek is bedoeld als educatieve
plek waar je kikkervisjes kunt vangen en
schaatsenrijdertjes kunt bestuderen. De aanplant
bestaat zo veel mogelijk uit soorten die in dit
gebied thuishoren.
De verbouwing van de Mytylschool vormde een
belangrijke bedreiging van de ecozone. In goed
overleg werd een stukje bos gespaard, omdat de
sloot die in het verlengde van de Vinkenstraat
loopt niet met een lus wordt doorgetrokken. Maar
helaas moest er ook bos verdwijnen vanwege de
aanbouw van vier lokalen. En er kwam een
verbindingsgang tussen de Mytylschool en het
RRC, ongeveer 80 cm boven het maaiveld, met een lengte van circa 45 meter, die letterlijk
een barricade vormt in de ecozone. De ecozone loopt nu middels een verdiept pad
eronderdoor. De Vinkenstraat is een doodlopende straat gebleven en dus bewust zonder
verbinding met het ecopad.
Het pad langs de wei is door Rivierduinen doorgetrokken naar de kwekerij van Endegeest.
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Er verrees daar een groot overstaphek, dwars over het wandelpad; helaas onneembaar voor
mensen die slecht ter been zijn; voor kinder- en invalidenwagentjes. Dat hek is inmiddels
afgezaagd door een onverlaat.
Het wandelpad was niet een knelpunt, maar wel dat er voor dat paadje een strook van bijna 12
meter breed op de schop moest, voor een gigantische sloot, omdat - aldus de gemeente- de
pachter dat wilde (tegen honden en kinderen).
Erger is, dat ook het water van de
riooloverstort aan de Nachtegaallaan nu
ongehinderd het poldertje inloopt. Door
deze verbinding met de sloot aan de
Nachtegaallaan werd gevreesd dat de
kwaliteit van het slootwater achteruit zal
gaan. Dat heeft negatieve gevolgen voor de
besproeiing van de moestuinen. Slecht
slootwater kan bovendien de karpers
bedreigen, terwijl de tuinders juist zo trots
zijn dat in de grenssloot jaarlijks grote
karpers komen paaien.
De overstort van rioolwater bleek veel
vaker op te treden dan bedoeld en
aanvaardbaar is. Met behulp van betere
duikers (betonnen of plastic pijpen waar
water doorheen kan stromen) en door
baggeren wordt nu geprobeerd dat te
verhelpen. De koeien op de Bremmerwei
worden met draden afgehouden van het
slobberen van dat slootwater. Maar niet
alleen de dieren dienen beschermd te
worden, ook de andijvie!
De oude kreek vormt de gemeentegrens sinds 1966

Relaties met de omgeving
De gemeente heeft het wel eens over een nieuw bestemmingsplan, maar de Zonnevelders
willen de boel laten zoals het nu is. Er ligt een strookje grond aan de grens met DZB en
Endegeest en al lang is het de vraag wie de greppel en de populieren daar moet onderhouden.
Verder is er met de buren een goede verstandhouding. Hoewel er wel enige zorg is over de
verbouwde speeltuin. Wegens het verwijderen van de braamstruiken konden de kinderen
gemakkelijk houttroep in de karpersloot gooien. De mooie, nieuwe katrolbaan en ook de
verhuurfeestjes geven wel eens geluidsoverlast.
Aan de ingang van het complex, bij het bruggetje, prijkt het bordje Verboden Toegang. Dat
barse bordje stamt uit de tijd vlak voorafgaande aan de bouw van de IJsvogelflats, toen er elk
weekend vandalisme in de tuin werd gepleegd. Er kwam daarom een hek, er werden
wachtronden gelopen en dat bordje verscheen ook om desgewenst het recht uit te (mogen)
oefenen om personen van het complex te kunnen afsturen. Wandelaars zijn nu gewoon
welkom op de geasfalteerde paden tussen zonsopgang en zonsondergang, maar honden niet.
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De vereniging heeft een aantrekkelijke website met tuintips, informatie over planten, dieren
en paddenstoelen, foto’s, gedichten, recepten, verenigingsnieuws en bestuursmededelingen.
Best leuk om eens te kijken op http://www.hetzonneveld.nl of over het complex te gaan
wandelen, maar dan zonder hond!
Bronnen
- http://www.hetzonneveld.nl/
- http://waltervanpeijpe.com/
- Praatvogel, maart 2007
Informatie van Jeannette Matze, Nico van der Heijden en Ineke Jansen.

Volkstuinencomplex Het Zonneveld Leiden (foto: Hans Weeda)
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3.4 Speeltuin Vogelenwijk
Onze wijk is in het rijke bezit van een prachtige speeltuin en biedt aan vele kinderen, ook
buiten de wijk, de mogelijkheid om te spelen in een natuurlijke omgeving. In 2010 waren er
508 gezinnen, met 1100 kinderen, lid van de speeltuinvereniging.

Historie van de speeltuin
De speeltuin Vogelenwijk is opgericht in mei 1946. Het was vlak na de oorlog en de idealen
waren hoog, maar de middelen beperkt.
Twee jaar na aanvang werd de speelweide geopend en al spoedig erna kwamen er een wip,
goal- en korfbalpalen. In de jaren ‘50 liep het ledental flink terug, maar een subsidie van de
gemeente stimuleerde een opleving. Er kwamen een speeltoestellenfonds en een spaarfonds
voor kamperen en dergelijke. Na zware onderhandelingen met de gemeente kwam er een
portiersgebouwtje en in 1958 verscheen er een mooie glijbaan.

Glijbaan, 1958

Nog steeds was er geen clubhuis, maar er mocht wel incidenteel gebruik worden gemaakt van
de kantine van voetbalvereniging Pomona aan de overzijde van de Nachtegaallaan. In 1960
dreigde er een verhuizing van de speeltuin wegens een gemeentelijk plan voor de
Pesthuispolder, maar het liep gelukkig goed af. Eind jaren ’60 was de speeltuin een grasveld
met een paar schommels en een glijbaan.
In 1972 gaf de gemeente toestemming om te starten met de bouw van een eigen clubhuis. Het
zogenaamde damescomité van die tijd zorgde ervoor dat door ophalen van oud papier en
andere activiteiten een groot deel van het benodigde geld bijeen werd gehaald. De heren uit de
wijk kwamen pas in actie toen er gebouwd mocht worden.
Eindelijk, op 24 mei 1975, kon dan het gebouw ’t Vogelnest feestelijk worden geopend. Het
clubhuis zorgde voor extra inkomsten; er kon verhuurd worden aan diverse partijen. Jarenlang
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werd er klassiek ballet gegeven door Wendy Longdon en peuteropvang COKL maakte er
gebruik van. Tegenwoordig wordt er verhuurd aan een BSO, en worden er yoga- en zangles
gegeven.

Bestuur en toezicht
De speeltuin is een vereniging met een heus bestuur en statuten. Eens per jaar, in maart, is er
een ledenvergadering waar gemiddeld ongeveer drie leden naar toe komen, wat dan maar
wordt opgevat als een blijk van vertrouwen.
Regelmatig worden de leden op de hoogte gehouden van de activiteiten, vroeger gebeurde dat
per post. Francine Merbis werd in 1982 (tot 1988) secretaresse van het speeltuinbestuur. Ze
herinnert zich nog goed dat ze daarvoor serieus op sollicitatiegesprek moest komen bij
mevrouw Kroon, een wat oudere dame, die streng lette op het gebruik van correct Nederlands.
Tegenwoordig worden activiteiten bekend gemaakt per e-mail - uiteraard nog altijd in foutloos
Nederlands - en aan het begin van het jaar verschijnt de eigen speeltuinkalender.
Woensdagmiddag en zaterdagmiddag wordt toezicht gehouden en worden er activiteiten
geleid door spelbegeleidster en toezichthouder Els van der Peet, zij doet dat al sinds 1991. In
de schoolvakanties worden extra krachten ingehuurd om toezicht te houden.
In de loop der jaren zijn er vele activiteiten opgestart; sommige komen elk jaar terug en andere
activiteiten werden gestopt doordat de animo daarvoor terugliep. De playbackshows en later
de “grote speeltuinshows” waren jarenlang populair, net als de dubbeltjeskermis. Regelmatig
werden en worden er nog steeds allerlei workshops gehouden en ook zijn er regelmatig
theatervoorstellingen in het speeltuingebouw.
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Renovatie
In 2006 ging de speeltuin, in het kader van het gemeentelijke deltaplan, geheel op de schop en
werd er een totale renovatie doorgevoerd.

Renovatiewerk 2006

Uiteraard kostte dit veel geld, maar gelukkig droegen de gemeente Leiden, de Samenwerkende
Fondsen Buitenspelen, en nog een aantal instanties, er zorg voor dat de renovatie gerealiseerd
kon worden. Er werd letterlijk veel aarde verzet, onder meer voor de speelvijver met brug,
kabelpont en balanceertouw. En er is een bont afscheidingsmuurtje gebouwd om de kleinsten
van het water weg te houden. De speeltuin werd tegelijkertijd ook toegankelijker en meer
bruikbaar gemaakt voor mindervalide kinderen.
Maart 2007 werd de speeltuin feestelijk heropend met een ballonnenwedstrijd en een
indrukwekkende roofvogelshow.

Els van der Peet werd door een heuse gier op de grond gedrukt
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Het bestuur poseerde in zijn nieuwe speeltuinoutfit

De renovatie was een groot succes en de speeltuin dient tot voorbeeld voor vele andere
speeltuinen en scholen.

De speelvijver met kabelpont

Kampeerweekend
Al sinds 1982 wordt er een grandioos kampeerweekend georganiseerd in de speeltuin.
Boudewijn en Francine Merbis waren jarenlang de drijvende kracht achter dit evenement,
waarna opeenvolgende besturen en kampeercommissies het stokje overnamen. Elk jaar, in het
derde of vierde weekend van juni, staat de speeltuin op zijn kop en genieten de kinderen met
volle teugen.
De inschrijving is ieder jaar een spannend gebeuren, want de ouders dienen dan weken van te
voren in hoogst eigen persoon een inschrijfformulier in te leveren en moeten daarvoor soms in
de rij staan. Tot en met 2006 vond het kamperen plaats op het grasveld achter het clubhuis,
met kleine en soms heel grote tenten. Er konden maximaal 125 kinderen meedoen.
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Na de renovatie, zoals gezegd in 2007 gerealiseerd, was er minder plaats en door de toestroom
van nieuwe leden waren er ook nog eens meer aanmeldingen voor het kampeerweekend. De
kampeercommissie kwam op het geweldige idee het kampeerweekend te splitsen voor jongere
en oudere kinderen. De jongere kinderen kamperen van vrijdag op zaterdag, en de oudere
kinderen van zaterdag op zondag. In totaal nemen er nu ongeveer 190 kinderen deel aan het
kampeerweekend.
In het begin zorgde het bestuur met een paar vrijwilligers voor van alles en nog wat: van
inkoop tot voedselbereiding, van kampvuur stoken tot opruimen. Ze stonden op zondagmiddag,
onder het genot van een biertje, stapels pannenkoeken te bakken op campinggasstelletjes. Dat
duurde soms uren en de kinderen moesten veel geduld hebben. Heden ten dage gaat het wat
efficiënter en wordt er meer gebruik gemaakt van vele vrijwilligers die thuis spaghetti maken
voor de zaterdagavond en pannenkoeken bakken voor de zondagmiddag.
Tot 2007 werden er grote kampvuren gestookt op het grasveld of op het multifunctionele
basketbalveld. Grote stapels pallets werden in de brand gestoken tot vreugde van de kleine en
grote pyromanen.
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Nu daarvoor wat minder ruimte is, wordt er fikkie gestookt in vuurkorven en ook dat is heel
gezellig met marshmallows en zoete broodjes bakken.

Openingstijden
Na de renovatie werden de openingstijden verruimd naar elke dag van 9:00 tot 17:30. In 2010
werd een buitentoilet gebouwd waardoor het mogelijk werd ook om zondag de speeltuin te
openen zonder toezicht.

Onderschriftje hier

De speeltuin dankt zijn voortbestaan voor een zeer groot deel aan vrijwilligers. Over het reilen
en zeilen van de Speeltuin Vogelenwijk kan men eveneens (meer) lezen op www.vogelwijk.nl
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4

KNAPPE KOPPEN EN WIJKCULTUUR

4.1 Niko Tinbergen
Niko Tinbergen (1907 -1988) is tot op heden de beroemdste bewoner van de Vogelwijk. Voor
wie hem niet (zo goed) kent: Niko Tinbergen is een van de grondleggers van de wetenschap
van diergedrag (ethologie) en won in 1973 de Nobelprijs.

Uitreiking Nobelprijs in 1973

Eigenlijk had hij sportman willen worden –hij was een fanatieke schaatser en hockeyer op
hoog niveau- maar de natuur trok toch meer. In zijn jeugd was hij elke dag te vinden in de
duinen rond zijn geboortestad Den Haag, vooral om vogels te kijken. Hij werd lid van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). En elke vakantie besteedde hij aan
observaties in het veld samen met andere enthousiastelingen.

De jonge Niko

Tinbergen bedacht ook allerlei veldexperimenten die volstrekt uniek waren in die tijd. Hij
vroeg zich bijvoorbeeld af: “Hoe vinden bijenwolven (een soort roofwesp) hun weg terug naar
hun nest? Oriënteren ze zich op hun omgeving? Wat gebeurt er als je die verandert?” Daarbij
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was hij een grote inspirator voor andere NJN’ers. De jonge Tinbergen schreef het ook
allemaal op in tal van artikelen, geïllustreerd met zijn eigen foto’s en tekeningen. Een studie
biologie lag voor de hand. In 1926 ging hij in Leiden studeren. Naar eigen zeggen waren
Tinbergens studieresultaten niet geweldig goed. Zijn proefschrift bestond uit een
tijdschriftartikel van nauwelijks 30 pagina’s – niet lang voor een dissertatie in de 20e eeuw
waar regelmatig vuistdikke proefschriften de duizend pagina’s naderden – maar hij had haast,
want hij wilde met een poolexpeditie mee “and this led to an admittedly skimpy but still
interesting little thesis, which (as I was told later) the Leiden Faculty passed ony after grave
doubts; 32 pages of print were not impressive enough”, aldus Tinbergen.
Op een van de vele NJN-zomerkampen leerde hij Elizabeth (Lies) Rutten kende, met wie hij
in 1932 trouwde. Onmiddellijk daarna vertrok het jonge stel voor een jaar naar Groenland om
er onderzoek te doen in het kader van Internationale Pooljaar. Daar werd de kiem voor zijn
latere wetenschappelijke theorie van diergedragingen gelegd. Tinbergen leerde door de Inuit
op Groenland respectvol maar niet-sentimenteel naar dieren kijken, omdat de Inuit de dieren
in hun omgeving benaderden als hulpmiddelen en grondstoffen.

Wonen in de Vogelwijk
Terug in Nederland kozen ze ervoor in Leiden te wonen, waar Tinbergen een aanstelling had
gekregen aan de universiteit. Eerst woonden ze in de Meloenstraat, maar in 1938 verhuisden
ze naar de Vogelwijk, ook in die jaren al een heerlijke wijk voor een gezin met opgroeiende
kinderen. Ze betrokken de woning aan de Leeuwerikstraat 8: het hoekhuis met de
Vinkenstraat. Direct naast de Tinbergens, in de Vinkenstraat, woonde het gezin Casimir. En
Professor Henk Casimir was ook al een beroemdheid. Hij was hoogleraar natuurkunde in
Leiden en daarna onder andere directeur van het NatLab van Philips (zie 4.2). De tuinen van
de families Tinbergen en Casimir grensden aan elkaar en de kinderen liepen in en uit bij
elkaar. Tijdens de meidagen van 1940 namen beide families patiënten uit de Anna-kliniek in
huis, omdat die moesten plaatsmaken voor gewonde Duitse soldaten (zie 2.3). De beide
huizen werden omgetoverd tot een klein veldhospitaal, waarbij Lies Tinbergen en Josina
Casimir zich als volwaardige verpleegsters inzetten. Dit alles tot groot vermaak van de
kinderen.
Rietje de Wolf, die het langst van iedereen in de Vogelwijk woont, woonde schuin tegenover
het gezin en speelde wel eens met de kinderen Jaap, Toos en Dirk. Ze herinnert zich de
Tinbergens als een hartelijk gezin. Iedereen die langskwam, of het de melkboer, de postbode
of de bakker betrof, kreeg in de winter een kop warme soep. Zomer 2007 is zoon Jaap
Tinbergen nog eens langs geweest om oude plekken uit zijn jeugd op te zoeken.
Tinbergen was in zijn Leidse jaren nog niet zo beroemd. Hij was vanaf 1939 slechts lector aan
de Rijksuniversiteit Leiden, maar zijn ster in de wetenschap was rijzende en hij schreef het
ene artikel na het andere. De naam en faam van Niko Tinbergen hebben zelfs een onderduiker
op Leeuwerikstraat 6 het leven gered. De weduwe die daar woonde, mevrouw Arend, had
onderdak verleend aan een Poolse onderduiker die al vóór 1940 waarschuwde voor de Duitse
concentratiekampen waaruit hij net op tijd was ontsnapt, maar hij werd door bijna niemand
geloofd. Hij verbleef bij mevrouw Arend op een kamer, die niemand mocht betreden, omdat
daar zogenaamd de boeken van de beroemde professor Tinbergen waren opgeslagen.
(Overigens zagen de overburen wel steeds mannenondergoed aan de waslijn op zolder
hangen).
In de oorlog legde Tinbergen, met 60 Leidse collega-hoogleraren, zijn functie neer als protest
tegen de beslissing van de Duitsers om alle niet-arische medewerkers te ontslaan. Blijkbaar
was Niko beroemd genoeg om in september 1942 samen met honderden andere prominente
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Nederlanders te worden gegijzeld in kamp Beekvliet in het Brabantse St. Michielsgestel.
Tinbergen verbleef daar langer dan menig ander; pas in september 1944 kwam hij vrij. De
laatste oorlogswinter bracht het gezin door in hun vakantiehuis in Hulshorst bij Harderwijk,
een plek die veiliger werd geacht dan Leiden. Hun huis in de Vogelwijk was overigens enkele
oorlogsjaren een onderduikadres.
In de twee jaar dat Tinbergen gevangen zat in St. Michielsgestel schreef hij uitgebreide
brieven naar huis. En zijn kinderen stuurde hij wekelijkse feuilletons; Klieuw, De
Geschiedenis van een zeemeeuw over het leven van een doorsnee zilvermeeuw ergens in een
duingebied aan de Nederlandse kust, en Jan Stekel, met uiteraard een stekelbaarsje in de
hoofdrol. Bij deze verhalen maakte hij zelf de tekeningen. Na de Tweede Wereldoorlog
werden deze verhalen als kinderboeken uitgegeven.

Door de langdurige gevangenschap in de oorlog was Tinbergen noodgedwongen
wetenschappelijk minder productief, maar onmiddellijk na de bevrijding beleefde hij zijn
topjaren. Het meest bekend werd hij om zijn experimenten met meeuwen. Zo vroeg hij zich af
hoe jonge zilvermeeuwen, net uit het ei gekomen, ertoe komen om naar de snavel van hun
ouders te pikken met als gevolg dat de ouders voedsel opbraken. Hij ontdekte dat dit
aangeboren gedrag werd gestimuleerd door de rode stip op de ondersnavel van de ouders.
Uniek in die tijd was dat Tinbergen experimenten uitvoerde om zijn hypothese in het veld te
toetsen. Hij maakte kartonnen modellen van meeuwenkoppen en veranderde de kleur en de
plaats van de stip en keek hoe de jongen reageerden. Een rode stip op de goede plaats lokte de
meeste pikreacties uit.
Bij dit onderzoek maakte hij een methodologische fout, die hij pas later ontdekte. Hij paste
zijn resultaten aan middels omrekeningen, maar deed het veldexperiment niet meer over. De
Leidse hoogleraar gedragsbiologie Carel ten Cate toog met vijf studenten in 2008 naar de
zilvermeeuwkolonies op Schiermonnikoog. Daar hebben ze twee experimenten uitgevoerd.
Eerste de proef zoals Tinbergen die zelf had gedaan, en vervolgens de proef zoals Tinbergen
hem eigenlijk had willen doen. Toen bleek dat Tinbergen zijn aanpassingen op papier goed
had omgerekend.
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Meeuwenjong pikt de snavel van zijn ouder voor voedsel

Met zijn experimenteel veldonderzoek maakte Tinbergen school. De methode bleek op tal van
andere diersoorten toepasbaar. In Leiden is bijvoorbeeld langdurig onderzoek naar
stekelbaarsjes uitgevoerd volgens hetzelfde principe: de rode buik van een
mannetjesstekelbaars wekt agressief gedrag op bij andere mannetjes. Dit type onderzoek werd
uitgevoerd door onder andere Maarten ’t Hart.

Wetenschappelijke roem
Tinbergen was een uitmuntende docent en verteller. Na de oorlog hield hij over de hele
wereld lezingen over zijn veldwerk en schreef ze op in zijn baanbrekende werk The study of
instinct (1951). Tinbergen liet het dus niet bij veldexperimenten, maar ontwikkelde ook, mede
gebaseerd op inzichten van andere wetenschappers zoals zijn vriend Konrad Lorenz, een
alomvattende wetenschappelijke theorie van diergedragingen, de ethologie, tegenwoordig een
hoofdrichting bij de opleiding biologie.

Niko Tinbergen in het veld

Tinbergen kreeg in 1947 een hoogleraarschap in Leiden, maar na twee jaar verkoos hij een
internationale carrière in Oxford. September 1949 vertrok het hele gezin per boot naar
Engeland waar hij zijn experimenten voortzette, generaties wetenschappers opleidde en
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daarmee de biologiestudie voorgoed veranderde. In Leiden werd hij opgevolgd door de
professoren Jan van Iersel en Don Kuenen (die woonde op de hoek van de Blauwe Vogelweg
en de Leeuwerikstraat). In 1955 werd hij Brits staatsburger. Hij maakte het de ethologie in
Oxford, en in geheel Engeland tot een zeer populair vakgebied.

Waaròm gedraagt een dier zich zoals het zich gedraagt?
Ter ere van Lorenz' 60e verjaardag, in 1963, publiceerde Tinbergen een studie met een
beroemd geworden analyse die in elk biologieboek te vinden is: de vier vragen die ethologen
over gedrag stellen. Die vragen hadden betrekking op de veroorzaking van gedrag (zowel
binnen als buiten het organisme), op de ontogenie (de ontwikkeling van gedrag), op de functie
(overlevingswaarde) en op de evolutie van gedrag.

Tinbergen beleefde het hoogtepunt van zijn wetenschappelijke carrière op 66-jarige leeftijd.
In 1973 ontving hij samen met Konrad Lorenz en Karl von Frisch de Nobelprijs voor
fysiologie en geneeskunde. Lorenz was de ontdekker van het imprentingsmechanisme van
dieren. Jonge ganzen bijvoorbeeld die net uit het ei komen, beschouwen het eerste wat zich
beweegt als hun moeder en lopen daar achterna. En Von Frisch was de man die de taal van
bijen heeft ontrafeld.

Karl von Frisch
(1886-1982)

Konrad Lorenz
(1903-1089)

Vier jaar daarvoor had Niko‘s broer Jan Tinbergen (gepromoveerd in 1929) de Nobelprijs
voor Economie met Ragnar Frisch gewonnen (voor het eerste macro-economische model in
1969).
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Toen Niko Tinbergen de Nobelprijs in ontvangst nam, sprak hij over de oorzaken van vroeg
kinderautisme. Zijn vrouw Elizabeth en hij schreven eveneens een nogal omstreden boek over
de relevantie van ethologie voor de studie van psychiatrische stoornissen (waarbij de
psychiatrie op een evolutionaire leest zou zijn geschoeid) (Early Childhood Autism – an
ethological approach. Berlijn, 1972). Zijn toespraak en het boek werden lange tijd beschouwd
als ‘missers’. Tegenwoordig met de hedendaagse inzichten door nieuw verkregen informatie
blijkt dat Tinbergens inzichten evenwel een briljante diagnose bevatte.

Nikolaas Tinbergen (1907-1988)

Met al zijn theorieën en experimenten inspireerde Niko Tinbergen een hele generatie
biologen. Zijn beroemdste leerlingen zijn de evolutiebioloog (en atheïst) Richard Dawkins;
Desmond Morris, de man de het menselijk gedrag beschreef vanuit een oogpunt van een
bioloog en de Nederlander Hans Kruuk, die jarenlang onderzoek in Serengeti heeft gedaan en
altijd had gehoopt de opvolger van Tinbergen in Oxford te worden. Hij heeft tenslotte ook de
biografie over Niko Tinbergen geschreven.
Tinbergen werd dus beroemd in Oxford, maar zijn ideeën rijpten in zijn Leidse jaren, in de
Vogelwijk. Misschien kwam het allemaal wel door de meeuwen.
Bronnen
- Prof. Dr. H. Kruuk. Niko’s Nature, The Life of Niko Tinbergen and his Science of Animal Behaviour.
Oxford University Press, 2003
- Mare 33. 10 juni 2010. P. 17
- http://www.bionieuws.nl/artikel.php?id=4066
- http://fwncwww14.wks.gorlaeus.net/images/uploads/Origin_5.2_.2_.pdf
- http://science.leidenuniv.nl/index.php/tinbergen/niko_tinbergen
Informatie van Dick de Vos, Chris en Nellie Smeenk en Rietje de Wolf.
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4.2 Henk Casimir
De Vogelwijk kent nog een tweede internationaal vermaarde professor. Henk Casimir, in 1909
als Henk Kasimier geboren in ’s Gravenhage. In 1932 is de achternaam officieel gewijzigd in
Casimir. Hij had twee zusters en trouwde in 1933 met Josina Maria Jonker (1911), net als hij,
natuurkundige. Zij kregen één zoon en vier dochters. Het gezin woonde in de jaren ’30, tot
1942, in de Vinkenstraat.
Henk Casimir groeide op in Den Haag. Zijn vader was daar rector van het Nederlandsch
Lyceum, en, vanaf 1917, bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Op de lagere school sloeg Henk een klas over. Hoewel het lesniveau niet te hoog voor hem
was, heeft Casimir zich altijd afgevraagd of dat een verstandig besluit is geweest, omdat hij in
zijn jeugdjaren altijd tussen kinderen zat die ongeveer anderhalf jaar ouder waren dan hijzelf.
Hij wijt zijn levenslange verlegenheid hieraan (Casimir, 1983. pp. 30-31). Henk was een
uiterst intelligente jongen met een fotografisch geheugen. Hij kon een tekst jaren later nog
woord voor woord reproduceren. Zelf zegt hij zijn schooltijd niet erg opwindend te hebben
gevonden. Hij deed op 16-jarige leeftijd eindexamen HBS-B. Een jaar later deed hij ook
eindexamen Gymnasiumalfa, wat mogelijk was aangezien hij tijdens zijn HBS-jaren privéles
in de oude talen had gehad.

Henk Casimir in zijn Leidse jaren

Casimir in Leiden
Dat Henk na zijn middelbare school zou gaan studeren, lag voor de hand. Hij besloot aan de
Leidse universiteit natuurkunde te gaan studeren. Deze studiekeuze was in hoge mate door zijn
vader beïnvloed. Henks vader was bevriend met Paul Ehrenfest, de toenmalige Leidse
hoogleraar theoretische natuurkunde, en met diens voorganger, de door hem zeer bewonderde
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Hendrik Antoon Lorentz. Henk stemde ermee in. Hij was altijd al geboeid geweest door de
lessen en demonstratieproeven van zijn natuurkundeleraar op school.
In de eerste studiejaren werkte hij hard, maar “de natuurkunde was wat ouderwets en daar liet
het onderricht wel wat te wensen over” (p. 75). Hij woonde nog thuis en kwam met de
‘blauwe’ tram over Leidschendam en Voorschoten naar Leiden.

Blauwe tram

Gedurende de reistijd las hij veel boeken. Hij legde na twee jaar zijn kandidaatsexamen met
goed gevolg af, en koos voor een doctoraal theoretische natuurkunde. Dat betekende een
jarenlange, intensieve samenwerking met professor Ehrenfest. Diens invloed was zo groot dat
Casimir zich hardop afvraagt wat hij zou hebben gedaan als Ehrenfest zijn trouwplannen had
afgekeurd. “Gelukkig was hij het volledig eens met mijn keuze.” (p. 80)
Zijn leermeester Ehrenfest was een markante en bevlogen man. Studenten die natuurkunde als
bijvak hadden, legden bij Ehrenfest het beroemde “Kwatta-tentamen” af. Als zij het
natuurkundetentamen voor het einde van de kerstvakantie bij Ehrenfest hadden gedaan,
beloonde hij ze met een reep (Kwatta)chocolade.

Grote natuurkundigen
Ehrenfest omschreef de jonge Casimir met de woorden “ ... diese Knaben kann schon etwas,
aber er braucht noch Prügel” (deze jongen kan al wat, maar heeft nog slaag nodig) (p.110)
aan de Deense natuurkundige Niels Bohr, een grootheid op het gebied van de moderne
kwantumfysica. In 1929 en 1930 studeerde Henk Casimir voor een groot deel in Kopenhagen,
het toenmalige centrum van de Europese natuurkunde. Hij was hier nauw betrokken bij de
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uitwerking van de kwantummechanica en hij leerde er alle grote natuurkundigen van die tijd
kennen. Op 3 juni 1930, 21 jaar oud, legde Casimir het doctoraalexamen af.
Hij werkte stug door en ruim een jaar daarna promoveerde hij bij Ehrenfest met de door hem
ingevoerde wiskundige grootheid in de groepentheorie, die hij omschreef met de, zelfbedachte,
naam: de ‘Casimir operator’.
Na zijn promotie en een jaar assistentschap bij Ehrenfest ging Casimir in Zürich werken, als
assistent van de natuurkundige Wolfgang Pauli. Dat beviel hem uitstekend. Een brief van
Ehrenfest haalde Casimir echter na een jaar alweer terug, in het voorjaar van 1933, met de
smeekbede: “Ach Caasje, setze deine breiten Schultern unter den Karren der Leidener Physik'
(Zet je brede schouders onder de kar van de Leidse natuurkunde) (p. 174).
Dat verzoek bleek een sombere grond in zich te dragen. Enkele maanden later beroofde
Ehrenfest zich van het leven. Hij had vaak gesproken over zelfmoordplannen en voerde die in
1933 uit, nadat hij eerst zijn zoon, die in een verpleeginrichting zat, had doodgeschoten (om
hen beiden uit hun lijden te verlossen).

Henk Casimir, bijzonder hoogleraar 1939-1977

Gedurende een jaar nam Casimir de leiding van de Leidse theoretische fysica op zich. Maar hij
voelde zich opgelucht toen in de herfst van 1934 Hendrik Anthony Kramers, de opvolger van
Ehrenfest, naar Leiden kwam (p. 178).
In 1939 werd Casimir benoemd tot bijzonder hoogleraar in de natuurkunde in Leiden, en dat
bleef hij tot zijn emeritaat in 1977.

Werk en gezin
Casimir was in zijn kandidaatsjaren gekozen tot lid van het exclusieve dispuut Christiaan
Huygens. Leden moesten blijk geven van een diepe belangstelling voor het vak. Ter ere van
een promotie van een van hen zouden de dispuutgenoten een kleine revue opvoeren vol
spotliederen. Casimir schreef de tekst hiervoor samen met de studente natuurkunde Josina
Jonker. Het bleek een samenwerking vol toekomstmuziek. Of, zoals Henk Casimir - met een
glimlach – het beschreef: “Onbelangrijk tijdverdrijf kan ernstige gevolgen hebben.” (p. 152).
Ze trouwden in augustus 1933.
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Casimirs belangstelling ging intussen uit naar de experimentele natuurkunde, naar
onderzoekingen bij lage temperaturen. (Toch had hij nog tijd voor theoretisch onderzoek,
waarvoor hij in 1935 van het Teylers Tweede Genootschap een gouden medaille ontving)
Henk Casimir hielp Josina met haar werk in het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden. In
1936 werd hij daar benoemd tot conservator. Zijn echtgenote werkte (daar) toen niet meer.
Aangezien er slechts eenmaal per week vloeibaar helium in het laboratorium aanwezig was om
metingen mee te doen, waren de zogeheten ‘heliumdagen’ van groot belang. Casimir was op
die dagen minstens 10 tot 12 uur aan het werk op het laboratorium. Josina kwam op die dagen
eten brengen. Ze viel dan binnen, soms met een van de kinderen, en vroeg hoe de metingen
verliepen. Niet alle keren kwam ze met een mand vol eten. Want beide eerste kinderen werden,
in 1936 en 1938, geboren in de nacht vóór zo’n heliumdag. “Nadat ik had gezien dat alles in
orde was en dat de kraamverpleegster de zaak vast in handen had, stapte ik dus op mijn fiets
en reed naar het laboratorium.” (p. 209). Er bestonden toen duidelijk nog geen ‘pappadagen’.

De Heliummachine in het Kamerlingh Onnes Laboratorium. (Foto:A.J. van Haasteren, met op de
achtergrond het schilderij uit 1938 door C.J. Matthijs)

De familie Casimir woonde in die jaren in de Vinkenstraat 2, naast (zoals is beschreven in 4.1)
van de familie Tinbergen, in het hoekhuis van Leeuwerikstraat 8. Zij waren directe buren. De
achtertuinen grensden aan elkaar en boden gelegenheid aan de bewoners achterom te gaan.
Josina Casimir verzorgde, evenals Elizabeth Tinbergen, na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog enkele reguliere patiënten uit de Anna-kliniek die plaats moesten maken voor
gewonde Duitse en Nederlandse soldaten (zie 2.3).
Op 26 november 1940 sprak de Leidse hoogleraar R. P. Cleveringa in het openbaar een
protestrede uit tegen de landelijke maatregel van de Duitse bezetters om Joodse medewerkers
aan de universiteiten te ontslaan. Hierop volgde in Leiden een algemene studentenstaking,
waarna de universiteit door de Duitsers werd gesloten. (In april 1941 werden examens en
tentamens tijdelijk weer toegestaan, maar de meeste studenten vertrokken òf naar andere
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universiteiten òf (soms) naar de illegaliteit.) Hoewel de universiteit was gesloten, gingen de
proeven in het Kamerlingh Onnes Laboratorium wel door, maar de omstandigheden waren
steeds moeilijker. Casimir besloot daarom in april 1942 te gaan werken bij het Natuurkundig
Laboratorium (NatLab) van de NV Philips' Gloeilampenfabrieken. Toen in juni 1942 àlle
hoogleraren van de Leidse universiteit werden ontslagen, was het gezin Casimir al naar
Eindhoven verhuisd. Daar werd in 1943 het derde kind geboren. Na de oorlog volgden nog
twee meisjes (in 1946 en 1950). Casimirs bestuursfunctie bij Philips vergrootte de afstand
tussen hem en zijn gezin, en soms dacht hij met enige weemoed terug aan (de heliumdagen in)
Leiden (p. 292).
Casimir had gevoel voor humor dat ook tot uiting kwam in zijn essays. Hij was zeer breed
geïnteresseerd en hield van literatuur. Hij genoot enorm van bergwandelingen, vioolspel en
lekker eten. Hij hield van een goed gesprek met mensen, en van gedichtjes, die hij ook wel in
zijn publicaties zette, en die hij voorlas aan zijn kinderen.
Casimir blonk niet uit in knutselen. Zo deed hij eens een hele poos vergeefse pogingen zijn
grasmaaimachine aan de praat te krijgen, wat hem niet lukte ondanks zijn grondige kennis van
elektrodynamica en stromingsleer. Een 16-jarig vriendje van zijn dochter stelde vervolgens
binnen tien minuten de ontsteking en carburateur af.
Na dit verhaal zal het geen verbazing wekken dat Josina het organisatietalent was binnen het
huwelijk. Zij regelde de financiële en zakelijke aangelegenheden en Casimir liet maar al te
graag die dingen aan haar over.
Tijdens zijn jaren bij Philips was hij veel op reis. Hij maakte lange werkdagen en was thuis
moe en prikkelbaar. Daarom spreekt hij in zijn boek zijn vrees uit dat hij waarschijnlijk niet
zo’n erg goede vader is geweest. Frits Philips waarschuwde hem onomwonden zijn werk niet
altijd voor het gezin te stellen en zei: “Waarschijnlijk […] ben je thuis onuitstaanbaar. Laat me
dat nooit meer horen.” (p.293).

Frits Philips
In 1956 verhuisde het gezin naar Heeze (oost-Brabant). De oudste dochter was toen al het huis
uit en studeerde biologie in Groningen. Het tweede kind, de zoon, volgde snel en ging
economie studeren in Amsterdam.

Philips Eindhoven
In Eindhoven stond Philips in de oorlogsjaren onder Duits toezicht, maar de bezetters
bemoeiden zich nauwelijks met het 'NatLab'. In 1946 werd Casimir mededirecteur van het
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'NatLab' en in 1956 maakte hij deel uit van de Raad van Bestuur van Philips, met als taak de
supervisie over de laboratoria van Philips in binnen- en buitenland. Over zijn activiteiten als
lid van de Raad van Bestuur is weinig bekend: Casimir vertelt er zelf niet veel over in zijn
autobiografie.
Sommige academische collega’s hebben zich er wel eens over verbaasd dat Casimir de
overstap maakte naar het bedrijfsleven. Casimir heeft zich altijd voorstander getoond van
fundamenteel onderzoek, wat in zijn jaren binnen Philips gehoor kreeg. Het 'NatLab' kreeg
dankzij Casimirs rol van bemiddelaar tussen universiteit en bedrijfsleven een grote
wetenschappelijke reputatie. Uit deze periode dateert het ‘Casimir Effect’:

Het 'Casimir effect' is een puur kwantummechanisch fenomeen (de aantrekkende werking
tussen twee geleidende platen ten gevolge van de nulpuntsenergie van het gekwantiseerde
elektromagnetische veld – het fotonveld-), maar het voert te ver hier dieper in te gaan op de
aantrekkende kracht die wordt veroorzaakt door vacuümfluctuaties. Zijn, hierboven afgebeelde,
moeilijk toetsbare voorspelling zou echter pas in 1997 voor het eerst experimenteel worden
bevestigd.

Casimir was een bevlogen directeur en manager, en genoot internationale bekendheid.
Daarnaast kreeg Casimir ook bekendheid als voorzitter van de door de regering ingestelde
Commissie Ontwikkeling Natuurwetenschappelijk Onderzoek, later bekend als de 'Commissie
Casimir'. De aanbevelingen van het eindrapport van 1958 - een krachtige versnelling van het
bouwtempo ten behoeve van het onderzoek en een verdrievoudiging van het aantal leerstoelen
- werden in de daaropvolgende jaren bijna volledig uigevoerd.

Pensioen
Eenmaal met pensioen zat Casimir niet stil. Van 1973 tot 1978 was hij de eerste president van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (adviesorgaan van de overheid),
waarvan hij sinds 1946 lid was. Hij hield zich met zeer uiteenlopende zaken bezig, waaronder
de redactie van het tijdschrift De Gids (1985 tot 1994).
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Casimir was lid van tal van academies en wetenschappelijke genootschappen in binnen- en
buitenland en ontving vele eerbewijzen, waaronder eredoctoraten van zeker vijf (en niet de
minste) buitenlandse universiteiten. Het prettige van oud worden vond Casimir onder andere
dat hij – eindelijk- veel tijd kon besteden aan zijn (klein)kinderen. Henk Casimir overleed op
90-jarige leeftijd, mei 2000.

De Casimir Research School
In 2004 werd The Casimir Research School opgericht door een samenwerkingsverband tussen
het Kavli Instituut van Nanowetenschappen in Delft en het Leids Instituut van Natuurwetenschappen, met als doel jonge, ambitieuze onderzoekers te stimuleren in hun specifieke
onderzoek en tevens hun communicatieve vaardigheden en projectplanning aan te scherpen.
Ongeveer 120 promovendi, 50 postdocs en 50 senior onderzoekers zijn hierbij betrokken.
Bronnen
- Casimir H. Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde. Amsterdam, 1983
- http://casimir.researchschool.nl/home-1.html
- http://casimir.researchschool.nl/upload/files/casimir.pdf
- http://home.hccnet.nl/k.kwant/gen/kwant_pages2_000024.htm
- http://www.frits.philips.com/images/downloads/frits_philips_high.jpg
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4.3 Gedichten op de muur
De muurgedichten zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, en Leiden is trots op deze
literaire verfraaiing van de stad. Hoogwaardigheidsbekleders uit binnen- en buitenland worden
uitgenodigd om muurgedichten te bekijken. Zo bracht de Hongaarse ambassadeur in november
2004 een bezoek aan het Hongaarse gedicht van János Pilinszky A mélypont ünnepélye. Feest
van het dieptepunt (Dicht op de muur 2), in de Vogelwijk.
Dat gaat over het ‘Lijsterstraatgedicht’, of eigenlijk, de gedichten. Op het huis aan
Rijnsburgerweg 144 werd het originele Hongaarse gedicht aangebracht; op de zijmuur van
Rijnsburgerweg 146 kwam een Nederlandse vertaling (boven de brievenbus).
János Pilinszky wordt als een van de belangrijkste Hongaarse dichters na de Tweede
Wereldoorlog beschouwd. Op de Vogelwijkse muren staat een gedicht dat hij in 1972 in zijn
bundel “Szálkák (Splinters)” publiceerde. De vertaling door Erika Dedinszkyin verscheen in
de bundel “Krater” in 1984. Wie was deze János Pilinszky? Vanwaar deze muurgedichten en
wat is de achtergrond van de stichting Tegen-Beeld, de stichting die verantwoordelijk is voor
de poëtische verfraaiing van Leiden en onze wijk?

De muurgedichten Rijnsburgerweg 144-146

Janos Pilinszky, de dichter
Pilinszky (1921-1981) heeft tussen 1946 en 1976 zes gedichtenbundels gepubliceerd; dat is
betrekkelijk weinig voor een zo beroemde dichter. Hij studeerde in Boedapest rechten,
literatuur en geschiedenis zonder een diploma te behalen. Zijn ervaringen als krijgsgevangene
en als gevangene in een concentratiekamp aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vormen
de basis van zijn dichtkunst. Zijn gedichten worden vaak metafysisch genoemd of ethischreligieus, en gelden als moeilijk vertaalbaar. Het gaat bij hem vaak over de strijd tegen de
zinloosheid van het leven. Zijn woorden zijn karig, geen woord is te veel en zijn stijl lijkt sterk
op die van de Hongaarse volkspoëzie. Hij was een bewonderaar van de schrijver Dostojevski,
de schilder Vincent van Gogh en de filosofe Simone Weil. Hij publiceerde in roomskatholieke tijdschriften, ontving vele prijzen en verbleef korte tijd in de Verenigde Staten en
Engeland. Van zijn gedichten zijn er verscheidene tot muziekcomposities geschreven en
uitgevoerd, onder meer Oratorium voor een concentratiekamp. Zijn poëzie wordt wel eens
vergeleken met die van Gerrit Achterberg.
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Enkele uitspraken van Pilinszky die bijdragen tot een beter begrip van deze
woordenkunstenaar:
Can the animal unassumingness,
which is stuck in man,
hope for words, for a shape?
My favourite thought is that art is
engagement immobile, motionless
commitment, and real drama is (I
read this later in Weil's 'exercise
books') drama immobile, motionless
drama.
The kind of movement, action that
reminds one most of the stars'
changing of places. Movement and
motionlessness, that is, at the same
time.
But why? Because with the power of
quality, it must penetrate into what in
reality has irreversibly and definitely
happened very long ago. It's finished,
it's been done, it has come about.
Every great work penetrates into
where it can do no more."
(www.frankfurt.matav.hu)
Janos Pilinszky

De stichting Tegen-Beeld
Tegen-Beeld is opgericht door twee Leidse kunstenaarsvrienden: Jan Willem Bruins en Ben
Walenkamp. Wat begon als een min of meer spontane actie met het aanbrengen van een eerste
muurgedicht van Marina Tsvetajeva op de hoek van de Kloksteeg en de Nieuwsteeg, leidde in
1992 tot de oprichting van een stichting om het geheel een officiële status te geven.
Het doel was om 101 muurgedichten aan te brengen op Leidse gevels, waarbij het beoogde
laatste gedicht als toepasselijke afsluiting al snel duidelijk was: de Profundis van Federico
Garcia Lorca (vertaald als ‘de honderd gelieven’). Dertien jaar hebben ze erover gedaan om
101 muurgedichten aan te brengen. Een hele klus. Maar daarna zijn Bruins en Walenkamp,
anno 2010, niet gestopt.

Het begin
Walenkamp: “Aan het begin van de jaren '90 was het 75 jaar geleden dat Theo van Doesburg
de kunstenaarsbeweging De Stijl oprichtte. Zo ontstond het idee om zijn gedichten op muren
in Leiden te schilderen. Maar vanwege een gebrek aan geld, tijd en toestemming kon dit niet
doorgaan.”
Bruins en Walenkamp kiezen daarom in 1992 voor de wereldpoëzie. Een bevriende
boekhandelaar is enthousiast over het project en stelt zijn muur beschikbaar voor een gedicht
van Marina Tsvetajeva.
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“Zij zou honderd jaar geleden zijn geboren als het muurgedicht af was”, aldus Walenkamp. Op
dat moment heeft hij geleerd van de eerdere onwil binnen de gemeente: “We zijn toen illegaal
begonnen. De gemeente wilde commissies instellen, maar dat vonden we niets. Ook gingen we
niet van tevoren zeggen welke muren we zouden gebruiken.” Al snel na aanvang juichen stad
en bestuur het project toe. Walenkamp krijgt muur na muur aangeboden.
Mijn verzen...
Mijn verzen, die ik jong al heb geschreven,
Voordat ik wist een dichteres te zijn,
Als vuurwerk spattend, vonkend en vol leven,
Bruisend als een fontein,
En die als kleine duivels binnendrongen
In 't rijk dat vol van droom en wierook was,
Mijn verzen, die de dood, de jeugd bezongen,
‐ En niemand die ze las! –
Die op bestofte winkelplanken kwijnen
(Waar niemand ze een blik ooit waardig keurt!),
Mijn verzen komen, zoals goede wijnen,
Nog wel eens aan de beurt.
Marina Tsvetajeva.
Vertaling: Marja Wiebers, Margriet Berg

Het eerste muurgedicht in Leiden, 1992

Leiden is een stad van schrijvers en dichters. Dichters en schrijvers hebben hier gewoond of
gestudeerd, van Piet Paaltjens (Francois Haverschmidt), Nicolaas Beets en Conrad Busken
Huet tot Maarten Biesheuvel, Maarten ’t Hart, Jan Wolkers en Christiaan Weijts. En Leiden is
van oudsher een stad die buitenlanders, overwegend buitenlandse wetenschappers, en
vluchtelingen aantrekt. De muurgedichten die de stichting Tegen-Beeld kiest zijn dan ook
bewust afkomstig uit alle delen van de wereld. Ze zijn geschilderd in verschillende
handschriften en talen en willen daarmee de diversiteit uitstralen die bij Leiden past.
De muurgedichten maken duidelijk dat mensen uit allerlei culturen een plaats hebben in
Leiden. Tegen-Beeld wil mensen in aanraking brengen met dichtkunst en laten zien hoe
toegankelijk en grijpbaar poëzie kan zijn. Ook hopen Bruins en Walenkamp op meer begrip en
waardering voor de culturen die de gedichten vertegenwoordigen.
Het officieel laatste gedicht uit de reeks 101 muurgedichten bevindt zich op de oostmuur van
het Kamerlingh Onnes Gebouw.
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De Profundis
De honderd gelieven
zijn eeuwig ingeslapen
onder de dorre aarde.
Lange rode paden
gaan door Andalusië.
Córdoba heeft groene gaarden
vol olijfbomen om kruizen
ter herinnering te plaatsen.
De honderd gelieven
zijn eeuwig ingeslapen.
Lorca. 1999.
Vertaling: Barbera van der Pol

Het 101e muurgedicht in Leiden, 2005

Poëtische momenten
De naam Tegen-Beeld is gekozen omdat voorbijgangers eigenlijk letterlijk tegen een beeld op
de muur aanlopen. De naam zegt ook iets over het tegenwicht dat de stichting wil bieden tegen
culturele verarming, en iets over de tegendraadsheid die de werkwijze van de stichting
kenmerkt.
Het ontwerpen en aanbrengen van de muurgedichten is hoofdactiviteit van Tegen-Beeld, maar
Tegen-Beeld doet meer: zo is de abstracte schildering op de meelfabriek aan de Zijlsingel
eveneens van hun hand. Daarnaast organiseert Tegen-Beeld vanaf 1998 jaarlijks een
goedbezochte poëziemanifestatie in de openlucht bij de Korenbeursbrug aan de Nieuwe Rijn.
Het zijn poëzie-voorleesavonden die plaatsvinden in het begin van de zomer. In 1998
organiseerde Tegen-Beeld De Mei, waarbij diverse Leidenaren elk een deel van De Mei van
Herman Gorter voorlazen. Thema van de daaropvolgende voorleesavond was Sessions of
Passion van William Shakespeare. In 2000 stonden vijf eeuwen Leidse poëzie centraal, van
Jan van Hout tot Ilja Leonard Pfeiffer. Thema in 2001 was de Portugese dichter Fernando
Pessoa, en in 2003 werden gedichten van de Griekse dichter K.P. Kaváfis voorgedragen. In
2004 werd een selectie van 1000 jaar Italiaanse liefdespoëzie voorgedragen onder het thema
Sei la luce e il mattino (jij bent het licht en de morgen). In 2005 stonden de 101 muurgedichten
centraal: een passende afsluiting van het project. In 2007 was 90 jaar de Stijl het thema. In
2008 Le Bateau Ivre en in 2009 I sing America. (In 2002, 2006 en 2010 werd de
openluchtmanifestatie overgeslagen). Ter gelegenheid van deze manifestaties heeft TegenBeeld ook enkele speciale uitgaven gepubliceerd.

Het waarom van welke gedichten
Zowel de gedichten als de muren worden uitgekozen door de kunstenaars zelf. Zoals gezegd
worden muren vaak aangeboden, maar Bruins en Walenkamp beslissen uiteindelijk zelf waar
een gedicht geplaatst wordt. Bij buitenlandse gedichten wordt er gekeken naar dichters die in
eigen land populair zijn en als belangrijke vertegenwoordigers van de literatuur worden gezien.
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De ‘honderd gelieven’ zijn al met al een veelzijdige verzameling gedichten geworden. In het
begin was het thema taal of woord, maar later werd dit losgelaten en zijn de kunstenaars alle
kanten opgegaan, eigenlijk kriskras door de wereldliteratuur. De persoonlijke visie van de
bedenkers kreeg de overhand. Zo zijn er enkele gedichten die politiek geladen zijn, maar in het
streven naar vrijheid en verzet eeuwigheidswaarde hebben. Engagement (het verlangen naar
een betere wereld) is ook vaak van doorslaggevende betekenis voor de keuze. Andere
gedichten zijn qua keuze ingegeven door een situatie. Bijvoorbeeld het gedicht O, arbeid van
de Leidenaar Marinus van der Lubbe, die in 1933 als protest tegen Hitler de Rijksdag in de
brand stak. Van der Lubbe heeft het in de gevangenis van Berlijn op 7 april 1933, daags voor
zijn onthoofding, geschreven op een briefkaart voor zijn familie en vrienden. En 65 jaar na de
Rijksdagbrand, in 1998, werd het geschilderd op een binnenmuur van het Marinus van der
Lubbe-hofje als onderdeel van een herdenkingsactie. Het gedicht werd kort na de onthulling
beschermd door middel van gaas, aangezien de muur waarop het gedicht was aangebracht,
langs een voetbalveldje lag. Dit gaas werd daarna vervangen door tralies.
O arbeid
Niet de partijen, niet de stellingen,
niet de woorden, niet het zijn;
Leven of sterven, winnen of verliezen,
het is alles één;
Recht of waarheid, blijft alles hetzelfde,
zonder arbeid is er géén;
Arbeid alleen kost al dit leven,
Leven is dus arbeid alléén.
Naast de officiële muurgedichten die horen bij de 101-reeks, zijn er in Leiden ook vele
officieuze gedichten op muren geschilderd, bijvoorbeeld op aanvraag van particulieren. Eén
daarvan is in de Vogelwijk. De wijk heeft dus een tweede muurgedicht: Vervulling van Gerrit
Achterberg, op de muur tussen Nachtegaallaan 1 en het hoekhuis Merelstraat-Nachtegaallaan.

Het muurgedicht Nachtegaallaan - Merelstraat
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Ondanks de ogenschijnlijke lapjesdeken van gedichten vertonen ze in herkomst en taal meer
samenhang dan men zou verwachten. Bijvoorbeeld is het gedicht Wahrlich van Ingeborg
Bachmann op de Nieuwe Rijn opgedragen aan Anna Achmatova (pseudoniem van Anna
Andrejevna Gorenko, de Russische dichteres van wie het gedicht Muza (de Muze) in de Johan
de Wittstraat 57 is aangebracht. (Dat muurgedicht heeft nogal wat commotie tot gevolg gehad
vanwege een paarse achtergrond. Na klachten van de overburen is het gedicht door een
reinigingsploeg verwijderd. Het is later opnieuw aangebracht, maar dan zonder paarse
achtergrond.)
Ook zijn sommige gedichten met elkaar verbonden omdat ze tot eenzelfde literaire stroming
behoren. Aan het begin van de 20e eeuw kwamen zogenaamde avant-gardistische stromingen
op, werden vernieuwende vormen van poëzie bedacht en werd gebroken met bestaande
tradities. Een voorbeeld daarvan is dadaïsme, een stroming die zich verzette tegen de tot dan
toe gebruikelijke traditionele kunstvormen. Dadaïsme lijkt veel op futurisme. Futurisme is
sterk gericht op activiteit en kracht, snelheid en dynamiek, techniek en beweging. Voorbeelden
van dadaïsme zijn te vinden in de gedichten: Jagadada (basisschool de Morskring) en Lobelia
I (Lucas van Leydenschool) en Mobile (Bonaventuracollege, Boerhaavelaan).

‘Treno in Corsa’ (detail)
Terwijl Treno in Corsa (Trein in beweging) (Pelikaanstraat) een voorbeeld is van een gedicht
binnen het futurisme.

Aan het werk
Bruins ontwerpt de lettertypes voor de muurgedichten
zelf en is ook degene die de gedichten op muren
aanbrengt. Daarbij houdt hij rekening met het gedicht
zelf, de taal en de dichter. Een voorbeeld: het
Baskisch, taal die gesproken wordt in noordwest
Spanje en zuidwest Frankrijk hanteert een eigen
lettertype. Voor het Baskische gedicht Bi Blueri
Buruz van Ibon Sarasola aan het Multaltuliplein
heeft Bruins daarom een lettertype ontworpen die een
hoekige en springerige indruk maakt, karakteristiek
van het Baskische lettertype.
De meeste voorbereidingen gebeuren in het hoofd van Bruins en Walenkamp, zij maken geen
(of nauwelijks) ontwerptekeningen en werken hooguit met een snelle schets. De gedichten zijn
in de loop van de tijd monumentaler aangebracht. Gaandeweg gingen Bruins en Walenkamp
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werken met achtergronden die het beeld van het gedicht ondersteunden of versterkten. Ze
durfden meer, maakten het groter en lieten het geheel meer in het oog springen.
Tegen-Beeld ontving verschillende prijzen
voor het project. In 1995 kende de Vereniging
Oud Leiden haar de erepenning toe, een
onderscheiding voor mensen die zich op een
bijzondere manier hebben ingezet voor het
historisch stadsschoon. Ook ontving de
stichting in 2003 de regionale cultuurprijs de
Zilveren Veer en in 2004 van de stad Leiden
een erepenning.
Het 'Leids Jaarboekje 1996' (van de
Vereniging Oud Leiden) bevat een artikel De
stad als gedicht van de hand van Kitty
Zijlmans (hoogleraar moderne beeldende
kunst aan de universiteit Leiden).
De stichting Tegen-Beeld heeft een
informatieve website met daarop, onder
andere, een wandelroute). Een handig
startpunt is dan grand café De Stadthouder aan
Nieuwe Rijn 13. Daarbinnen is op de muur
een chronologisch overzicht van de complete
werken van Tegen-Beeld plus een plattegrond
te vinden. De muurgedichten staan meestal
aan de zij- of achterkant van de genoemde
adressen.
Jan-Willem Bruins

Een Vogelwijk-poëziewandeling zal leiden langs twee gedichten: Vervulling van Gerrit
Achterberg, op de muur tussen Nachtegaallaan 1 en het hoekhuis aan de Merelstraat; én ‘A
mélypont ünnepélye’ ‘Feest van het dieptepunt’ van János Pilinszky, aan beide zijden van het
begin de Lijsterstraat.
Bronnen
- Dicht op de muur 2 - Gedichten in Leiden. Burgersdijk & Niermans, Leiden.
- Federico García Lorca. Voor duizend verliefden van hart, De mooiste liefdesgedichten. Gekozen en
vertaald door Barber van de Pol. Bert Bakker, Amsterdam, 1999
- Kitty Zijlmans. ‘De stad als gedicht’ in: Leids Jaarboekje 1996, Vereniging Oud Leiden
- Praatvogel, december 2004
- www.frankfurt.matav.hu
- www.tegenbeeld.nl
- www.muurgedichten.nl
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A mélypont ünnepélye

Feest van het dieptepunt

Az ólak véres melegében
ki mer olvasni?
És ki mer
a lemen? nap szálkamezejében,
az ég dagálya és
a föld apálya idején
útrakelni, akárhová?

In de bloedige warmte van de kotten,
wie durft nog te lezen?
En wie durft
in het splinterveld van de ondergaande zon,
tijdens de vloed van de hemel en
de eb van de aarde nog
op reis te gaan, waar ook heen?

Ki mer
csukott szemmel megállani
ama mélyponton,
ott, ahol
mindíg akad egy utolsó legyintés,
háztet?,
gyönyörü arc, vagy akár
egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat?

Wie durft
met de ogen dicht stil te houden op het dieptepunt,
daar
waar zich altijd nog weer
een laatste wuiven voordoet,
een dak,
een beeldschoon gelaat of desnoods een hand,
een hoofdknik, handgebaar?

Ki tud
nyugodt szívvel belesimúlni
az álomba, mely túlcsap a gyerekkor
keservein s a tengert
marék vízként arcához emeli

Wie durft zich met een
gerust hart weg te laten zinken in
de droom die over het bittere leed der kinderjaren
heenspoelt
en de zee als een
handkom water naar je gezicht tilt?

(Uit: Szálkák [Splinters], 1971-1972)

(Vert. en nawoord Erika Dedinszkyin, Krater, Vianen,
Kwadraat, 1984)
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4.4 Wijkactiviteiten
De Vogelwijk heeft een rijke historie. Ruim 85 jaar geleden vond men in de Vogelwijk
bedrijfjes en buurtwinkels en de Anna-kliniek. Dat is wel veranderd. De meesten van de nu in
totaal 750 permanente bewoners zijn overdag elders gaan werken, winkelen, leren, bezoeken
of ontspannen. En overdag wordt de wijkbezetting deels overgenomen door de patiënten en
staf van het RRC, de leerlingen en leraren van de twee scholen De Thermiek en De Brug. De
studenten in de flats aan het Flanorpad en de Wassenaarseweg, en in de voormalige zusterflat
Nieuweroord, zullen weliswaar een minder vast patroon hebben, maar zeker vaak weg zijn.
Het algemene patroon is dus dat op doordeweekse dagen tussen ongeveer 8 en 18 uur de wijk
grotendeels door anderen wordt bevolkt en dus ook de activiteiten navenant verschillen.

Gezamenlijke activiteiten
Onder gezamenlijke activiteiten wordt hierna vooral verstaan wat er anders plaatsvindt dan
wonen en werken, waarbij het voornamelijk gaat om gebeurtenissen waar een aantal
permanente buurtbewoners gezamenlijk iets doen. Die gezamenlijke wijkactiviteiten vinden
eigenlijk niet vaak plaats. Gedachten bijvoorbeeld dat elke straat meermaals per jaar een
straatfeest zou willen houden of een voortuin- of bingowedstrijd, zijn illusoir. Gezamenlijke
activiteiten zijn er dus alleen maar af en toe en die komen dan voor als er een
gemeenschappelijk belang, zorg of dreiging van buiten wordt ervaren, of als er behoefte is aan
een vrijblijvend jaarfeest. De behartiging van die belangen en behoeften heeft tot gevolg dat er
een wijkcomité wordt opgericht. Een dergelijke organisatie leidt soms een sluimerend en dan
weer eens een actiever bestaan, naarmate de initiatieven en noden van bewoners en besturen.
De niet-permanente bewoners (studenten, patiënten, leerlingen, bezoekers, werkers) hebben
minder tot nauwelijks binding met de woonwijk en doen dan ook niet mee met de
wijkactiviteiten zoals hier bedoeld. Dat gold tot voor een jaar terug ook voor de 300 tot 600
asielzoekers in het Nieuweroordgebouw. Een uitzondering daarop was de schoonmaak van het
wijkgroen door de Vogelwijkertjes, waaraan soms ook enkele kinderen van het asielzoekerscentrum meededen.

Bloembollen planten met AZC-ertjes in het Bos van Bosman, 2003
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De aanleidingen tot een wijkcomité Vogelwijk
Van de eerste 20 jaar bestaan van de Vogelwijk is weinig bekend van gezamenlijke
activiteiten. Direct na de Tweede Wereldoorlog was er in de buurt een bevrijdingfeest voor
alle wijkbewoners. Al in 1946 werd de speeltuinvereniging opgericht. Waarschijnlijk is er ook
een soort overleggroep geweest toen rond 1966 het plan opkwam om de Nachtegaallaan en
een stuk van de Bremmerwei om te vormen tot een vierbaansweg, in het verlengde van de
Warmonderweg, inclusief een groot kruispunt. Dat er een wijkcomité ontstond, heeft echter
een latere aanleiding die bestond uit een reeks van gebeurtenissen. Er bestond grote
bezorgdheid betreffende het Bos van Bosman en de nieuwbouw van en aan de Blauwe
Vogelweg. In 1966 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van het verpleegstershuis
Nieuweroord, op een plek achter de vroegere villa van Bosman aan de Rijnsburgerweg. Door
ophoging van de grond werd de waterhuishouding ernstig verstoord. Herstelwerkzaamheden
duurden zes jaar. Pas in 1972 werd het zusterhuis door Prinses Margriet geopend.

De villa Nieuweroord van Bosman (1916 - 1965 )

Het aanliggende bos was aanmerkelijk verwaarloosd, maar diende toch voor veel
wijkbewoners als terrein om de hond uit te laten, te wandelen, spelen, picknicken of bramen te
plukken. Er liep wel een sloot (nog een stukje te zien waar de huizenrij eindigt achter
Leeuwerikstraat 2), maar daar was een officieuze toegang overheen. Vanwege de bouw van de
verpleegsterstoren en het bouwrijp maken van het terrein Blauwe Vogelweg werd er een hek
geplaatst waardoor het bosterrein voor de Vogelwijkers was afgesloten. Voorjaar 1971 togen
twee kordate Vogelwijksters, Puck de Vink en Nel van der Steen, woonachtig in de
Leeuwerikstraat, naar de Leidse wethouder Kret voor een betere oplossing dan een afsluiting.
Dat leidde ertoe dat het hek boswaarts werd verplaatst, nadat de gemeente daartoe een strook
bos van het Rijk (in feite de universiteit) terugkocht. Er zou ook een stoep komen aan de
bosrand, maar het is uiteindelijk met struiken beplant. De toegang tot het bos werd min of
meer gedoogd. Jonge Vogelwijkers hadden inmiddels boomhutten gebouwd in het bos.
Buurtbewoners belden de politie en de gemeente reageerde daarop met het beboeten van de
ouders van tien jongeren voor het totaalbedrag van 20.000 gulden! Voornoemde dames
overlegden vervolgens met de heer Gaastra, hoofd Plantsoenendienst, diens medewerker Klein,
buurtbewoners en de wijkagent. Er werd besloten tot een alternatieve straf: de jongeren en
andere Vogelwijkers zouden het bos zelf opknappen. Dat gebeurde grondig in het voorjaar
1972 met het kruien van zand, aangevoerd door 14 vrachtwagens, voor de aanleg en
verbetering van paden, afvoer van vele karren afval en zelfs met enige subsidie van de
gemeente. Wegens een storm in 1973 werd de opruimactie nog eens overgedaan door jonge en
volwassen Vogelwijkers en zo ontstond de traditie van jaarlijks schoonmaken van het Bos van
Bosman, waarbij na afloop broederlijk pannenkoeken worden gegeten door kinderen,
Vogelwijkse volwassenen en gemeentelijke groenmannen in het Vogelnest.
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Er was gebleken dat gezamenlijk tegen- en samenspel met de gemeente effectief waren. Dat
was ook al duidelijk geworden in 1971, toen op het nieuwe plaveisel van de Blauwe Vogelweg
(nog zonder huizen, lopend van de Merelstraat tot en met de Mytylschool, die in 1965 van
start ging) een dozijn woonwagens met zigeuners neerstreek van een groep Roma van
‘Koning’ Koos Petalo (zie 1.3). Die aanwezigheid werd niet zo op prijs gesteld: er zou worden
gestolen in winkels, te duur getelefoneerd bij wijkbewoners, te vaak water gevraagd en de
mannen zouden door de zigeunerdames zijn verleid: een kleine botsing van culturen trad op.
De zigeuners vertrokken na enige tijd, door Vogelwijkers via de gemeente aangespoord. Door
onmiddellijk erna een provisorisch pad te maken tot de Wassenaarseweg en hekken te
verwijderen, waardoor de Blauwe Vogelweg niet meer doodlopend was, zou wettelijk de
gastvrijheid voor ‘zwervers’ vanaf dat moment verdwenen zijn.

1975: De Stichting Vogelwijk en Omstreken
Al die gezamenlijke wijkacties inspireerden enkele gemeenteambtenaren tot de suggestie aan
Vogelwijkers om een officiële organisatie van en voor de wijkbewoners op te richten. Er was
al enige jaren een officieus wijkcomité onder leiding van Hans van Dam, directeur van de
Leidse schouwburg, toen woonachtig aan de Merelstraat 40. (Hans was ook enkele jaren een
goede Vogelwijk-Sinterklaas, tot zijn zoon Robbert ontdekte dat de schoenen van Sint wel erg
op die van zijn vader leken.) Er werd danig door enkele actieven overlegd en tenslotte werd op
5 maart 1975 de Stichting Vogelwijk en Omstreken opgericht. Dat gebeurde bij notaris
Verlinden te Valkenswaard door afgevaardigde Maarten van der Plas, student op kamers in de
Leeuwerikstraat. Maarten ontmoette Anja, die actief was in het opzetten van de
peuterspeelzaal in Het Vogelnest. Ze trouwden en gingen in de Raadsherenbuurt wonen. Het
staat beschreven in het buurtboek van de Raadsherenbuurt Verhalen van bewoners 85 jaar
(2010).

Vogelwijkfeest opbouw, 2009

Gewoonlijk wordt voor een belangenbehartigingsorganisatie voor buurtbewoners de
verenigingsvorm gekozen. Men was echter bang te weinig leden te kunnen strikken, die
contributie zouden willen betalen. Daarbij kwam dat de gedachte vooral uitging naar een
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contact- en coördinatiepunt voor vijf werkgroepen: bejaardenzorg, peuterspeelzaal, verkeer en
groen, jongeren en woningen. Er kwamen drie plaatsen voor een hoofdbestuur. De eerste
bestuurders waren de heren Wim H. van der Steen als voorzitter (nog woonachtig in de
Leeuwerikstraat), R.J.A. Würzer als secretaris en C. Schaap als penningmeester. Verder waren
er statutair vijf gewone bestuursplaatsen voor afgevaardigden van evenzovele werkgroepen.
Het kapitaal van de stichting was 100 gulden (€ 45, -) en het doel: het bevorderen van het
welzijn van de bewoners van de Vogelwijk. De buurt werd door de oprichting van het comité
opmerkelijk actiever. De sluimerende speeltuin kwam weer tot leven. Er kwam een clubhuis,
dat ook als een soort buurthuis dienst deed en doet.
In mei 1988 verscheen het eerste nummer van het wijkblad “De Praatvogel”, één A4 aan twee
zijden bedrukt. Dat werd een nuttige kwartaalperiodiek om de Vogelwijkers te informeren en
aan het woord te laten. Het werd een der belangrijkste permanente ‘activiteiten’ van de wijk.

De eerste Praatvogel, 1988

De verschillende gezamenlijke activiteiten van wijkbewoners zijn in sommige tijden wat
minder en dan valt de nadruk op het voortzetten van de jaarlijkse cyclus: Nieuwjaarsborrel,
Vogelwijkfeest, groenschoonmaak door de kinderen en het Sint Maartenfeest. Voor die
activiteiten zijn er gewoonlijk voldoende enthousiaste vrijwilligers te vinden. Ook is er altijd
weer een groepje, dat voor een paar jaar de kar trekt van het wijkcomité en zo is het ook met
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een vlijtige en originele redactie van De Praatvogel. En dat alles vindt plaats om het
wijkgevoel te onderhouden. Wat ook zeker eronder valt, is de speeltuin Vogelenwijk met zijn
activiteiten in en om het Vogelnest. Verder mag niet onvermeld blijven dat eens in de drie jaar
een open-tuinenmiddag plaatsvindt in de wijk, waarbij diverse (prachtige) buurttuinen, met
klaterende waterpartijen, sierlijke beeldende kunst en indrukwekkende bloemen- en
plantencombinaties, en ook enkele tuinen op Het Zonneveld te bewonderen zijn.
Initiatiefnemers en organisatoren zijn Herman van der Kooij en Bert Leeuwe. Zonder hun
inzet: geen tuinendag.

Tuin van Francien Zeggelt en Toon Schut, Rijnsburgerweg, 2009
Bij dreigingen van buiten om in de wijk veranderingen aan te brengen stijgt de activiteit. In de
meeste gevallen gaat het om nieuwbouw: Blauwe Vogelweg, terrein van de Anna-kliniek, van
Eijsingapark, Nieuweroord. Bestemmingsplannen worden dan alert bestudeerd en met de
gemeente en projectontwikkelaars worden contacten onderhouden, over soort aantal en hoogte
van bouwsels en over behoud van groen. En daarover worden dan ook de overige
Vogelwijkers geïnformeerd, gehoord en betrokken.
Nog in 1987 was de gemeente voornemens om 25 paalwoningen te plaatsen vóór het
Nieuweroordgebouw. En in 1989 was er een serieus plan om de Terweeweg door te trekken
langs de bosrand aan de Bremmerwei. In 1990 moest er moeite worden gedaan om bomen in
het van Eijsingapark te behouden. Kenners van de wijk weten dat die drie bedreigende
initiatieven niet doorgingen, maar welk gewicht de Vogelwijkse acties daarbij hebben gehad,
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is meestal onduidelijk. Ook was er een groep die probeerde mee te sturen over het komen,
reilen en zeilen en vertrekken van het asielzoekerscentrum. Ook is het verkeer, sluipend door
de wijk of te snel of te trillend rijdend, een voorwerp van aanhoudende zorg. Het is altijd goed
dat de Vogelwijkers hun stem laten horen als het hun woongebied aangaat. Dat er door de
bank genomen niet vaak noch langdurig of met veel emotie allerlei strijdlust en
verontwaardiging heersen, toont aan dat het de Vogelwijk gewoonlijk goed gaat.

Vernieuwing van de statuten
Pas ruim 30 jaar na oprichting werden de statuten van de stichting wijkcomité aangepast (27
januari 2006). Dat gebeurde bij (wijkgenoot) notaris Mulder en dit keer namens het bestuur
door voorzitter Ruud Stam. In de nieuwe tekst verminderde de nadruk op de werkgroepen, de
zorg om de natuur werd explicieter en “Vogelwijk en Omstreken” werd vervangen door
"Vogelwijk". De wijk werd precies bepaald als de driehoek tussen Wassenaarseweg,
Rijnsburgerweg en Nachtegaallaan /Bremmerwei. Bovendien werd de zeggenschap van de
bewoners duidelijker en groter, iets dat altijd bij een stichting zorgelijker is dan bij een
vereniging. Het bestuur kent nu maximaal zeven personen en die komen al jaren in
meerderheid uit de Lijsterstraat; ach, coöptatie bevordert kennelijk buren!
Het aantal Vogelwijkers dat meedoet, is over de jaren heen veel gelijk gebleven wat betreft de
jaarlijkse activiteiten. De jaarvergadering trekt slechts enkele procenten van de wijkbewoners,
maar er wordt een uitgebreid verslag van weergegeven in De Praatvogel, die goed blijkt te
worden gelezen en gewaardeerd. Het jaarlijkse Vogelwijkfeest trekt echter wel tot aan
eenderde van de wijkbewoners. Het vormt een hoogtepunt waar kinderorkest, estafette, DJ,
quiz, barbecue en de bezoekers een vrolijke bijeenkomst vormen, vlak voor het nieuwe
schooljaar. Er zijn met subsidie van de gemeente mooie partytenten aangeschaft voor dat feest.

Wijkfeest, 2007
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De schoonmaak van het Bos van Bosman is als gezamenlijke activiteit in de loop van een
bijna 40-jarige traditie veranderd tot de schoonmaak van alle wijkgroen door de kinderen. Een
handvol gemeentelijke groenlieden doet meestal enthousiast mee, ook door het leveren van
handschoenen, grijpertjes, vuilniszakken en bollen om te planten. Na de gedane begeleiding en
het werk geniet iedereen van de pannenkoeken en poffertjes in het Vogelnest.

Beloning na schoonmaak van het Bos van Bosman, 2010

Wijkvereniging of -stichting en de financiën
De gemeente Leiden kent al vele jaren een subsidieregeling voor wijkverenigingen. Dat wordt
gebaseerd op het aantal bewoners. In de Vogelwijk gaat die subsidie grotendeels op aan de
kosten voor het drukken van De Praatvogel. Andere inkomsten komen uit een bescheiden
winst (soms echter, bij regen, verlies) uit het jaarfeest. Als de nood echt aan de portemonnee
komt, wordt er (eens in de zoveel jaar) een acceptgiro bij De Praatvogel gedaan met het
verzoek om een bescheiden, vrijwillige bijdrage.
Lang niet elke Leidse wijk kent een dergelijke organisatie. In heel weinig wijken bestaat een
stichting, zoals het geval is bij de Stevenshof en de Vogelwijk. De gemeente stelt eigenlijk de
verenigingsvorm als eis, met het oog op de democratie. Indien echter uit het jaarverslag en de
bestuursvergaderingen, statuten, wijkkrant enzovoorts blijkt dat een stichting werkt voor de
wijkbewoners en openstaat voor hun initiatieven, dan wordt de organisatie toch subsidiabel
geacht. En dat is dus steeds het geval met de stichting wijkcomité Vogelwijk. Naast die
algemene subsidie dient het wijkcomité soms nog een aanvraag in voor bijzondere uitgaven,
zoals voor de genoemde partytenten die ook door de speeltuin en dergelijke kunnen worden
gebruikt. Of de gift van een grote eiken speelboom, een nieuwe totempaal en een Jeu-deboulesbaan op het Vogelplantsoen.

De districtsraden
Vanuit het wijkcomité is regelmatig contact met de gemeente; niet alleen nieuwbouw en
groen(behoud) zijn gesprekonderwerpen. Het gaat onder andere over parkeeroverlast bij de
Mytylschool, over aanleg van verkeersdrempels of nieuwe verkeersborden.
Vanuit de mooie gedachte om de communicatie tussen gemeentelijke instanties en
wijkbewoners te bevorderen, zijn er enkele jaren geleden tussen wijkorganisaties en ‘Stadhuis’
als experiment 10 districtsraden ingesteld. De raad van het district Boerhaave is het
overlegpunt tussen afgevaardigden van de gemeente en die van de wijkorganisaties van het
Houtkwartier, de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk. Die raden werken enigszins als
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communicatieschakel en als verdeelpunt van een jaarlijks bescheiden budget. De status van de
districtsraadsvergadering is beperkt. De districtsraad komt drie keer per jaar bijeen onder
voorzitterschap van de gemeente (wijkmanager) en dan wordt de agenda gevuld met
onderwerpen die gerelateerd zijn aan het beheer van de fysieke ruimte in dit district en de
daarmee verbonden veiligheidsonderwerpen. Er komen mededelingen vanuit de gemeente,
evenals signalen vanuit de wijken waarvan een wijk wil dat de gemeente daar kennis van heeft
of daar iets mee doet.
Uit evaluatie is naar voren gekomen dat de wijkorganisaties nooit namens alle wijkbewoners
(kunnen) spreken, wat de gemeente eigenlijk zou willen. Evenmin kunnen de districtsraden
representatieve stemmingen of peilingen uitvoeren. De districtsraad heeft feitelijk geen echte
bevoegdheden en het doel is primair informatie-uitwisseling. Of die raden blijvend zijn, is eind
2010 zeer te betwijfelen.

Wat speelt er nu zoal?
Wat zijn nu, eind 2010, de extra gezamenlijke activiteiten van de Vogelwijk? De uitgave van
dit wijkboek, de vervanging van de oude totempaal door een nieuwe, die bij het laatste
jaarfeest in augustus door veel van de kleinste Vogelwijkers kleurrijk is beschilderd en die
door de gemeente op 15 oktober 2010 is opgericht, de toezegging van het aanleggen van een
Jeu-de-boulesbaan op het Vogelplantsoen, een werkgroep die alert probeert te volgen wat er
met de voormalige verpleegsterstoren en het omliggende terrein van Nieuweroord gaat
gebeuren om wensen van veel Vogelwijkers invloed te laten hebben op de projectontwikkeling,
de speciale aandacht van het wijkcomité in overleg met de gemeente wat betreft de
ontwikkelingen van het (sluip)verkeer door de wijk en mogelijkheden om extra maatregelen te
nemen vanwege de vele nieuwbouw in het Bioscience Park.
Zijn dat allemaal indrukwekkende gebeurtenissen? Ach, waarschijnlijk niet; ze vallen zeker in
het niet bij het totaal van alle dagelijkse activiteiten van de individuele wijkbewoners. Toch
ondersteunen de jaarlijks terugkerende en de overige gezamenlijke activiteiten de prettige
sfeer in de Vogelwijk.
En dat alles draagt bij tot wat al in het voorwoord werd aangegeven:
“Domweg gelukkig, in de Vogelwijk!”

124 van 141

Colofon
Hoofdredactie
Redactie
Beeldredactie
Vormgeving
Eindredactie
Drukkerij

Hans Dirken
Kees van den Aarsen, Elise Bosman,
Hans Dirken, Eveline Kamstra
Arie Andeweg, Richard Vermeulen
Kees van den Aarsen
Eveline Kamstra
Station Drukwerk, Katwijk
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P. Mioulet (gemeente Leiden), de heer Schevenhoven
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(Anna Fonds), C. de Glopper (gemeente Oegstgeest).
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Spieksma, Ben Hoogduin, Kees en Francien Post, Nico van
der Heijden, Ineke Jansen, Jeannette Matze, Dick de Vos,
Chris en Nellie Smeenk, Ria Hendriksen, Pauline MalouinSevensma, Hans van den Broek, Jaap Buurman †, John
Boelee, Jacques Zwetsloot en zijn dochter, Jacqueline Röst,
Gabrielle Wouter, Walter van Peijpe, A.J. van Haasteren.
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