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(colofon)

Het Gelders Platform Studiekringen van en voor Ouderen initieert en ondersteunt 
ruim 38 studiekringen in Gelderland. Het Gelders Platform staat voor OK: Ontmoe-
ting en Kennis. Centraal staat plezier beleven in het geestelijk actief zijn en samen-
werken in een groep, om zo voldoening te beleven aan zelfwerkzaamheid en zinvol 
bezig zijn. Het Gelders Platform brengt twee keer per jaar de Platformpost uit. Het is 
een nieuwsblad van en voor de studiekringen. Jaarlijks organiseert het Platform sa-
men met een lokale studiekring de Ontmoetingsdag waar vele deelnemers van de 
kringen bij elkaar komen. Samen met het Spectrum CMO (Centrum voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling) Gelderland, adviesbureau en kenniscentrum voor de so-
ciale sector in Gelderland organiseert het Platform de trainingsdagen voor de bege-
leiders en andere deelnemers van de studiekringen.

Redactie:
Ida Olivers-Bouvrie
Herenhof 116
6581 GR  Malden
idabouvrie@hetnet.nl

En weer is het herfst! 
Hebt u ook het gevoel 
dat het leven sneller 
gaat naarmate je ou-
der wordt? (zie Douwe 
Draaisma, die daar-
over een boekje 
schreef….).

Terwijl buiten de eerste herfststormen zich 
aandienen, denk ik aan de ‘stormen’ die moge-
lijkerwijs ook het Gelders Platform en haar 
werk voor de studiekringen boven het hoofd 
hangen. Ook de CMO (Centrum voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling): Spectrum, zal de 
komende jaren moeten bezuinigen. Of, en wat 
dat concreet voor de oudereneducatie gaat be-
tekenen, weten we nog niet. Maar we houden 
u op de hoogte!

In deze Platformpost vindt u weer bijdragen 
uit verschillende studiekringen of leden 
daarvan. Deze keer vertelt Heseweide uit Nij-
megen hoe ze reilen en zeilen en geeft Malden 
II haar Jaarplan. Antoon Coster heeft dit item 
op zich genomen.
Blij zijn we ook met het verhaal van Cees van 
Woudenberg, die zo’n positieve draai aan zijn 
leven en kunstenaarsschap geeft. Ruud Vrees-
wijk zorgt voor deze hobbyrubriek.

De vaste boekenrubriek is weer gevuld, door 
mij. Graag zou ik zien dat die ook door een lid 
van een studiekring overgenomen wordt. 
De Platformpost is immers van en voor de le-
den … Wie meldt zich bij mij?
Een inspirerend, humoristisch of ander ge-
dicht wordt verzorgd door Erna Roodzant, en 
Jeanne Konijnenberg-de Jong wil iedere uitga-
ve een wijze spreuk proberen te vinden.
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Verder vindt u nog enige mededelingen van 
onze adviseur, Andrea Kuijpers. Ik heb nog 
niet onze onvolprezen secretaresse genoemd 
die alles verzamelt en tot een fraai geheel 
maakt: Carla van Loon!  Op deze plaats wil ik 
haar en haar team hartelijk danken.

Zoals u ook kunt lezen zijn we weer met de 
voorbereidingen gestart voor de ontmoetings-
dag van 2012. Deze dag zal plaatsvinden in 
Apeldoorn. De samenwerking met vertegen-

woordigers uit de Apeldoornse kring I, loopt 
voorspoedig en soepel. 
Hun namen? Annelies Reiber, Willem Besse-
ling, Jan Vreugdenhil en vanuit het Platform: 
Antoon Coster.

Ik wens u namens ons hele team veel leesple-
zier,

Ida Olivers-Bouvrie
voorzitter
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Wie geniet van zijn herinneringen, 

leeft twee keer.

Jeanne Konijnenberg-de Jong



We zijn verheugd te vermelden dat er steeds meer studiekringen buiten Gelderland worden opgestart. 
De afgelopen twee jaar zijn er diverse kringen gestart in Brabant, Utrecht, Overijssel, Flevoland en 
zelfs in Friesland is er belangstelling. Voor het Gelders Platform geeft dit veel voldoening en waarde-
ring. We zijn namelijk goed bezig (maar dat wisten we eigenlijk al)! 

Daar staat tegenover dat het Gelders Platform vanuit haar doelstellingen en afspraken met de provin-
cie Gelderland Gelderse Studiekringen ondersteunt. Aangezien het Platform uit vrijwillige studiekring-
leden bestaat moeten we een afweging maken in tijd en geld die we kunnen besteden. 
We hebben daarom het besluit genomen dat de studiekringen buiten Gelderland de Platformpost niet 
meer via de post zullen ontvangen. Wel ontvangen zij een e-mail met de mededeling dat de Platform-
post digitaal te lezen en te downloaden is via de website van de Gelderse Studiekringen www.gelder-
sestudiekringen.nl. Op deze manier is de informatie ook voor de kringen buiten Gelderland beschik-
baar.

Namens het Platform
Andrea Kuijpers, adviseur Spectrum
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Naam Plaats

Studiekring Arnhem-Zuid ARNHEM

Studiekring ArnhemStudiekring ARNHEM

Studiekring De Sprengen APELDOORN

Studiekring Apeldoorn APELDOORN

Studiekring De Wieze Kiep BARNEVELD

Studiekring Brummen BRUMMEN

Studiekring Culemborg CULEMBORG

Studiekring Kopzorg DIEREN

Studiekring Dieren II DIEREN

Studiekring Duiven DUIVEN

Studiekring voor Ouderen Ede EDE GLD

Studiekring Ermelo ERMELO

Studiekring Drielanden HARDERWIJK

Studiekring Heerde HEERDE

Studiekring Hengelo HENGELO

Studiekring KBO Lichtenvoorde LICHTENVOORDE

Studiekring Zutphen LOCHEM
Studiekring Malden I MALDEN

Studiekringen Malden II MALDEN

Studiekring Heseweide NIJMEGEN

Studiekring Brakkenstein NIJMEGEN

Studiekring Mozaïek NIJMEGEN

Studiekring Steenderen STEENDEREN

Studiekring Tiel I TIEL

Studiekring Tiel II TIEL

Studiekring Tiel III TIEL

Studiekring Geldermalsen TRICHT

Studiekring Zaltbommel TUIL

Studiekring Roestvrij VELP GLD

Studiekring Stuifzand VELP GLD

Studiekring Wageningen WAGENINGEN

Studiekring Winterswijk WINTERSWIJK

Studiekring Zevenaar ZEVENAAR

Studiekringen buiten Gelderland
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Studiekring Vught BERLICUM

Studiekring Oosterhout Zuid OOSTERHOUT

Studiekring Oosterhout Centr. OOSTERHOUT

Studiekring Zeist ZEIST
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Het Gelders Platform voor Studiekringen van en voor ouderen telt op dit moment vijf leden, 
exclusief een adviseur van Spectrum. Door de gestage groei van het aantal studiekringen en de zorg 
voor continuïteit bij de opvolging, is er behoefte aan uitbreiding. 

Als u gelooft in het fenomeen “Studiekring” en u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan:

a. de organisatie van de jaarlijkse ontmoetingsdag;

b. het helpen invullen van een goed programma voor ondersteuning van begeleiders;

c. de optimalisering van de werving van nieuwe studiekringen;

d. overige bestuurlijke zaken van het Platform,

dan nodigen wij u van harte uit uw interesse kenbaar te maken. 

U treft bij het Platform een groep betrokken mensen aan, die in een goede en open sfeer respectvol 
met elkaar omgaan en discussiëren.

Wilt u eerst meer weten en/of uw interesse kenbaar maken?

Aarzel niet en bel of mail met de voorzitter van 
het Platform: 

mevrouw Ida Olivers-Bouvrie.
Telefoon: 024 3586435
E-mail: idabouvrie@hetnet.nl 
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In de eerste bijeenkomst van het seizoen op 
22 september 2011 werd een jaarplan uit-
ge-werkt, dat deels de condities van de bijeen-
komsten betreft (lokatie, bijdrage) en ander-
zijds de onderwerpen van 17 geplande bijeen-
komsten.

Uitgesproken werd om zeker tot 1 januari 2012 
bijeen te komen in het Sociaal-Cultureel Cen-
trum Maldensteijn, het “dorpshuis” van deelge-
meente Malden van de gemeente Heumen. 
Heroverweging van alle gemeen-telijke subsi-
dies van de gemeente Heumen in 2010 had tot 
gevolg dat de ouderen-educatie “studiekrin-
gen” werd aangemerkt  als “kunnen zichzelf 
bedruipen”. Daardoor bood de gemeente geen 
vrije vergaderruimte meer in Maldensteijn.
Vooral omdat de studiekringen toch als een 
open gemeentelijke activiteit moeten worden 
beschouwd, koos Studiekring II ervoor zo lang 
mogelijk bijeen te blijven komen in de ”openba-
re ruimte”, namelijk het dorpshuis. Maar dat 
blijkt geen gemakkelijk te handhaven principe. 
Het gevolg is dat de kas in juni 2011 leeg was 
door de kosten van de zaalhuur en de huur 
van audio-visuele middelen ter onder-steuning 
van de presentaties.

Inhoudelijk werd gekozen voor het thema “vrij-
heid”. Dat wil niet zeggen dat alle bijeen-kom-
sten over het jaarthema zullen gaan. Gepland 
werd om 6 à 8 bijeenkomsten te vullen met 
presentaties en discussies rond concrete on-
derwerpen waarin “vrijheid” een belangrijke rol 
speelt. Op dit moment staan op de rol: de vrij-
heidsopvatting van Frederik van Eden, vrijheid 
in de boeken Hirshi Ali en Jonathan Franzen, 
de vrijheid die Mahler zocht in zijn muziek, 
naar aanleiding van een docu-mentaire film 
over de door Freud beschreven therapie van 
de componist, de gezochte en later ervaren 
(on-)vrijheid van politieke vluchtelingen, vrij-
heid van meningsuiting, de vrijheid, zoals de 

Bhagwan die predikte, het zoeken van vrijheid 
in bewustzijnsverruimende sessies en midde-
len.
Naast bijeenkomsten rond het jaarthema wer-
den drie actualiteitendiscussies gepland over 
onderwerpen die op dat moment actueel zijn in 
de pers en op radio en televisie; twee bijeen-
komsten rond het nog te kiezen thema van de 
Gelderse Ontmoetingsdag (mits voldoende 
aansprekend) en 4 à 5 gevarieerde onderwer-
pen, aansluitend bij de belangstelling en zelf-
studie van individuele deelnemers.
Vóór de jaarwisseling is er traditioneel een ge-
zellige bijeenkomst met zelf gekozen gedichten 
en muziek en een slotbijeenkomst in juni die 
Studiekring II “outdoor” (buiten Maldensteijn) 
doorbrengt.

Hoewel de kosten per deelnemer oplopen is 
het enthousiasme van de gemiddeld 11 deel-
nemers voor Studiekring II nog zodanig dat 
men er alle vertrouwen in heeft dat het plan 
haalbaar is.
Zou u meer informatie wensen over deze 
kring, die intussen sinds 2003 al 138 bijeen-
komsten achter de rug heeft, dan vindt u 
adresgege-vens op de website van de studie-
kringen. 

Ad verhoeven
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“Tolerantje”   en  de   “Glijders”

          Mijn naam is Cees van Woudenberg. (ge-
boren 1937) en ik heb 18 jaar in Soest ge-
woond. 
Vanaf 1997 woon ik in Bennekom. Ik ben lid 
van de Studiekring Ede. 

In mijn werkzame verleden ben ik grafisch 
actief geweest, en heb het geluk gehad 
om met mijn 60 ste jaar in de V.U.T. te kun-
nen gaan. Ik heb daar dan ook gebruik 

van gemaakt, de creativi-
teit die ik in me heb wilde ik 
wel kwijt. Dus na 
± acht weken heb ik me 
aangemeld als vrijwilliger 
(schilderen met gehandi-

capten) een geweldige ervaring om met 
deze mensen te werken! Inmiddels doe ik 
dit ongeveer 14 jaar met veel genoegen, 
daarnaast heb ik ook het beeldhouwen 
weer opgepakt en ben ik stevig bezig ge-
weest.

Sinds een paar jaar ben ik aan het afbou-
wen in verband met hartproblemen, de 
stenen worden me te zwaar, maar de cre-
ativiteit heeft daardoor niets geleden. Ik 
ben spontaan overgestapt om eigen strip-
figuren te ontwerpen en te tekenen. Dat 
bevalt me goed en de kleinkinderen zijn 
er blij mee en proberen opa’s poppetjes 
na te tekenen, als resultaat dat ze op hun 

rapporten hoge cijfers scoren voor hand-
vaardigheid.

De figuren zijn spontaan ontstaan. Ik heb 
er niet bij nagedacht en ben er zelf ver-
baasd over hoe deze onwezenlijke figuren 
nu in mij wonen! Ik kom er niet meer van 
los, maar kan er goed mee leven.
Het voornemen van mij is deze figuren op 
T-shirt te laten drukken zodat ik kan beoor-
delen of het aanslaat (of het positief ont-
vangen wordt) misschien is er een sponsor 
te vinden.
Dan lijkt mij het leuk om kleine boekjes te 
maken voor de jeugd, zodat ze het woord 
tolerantie beter gaan begrijpen.      

         

Cees v Woudenberg
Studiekring Ede
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Het idee “studiekring” is afkomstig uit 
Denemarken. Men kwam met een groepje ge-
lijkgestemden bijeen om een van te voren 
vastgesteld onderwerp te behandelen en er 
over te discussiëren. Dit idee werd overgeno-
men in  Nederland. In samenwerking met de 
Radboud Universiteit besloot men in Nijmegen 
een studiekring te starten. Op de eerste bijeen-
komst waren ook enkele deelnemers van een 
pas gestarte groep in Ede aanwezig. De be-
langstellenden konden door middel van een 
meegebracht voorwerp met elkaar kennis ma-
ken, zoals ons oudste kringlid zich nog goed 
kan herinneren. Doel was: ouderen met een 
brede belangstelling bij elkaar te brengen om 
- door eigen initiatieven of zelfwerkzaamheid - 
betrokken en actief te laten blijven.

Zo ontstonden in 1988 de eerste Nijmeegse 
groepen. Een ervan was onze groep. We be-
gonnen met negen deelnemers  De gang van 
zaken is al die jaren bijna hetzelfde gebleven. 
Er is steeds een vaste begeleider. Bij vervan-
ging wordt uit de groep een nieuwe voorzitter 
gekozen. We beginnen de ochtend met de 
huishoudelijke mededelingen. Daarna wordt 
het verslag van de vorige bijeenkomst voorge-
lezen en is er een rondje waar ieder in de gele-
genheid gesteld wordt zijn zegje te doen. Dan 
is het wekelijkse gedicht aan de beurt, met een 
korte levensbeschrijving van de dichter. We 
kunnen iets uit onze gedichtenbundel ne-
men of  een vrije keuze maken. 
Na de pauze volgt de presentatie van een van 
te voren vastgesteld onderwerp. Dit jaar zijn 
we begonnen met de wetenswaardigheden 
van de Nederlandse provincies. In het verle-
den kwamen al aan de orde: muziek, architec-
tuur, Nijmegen, gezondheidszorg en nog vele 
andere items. 

Ook voor komend jaar hebben we nog interes-
sante onderwerpen op het programma staan, 
zoals: vrouwen uit de Bijbel, tradities en de 

vrije wil. Ook kan een spreker worden uitgeno-
digd. Maar weinig is er in de afgelopen jaren 
anders geworden. Een verschil is dat de pre-
sentaties niet meer gebundeld en bewaard 
worden. Een ander verschil is dat we besloten 
hebben de presentaties af te wisselen met dis-
cussieochtenden. Degene die het onderwerp 
behandeld heeft is ook de leiding. Er is altijd 
veel inbreng van de andere deelnemers, want 
heb je het nu over tolerantie of over vrijheid, in 
al die jaren zijn veel inzichten veranderd en 
blijft het boeiend elkaars mening  te horen. 
Daarom komen we steeds met plezier elke vrij-
dag van 10.00 uur tot 12.30 uur bij elkaar in 
het wijkcentrum De Schalmei.

Ondanks de grote verschillen in achtergrond, 
opleiding, leeftijd en ervaring zijn we een hech-
te groep geworden met - ook buiten de studie-
kring - aandacht en steun voor  elkaar. 
Als afsluiting van het jaar organiseren we 
steeds een educatief uitje. Dit jaar was het de 
Verkeerspost van Rijkswaterstaat in Nijmegen. 

In de drie vakantiemaanden komen we eens 
per maand bijeen, bij iemand thuis of elders. 
Helaas  hebben we onder andere wegens 
ziekte  (de gemiddelde leeftijd is 69 jaar) van 
enkele deelnemers afscheid moeten nemen en 
proberen nu nieuwe gegadigden voor onze 
groep te interesseren. De intake hebben we 
om verschillende redenen vervangen door een 
kennismakingsgesprek. We hopen dat onze 
kring nog lang zal voortbestaan.

Tot slot nog een suggestie: zou het niet ook 
voor andere studiekringen interessant zijn als 
een groep  eens een beknopte samenvatting 
van een presentatie  zou kunnen publiceren in 
Platform Post.

Ingezonden door leden van de 
studiekring Heseweide
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In deze rubriek belichten we studiekringen die 
net op een andere manier werken dan de ‘ge-
ijkte’ studiekringen. In dit nummer 
De Gedachtengang in Nunspeet. 
De heer Alphons Devilee, gespreksleider van 
De Gedachtengang en tevens oud sociaal-cul-
tureelwerker vertelt over 
De Gedachtengang. De Gedachtengang be-
staat vier jaar en is opvolger van een studie-
kring. 
De vorige studiekring bestond voornamelijk uit 
heren die gezamenlijk een ‘werkstuk’ maakte 
om dat vervolgens aan te bieden aan de poli-
tiek en gemeente. Deze kring was meer geslo-
ten en liep op den duur niet meer. De nieuwe 
Gedachtengang is opener, toegan-kelijker voor 
iedereen en gemêleerder met zowel mannen 
als vrouwen die diverse achtergronden heb-
ben. 
De Gedachtengang bestaat uit 10 tot 12 perso-
nen en zij komen om de twee weken bij elkaar. 
Aan het begin van de cyclus wordt in onderling 
overleg een onderwerp vastgesteld. Verschil-
lende zaken kunnen de revue passeren zoals 
de gezondheidszorg,  de Islam,  het humanis-
me, Darwin, de jeugd van tegen-woordig, wat 
betekent Kerst voor jou, sociale media of soms 
een klein actueel artikel uit de krant. 
De Gedachtengang heeft twee cyclussen. 
Eén cyclus duurt 6 maanden en bestaat uit 10 
bijeenkomsten. Aan het eind van de cyclus 
wordt ter afsluiting een excursie georganiseerd 
en/of een etentje. De afsluiting kenmerkt zich 
door deskundigheidsbevordering, verdieping 
en een uitje. Tot dusver de overeenkomsten 
met een studiekring.

Wat De Gedachtengang anders maakt is dat 
na 10 bijeenkomsten, ofwel één cyclus, nieuwe 
deelnemers worden geworven en uitgenodigd 
worden om mee te doen. 

Belangstellenden schrijven zich dus in voor 
één cyclus en niet voor onbeperkte deelname. 
Het blijkt dat deze kring regelmatig vernieuwt 
maar dat er een ‘harde’ kern van ongeveer vijf 
personen al een aantal jaar blijft deelnemen.
Ook bijzonder aan De Gedachtengang is de 
relatie die de stichting Welzijn Ouderen Nun-
speet (SWON) heeft met 
De Gedachtengang. Niet alleen faciliteert zij 
De Gedachtengang met locatie, koffie en aan-
dacht, maar de ouderenadviseur verwijst men-
sen die dreigen te vereenzamen rechtstreeks 
naar De Gedachtengang om anderen te ont-
moeten en voor zingeving. Alphons geeft aan 
dat de deelnemers die eenzaam zijn en/of al-
leen wonen echt uitkijken naar de bijeenkom-
sten en altijd trouw komen.
Belangrijk in de rol van de gespreksleider is 
om empatisch te zijn en mensen die even 
geen zin hebben om mee te doen, alsnog te 
stimuleren de stap te zetten om deel te nemen. 
Voor de gespreksleider is het belangrijk om 
een goede balans te vinden tussen een laisse-
z-faire houding en sturend leidinggeven. Dus 
goed samenvatten en na elke bijeenkomst het 
gesprek evalueren. En natuurlijk vragen naar: 
“wie heeft er leuke plannen deze week?”. 

Gevraagd naar tips voor andere studiekringen 
geeft Alphons aan dat het belangrijk is om te 
beginnen met een goede kennismaking in de 
vorm van een etentje of excursie. Het is be-
langrijk om een goed klimaat te scheppen en 
dat je “elkaars nieren kan proeven” en dat men 
weet wat ze aan elkaar hebben.

Namens het platform
Andrea Kuijpers, adviseur Spectrum
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Het doet ons genoegen om nu al uw aandacht te vragen voor onze

Ontmoetingsdag in 2012.

De pas vorig jaar opgerichte studiekring Apeldoorn zal samen met het Platform 

de dag organiseren. Dat betekent, dat de ontmoetingsdag in Apeldoorn plaats 

vindt.

Op dit moment is de daarvoor ingestelde werkgroep enthousiast bezig om in 

Apeldoorn een geschikte locatie voor onze bijeenkomst te vinden. Maar wat ze-

ker zo belangrijk is, is dat wij een boeiend onderwerp willen presenteren. Wij 

hebben al ideeën en kunnen u verzekeren, dat er hard wordt gewerkt aan de 

uitwerking daarvan.

Noteert u nu alvast in uw agenda de datum, waarop we deze dag gaan organi-

seren.

Donderdag 19 april 2012 in Apeldoorn.
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De werkcommissie

Het aantal leden is in het seizoen 
2010-2011 constant gebleven, het 
waren er veertien waren en het zijn 
er veertien gebleven. Enkelen wa-
ren door ziekte regelmatig verhin-
derd de bijeenkomsten bij te wo-
nen, wat ze zeer spijtig vonden. De 
verscheidenheid aan onderwerpen 
was ook nu weer kenmerkend voor 
onze kring.

Een bijzonderheid voor dit seizoen 
was dat de kringen in Velp/Rozen-
daal, Roestvrij en Stuifzand, betrok-
ken waren bij de organisatie van de 
jaarlijkse Ontmoetingsdag, die zo-
als altijd door het bestuur van het 
Gelders Platform werd georgani-
seerd in samenwerking met een 
Studiekring uit Gelderland. Van de 
beide Velpse kringen waren elk 
twee mensen afgevaardigd om mee 
te denken over de vormgeving van 
die dag. Het gekozen onderwerp 
voor dit jaar is 'Veiligheid' en wel 
veiligheid in de meest brede zin. Op 
de eerste bijeenkomst van Stuif-
zand praten we over de manier 
waarop we daar tegen aan kijken.
De beide leden die aan de werk-
groep, die gevormd is door het be-
stuur van het Platform, zijn toege-
voegd, Dick en Rie, vergaderden 
regelmatig met alle werkgroeple-
den. 
De ontmoetingsdag vondt plaats op 
8 april 2011 en mag als geslaagd 
gezien worden. Een verslag van die 

dag is te lezen in Platform Post van 
april 2011.

Prinsjesdag is het onderwerp van 
de volgende vergadering. Hoewel 
er nog geen regering gevormd is, 
wordt de Troonrede wel uitgespro-
ken. Wij bespreken de mogelijkhe-
den van het al dan niet vormen van 
een minderheidsregering. Dit ge-
sprek wordt de volgende keer 
voortgezet. Tijdens beide bijeen-
komsten ontstaat er soms een hef-
tig debat. 

Van een totaal andere orde is het 
onderwerp Gelderse Blinden Stich-
ting. Een bestuurslid 
van die Stichting is lid van onze 
kring en vertelt over de activiteiten 
die ontwikkeld worden, het 
nut van de Stichting en de toe-
komstplannen die gemaakt worden. 

De middag dat de vrijheid van me-
ningsuiting besproken wordt, laat 
zien dat dit soms een beladen on-
derwerp is. Voor en tegens van uit-
spraken komen hierbij aan de orde, 
men is het niet altijd met elkaar 
eens. Bij zo'n onderwerp is de 
saamhorigheid van een studiekring 
van groot belang. 

Kernenergie is een moeilijk tech-
nisch onderwerp maar met de hulp 
van één van ons krijgen we enig in-
zicht in deze materie, waarbij be-
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halve de techniek ook de voor- en 
nadelen van het bouwen van kern-
centrales worden besproken. 
Later in het seizoen wordt ook nog 

de marktsitua-
tie van urani-
um bespro-
ken, voorlopig 
is er nog ge-

noeg voorradig, hoewel het gevaar 
bestaat dat we te veel afhankelijk 
worden van landen waar uranium 
gevonden wordt zoals bijvoorbeeld 
in China. 

Het leven en werken van W.F. Her-
mans kenmerkt zich door het schrij-
ven van mooie en gewaardeerde 
boeken maar ook door schermutse-
lingen en ongenoegen. Dit begon al 
tijdens zijn Hoogleraarschap aan de 
universiteit van Groningen. Nadat 
hij uitgeweken was naar België 
bleef hij toch in de belangstelling 
staan in Nederland, met alle ups en 
downs. Hermans wordt gerekend 
tot de grote drie van de Nederland-
se literatuur. 
De anderen zijn Mulisch en Reve. 
Wat de betekenis is van 'Vrijheid' is 
niet in één begrip te duiden. Van 
belang is te weten dat er een span-
ningsveld bestaat tussen vrijheid en 
identiteit. Belangrijk is ook dat we 
moeten kunnen leven met verschil-
len en er vanuit gaan dat er veel is 
dat ons bindt en niet blijven hangen 
in wat ons scheidt.

Darwin is dit 
jaar een veel-
besproken per-
soon, zijn evo-
lutieleer heeft 
voor veel dis-

cussie gezorgd. Dit is het thema 
waarover we die middag gepraat 
hebben. 'Alles wat er op de wereld 
bestaat, is het product van toeval 
en onvermijdelijkheid'. Dit wil niet 

zeggen dat er geen lijn in zit, evolu-
tie is zoals het woord zegt, een 
steeds doorgaand proces, waarbij 
Darwin een grote rol heeft gespeeld 
door hieraan bekendheid te geven. 

Elk seizoen vertelt één van de le-
den haar/zijn levensverhaal. Het is 
heel goed de achtergrond van die 
persoon te horen. Zeker als een ac-
tief leven leidt van regionaal agra-
risch voorlichter naar een gezag-
hebbend persoon op beleids- en 
voorlichtingsgebied voor de land-
bouw. Zo ervaren wij dat hij met en-
thousiasme en plezier een werk-
zaam leven heeft geleid en horen 
we wat de achtergronden zijn van 
het landbouwbeleid. Het leven van 
Palestijnen en Joden gaat niet zon-
der strijd en strubbelingen voorbij. 
De geschiedenis van beide volken 
is een onderwerp dat door een 
'deskundige' op dit gebied op een 
heldere manier wordt uitgelegd. In 
een schema laat hij ons zien hoe 
vanaf 500 v. Chr. de geschiedenis 
van Joden en Palestijnen is verlo-
pen. Probleem is dat die strijd nog 
steeds doorgaat.  

Een ander volk uit de oudheid, de 
Maja's heeft ook een geschiedenis 
die ver terug gaat en tot 
16,4 miljard jaar geleden is vastge-
legd in een trap van negen omwen-
telingen die elk voor een periode 
staat maar verschillende lengtes 
hebben. De trap die 16,4 miljard 
jaar geleden begon, eindigt in de-
cember 2012. De treden beginnen 
breed en eindigen smal zoals ook 
de periodes een steeds kortere 
tijdsduur krijgen. 
Een voor velen onbekende ge-
schiedenis gaat over Hollanders in 
Korea. Ze kwamen daar doordat ze 
met een VOC schip op zoek gingen 
naar specerijenhandel in Azië. Hun 
schip verging en de opvarenden 
werden gered en gevangen geno-
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men. Later kwamen ze vrij en be-
leefden veel avonturen in Korea. 
Na 13 jaar kregen ze de gelegen-
heid naar Nederland terug te keren. 
Gebleken is dat een aantal Neder-
landers in Korea is gebleven en 
daar hun leven hebben voortgezet. 

De manier waarop wereldwijd wordt 
omgegaan met sterven, dood en 
rouw wordt ons duidelijk aan de 
hand van voorbeelden uit alle cultu-
ren. Hoewel iedere cultuur zijn ei-
gen rituelen kent, zijn er ook veel 
overeenkomsten bij sterven en rou-
wen. Met voorbeelden uit de prak-
tijk krijgen we enig inzicht in de ma-
nier van begraven en het omgaan 
met de dood. 

Als men verre reizen doet, kan men 
veel verhalen, geldt voor het ver-
haal wat we te horen kregen over 
Machu Picchu, een gebied in Peru 
dat lang verborgen is gebleven 
maar in 1911 ontdekt werd. Er is 
daar een hoogstaande architectuur 
aangetroffen.  Huizen gebouwd uit 
losse stenen die vernuftig in elkaar 
passen zonder verbindingsmidde-
len. Ze maakten bij hun bouw veel 
gebruik van de trapeze vorm. De 
wegen die naar Machu Picchu lei-
den zijn alleen te voet te gaan.   

Zorgboerderijen zijn een belangrijk 
onderdeel geworden voor de op-
vang van lichamelijk en verstande-
lijk gehandicapten maar ook oude-
ren en anderen die 
moeilijk te plaatsen zijn 
in het arbeidsproces 
kunnen er terecht. Op 
de zorgboerderijen 
werkt men in kleine 
groepen, de meesten 
werken er enkele dagdelen.  De 
boeren die er mee werken, soms 
geassisteerd door zorgbegeleiders, 
hebben behalve dat ze ermee een 
sociaal aspect nastreven, ook het 

doel een inkomsten bron te creë-
ren. 
Elke boerderij heeft zijn eigen pro-
gramma en soms een winkel om de 
opbrengst te verkopen.
De laatste bijeenkomst besteden 
we aan een terugblik over het afge-
lopen seizoen en bespreken we het 
programma voor het komende sei-
zoen. In de avond van die dag eten 
we met elkaar in restaurant La 
Rana dat gerund wordt door het 
ROC A12 waar jongelui hun oplei-
ding krijgen in de horeca. Onze 
goedkeuring voor hun inspanning 
hebben ze! 
Zo hebben we weer een goed jaar 
achter de rug. Dat we elkaar nog 
beter leren kennen komt door het 
terugkerend sociaal rondje, daarin 
komt de interesse van elk in het bij-
zonder na verloop van tijd duidelijk 
naar voren. Goed dat dit een vast 
onderdeel is in het programma van 
de studiekring.  

Het slotakkoord  van de periode 
2010-2011 is zoals ieder jaar een 
gezamenlijke reis. Deze keer is dat 
een agrarische combinatie van mu-
seumbezoek en het bezoek aan 
een zorgboerderij. 
Het Pluimvee museum in Barneveld 
is het eerste onderdeel. Erg interes-
sant, met veel  informatie over alles 
wat met kippen en eieren te maken 
heeft, daarna naar de zorgboerderij 
in dezelfde plaats. Het afgelopen 
jaar hebben we over het fenomeen 
zorgboerderij al informatie gekre-
gen via de inleiding daarover. Die 
informatie wordt nu verder aange-
scherpt met het bekijken van de 
praktijk ervan. Geweldig wat daar 
gepresteerd wordt. Om het geheel 
compleet te maken gaan we eten 

bij "Juffrouw Tok" in Ede. Een pri-
ma besluit van deze plezierige dag.
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Een goed seizoen 2010-2011 heb-
ben we afgesloten, met veel ver-

wachting naar het nieuwe seizoen!

Rie Roos
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Deze rubriek staat open voor reacties, maar ook voor iedereen die een boek of 
film wil aanbevelen.

Afgelopen maanden - het was va-
kantie - heb ik nogal wat boeken 
gelezen. Zoals dat gaat als de ver-
plichtingen minder worden. Sommi-
ge boeken heb ik na een aantal 
hoofdstukken opzij gelegd, waaron-
der: ”De begraafplaats van Praag” 
door Umberto Eco. Eco is een groot 
schrijver, en heel erudiet. Dat laat-
ste wil hij mijn inziens te graag eta-
leren. Maar misschien zijn er lezers 
van dit stukje die het absoluut niet 
met mij eens zijn en het met veel 
plezier uitlazen…dat kan natuurlijk!

Waar ik mee bezig ben is de bio-
grafie van Ulrike Meinhof, ge-
schreven door 
Jutta Ditfurth. Een aanrader voor 
ieder van u die de jaren van de ter-
reur door de RAF in Duitsland be-
wust heeft meegemaakt. Het levert 
mij veel herkenning op van perso-
nen en gebeurtenissen, en tot nu 
toe (ik ben nog niet zo ver in het 
boek dat deze jonge vrouw radicali-
seert), veel sympathie met deze 
idealistische vrouw. We hebben in 
de huiselijke kring meerdere ge-
sprekken over de grens tussen fa-
natiek idealisme en terrorisme uit-
mondend in geweld.

Maar waar ik echt een recensie 
over wil schrijven is:
                                         
Verplicht gelukkig 
Portret van een familie

Door: Saskia Goldschmidt.
Uitgeverij Cossee b.v. Amsterdam

Saskia Goldschmidt vertelt in dit 
boek over haar zoektocht naar de 
familie van haar Joodse vader. 
Maar vooral is haar boek een ont-
roerende zoektocht naar de per-
soon van de vader zelf, een overle-
vende van het concentratiekamp 
Bergen-Belsen. Zij beschrijft indrin-
gend hoe de vader met zijn oor-
logsverleden het gezin tiranniseert. 
Geen enkel verdriet, pijn of kwelling 
van de kinderen mag geuit worden, 
want niets is immers vergelijkbaar 
met het leed dat de vader, Paul 
Goldschmidt, geleden heeft. Hij, de 
bekende logopedist, is een: ”Held 
voor zijn patiënten, maar onbereik-
baar voor zijn vier kinderen die 
”nooit iets hebben meegemaakt en 
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daarom gelukkig moeten zijn”. Van-
daar de tegenstrijdige titel: Ver-
plicht gelukkig…
In de laatste hoofdstukken wist de 
schrijfster me te ontroeren. Ze be-
schrijft daarin haar relatie met haar 
oude, dementerende vader. De ver-
geving voor wat hij niet is geweest, 
een echte vader, en de uiteindelijke 
liefde voor hem gaan overheersen. 

Een prachtig boek!

Ida Olivers-Bouvrie
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Rectificatie 

U heeft de Platformpost van april ontvangen waarin ook een klein gedichtje van 
Godfried Bomans 
(2 maart 1913 – 22 december 1971) werd aangekondigd door Ida. 

Dan zie je op de achterste bladzijde de markante kop van deze, veel te vroeg 
overleden, verteller staan met daarnaast woorden over zelfvertrouwen. Waren 
deze woorden van Godfried? 
Nee dus, een misser van ons. 

Maar nu mijn probleem: waar zijn die woorden wel gebleven? Ik heb tien 
boeken van mijn grote held in huis, zonder kleine gedichtjes … Wat nu te 
doen? 
Ik vlucht naar een andere held: Toon Hermans. Intussen zal ik blijven zoeken 
naar het kleine gedichtje; dat houdt u dus van mij tegoed.  Hier komt Toon (uit: 
75 woorden) :

Pen 

Wat je zeggen wilt heb je eerder gezegd met je mond dan met je pen,

omdat de afstand tussen je denkmachientje en je mond korter is dan

de afstand tussen je denkmachientje en je hand.

Daarna komt nog eens het verwoorden in letters, die je één voor één

vorm moet geven.

En omdat dat zoveel tijd kost en het veel sneller gaat met je mond, wordt

er zo grenzeloos veel gewauweld.

Als mensen veel praten betekent dat lang niet altijd dat ze ook veel te

zeggen hebben.
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