
Bijna 3 weken na de Peurbakkentocht zijn de sporen hiervan nog steeds
waarneembaar in de Leidse grachten. Daniël Siepman en Aaf Verkade za-
gen dinsdag 2 snoepzakjes drijven bij inspectie van 175 meter kademuur.

Getal van de dag

2
Snoepzakjes

Een van de dingen die je leert in arme lan-
den is dat je weinig nodig hebt.

Zo heb ik in Marokko met een half emmertje
putwater in een onverlichte kamer ’gedoucht’,
met een zaklantaarn tussen mijn tanden ge-
klemd. En moest ik het ooit in een Portugees
hotel, zonder stromend water en zonder bad-
kamer, doen met een keteltje lauw nat.
Na deze ervaringen is mijn douchetijd in Ne-
derland aanzienlijk verkort. Ook al omdat het

als journalist vrijwel ondoenlijk is om echt vies
te worden.
Maar nu deel ik mijn huis met iemand die
rustig aan twaalf tot vijftien minuten onder
een loeihete warme straal staat. Tegen wie ik
elke dag vergeefs roep - soms schreeuw - dat
het op deze aardbol een ongekende luxe is om
met drinkwater te douchen. Doe die kraan nu
dicht!
Die droogte komt me dus goed uit. Niet langer

dan vier minuten, zeg ik tegen mijn zoon van
zestien. Hoe lang is dat dan, vraagt hij. Ik heb
gewoon niet in de gaten dat ik zo lang onder
de douche sta, zegt hij. En hij neemt zijn
smartphone mee in de badkamer. Als Maria
También van Khruangbin (3.11 minuten) is
afgelopen, moet de kraan dicht. Ja toch? An-
ders weet hij ook niet hoe het moet.
Douchen met een smartphone. Ik ga een eier-
wekker kopen. Of, beter nog, een zandloper.

60 seconden Erna Straatsma � e.straatsma@hollandmediacombinatie.nl

Droogte

Smit - die ook voor deze krant
schrijft - en zijn vriendin Hope
Wicks maakten dinsdag een roman-
tische avondwandeling in de Leidse
Hout. ,,We liepen langs de herten.
Er was geen vuiltje aan de lucht. Tot-
dat we opeens gepiep hoorden.’’ Ze
zagen de kop van een hertje boven
het water van de vijver uitsteken.
,,Het jonge dier was aan het trappe-
len voor zijn leven.’’
De oever was te steil, waardoor het
beestje niet zelf op de kant kon
klimmen. ,,Zijn ouders stonden er-
bij, maar ze konden niks doen. Ook
de andere herten kwamen kijken,
net als in een Disneyfilm’’, zegt hij
en laat een filmpje zien waarop het
beestje zachtjes piept. Smit stond
achter het hek en durfde niet gelijk
over het hek heen te klimmen en in
het water in te springen. ,,Ik was
bang dat ie dan zou schrikken en
zou verdrinken.’’
Hij belde de politie die niet veel later
aankwam. ,,Zij knipten het hek
door en gelijk zwom het hertje weg.
Hij kreeg nog meer water binnen.
De agenten konden zo snel het wa-
ter niet in, omdat ze hun pistolen
eerst af moesten doen. Het duurde
te lang, dus toen ben ik erin ge-
sprongen.’’
Hij viste het hertje uit het water en
legde hem op de kade. ,,Hij had al
niet veel leven meer in zich. Ik kon
hem makkelijk pakken.’’ Smit en de
agenten probeerden het dier 20 mi-
nuten lang te reanimeren en zijn

vriendin gaf een mond-op-mondbe-
ademing. Het mocht niet meer ba-
ten. Het beestje overleed. 
Met een nat pak en een naar gevoel
fietsten Smit en zijn vriendin naar
huis. ,,Aan het begin had ik een paar

foto’s gemaakt, toen dacht ik nog
dat het goed ging aflopen. In films
loopt het altijd goed af. Hier helaas
niet, het was heel zielig.’’
In de dertig jaar dat er hertjes in het
park lopen, zijn er nog nooit eerder
problemen geweest, zegt David
Brandwijk. Hij is coördinator bij
Kinderboerderij Merenwijk en ook
verantwoordelijk voor deze herten-
weide. ,,Het is jammer, maar dit is
echt een incident’’, benadrukt hij.
Hij ziet geen aanleiding om de steile

oever aan te passen. ,,Dit is maar aan
één kant van het water. Op alle ande-
re plekken is een natuurlijke oever.
Elk jaar worden er zes, zeven gezon-
de kalfjes geboren. Deze biotoop is
heel geschikt voor herten.’’ 
Ook Theo Jonker, beheerder van het
park, ziet geen aanleiding om de
oever aan te passen. ,,De herten lo-
pen meestal aan de andere kant, bij
het theehuis. Het is voor mij de eer-
ste keer dat er een hertje is verdron-
ken. Laten we hopen dat het niet
meer gebeurt.’’ 
Het is niet bekend hoe het hertje in
het water terecht is gekomen. 

’In de film loopt het altijd goed af ’
Liza Janson

Leiden � Met kleren en al sprong de
Leidse student Michiel Smit dins-
dagavond in de vijver van de Leidse
Hout. Hij probeerde een jong hertje
te redden dat in het water lag te
spartelen, maar het was tevergeefs.
Na een reanimatie overleed het her-
tje. 

De herten in het park komen op het gepiep van het hertje af. FOTO MICHIEL SMIT

In de hal van de praktijk in Roelo-
farendsveen hangen aan de muur
tientallen foto’s van baby’s die zij

geboren hebben zien worden. Het
zijn er sinds de start in 2013 al ruim
zevenhonderd. De drie zijn gek op
hun vak, maar vinden dat het werk
van een verloskundige op sociale
media niet goed tot zijn recht
komt. Zo ontstond het idee voor
De Vlogkundige, waar zij in video’s
en blogs over de zwangerschap en
bevalling vertellen. „Veel beschik-
bare informatie past niet bij deze
tijd en de focus ligt vaak op de
alternatieve kant van de verloskun-
de en zwangerschap”, legt De
Groot uit. „Het eten van ananas-
harten om de bevalling op gang te
brengen, bijvoorbeeld. Dat is ner-
gens op gebaseerd.”
De verloskundigen zien dat soort
tips steeds vaker voorbijkomen op
populaire mommyblogs, vrouwen
die ervaringen over het moeder-

schap op sociale media delen. De
Groot: „Vrouwen zijn daardoor
kritischer geworden. Ze komen op
ons spreekuur en zeggen: ik heb
dit gehoord. Hoe zit dat? Dat is
soms lastig, maar wij willen open-
staan voor die kritische noot. Wij
vinden het belangrijk om informa-
tie te delen die wetenschappelijk is
onderbouwd. Het maakt me niet
uit wat een vrouw daarmee doet,
als ze haar keuze maar kan maken
op basis van betrouwbare informa-
tie.” 

Wennen
Kijkers zien ’een week uit het leven
van de verloskundige’, hoe echo’s
worden gemaakt en zwangere
vrouwen krijgen tips om de zomer
door te komen. De drie moeten
eraan wennen zichzelf op beeld

terug te zien. Ook het combineren
van verloskundige zijn en filmen
gaat nog niet vanzelf. „Ik heb de
deur van de lift in het ziekenhuis
laatst drie keer open en dicht ge-
daan voor een leuk shot, maar ik
moest ook opschieten, want ik
moest naar cliënten toe”, geeft De
Langen als voorbeeld. Het filmen
van een bevalling staat niet op de
planning. „Iedereen weet hoe een
kind geboren wordt. Interessanter
is later zien wat wij tijdens een
bevalling doen”, vindt Breman.
Ze zijn aardig op weg met De Vlog-
kundige, maar er valt ook nog veel
te leren, vinden ze. „We zijn geen
sociale media-experts”, zegt Bre-
man die een workshop bloggen en
vloggen heeft gevolgd. „De Vlog-
kundige is uniek, maar hoe zorgen
we dat het wordt opgepakt en hoe

maken we ingewikkelde informatie
boeiend?” De Groot: „En we willen
ook niet belerend zijn. Niemand
zit te wachten op een video waarin
wij vertellen hoe slecht roken en
drinken wel niet is tijdens de
zwangerschap.” 
Voor de komende maanden staan
genoeg nieuwe video’s gepland.
„We hopen uiteindelijk op meer
volgers. Het zou gaaf zijn als onze
video’s in heel Nederland worden
bekeken en wij echt iets gaan bij-
dragen”, zegt Breman. „Maar in de
eerste plaats blijven we natuurlijk
altijd verloskundigen en geen
vlogkundigen.” 

De verloskundigen zijn onder de naam
De Vlogkundige te volgen op Instra-
gram, YouTube, Facebook en via
www.devlogkundige.nl.

Verloskundigenpraktijk Roelofarendsveen maakt vlogs. Vlnr: Cindy de Groot, Lisa Breman, Lana de Langen. FOTO HIELCO KUIPERS

Veense verloskundigen vloggen over zin en onzin rondom de zwangerschap

Vlogkundigen zijn bij de tijd
Roelofarendsveen � Midden in de
nacht opstaan om een baby ter
wereld te brengen en na een paar
uurtjes slaap weer fris en fruitig
een eerste echo bij een zwangere
vrouw uitvoeren. Het werk van
Lana de Langen, Cindy de Groot en
Lisa Breman van Verloskundigen-
praktijk Kaag en Braassem is alles
behalve saai. Op het online plat-
form De Vlogkundige geven ze
anderen nu een kijkje in hun le-
ven. „We willen laten zien dat we
moderne verloskundigen zijn.”

Op 34 foto’s toont Witteman het
werk voor en achter de schermen
van het cluster. De 360 medewerkers
doen veel: ze vegen, onderhouden
het groen en zamelen het afval in.
En dat niet alleen: ze onderhouden

wegen en bruggen, riolen en water-
kanten, speelplekken en straatlan-
taarns.
De tentoonstelling ’Beheer in beeld’
geeft bezoekers een idee van het
werk van de afdeling, maar laat ook
de inzet, het vakmanschap en de
liefde voor het vak en de stad zien.
De fototentoonstelling is de hele zo-
mer gratis te bezoeken in de hal van
het stadhuis, tijdens de reguliere
openingstijden. 

Beheer van stad in beeld gebracht
Leiden � Fotograaf JP Witteman
heeft de medewerkers van het ge-
meentelijke cluster ’Beheer’, die de
stad stad schoonhouden, in beeld
gebracht. De tentoonstelling is te
zien in het Leidse stadhuis. 

Onlangs ontving de nieuwe wet-
houder duurzame verstedelij-
king, ruimte en wonen, Fleur
Spijker (D66), de twee partijen die
plannen voor het te ontwikkelen
gebied hebben ingediend. Ener-
zijds de MeyerBergman Erfgoed
Groep (MBEG), die in Leiden
graag wil doen wat ze in Amster-
dam al met de Westergasfabriek
deden. De Watergasfabriek staat
voor versterking van de cultuur-
sector en verruiming van het aan-
bod van horeca en evenementen.
Anderzijds het Nieuw Leids Bol-
werk, een burgerinitiatief van
omwonenden die de gevolgen
van die plannen voor het woon-
klimaat vrezen en daarom met

een alternatief zijn gekomen waar-
bij wonen, duurzaamheid en groen
de voornaamste pijlers zijn. ,,De
wethouder heeft MBEG duidelijk
gemaakt dat er nu twee serieuze
voorstellen op tafel liggen’’, aldus
initiatiefnemer Rutger Engelhard.
,,Het vorige college heeft een inten-

tieverklaring met MBEG gesloten,
maar ons plan is veel meer in lijn
met het programma van het nieuwe
college. Het zou me dan ook niet
verbazen als ze voor ons kiezen.’’
Dat het ze ernst is, blijkt wel uit het
feit dat Stefan Witteman, architect
van Nieuw Leyden in de arm is ge-

nomen. ,,Als je een kans van sla-
gen wilt hebben, moet je het se-
rieus aanpakken. Ik was pas bij de
planeconoom van de gemeente
om onze plannen door te reke-
nen. Die moest wel even wennen:
normaal zat hij altijd met project-
ontwikkelaars aan tafel.’’
De geplande geluidstest - op het
niveau waarop MBEG evenemen-
ten wil organiseren - en de huis-
kamergesprekken met buurtbe-
woners, om nog meer input en
draagkracht te genereren, zijn
even uitgesteld. ,,Op verzoek van
de wethouder hebben we onze ac-
tiviteiten tot 15 september opge-
schort. Ze hecht veel waarde aan
de diverse belangen en meningen
van de buurt en betrokken stads-
partijen en wil graag een breed
participatieproces voorbereiden,
zonder continu te hoeven reage-
ren op ad hoc ontwikkelingen.
Dat juichen wij toe en die ruimte
gunnen we haar dan ook graag.’’

Nieuw Leids Bolwerk geeft wethouder tijd
Robert Toret

Leiden � Wordt het De Watergas-
fabriek of toch het Nieuw Leids
Bolwerk? De toekomstige invul-
ling van het Energiepark is alles-
behalve een uitgemaakte zaak. 

DONDERDAG 12 JULI 2018 LDN 10

2 Regionaal

Leiden
en omgeving

LDN 11 DONDERDAG 12 JULI 2018

Regionaal 3

Leiden
en omgeving

Student probeert
klein hertje te
redden, tevergeefs
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Het ontwerp van architect Stefan Witteman. IMPRESSIE NIEUW LEIDS BOLWERK


