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Beste lezer, 

Misschien het mooiste, meest recente nieuws: "De bibliotheken mogen weer 
open!". Als je bedenkt dat het bibliotheekwezen in Nederland al jarenlang 
voortdurend mooie bijdragen levert aan het fenomeen: "Studiekringen50Plus" 
dan mogen we nu best in een halleluja-stemming zijn. Daar komt nog bij dat 
Ingrid, Cor, Jannie, Margriet, Antoon, Gerda, Martin en Wim ons ondertussen 
regelmatig in een uitgave van de PlatformPost scherp houden. Die "digitale 
magazine-trein", geexploiteerd van en door Studiekringleden verspreid over 
het hele land, is onder leiding van het Platform volgens een nieuwe 
dienstregeling gaan rijden! 
 
Wat we deze keer in petto hebben laten we aan de aandachtige lezer over 
om zelf te ontdekken. Veel leesplezier. 
 
Heeft u ook iets dat u met andere deelnemers van Studiekringen wilt delen, 
een oproep of een inspirerende gedachte die u wilt delen? Mail ons via 
ppredactie@studiekringen50plus.nl. 
 

 



  
 
 

Nieuws van het Platform 

Vrijwilligersvacature 

Wil je graag bijdragen aan mooie maatschappelijke activiteiten? Wil je 
zelf geestelijk actief blijven en uitgedaagd worden als je ouder wordt? 
Heb je enige bestuurservaring en wil je je strategisch inzicht inbrengen? 
Bouw mee aan de Studiekringen50plus! Er zijn er nu ca. 90 over heel 
Nederland! 
 
Het Landelijk Platform Studiekringen50plus zoekt uitbreiding van het 
bestuur. We zijn op zoek naar:  

een voorzitter (m/v) 
en 

een lid van het bestuur (m/v) 

 
Naast de formele rollen zijn ook twee portefeuilles vacant, die onder 
deze bestuursleden verdeeld worden, passend bij de belangstelling. Het 
betreft Vrijwilligerszaken en PR & Communicatie. 

  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geheugen 

  

“Waar kennen wij elkaar van?”. Het was mij al opgevallen dat een 
tegenover mij zittende man, mij al een tijdje had zitten beloeren of 
observeren zo u wenst. Zijn vraag kwam mij in eerste instantie wat 
vreemd over, want ik was in Arnhem ingestapt en de band met die 
omgeving is nog heel vers. 
"Waar zouden wij elkaar van kunnen kennen", vroeg ik geïnteresseerd, 
want mijn verleden is inmiddels tamelijk uitgebreid, en ik ben nu 
eenmaal nieuwsgierig van aard. Hij vroeg: “Heeft u in Schiedam 
gewoond, in de wijk De Gorzen?”. Ai, nu was het oppassen, want als 
Schiedammer van geboorte en met de genoemde wijk als mijn vroegere 
speelgebied, wist ik niet goed te peilen wat zijn volgende vraag zou 
kunnen zijn. Ik kon er voor 100% gerust op zijn dat er geen ernstige 
misdrijven aan het licht zouden komen, maar uit de hand gelopen 
kattenkwaad en lichte overtredingen van de wet behoorden zeker tot de 
mogelijkheden. “Ja, ik ben Schiedammer van geboorte maar ik heb niet 
in De Gorzen gewoond, wel speelde ik er vaak want ik ben er een tijd 
naar school gegaan. “Zie je wel”, zei hij op bijna juichende toon, “maar 
dan moet je mij toch ook nog wel kennen?”. 
 
Nu viel ik in een kuil, die ik voor mijzelf gegraven heb. Ik ben slecht in 
het onthouden van namen, altijd geweest, maar recentelijk zijn de 
prestaties op dit punt “onder de waarden van de CITO-toets”. Nu 
verzeker ik iedereen wiens naam ik weer eens vergeten ben, dat ik een 
ijzersterk geheugen heb voor gezichten. Dat is ook waar, maar zelfs dat 
gaat tegenwoordig niet meer helemaal op. Mijn eerste serieuze 



vriendinnetje – “die ik nooit zou vergeten” – zou ik nu misschien wel 
plompverloren voorbij kunnen lopen zonder haar te herkennen. De 
foto’s in mijn geheugen stroken niet meer helemaal met de recente 
uitvoering van de betreffende personen. Of zoals een goede vriend van 
mij ooit zei: “Ga nooit naar een schoolreünie. Ik ben één keer geweest 
en toen dacht ik dat ik op de verkeerde datum was gekomen”. 
 
Even schoot door mijn hoofd hoe iemand zich zou kunnen voelen, 
wanneer je te enthousiast bekent dat je hem absoluut niet herkent. 
Maar antwoorden à la politiek Den Haag, daar ligt mijn talent niet. “Je 
moet me even meer over jezelf vertellen, want ik ben bang dat ik mijn 
geheugen hieromtrent even thuis gelaten heb, vanmorgen”. Hij 
antwoordde: ‘Mijn naam is Theo, ik woonde in de Groenelaan tegenover 
de winkel van de Gruyter’. Ik reageerde meteen: “De Groenelaan!, man 
vertel me er niets van, ik heb de foto nog helder in mijn geheugen. De 
Gruyter, Simon de Wit” en ik dreunde nog een rits namen van winkeliers 
af. Theo’s ogen begonnen te glinsteren. We waren weer samen ergens in 
1957. Maar hoe snel mijn hersens ook werkten, Theo kwam niet in mijn 
geheugen tevoorschijn. Na nog enkele diplomatieke uitwisselingen, 
kwam hij uiteindelijk met de vonk die zijn geheugen op gang had 
gebracht. “Ik heb met jou een keertje met de stadsbus een gratis ritje 
naar het station gemaakt. Wij waren stiekem bij de achterdeur 
ingestapt zonder te betalen”. 
 
Ik wist dat er ergens een klein addertje onder het gras zat. “Wij, in 
gezamenlijkheid, hadden de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij 
(R.E.T.) destijds voor 2 hele dubbeltjes benadeeld”. Dat dit voorval 
volkomen ondergesneeuwd is onder alle leuke en minder leuke 
momenten van mijn leven, geeft prachtig het relatieve belang van dit 
voorval weer. Ik veinsde naar Theo, dat ik me het nog vaag kon 
herinneren, maar dat het in zijn geheugen nog prominent aanwezig was, 
streelde me ergens wel. 
Op Utrecht C.S., wachtend op mijn verbinding naar de Randstad, sloop 
het gezicht van het vriendinnetje bij me binnen. Een levensmoment dat 



veel meer waard was, dan die 2 dubbeltjes, maar zou ik háár nog 
herkennen? Zou ze ook vaak met de trein reizen? 
 
Misschien moet de N.S. mij helpen en iedere maand een coupé 
reserveren uitsluitend voor een bepaald geboorte jaar. Van mij mogen 
ze er morgen mee beginnen. Ik zal er zeker elke keer plaatsnemen. 
 
Martin de Borst, Studiekring Huissen 

 

 

 
 

Van de redactietafel 

   

De tijdgeest 
De proefwerk/examenweken 
komen er aan en in menig gezin 
en familie nemen pappa's, 
mamma's, opa's, oma's, broers, 
zussen een ongevraagde 
adviseursrol in. Zo ook bij Karel. 
Verleden jaar kwam bij hem in 
de 4de klas van het Voortgezet 
Onderwijs de klad erin. Hij 
bakte er niets meer van en was 
in de ogen van zijn "adviseurs" 
een supervoorbeeld van een 
"puber-luiwammes". 

 

 

Zijn vader zag in hem alleen nog maar een toekomstige sleuvengraver in 
dienst bij KPN om de aanleg van het glasvezelnet in heel Nederland te 
realiseren. "Kom ik tenminste eens ergens en zie ik meer van Nederland dan 
jullie", zei hij steevast tegen zijn "adviseurs". 
 
De ommezwaai  
Hij ging uiteindelijk, zij het met de hakken over de sloot, toch naar het 



eindexamenjaar en in een mum van tijd haalde hij voor bijna alle vakken de 
beste cijfers van de klas! Nu vroeg hij regelmatig aan zijn "adviseurs": "Zijn 
jullie nu tevreden over mij?". Zijn opa antwoordde als een van de weinigen 
daar dan op: "Jongen, wees nooit tevreden want dan ga je achterover leunen 
en dus stoppen met vooruitgang. Tevreden zijn met je eigen ontwikkeling 
maakt je zelfgenoegzaam en zelfvoldaan". 
 
Hier kun je de fabel van de haas en de schildpad tegenaan leggen. De haas 
lacht de schildpad uit omdat die zo langzaam is. Ze gaan een wedstrijdje 
doen over een bepaald parcours. Halverwege dit af te leggen traject doet de 
haas langs de kant van de weg even een dutje want hij denkt tijd genoeg te 
hebben om als eerste over de finish te komen. Als hij even later uit zijn 
slaapje ontwaakt ziet hij de schildpad tot zijn grote verbazing als winnaar de 
eindstreep passeren. 
 
De moraal 
Juich niet te vroeg; denk nooit dat je er al bent! 
 

 

Isolatie 

  

Man isoleert eigen vrouw. 
 
Deze kop had zomaar in de krant kunnen staan in de dagen dat het virus 
zijn intrede deed in onze samenleving. 
 
De coronagekte had flink toegeslagen in een huis te ’s-Hertogenbosch. 



Reden was als volgt: Een vrouw was samen met haar zoon naar de sauna 
geweest in Tilburg. Een dagje qualitytime zoals ze dat tegenwoordig 
noemen. Voldaan en volledig ontspannen keerden ze tegen vijven 
richting huis. 
Een snelle hap, even nog TV kijken maar niet lang want haar ogen vielen 
al voor de eerste journaaltune dicht. Al doezelend dacht ze terug aan 
die heerlijke dag. Ze rook nog de geurtjes van de diverse producten en 
haar handen gleden herhaaldelijk over haar huid die zelden zo zacht 
aanvoelde. 
Totdat opeens hatsjoe! klonk. Dat gebeurde wel vaker als er iets in haar 
neus kriebelde. Plotsklaps stormde haar man de slaapkamer binnen met 
in zijn handen: desinfecterende gel, plastic handschoenen, zakdoekjes 
en een plastic zak. Nog net geen mondkapje, die waren uitverkocht zo 
hoorde ze een dag later op het nieuws. 
 
‘Nieste jij zo hard?’ Als een strenge meester stond hij naast haar bed, 
zwaaiend met zijn wijsvinger. 
“Ja,’ zei ze dromerig met haar ogen halfdicht.”. “Hoezo?” 
“Nou, jij nieste en in Tilburg is net bekend geworden, dat er een geval 
van Corona is ontdekt. Jij zou zomaar, in die sauna… Misschien waren er 
mensen, tijdens Carnaval… Ik slaap vannacht ergens anders,” raasde hij 
aan één stuk door en pakte met woeste gebaren zijn beddengoed op. 
“Wil je nu onmiddellijk jouw handen wassen!” 
 
De vrouw schrok opeens klaarwakker. Moest zij zich nu ook zorgen gaan 
maken, na die uitval van hysterie? Ze nieste die avond nog een keer en 
moest ook hoesten maar dat deed ze stiekem onder de dekens. Zo hield 
ze het angstvallig voor hem verborgen. In stilte zag ze de pizza`s en 
pannenkoeken al onder de deur doorschuiven. En dat tien of veertien 
dagen lang. Slapen kon ze nu wel vergeten. Na een onrustige nacht, 
zonder koorts, niesbui of gekuch stapte ze doodmoe uit bed. De 
coronagekte van haar man was die ochtend enigszins afgezwakt maar 
een ochtendkus zat er vooralsnog niet in. 
Gerda Zachariasse 

 

 



 
 

  

Gegrepen 

Op mijn dagelijkse wandeling kom ik veel belangwekkends tegen, hoor ik af 
en toe een flard van een gesprek, een losse opmerking of iemand roept iets. 
Dat is het ratjetoe aan leven waar we ons midden in bevinden, dat niettemin 
structuur bezit en waarin de mens met ijzeren volharding, regelmaat en 
orde, maar ook iets wat alles ontstijgt, probeert te begrijpen wat in een 
heel enkel geval ook lukt. 
 
Word je gegrepen door iets religieus dan ben je zo doordrenkt dat je het een 
ander wilt vertellen zodat die het ook ervaart. Gaat het om wat anders, dan 
is er wel een studiekring waar je je ei kwijt kunt. Ligt het toch anders, dan 
broed je op een zolderkamer te midden van boeken, papieren en 
instrumenten iets uit. Dat is de klassieke methode. Daar kun je dan de 
wereld mee in. Als de wereld naar je luistert wat niet altijd het geval is. In 
zo’n situatie schrijf je een boek, of maakt een film of creëert een beeld 
waarin je dat samenvat. 
 
Soms zijn mensen zo bezig met een enkel idee of opvatting, dat ze er maar 
mee bezig blijven en er een reeks ontstaat waarbij ieder volgend exemplaar 
weer net iets beter is. Begeesterd blijft men bezig met wat er door het 
hoofd woelt. Meesterwerken verschijnen en worden afgedankt omdat ze het 
toch nèt niet hebben. 
 
Soms beland je hiermee in het gekkenhuis omdat je teveel naar al die 
stemmen binnenin luistert die bovendien vaak door elkaar praten en 
tegenstrijdige boodschappen hebben. Maar, als je er één keer in slaagt 



volmaakt uitdrukking te geven aan wat in je is, ja, dan is er een kans dat je 
je schaart in de rij van eeuwige beroemdheden. Maar ach, de eersten 
daarvan zijn inmiddels ook alweer vergeten. Ook roem is betrekkelijk. 
Gelukkig maar. Dus nog even doorploeteren allemaal. Er komt beslist iets 
moois uit. Dat weet ik nu al. 
 

 

Avondwandeling 

20.00 uur 
Zwijgende straten 
Verlaten pleinen 
Spookachtig licht 

 
Donkere kroegen staren kwaadaardig 

Missen gekeuvel, leven in de brouwerij. 
Teksten met hartjes achter ramen schreeuwen: 

Houd vol, blijf gezond, vergeet ons niet 
 

20.45 uur Avondklok 
Haastig kraken mijn gympen huiswaarts. 

Op de stadswal klapperen en tikken banieren 
Keihard tegen stalen palen: 

Alles komt goed. 
 

Opgehangen voor de ramen bij de bieb in`s Hertogenbosch 
febr. 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



Uit het leven gegrepen 

   

In dit artikel worden we 
geconfronteerd met iemand die 
doorzettingsvermogen, 
perspectief, volharding, 
vooruitstrevendheid, 
creativiteit, omgaan met 
teleurstellingen, tevredenheid 
en ga zo maar door vertoont. In 
mijn optiek zijn dat 
eigenschappen die, als alles 
weer normaal wordt, het leven 
van eenieder en zeker van de 
generatie jongeren, kan 
verrijken! 

 

 

Promotie 
De vader van het gezin van 12 kinderen die we in voorgaande afleveringen 
hebben leren kennen heeft een nieuwe baan. Hij wordt nu trambeambte in 
een grote stad in de buurt van zijn dorp. Nu hoeft hij 's nachts niet meer met 
de huifkar van Van Gend en Loos door de donkere bossen te rijden om 
goederen te vervoeren. Zijn vrouw zorgt voor het huishouden en werkt nog 
steeds bij de Spoorwegen. Ze bedient handmatig 2 keer per dag de 
slagbomen van de spoorwegovergang pal naast hun huis. Trambeambte, een 
mooie vaste baan maar nu moet hij elke dag per fiets van huis naar zijn 
werk: een afstand van 2 keer 11 km. 's Ochtends begint hij om 8 uur en 
werkt dan tot 's avonds laat. In het najaar en de winter heeft hij steevast 
problemen met zijn fietsverlichting die in die tijd nog op carbiet werkte. 
Houd een dergelijke koplamp maar eens brandende bij regenweer! Een hele 
kunst. 
 
De deur uit 
Eerder hebben we kennis kunnen maken met Herman, Antoon en Jan. Zij 
hebben hun weg buiten het ouderlijk huis gevonden en nu zijn de 9 "meiden" 
aan de beurt. Eerst maar eens Claartje. Na een armoedige start op haar 



vijftiende als "poetsmeisje" in een klooster wordt zij een jaar later 
"dienstmeisje" bij een gegoede familie in de grote stad. Deze familie 
bewoont een prachtig statig herenhuis met een behoorlijk aantal kamers. Zij 
moet een zwart jurkje met een wit schortje dragen en een mandje aan haar 
arm dragen voor het rondbrengen van kleine spullen. Die waren in dat 
mandje altijd afgedekt met een kleedje waarop de spreuk "een eigen haard 
is goud waard" stond geborduurd. Die spreuk gold helaas niet voor Claartje. 
Zij moest het hele huishouden doen dus schrobben, boenen, koken, afwassen 
etc. en ze mocht elke 3 weken pas een weekend naar huis. Haar salaris? 
Ongeveer 15 gulden per maand en dat bedrag droeg ze helemaal af aan haar 
ouders. Op zondag had ze van 2 tot 7 uur vrij en zocht ze vaak een vriendin 
op. Toch huilde ze 's avonds vaak op haar kleine slaapkamertje maar durfde 
niet weg te lopen bang om haar ouders en zussen tekort te doen! 
 
Elitair? Discriminatie? 
In dat grote herenhuis bewoonde zij een piepklein kamertje op de bovenste 
etage. Geen verwarming, een stalen bed, een keukenstoel en een 
porseleinen wasbak die 's avonds al moest worden gevuld. Het benodigde 
water moet ze in de kelder gaan halen, dus alle trappen naar beneden lopen 
en weer terug. Dan leer je wel afzien! Gesmeerde boterhammen stonden 's 
morgens wel voor haar klaar in de kelderkeuken plus een kan koffie waar ze 
het de hele dag mee moest doen. Dan leer je ook meteen opgewarmde 
koffie drinken! Soms, als de elitaire familie in de gaten had dat Claartje wel 
erg hard moest werken werd ze uitgenodigd om in de "salon" met de familie 
mee te eten. Ja, maar wel gezeten aan een apart klein tafeltje of bureau. 
 
Perspectief 
Op haar negentiende vonden haar ouders het goed dat ze iets anders ging 
zoeken. Haar broer Antoon was inmiddels koster/organist in een vrij grote 
plaats en in zijn straat stond opeens een sigarenwinkel te koop. Claartje 
nam samen met haar broer en steun van haar ouders die sigarenzaak over. 
Ze behoorde nu tot de plaatselijke middenstand en veel leden van de diverse 
zangkoren van haar broer kwamen regelmatig bij haar sigaren kopen! 
Jarenlang liepen de zaken goed. Ze kreeg verkering en trouwde uiteindelijk 
met een zekere Jan, kapper van beroep en opgeleid in een van de bekendste 
kapperszaken in de regio. Uiteindelijk lukte het Claartje en Jan een eigen 



kapperssalon te exploiteren. Niet lang daarna begon de Tweede 
Wereldoorlog! 
 
Wim Fonteyn, Studiekring Huissen 
 

 

Fietsen 

  

Wat was het in deze omgeving heerlijk fietsweer op Hemelvaartsdag! 
Heerlijk fietsen langs overvolle parkeerterreinen en de vele geparkeerde 
auto’s langs de bosranden. Genieten van de natuur die moeizaam 
probeert de achterstand door de koude wat in te lopen. Hier en daar 
werd ik verrast door veranderingen, ik ben hier blijkbaar al een tijdlang 
niet meer geweest, ik vraag me af: hier stond toch een café in het 
verleden en hebben ze dit stuk grond ook alweer volgebouwd, want deze 
huizen stonden hier toch niet?! 
 
Heerlijk genieten - wat is de natuur in deze tijd van het jaar toch 
prachtig! Ik krijg geen genoeg van het uitbundige vogelgekwetter en 
geniet van de rust die op de meeste plekken heerst. Ik ben te laat om 
een reetje te zien wegschieten in het bos, of een konijntje over een 
veld. 
Soms is het even wat drukker met wandelaars met honden, dan is het 
zaak gauw weer verder te gaan. Ik bof als ik om vijf voor twaalf een 
café/ restaurant passeer. Jawel, mijn eerste kop koffie op een terras 
sinds lang tijdens een fietstocht en wat fijn dat er ook toiletten zijn! 
 



Maar mijn irritaties t.a.v. sommige fietsers worden helaas ook weer 
gevoed. Ik erger me aan de oudere stellen die op het (soms niet al te 
brede fietspad of bospad) zo krampachtig naast elkaar fietsen (zijn ze 
onderhand niet eens uitgepraat?). Als er een tegenligger aankomt haast 
de linkerfietser zich naar voren om ruimte te maken. Vroeger heb ik op 
school geleerd dat de rechts fietsende persoon even wat meer vaart 
gaat zetten waarna de andere achter kan invoegen. Dit komt op mij veel 
minder krampachtig over! Zo verschilde ik onlangs met mijn 
medewandelaar van mening tijdens een wandeling waar een voetganger 
hoort te lopen als er geen voetpad is, aan welke kant van het fietspad of 
de weg. Wat is uw mening? Mijn wandelgenoot meende dat de 
rechterkant het beste was. Bij de verkeerslessen leerde ik ooit dat je 
tegen het verkeer in moet lopen, dat lijkt mij ook veiliger want dan zie 
je of je gezien wordt, je ziet het verkeer aankomen. Om mijn gelijk te 
bewijzen ging ik bij thuiskomst te rade bij de wijze meneer Google, ik 
was verrast… 
 
“Er zijn geen regels die bepalen aan welke kant van de weg wandelaars 
moeten lopen. Iedereen mag sinds 1991 zelf bepalen wat hij of zij het 
veiligst vindt.” 
 
Dus als het druk is met wandelaars moeten andere weggebruikers 
zigzaggend langs de wandelaars heen? Tja, als u zelf ook fietst hoef ik u 
niet te vertellen dat het verkeer steeds drukker en onoverzichtelijker 
wordt, de fietsen steeds grote en sneller en - hoewel verboden - er vele 
telefoons onderweg worden geraadpleegd, muziek voor afleiding zorgt 
of filmpjes bekeken. En dan nog de wielrenners die doen of het fietspad 
toch echt voor hen is aangelegd… gewone fietsers zijn wel erg hinderlijk 
op hun weg, u kunt het rijtje irritaties op de fiets vast nog wel 
aanvullen! Nog even die wielrenners… weten ze wel dat er fietsbellen 
bestaan? En ik heb een tip voor ze: als de eerste bij het passeren zou 
zeggen hoe groot de groep is door een getal te roepen dan weten wij, 
de gewone fietsers, wat ons te wachten staat. 
 



Ach, het genieten van het lekker onderweg zijn prevaleert gelukkig, er 
is zoveel moois te zien in de natuur of omgeving en lekker bewegen is 
ook heel belangrijk! Als het weer nu ook eens ietsje beter zou worden… 
Ik denk dat de fiets vandaag binnenblijft… De lucht betrekt helemaal, 
vaal grijs en dreigend, ik zie de eerste spatten al op de ramen… 
 
Met een boek binnen is ook lekker! 
 
Ingrid 

 

 

 
 

  

Vijfde online Studiekring 

De 5de "online Studiekring" organiseren we op vrijdagochtend 2 juli a.s. 
van 11.00 - 12.15 uur (vanaf 10.45u kunt u inloggen). In de PlatformPost 
-editie van juni melden we wie deze presentatie verzorgt evenals de 
thematiek!  
 
Wij hopen u via ZOOM te ontmoeten op 2 juli. U kunt zich voor 
deelname opgeven door een mail te sturen naar 
info@studiekringen50plus.nl. 
 
Data van de volgende online-studiekringen: 
vrijdag 2 juli 
vrijdag 3 september 



vrijdag 5 november 
 
Kunnen we u ook alvast noteren voor het verzorgen van een presentatie? 
Schroom niet en meldt u aan via info@studiekringen50plus.nl. 
Wij bieden u, indien gewenst, hulp bij de voorbereiding en uitvoering 
van de presentatie! 

 

 

 
 

Verslag van de vierde online Studiekring 

Op 7 mei 2021 vond de vierde online studiekring50plus plaats. Er waren deze 
keer 20 belangstellenden. Jan Doedens was de gespreksleider. De 
presentatie,“Lelystad Almere,de maakbaarheid van een nieuwe stad" 
werd verzorgd door Evert Kooij lid van de Studiekring50+ Centrum Zwolle. 
Deze keer waren er deelnemers die er voor de eerste keer bij waren maar 
we konden ook oude getrouwen verwelkomen. De studiekring uit Zwolle was 
goed vertegenwoordigd. 
 
Lelystad 
Evert nam ons mee in de geschiedenis van het ontstaan van Lely-stad en 
Almere. Hijzelf kwam als 12 jarige in 1966 in de polder wonen. Toen be-
stond Lelystad nog niet. In september 1967 kwa-men de eerste bewoners. 
Professor C. van Eesteren werd gevraagd om het ontwerp voor Lelystad te 
maken. Zijn plan werd echter af geserveerd; het kostte te veel tijd. Er was 
haast om te bouwen. 
 
Almere 
In 1970 wordt er gestart met de bouw van Almere. Deze stad is groter 
geworden dan Lelystad wat oorspronkelijk niet de bedoeling was. 
Het was een interessante lezing. Evert gaf ons een kijkje in het opbouwen 
van nieuwe steden met al zijn ups en downs. 
 
Terugblik 
In 2008 is er een boek verschenen van Joris van Gasteren, waarin hij vertelt 



over de mislukte planning van Lelystad en hoe de plan-nen van Cornelis van 
Eesteren ongedaan werden gemaakt door ambtenaren van de Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders. Alme-re is daardoor met meer zorgvuldigheid 
opgebouwd. 
 
Jannie van Manen 
 

 

  

Heeft u kopij voor de PlatformPost? Bijvoorbeeld een interessante 
column, een inspirerende spreuk, of een mooi lied? Stuur dit dan naar 
ppredactie@studiekringen50plus.nl. 
 
Sluitingsdatum voor de volgende PlatformPost is vrijdag 18 juni. 
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 25 juni. 

 

  

 

Wilt u de informatie van deze PlatformPost doorgeven 
aan uw mede-studiekringleden? En hen erop wijzen dat zij zich ook aan 

kunnen melden voor de PlatformPost? Bedankt! 
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