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1 INLEIDING: ONS HEDENDAAGSE SCHOOLBORD HEEFT GEEN KEURSFLIJF 
 

Onder leiding van Frater Olav hebben we allemaal nog in de jaren 1962-1967 moeten leren om alles wat 

uitlegbaar was te illustreren en te verduidelijken met schetsen, overzichten, kernwoorden  en -- pijnlijk 

jammer voor mezelf -- ook met duidelijke, fraaie tekeningen op het schoolbord. In onze klas blonk vooral 

Marcel Schrage uit in het illustreren. Hij verfraaide zijn didactische of lichtelijk verknipte opvoedkundige 

boodschappen zelfs met lollige, cartoonachtige figuurtjes  die de boel in de maling namen.  

Maar de tijden zijn veranderd. Gewapend met een muis en een toetsenbord produceren, kopiëren, citeren  

en plagiëren we erop los! Ons moderne schoolbord, POSTVAKH3, is daarvan het overtuigende bewijs. Zelfs 

illustratieve minkukels als ondergetekende kunnen zo hun verhalende was doen en hun witte, bonte, vuile, 

tere en steriele biografische wasgoed etaleren op geduldige beeldschermen waar ook ter wereld.  

 

Ons hedendaagse schoolbord wordt niet meer gehinderd door de beperkingen en inperkingen  van een-

bord-met-krijtjes-in-een-klaslokaal! Er is geen enkel keurslijf meer. Uit de bezoekers-statistieken die onze 

Webmaster Frits elke maand ontvangt, blijkt bijvoorbeeld dat sommige oud-klasgenoten andermans 

levenswasjes zelfs midden in de nacht inspecteren. Andere anonieme lieden doen dat vaak en langdurig op 

de raarste plekken van onze wereldkloot. Ze laten zich namelijk virtueel bedienen door Servers op 

uiteenlopende plekken als de Seychellen, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Curaçao en Brabant. 

En sommigen verblijven zo te zien permanent op een planeet die zichzelf alleen maar ‘planet’ noemt… We 

zijn wis en waarachtig een mobiel volkje! Zelfs de beste websiteanalist kan ons niet echt te pakken krijgen. 

Desondanks is er wél heel veel te vertellen over ons groepsgedrag ten aanzien van de nu één jaar oude 

boreling die door zijn geestelijke vader gedoopt werd als <Postvakh3.nl> . Dit rapportje is daarvan het eerste 

integrale verslag. Het beantwoordt drie principale vragen over gebruik, aanbod en aansluiting van het 

leesaanbod op de behoeften en interesses van onze groep oud-klasgenoten uit de jaren 1962-1967   

 

 

2 ABACADABRA … VERHULT MODERNE LUCHTKLOPPERIJ 
 

Webmeester Frits Le Roux blijft het herhalen: Hij houdt de door hem gecreëerde virtuele ontmoetingsplaats 

voor oud-Ludgerianen in de lucht als na één jaar blijkt dat er <goed gebruik> van wordt gemaakt. Zoals je 

ziet: Meester Frits houdt zich met die vage toezegging behoorlijk op de vlakte. Klaarblijkelijk heeft hij die 

schimmigheid opgedaan tijdens zijn spel als webmaster. In het zo helder en technisch ogende informatica-

vak barst het namelijk van wazig, onduidelijk en misleidend taalgebruik! Zo is daar een pagina nooit een 
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bladzijde, is één bezoeker eigenlijk het (IP-) adres van één machine, wordt met ‘hit’ helemaal geen voltreffer 

bedoeld, en ga zo maar door. Kortom: misleidende taal en suggestieve termen alom! Abacadabra  ten top! 

Maar, beste lotgenoten, laat je niet afschrikken. Lees nieuwsgierig verder want ik ben er in geslaagd om 

interessante, flatteuze en onbetwistbare feiten op tafel te krijgen. Ze zijn verzameld in het Feitenboek dat 

je via het kaft van dit rapportje kunt bereiken. De belangrijkste ervan bespreek ik in de nu volgende 

paragraafjes. 

 

 

3 EEN FRAAI BEELD VAN ONS GEBRUIK VAN POSTVAKH3 IN 2016 
 
De onderstaande fraai vorm gegeven Tabel-met-Grafiek is een voorbeeld van het hierboven door mij 
gesignaleerde onduidelijk en misleidend taalgebruik. Commerciele informatica-jongens brengen zo hun 
opgeklopte lucht graag aan de naïve koopman en andere afnemers van hun analyses. Immers, wat blijkt? 
 
Op het eerste gezicht denk je dat de onderste regel meldt dat onze site 404 bezoekers heeft gehad die er 
tesamen 979 keer een kijkje namen. En ze lijken ook best veel informatie verslonden te hebben. Er wordt 
immers melding gemaakt van 4.286 pagina’s! Als niet-technicus begrijp je niet waar die 17.794 voltreffers 
(hits) op slaan. Dus maak je je daar niet verder druk om. Van de gerapporteerde bandwijdte van 5.99 
GigaByte begrijpen we dat hier aangegegeven wordt hoe groot (=snel) de transportcapaciteit (per seconde) 
is. Maar wat doe je verder met dat vervoersgegeven? Ik liet het in ieder geval links liggen…. 
TABEL 1: Jaaroverzicht van het bezoek aan onze alumni website  

Monthly history    

  
            

  

  
Jan 

2016 
Feb 

2016 
Mar 
2016 

Apr 
2016 

May 
2016 

Jun 
2016 

Jul 
2016 

Aug 
2016 

Sep 
2016 

Oct 
2016 

Nov 
2016 

Dec 
2016 

  

 

Month 
Unique 
visitors 

Number of 
visits 

Pages Hits Bandwidth 

Jan 2016 13 30 128 617 332.10 MB 

Feb 2016 56 150 761 3,512 1.51 GB 

Mar 2016 34 90 331 1,262 451.76 MB 

Apr 2016 16 33 132 603 233.57 MB 

May 2016 41 89 305 1,304 319.99 MB 

Jun 2016 37 83 262 834 288.66 MB 

Jul 2016 19 50 151 879 295.97 MB 

Aug 2016 51 102 353 1,459 741.83 MB 

Sep 2016 32 68 249 1,171 219.57 MB 

Oct 2016 32 100 390 1,558 564.01 MB 

Nov 2016 32 86 698 2,178 367.33 MB 

Dec 2016 41 98 526 2,417 768.63 MB 

Total 404 979 4,286 17,794 5.99 GB 
 

 

 
Maar bij verder onderzoek in de vakliteratuur blijkt iets anders. Twee voorbeelden:  

• Met <unieke bezoekers> bedoelt men het <aantal verschillende computers> dat de website 

bezocht. Gebruik jij bijvoorbeeld thuis in je werkkamer 1 computer, op reis 1 laptop, en in je luie 

stoel ook nog een tablet, dan wordt JIJ als 3 unieke bezoekers gerekend. Dag Drievuldigheid! ☺ 
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• Met het <aantal pagina’s> ga je helemaal de mist in. Eén normale tekstpagina (titel, plaatje, tekst, 

en ander fraais) bestaat in het website-jargon uit een groot aantal <pages>! Geen wonder dat 

onze Ludgerjaargang  4.286 web-pagina’s verorberde… 

 

In dit verslag heb je geen last van al die informatica rimram. Ik gebruik gewoon eenduidig Nederlands. En 

uit consumentenonderzoek weten we dat onze minderheidsgroep --Nederlandse Babyboomers met lang-

durige onderwijservaring-- niet zoveel verschillende apparaten gebruikt voor het verorberen van nieuws van 

lieden met wie ze 50 jaar geleden optrokken. Één unique visitor is in ons Postvakgeval dan ook bijna altijd 

op te vatten als één oud-klasgenoot ♫.  

 

 

4 HET LEES- EN KIJKAANBOD ONDER DE LOEP  
 

4.1 De vicieuze interessecirkel van vraag-en-aanbod 

Toegepast op het leesaanbod, zien we dat er sprake is van een  

vicieuze interessecirkel. Immers, het leesaanbod op de site 

heeft als gevolg dat dit aanbod de interesse van oud-

klasgenoten oproept die het dan lezen en zodoende de 

interesse van de lezers vaak versterkt,  terwijl dat effect er op 

zijn beurt weer voor zorgt dat de aanbieders (auteurs) van 

bijdragen zich blijven uitsloven en er soms nog een schepje 

boven op doen om nog meer van hetzelfde 

(artikelen) te leveren. Er is a.h.w. sprake van een 

tredmolen die het aanwezige leesaanbod in 

stand houdt en zelfs vergroot. Ook geldt dat het 

moeilijk is voor zowel auteurs als lezers om uit die 

tredmolen te breken als ze er eenmaal in zitten. En dat is nou precies de impliciete bedoeling van dat ene 

organisatie-radertje dat het alumni-gevoel en de organisatie ervan draaiende houdt. Bekijk nog eens de  

organisatie-afbeelding van alumni-clubs op blz 2 van dit verslag om precies te begrijpen wat ik hier bedoel!  

 

Vanuit een meer psychologische hoek bezien, zien we in de leesstatistieken over ons Postvakh3 dat ook hier 

DE WET VAN DE AANTREKKELIJKHEID aan het werk is. Het 

diagram hiernaast geeft daarvan een vereenvoudigde 

impressie. Je kunt op elk punt je redenering starten in deze 

werkelijkheidscyclus van 5 overlappende elementen. 

Bijvoorbeeld: De gedachten (thoughts) van een auteur 

kristalliseren zich uit tot het leesaanbod (words). Dit aanbod 

leidt tot leesgedrag (action) van websitebezoekers. Dat feit 

wordt (statistisch) door onze webmaster gesignaleerd en 

meegedeeld aan de auteurs (results). En dat leidt bij die 

schrijvers tot het nieuwe idee dat de bezoekers interesse 

hebben in zijn vertelseltje (beliefs). En ja hoor: we gaan nu 

een volgende ronde in, want die actieve oud-klasgenoot 

begint te broeden op een nieuw verhaaltje (thoughts) en zet 

zijn pen aan het werk op een blanco pagina (words)….  

En héél belangrijk voor zowel de lezer als de auteur:  Dit hele gedoe levert een grote hoeveelheid 

persoonlijke energie  op! Het deelnemen aan dat alumni-gebeuren versterkt ons gevoel van welbevinden. 

Niets bijzonders eigenlijk: we zijn immers sociale  wezens!   
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4.2 Het leesaanbod in verbluffende cijfers 

Na lezing van het voorgaande zal het opmerkelijke succes van Postvakh3 niet meer verbazen. De site ging 

eind 2015 de lucht in. En meteen bleek het een hoogvlieger: in december waren er al 41 unieke bezoekers. 

En dat is heel veel als je je realiseert dat het aantal documenten dat er te kijk stond nog uiterst beperkt was. 

Pas eind januari 2016 stonden er 27 lezenswaardige stukken op de virtuele planken. Het tabelletje  

hieronder is ontleend aan tabel 3 in het Feitenboek. Daar vind je meer details. Ook worden daar in tabellen 

2, 4 en 5 alle bijdragen en inzendingen van oud-klasgenoten steeds met hun volledige titels en auteursnaam  

gepresenteerd. Wel zo handig als je weten wilt wat de lezers precies krijgen voorgeschoteld! 

 
 

TABEL 2: het leesaanbod & het aantal leveranciers van bijdragen aan onze alumni site postvakh3.nl 

TYPE BIJDRAGE AAN POSTVAKH3 Jan mrt jun sept dec 

I         LEESAANBOD -- alle aanwezige documenten per categorie/type     
1 A. GEPRODUCEERD/GESCHREVEN VOOR PUBLICATIE OP DE WEBSITE  

2 leesaanbod: aantal geproduceerde en aanwezige documenten   5 10 13 21 29 

3 aantal auteurs van de in regel 2 genoemde documenten 2 4 4 4 5 

4 B. EERDER/ELDERS GEPRODUCEERDE/GESCHREVEN T.D.V. OPNAME OP DE WEBSITE  

5 aantal ingezonden al bestaande documenten die op de site aanwezig zijn 4 5 10 10 17 

6 aantal inzenders  2 3 3 3 4 

SUBTOTAAL 1:  aantal stukken dat op de website terecht kwam   9 19 23 31 46 

SUBTOTAAL 2:  aantal tekstleveranciers dat het leesaanbod realiseerde    4 7 7 7 9 

7 C. EDITIES VAN DE ALUMNI-PERIODIEK HILVERSUM 3      

8 aantal beschikbaar gemaakte edities, aanwezig op de site  18 19 20 21 22 

9 Aantal auteurs per editie verschilt -- -- -- --  

10 D. TOTALE LEESAANBOD - in aantallen documenten (A+B+C) 27 34 43 51 68 

 

De snelle groei van het leesaanbod dat speciaal werd geproduceerd voor de site is opvallend. Het aantal 

documenten klom van 9 in januari tot 46 in december. Dat is een vervijfvoudiging! Bijzonder groot voor een   

kleine alumni-groep van zo’n 45 nog levende, voormalige Ludgerleerlingen. Zeker als je je ook nog eens 

realiseert dat er slechts 5 auteurs van nieuwe stukken en 4 inzenders van historische en andere al bestaande 

teksten waren!  Voor een volk en een beroepssector (onderwijs) waarvan bekend is dat ze niet zo schrijverig  

zijn, betekent dit een exceptioneel hoge productie.  Een klopje op eigen borst is wel verdiend!   En er mag 
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gerust nog een pluimpje op eigen hoed bij als je ziet dat er in één jaar tijd ook nog 4 nieuwe edities van onze 

alumni periodiek Hilversum 3  verschenen! 

 

Ook is er sprake van een exceptioneel groot aantal actieve auteurs en inzenders bij onze periodiek: 14 oud-

klasgenoten en 3 voormalige studenten van andere Ludger-jaargangen produceerden in het afgelopen jaar 

2016 in totaal 36 nieuwe teksten voor Hilversum 3! Dat ploegje van 14 verschillende H3-schrijvers maakt 

ruim 31% uit van onze hele club oud Jaargenoten!i En daarbinnen waren er 4 veel-schrijvers die ook nog 

eens het leeuwendeel van de 68 website-documenten voor hun rekening namen. CHAPEAU! -- Petje af! 

Onze <scharnier-jaargang 1962-1967> bewees ook nu weer eens dat onze oude reputatie <vernieuwend> 

te zijn binnen de Prima Donna Ludgerusii nog steeds van toepassing is.  

Maar dit relatief groot aantal eigen producties en schrijvers mag eigenlijk ook wel verwacht worden als 

we letten op het uitzonderlijk hoog werk- en denkniveauiii dat onze Ludgerlichting bereikte in de actieve 

beroepsjaren die volgden na 1967.  Eindnoot II licht deze constatering verder toe.  

  

4.3 En waar gingen al die website-producties eigenlijk over? 

Omdat onze leeftijdsgroep een uitermate kapitaalkrachtige consumentenmarkt vertegenwoordigt, zijn er 

ontelbare (markt)studies over onze interesses en tijdsbesteding iv  . Een vlot vertelde studie over onze 

lotgenoten in Brabantv  laat zien dat het interesseprofiel van onze huidige 

Senioren vooral wordt gekenmerkt door de volgende vijf interessegebieden -- 

die voor een deel of allen tezamen bij één persoon kunnen voorkomen: 

1) De natuur scoort het hoogst bij 43% van onze zuidelijke leeftijdsgenoten 

      Daarna wekken drie culturele aanbod-items hun interesse: 

2) klassieke muziek bij 29,5%,  

3) literatuur en poëzie bij 27 % 

4) beeldende kunst, schilderkunst en fotografie bij 25,5%. 

5) En tot slot: het aanbod ‘geschiedenis’ fascineert 23,3% van onze generatie. 

 

Maar bij hen en ook bij ons zien we het verschijnsel dat interesse niet noodzakelijkerwijs samen gaat met 

‘actieve beoefening’ c.q. productie. Dat ervaar je heel bewust als je in het Feitenboek met behulp van de 

titels in Tabel 4 zelf nagaat wat jezelf zoal uitspookte op het gebied dat bestreken wordt door elk aan- 

geboden artikel dat je met interesse las. En als ieder van ons ook nog eens het leesaanbod zou rubriceren 

naar inhoud, dan zouden er ongetwijfeld heel veel verschillende typeringslijstjes te voorschijn komen. Ik 

deed dat rubriceringswerk op een vrij abstract typeringsniveau met alle website-artikelen. Het onder- 

staande tabelletje is daarvan het resultaat. Bij onze alumniperiodiek Hilversum 3  is het  aantal vertegen-

woordigde interessegebieden (en dus de typeringen) ongetwijfeld véél en véél groter en diverser.  

TABEL 3: Typering van het leesaanbod naar interessegebied - van alle bijdragen op postvakh3.nl  

TYPERING NAAR INTERESSE-GEBIED DOCUMENT NUMMERS  

LEESAANBOD 
alle aanwezige documenten gerubriceerd in termen van interessegebied van Nederlandse, Blanke Senioren  
1 A. GEPRODUCEERD/GESCHREVEN VOOR PUBLICATIE OP DE WEBSITE - met totaal (=N) 

2 POEZIE & LITERATUUR(ANALYSE)                                                               N=9  30-58-65-68*-70*-72*-74*-82*-91* 

3 (AUTO)BIOGRAFISCHE VERHALEN                                                              N=7 34*-36-72*- 76-78-80-87* 

4 EXISTENTIEEL GETINTE REFLECTIES - op eigen leven of  Ludgerustijd  N=6   34*-38-40-42-52-74* 

5 GESCHIEDENIS -- vooral ons eigen gedeelde Ludgerverleden & erna  N=6 28*-30-32*-60-89*-124 

6 ACTUALITEIT                                                                                                   N=11 44-46-48-50-54-56-63-68*-70*-82*-91* 

7 B. EERDER/ELDERS GEPRODUCEERD/GESCHREVEN T.D.V. OPNAME OP DE WEBSITE 

8 GESCHIEDENIS -- VOORAL ONs EIGEN LUDGERVERLEDEN                    N=12 1- 4-6-8-10-12-14-17-19-25-28-10* 

9 GESCHIEDENIS -- VOORAL WAT NA DE LUDGERUSTIJD GEBEURDE     N=5 21-23-32*-87*-89* 

10 NATUUR                                                                                                          N=1 10* 

11 DIVERSEN -- handige info                                                                             N=1 34 

*=  Dit document wordt met twee interesse-gebieden getypeerd om evidente, inhoudelijke redenen 
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De volgende constateringen specificeren het interesse-profiel van het website-aanbod: 

a) Van de 58 interessekwalificaties die werden toegekend, betrof het in 39 gevallenvi een document 

dat speciaal voor onze website werd geschreven. We willen klaarblijkelijk zelf ons zegje doen en 

nemen maar in beperkte mate genoegen met hetgeen anderen (over ons) vertelden.  67% van het 

leesaanbod betreft immers  zelf geschreven producties.  

b) De interesse in onze gedeelde  Ludgerus-geschiedenis karakteriseert 18 documenten (zie de regels 

5+8+ 9). Dat is 31% van het leesaanbod. 

c) De interesse in de persoonlijke geschiedenis van jaargenoten na afronding van de Ludgerustijd, 

wordt aangegeven in de 13 kwalificaties die werden toegekend aan de documenten van regels 

3+9+één-geval-in-regel-52. Dat is 22% van het leesaanbod. 

d) Beschouwelijke (existentiële) thematiek  passend bij onze gevorderde leeftijd, komt vooral aan 

de orde in 6 documenten (zie regel 4). Ze maken 7% uit van het leesaanbod. Maar verderop zullen 

we in paragraaf 5.4 zien dat deze thematiek het gehele jaar vele malen hoger scoorde in het daad-

werkelijk lezen  van de documenten die op onze alumni website stonden. De auteurs hebben op dit 

terrein dus duidelijk de sterke interesse van de lezers onderschat, en hadden best nog wat meer 

van hetzelfde mogen produceren…  

e) En tot slot: Het is op grond van de hier geleverde aanbodgegevens niet gerechtvaardigd om te 

stellen dat de aangetoonde kwalificaties representatief zijn voor de interesses van onze gehele 

Jaargroep. Het is eerder zo dat een klein groepje van 5 auteurs als smaakmakers hebben 

gefungeerd. Maar dat zal je niet verbazen na kennisname van hetgeen werd uitgelegd over de 

vicieuze interessecirkel in paragraaf 4.1   

 

5 OPVALLEND GOED GEBRUIK VAN  ONZE ALUMNI WEBSITE     
 

5.1 Vaste lezers (bezoekers): checkers, lezers en spoken    

Website-bezoekers gedragen zich niet hetzelfde als boekenlezersvii. Een belangrijk verschil zit hem in de 

snelheid waarmee men van het ene document overschakelt naar het andere -- zowel binnen de site als 

buiten de eerst-bezochte site. Bovendien blijken website-bezoekers vaker eventjes rond te neuzen binnen 

het documentenaanbod dan boekenlezers dat doen binnen een boekencollectie bij hen thuis, in de 

boekenwinkel of in de plaatselijke bibliotheek. Ook is het voor lezers van dit verslag van belang te weten 

dat heel veel (oudere!)bezoekers een website-document opslaan “om later op hun gemak te lezen”, deze 

na (gedeeltelijke) lezing weg clicken, en later nogmaals van de website plukken.viii 

 

In het Feitenboek kun je de details zien van de beschikbaar gebleven gegevens (over 10 maand) en het 

aantal bezoekers aan Postvakh3 dat elke maand deze site aandeed, inclusief het aantal en de duur van hun 

visites. Hier is daarvan een afgeronde samenvatting: 

 

TABEL 4: Gemiddeld aantal bezoekers en bezoekjes & de duur van een bezoek -- per maand in 2016 
nr BEZOEKERSTYPERING   

naar hun verblijfsduur op de site  
bezoek-duur  gemiddeld aantal bezoekers  

Totaal % 

1 CHECKERS: “Is er iets nieuws?” 1s - 2min 43 59 

2 KEUZE MAKERS: “Is dit mijn leesinspanning waard? Voldoende interessant?” 2min-5 min 5 8 

3 LEZERS: “Dit lees ik nu en/of dit sla ik op voor later” 5min-1uur 50 29 

4 LEESFANATEN:  zij lezen langer dan 1 uur terwijl ze op de site verblijven 1 uur +  2 2 

5 SPOKEN = hoogstwaarschijnlijk zoekmachines die de inhoud napluizen op… onbekend 1 2 

6 TOTAAL -- per maand  81 100 

7 WAARVAN UNIEKE (=VERSCHILLENDE) BEZOEKERS= VASTE LEZERS  33 41 

8 Er zijn per maand 4 de onderhoudsbezoeken van Webmaster Frits Le Roux  ? 1 3 

9 UNIEKE LEZERS DIE uitsluitend EEN LEESBEZOEK BRENGEN AAN POSTVAKH3 nvt 32 97 

10 GEMIDDELDE BEZOEKDUUR AAN DE SITE  - per maand, per vaste lezer TOTAAL 29.20 UUR : 33 =  54 MINUTENix 

TOTAAL AANTAL BEZOEKEN IN GEHELE JAAR: 979 -- PROPORTIE JAARGENOTEN DAT ACTIEF BELANGSTELLING TOONT: 80%  
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In bovenstaande tabel valt onmiddellijk het volgende op: 

a) Aantal bezoekers: Elke dag is er minimaal één unieke bezoeker -- hoogstwaarschijnlijk een oud-

klasgenoot (of zijn nabestaande).  Er waren er gemiddeld 33 per maand. 

 

b) Proportie jaargenoten dat actieve belangstelling toont voor de site: Het is opmerkelijk dat er 

gemiddeld elke maand 33 unieke bezoekers komen. Immers er zijn maar 431 nog 

levende oud-klasgenoten. Daarvan doen er 2 expliciet niet mee met het 

Ludgerusgebeuren. M.a.w. 80 % van onze Jaargang (=33:41) toont 

maandelijks actieve interesse! Dat zijn de vaste lezers! Dit ondanks 

gezondheidsklachten en ander (toenemend) ongemak van onze 

leeftijdsgroep. Onze site blijkt een grote aantrekkingskracht te 

hebben. Dat blijkt ook uit punt c hieronder. 

 

c) Er zijn opvallend veel bezoekers die langdurig aanwezig blijven:  Elke maand zijn er gemiddeld 50 

‘langer durende’ bezoeken. Dat betekent dat elke vaste klant bijna  2 keer per maand langdurig 

aanwezig is:  (50 + 2) : 33 = 1,6 bezoek. En bovendien ruim 1 keer (43:33) alleen even ‘checkt’ of er 

iets nieuws op de site staat: zie regel 1 in de tabel. Dus 3 bezoeken per maand per vaste klant. 

Gemiddeld verblijft elke vaste lezer bijna 1 uur per maand op de site  (54+ min).  Maar aangenomen 

moet worden dat hij herhaaldelijk documenten heeft opgeslagen om ‘later te lezen’.  

 

d) Bezoekhandelingen & bezoekintentie van de vaste lezers:  Uit de combinatie van regel 10 

(bezoekduur) met de gedetailleerde downloadgegevens die je vindt in Tabel 3 van het Feitenboek 

kan met 100% zekerheid worden gesteld dat  onze oud-klasgenoten veel ‘browsen’ (bladeren) in 

het leesaanbod en bepaalde documenten herhaald bezoeken om ze (voor een deel) weer eens te 

lezen of ‘toch maar op te slaan’ om ze later op hun gemak (deels) te herlezen. Dit duidt op een  

onze leeftijdsgroep typerend gedrag dat met reminiscentie2 gepaard gaat.    

 

e) De spoken die maandelijks onze website aandoen vanaf februari, zijn 

nagenoeg zeker zoekmachinesx die binnen onze website nagaan of er bepaalde 

zaken aan de orde komen waarin hun eigenaars/opdrachtgevers geïnteresseerd 

zijn. Dat kan van alles zijn. Maar doordat deze spoken geen moeite doen om hun 

bezoeksporen  uit te wissen, lijken ze ook een ‘waarschuwende’ boodschap af te 

willen geven: “Pas op! We houden je in de gaten!” Ik zie dit verschijnsel als een 

compliment. Immers, die onbekende waakhonden vinden dat een of meer van onze auteurs in 

staat zijn om belangrijke en/of vertrouwelijke dingen te schrijven ….die hen wellicht onwelgevallig 

zijn. Is Big Brother watching? 

 

Ons concentrerend op de 33 vaste lezers van onze website valt verder op:  

f) Aantal vaste lezers dat langdurig op de site verblijft: 50 keer per maand blijft iemand ‘hangen’ 

tussen de 5 en 60 minuten. Zie regel 3 in de tabel. Mede op grond van het grote aantal levens- 

documenten dat bezocht wordt (zie de specificaties in Tabel  3 van het Feitenboek) kunnen we 

hieruit afleiden dat bepaalde existentiële, leeftijdsgebonden thema’s onze interesse hebben. Ik 

 
1 POTENTIEEL AANTAL LEZERS 
Van één voormalig klasgenoot is geen email-adres bekend. Dat hoeft niet te betekenen dat hij geen internet heeft. Gemakshalve 
reken ik hem i dit verslag wel tot de potentiele lezersgroep van 43 nog levende ex-klasgenoten.  

 
2 REMINISCENTIE  
In paragraaf 5.2 wordt deze zo typerende bezigheid van leeftijdgenoten (70-plussers) verder toegelicht, omdat het overgrote deel 
van het leesaanbod deze activiteit a.h.w. uitlokt en dus het gebruik ervan in positieve zin beïnvloedt.  



10 
 

doel o.m. op zaken als <afscheid nemen van het leven>, <de zin en onderlinge relatie van liefde, 

seks, en trouw>, <welke sporen onze Ludgertijd naliet in ons leven>, en <actuele problemen en 

levensinzichten (samenhangend met ouderdom, met afscheid van geliefden en met het naderen 

van de dood van zichzelf en van geliefden in dezelfde leeftijdscategorie).   

 

g) Bezoekfrequentie van onze vaste lezers:  Gemiddeld komt bijna elke bezoekende oud-klasgenoot 

elke maand minimaal: 

• één keer eventjes kijken of er al iets nieuws op de site staat, om daarna weer te vertrekken 

door de site te sluiten  -- Zie regel 1 van de tabel. 

Exact cijfer: 33:41. Gemiddeld doet 77% v.d. unieke bezoekers dit. 

• één tot twee keer om een document te lezen, (deels) te herlezen, en/of om er een of meer 

op te slaan op de eigen computer. Dat laatste gebeurt herhaaldelijk en heel vaak3. 

Exact cijfer: 57 (regels 2+3+4) : 33. Gemiddeld dus 1,7 keer een bezoek per vaste lezer/mnd. 

 

 5.2 Behoeften van westerse, blanke mensen  

In paragraaf 4.1 werd duidelijk dat <vraag-en-aanbod> zich in een 

vicieuze cirkel tot elkaar verhouden. Maar dit is geen 

automatisme. De inhoud van het aanbod moet wel degelijk 

appelleren aan de (grotendeels onbewuste) behoeften c.q. 

interesses van de lezer! Meestal worden onze (westerse) 

universele behoeften voorgesteld a.h.v. de zogeheten Piramide 

van Maslov.   Ik ga er hier niet verder op in omdat de afbeelding 

redelijk voor zichzelf spreekt en er bergen leesbare artikelen op 

internet zijn te vinden. Wel merk ik op dat de overlevingsrangorde 

(stapeling) van onder naar boven is, en dat de volgorde ervan  niet voor alle culturen helemaal hetzelfde is. 

Vooral holistische (Afrikaanse) volkeren hechten bijvoorbeeld meer waarde aan de 3e laag dan wij. 

Lidmaatschap van de groep (familie, clan, stam) is bij hen veel belangrijker dan veiligheid en zekerheid. 

Vandaar dat sociaal contact en liefde bij hen een fundamentelere  (en in de piramide dus lager gelegen) 

plaats heeft. Dit uit zich ook in de inmiddels overal bekende loyaliteit van illegale Afrikanen in Europa die 

regelmatig grote bedragen van hun miserabel uitbuit-loontje naar hun familie en clan in Afrika sturen -- zelfs 

nog na 20 jaar illegaliteit in miserabele, rechteloze  leefomstandigheden in het rijke Europa.  

 

En wat zijn dan de behoeften van hedendaagse (westerse, blanke) 70-plussers? 

In de Zorgsector vind je tal van studies en opleidingsboeken waarin de behoeften van 70-plussers vooral  

pragmatisch aan de orde komen.xi Echter, juist onze relatief hoog 

opgeleide groep Babyboomers heeft behoefte aan <méér dan 

brood alleen>. Ik benadruk daarom hier het levensbeschouwelijke 

aspect dat we aanduiden met de term zingeving. 

Het is een behoefte waarover onze extreem seculiere generatie 

zich niet vaak expliciet uitlaat, alhoewel de laatste vijf jaar dit 

onderwerp steeds vaker uit de taboesfeer komt. Je ziet in het 

schema hiernaast dat zingeving als <hoogste> menselijke behoefte 

kan worden aangemerkt. Er zijn ontelbare manieren om van je 

 
3 HERHAALD WEGGOOIEN EN OPNIEUW OPSLAAN 
Hierover vernam ik van een bevriende deskundige uit kringen van de Open Source Software Foundation (GNU) dat wij ouderen een 
eenmaal gelezen document vaak weggooien als we het afsluiten -- al da niet onbedoeld. En dat we vervolgens hetzelfde document 
bij herhaalde ontmoeting op een website wederom op eigencomputer opslaan om er stukjes uit te lezen en de plaatjes te bezien. 
Dit verklaart voor een belangrijk deel het grote aantal keren dat we eenzelfde document op de site blijven bezoeken! 
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leven een kunstwerk te maken en daar de zin  van te ervaren. Maar één methode domineert voor 70-

plussers en hoogbejaarden: ik doel op de activiteit die we aanduiden met reminiscentie.  

 

5.3 De voorkeur van 70-plussers voor reminisceren  & hun leesgedrag  

In het verband van dit verslag over het gebruik van ons website-aanbod moet het belang van reminisceren  
uitdrukkelijk worden benadrukt. Immers, reminiscentie is een leeftijd-specifieke manier om onze  
levensbalans op te maken! 
Door het schrijven en lezen of aanhoren van de verhalen over ons eigen leven en dat van anderen, maken 
wij en onze voormalige Ludgerklasgenoten uit de jaren 1962-1967 aan onszelf en aan anderen duidelijk wie 
en wat we zijn geworden. Het is een manier om bij ons zelf -- voor een vertrouwd aandoend publiekxii--  te 
expliceren wat ons heeft gevormd. Vandaar onze aandacht voor alles wat wij zelf en onze oud-klasgenoten 
hebben meegemaakt en gepresteerd, en nog steeds doen.  Zo wordt ons vroegere en huidige leven in een 
relativerend, historisch perspectief geplaatst. En meestal zien we dat dit onze huidige levenskwaliteit 
vergroot….omdat we de zin  ervan beter ervaren, en zo steeds meer zin in leven  krijgen! 
 
Maar je hebt er wel durf, openheid en eerlijkheid voor nodig. Immers, je kunt deze behoefte  aan 

zinbeleving alleen bevredigen als je naar waarheid, en zonder verborgen agenda of geveinsde emoties,  je 

leven de revue laat passeren en daarbij niet de onplezierige zaken verdringt naar vergetelheid. Dus als je 

jouw activiteiten en belevingen op het terrein van de vijf  onderliggende behoeften-niveaus in Maslows 

Piramide kritisch in ogenschouw neemt en waardeert op hun integriteit en op hun medemenselijkheid. Voor 

die laatstgenoemde toetsing heb je empathie nodig! Als je die twee toetsingen goed uitvoert,  dan spreken 

we van verhelderend reminisceren.  

Vanuit sociaal-psychologisch standpunt bezien, kan terecht worden  gesteld dat reminisceren bij een groot 

deel van onze relatief hoog opgeleide Ludgerjaargang 1962-1967 hoog in het vaandel staat om zodoende 

de zin van het eigen leven te expliceren en beter te ervaren alvorens de ogen definitief te sluiten. En dat uit 

zich onder meer door het herhaald lezen van website-documenten die aan reminiscentie appelleren. 

 
 

5.4 Vaste lezers herlezen en verwerken wat de reminiscentie-pot schaft….  

De vaste 33 lezers van onze alumni-website krijgen allen 

hetzelfde beperkte leesaanbod voorgeschoteld dat op 

Postvakh3 wordt aangeboden. Bij een  ‘normaal’ 

leesaanbod zou onze website al lang een stille dood zijn 

gestorven bij gebrek aan lezers. Immers, lezers raken snel 

uitgekeken op steeds maar weer dezelfde nieuws- en 

andere items.  Hun nieuwswaarde  is vluchtig en kan de 

belangstelling niet lang in stand houden. 

Maar dat is nou juist niet het geval met Postvakh3! De 

waardering van de lezers voor het -- in aantal zeer 

beperkte leesaanbod -- is juist groot en aanhoudend 

gebleken! De statistisch vastgelegde bezoekersfeiten die dit 

aantonen zijn vooral te vinden in tabellen 4 en 5 van het 

Feitenboek. Deze paragraaf presenteert daaruit alleen de 

allerbelangrijkste bevindingen. Dat wil zeggen: de bevindingen waarmee webmaster Frits Le Roux en 

(toekomstige) auteurs  hun voordeel kunnen doen om het de lezers zo veel mogelijk naar hun zin  te maken: 

 

1 HERHAALDELIJK HETZELFDE DOCUMENT BEZIEN/LEZEN  

Nagenoeg alle documenten werden gedurende de maanden dat zij  op de site stonden, herhaaldelijk  

bezocht. Dat geldt voor alle types aanwezige documenten op de site. Dus zowel voor de historisch getinte 
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bijdragen over onze vroegere Ludgertijd, als voor de biografische documenten waarin existentiële thema’s 

als liefde, seks, trouw, ouderdomsgebreken, en het levenseinde aan de orde zijn.  

 

2 EEN STERKE, AANHOUDENDE VOORKEUR VOOR EXISTENTIELE ONDERWERPEN 

Als we de minimum-aanwezigheidsgrens van een document op 2 

maanden stellen (=exposure van 2 maanden), dan blijkt dat 

biografische, existentiële onderwerpen het langst en het vaakst de 

belangstelling hadden van de vaste lezers die onze website kent. Ik 

illustreer deze bevinding met slechts drie voorbeelden die het 

levenseind en het erbij horende afscheid aan de orde stellen:  

 

o Het thema <levenseinde> bleef de aandacht vasthouden gedurende 

92%  van de tijd (6,5 maand) dat betreffend biografisch verhaal “Je 

Pijp Aan Maarten Geven”  op de site stond 

 

o  Het <nemen van afscheid van je geliefde> bleef het gehele jaar het  

vaakst gelezen document. Desbetreffend verhaal <Afscheid van 

elkaar> hield de belangstelling door het herhaald lezen (van het 

geheel of van een deel) intensief vast. Het document werd het gehele 

jaar door bezocht; dus 100% van de exposure tijd, en het scoorde in 

de drie eerste maanden continue als meest gelezen document . 

 

• Maar nog verbluffender is het feit dat het gedicht <Voor eeuwig in 

gesprek>  gedurende 60% van zijn aanwezigheidsduur op de site 

behoorde tot de hoogst (= vaakst gelezen) documenten. Door de bank genomen, herlezen Nederlanders 

namelijk zeer zelden een gedicht. De verklaring van deze grote interesse in het genoemde gedicht moet 

waarschijnlijk gezocht worden in het feit dat er hier twee aantrekkingsfactoren tezamen optreden -- iets 

wat je bij een ‘gedicht uit de boekwinkel’ nagenoeg nooit aantreft. Ik doel op a). het feit dat alle lezers de 

auteur (Frits) persoonlijk kennen uit onze Ludgerustijd en  b).de aantrekkingskracht die uitgaat van de 

verwoorde existentiële thematiek die voor onze leeftijdsgroep uiterst actueel is; namelijk hoe we zelf 

omgaan met terminale ziekte en met het  aankomende overlijden of de suïcide van een goede bekende of 

geliefde.  
 

3 INTERESSE IN HET <GEDEELDE LUDGERVERLEDEN>  

De interesse in ons Ludgerverleden is bepaald geen ondergeschoven kindje in het leesgedrag. Integendeel: 

Historische documenten uit de Ludgerusperiode 1962-1967-- veelal aangereikt door clubarchivaris Hennie 

Bouwhuis -- worden frequent (herhaald) gelezen, zij het dat die leesfrequentie minder lang aanhoudt en 

’slechts’ in 50% van de gevallen (6 van de aanwezige 12 historische documenten) één tot drie (of meer) 

maanden tot de Top-10 van meest gelezen documenten behoorden.  
 

4 INTERESSE IN DE LEVENSLOOP VAN OUD-KLASGENOTEN   

In tegenstelling tot de inhoud van onze alumni periodiek Hilversum3  bevat de website slechts van één oud-

leerling teksten die je kunt aanmerken als <integrale levensloopverhalen>. Ik doel op de drie delen van het 

verslag van het biografische diepte-interview dat Frits Le Roux mijzelf afnam. Alhoewel ze tijdens de korte 

periode  (2½ - 3½ maand) dat ze beschikbaar waren steeds behoorden tot de Top 10 van meest gelezen 

documenten, en elke beschikbaarheidsmaand werden gelezen, kunnen er geen harde conclusies aan 

worden verbonden in termen van aanhoudende (herhaalde) interesse. Daar zijn meer gelijksoortige 

documenten over/van andere oud-klasgenoten voor nodig.  
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5.5 Linke soep:  verlinkt naar onze alumni periodiek Hilversum 3 

Een plezierig inhoudelijk aspect van onze alumni website is het feit dat alle edities van onze periodiek  er 

ook in opgenomen zijn.  Dit vergemakkelijkt het wekken van de interesse van de lezers van webdocumenten 

in gerelateerde of gelijksoortige documenten in onze periodiek Hilversum 3. Echter, de maandelijkse 

statistieken die onze webmaster ontvangt, laten niet toe om te constateren wanneer & of een bezoeker 

doorschakelt naar een H3-artikel waaraan gerefereerd wordt in zo’n document op de website.  

 

Echter, het valt op dat er diverse keren juist 

gedurende de eerste maand na plaatsing van een 

specifiek webdocument --waarin dus naar een 

bepaald artikel in een bepaalde editie van H3 wordt 

verwezen-- ook dat betreffende nummer van 

Hilversum 3 werd bezocht.  De lezer frist a.h.w. zijn 

geheugen even op of vergelijkt de eerder gedane 

(biografische) mededelingen in ons tijdschrift met 

hetgeen hij zojuist las op de website.  

 

Door over en weer verwijzingen in beide media te plaatsen, kan de lezer zich meer en langer bezig houden 

met een onderwerp dat hem interesseert! Dergelijke kruisverwijzingen dragen ook wezenlijk bij aan het 

verhelderen van de rode draden in iemands leven. Dus bij het onderkennen van elementen en 

gebeurtenissen die telkens terugkeren. Diverse bezoekers van onze website schijnen dat instinctief aan te 

voelen, want zij verdiepen zich klaarblijkelijk in de gerelateerde artikelen waarnaar een link wordt geboden. 

 

 

5.6 Bijkomend voordeel van biografische verdieping  

Tot slot wijs ik op een en belangrijk bijkomend voordeel van het herhaald kennis nemen van & verdieping 

in elkaars leven. De hier bedoelde alumni-activiteit levert kwaliteitswinst op voor het leven van alle leden 

van de club. Dat geldt voor zowel de auteurs van bijdragen als de lezers ervan. Humanistische  

levenscoaches, pastoraal werkers, (groeps)therapeuten en aanverwante beroepslieden beamen dit en 

wijzen dan in uiteenlopende bewoordingen op toenemende openheid, toenemende (zelf)acceptatie, 

mildheid en rust bij alle betrokkenen.  

 

Ook wordt telkens weer onderstreept dat auteurs en 

lezers meer durf krijgen om meegemaakte of nog 

actuele relationele en andere problemen te 

verwoorden voor een vertrouwd aandoend forum. De 

lezers van dergelijke ontboezemingen ervaren dit vaak 

als een ‘verademing’: Hun eigen levensstrubbelingen 

worden zo herkenbaar en vaak zelfs bespreekbaar! De 

terneerdrukkende taboe-sfeer rond veel universeel 

optredende problemen van westerse senioren 

verdwijnt er door!  En er zijn nog veel taboes! 

 

Een voorbeeld van een taboe-onderwerp waarover we tot nu toe niets vernamen op onze website en ook 

niets over lazen in ons alumni-clubblad is de relatie-frictie van bejaarde stellenxiii. Toch is het zo dat een 

hoog percentage mensen tussen de 60 en 70 jaar kampen met één of meer crisissen in hun relatie. Steeds 

meer leeftijdsgenoten scheiden. <Tot de dood ons scheidt>  blijkt  steeds vaker meer een wensdroom dan 

       Elke link slechts één muisklik van de ander verwijderd…! 
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een realiteit. Het geeft echter moede, inspiratie en energie als je verneemt dat een <bekende van vroeger> 

er in is geslaagd om zijn relatieprobleem te onderkennen, bespreekbaar te maken, en samen met zijn 

partner op te lossen op een manier die beiden soelaas biedt…! 

Wie geeft straks de aftrap voor zo’n bevrijdende inbreng in één van onze unieke alumni-media? 

 

EN TOT SLOT 
Onze alumni website Postvakh3  is een succesverhaal gebleken. En ik durf zonder meer te stellen dat dit 

ook geldt voor onze periodiek Hilversum 3 ! Echter, ons feestje kan niet eeuwig blijven duren. Het bestaan 

van beide media hangt af van de inbreng die we zélf leveren. Maar… we worden ouder, minder actief, meer 

geneigd alleen het allernoodzakelijkste te doen, en steeds beter in het selectief aanwenden van onze 

afnemende energie… Hoe lang we het daarom nog kunnen opbrengen om onze bijdragen te leveren, kan 

niemand nu bevroeden. 

Ik hoop en verwacht er echter het beste van! 

 

 

 

 

 

 

 

IS GETEKEND IN ONS GOUDEN JUBILEUM-JAAR <50 JAAR NA LUDGER> 
te Amsterdam, 12 januari 2017  

Gerard B.Kosse 
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SAMENVATTING 

Deze keer in de vorm van een retentie-en begripstestje! 

 

VUL JE ANTWOORDEN DUS MAAR IN ONDER DE VOLGENDE VRAGEN: 

1 Waarom en hoe helpen levensverhalen van leeftijdsgenoten juist 70-plusssers bij het opmaken 

van je eigen levensbalans? 

 

 

2 Wat wordt bedoeld met de <vicieuze interesse-cirkel van vraag-en-aanbod>? 

 

 

3 Welke twee belangrijkste typen / categorieën bijdragen zijn er te vinden op onze alumni website? 

 

 

4 Hoeveel unieke bezoekers had onze website gemiddeld per maand in het afgelopen jaar? 

 

 

5 Waarom wordt <herhaald lezen van en/of bladeren in dezelfde biografisch getinte tekst door 7-

plussers> opgevat als gedrag dat op reminiscentie duidt?  

 

 

6 Welk existentieel (levens)thema had het gehele jaar door onze belangstelling? 

 

 

7 Het herhaald lezen van gedichten  is in ons land uitzonderlijk. Waarom werden de gedichten op 

onze site dan toch zo vaak en zo veel maanden herlezen?  

 

 

8 Wat wordt in dit verslag bedoeld met <zingeving>? En waarom houdt die activiteit onze westerse 

leeftijdsgenoten zo bezig?  

 

 

9 Waarom wordt onze interesse in het leesaanbod <zeer groot> genoemd? 

 

 

10 En wat kun je melden over  

• De omvang van het Leesaanbod 

• De onderwerpen die in het leesaanbod worden gepresenteerd 

• Het leesgedrag op websites in vergelijking met het lezen van boeken 

• De relevantie van de interesse die we delen in ons Ludgerverleden 

• De kenmerken van onze specifieke Ludgerlichting 1962-1967 -- kenmerken die ons de 

benaming <vernieuwend> en <scharniergeneratie> opleverden?   

 

EN TOT SLOT: 

Wat vind je van deze rapportage? Geef voor de vuist weg 3 kwalificaties & 1 eindoordeel in termen van 

leerwinst. 
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AANWIJSSTOK 
niet-technische toelichting op het feitenmateriaal in het Feitenboek  
 

DE VOLGENDE ONDERWERPEN KOMEN AAN DE ORDE: 

1. volledigheid van de maandelijkse statistische overzichten 

2. soort feiten: de variabelen van de feitenverzameling 

3. drie principale vragen die de analyse moet beantwoorden 

4. website gegevens 

 

1. VOLLEDIGHEID VAN DE MAANDELIJKSE STATISTISCHE OVERZICHTEN 

De verzameling is incompleet. Echter de ontbrekende gegevens kunnen nauwelijks van invloed zijn geweest 

op de betrouwbaarheid en geldigheid van de rapportage. Dat hangt samen met de aard van het beperkte 

aantal vraagstellingen die aan de orde komen. Bij het berekenen van gemiddelden is rekening gehouden 

met de daadwerkelijk aanwezige data.  

De mankementen in de door webmaster bewaarde verzameling zijn: 

a) Alle gegevens van de maand mei ontbreken 

b) De detail-gegevens van de maand maart beslaan slechts 12 dagen i.p.v. 31 

Het cumulatieve Jaaroverzicht dat ook opgenomen is in het Verslag (op blz. 4) meldt echter wel de 

bezoek- en bezoekkersgegevens van de gehele maand. 

c) Van de maand juni is alleen de volledige lijst met bezochte/gelezen documenten (en hun rangorde 

in termen van leesfrequentie) beschikbaar. Ook hier geldt dat het Jaaroverzicht een paar 

additionele feiten verstrekt. 

d) Een volledig overzicht van alle gedownloade (=bezochte/gelezen) documenten is alleen beschikbaar 

van de maanden juni, september, november en december.  

 

2. SOORT FEITEN: DE VARIABELEN VAN DE FEITENVERZAMELING 

De leverancier van de maandstatistieken (AWSTATS) legde van alle bezoeken een groot aantal gegevens 

vast. Deze variabelen werden op 3 manieren gerangschikt: per maand, per dag, en per tijdstip  

Verder werden er cumulatieve en maandoverzichten geleverd met daarbij behorend het gemiddelde aantal 

bezoekjes (per dag, per uur van die dag, en per datum). 

 

Hier zijn de 7 gegevens (variabelen) die voor onze niet-informaticatechnische analyse relevant waren: 

1) land van waaruit de (anoniem blijvende) bezoeker Postvakh3 bezocht 

2) de duur van elk bezoek 

3) het aantal bezoekjes aan de website 

4) indicatie van het al dan niet <uniek> zijn van een bezoeker (zodat bekend wordt hoe vaak één en dezelfde  

    unieke bezoeker (=computer) de website aandeed 

5) welk document werd bezocht (met daarbij een onderscheid naar bezoekfrequentie: 

     5.1  rangorde in termen van frequentie in de TOP-10 van meest bezochte documenten 

     5.2  rangorde in termen van frequentie LAGER DAN DE TOP-10  

6) Tijdstip van het bezoek  

7) Kalenderdatum van het bezoek 

 

Voor onze analyse kunnen in principe ALLE FEITEN OP 126 MANIEREN WORDEN WEERGEGEVEN in een 

zovele tabellen: 3 rangschikkingsmanieren X (7 variabelen x 7 variabelen - 7). Echter dat is handmatig erg 

veel werk en levert vaak ook weinig relevants op voor het doel van de analyse die ik wilde uitvoeren. 
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3.DRIE PRINCIPALE VRAGEN DIE DE ANALYSE MOET BEANTWOORDEN 

Ik heb mezelf  tot opdrachtgever (=principaal) van de analyse gebombardeerd in een poging iets nuttigs en 

zinvols te genereren voor onze voormalige klasgenoten van de Ludgerlichting 1962-1972 waarvan relevante 

kenmerken in 2009 werden vastgelegd in een Profiel dat je op onze website aantreft onder het adres: 

http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf  

De drie door mij gestelde bezoek-vragen die aan mijn analyse ten grondslag liggen, worden beatwoord in 

de 5 hoofdstukjes van mijn Verslag. Ook is er een bijgevoegd Feitenboek waarin ik in tabelvorm de feiten 

heb gepresenteerd die aan mijn redeneringen te grondslag liggen.  

De drie concrete principale vragen waren: 

1. Wordt er GEBRUIK gemaakt van het leesaanbod? 
Zo, ja: door hoeveel mensen>? Hoe vaak? en hoe lang? 

2. WAT (=LEESAANBOD) LEZEN onze jaargenoten op de website ? Wat heeft hun voorkeur? 
Waarom is dat zo? Waaruit kunnen ze kiezen?  

3. Hoe ziet het LEESAANBOD er uit? Anders gezegd: hoe sluit dit aan op de interesse van 70-plussers 
met onze achtergrond? M.a.w.: Is het leesaanbod afgestemd op het specifieke behoeften-profiel 
van onze Oud-Klasgenoten ? 

 

4. WEBSITE GEGEVENS 
Initiatiefnemer  : Frits Le Roux -- naar aanleiding van een door mij gedaan voorstel 

Financier  : Idem 

Constructor  : Idem 

Webmaster  : Idem 

CONTENT : Historische en originele bijdragen van oud-klasgenoten van de Ludgeruslichting 

1962-1967 -- ondergebracht 6 hoofdrubrieken (home, post, archief, nieuwsbrieven 

(periodiek Hilversum 3), en contact.   

Constructieperiode : eind september 2015 - eind november 201 

Operationele Start  : 1 december 2015 -- inclusief try-out-dagen 

Upgrading Vormgeving : november  2016. De rubriek <scholing> verscheen toen ook. 

Gebruiksdata  : verzameld per maand, geleverd door AWSTATS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf
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EINDNOTEN  
 
i AANTAL JAARGENOTEN VAN DE LUDGERLICHTING 1962-1967 
De Profiel-schets op onze site meldt 46 studenten.Zie: http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf  
In de eveneens op de site te raadplegen <Documentatie t.d.v. de Reunie 2009> blijkt dat dit cijfer begrepen moet worden als het 
aantal studenten dat tot het eind van hun opleiding (al dan niet met Hoofdakte) op het Ludgerus Instituut aanwezig was. Eerder 
vertrokken lieden werden dus niet meegeteld. In totaal stroomden er in de genoemde periode 58 klasgenoten door de 
Ludgermolen. Zie: http://www.postvakh3.nl/ludgerdocumentatie2009.pdf   

 
ii ERVARINGSGEGEVENS OVER INBRENG IN ALUMNI-MEDIA  
Joseph P. Tierney, de Hoofdredacteur van het 75 jaar oude New Yorkse alumni Hayes Magazine van de Cardinal Hayes Privé High 
School in New York waar wijlen mijn man Bob Turnier studeerde, gaf recentelijk te kennen een hoog percentage actieve auteurs  
uit eigen lezerskring uitzonderlijk te vinden. Dit des temeer omdat nagenoeg alle Engelstalige Alumni-media (in de UK, USA, Canada, 
Ghana, Nigeria, en Australië) vooral worden gevuld door een daarvoor betaalde staf.  
In de francofonie hangt de hier bedoelde gratis inbreng sterk samen met het behaalde opleidingsniveau van onderwijzers/leraren: 
hoe hoger opgeleid, hoe meer inbreng. Nederlandse leraren blijken tegenwoordig in internationaal vergelijkende studies relatief 
laag, maar wel langdurig geschoold. Zie bijvoorbeeld <FORMATION DES ENSEIGNANTS: ELEMENTS DE COMPARAISON 
INTERNATIONALE (2014)> en soortgelijke studies. De <KEY DATA ON EDUCATION IN EUROPE (Euridyce, 2012) bevestigen dat. Zelfs 
jonge Nederlandse onderwijzers blijken weinig niet-didactische teksten zelf te produceren. Ons onderwijsstelsel is en was trouwens 
ook niet of nauwelijks ingericht op het schrijven van papers, essays en ander studieus gedachtengoed. Dit in tegenstelling met het 
onderwijs in de anglofonie en de francofonie.  

  
iii OPLEIDINGSNIVEAU BEPAALT NIET ALLES 
Bij cohorten oud geworden kwekelingen -zoals die waartoe wijzelf behoren-  was de opleidingssituatie nog veel poverder dan 
werd vastgesteld voor de hedendaagse onderwijsopleidingen waar Eindnoot II het over heeft.  Onze eigen teacher training duurde 
maar twee respectievelijk drie jaar en het behaalde (HBO?)-niveau werd niet objectief en eenduidig vastgesteld. Er bestaat 
overigens weinig informatie over het functioneren van de Rijksgecommitteerden die ook bij onze Ludger-eindexamens het behaalde 
kwaliteitsniveau dienden goed te keuren. Maar alles is betrekkelijk: Binnen de toenmalige rooms katholieke Zuil schitterde onze 
aartsbisschoppelijke kweekschool  St.Ludgerus als een Prima Donna!  En die roem lijkt in positieve zin te hebben doorgewerkt op 
de carrières van onze jaargang. Een uitzonderlijk hoog percentage van 20% werd academisch, 18% werkte op directieniveau VWO 
en MBO, en 25% werd Hoofd van een lagere school. Dus waren deze lieden actief op werk- en denkniveaus die veel hoger lagen 
dan hun afstudeerniveau in Hilversum. Zie http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf Navenant mag van zo’n groep ook verwacht 
worden dat zij in staat zijn om als auteur op te treden. 
 
iv MARKT-STUDIES OVER ONZE KAPITAALKRACHTIGE BABYBOOM-GENERATIE 
Om een idee te krijgen van de uiteenlopende studies over onze leeftijdsgenoten kun je op internet een paar jaar rond struinen. 
Maar  probeer ze niet allemaal te lezen. Immers, dan zal blijken de ons nog (statistisch) toekomende levensjaren te beperkt in aantal 
zijn om ze allemaal te lezen! 
Click maar eens op:  https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=_Jd4WOeKM6ri8AfElrqYBw#q=interesses+van+senioren  
 
v INTERESSES VAN SENIOREN  
Bladzijde 17 van de PON-RAPPORTAGE <SENIOREN EN CULTUUR> (2012) vat de interesses in een mooie grafiek samen. Hier is je 
toegangssleutel: https://hetpon.nl/cms_file.php?fromDB=945  
Twee op de vijf ondervraagden blijkt zeer geïnteresseerd te zijn in natuur (43,4%). Op plaats twee, drie en vier staan drie culturele 
items die elkaar niet veel ontlopen, te weten: klassieke muziek (29,5%), literatuur en poëzie (27,0%) en beeldende kunst, 
schilderkunst en fotografie (25,5%). Meer dan een kwart van de Brabantse senioren zegt in deze zaken zeer geïnteresseerd te zijn. 
Op de vijfde plaats komt dan geschiedenis (23,3%).  
Op de plaatsen 6 tot en met 11 staan weer meer cultureel getinte interessegebieden die elkaar niet veel ontlopen. Op al deze 
items zegt ongeveer 1 op de 6 actieve Brabantse senioren dat ze er zeer in geïnteresseerd zijn. Het gaat dan om opera of operette 
(17,5%), film (17,2%), cabaret of kleinkunst (17,2%), musicals (16,0%) en bouwkunst/architectuur (15.8%). Op de 12de plaats komt 
Wetenschap en Techniek waar ook ongeveer 1 op de 7 Brabantse 55-plussers zeer in is geïnteresseerd (15,3%). Eveneens is 1 op 
de 7 actieve Brabantse senioren zeer geïnteresseerd in toneel (14,0%) en 1 op de 10 in Jazz of blues (11,5%), in ballet en dans (9,9%) 
en in Nederlandstalige muziek, smartlappen en schlagers (8,8%). De rij met interessegebieden wordt, niet geheel onverwachts, 
afgesloten met interesse voor moderne muziek als rock, pop en wereldmuziek (6,1%). 

 
vi AANTAL <SPECIAAL VOOR DE WEBSITE GEPRODUCEERDE> DOCUMENTEN 
Het rapport en de tabellen noemen verschillende totalen. Dat is geen fout. Uit de context blijkt dat soms wel, en andere keren niet 
het aantal web-technische (organisatorische) producties van de webmaster  in de analyse wordt meegenomen. De hier bedoelde 
instructieve documenten worden genoemd in regels 120,122, 127, en 128 van Tabel 2 in het Feitenboek. 
 
 

http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf
http://www.postvakh3.nl/ludgerdocumentatie2009.pdf
http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf
https://www.google.nl/?gfe_rd=cr&ei=_Jd4WOeKM6ri8AfElrqYBw#q=interesses+van+senioren
https://hetpon.nl/cms_file.php?fromDB=945
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vii HULPMIDDELEN VOOR ANALYSE VAN HET BEZOEKERSGEDRAG OP WEBSITES 
Er bestaan heel veel analyse en feedback ‘tools’ voor webmasters die meer inzicht willen verkrijgen in het gedrag van  site-bezoekers 
en hun gebruikerservaring. Uit diverse hoek werd me met name het analysepakket HOTJAR aanbevolen. Daarmee kun je heel 
precies zien wat elke anonieme bezoeker precies doet (click, move, scroll) en kun je visueel onder meer inzichtelijk maken hoe lang 
iemand ergens verbleef en wat hij/zij deed nadat een bepaald document werd verlaten. Daarbij ontdek je ook of iemand wel of niet 
een document op zijn eigen computer opslaat (om die op ene klater tijdstip te lezen), en zo voort! 
Hier vind je er meer info over: http://www.marketingfacts.nl/berichten/hotjar-meer-inzicht-in-je-bezoekersgedrag   
 
viii ZOEK- EN LEESGEDRAG VAN WEST-EUROPESE 70 -PLUSSERS DIE WEBSITES BEZOEKEN 
In aansluiting op hetgeen ik opmerkte in de voorgaande eindnoot, verkreeg ik veel nuttige informatie van de IT- vrijwilligersploegen 
van enkele Zorg- en Verpleeginstellingen in Amsterdam-Zuidoost. Deze deskundige vrijwilligers trainen en ondersteunen bejaarden 
en hoogbejaarden op de virtuele snelweg die we internet noemen. Hun praktijkervaring bleek zeer verhelderend bij het inzichtelijk 
krijgen van concreet zoek- en leesgedrag op Postvakh3.   
 
ix BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE MAANDELIJKSE BEZOEKTIJD PER VASTE LEZER 
De categorieen <bezoekduur> die de Leverancier van statistieken (AWSTAT) levert zijn erg breed. Vooral bij de groep <lezers> is die 
firma rijkelijk vaag. Een bezoektijd die varieert tussen 5 minuten en 1 uur (=60 minuten) is gewoon te breed om je er iets concreets  
bij voor te stellen. Vandaar dat ik in dit rapport de MEDIANE BEDOEKDUUR hanteer. Deze centrummaat geeft een beter en 
realistischer beeld van  de hoeveel tijd die vaste lezers per maand op Postvakh3 doorbrengen. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze cijfers 
echter nog steeds aan de lage kant! De praktijkmensen die ik noem in eindnoot VIII hierboven gaven dit te kennen.  
  
x ONBEKENDE ZOEKMACHINES 
In de maandelijkse bezoekstatistieken die onze webmaster Frits ontvangt, zien we dat er in januari 2016 nog 0 (nul) onbekende 
<hosts> actief waren op Postvakh3. Vanaf februari kwam daar verandering in, en werd onze website elke maand door een paar van 
dergelijke anonieme bezoekers bezocht, waarvan er 1 of 2 hun duidelijke sporen nalieten en daarom zichtbaar werden in de 
bezoekerslijst.   
 
xi BEHOEFTEN VAN HEDENDAAGSE SENIOREN 
Praktische handleidingen e.d. brengen de behoeften van Babyboomers zoals wijzelf in kaart aan de hand van levensgebieden: 

a)Controle/zelfbepaling  -- b)Gezondheid  -- c)Relaties -- en d)Wonen. Je kunt er meer over lezen in bijv dit korte artikel:  
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/119972-waar-hebben-ouderen-van-vandaag-behoefte-aan.html  
Echter, over zingeving en levensvervulling wordt in die benadering niet veel gezegd. Toch is juist de vraag naar DE ZIN van het leven 
(dat we hebben geleid en nog leiden) van immanent belang voor onze leeftijdsgroep -- een groep met nog maar een kort aantal 
levensjaren voor de boeg! Vandaar dat dit verslag in paragraaf 5.2 dit levensbeschouwelijke aspect wel kort aanstipt: door in te 
gaan op  de reminiscentie-behoefte.   
 

 
xii VERTROUWD AANDOEND PUBLIEK 
Door langdurig in elkaars omgeving te verblijven en samen op te trekken, ontstaat er meestal een situatie waarin de groepsleden 
zich op hun gemak voelen -- juist omdat ze uit langdurige ervaring weten hoe de anderen ageren reageren op uiteenlopende 
prikkels. De zo ontstane situatie wordt veelal cryptisch aangeduid als <vertrouwd>. De ermee verweven synoniemen zijn vooral: 
betrouwbaar, bekend, vertrouwenswaardig, zeker, intiem en veilig.  
Tijdens de reünies die onze Ludgerjaargang 1962-1967 bleek ettelijke keren dat het hier bedoelde gevoel van vertrouwdheid 
zelfs na 40-50 jaar nog niet was verdwenen en onmiddellijk geactualiseerd werd bij hernieuwde kennismaking. Dat is ook niet zo 
verwonderlijk als we bedenken dat we gedurende 5 jaar van onze adolescentieperiode nagenoeg dag en nacht in elkaars gezelschap 
hebben verkeerd in hetzelfde woon- en studiecomplex in Hilversum!    

 
xiii RELATIEPROBLEMEN BIJ LEEFTIJDSGENOTEN 
Het aantal scheidingen verdubbelde zich pas geleden nog. Lees er meer over in: http://relatie.blog.nl/scheiden-
lijden/2011/07/22/verdubbeling-aantal-echtscheidingen-onder-ouderen Maar het aantal VERBETERDE EN PLEZIERIGE OUDE 
RELATIES OOK! En…ook heel belangrijk: men heeft lang niet altijd een helpende vakman nodig. Alleen al het doorbreken van het 
spreektaboe  doet wonderen….!    

 
 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/hotjar-meer-inzicht-in-je-bezoekersgedrag
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/119972-waar-hebben-ouderen-van-vandaag-behoefte-aan.html
http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2011/07/22/verdubbeling-aantal-echtscheidingen-onder-ouderen
http://relatie.blog.nl/scheiden-lijden/2011/07/22/verdubbeling-aantal-echtscheidingen-onder-ouderen

