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Van de redactie 
 
Na een korte, maar behoorlijk hevige winter, waarin 
bijna een Elfstedentocht gereden kon worden, zijn de 
sneeuwklokjes alweer uitgebloeid, zijn de crocussen 
over hun top en kleuren schermen bosanemonen de 
Leidse Hout wit. De eerste prachtige zondag, 11 
maart, leidde tot het volledig uitverkocht raken van 
tappils in het Theehuis. De ooievaars staan daar weer 
op hun nest. Voorjaar! 
 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid, sprak Gorter al. 
Nieuwe geluiden te over in deze Raadsheer. Terwijl 
een op papier afgedrukte krant toch een typisch 
voorbeeld is van Oude Media. Zulks tegenover de 
Nieuwe Media, die het thema van dit nummer vormen.  
Maar liefst 10 bijdragen van buurtbewoners! 
 
Nieuwe medewerkers ook, die we graag aan u 
voorstellen.  
 
Voor ontwikkelingen rond Nieuw-eroord (even 
bewust zo fout geschreven) verwijzen we u graag naar 
de website van onze vereniging (zie colofon), waar 
een verslag staat van Marijke van Dobben de Bruijn 
van de Werkgroep Nieuweroord. 
 
Nieuw is ook het e-mailadres van de redactie : 
redactieraadsheer@hotmail.nl 
 
Het bleek namelijk, dat het oude adres na wisseling 
van de eindredacteurenwacht niet werkte. Tijdens de 
redactievergadering over het thema hebben de terzake 
deskundigen on-line een nieuw adres aangemaakt en 
dat werkt! Overigens is ook het redactieadres vanuit 
de website goed te gebruiken; dat sluist uw bericht 
rechtstreeks door naar de huidige eindredacteur. 
 
In de rubriek familieberichten melden we het 
overlijden van onze markante ex-buurtgenote Wil 
Ballego. Gelukkig staan daar ook 3 nieuwgeborenen 
in. We willen u wel vragen om dergelijke berichten te 
melden, want hoewel de 5 redacteuren samen best veel 
weten, volledig is hun kennis nooit. Help ons om onze 
buurtkrant zo volledig mogelijk te houden. 
 
Uw input kan ook worden geleverd aan het thema van 
het zomernummer : “Verandering”. Als u daarover 
iets aan het papier wilt toevertrouwen, doet u dat dan 
voor 1 mei. Helaas zijn spontane bijdragen een schaars 
artikel, maar daarom des te meer welkom! 
 
We wensen u een heerlijk voorjaar en veel 
leesgenoegen met deze Raadsheer. 
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»DE RAADHEER« in kleur? 

Op papier is het helaas nog niet zo ver. Maar wist u: 

� dat u alle foto’s en illustraties in kleur kunt zien op 
de buurtwebsite: www.raadsherenbuurt.nl? 

� dat u in de online Raadsheer ook kunt doorklikken 
via hyperlinks naar websites en mailadressen? 

� dat u zich bij webmaster@raadsherenbuurt.nl kunt 
aanmelden voor buurtmail waardoor u automatisch 
op de hoogte wordt gehouden 
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Nieuwjaar, Pasen & Koninginnedag…. 
 
Als ik dit bericht schrijf (half februari), is Nieuwjaar zeven weken geleden en duurt het nog zeven weken voor 
het Pasen is. De Nieuwjaarsborrel van de buurt is nu nog maar vijf weken geleden en de Koninginnedagborrel 
nog tien weken weg.  
 
Als u dit leest (rond Pasen), is het al weer bijna zover dat we onze oranje T-shirts aantrekken en met oud 
speelgoed op een kleedje en een glas in de hand ons verzamelen op het Rozenpleintje. 
 
Buurtactiviteiten, zoals de Nieuwjaarsborrel en de Koninginnedagviering zijn de lijm die de buurt bij elkaar 
houdt. En dit blad natuurlijk. Wat hebben ze gemeen? Ze bieden een goed platform om elkaar als buurtgenoten 
beter te leren kennen.  
 
Zomaar een paar dingen, die ik opving tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsborrel: 
 

• Buurtgenoten zoeken een oppas en leggen contact met iemand wiens dochter graag oppast. 
• Buurtgenoten bespreken een nieuw gesignaleerd driewielig voertuig in de Fagelstraat: een Carver. 

Volgens een website: “De Carver stuurt als een auto, helt als een motorfiets in de bochten en voelt aan 
als een vliegtuig.” Wie wil dat nou niet ervaren?  

• Buurtgenoten wisselen ervaringen uit over puberende en –volgende fase – studerende kinderen. 
• Buurtgenoten smeden plannen voor een jeu de boules–toernooi in de zomer en een karaoke-act tijdens 

de zomerbarbecue. 
• Wat vinden we van de bouwplannen bij Nieuweroord? Of nog dichter bij huis: van de nieuwe 

stoeptegels in de Johan de Wittstraat? Of verder van huis: van Griekenland en de Euro-crisis? Het wordt 
geanimeerd met elkaar besproken! 

• Buurtgenoot Rob Grootenhuis werpt zich op als nieuwe contactpersoon voor OPA. Namens hem een 
oproep: breng in de eerste week van de maand uw oud papier naar de grote groene of oranje container 
van de buurtvereniging in de Johan de Wittstraat (dat is dus een andere container dan die er altijd staat). 
De precieze data staan in de rubriek buurtnieuws op de website en verderop in deze krant. Met uw oud 
papier steunt u zo een goed doel! 

• Helaas zijn er de afgelopen tijd veel inbraken en inbraakpogingen in de buurt gepleegd. Goede sloten en 
waakzaamheid zijn geboden! Lees ook daarover meer in deze krant. 

 
Er wordt niet alleen gezellig geborreld, maar ook serieus vergaderd in de buurt – dat wil zeggen: op de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) combineren we deze twee zaken! Tussen Nieuwjaarsborrel en 
Koninginnedag organiseren we altijd een ALV. Wat komt/kwam daar aan bod? De begroting van de 
vereniging, de plannen van de buurtverenging voor 2012, de bouwplannen in de buurt, de slechte 
communicatie van de gemeente over die bouwplannen…. U leest er meer over op de website. 
 
Over website gesproken: die zijn we op dit moment aan het vernieuwen. Als u dit nummer leest, is die 
nieuwe site er hopelijk! Zie www.raadsherenbuurt.nl 
 
Veel plezier met dit nummer van de Raadsheer. 
 

 

        Komende buurtactiviteiten:  

 

  

 

 

Koninginnedagborrel 

Rommelmarkt op het Rozenpleintje 
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KINDERPAGINA 
Anne-Li Pot, Johan de Wittstraat 17 

 en Manou Visscher, Warmonderweg 27 

 
Nieuwe media 
Wat is de nieuwe media eigenlijk??? 
Dat is wat wij ons afvroegen. 
Na lang overleggen, hebben we besloten dat het in 
elk geval te maken heeft met het internet; sites dus. 
 
Voorbeelden van nieuwe media 
Hyves, facebook, twitter, linkt in. Dat zijn voor 
beelden van de nieuwe media. Het zijn allemaal 
vriendensites. Hyves is vooral voor kinderen. Bij 
nieuwe media gaat het vooral om met elkaar chatten, 
krabbels plaatsen en foto’s plaatsen. Maar bij twitter 
gaat het om tweets plaatsen en elkaars tweets lezen.  
Tweets zijn een soort berichtjes waarin je dingen  
vertelt over je leven.  
 
Hyves 
De Raadsherenbuurt heeft sinds kort ook een Hyve, 
heb je Hyves en wil je hiervan lid worden? Dat kan!  
Zoek hem op en klik op ‘lid worden’ 
Dan geven wij zo snel mogelijk een reactie.  
 

Lid worden van Hyves 
Nu je wat hebt gelezen over Hyves, denk je 
misschien wel hoe moet dat, een Hyvesaccount 
krijgen. Dat zullen we je dan uitleggen.  
Als eerste ga je naar www.hyves.nl. 
Dan zie je rechts staan Nog geen account? Meld je 

gratis aan. Daar klik je op en je vult het in. Dan heb 
je Hyves. Dan ga je naar het balkje zoeken. En daar 
typ je in: raadsherenbuurt. Dan krijg je het logo van 
onze buurt te zien. Daar klik je op. Dan zie je onder 
het plaatje staan wordt lid. Als je daarop hebt geklikt 
geven wij zo snel mogelijk een reactie. 

 
Mensen die je kan  volgen op twitter 
Heel veel bekende mensen hebben twitter. Op twitter 
kan je ze volgen, een soort vrienden zijn. Heel veel 
mensen volgen bijvoorbeeld André 
Kuiper (Nederlandse astronaut), Charly Luske 
(kandidaat van The Voice of Holland (een 
Talentenjacht) of Mark Rutte (Minister President van 
Nederland). 
 
Voorbeelden van tweets 

André Kuipers: ook ik moet er aan geloven. Een dieet 
in de ruimte… 

Charly Luske: Straks richting studio 22!! Succes aan 
de 4 finalisten. 

Mark Rutte: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws 
rondom de minister-president via de officiële account 
van de @MinPres! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

tweet 
tweet 
tweet 
tweet 
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Ketting-interview  
Met Jacqueline Maillé, 

Fagelstraat 11 

 
1.  Wanneer en waarom ben je in de 

Raadsherenbuurt komen wonen? 

In 1984, op 18 jarige leeftijd ben ik bedrijfseconomie 
gaan studeren in Rotterdam. Cor (Veefkind, red.), 
mijn vriend, had op zijn 21e het huis aan de 
Fagelstraat gekocht en verhuurde het op dat moment 
per etage. Samen zijn we toen op de 
benedenverdieping gaan wonen en  na mijn studie, 
toen ik een vaste baan had, hebben we het hele huis 
tot ons thuis gemaakt. 
 
2.  Wat is het mooiste originele detail in je huis? 

De raampartij bij de trap in het halletje beneden. 
 
3. Wat is je favoriete buurtactiviteit? 

Als we er zijn, de 3 oktober maaltijd in onze straat en 
de Koninginnedagborrel op het Rozenpleintje. 
 
4. Als de Raadsherenbuurt € 50.000 zou krijgen 

om de buurt te verbeteren of te verfraaien, hoe 

zou jij dat dan doen? 
Ik zou graag de buurt nog groener willen laten 
worden, allemaal zonnepanelen op de platte daken of 
gezamenlijk een windmolen leasen op de Noordzee. 
 
5. Hoe ga je naar je werk en hoe lang doe je daar 

over? 

Helaas kan ik niet meer werken door de MS, maar doe 
nu maximaal 2 uurtjes per dag vrijwilligerswerk voor 
de MS Vereniging (regionaal en voor het rayon 
Leiden e.o.) en voor de speel-o-theek in het 
Volkshuis. Als het kan probeer ik alles op de fiets te 
doen. 
 
6. Wanneer en hoe heb je voor het laatst gebruik 

gemaakt van wat Leiden aan cultuur te bieden 

heeft? 
We hebben een abonnement op de Schouwburg en de 
Stadsgehoorzaal; vorige week zijn we nog naar het 
theaterprogramma van  Paulien Cornelisse  geweest. 
 
7. Welke krant lees je, op welk moment van de dag 

en hoe lang doe je daar over? 
Iedere doordeweekse ochtend lezen we om half zeven 
bij het ontbijt de Volkskrant en nemen daar 3 kwartier 
de tijd voor. In het weekend komt daar de NRC bij en 
dan zijn we uren zoet, niet alleen bij het ontbijt maar 
ook door de dag heen. 

 
8. Wat komt spontaan bij je op als je het thema  

van deze Raadsheer leest? 
De irritante gewoonte van bepaalde mensen om bij een 
gezellig etentje, thuis of in een restaurant, continu op 
de smartphone te kijken of er niet toevallig een smsje, 
mailtje, tweet, whatsappje of pingbericht is 
binnengekomen, waarop liefst meteen gereageerd 
moet worden. 
 
9. Welke vraag zou je zelf willen stellen? En 

natuurlijk willen we ook je antwoord graag 

vernemen. 
Waarom laten mensen de hondenpoep van hun, neem 
ik aan, geliefde huisdier, op straat liggen? Geen 
verbondenheid met de buurt, desinteresse, laksheid, 
wat mijn huisdier doet mag hij-zij zelf weten, het is de 
natuur….Eigenlijk weet ik het antwoord niet, maar 
ben wel erg nieuwsgierig.  
 
10. Wie mag de volgende vragenlijst beantwoorden 

en waarom heb je haar / hem gekozen? 

Ineke Oele uit de Van Slingenlandtlaan 8. Met Ineke 
heb ik jarenlang een avondcursus Spaans gedaan. Ik 
ben verder gegaan, Ineke is Italiaaans gaan doen. Ze 
woont in een prachtig huis tegen de Leidse Hout en ik 
ben benieuwd naar haar antwoorden op de vragen. 
 
 

Wist U dat... 

 
Sarah Breimer, Fagelstraat 16, het boek “door en door 
PARIJS, beleef de stad van binnenuit” heeft 
uitgegeven? Sarah heeft anderhalf jaar in Parijs 
gewoond en daar meeslepende verhalen over 
opgetekend. Het boek is rijkelijk geïllustreerd door 
reisfotografe Marina Goudsblom. Met informatie en 
tips voor wie zelf de Franse hoofdstad (beter) wil leren 
kennen. 
De signeersessie op 4 februari in Oegstgeest werd 
drukbezocht en nog verder opgevrolijkt door 
champagne en lekkernijen van de patisserie.  
 
Dorothée Albers, Johan de Wittstraat 45, in het 
voorjaar een Basiscursus Creatief Schrijven geeft bij 
K&O Oegstgeest? In 8 lessen worden de cursisten 
technieken aangereikt om hun verhalen op papier te 
krijgen. Zulks aan de hand van het thema van de 
Boekenweek: Vriendschap en andere ongemakken. 
Voorop staat het plezier om te vertellen en te 
schrijven. Het resultaat is van ondergeschikt belang. 
Voor inschrijving is het bij het lezen van deze 
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Raadsheer veel te laat, maar wellicht volgt herhaling 
in het najaar. Houd de lokale kranten in de gaten. 
 
Gijsbert van Es, Fagelstraat 38, de rubriek “Het laatste 
woord” in de NRC – we schreven er over in de vorige 
editie – voortzet? Er bleken  nog vele mensen te zijn, 
die hun verhaal wilden vertellen en nog veel meer 
lezers, die die verhalen altijd lezen. Het blijft 
indrukwekkend, de levenshouding van mensen, die 
weten dat hun leven binnenkort eindigt.  
 
Dezelfde Gijsbert eindredacteur is van een nieuwe 
bijlage van de NRC : Mens&? Vaste rubrieken 
(iemand die zijn of haar leven een compleet andere 
wending heeft gegeven, een stokoude familiefoto met 
verhaal, de lezer van de week met iets buitengewoons) 
worden afgewisseld door actuele thema’s. 
 
Nogmaals dezelfde Gijsbert ook nog deelneemt aan de 
eindredactie en organisatie van Leidse Styl? Een 
jaarkrant, die gaat over Leiden als stad van cultuur en 
kennis en de blik naar de toekomst richt. De editie 
2012, maar liefst 64 pagina’s dik, werd uitgereikt 
tijdens de Nieuwjaarsborrel. 
 
Geertrui Marks winnaar is geworden van de 
vertaalwedstrijd die het prins Bernard Cultuurfonds 
heeft uitgeschreven? Zij won in de categorie 
“straattaal” met haar vertaling van het bekende 
gedicht “Ik ween om bloemen in de knop gebroken” 
(te vinden op www.nederlandvertaalt.nl). Geertrui 
woonde geruime tijd in de Johan de Wittstraat 23 en 
was tot haar verhuizing enige tijd mederedacteur van 
de Raadsheer. 
 
We na al deze onderwerpen mogen constateren, dat 
we in een schrijfrijke buurt wonen? 
 
In 2011 door de gemeente Leiden 10 schoolgebouwen 
en 2 dienstwoningen zijn aangewezen als beschermd 
gemeentelijk monument? En dat de Leidse 
Houtschool daar één van is? De aanwijzing – al in 
april 2011, maar we lazen het bericht pas bij het 
jaarverslag eind december – was extra feestelijk, 
omdat de school het 2800ste  monument in Leiden 
werd. 
 
Er weer meeuwen zijn gesignaleerd op daken in de 
Raadsherenbuurt?! Wacht niet te lang met het nemen 
van ‘counter measures’, want nu is het moment voor 
actie. Probeer op de daken het nestelen onmogelijk te 
maken door de nestplekken af te schermen met wat er 

veelal los op de daken ligt: reserve dakpannen. Of 
span roodwitte linten over het platte gedeelte van het 
dak. Verder mogen de eieren worden vervangen door 
nepeieren.  Wel even een petje en een bezem 
meenemen op het dak: de meeuwen doen duikvluchten 
op het moment dat iemand een nestelplaats benadert. 
Even zwaaien met de bezem is voldoende om ze op 
afstand te houden. Alles beter dan de halve nacht 
wakker liggen van het gekrijs van een 
meeuwenechtpaar! 
 
Op zondag 1 juli van 13.30 tot 17.30 uur weer een 
open-tuinendag wordt georganiseerd in de Vogelwijk? 
Het is de bedoeling dat mensen die hun tuin om wat 
voor reden dan ook bijzonder vinden, deze openstellen 
voor publiek. Wellicht zijn er ook mensen in de 
Raadsherenbuurt die het leuk vinden de open tuinen te 
bezoeken of om zelf hun tuin open te stellen. Als u 
wilt meedoen, wilt u dan voor eind  mei een briefje in 
de bus doen bij de organisator met uw naam en adres 
en een korte beschrijving van uw tuin (5 tot 10 regels); 
e-mailen kan natuurlijk ook. Mocht u op die middag 
ook stekjes aanbieden of koffie, thee en andere 
lekkernijen, wilt u dat dan ook vermelden. Degenen 
die hun tuin openstellen, zijn na afloop aldaar welkom 
om onder het genot van een hapje en drankje na te 
praten. Neem contact op met Herman van der Kooij, 
Vinkenstraat 6, tel. 5175115, e-mail: 
h.v.d.kooij5@kpnplanet.nl. 
 
Er in 1931 een Christelijke Kweekschool in gebruik 
genomen werd aan de Paulus Buijsstraat? Toen was 
nog geen sprake van een Raadsherenbuurt. In 1942 
bezet door de Duitsers en begin jaren 80 verlaten en 
afgestoten. Lees de complete historie op de website! 
 
Er eind februari en begin maart nieuwsgierige 
ooievaars zijn gesignaleerd op het nieuwe nest op het 
Landje van Bremmer? Misschien wordt er al gebroed 
als u dit leest.  
 
Bij de restauratie van de Sint-Jans Kathedraal in ’s 
Hertogenbosch een stenen engel is aangebracht, die 
een mobieltje aan het oor houdt? Er is een website en 
een voor het kerkbestuur lucratief 0900-nummer. Een 
inwoonster van de stad heeft een twitteraccount 
aangemaakt met bijna 2600 volgers. Niet alleen de 
Volkskrant maakte hier uitgebreid melding van, ook 
The New York Times. Dit themagerelateerde nieuwtje 
wilden we u niet onthouden. 
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? ?  Ik zie, ik zie…  ? ?  

Zoekplaatje Voorjaar 2012 

De oplossing van het zoekplaatje van de vorige 
Raadsheer was het hondje Sam van Irma en Jeroen 
Schutz uit de Van Oldenbarneveltstraat 25, die bij de 
tuinmuur van de familie Veenhof, Fagelstraat 2, iets 
stond te doen wat honden vaak op straat doen….  Als 
eerste goed geraden door Mats Schutz en als tweede 
door Vigo Schutz!  Mats wist ook nog te vermelden 
dat Sam dit voorjaar alweer 12 jaar wordt!  Runners-
up zijn de kinderen Jan en Thomas Veenhof , Jos Kok 
uit de Van Oldenbarneveltstraat 34 en Janny van 
Nieuwkoop, idem 28. 
Mats Schutz kan bij Wout Bergers Sport zijn prijs, een 
voetbal, gaan ophalen.  
 
Voor alle lezers hierbij een nieuw zoekplaatje, 
waarschijnlijk niet al te moeilijk. Voor de bonus: voor 
wie is dit vogelhuisje gemaakt? Wout Bergers Sport,  
 
 

 
 
Rijnsburgerweg 121, heeft voor de eerste juiste 
oplossing een verrassing klaarliggen. 
 
 
 
 
 

Stuur de oplossing(en) voor 1 mei naar 

redactieraadsheer@hotmail.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zomerconcerten in de Leidse Hout 
 

 
Op 13 mei beginnen de zondagmiddagconcerten weer in De Waterlelie. Tot en met 1 juli kunt u dan vanaf 14 uur 
genieten van allerlei muzikale optredens. Bij het ter perse gaan van deze editie waren nog niet alle deelnemers 
bekend, maar op 20 mei komen de Blue Friends, op 3 juni Werkmans Wilskracht en op 10 juni de Leidse 
Harmonie. Kijk in de lokale krantjes, daar staat het juiste programma in. 
 
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni vindt in het park de happening Summerjazz plaats. 
 
En het muzikale geweld van Werfpop barst weer los op 8 juli. 
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De  Dorpsomroeper  
Nico Koek, buurtcolumnist 

Winterweer roept nostalgische herinneringen op, 
zeker bij een jongen uit de Veense polder. 
Want als het vroor kon je schaatsen: eerst op de sloot 
achter het huis, dan in de polder en als het  
Brasemermeer dicht lag werd een ijsbaan aangelegd. 
Jonge Veense tuinderszonen  en uitgevroren 
bouwvakkers bonden daar de strijd aan met elkaar. 
De wedstrijden op ‘De Brasem’ werden 
aangekondigd door de dorpsomroeper. Die reed op 
een statig herenrijwiel over het Noordeinde en 
Zuideinde, – heel Roelofarendsveen door. Om de 
paar honderd meter luidde hij, even met één hand 
sturend,  enkel malen krachtig een scheepsbel, die 
speciaal daarvoor aan een stang op het stuur van zijn 
fiets bevestigd was. Dan riep hij met sonore stem: 
“Hedenmiddag om drie uur, hardrijderij op de schaats 
voor koppels, om mooie prijzen. Inschrijven op de 
baan. Komt allen ! “. 
 

 
 
 

Bij koppelwedstrijden lossen de rijders elkaar om de 
twee of drie ronden af, zodat de één even kan 
bijkomen en de ander weer vol de strijd in kan. Om 
de zoveel ronden kon een  premie worden verdiend, 
beschikbaar gesteld door de plaatselijke 
middenstand: een kilo worsten of een mud 
aardappelen. Vooral om de eindzege (vaak een 
geheim gehouden geldbedrag) werd fel gevochten, 
zeker wanneer er geduchte koppels uit naburige 
dorpen meededen, zoals de slimme gebroeders Borst 
(‘de Borsten’) uit Hoogmade. 
 
De rivaliteit tussen de rijders zorgde voor duw- en 
trekwerk tijdens de koers en scheldpartijen na afloop. 
Vaak bemoeide het publiek zich daar ook mee. Na de 
wedstrijd gingen de schaatsen uit (“die mannen rijden  
op échte Noren !”) en de klompen aan en dan toog 
men naar het café aan de Haven, waar de premies 
werden uitbetaald en de jenever rijkelijk vloeide. 
Zo’n omroeper heeft jarenlang deel uitgemaakt van 
het dorpsleven: als een rijdend medium bracht hij het 
nieuws aan de dorpelingen, die dat dan 
ogenblikkelijk doorvertelden. 
 

 
 
In september 1939 was een aantal Veense jongens 
(onder wie mijn vader) onder dienst; ze waren 
gelegerd in een kazerne in Leiden en kregen ‘s 
zomers soms oogstverlof om thuis op de tuinderij te 
werken. Als de soldaten weer op moesten komen, 
reed de dorpsomroeper rond om de dienstplichtigen 
mee te delen dat ze zich moesten melden, op de 
Noordhoek, waar een militaire vrachtauto hen 
ophaalde en terug naar Leiden bracht. 
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De omroeper is op een gegeven moment, zo eind 
jaren vijftig, uit het straatbeeld weggereden. De 
mensen kregen telefoon en televisie. Later kwamen 
Teletekst, Internet en Twitter. 
 
Toen ik wat rond schaatste op Google bleek dat de 
dorpsomroeper een verrassende rentree beleeft. Hij 
treedt op bij festiviteiten en braderieën. Sommige 
plaatsen hebben weer een vaste omroeper aangesteld 
die in fleurig kostuum bijeenkomsten opluistert, met 
een feestrede of een vrolijk lied. Er bestaat zelfs een 

overkoepelende vereniging, de E.V.S.D.O.N. 
(“Eerste Vereniging Stads- en Dorps Omroepers 
Nederland”) die weer gelieerd is aan het Engelse 
Guild of Town Criers. Wordt het niet eens tijd voor 
onze eigen buurtomroeper ?  
Een gevaarlijke vraag, want wie hiermee instemt, kan 
binnenkort zo’n grote bel op zijn fietsstuur monteren. 
Ík blijf deze column in De Raadsheer  als medium 
hanteren……… 
 

 

OPA blijft in 2012 actief in de buurt 
 
De Oud Papier Actie voor een goed doel zet de 
container weer in de Johan de Wittstraat op elke 1e 
dinsdag van de maand (behalve augustus). Dat 
betekent: 
 

 

Plaatsen OPA Ophalen OPA 
 
3 april 6 april 
1 mei 4 mei 
5 juni 8 juni 
3 juli 6 juli

 

Belevenissen rond een vuilcontainer, deel 2 
 Ton Staphorst  

 
In een vorig nummer maakte ik melding van de 
mysterieuze verdwijning van mijn vuilcontainer, 
ontvreemd uit mijn voortuin. De verdwijning stond 
vermeld in de rubriek inbraken/diefstal van ons 
lijfblad. 
 
Mijn gestolen container is, in tegenstelling tot de 
meeste containers, een kleine container. Klein, maar 
voor mij groot genoeg. Sinds ik mijn plasticafval 
regelmatig deponeer in de plasticcontainer in de 
Vogelwijk, is de inhoud van mijn container sterk 
gereduceerd. Een grote container is voor mij, in de 
gegeven omstandigheden, echt een paar maten te 
groot. 
 
Door de verdwijning van mijn fijne kleine 
afvalcontainer moest ik een beroep doen op de 
gemeente Leiden voor een nieuwe container. Het 
werd een bakbeest, de kleine maat is niet meer 
leverbaar. Jammer, want ik denk dat ik er minimaal 
een kwartaal over doe om het gevaarte vol te 
krijgen. Vandaar mijn voorkeur voor een kleine 
container. 
 
Op een regenachtige avond, al weer een aantal 
weken geleden, vond ik MIJN kleine container 

terug, geparkeerd op de hoek Johan de 
Wittstraat/Hogerbeetsstraat. Het was enige tijd na 
de bekendmaking van de vermissing (laten we het 
maar niet op diefstal houden). Zonder enige 
aarzeling en ook zonder enige scrupule nam ik mijn 
container aan de hand mee naar mijn domein. 
Inmiddels heeft het kleinood een paar maanden in 
quarantaine gestaan in de achtertuin. Het moment is 
aangebroken om de minicontainer weer te gaan 
gebruiken. 
 
Ik heb er alles aan gedaan om de minicontainer aan 
te merken als mijn container. Zie hier de uiterlijke 
kenmerken: Nummer 1:1015, Sticker met mijn 
achternaam op het deksel, Facultatief: Sticker “Ik 
ben de Sjaak” aan de voorkant, Slierten aan het 
handvat, Gps verborgen onder de container, Vier 
witte stippen op het deksel aan de binnenkant, 
Geurvlaggen van de heren poes. 
 
Mocht mijn container opnieuw verdwijnen, dan kan 
er onmogelijk sprake zijn van een vergissing. Boos 
opzet is dan in het spel. Ik hoop op een langdurig 
gebruik van mijn minicontainer! 
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Inbraak  
Rob Grootenhuis, Fagelstraat 14 

Er wordt nog steeds regelmatig in onze buurt 
ingebroken. Vorig jaar is het, voor zover mij 
bekend, zes keer gebeurd. 
Een favoriete methode is het gaatjes boren in 
draairamen: er wordt vlak onder het draaikrukje een 
gat in het hout geboord en dan kan met een stuk 
ijzerdraad het krukje open gedraaid worden. De 
nieuwste methode is om ook boven het krukje een 
gat te boren, zodat een eventueel drukknopje 
ingedrukt kan worden en zo de blokkering 
opgeheven. Deze krukjes voldoen dus niet en er 
moet echt een krukje met slot geplaatst worden om 
inbraak te voorkomen. 
Ook valt te overwegen om, als het raam toch niet 
vaak geopend wordt, het raam niet meer draaibaar 
te maken maar vast te zetten. Dat is een nog betere 
methode om inbraak te voorkomen. 
Aan de achterzijde van de huizen vormen de 
bovenlichten een gemakkelijke toegang als daar 
geen hendel met slot zit. En die moet dus wel elke 
nacht op slot! Er wordt namelijk ook regelmatig 
ingebroken als de bewoners boven liggen te slapen. 
 
Nog een tip die ik van de wijkagent kreeg: als je het 
IMEI-nummer van je mobiele telefoon noteert, kan 

de politie daarmee de gestolen telefoon later 
opsporen (als hij aan staat). Je kunt dat het beste 
niet op een computer noteren, maar op een 
papiertje. Dat wordt niet gestolen. 
De politie vroeg mij, ook nog weer eens iedereen te 
vragen om toch vooral meteen 112 te bellen als je 
een verdacht persoon ziet. 
Tot slot: onlangs zijn er in één nacht in de Johan de 
Wittstraat uit verschillende voortuinen ca. 6 op slot 
staande fietsen gestolen. Ze stonden echter niet 
“aan de ketting”. 
Om diefstal te voorkomen is het het beste om de 
fietsen met een kabel of ketting ergens aan vast te 
zetten. 
In diezelfde nacht is er in de Hogerbeetsstraat 
ingebroken met de zogenaamde flippermethode. Dit 
was mogelijk omdat de deur niet op het nachtslot 
zat. De bewoners, die boven lagen te slapen, hebben 
niets gemerkt. 
 
U kunt mij bereiken via tel. 5154769 of e-mail:  
grhuis@ipact.nl  
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Afscheid en 
welkom 

Janny van Nieuwkoop 

Hierbij nemen we officieel afscheid van een aantal 
trouwe medewerkers aan de Raadsheer. 
Judith de Jong heeft jarenlang een voorplaat 
getekend, die paste bij het thema van dat nummer. 
Plastische plaatjes, eenvoudig, maar zeer 
doeltreffend. Omdat zij ook vele jaren in het 
verenigingsbestuur en in de redactie actief is 
geweest, werd haar tijdens de Algemene Leden 
Vergadering van de Vereniging Raadsherenbuurt op 
12 maart een bedankfles aangeboden.  
Django Beek en Idse Kuipers hebben er een aantal 
jaren voor gezorgd, dat de krant 4x per jaar op alle 
325 adressen werd bezorgd. Dat kost toch al gauw 
iedere keer een paar uur vrije tijd en daar zijn we 
hen veel dank voor verschuldigd. 
Alle 3 ontvingen op 5 december 2011 een 
cadeaubon van “Sinterklaas”. 
 
Zoals in de vorige editie al even gemeld, hebben 
zich spontaan nieuwe vrijwilligers gemeld voor 
beide functies. Wij heten hen hierbij van harte 
welkom! 
Miriam Beker gaat voor ons de voorplaat invullen. 
Uiteraard in haar eigen stijl, maar ook zo veel 
mogelijk aansluitend bij het thema. Ook zal zij in 
het/een volgend nummer vertellen over de inhoud 
van haar werk. Nu alvast een foto van Miriam, 
gemaakt door Petra Bosman Fotografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de bezorging hebben zich maar liefst 3 stoere 
jongens aangemeld. De broers Bastiaan en Daniël 
Tan en als jongste medewerker Timo van Luyn. 
Geweldig, dat zij dit willen doen voor de buurt! 
Want met huiswerk maken, buiten voetballen, 
tennissen, computeren en contact met vrienden 
onderhouden is er van verveling beslist geen 
sprake. De foto van Bastiaan en Daniël (met in het 
midden hun enthousiaste jongste broertje David) is 
van Jeroen Hiemstra, die van Timo is afkomstig uit 
het familiealbum. 
 
U vindt de gegevens van de nieuwkomers in het 
colofon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastiaan (rechts) Daniël (links) en David (midden)  

Miriam Beker  Timo van Luyn 



N I E UWE  M E D I A   

 De RAADSHEER   nr. 1   –   Apr i l  2012 12 

Interview met Menno Biesiot, 
Fagelstraat 49 

Annet van der Velden 

In de redactievergadering voor deze Raadsheer over 
nieuwe media kwamen wij al snel op Menno Biesiot. 
Menno ontwikkelt apps. Apps zijn handige tools 
voor je smartphone. Steeds meer mensen hebben een 
smartphone en dat worden er almaar meer. Een 
smartphone is eigenlijk een kleine computer en 
telefoon die je de hele dag bij je hebt. De meest 
gebruikte smartphones zijn de Iphones van Apple, 
de Smartphone van HTC, van Blackberry en van 
Nokia. Deze smartphones hebben ieder hun eigen 
besturingssysteem. De Iphone werkt met iOS, de 
HTC met Android, de Nokia met Winners Mobile en 
de Blackberry met RIM. Verder zijn er nog circa 12 
andere besturingssystemen. Bij het maken van een 
App begint Menno met de iOS voor Apple. Daar kan 
hij toch de mooiste dingen mee maken. 
 
Hij heeft een eigen bedrijf:  PINCH en werkt veel 
samen met een reclamebureau of met SANOMA, 
zijn oude werkgever, en Endemol. Voor Sanoma 
maakte hij de App voor Nu.nl, de Donald Duck 
wekker en nog 48 andere App’s. Toen wilde hij toch 
weer voor zichzelf beginnen. Hij richtte PINCH op, 
een bedrijf dat in opdracht App’s ontwikkelt. 
 
Apps van tijdschriften zijn meer dan een digitale 
versie van het tijdschrift. Oor vroeg Menno om een 
App te maken. Als je nu via de App een artikel in 
Oor leest, kun je, als je het geluid van je telefoon 
aanzet, de bijbehorende muziek horen. Voor de 
Linda maakte hij ook de App. Iedere week zet een 
bekende Nederlander daar een compliment voor de 
doelgroep van de Linda, de vrouw, op. Je kiest een 
afstand die je wil lopen, het programma zoekt 
vervolgens vanaf de locatie waar je bent een 
wandelroute. Je ziet dan op een kaart precies de 
wandelroute en foto’s van dingen die je onderweg 
tegenkomt. 
Agis zorgverzekeraar wilde een wandel App. Er 
bestaat al een heel aantal wandel App’s, er moest 
iets nieuws komen. Hij ontwikkelde ‘Blokje om’.  
Voor de C1000 maakte hij StopMotion, een 
programma om eenvoudig filmpjes van Gogo’s te 
maken. Gogo’s krijg je af en toe bij de C1000 en 
zijn vooral bij kinderen in trek. Met StopMotion kan 

je het filmpje heel slim op You Tube zetten, zodat 
iedereen die dat wil ernaar kijken kan. 10000-en 
mensen maakten hier al met succes gebruik van. 
Nog 1 voorbeeld: de hockey App. Heel handig en in 
ons huis veel gebruikt. Met 1 handeling zicht op 
welk team tegen welke tegenstander speelt, wat de 
uitslagen zijn etc. 
 
En dit is slechts een greep uit de App’s die Menno 
ontwikkelde. App-ontwikkelaar, ik had er nog nooit 
van gehoord. Wat een geniale mogelijkheden met 
die nieuwe media! 
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Maatschappelijke impact van Social 
media 

Nico van Hemert, Rijnsburgerweg 149,  

in het dagelijks leven managing partner van Strategy on Demand 

 
Dit korte artikel richt zich, zoals afgesproken met de 
redactie, op de maatschappelijke impact van social 
media. Ik kan maar met moeite de verleiding 
weerstaan om niet ook wat te roepen over de 
economische impact. Er gebeuren zulke boeiende 
zaken: MyCom met geïntegreerd fysieke winkels en 
een internetshop, de 2de hands boekwinkel van 
BOL.com (gemiste kans voor de Slegte!), de online 
ideeënbus van Starbucks (al een paar jaar oud maar 
blijft leuk!), Threadless waarbij je een eigen ontwerp 
voor een T-shirt kan uploaden en als dat ontwerp 
genoeg besteld wordt, wordt hij ook echt in productie 
genomen. Vergeet ook de zorgsector niet, waar 
verpleegsters patiënten online kunnen helpen als er 
een probleem is.  
 

Positieve kanten 

Maar terug naar de maatschappelijke impact van 
internet en social media. Die is groot!!!! Daar zit een 
aantal positieve zaken aan, maar ook een aantal die 
tot nadenken stemmen. Eerst wat positieve zaken: 
 
• Nog nooit is het zo makkelijk geweest om via 

LinkedIn, Facebook, Hyves etc. contacten te 
onderhouden. Oude vrienden, schoolmaatjes, oud-
collega’s….. je vind ze in een paar clicks. Hier is 
social media echt sociaal: het verbindt mensen en 
brengt soms oude contacten weer tot leven. 

 
• Via Twitter is het mogelijk goeroes in je eigen vak 

of interessegebied te volgen. Dat betekent dat als 
je slim kiest wie jij wil volgen, je zijn/haar kennis 
op een presenteerblaadje krijgt aangeboden. Deze 
variant van het twitter-gebruik begint te groeien. 
Een hoop mensen hebben (in mijn ogen terecht) 
genoeg van alle detailzaken en dagelijkse 
beslommeringen die vele twitteraars de wereld in 
spuien. Ook Wikipedia is een belangrijke bron 
van informatie en soms kennis.  

 
• Leuke spelletjes die je online met elkaar kan doen. 

Het aantal ‘verslaafden’ ☺ aan Wordfeud is ook 
in onze buurt niet gering. En er zit erg veel plezier 
voor jong en oud!  

Punten die stemmen tot nadenken 
Duidelijk zijn ook een aantal zaken waar we nog eens 
goed over moeten nadenken. Ik noem er vier: 
 
• De eerste betreft natuurlijk de veiligheid. Steeds 

vaker horen we dat er sprake is van cyber-crime. 
Ik heb geen cijfers of dat inderdaad groeit, maar 
het zou me niet verbazen. Als het gebruik van 
internet en social media groeit, kan je er ook direct 
van uitgaan dat criminelen volgen op zoek naar 
lucratieve handel. Daar moeten we ons dus tegen 
wapenen. Een cyber-politie of in ieder geval 
gespecialiseerde opsporingsambtenaren zijn 
absoluut nodig. Maar ook hier geldt ‘voorkomen 
is beter dan blussen’. Een paar tips: zorg voor een 
goed antiviruspakket!!! Geef je paswoorden niet 
door. En wees niet naïef: maak niet ieder mailtje 
open wat binnenkomt. Het klinkt misschien wat 
badinerend, maar we vertellen onze kinderen om 
geen snoep van de grond op te rapen of aan te 
nemen van vreemden. Online is dat net zo! 

 
• Privacy is een tweede issue. Natuurlijk kan de 

overheid steeds meer van ons zien en volgen. Dat 
is voor een deel verleidelijk (een belastingaangifte 
die al voor een groot deel is ingevuld) en voor een 
deel vraagt het om voorzichtigheid en alertheid. Er 
is tegenwoordig ook veel te doen om de 
privacyregelgeving van Google, Facebook etc. 
Deze nieuwe giganten zijn de afgelopen 10 jaar 
ontstaan en hebben een grote invloed en macht 
over wat er online gebeurt. Dat is dus opletten!! 
Maar ook hier geldt: je bent er zelf bij! Als jij niet 
wil dat Google of Facebook (of een ander online-
platform) je volgt, zorg er dan voor dat je niet bent 
ingelogd als je over het internet gaat surfen! Als je 
niet ingelogd bent, kunnen ze je niet volgen! 

 

• De invloed van deze technologie op het gedrag 
met name van kinderen is het derde punt. Deze 
invloed is absoluut groot! Daarbij gaat het niet 
alleen over internet en social media maar ook over 
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gaming. Het beeld bestaat daarbij dat deze 
generatie Einstein slimmer, sneller, socialer en 
digitaler is. Dat is absoluut waar, maar er past ook 
een relativering. Onderzoek van Motivaction uit 
2009 (De Grenzeloze Generatie) toont aan dat de 
groep jongeren, die zo zelfredzaam is, net zo groot 
is als de groep die dat beduidend minder is. Ook 
geven de onderzoekers aan dat jongeren meer dan 
verwacht behoefte hebben aan iemand die richting 
en houvast geeft. Een mooie uitdaging voor 
ouders en scholen! 

 

• Een laatste punt: versterkt internet en social media 
nu een kennisscheiding in de samenleving? Ook 
hier dubbele signalen. Je ziet dat zo ongeveer alle 
bevolkingsgroepen internet en social media 
gebruiken. Dat geldt ook voor de groep 70- en 
80+-ers zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal & 
Cultureel Planbureau. Hetzelfde geldt voor 
allochtonen. Een belangrijk verschil zit er wel in 

het gebruik voor VMBO-ers en MBO-ers/HBO-
ers. De eerste groep heeft met name de neiging te 
communiceren binnen de eigen kring en minder 
de kansen van internet voor bredere communicatie 
te benutten. Ook hier is de rol van het onderwijs 
belangrijk! 

Tot slot 
Alle ontwikkelingen rondom internet en social media 
maken deze 21ste eeuw in mijn ogen tot een erg 
interessante tijd. Er spelen technologische 
ontwikkelingen die direct impact hebben op de 
economie, economische verhoudingen en de 
samenleving. Het maakt zaken mogelijk die 10 of 20 
jaar geleden ondenkbaar waren. Deze effecten zijn 
dan ook niet meer weg te denken. De duiding van 
deze veranderingen is nog niet helder, want er zijn 
zowel positieve als negatieve kanten. En dat past 
ook! Niet voor niets bestaat het Chinese teken voor 
verandering uit twee elementen: kans en bedreiging! 
 

 

Wat zijn nieuwe media? 
Lilian Visscher 

 
Nieuwe media is een algemeen begrip waarmee 
meestal de electronische “interactieve” media 
bedoeld worden.  
Bron: www.encyco.nl/nol.php 
 
Wikipedia zegt hierover: Tegenwoordig worden 
vooral de digitale media bedoeld met de term 
“nieuwe” media. In die zin hoort een mobiele 
telefoon bij de nieuwe media, terwijl een analoge 
telefoon bij de “oude” media hoort. Het Internet, 
videogames, computers, digitale film, virtual reality, 
digitale fotografie, mobiele telefonie en meer digitale 
media vallen dan onder nieuwe media. Onder de 
oude media verstaan we dan traditionele film, 
televisie, pers en fotografie. 
 
Nieuwe media zijn 
- interactief 
- direct (24 uur per dag reageren, altijd en overal) 
- verbonden (content kan gelinkt worden, gedeeld en 
doorgestuurd) 
- oneindig (geen limiet aan publiek, verschil tussen 
lokaal en wereldwijd is vaag)  

Bron: pres. Robert van Eekhout 

 
Onderdeel van nieuwe media zijn “social media”. 
Wat zijn dat? 
Social media is een verzamelnaam voor alle 
internettoepassingen waarmee het mogelijk is om 
informatie met elkaar te delen op een 
gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. …..Met 
andere woorden, social media staat voor “Media die 
je laten socialiseren met de omgeving waarin je je 
bevindt”. 
Bekende voorbeelden van internationale social media 
websites zijn Facebook, YouTube, Linkedin en 
Twitter, maar ook bijvoorbeeld WikiPedia en 
MySpace. Voorbeelden uit Nederland zijn Hyves, 
NuJij en Schoolbank. 
Bron: www.social-media.nl 
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Interview met Maud Capel, Van 
Oldenbarneveltstraat 2 

Jeroen Hiemstra 

 

Traktatieartikelen voor kinderen; het is altijd 

feest in de Raadsherenbuurt! 
 
Maud Capel-Versleijen besloot zo’n jaar of zes 
geleden dat het tijd was voor iets anders; haar baan 
als adjunct directeur van een school boeide niet meer 
en ze wilde meer tijd aan haar gezin gaan besteden. 
Dat ze in 2012 aan het hoofd zou staan van twee 
webwinkels en een bedrijf in het tijdelijk inrichten 
van bedrijfspanden en woningen kon ze toen nog niet 
voorzien. 
 
Met een compagnon begon ze Koozi, een bedrijf dat 
meubels verhuurt en panden inricht om de verkoop, 
zeker in de huidige moeilijke markt, net dat zetje te 
geven wat nodig is. Maud geniet van de opdrachten 
van onder andere Bouwfonds. Met een aanzienlijk 
budget mocht ze onlangs aan de slag om mooie 
meubels en accessoires te kopen om kantoren in te 
richten.  “We gingen op een shopping-spree, welke 
vrouw wil dit nou niet”? De resultaten zijn vaak heel 
positief, alhoewel Maud eerlijk genoeg is om, zoals 
onlangs bij een particuliere klant met een huis op een 
hopeloze locatie, te zeggen “ik wil best voor u 
werken en dit pand inrichten, maar misschien moet u 
eerst wat aan de vraagprijs doen”. 
 
Daarnaast is Maud druk met haar twee webwinkels: 
Kikado voor allerlei soorten luxe klamboes, en 
traktatiewinkel.nl, de website voor kleine kado’s voor 
kinderen. 
 
Nadat deze actieve zelfstandige ontdekte dat er op 
veel scholen het trakteren snoep taboe was, bedacht 
ze alternatieven. Speelgoedjes, op een leuke manier 
verpakt, ideaal voor de drukke ouder die voor dit 
geknutsel geen tijd heeft. Andere afnemers zijn 
kinderdagverblijven, scholen en bedrijven.  Reclame 
maakt Maud via tevreden klanten, maar ook via 
Google AdWords en Marktplaats. De prijzen van de 
kado’s variëren van 30 eurocent tot maximaal één 
euro.  Op dit moment zijn houten speeltjes helemaal 
in, maar ook fluitjes, bellenblazers, springtouwen en  
waterpistooltjes. 
 
 
 
 

 
 
 
Maud en haar webwinkels zijn het bewijs dat er altijd 
geld te verdienen valt via het internet. Met een goed 
idee en doorzettingsvermogen lukt dat zelfs in 
minder goede tijden. Maud geniet dagelijks van haar 
flexibele werktijden en het eigen baas zijn, maar 
maakt wel meer uren dan in haar vorige baan. Het 
zijn clichés, maar voor niets gaat de zon op en er gaat 
nu eenmaal niets vanzelf.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoon Joep op zijn 5e verjaardag met pakjes van Maud 
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Alternatieve nieuwe media 
Ton Staphorst

Wij zijn Ans en Frans van der Pigge. Sinds kort zijn 
wij komen wonen in de Johan de Wittstraat op 
nummer 60. Ton Staphorst van de redactie van de 
Raadsheer had ons uitgenodigd om onszelf te 
introduceren en tevens om iets te schrijven over het 
thema van de buurtkrant: nieuwe media. Natuurlijk 
willen wij graag aan het verzoek voldoen. Hier komt 
ons verhaal. 
 
Vrienden hadden ons getipt over het vrij komen van 
een bijzondere woning met grote bedrijfsruimte. 
Geweldig, we hebben direct een makelaar in de arm 
genomen en binnen de kortste keren waren wij 
eigenaar van de mooiste woning ter wereld. Wij zijn 
echt in de zevende hemel! Precies wat we zochten en 
nog net binnen het budget. 
 
Wij zijn niet zo veeleisend en daarom hebben wij 
onze woning onmiddellijk na de overdracht 
betrokken. Geld voor een verbouwing hadden wij 
trouwens niet meer. Ondanks de recessie op de 
woningmarkt hebben we nog een fors bedrag mogen 
neertellen. Maar dat hebben wij er graag voor over. 
Want waar vind je een huis, met riante tuin én met 
een forse bedrijfsruimte en dat met allemaal aardige 
mensen in de buurt. 
 
U bent vast nieuwsgierig naar het waarom van de 
bedrijfsruimte. Wel, allebei hebben wij praktijk aan 
huis. Ik, Ans, ben astroloog en Frans is 
regressietherapeut. Allebei moeten wij onze cliënten 
bij ons thuis ontvangen. Wij hebben veel cliënten, 
dus moet onze werkruimte navenant zijn. Bovendien 
hebben wij behoefte aan veel bergruimte. Dossiers 
zijn bij ons nog geheel van papier. Aan elektronica 
hebben wij een grondige hekel. Een mobieltje kan er 
nog net af, maar verder moet het niet gaan. 
 

Wie onze cliënten zijn? Wel, dat zijn mensen uit het 
hele land. Sommigen komen meerdere keren per jaar, 
anderen zie je maar een of twee keer. Frans heeft een 
cliënt die helemaal uit Maastricht komt en mijn 
verste cliënt komt uit Zalk. Wij adverteren niet, mond 
op mondreclame werkt bij ons verbluffend goed.  
 
Gemeenschappelijk zijn onze methodes. Beiden 
hebben wij contact met “de andere wereld”, de 
wereld van de overledenen. Wij vragen raad voor 
onze cliënten aan geesten in het hiernamaals en wij 
krijgen in voldoende mate respons. Dat komt door 
onze mediale gaven. In onze bedrijfsruimte hebben 
wij bijzonder goed contact met “daarginds”. Wij zijn 
zogezegd allebei medium. En omdat wij nieuw zijn, 
zijn wij de nieuwe media van de Raadsherenbuurt. 
Haha, toevallig hè! Nou, wij geloven niet in toeval, 
het heeft gewoon zo moeten zijn!  
 
Zo, nu kent u ons. U, buurtgenoten, zullen wij vast de 
komende tijd leren kennen. De tekenen daarvoor zijn 
gunstig. Wij hopen graag op een van de komende 
buurtactiviteiten kennis te kunnen maken met veel 
buurtgenoten. Je weet maar nooit of daar nog nieuwe 
cliënten bij zitten! Dank redactie voor de geboden 
gelegenheid! 
 
Tot slot nog een hartenkreet. Wat zijn wij 
geschrokken van de WOZ-taxatie van onze woning! 
Jemig, dat was niet mis. Net iets meer dan een half 
miljoen. Als alle buurtgenoten net zoveel betalen als 
wij, betalen wij met zijn allen elk jaar evenveel als 
ons huis waard is. En dat alleen nog maar aan de 
gemeente Leiden. Het rijk verdient vermoedelijk net 
zoveel aan onze huizen. Misschien een aardig idee 
om een collectief bezwaar in te dienen tegen de 
aanslag OZB. 
 
 

Interview met Jeroen Maters, 
Rijnsburgerweg 107 

Annet van der Velden 

 
Jeroen heeft 1210 contacten op LinkedIn, 1018 
volgers op Twitter, 62.000 bezoekers en 99.000 
pageviews op weblog www.creatievestadleiden.nl. 
Hij besteedt per dag 0 minuten aan LinkedIn, 3 
minuten aan Twitter en tot voor kort een half uur per 
dag aan bloggen. 

 
Een weblog of blog  is volgens Wikipedia een 
website waarop regelmatig – soms meermalen per 
dag – nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de 
geboden informatie in omgekeerd chronologische 
volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) 
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wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, treft 
dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) 
aan. De auteur, ook blogger genoemd, biedt in feite 
een logboek van informatie die hij wil delen met zijn 
publiek, de bezoekers van zijn weblog. Meestal gaat 
het om tekst, maar het kan ook om foto's (een 
fotoblog), video (vlog) of audio (podcast) gaan. 
Weblogs bieden hun lezers ook veelal de 
mogelijkheid om – al dan niet anoniem – reacties 
onder de berichten te plaatsen of een reactie via een 
Trackback-mechanisme achter te laten. 
 
Jeroen heeft als hobby de ontwikkeling van Leiden. 
Hij wil voorkomen dat Leiden een ingeslapen 
provinciestad wordt en helpen om er een bruisende, 
innovatieve, ondernemende, culturele, creatieve, 
competitieve stad van te maken. Eind 2008 startte hij 
het weblog ‘Creatieve Stad Leiden’  en plaatste daar 
bijna drie jaar lang elke werkdag een berichtje over 
hoe Leiden leuker kan. Berichten variëren van 
nieuwtjes tot feiten (zoals ‘Leiden is de meest 
versteende stad van Nederland’), van persoonlijke 
observaties tot creatieve oplossingen voor stadse 
problemen.  
 
Dagelijks bezoeken gemiddeld zo’n 150 mensen de 
weblog. Een blog is een efficiënte manier om je 
boodschap te vertellen aan een grote groep mensen. 
Efficiënter dan alle feestjes aflopen of overal 
speeches houden. De blog is tevens verplichte kost in 
de inwerkprogramma’s van beleidsambtenaren van 
de gemeente, diende als inspiratie voor politieke 
verkiezingsprogramma’s en ideeën worden opgepikt 
door andere weblogs, kranten of tijdschriften, zodat 
het bereik nog veel groter wordt. Regelmatig krijgt 
Jeroen e-mails of telefoontjes van mensen die hem 
willen spreken, interviewen, discussies laten leiden of 
laten speechen met (een bericht op) op de blog als 
aanleiding. Dat werd op een gegeven moment zo veel 
dat hij voorlopig is gestopt met bloggen. 
 
Alles staat of valt natuurlijk met de kwaliteit van de 
ideeën en de informatie. Ook het plaatsen van foto’s,  
filmpjes en presentaties vergroot de attentiewaarde. 
Via gratis programma’s als YouTube (filmpjes), 
Flickr (foto’s) en Slideshare (presentaties) kun je 
deze heel makkelijk aan je blog toevoegen. Of 
anderen plakken de links, foto’s en filmpjes 
makkelijk in hun blog of nieuwssite. Zo maakte 
Jeroen een mooi filmpje van de Leidse singels vanuit 
een helikopter als promotie voor zijn idee voor een 
Singelpark rondom de Leidse binnenstad. Dat filmpje 
werd overgenomen door andere websites en is 
inmiddels honderden keren bekeken. 

 
Samen met Gijsbert van Es richtte Jeroen in 2009 
Stadslab Leiden, een netwerk van professionals uit 
Leiden die hun expertise vrijwillig inzetten om met 
ideeën te komen die Leiden creatiever en bruisender 
maken. Het netwerk telt inmiddels meer dan 900 
mensen en Stadslab werd eind vorig jaar uitgeroepen 
tot Beste Vrijwilligersorganisatie van Nederland. 
Nieuwe media als Twitter, Facebook en LinkedIn 
vormen een belangrijk onderdeel van het succes 
hiervan. Mensen maakten veel mond-tot-mond 
reclame voor Stadslab via deze sociale netwerken. 
Maar ze worden ook gebruikt om mensen uit te 
nodigen voor brainstormsessies of ideeën te vragen. 
 
Een mooi voorbeeld van hoe Jeroen verschillende 
sociale media gebruikt: op het Leiden Netwerk op 
LinkedIn vroeg hij naar locaties waar mensen graag 
in de rij staan. Heel veel mensen reageren daarop. Na 
een aantal reacties plaatst hij er zelf weer één en 
vervolgens reageren nog meer mensen. Uiteindelijk 
plaatst hij op zijn weblog een top 20 van plaatsen 
waar mensen het liefst in de rij staan. Ook daar 
reageren dan weer mensen op, of ze sturen het bericht 
via Twitter door naar anderen. Natuurlijk staat de rij 
voor haring en wittebrood op 3 oktober op de eerste 
plaats. 
 
Tot een paar jaar geleden was het beste wat je kon 
doen om je mening over iets van Leiden kenbaar te 
maken het plaatsen van een ingezonden stuk in het 
Leidsch Dagblad. Nu schrijf je je ongenoegen of je 
ideeën van je af op een weblog. De stukjes die je 
daarop zet verschijnen automatisch bij je contacten 
op Facebook, Twitter en LinkedIn en die mensen 
sturen het weer door naar al hun contacten als ze het 
de moeite waard vinden. Voor je het weet komen 
mensen dagelijks naar je blog om méér te weten te 
komen.  
 
Als Jeroen wil weten hoeveel mensen zijn weblog 
bezochten op een dag, kijkt hij op sitemeter.com. Dat 
programma heeft hij aan zijn weblog gekoppeld en 
geeft eenvoudig inzicht in de hoeveelheid bezoekers 
en waar die vandaan komen. Op het moment van het 
interview hebben 61.835 bezoekers bijna 100.000 
pagina’s op zijn weblog bekeken. Om zoveel mensen 
te bereiken zonder nieuwe media zou je bijv. de Kuip 
in Rotterdam moeten afhuren om je verhaal te 
houden.  
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De jeugd over nieuwe media 
Annet van der Velden 

 

 

 
Ik vroeg aan 6 jongeren uit de Raadsherenbuurt naar 
het gebruik van de nieuwe media Facebook, Twitter, 
Hyves en Linkedin.  
Hier komen de antwoorden van Daan Duurland, 
Merel Hijzelendoorn , Rens Jochemsen,  Anna Poort, 
Marieke van der Velden en Stijn Verdonk. De 
“meiden” staan steeds rechts op de foto. 
 

Zit je op Facebook? En zo ja, hoeveel 

contacten heb je en hoeveel tijd per dag 

besteed je eraan? 
Daan heeft 121 contacten en besteedt daar een uur 
per dag aan. 
Merel heeft 250 contacten en besteedt daar 10 
minuten per dag aan. 
Rens heeft 375 contacten; zijn verbinding staat de 
hele dag open; hij is er 1 uur per dag actief mee 
bezig. 
Anna heeft 312 contacten en besteedt daaraan 15-30 
minuten per dag. 
Marieke heeft 448 contacten; na school staat 
Facebook steeds aan. Een uur per dag is zij er actief 
mee bezig. 
Stijn heeft 150 contacten en is daar 10 minuten per 
dag mee bezig. 
 

Twitter je? Wat was je laatste tweet?  
Daan : laatste: het zou niet onmenselijk zijn 
om sneeuwvrij te geven, het is immers toch 

bijna kerst getweet 1 dag geleden. 
Merel: 47 volgers en gevolgd door 52, laatste 2 
weken geleden: einde toetsweek! Twittert 2x per 
week. 
Rens: 8400 tweets, volgers 102, gevolgd door 113, 
laatste tweet 5 uur geleden: ik ga naar school. 

Anna: volgers 72 gevolgd door 64, laatste tweet 1 
dag geleden: ik ga schaatsen. 
Marieke: volgers 84, gevolgd door 91. Laatste tweet: 
wat ben jij toch een leuk twittermeisje. Twittert per 
dag 10-15 minuten. 
Stijn: doet-ie niet aan. 

 
Zit je op Hyves?  
Anna, Marieke en Stijn: Ja, ik heb een 
Hyvesadres, maar maak er nooit gebruik 

van. 
Daan, Merel en Rens: Ja, daar was ik op, maar ik heb 
het verwijderd. 
 
Hoewel deze kinderen op verschillende scholen zitten 
en verschillende hobby’s en sporten beoefenen, is 
hun gebruik van nieuwe media vergelijkbaar. 
Allemaal zitten ze op Facebook, allemaal hebben ze 
meer dan 100 contacten en allemaal zijn ze daar 
iedere dag mee bezig. Opvallend is dat bij een aantal 
het Facebook open staat en dat daar af en toe gebruik 
van gemaakt wordt. De meeste hebben ook een 
Twitter account. Hyves is het niet meer voor hun. 
Volgens ‘kenners’ zijn vooral jongere kinderen nog 
actief op Hyves.  
 

En Linkedin? Daar doen ze nog niet aan, 
deze jongeren hebben daar niets mee. 
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Interview met Gijsbert van Es, 
Fagelstraat 38: Heeft de krant nog 
toekomst? 

Lilian Visscher 

 

Gijsbert is sinds 1986 werkzaam bij NRC 
Handelsblad in diverse functies. Op dit moment is hij 
eindredacteur van een nieuw NRC-katern Mens& en 
auteur van de rubriek ‘Het laatste woord’.  
 
500+ LinkedIn connecties 
244 volgers op Twitter 
@gijsvanes 
Twittert over: NRC, journalistiek, media; Max 

Havelaar; Nederlandse geschiedenis; Stadslab 

Leiden. 
 
Hoe gebruik jij social media? 

Ik gebruik vooral LinkedIn, om met mensen in 
contact te komen. Als journalist ben ik voor 
interviews vaak op zoek naar personen, via mijn 
eigen netwerk op LinkedIn kan ik contact leggen met 
deze mensen. Soms stel ik ook een vraag op 
LinkedIn. Met Facebook doe ik niet zoveel. Twitter 
gebruik ik als een soort megafoon, hier maak ik 
reclame voor artikelen in NRC Handelblad, voor 
Max Havelaar en Stadslab Leiden. 
 
Je hebt recent een nieuw katern voor NRC opgezet, 

Mens&. Een katern waarin jullie ‘nog meer dan 

elders in de krant bijdragen van lezers 

verwelkomen’ . Krijg je de bijdragen van lezers 

binnen via social media? 

Bij de start van het katern heb ik een open 
redactievergadering georganiseerd, waarbij iedereen 
die wilde aanwezig kon zijn. Het aantal 
aanmeldingen overtrof ruimschoots het aantal 
beschikbare plekken. Met veel aanwezigen die hun e-
mailadres achterlieten hou ik contact en probeer ik 
een community rondom Mens& op te zetten. Hier 
plaats ik ook oproepen. Zo plaatste ik bijvoorbeeld de 
oproep: ‘ Welke autochtone Nederlander vindt 
zichzelf geïntegreerd in de multiculturele 
samenleving?’  
 
Je hoort vaak dat door de opkomst van nieuwe 

media de gedrukte krant zal verdwijnen. Heeft de 

krant nog toekomst volgens jou? 
Papier zie ik louter als een ‘medium’, letterlijk 
vertaald betekent dat: een middel om informatie over 
te brengen van de redactie naar de lezers. Vroeger 

was er maar één weg naar de lezer: papier. Nu zijn er, 
door de opkomst van nieuwe media, zoveel meer 
bruggen naar de lezer. 
Ik denk dat papier als journalistiek medium nog wel 
geruime tijd zal blijven, maar er komen steeds meer 
andere media. Het is geen kwestie van of-of, maar 
van en-en. Het oude verdwijnt niet, het krijgt een 
nieuwe functie. Net als bij de uitvinding van de trein 
verdwenen schepen niet, maar kregen ze een andere 
lading. Zo blijft ook papier, maar het krijgt een 
andere functie. De krant was vroeger voor het 
nieuws, nu is de krant voor duiding. Internet is voor 
snelle verspreiding van het nieuws. Het gaat op dit 
moment overigens redelijk goed met de papieren 
NRC, de oplages groeien. 
 

Hoe gaat NRC  om met nieuwe media? 
De focus bij NRC verschuift door de opkomst van 
nieuwe media. Vroeger had je een redactie die 
schreef voor de krant. Nu zijn er journalisten die 
informatie vergaren en schrijven. Deze informatie 
wordt dan via verschillende kanalen verspreid: de 
krant, de website van NRC, de website van mobiel 
internet, de NRC-apps voor ‘tablet readers’, enz. Elk 
medium heeft z’n eigen stijl en regels. 
Eindredacteuren passen teksten van journalisten zo 
nodig aan wanneer ze via verschillende media 
worden verspreid. 
 
Hoe gaan jullie om met reacties op jullie artikelen 

die via internet  en social media binnenkomen? 
Er wordt via internet ook veel negatiefs gespuid, 
zonder argumenten en op lompe toon. Daarom zijn 
we gestopt met automatisch plaatsen van reacties via 
onze blogs, we modereren nu de binnengekomen 
reacties, waarbij we kritiek niet schuwen, maar we 
letten wel op argumentatie en algemeen fatsoen. Zure 
en onberedeneerde reacties laten we graag over aan 
GeenStijl of andere fora.  
 
Heb je zelf je schrijfstijl aangepast door de komst 

van nieuwe media? 

Ik ben me daarvan niet expliciet bewust, maar nu je 
het  vraagt, denk ik wel dat ik persoonlijker ben gaan 
schrijven. Dit komt ook door social media, de hele 
samenleving wordt informeler. Verder is het voor een 
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journalist steeds belangrijker dat je voor de lezer een 
herkenbare persoonlijkheid bent: de boodschapper 
wordt, bij het overweldigende aanbod aan informatie, 
steeds belangrijker, zodat lezers kunnen taxeren of je 
betrouwbaar en gezaghebbend bent, dan wel iemand 
die toetert en tettert als Rutger Castricum van 
PowNed. Als serieus journalist moet je een band 
opbouwen met je lezers, zodat mensen je gaan 
vertrouwen en waarderen. 
 

Je bent ook redacteur van een rubriek over mensen 

in hun laatste levensfase:  ‘Het laatste woord’ .  

Kom je in contact met deze mensen via social 

media? 

Soms wel. Soms sturen mensen me een e-mail. Het 
zijn mensen die een verhaal hebben dat ze willen 
vertellen.  Ik heb vaak lange gesprekken met deze 
mensen.  Vanwege de intimiteit van de gesprekken 
maak ik ook zelf de foto’s. Het is bijzonder om te 
zien dat deze rubriek iets losmaakt. Ik heb met een 
aantal mensen, die ik gesproken heb, nog contact. 
Soms wordt ik via een e-mailverzendlijst op de 
hoogte gehouden van het verloop van hun ziekte. 
 
Je werkt al bijna 26 jaar bij NRC. Wat heb je al die 

jaren gedaan? 

Ja, nu precies de helft van m’n leven al en nog steeds 
met veel plezier. Ik heb in al die jaren elf of twaalf 
verschillende functies gehad, waaronder zes jaar als 
adjunct-hoofdredacteur. Ik vind het nu erg leuk om 
een eigen katern te maken. En ik kijk uit naar onze 
verhuizing, eind dit jaar, naar Amsterdam, naar een 
pand aan het Rokin. Daar komt een NRC Café, 
waarin we ook lezers kunnen ontvangen voor de 
debatten en lezingen – ook weer nieuw NRC-
‘medium’, wat ik heel spannend vind.  
Een rode draad in mijn werk is ‘van oude dingen iets 
nieuws maken’. Zo heb ik aan de wieg gestaan van 
NRC Next, de krant voor de jongere generatie. Ik heb 
een aantal keren samengewerkt met tv-programma’s, 
zoals een boekenprogramma bij de VPRO en een 
intervieuwprogramma op RTL Z. In 2008 heb ik een 
jaar gewerkt aan boeken bij de tv-serie Verleden van 
Nederland. Ik zat ook in de redactiecommissie voor 
deze reeks documentaires.  Met deze productie 
hebben we het oude, ‘vaderlandse’  

geschiedenisverhaal via televisie en nieuwe media 
weer toegankelijk gemaakt voor nieuwe generaties.  
 
Je hebt een ‘ hertaling’  van de Max Havelaar van 

Multatuli gemaakt. Op internet zag ik veel discussie 

en kritische reacties. Hoe heb je dat ervaren? 

Ik vond het heel leuk om – via bladen, op internet en 
in allerlei zalen – in discussie te gaan met de critici. 
De bedoeling van de hertaling was Max Havelaar 
makkelijker toegankelijk te maken voor jongeren, 
voor boekenlijstleerlingen. Mijn eigen zoon Ward, 
die toen in de 5e klas zat, heeft meegelezen. Critici 
vonden dat ik het literaire gehalte van het boek heb 
aangetast. Maar ik vind de Max Havelaar meer dan 
een literair monument. Het is ook een historisch 
document en een activistisch pamflet. Ik heb ook veel 
positieve reacties gehad. 
Ik vond het leuk om literaire schrijvers uit hun tent te 
lokken. Om met Multatuli te spreken : ‘Ik wil gelezen 
worden. (..) Het was me niet te doen om mooi te 
schrijven. Ik wil zo schrijven dat ik word gehoord.’  
 
Je hebt een eigen website . Wat doe je hiermee? 
De domeinnaam www.gijsbert.van.es.nl kreeg ik 
cadeau toen ik uit de hoofdredactie van NRC stapte. 
Ik gebruik het als een soort visitekaartje: mensen 
kunnen me vooraf even ‘googlen’ als ik een 
interviewafspraak heb, of ergens in het land een 
praatje ga houden. Op m’n site plaats ik berichten 
over mijn werk voor NRC, over Max Havelaar, over 
Nederlandse geschiedenis en over Stadslab Leiden, 
dat ik bijna drie jaar geleden met buurtgenoot Jeroen 
Maters heb opgericht, waarin we projecten opzetten 
om Leiden te versterken als ondernemende cultuur- 
en kennisstad.  
 
Zie je een rol weggelegd voor social media in de 

Raadsherenbuurt? 

Wellicht kunnen ze worden gebruikt om nieuwe 
bewoners meer te betrekken bij buurtactiviteiten, 
waardoor ze ook makkelijker naar de 
Nieuwjaarsborrel en de zomerbarbecue komen.  
Besloten groepen op LinkedIn en  Facebook zijn snel 
gemaakt. Hier kun je dan ook foto’s plaatsen, of je 
buurtgenoten even vragen om een oppas of een 
kettingzaag. Wie voelt zich geroepen om dit op te 
pakken? 
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De redactieleden en nieuwe media 
Lilian Visscher 

 
Ik vroeg aan de 5 “gewone” redacteuren 
(buurtcolumnist, kinderpaginamaaksters en opmaker 
zijn “buitengewone” redactieleden) naar hun gebruik 
van de nieuwe media. 
Jeroen Hiemstra, Janny van Nieuwkoop, Ton 
Staphorst, Annet van der Velden en Lilian Visscher 
antwoordden als volgt. 
 

Hoeveel LinkedIn connecties heb je? 

Jeroen: Ongeveer 90. 
Janny: Nul en ik mis ze ook absoluut niet. 
Ton: Geen. 
Annet: Ik heb 38 contacten. 
Lilian: 419 – waaronder ook een aantal 
Raadsherenbuurtgenoten. 
 
Twitter je? Wat was je laatste tweet? 
Jeroen: Over Twitter heb ik zo mijn bedenkingen, het 
is in ieder geval iets waar ik niet aan meedoe. 
Zie het onderstaande Fokke en Sukke plaatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janny: Nee. Ik zie vaak in de krant wat onze 
regeringsleiders daarmee doen en dan vergaat me de 
lust en lijkt het me een totaal overbodige functie. 
Ton: Nee, ik twitter niet. 
Annet: Nee daar doe ik niet aan. Mijn dochter wel. 
Zij tweet: balen,ik moet de tafel afruimen. Reden 
voor mij om daar niet op te gaan. 
Lilian: Ja, voor mijn werk bij Stichting 
Kinderpostzegels. Berichten van het thuisfront zet ik 
alleen op Facebook. Mijn laatste tweet was 
Kinderhulp en #Kinderpostzegels ontvangen bijdrage 

voor inrichting kinderkamers in gezinshuizen. Dank 
Vriendenloterij! 
(op 7 februari om 15.00 uur tijdens het Goed Geld 
Gala van de Vriendenloterij, in het verbouwde 
Rijksmuseum). 
 
Zit je op Facebook?  
Jeroen: Nee. 
Janny: Nee. Ik heb geen behoefte om met onbekende 
mensen te praten. Mijn e-mailcontacten zijn 
voldoende om alles te bespreken met degenen die ik 
daarvoor heb uitgekozen. 
Ton: Nee. 
Annet: Ja, ik heb een facebookadres, maar maak er 
nooit gebruik van. 
Lilian: Ja. Ik deel met name foto’s van de kinderen in 
actie, uitjes met vrienden en familie en soms wat 
persoonlijke ervaringen van mijn werk. Via 
Facebook heb ik ook weer contact met een 
jeugdvriendin die nu in Duitsland woont, een aantal 
oud-huisgenoten en oud-collega’s. 
 
Heb je een smartphone? Een Ipad? 

Jeroen: Nee, sinds mijn Nokia 6310i het begaf nu een 
Samsung (of zoals mijn nichtjes zeggen, een Albert 
Heijn telefoon). Wel de enige telefoon op de markt 
die meer dan twee maanden standby kan staan, nooit 
problemen met een lege accu. 
Janny: Geen Ipad. Maar die smartphone, dat weet ik 
even niet. We hebben namelijk net een supernieuwe 
Nokia Lumia 800 Windows Phone gekocht. Die is 
very smart, want je kunt er veel meer mee dan ik van 
een mobiele telefoon verlang. 
Ton: Nee. 
Annet: Ik heb geen smartphone, wel een Ipad. 
Lilian: Ja, ben er echter niet heel blij mee. Heb me 
laten overhalen om een smartphone op een eigen 
besturingssysteem te nemen-dat nu niet verder 
ontwikkeld wordt. Spijt dat ik geen Iphone heb 
genomen…  
 
Welke webwinkel bezoek je vaak? Wat was je 

laatste aankoop via internet? 

Jeroen: eBay . Een externe harddisc en een oude 
analoge Olympus camera (de M-1, bijna niet te 
vinden in Europa). 
Janny: Vaak? Dat is overdreven. Ik zit op 
Marktplaats, heb daar meerdere dingen verkocht en 
probeer er ook andere dingen te kopen. Maar 
bedoelen jullie dat met een webwinkel? Marjan koopt 

©  Reid, Geleijnse & Van Tol 
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bladmuziek bij Huisvolmuziek. We kopen ook bij 
bol.com. Mijn laatste aankoop was een 
overzetapparaat van videobanden naar schijfjes via 
de website van Blokker. Op 1 bepaalde datum van 69 
voor 25 euro, afhalen op Lange Voort. 
Ton: Geen. 
Annet: Bol.com is mijn favoriete webwinkel. Mijn 
laatste aankoop deed ik via dealextreme.com. Ik 

kocht er Ipod-oortjes van $2,95, een Ipod-hoesje van 
$5,75 en een horloge van $7,95. 
Lilian: www.orangebag.com, altijd leuk om hippe 
kleertjes te kijken. Mijn laatste aankoop: Twee ‘ Best 
friends’ kettingen voor Manou en een vriendinnetje, 
die ze met zakgeld en klusjes bij elkaar gespaard 
hadden. 

 

 

Interview met Jan Wouter Kleinjan, 
Rijnsburgerweg 145 

Jeroen Hiemstra 

 

“Het gebruik van nieuwe media is een must voor 
de autobranche”  zegt buurtgenoot Jan Wouter 
Kleinjan, Europees directeur van Auto Trader, een 
onderdeel van uitgeverij Sanoma. 
Was je vroeger als autoliefhebber aangewezen op de 
zaterdag-Telegraaf om een goede autodeal te vinden, 
tegenwoordig zoek je op één van de autowebsites om 
je slag te slaan. Met ruim 2 miljoen gebruikers van 
Auto Trader en 3,8 miljoen gebruikers van de 
website van het blad Autoweek (ook van Sanoma), is 
Jan Wouter heel actief bezig met het ontwikkelen van 
manieren om nieuwe media te gebruiken bij het 
benaderen van automobilisten en liefhebbers. 
 
Social media zijn zeer belangrijk, vertelt Jan Wouter, 
de klant gaat via Facebook-‘likes’ en via 
bijvoorbeeld Google Places meer en meer recensies 
op het web achterlaten over ervaringen bij 
autodealers. Waar vroeger een dealer nog wel eens 
schouderophalend kon reageren op een negatieve 
ervaring van een klant, is de digitaal achtergelaten 
klacht er één die heel lang blijft rondzwerven en waar 
ondernemers iets mee moeten.   
De stijging van het aantal gebruikers van de autosite 
www.autotrader.nl op een smartphone is gigantisch, 
een verdubbeling in het laatste halfjaar. Verder 
hebben 400.000 gebruikers Auto Trader apps 
gedownload.  
 
In Nederland worden elk jaar 1,8 miljoen gebruikte 
en ruim 500.000 nieuwe auto’s verkocht. Om op te 
vallen tussen al dat blik moeten de verkopers echt 
hun best gaan doen.   
In de VS plaatsen veel dealers filmpjes van de 
voorraad tweedehands auto’s op hun website, je kunt 
dan eenvoudig een goede indruk krijgen van het 

voertuig. Dit soort ontwikkelingen komt nu ook de 
oceaan over. Verder moet de presentatie van het 
voertuig door goede fotografie in combinatie met een 
reële prijs ook in orde zijn, anders klikt de klant 
verder. 
De autokoper hoeft niet meer zoals vroeger vele 
krantenadvertenties door te spitten, maar zoekt nu 
gemiddeld 12 uur naar een nieuwe auto. Daarvan is 
men bijna 10 uur bezig met het online zoeken naar 
een voertuig, en nog maar zo’n 2,5 uur fysiek in de 
showroom aanwezig bij een dealer of handelaar. 
Dealerzoeksites worden ook steeds minder 
belangrijk, laat Jan Wouter weten. Zo’n 80% procent 
van de online zoektocht naar een auto wordt via een 
‘third party’ website zoals Auto Trader gedaan!   
 
Het gebruiken van en investeren in social media is 
een vak aan het worden. Zo kwam KLM er tijdens de 
vulkaanuitbarsting van de IJslandse vulkaan 
Eyjafjallajökull achter dat ze reizigers moeilijk kon 
informeren omdat de website plat lag. Via het KLM-
twitteraccount, dat tot vlak daarvoor nog niet eens 
van de KLM zelf was maar van een KLM-‘fan’, 
werden de KLM-klanten uiteindelijk wel op de 
hoogte gehouden van alle annuleringen en 
vluchtwijzigingen. Bij het KLM management werd 
toen ook duidelijk hoe belangrijk en bijna onmisbaar 
de nieuwe media zijn geworden. 
 
Jan Wouter en zijn Auto Trader-team zijn druk bezig 
om via Facebook, Twitter, Youtube en andere social 
media de autoliefhebber interactief te bereiken. Via 
kortingsacties, prijzen, reizen, of andere incentives 
gaan auto- en motorliefhebbers dus een mooie 
‘online’ tijd tegemoet!   
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Oproep: Coördinator gezocht voor de 
concerten in de Waterlelie 

 
Coördinator gezocht voor de concerten in de 

Waterlelie  
In het fraaie decor van de Waterlelie aan de rand van 
de grote vijver van de Leidse Hout, vinden in de 
zomermaanden op zondagmiddag concerten plaats. 
Er treden harmonieën, fanfares, kleine en grotere 
bands, klassieke en jazzorkesten en koren uit Leiden 
en omgeving op. 
Deze concerten worden georganiseerd door de 
Stichting muziek Leidse Hout. De coördinator van 
die stichting zorgt voor de planning van de concerten 
in de twee periodes (mei-juli en eind augustus -eind 
september), voor het uitnodigen van de 
gezelschappen en voor het plannen van de 
vrijwilligers die helpen tijdens de concerten.  

 

Wie wil het stokje overnemen van de huidige 

coördinator die deze concerten gedurende tien jaar 

heeft georganiseerd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De huidige coördinator is dit jaar nog beschikbaar om 
iemand in te werken. Als u belangstelling heeft kunt 
u contact opnemen met haar:  Enid Mante, tel. 071-
5154770, e-mail  enid@mante.nlof met  Huub 
Frencken, tel. 06-51589046, e-mail  
frencken.hub@xs4all.nl  
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Garage E. Brouwer 
van Oldenbarneveltstraat 37   2334 AE  LEIDEN 
071 -3626768       06-53563104        garagebrouwer@kpnmail.nl 
 

Fiat, Lancia, Alfa Romeo en Abarth specialist 
 

U kunt bij ons terecht voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk ook voor advies. 

 

 

 

 

 
Het adres voor APK, Onderhoud en reparatie van uw aut

 
 

 

 

• APK 

• Onderhoudsbeurten 

• Olie verversen 

• Accu’s 

• Banden 

• Schokdempers 

• Uitlaten 

• Remmen 

• Ruitreparatie 

• Airco controle/ reparatie 
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»  DE RAADSHEER« 

Een uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden 

Kopij:  inleveren, bij voorkeur per e-mail (zie redactie-adres) 

o Tekst in Word bijlage (dus niet als mail-tekst), zonder opmaak. 

o Foto’s en andere illustraties graag als aparte bijlage in de mail. 

Illustratie voorplaat: Miriam Beker,  
Warmonderweg 7, tel. 06-28340199 

Bezorging: Bastiaan Tan, Daniël Tan enTimo van 
Luyn 

Oplage: 325 exemplaren 

Redactie   redactieraadsheer@hotmail.nl 

• Jeroen Hiemstra Fotografie (tenzij anders vermeld) 
 Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

• Janny van Nieuwkoop Eindredactie  
 V. Oldenbarneveltstr 28, tel. 517 2176  

• Ton Staphorst Johan de Wittstraat 52,  tel. 517 0264 

• Annet van der Velden Van Slingelandtlaan 9,  tel. 515 0205 

• Lilian Visscher Warmonderweg 27,  tel. 565 1551 

• Nico Koek Buurtcolumnist  
 V. Oldenbarneveltstr 31, tel. 517 2818 

• Anne-Li Pot  Kinderpagina 
 Johan de Wittstraat 17, tel. 515 4371 

• Manou Visscher Kinderpagina  
 Warmonderweg 27, tel. 565 1551 

• Gise Wit Opmaak 
 Fagelstraat 36,  tel. 301 5132 

Bestuur 

� Jurgen van der Velden Voorzitter 
 Van Slingelandtlaan 9,  tel. 515 0205 

� Alexander Tilli Penningmeester 
 Johan de Wittstraat 47,  tel 517 0184 

� Erwin Duurland Secretaris 
 Johan de Witstraat 45,  tel 301 4502 

� Minke Holleman Webmaster 
 Fagelstraat 38,  tel. 517 2930 
 webmaster@raadsherenbuurt.nl 

� Wouter van den Berg Van Slingelandtlaan 11,  tel. 301 2664 

� Dorien Gruppelaar Fagelstraat 49,  tel. 06-49945016 

Website www.raadsherenbuurt.nl 

� Minke Holleman webmaster: zie onder Bestuur 

 

Minibuurtgids 

� Familieberichten:  
a.u.b. doorgeven aan  
Alexander Tilli, penningmeester van de 
buurtvereniging, en ook graag aan de 
redactie van »De RAADSHEER«  

� Diefstal,  inbraak, ouderenhulp,  informatie 
over onderhoud en huis verbouwen, 
uitwisseling van gereedschap: 
Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14,  tel. 515 4769 

� Gevonden voorwerpen:  
Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

� Mededelingkastje, V Old./J.d.W.str. 
Yvonne Slijkhuis, 
Joh. de Wittstraat 20, tel. 517 5855 

� Buurtarchief lokaal: 
Jeroen Hiemstra 
Fagelstraat 15,  tel. 512 1213 

� Buurtarchief regionaal: 
Regionaal Archief Leiden 
Boisotkade 2a,  tel. 516 5355 

� Vereniging Binnenterrein OWHJ 
Raadsherenbuurt:  
Ad Littel, secretaris 
Van Oldenbarneveltstraat 35,  
tel. 515 3475 

� Vereniging Vrienden van de Leidse Hout: 
Freek van Beetz, secretaris 
Pr. Beatrixlaan 43, Oegstgeest 
tel. 517 12 82 

� Stichting Leidse Hout Monumentwaardig: 
Jan Reedijk, secretaris 
Antonie Duycklaan 4, tel. 5176596 

� Werkgroep Leidse Hout Theater:  
Dorothee Albers, contactpersoon 
Joh. De Wittstraat 45, tel. 301 4502 

� Werkgroep Nieuweroord:  
Maarten Mentzel,  
Joh. de Wittstraat 38, tel. 517 2570 

� Buurtenkoor »De Raadsvogels« 
Rianne Boonstra, 
Rustenborchdreef 44, Oegstgeest 
tel. 515 7135 

� Leeskring »De Raadsheer« 
Rita de Coursey, 
Fagelstraat 39,  tel. 515 5886 

� Vereniging onderhoud garageplein 
Fagelstraat 
Fokke Dijkema, voorzitter 
Fagelstraat 23, tel. 515 3994 

� Oud Papier Actie 

Rob Grootenhuis, 
Fagelstraat 14,  tel. 515 4769
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