Uitgave 27

april 2011

(colofon)
Het Gelders Platform Studiekringen van en voor Ouderen initieert en ondersteunt
ruim 38 studiekringen in Gelderland. Het Gelders Platform staat voor OK: Ontmoeting en Kennis. Centraal staat plezier beleven in het geestelijk actief zijn en samenwerken in een groep, om zo voldoening te beleven aan zelfwerkzaamheid en zinvol
bezig zijn. Het Gelders Platform brengt tweejaarlijks de Platformpost uit. Het is een
nieuwsblad van en voor de studiekringen. Jaarlijks organiseert het samen met een
lokale studiekring de Ontmoetingsdag waar vele deelnemers van de kringen bij elkaar komen. Samen met Spectrum CMO Gelderland houdt het Platform de trainingsdagen voor de begeleiders en andere deelnemers van de studiekringen.

En weer is er een ontmoetingsdag voorbij….
de eenentwintigste sinds de oprichting van het
Gelders Platform in 1990. Het was een mooie,
leerzame en - in de discussies - ook geanimeerde dag. Al die blije gezichten, daar doe je
het voor! Ik ga niet in op de inhoud. Alles over
deze dag kun je lezen in het verslag van Barbara de Vos.
We hebben als Platform prettig samengewerkt
met de Velpse studiekringen en hopen op een
vervolg met een of meerdere andere kringen
volgend jaar. Er was een studiekringlid dat mij
vroeg of we ook iets gingen zeggen over het
functioneren van de (nieuwe) kringen. Aan al
de nieuwkomers binnen de tien nieuw
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gestichte kringen zou ik willen zeggen: “kom
naar de bijeenkomsten twee keer per jaar die
het Gelders Platform organiseert”. Daar kun je
in kleine kring alle vragen en problemen kwijt
die je gaande het jaar tegenkomt. En benut
ook het forum dat we bieden in ons contactorgaan de Platformpost: we hebben een rubriek
‘Van en voor de studiekring’.
Deze keer zijn we heel blij met twee bijdragen
uit Barneveld en Duiven. Hopelijk dienen ze tot
inspiratie.
In deze Platformpost vind je verder weer de
boekbespreking, het jaarverslag en alle onderwerpen van Malden I, een klein bekend gedichtje van Godfried Bomans, en nog veel
meer. Ik zou zeggen: veel leesplezier!
Ida Olivers-Bouvrie

1

Platformpost, uitgave 27, april 2011

Hallo, mijn naam is Andrea Kuijpers. Ik werk als adviseur ouderenbeleid bij Spectrum, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland. Vorig jaar vroeg mijn collega Maurice de
Greef hem te vervangen als ondersteuner van het Platform Studiekringen. Ik voelde me vereerd en was meteen enthousiast. Ik
vind de studiekringen een uitermate goede en leuke ontmoetingsvorm van, voor en door senioren. De studiekring is een plek waar
mensen werk kunnen maken van hun nieuwsgierigheid naar de wereld, met elkaar in discussie gaan en gelijkgestemden ontmoeten. Je stimuleert en inspireert elkaar en het houdt mensen geestelijk gezond.
Inmiddels zijn 38 studiekringen binnen en buiten Gelderland actief. Ik krijg regelmatig vragen
van welzijninstellingen, bibliotheken en/of centra voor volwasseneducatie om een studiekring
op te starten. Deze organisaties merken zelf ook dat steeds meer ouderen op de hoogte zijn
van een studiekring en een kring willen opstarten. Dat vind ik erg positief.
De studiekring is namelijk ook een manier om elkaar te ontmoeten en om eenzaamheid te
voorkomen. Dat is ook de reden waarom ik enthousiast ben over de studiekringen en het
verder wil promoten binnen en buiten de provincie Gelderland.
Tijdens de Ontmoetingsdag hoop ik velen van u als enthousiaste studiekringers te mogen
ontmoeten.
Andrea Kuijpers

2

Platformpost, uitgave 27, april 2011

(Gelders Platform) van Henk Vrijhof overnam,
met hieraan gekoppeld haar maidenspeech.

Met woorden in de trant van: “elkaar toewensen van veel inspiratie, maar meer nog voor
een goede gezondheid”,
hieven we, iedereen was
die middag van 4 januari
bij
Henri aanwezig, het glas
en namen we een slok van
het “goden drankje”.
Het drankje dat ons moet inspireren in 2010
met goede voordrachten te komen.
De voordracht van deze middag was er in ieder geval zo een, want Rieki Timmermans
sleepte ons mee in het levensverhaal van Annie M.G. Schmidt. Een levensverhaal dat ons
de andere zijde heeft laten zien, van het beeld
dat we zo van haar kennen.

Vóór het zomerreces zijn we ook nog met acht
leden en vijf gasten op excursie naar Breda
geweest. Maria Dekkers, die in het centrum
van de deze stad haar jeugd heeft doorgebracht, nam ons eerst mee naar een verzorgde
rondleiding over het KMA-complex.. Nog
steeds hangt daar een sfeer van discipline en
orde. Heel boeiend en daarom bijzonder jammer dat de helft van onze leden niet mee zijn
gegaan. We zullen bij het organiseren van een
volgende excursie hier meer alert op moeten
zijn.
Gebruikelijk is om eenmaal per jaar een gastspreker uit te nodigen. Dit jaar hadden we de
zoon van Ida, Christian Olivers, in ons midden.
Op een zeer begrijpelijke wijze bracht hij ons
bij: het cognitieve in ons brein, processen die
zich afspelen als het brein wordt belast met
denken, onthouden en verwerken
van informatie.

Er zouden nog vele schitterende voordrachten
volgen, een greep hieruit;
Ouder worden, euthanasie, discussie; Hjalmar Schacht, Duitse econoom in de jaren dertig van de 20ste eeuw; Twente (agrarisch gebied, textielindustrie, nu een wetenschapsregio); Amsterdam, mijn geboortestad; Transportnet voor elektriciteit; Breda, ontstaansgeschiedenis; Opbouw van een symfonieorkest;
Ottersum; Van der Valk concern; Gerry Dobbelaer, Nijmeegse schilderes; Luca (genetica),
wat is leven en wat is evolutie.

Naast het trainen
van onze brain was er ook aandacht voor huishoudelijke zaken.
1. Op de eerste plaats hebben we dit jaar, na
het zomerreces, weer een voorzitterswisseling gehad. Marijke Maas heeft het stokje overgedragen aan Rosamonde Boose.
Vol lof waren we over de wijze hoe Marijke
de afgelopen twee jaar de vergaderingen
heeft geleid.
2. Er is gediscussieerd over een andere
naam voor onze Studiekring 1 Malden.

Buiten deze voordrachten was er ook ruimte
om met vele van onze leden op 15 april in Arnhem het Symposium: Levenskunst van en
voor ouderen bij te wonen. Een gemoedelijke
dag, met ondermeer een forumdiscussie onder
leiding van experts in de thema’s ouderenbeleid, leren en studiekringen.
Bijzonder trots waren we op onze Ida, die op
het eind van de middag de voorzittershamer
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Een tiental namen zijn ingebracht o.a. brainstorm, de eigen wijzen, studiemaatjes, geraniumhaters. Na stemming bleef de naam Studiekring 1 Malden rechtovereind staan.
3. In verband met het wegvallen van de subsidie voor de zaalhuur per 1 januari 2011,
is er uitgekeken naar een andere locatie.
Vanaf volgend jaar zullen nu de bijeenkomsten worden gehouden in de Oase,
het Trefpunt voor ouderen in de wijk Jachthuis.
4. Doordat enkele leden aan gehoorverlies lijden is besloten een spraakversterker aan
te schaffen. Tevens is er een beamer aangekocht om de presentaties nog mooier tot
zijn recht te laten komen.
5. Om het ledental, vooral met mannen, uit te
breiden is gezocht naar media-aandacht.
Frans Rübsamen is geïnterviewd. Een
schitterend artikel: Leven is lef in weekblad Regiodiek, heeft jammer genoeg nog
niet het gewenste resultaat
opgebracht.
6. Wel hebben in het afgelopen jaar twee dames: Riet Kurstjens en Hermien Jansen
zich aangemeld en na 3 keer te hebben
meegedraaid zijn ze als waardig lid aangenomen.
7. Melanie Blom heeft in verband met drukke
werkzaamheden in het vrijwilligerswerk
haar lidmaatschap moeten beëindigen. Dit
alles heeft geresulteerd dat Studiekring 1
Malden, vanaf 1 januari 2011, 16 leden
telt, 5 heren en 11 dames.

Ondanks het vele goede dat 2010 onze studiekring heeft gebracht, was het toch een jaar met
het nodige leed. Meerdere leden kampen of
kampten met hun gezondheid.
Maar de warme belangstelling voor elkaar en
in het bijzonder die voor onze zieke leden is
kenmerkend voor onze studiekring.
Op 3 januari 2011 zullen we weer onze Nieuwjaarsborrel houden. Ook dan zullen we elkaar,
zoals afgelopen jaar, veel inspiratie toewensen.

Malden, december 2010
Henri van Heusden
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Dit zijn de onderwerpen die in Studiekring Malden I in de afgelopen bijna acht jaar aan bod zijn geweest. Ze zijn verzameld en genummerd door Henri van Heusden, en geclusterd door Maria Dekkers.
Zij willen jullie laten delen in dit (vele) werk, in de hoop dat jullie er je voordeel mee kunnen doen. Namens de hele studiekring en beide genoemde leden:
Ida Olivers-Bouvrie

Besproken Persoonlijkheden
24 Petrus Regout / fabrikant
35 Guido Gezelle / dichter
38 J.R. Thorbecke / staatsman
39 Jacques Maris / beeldhouwer
45 Jopie Huisman / schilder
50 Titus Brandsma / Robert Regout / Jezuïten
53 Maarten Toonder / schrijver
60 Ted Felen / schilder
63 Emilie du Châtelet/Belle van Zuylen /‘feministes’
66 Christine Mohrmann / 1ste vr. professor in Nijm.
67 Marga Klompé / 1ste vrouwelijke minister
70 Nienke van Hichtum / schrijfster
71 P.J. Troelsta / staatsman
72 Keizerin Theophano
74 Karl Marx / filosoof/econoom
79 Kardinaal de Jong
81 Friedrich Hundertwasser/schilder/architect
88 Ingmar Bergman / regisseur
99 Toon Hermans / kleinkunstenaar
102 Ch. R. Darwin / bioloog
103 Ch. R. Darwin / DVD
104 Annie M.G. Schmidt / schrijfster
106 Hjalmar Schacht / econoom
116 Gerrie Dobbelaer / schilderes
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Steden, Landen, Landschappen
10 Maastricht
19 Swati Sranan / Suriname
32 Amsterdam / alle facetten
41 Stonehenge
49 Argentinië
57 Waddenzee 1 ontstaan
58 Waddenzee 2 vogels
64 Dobbelman / Nijmegen
65 Polygamie in Kameroen
68 Veengebieden in Nederland
76 Malden mijn dorp
77 Marokko
83 Het Maas-Waal kanaal
86 Nigaragua
93 Aan onze kant van Malden
101 Dordrecht
107 Geschiedenis van Twente
109 Amsterdam
111 Ontwikkeling Breda
112 Twente, landschap en folklore
114 Hist. Notities betr. Ottersum
Excursies
1 Bevrijdingsmuseum Groesbeek
2 Maastricht
3 Kalkar
6 Den Bosch
11 Breda
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Maatschappelijke Stromingen etc.
2 De Bevrijding van de vrouw
15 Integratie allochtone vrouwen
16 Vrouwennetwerk
20 Ouderenbeweging
21 Seniorenbeleid gemeente Heumen
30 Religie in de 19e eeuw
32 Religieuze congregaties in 19e eeuw
33 Emancipatie v.d. vrouw in de 19e eeuw
34 150 jaar wonen en welzijn
51 Maatschappelijk Werk
52 Ontwikkeling mensheid
61 Geschiedenis v.d. Verlichting
82 Bahá’í-Geloof

Wetensch. onderwerpen / Industrie
28 Glasproductie
29 Openbare Verlichting
40 Waterbeheer en –winning
42 Alles over chocolade
75 Al Gore / klimaat DVD
98 Het menselijk geheugen
110 Transportnet v. electriciteit
117 Luca (genetica) 1
118 Luca (genetica) 2

Onderwijs en Opvoeding
5 Liefde voor muziek / spinet / clavecimbel
11 Muziek in het algemeen
13 Wat heb je nodig voor het maken v.e. film
14 Mijn leven als poppenmaakster
18 Leembouwarchitectuur
23 Kunst, overbodige luxe?
25 Duitse componisten
31 Mode / Culinair in 19e eeuw
46 Film Opa
54 St. Antonius Abt te Malden
55 Geschiedenis bouw St. Jan Den Bosch
56 Geschiedenis interieur St. Jan
59 Wolfgang Amadeus Mozart
69 Kunst met een Verhaal
84 Kerk in Heumen
89 Avondmaalsgasten film I.Bergman
95 La Pasion Segur San Marcos DVD
97 Nijmegen herrijst film
113 Opbouw symphonie-orkest
Excursie 7 St. Jan Den Bosch
9 Muzieum
Lezing 3 Papierscheppen
4 Restaurateur

Cultuur
4 Democr. Opvoeding/
Eigenschappenboom
8 De opvoeding van 8 kinderen
26 Opvoeding in 19e en 20e eeuw
27 Onderwijs in de 19e eeuw
48 Psychodiagnostiek bij jeugdigen

Excursie
Lezing

10 Verkeerspost Waal
8 Energieleverende kas
6 Cognitie en brein door
Christiaan Olivers

Excursie 4 Schoolmuseum bij Rieki

Gezondheidszorg
3 Gezondheidszorg / rechten patiënt
12 Euthanasie
17 Taborhuis
37 Mensen met lichamelijke handicap
96 Opleidingen verpleegkundigen
105 Ouder worden
108 Levenskunst
Natuur
44 Heemtuin Malden
73 Cultuur van een wijngaard
90 Vogeltrek
91 Vogeltrek DVD
Excursie 5 Immenhof Malden

Historische Onderwerpen
36 Het leven van onze opa’s en oma’s
62 Kamp Vught
78 Bombardement Nijmegen DVD
80 Zesdaagse oorlog Israël
85 Enigma Ultra
101 Quarantaine

Diversen
43 Schenkingsrecht
87 Jan Jacob Luden
92 Ontwikkelingshulp
115 Van de Valk concern
Lezing 1 Erfrecht
4 Rouwverwerking
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Een jarige kring!

In een ouderen-ontmoetings-centrum was
plaats voor de Studiekring. Weer werd er gezocht naar een vaste begeleider. Inmiddels is
het het jaar 2000 en in de achterliggende jaren
was dit een goede vorm gebleken. Eerder had
ik in Breda via de Volksuniversiteit de studiekring begeleid en had me in het ontmoetingscentrum bekend gemaakt, na mijn verhuizing
naar Wageningen.
Zo kwam ik in 2001 bij deze mooie kring! De
22-jarige hechte kring geniet nog wekelijks van
de ontmoeting. In voor- en najaar zijn we ongeveer 15 keer bij elkaar. Genieten van de zomer- en winterstop, maar zijn daarna ook heel
blij elkaar weer te ontmoeten. In Gelderland
mogelijk de oudste studiekring!
Nog steeds geboeid door de gekozen onderwerpen en waarin iedereen zich naar eigen
vermogen inzet om nog méér aan de weet te
komen!

Op 30 januari 1989 kreeg de studiekring Wageningen een stevige bodem. Men werd ingelijfd bij de “oudereneducatie” en kreeg een vast
onderkomen. Eerder kwam men al samen in
een losser verband. Maar vanaf deze start zijn
er twee mensen nog steeds actief in de kring.
Op 30 januari traden nog twee mensen toe, die
er nog bijzijn. Dat zegt natuurlijk veel over de
ontstane samenhang.
Toen later de “oudereneducatie” werd opgenomen in het R.O.C. mochten alleen bevoegde
leerkrachten deze groep gaan leiden. Droefenis alom, de leidster van het eerste uur moest
het veld ruimen en men kreeg begeleiding van
een echte juf. Deze juf had echter niets met
oudere mensen. Ze trok zich in de pauze terug
… men was zeer ontevreden.
Er kwam “rumoer”in de groep. Men ontdekte
dat door de gemeente een geoormerkte subsidie werd verleend, die in de grote pot van het
R.O.C. terechtkwam. De verantwoordelijke
ambtenaar ‘ouderenwerk’ werd benaderd en
men besloot het contact met het R.O.C. te verbreken.

Erna Roodzant
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De vroege kringers lopen achter elkaar de trap
op in de Veluwehal te Barneveld.
De eerste etage van de Veluwehal is sinds
september 2010 ook voor de studiekring the
place to be. In een van de gezellige zaaltjes
houden wij op de donderdagmiddagen, om de
veertien dagen, onze 'kring'. Vandaag is Jopie
het lokaaltje aan het omtoveren in een levendig ateliertje. Sierlijke en mooie beeldjes schikt
zij met zorg en aandacht op de tafel. Geconcentreerd schikt zij haar presentatiemateriaal
met gevoel voor schoonheid en decoratie. Iemand fluistert: 'Heeft ze het plaatselijk museum geroofd?'.

koffiepot en theekan mag binnenkomen om
ons prettig te 'storen'.
Een studiekring is bij herhaling een middag vol,
vaak onverwachte, verrassingen.
Dat was zo toen we begonnen in 2003 en dat
is het tot in 2011. Kringers kiezen een thema
uit dat hen al langer interesseert. Ook kan ineens de belangstelling voor een thema geprikkeld worden door een berichtje in de pers. Het
komt dus voor dat zelfs een lang verzwegen
hobby plots op een zonnige middag met ons
gedeeld wordt, zoals uit bovenstaande blijkt.
Afgelopen seizoen (september 2010) begonnen we met de herkomst van spreekwoorden,
gezegdes en staande uitdrukkingen. Interessant hoeveel spreekwoorden verwijzen naar de
Bijbel. We zagen een indrukwekkende zwartwit film over het vooroorlogse Nederlands-Indië, Mamma Dao. Een van onze kringsters
vertelde over een boek dat haar na aan het
hart ligt en haar tot de dag van vandaag blijft
inspireren ; 'als het leven een spel is, dan zijn
dit de regels' geschreven door Cherié CarterScott.
Op een van de middagen leek ons zaaltje veranderd in Grieks orthodox kapelletje met een
complete ikonengalerij en brandende kaarsjes.
We vernamen hoe Ikonen geschilderd worden
via een eeuwenoud procedé.
We zagen de bekroonde, schitterend impressionistische filmbeelden van: travelling birds,
waarin de interessante wereld van de trekvogels aan ons 'voorbijvloog'. We luisterden naar
de belevenissen van een van de nieuwe kringers, voor wie het haar eerste presentatie betrof.
We hoorden en zagen haar, met ingetogen
verve, vertellen over haar vrijwilligerswerk in
het Hospice Barneveld.

Om 14.00 uur opent de middagvoorzitter de
kring. De voorzittersrol wordt wisselend ingevuld en van tevoren afgesproken. Na de opening van de middag door de voorzitter-van -dedag wordt gekeken of het verslag van de voorafgaande keer compleet is.
Daarna krijgt de spreekster-van-de-middag het
woord. Zij gaat er maar eens bij staan.
Ze legt uit hoe deze beeldjes gemaakt worden,
vertelt iets over de historie en de kunst van keramiek, waarbij ze verschillende objecten aanwijst, in haar handen neemt en wijst op de verschillende valkuilen die deze liefhebberij met
zich mee kan brengen. Zij blijkt de objecten en
beeldjes zelf te hebben gemaakt.
Zomaar, ineens, na acht jaar zwijgen, komt zij
met deze hobby uit haar kast! Nooit eerder
heeft ze hierover iets gezegd, verteld of terloops laten vallen. Zo verrassend kan een studiekring zijn! En dàt is ook het woord dat bij
onze en wellicht bij alle studiekringen past.
Wanneer de spreekster haar verhaal heeft afgerond horen we of er bij de verslaggever
punten of poststukken zijn binnengekomen die
besproken moeten worden. Altijd is er wel iets
te bespreken, uiteenlopend van het al dan niet
gebruikmaken van een beamer ter illustratie
van onze 'verhalen' tot hoe laat de gastvrouw
van de stichting Welzijn Barneveld met haar

Ons vertrouwde kringersechtpaar, dat immer in
'duet' optreedt, verzorgde een middag over de
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Ecologische Hoofdstructuur. Tijdens de laatste
kring van het seizoen zullen we een 'gast'verteller, ontvangen, die ons alle geheimen van
de Jeneverbesboom komt ontsluieren.

Zwerver. Dit jaar zullen we het Watermuseum
in Arnhem bezoeken.
De 'verslaggever' is alle acht seizoenen dezelfde persoon en overweegt deze taak nog twee
jaar te doen. Een aantal keren per jaar ontvangt de kring het informatieve, geel getinte
bulletin van het Gelders Platform, waarvoor
ook deze berichten uit Barneveld bestemd zullen zijn.

Natuurlijk zijn er elk kringjaar wel hoogtepunten. Het ene thema ligt dichter bij jezelf dan het
andere. De ene kringer spreekt en presenteert
gemakkelijker dan de ander. Doch bovenal
gaat het ons om de uiteenlopende onderwerpen. De 'passie' waarmee wordt gepresenteerd
is als de kers op de taart.
In het begin van het seizoen, maken we een
programma en vult iedereen in, waarover hij of
zij wil gaan vertellen. We zijn een groep van
negen nieuwsgierigen; een tiende geïnteresseerde heeft zich aangemeld voor het nieuwe
seizoen. We komen gemiddeld tien keer per
seizoen bij elkaar. Er is aandacht en meeleven
met elkaar, wanneer situaties daarom vragen.

Trudy Derksen-Key
namens studiekring:
'De Wieze Kiep'
Barneveld.

Tijdens het zomerreces hebben we, sinds
2009, een gezamenlijke excursie. In 2009 bezochten we in Garderen het Zandkastelen-evenement; in 2010 zagen we een tentoonstelling
in Slot Zeist van de Utrechtse schilder Dolf
9
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Naast een (discussie)onderwerp wordt er ook
gekozen voor een stelling of een gastspreker
uitgenodigd. Dit seizoen, dat loopt van half
september tot half mei, kwamen ondermeer de
volgende onderwerpen aan bod: Seksueel misbruik, de politiek, pedofilie, de rechterlijke
macht/ rechtspraak, de vrijmetselarij, Vincent
van Gogh, Europa een zinkend schip?, de situatie in Libiё en Egypte, klassieke muziek en de
verkiezingen van 2 maart jl.

Onze studiekring werd in het najaar van 1999
opgericht. De ‘geboorte’ verliep voorspoedig
en al vrij gauw was er een voldoende aantal leden om, na een periode van gewenning, aan
de slag te gaan. De eerste ervaringen waren
zeker al positief.
Nu is het zo dat we iedere donderdagmorgen
van half tien tot twaalf uur bijeenkomen in het
trefpunt voor 50-plussers ‘Het Palet’ aan de
Mondriaanstraat nr. 14 in Duiven. Het sfeervolle zaaltje nodigt uit om samen te zijn voor prettige en zinvolle bijeenkomsten.
De studiekring maakt deel uit van de activiteiten die in ‘Het Palet’ plaatsvinden en telt momenteel 13 leden, te weten 5 heren en 8 dames. De gemiddelde leeftijd is 71 jaar. We beginnen altijd met een kopje koffie en praten ondermeer over onze belevenissen van de afgelopen week. Daarbij hebben wij ook oog voor
elkaars wel en wee.

De laatste paar jaar is er nogal wat mutatie in
de kring geweest door overlijden, ziekte of verhuizing. Door een actieve werving kon gelukkig
het aantal leden tijdig worden aangevuld.
De studiekring kent twee gespreksleiders die
bij toerbeurt (om de maand) deze taak voor
hun rekening nemen. Daarnaast is er een penningmeester en een secretaris, die zorgt voor
de maandelijkse verslaglegging.

Het eerste uur maken we een rondje. Daarin
wordt iedereen gelegenheid gegeven om een
actualiteit uit het nieuws dan wel een persoonlijke beleving c.q. een gebeurtenis naar voren
te brengen. Daarop kan door de anderen worden gereageerd. Dit gebeurt in een open sfeer
met respect voor elkaar.

Het accent bij de studiekring Duiven ligt vooral
op de ontmoeting en leren van elkaar! En zo
hopen wij nog lange tijd door te gaan.

Na een korte koffiepauze brengt één van de leden doorgaans een onderwerp naar voren.
Ook wordt dit wel gedaan in de vorm van een
discussieonderwerp. Dit laatste vraagt wat
minder voorbereiding en het voordeel hiervan
is dat er meestal een levendige discussie ontstaat met (veel) interactie in de groep.
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Ontmoetingsdag 2011 – Thema van de dag: Veiligheid
En toen was het donderdag 7 april 2011 tegen 10 uur, de zon had in Arnhem al haar beste beentje voor
gezet. In het Postillion-Hotel stromen de leden van de Gelderse Studiekringen binnen voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. Het ontvangstcomité - leden van de Velpse studiekringen Roestvrij en Stuifzand had het druk met het uitdelen van de badges, de weg wijzen naar garderobe, koffie en zaal. En toch
voelden ze nog een klein beetje zenuwachtigheid. Was alles goed georganiseerd, komen de mensen in
grote getallen, zou de techniek de inleiders niet in de steek laten, kortom zou het een interessante en
inspirerende dag worden? En óf het dat werd! Applaus, complimenten en de best gevulde evaluatiedoos met het opschrift GOED leverden het bewijs.

Omdat ik gevraagd was een verslag voor de Platformkrant te maken heb ik natuurlijk veel van de geboden informatie genoteerd. Maar wat me het meest verbaasde was hoeveel onderzoek er al gedaan is
en nog gedaan wordt naar alles wat met veiligheid, met name voor ouderen, te maken heeft. Dat een
persoonlijk gevoel niet altijd overeenkomt met harde cijfers en vooral dat onze veiligheid een belangrijke rol in de beleidsvorming speelt. Ja, ik hield er in ieder geval een rustig gevoel aan over.
Ida Olivers-Bouvrie, sinds vorig jaar voorzitter van het Platform, heet ons allemaal welkom. Het moge
een feestelijke en leerzame dag worden. En gelijk viel er iets te lachen. “Ida, je staat in het donker!”
riep het uit de zaal, waarop Ida slagvaardig reageerde “oh, gelukkig maar!”
Voor mevrouw Matti Baggerman, directeur van het Bureau Delfini in Nijmegen, was het de eerste keer
dat ze een inleiding van anderhalf uur mocht houden. Zeeën van tijd, dacht ze en had een uitvoerige
presentatie over ‘Veiligheid in de openbare ruimte’ voorbereid.
Om te beginnen werden onze hersencellen met quizvragen en stellingen aan het werk gezet.
Bijvoorbeeld: is het aantal veiligheidsdelicten sinds de jaren '60
a) hetzelfde gebleven,
b) verdubbeld of
c) vertienvoudigd?
De meerderheid van de zaal gaf antwoord c) en dat klopte ook.
Daarentegen had de stelling ‘het is aan de politie om de samenleving veiliger te maken’ evenveel voorals tegenstanders en daaraan veranderde niet veel, het is tenslotte maar hoe je het gevoel interpreteert.
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Want daar hebben we het over, de subjectieve beleving van veiligheid.
Wat is sociale veiligheid eigenlijk? Het vertrouwen dat er anderen zijn die zich om mij bekommeren als
mij iets overkomt, definieert mevrouw Baggerman. Dit gevoel van geborgenheid en vertrouwen hangt
natuurlijk onlosmakelijk samen met ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij, denk alleen
maar naar de letterlijke en figuurlijke grenzeloosheid of aan normoverschrijding.
Er volgt een aantal stellingen zoals ‘de media maken dat we ons onveiliger voelen’, ‘ouderen zijn banger dan jongeren’ of ‘goed dat er slachtofferhulp is’. Bij de stelling ‘mannen zijn minder bang dan vrouwen’ riep een groot deel van de aanwezige dames lachend: “niet waar, mannen doen alleen alsof!”.
Mevrouw Baggerman had zich helaas in de tijd verkeken en moest een groot gedeelte van haar presentatie overslaan, waardoor ook de conclusie “Wat kunt u zelf doen?” voor mijn smaak iets te kort aan
bod kwam. In ieder geval aangifte doen, benadrukte ze met klem. Verdere adviezen waren:
‘wees niet naïef maar ook niet overdreven bang, luister naar de signalen in je lichaam en relativeer: leven is niet ongevaarlijk, en 98% van de mensheid is domweg aardig en bereid om te helpen.
Ze sluit af met een Chinees gezegde ‘Alles wat je aandacht geeft, dat groeit’ en krijgt een hartelijk applaus als dank voor haar inleiding.
Wij zijn inmiddels toe aan een benenstrekkend rondje om het hotel en aan een lekkere lunch. Soep,
broodjes, fruit en koffie met iets lekkers na staan al klaar en er is ook aan vermaak gedacht.
Franswa Poerkwapa en Philip vrolijken de lunch met accordeon en bas op, zingen verzoeknummers en verleiden ons aansluitend de tweede helft van de dag zelf in te leiden
met de canon “Kom mee naar buiten allemaal”. Het klonk helemaal niet verkeerd, prima
zelfs!
Op het podium werden ondertussen voorbereidingen voor de tweede inleiding getroffen, een jonge
goedlachse meid begroet ons met “Choedemiddach allemaal” en roept ons op flink te 'wuiven' mochten
we haar Belgisch gekleurde dialect niet verstaan. Liesbeth de Donder is agogisch wetenschapper aan
de Vrije Universiteit Brussel. Vorig jaar promoveerde ze op het thema ‘Onveiligheidsgevoelens bij ouderen’ en ze presenteerde haar onderzoek zonder blikken en blozen, helemaal uit het hoofd.
Ze stelde vast dat de gemeenten dikke beleidsnota's op allerlei gebieden konden tonen, kinderen,
sport, cultuur en noem maar op, maar niet op het gebied van ouderen. Het ‘Belgian Ageing’-onderzoek
werd gestart in 150 gemeenten , waarvan 2 in Nederland. Wij horen dat in de media vaak aandacht
wordt besteed aan onveiligheidsgevoelens. Paradox: 65-plussers hebben een hoog percentage (17,7 %)
onveiligheidsgevoelens maar een laag percentage (8,8 %) slachtofferschap. Conclusie: onveiligheidsgevoelens verschillen sterk van gemeente tot gemeente en van persoon tot persoon.
Er is fysieke kwetsbaarheid (bijvoorbeeld lichamelijke gezondheid), psychosociale kwetsbaarheid
(eenzaamheid, psychisch welbevinden) en materiële kwetsbaarheid. Kortom: dé oudere bestaat niet.
Er is racisme, maar ook agisme. Voor de openbare ruimte zijn toegankelijke toiletten belangrijk gebleken, maar ook bruikbare rustbanken (dus geen designbanken waarop je gedwongen blijft zitten omdat
je er niet meer uitkomt), openbaar vervoer, afstanden tot praktische voorzieningen, want als er geen
winkel of postkantoor meer in de buurt is hoeven de mensen ook niet meer naar buiten te gaan (over
geraniums gesproken).
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Met haar aanbevelingen kunnen de gemeenten – ook de Nederlandse – hun voordeel doen:
1. Geen uniforme initiatieven ontwikkelen, nogmaals: dé oudere bestaat niet.
2. Lokale oplossingen zoeken voor lokale problemen – wat in de ene gemeente een goede oplossing is
werkt in de andere gemeente helemaal niet.
3. Leeftijdsvriendelijke buurten ontwikkelen en kijken door de ‘ouderenbril’.
4. Betrek de ouderen bij alles: ze zijn geen last maar een kapitaal!
Na een aantal vragen uit het publiek sloot Liesbeth de Donder haar presentatie onder luid applaus af
en bedankte voor de gelegenheid haar onderzoek voor een zo geïnteresseerd publiek toe te mogen lichten.
“Voor mij zitten meer dan 10.000 jaar ervaring”, zo begon Gerrit van Middelkoop zijn verhaal.
De creatieve uitsmijter van deze dag is directeur van de ‘Dingenfabriek’ in Velp en hij brak een lans
voor (oude) dingen. De benadering moet
veranderen, in onze wegwerp-maatschappij moet de status van dingen hoger worden hoe ouder ze zijn. De combinatie van
bedenken en maken van dingen is tegenwoordig uit elkaar getrokken, wij bedenken
dingen en in China worden ze gemaakt.
Elk jaar in oktober wordt voor bedreigde
dingen een 'Dingendag' georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de gloeilamp, de juichende
kurkentrekker, of de werkende fietsbel.
Zijn facit met betrekking tot het thema van
de dag: dingen die vertrouwd zijn, waar we
van houden, moeten we koesteren. Want daar voelen we ons veilig bij. Ook hij verliet het podium onder luid applaus.
Dagvoorzitter Dick de Vries bedankt alle sprekers en het voorbereidingscomité en geeft ons voor de
weg naar huis nog een briefje mee: Gevoelens van veiligheid en zelfvertrouwen gaan samen. Zelfvertrouwen is: trots zijn op wie je bent, trots zijn op wat je doet, de bereidheid je verder te ontwikkelen, en
vooral om anderen en jezelf te glimlachen. Succes met de rest van je leven!

Barbara de Vos, Studiekring Roestvrij, Velp
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De deelnemers van de Ontmoetingsdag van de Studiekringen op 7 april waren over het algemeen tevreden. Maar een aantal zaken kon beter. Het Platform Studiekring heeft na afloop van de dag een
korte evaluatie gehouden. De deelnemers konden aangeven wat zij vonden van de Ontmoetingsdag.
Ruim de helft van de deelnemers vond de Ontmoetingsdag goed en gaven een ‘smiley’ (51%)
45% was matig tevreden  en slechts 4% (5 deelnemers) was niet tevreden

,

.

Hoogtepunt van de Dag was de inleiding van de Vlaams sprekende
Liesbeth de Donder van de Vrije Universiteit te Brussel over de gevoelens van onveiligheid van ouderen, het muzikale intermezzo van
Franswa Poerkwapa en de verrassende uitsmijter van
De Dingenfabriek. Helaas was het dieptepunt de slechte geluidsinstallatie waar de organisatie mee te kampen had.

De opkomst van ruim 130 deelnemers was zeker niet onaardig maar we misten een aantal studiekringen. De Ontmoetingsdag heeft als doel invulling te geven aan de O.K. van de studiekringen: Ontmoeting en Kennis. Dat wil dus zeggen inspirerend en gezellig. We vinden het belangrijk wat u vindt. Daarom ontvangt u binnenkort een vragenlijst waarin u kunt aangeven wat u belangrijk vindt op een Ontmoetingsdag zodat wij daar voor komende ontmoetingsdagen rekening mee kunnen houden.

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

Twee fijne boeken….
Twee heel interessante boeken las ik de afgelopen tijd, waarvan ik de inhoud met u wil delen. En vooral wil ik dit delen omdat ik er ook
een middag een verhaal over hield in de studiekring, en het aanleiding was voor een interessante discussie.

welijks bezig gehouden zullen hebben met
man/vrouw verhoudingen.
Daarom kwam een bespreking op de T.V. van
pas van een boek dat een heel andere kant
van de samenleving laat zien.
Koninkrijk vol sloppen, achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw
Van Auke van der Woud, Uitgeverij Bert Bakker, 2010.
Dit boek trekt de wat scheve kijk van het vorige
boek recht en vult het prachtig aan. Het interessante aan dit boek is dat het tot in detail
vertelt hoe de mensen in die eeuw, en ook nog
in de twintigste eeuw, precies leefden. Het
staat ook vol foto’s die de ellende illustreren.
En toch is het geen treurig verhaal geworden.
Want vaak wisten de mensen in alle ellende
hun waardigheid te behouden.

Het eerste is:
Vrouw des huizes, een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw
Geschreven door Els Kloek, uitgeverij Balans,
2009. Dit boek heeft gestaan op de Libris Geschiedenis Prijs lijst. Het boek over Congo
heeft het gewonnen, maar het boek van Kloek
had de voorkeur van de Volkskrant.
Els Kloek, geboren in 1952, is verbonden aan
de universiteit van Utrecht en geeft o.a. leiding
aan het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (www.vrouwenlexicon.nl)
Kloek geeft in dit prachtig vormgegeven en
boeiend geschreven boek een overzicht van
vrouwbeelden in de loop der eeuwen in Nederland. En dan vooral de beeldvorming omtrent
de huisvrouw. Ze weet op duidelijke wijze de
algemene geschiedenis van de lage landen,
zoals we die allemaal kennen, te integreren in
vrouwengeschiedenis.
In onze studiekring heb ik vooral vragen gesteld over de laatste hoofdstukken. Over de tijd
voor en na de Tweede Wereldoorlog. Dat is
een tijd die onze moeders en ook wij zelf grotendeels, hebben meegemaakt. Het leverde
veel herkenning op…

Ida Olivers-Bouvrie

Els Kloek heeft in haar boek weinig aandacht
kunnen besteden aan de meer dan 80% vrouwen, die te arm waren, weinig te poetsen hadden in hun eenkamerwoningen, en zich nau-
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Gevoelens van veiligheid en zelfvertrouwen gaan samen

Zelfvertrouwen is:

•

Trots zijn op wie je bent

•

Trots zijn op wat je doet

•

De bereidheid je verder te ontwikkelen

•

Vooral om anderen en jezelf glimlachen
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