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Beste lezer, 

Even bijtanken, afstand nemen, "ontzoomen", verdiende rust krijgen. Hoe je 
het ook noemt doet er eigenlijk niet toe. De PlatformPost gaat met 
"ZOMERRECES" in de maanden juli en augustus. Nog even aandacht 
besteden aan deze juni-editie. 
 
Bij toeval, door kopij-bijdragen uit diverse windstreken, komt deze keer "de 
ouder wordende mens" wat scherper in beeld. U kunt al lezende op dat 
gebied zelfs kennis nemen van het gedachtengoed van Hedy d'Ancona "lid 
van het comite van aanbeveling van Studiekringen50Plus". Jo uit Batmen 
toont aan dat je nooit te oud bent om nog iets te leren! Ligt het u allemaal 
toch wat zwaar op de maag klamp u dan maar vast aan de wat luchtere 
bijdragen van Jannie, Cor, Martin, Ingrid, Margriet, Gerda en Berry. 
 
Veel leesplezier en een fijne zomertijd. 
 
Heeft u ook iets, een oproep, inspirerende gedachte, interessante 
belevenis, een standpunt of gewoon een verhaal of een korte impressie van 
uw "heropende" studiekring en wilt u een van deze mogelijkheden met 



andere deelnemers van Studiekringen via de PlatformPost delen? Mail ons 
via: ppredactie@studiekringen50plus.nl. 
 

 

  
 
 

Nieuws van het Platform 

Artikel Hedy d'Ancona 

Ad van der Woude stuurde recentelijk namens de studiekring Zwolle het 
Platform een artikel, inclusief een begeleidende mail, over Hedy 
d'Ancona met betrekking tot ouderen toe (NRC 15 mei j.l.). Hedy vindt 
dat ouderen weinig aan respect en compassie hebben maar dat 
zelfbeschikking en zelfontplooiing belangrijk voor ze zijn. De studiekring 
Zwolle stelt met enige schroom de volgende vraag aan het Platform 
("een aantal actieve studiekringers"): 
"Willen jullie je t.a.v. hetgeen Hedy zegt strijdbaarder gaan opstellen 
en waar denken jullie dan zoal aan?" 
 
Lees hieronder een samenvatting van het artikel: 

 

 

 
 

Heerst er een zeker dedain voor oude mensen? 

Boegbeeld 
Hedy d'Ancona, boegbeeld van de tweede feministische golf, PvdA politicus, 
legt binnenkort (juni 2021) de laatste hand aan een boek over ouder worden: 
"Vrolijk Verval". Dagblad De NRC besteedde medio mei aandacht aan haar. 
 
Activiste 
"Bent u nog altijd activist?". "Ja, ik wil dat er voor ouderen een 
emancipatieslag wordt gemaakt, net als bij de vrouwen destijds. 
Zelfbeschikking en zelfontplooiing, daar draaide het bij de 
vrouwenemancipatie om. Die twee pijlers zijn ook op ouderen van 



toepassing. Zelfbeschikking over je levenseinde zonder dat daar een 
onomkeerbaar lijden voor nodig is. Zelfontplooiing in die zin dat je je als 
"grijsaard" niet terugtrekt in je relaxfauteuil maar bezig bent met zaken 
waarvoor je eerder geen tijd of geen geld had,zoals studeren of een 
instrument bespelen. Je moet niet uitblussen". 
 
Ouderen 
Sinds de Coronacrisis gaat het continu over ouderen. Er heerst een Jan 
Slagter-achtig respect voor de ouderdom. Compassie. Daar zit een 
beschermend medelijden in. Door de Coronacrisis is dat alleen maar erger 
geworden. Moet er dan een soort cordon van gezonde jonge mensen ons 
omringen? Mensen die voor ons hun leven geven? 
 
Betutteling? 
Het is zachte uitsluiting. Wij zijn met zo velen en vormen een belangrijk 
deel van het electoraat. Het culturele leven zou compleet plat liggen als 
ouderen- vooral vrouwen- geen musea en schouwburgen meer bezochten. Er 
wordt vooral over ons gepraat maar niet met ons! 
 
Zichtbaar zijn 
We zijn ook te weinig zichtbaar in de media. Als Erica Terpstra zou stoppen 
met haar programma dan zie je nog nauwelijks oudere mensen op tv. Tjeenk 
Willink werd een "kwieke oude baas" genoemd en hij vond het zelf treurig 
dat we in Nederland zo'n oude man nodig hebben om een kabinetsvorming op 
gang te brengen. "Wat zegt die man nou, dacht ik". Met zo'n levenservaring 
en intelligentie is het hebben van zo'n leeftijd een supervoordeel! Je zou 
bijna 
zeggen dat er in Nederland een zeker dedain heerst voor ou-de mensen! 
 
De moraal 
"Het zou goed zijn als we eens als gelijke worden gezien en behandeld 
zolang onze geestelijke gezondheid dat toelaat. We willen niet op grond van 
onze leeftijd in een hoek worden gezet. We moeten strijdbaar zijn en 
blijven. We moeten ruimte krijgen en behouden om tot nieuwe vormen en 
gedachten te komen". 
 

 



Complimentjes? Ja graag 

  

In de coronatijd hebben wel veel mensen kunnen ervaren wat alleen zijn 
betekent: geen of in elk geval nauwelijks contact kunnen leggen met 
anderen, de deur niet uit kunnen en/ of mogen. Velen hebben gemerkt 
hoe ongemakkelijk dit was, onwennig, saai, vervelend en dat dit zelfs 
voor eenzaamheid (of in elk geval het gevoel daarvan) kon zorgen. 
Anderen die samen zijn of met meer personen in een huis wonen hebben 
dit vaak helemaal niet in de gaten. Omdat ze er helemaal niet bij stil 
staan wordt ook weinig hulp of meeleven aangeboden. Soms is dit ook 
helemaal niet nodig, trouwens de jongere generaties konden er vaak 
heel moeilijk mee omgaan, gewend als ze waren aan soms veel 
gezelschap om zich heen. Dan werd er ‘vroeger’ wat afgeknuffeld… Alles 
moest worden gedeeld met anderen, je alleen vermaken of bezig 
houden is daarom wel heel moeilijk voor veel jongeren. 
 
Het tij lijkt inmiddels door de vaccinaties behoorlijk snel te keren. Of 
alles weer wordt zoals het was moeten we afwachten. Ik zou het heel 
prettig vinden als bijvoorbeeld het ‘overdreven gezoen’ niet terug zou 
komen. Mensen die je nauwelijks kent menen je drie maal te moeten 
kussen, te omhelzen of vast te pakken. Velen probeerden dan ook onder 
de Nieuwjaarsborrel uit te kunnen komen. Zou dit gebruik nog terug 
komen? 
 
Voor mijn verhuizing woonde ik in een tamelijk stille laan, niet al te ver 
van een – ouderwets gezegd – bejaardenhuis. De nog redelijk actieve 
ouderen maakten graag een ommetje, al of niet met stok of rollator. 



Fijn even buiten zijn, soms al of niet gedwongen door kinderen of zorg. 
Als ik in mijn voortuin(tje) bezig was had ik de gewoonte aangenomen 
om – wanneer er iemand alleen langs liep – even een opmerking te 
maken als: “Geniet u ook zo van het lekkere weer?" of: "Wat heeft u een 
mooie rode jas aan!" of: "Vindt u het ook zo koud?”. Ik realiseerde me 
dat deze opmerking misschien het eerste contact kon zijn dat ze op die 
dag hadden… en wat een kleine moeite om even iets aardigs te zeggen. 
 
Ik heb ooit zelf ervaren wat een leuke opmerking kan doen toen ik met 
een vriendin op een druk voetpad liep richting station en een tegemoet 
komende dame tegen me zei: “What a brilliant nice blue color you 
wear!”. Dit gebeurde al jaren geleden maar ik herinner het me als de 
dag van gisteren. Wat een indruk maakte dat op mij! Ik had het niet 
nodig toen, ik weet al lang dat kobaltblauw mijn favoriete kleur is en 
had een heel gezellige dag met mijn vriendin in de stad doorgebracht. 
Wat we precies gedaan hebben toen staat me niet meer helder voor de 
geest maar die opmerking… vergeet ik mijn leven lang niet meer! 
 
De moraal van dit verhaal: Geef een ander vaker een aardige 
welgemeende opmerking! 
 
Ingrid 

 

 

 
 

  

Ruïne 



Ik mag graag door een verlaten pand wandelen en zien wat ervan geworden 
is. De moede ramen staren me wezenloos aan. De deur biedt geen 
tegenstand. De vloer kraakt onheilspellend. Binnen zie ik sporen van lekkage 
en schimmel die zich daaraan te goed doet. Roetsporen langs de muur als 
een uit de hand gelopen kunstwerk uit de tijd dat hier misschien een gezin 
aan tafel zat. Een vader en moeder met twee kinderen. De vader praat over 
een lenzenstelsel, de kinderen horen het maar half. De vader weidt uit, het 
is zijn favoriete onderwerp. Hij zal straks in de krant een advertentie treffen 
met daarin de uitnodiging deel te nemen aan een studiekring. Terwijl die 
film afspeelt in mijn hoofd beklim ik de trap. Wat hoor ik toch? Op zolder 
wordt het duidelijk. In een van de loze ruimtes schuilt het nest van een 
vogelpaar. Luid kwetterend volgen ze hun natuur. Ik kijk rond en zie overal 
sporen: oude kranten, een stuk ijzer en resten vloerbedekking. Als ik weer in 
de keuken ben kijk ik uit het raam. Niemand te zien. Geen politieauto. Leg 
maar eens uit wat je hier deed. Glimlachend loop ik naar de weg. Wat een 
prachtig avontuur weer vandaag. 
 
Cor Snijders, deelnemer Studiekring de Maten, Apeldoorn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Van de redactietafel 

   

Jo van Bathmen 
In de inleiding van de 
handleiding voor het opzetten 
van Studiekringen50Plus staat 
geschreven dat aandacht voor 
ouderen of het ouder worden 
"an sich" dagelijks te vinden is 
in boeken, artikelen, nota's, 
televisie- en radioprogramma's 
en zelfs recentelijk in een 
rapportage van journalist Leroy 
Vugteveen van TV-Oost. Hij liet 
vijf Overijsselaars terugblikken 
op een bewogen Coronajaar om 
eens na te gaan wat er voor hun 
positief was. 

  

Over mevrouw Jo Evers stelde hij een rapportage samen onder de titel: "Jo 
leerde videobellen tegen eenzaamheid". 
 
Aandacht 
Logisch, die extra aandacht zou je zeggen want ouderen laten hun stem 
horen, nemen niet langer genoegen met alleen bingo -en kaartmiddagen 
maar willen als het nog lukt actief zijn en bij de samenleving betrokken 
blijven. De omgeving moet niet de fout maken te snel de nadruk te leggen 
op vermindering van de vermogens van de oudere mens. 
 
De organisatie Studiekringen50Plus die al 20 jaar actief is zorgt ervoor dat 
iedereen in Nederland lid kan worden van een Studiekring in zijn of haar 
omgeving. Die mensen die die stap willen en kunnen doen leggen nieuwe 
contacten, ontmoeten elkaar regelmatig, zijn er voor elkaar en kunnen met 
elkaar in gesprek gaan. 
 
Maar er is ook een groep die we niet uit het oog moeten verliezen, namelijk 
zij die om diverse redenen geen lid meer zijn van een studiekring of het 



bestaan ervan niet weten of onvoldoende de deur uit kunnen om deel te 
nemen aan een bijeenkomst van een Studiekring omdat ze niet meer mobiel 
zijn. Daar komt nog bij dat als gevolg van de Coronapandemie studiekringen 
al maandenlang niet meer bij elkaar konden komen. Zij probeerden te 
overleven door elkaar regelmatig mails te sturen, of te bellen of gebruik te 
maken van een computerprogramma zoals ZOOM. 
 
Beeldbellen 
Goed, maar wat is er nu voor Jo-Evers uit Bathmen weggelegd? Journalist 
Leroy Vugteveen van TV-Oost zocht haar op en laat haar in een video van 
ongeveer 7 minuten aan het woord. 
 
"Ik spreek niemand, ik woon alleen, niemand komt op bezoek, ik durf niet 
naar buiten, niemand durft te komen. Binnen blijven, zeggen mijn kinderen, 
want Corona is gevaarlijk. Ik sta alleen in de keuken, ik voel me eenzaam". 
Plotseling veert ze zittend voor haar kleine laptop op en kijkt ze vrolijk in de 
camera. Wat blijkt? Ze heeft beeldbellen geleerd en haar zoon heeft dat via 
een thuisorganisatie in gang gezet. "Ik had er wel van gehoord maar dacht 
dat het toch niets voor mij zou zijn", zegt ze, maar een verpleegster zei: 
"probeer het maar eens". Nu is ze ontzettend blij dat ze met diverse mensen 
via het beeldscherm kan praten en er zelfs een kopje koffie bij kan drinken. 
Zij behoort niet tot de mensen die op grond van de spreuken "onbekend 
maakt onbemind" of "wat een boer niet kent vreet hij niet" het laat afweten 
maar pakt de uitdaging op om er iets van de maken op en stort zich op het 
"kunnen beeldbellen" . 
 
De ontmoeting met anderen. Het bespreken van allerlei onderwerpen, het 
vragen hoe het met je gaat, het bij de tijd blijven en belangstelling voor 
elkaar hebben, de laatste plaatselijke nieuwtjes horen, dat alles is voor Jo 
weer weggelegd. Met dat beeldbellen heb je een wapen tegen eenzaamheid 
en kun je de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op peil houden of 
verbeteren, de achteruitgang van de gezondheid voorkomen door regelmatig 
met je huisarts of specialist contact te hebben via beeldbellen. 
 
Samenwerking 
Bibliotheken zouden kunnen overwegen een van hun ict-cursusdocenten aan 



te melden bij het PlatformSudiekringen50Plus 
(ppredactie@studiekringen50plus.nl) voor het verzorgen van een online-
themapresentatie (via ZOOM) van ongeveer een half uur (titel: 
"beeldbellen"). Het Platform organiseert regelmatig een dergelijke online- 
themapresentatie en geeft bij de voorbereiding en uitvoering gewenste 
ondersteuning. Een plaatselijke studiekring kan uiteraard in een van hun 
bijeenkomsten ook eens een "bibliotheekdocent" uitnodigen een presentatie 
"beeldbellen" te verzorgen. Waarom niet? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Honden 

  

Honden zijn schattig, lief en trouw. Dat zal niemand mij tegenspreken. 
In Coronatijd werden er dan ook massaal honden gekocht vanwege al die 
mooie eigenschappen en omdat ze zo aaibaar zijn, want daar hadden we 
behoefte aan. Aangeraakt worden in die afstandelijke tijd. Bovendien 
had je een maatje en hoefde je niet alleen jouw dagelijkse 
wandelingetje te maken. 
Toch hebben honden, tevens hun baasjes, een schaduwzijde en niet 
zomaar eentje maar een zogenaamde “drollenschaduwzijde.” 
 
Te pas en te onpas laten sommige eigenaren hun hond plassen en 
poepen op stoepen, kinderspeelplaatsen en sportveldjes. Zijn het geen 
losliggende stoeptegels waarover je valt dan zijn het die bruine, door 
vliegen gekoesterde, uitwerpsels die je het vrije wandelen verhinderen. 
Hondenscholen zouden ook daar een pedagogische rol in kunnen spelen 
tijdens de puppytrainingen. 
 
Op mijn vakantieadres in Zeeland, nu een week geleden, had iemand 
zijn hond, vlak voor de uitgang van het tuinpad van het huis, laten 
poepen. Gelukkig hoefde ik in de donkere uurtjes nergens meer heen 
maar als dat wel het geval zou zijn geweest …Kassa! Niets vermoedend 
zou ik het huis weer zijn binnengelopen met van die bruine drek tussen 
de ribbels van mijn sneakerzolen en uitpuilend spul aan de zijkanten. En 
dan over die lichte vloerbedekking van dat vakantiehuis, om van de 
lucht maar even helemaal niet te spreken. Ik moet er niet aan denken. 
 



Mijn zwager heeft zo`n soort incident een keer heel anders aangepakt. 
Een langharige chronische voordeurpoeper zakte altijd precies omlaag 
voor zijn voordeur (hij woont in de binnenstad dus een voortuin is er in 
dit geval niet bij). Een aantal dagen hield hij dit tafereeltje in de gaten. 
Op een dag wist hij precies hoe laat de eigenaar met zijn hond langs 
kwam. En ja de ‘dagelijkse bolus’ werd weer gedraaid. Mijn zwager, 
met snel aangetrokken gele plastic huishoudhandschoenen, schoot als 
een wildeman naar buiten. In een vloek en een scheet smeerde hij de 
hond met zijn eigen uitwerpselen helemaal vol. De eigenaar was zo 
overdonderd dat hij niets kon zeggen maar gepoept heeft die hond daar 
nooit meer. 
 
Dus hondenliefhebbers wees gewaarschuwd! Gebruik het zakje dat u zo 
mooi heeft vastgeknoopt aan de riem van uw lieveling. Ruim de poep 
van Flappie keurig op en laat nooit uw hond voor iemands deur poepen 
tenzij u daar een ultieme goede poepreden voor heeft. In dat laatste 
geval zou ik adviseren zet er dan een leuk vlaggetje op. 
 
Gerda Zachariasse 

 

 

 
 

Paardenbloem 

Hallo, ik ben een paardenbloem. Veel mensen noemen mij onkruid maar 
ik ben een vriend en kom je helpen! Als je mij ziet, bedenk dan dat 
ALLEEN IK maar daar op dat plekje wil en kan groeien want: of de 
bodem is te compact/hard/aangestampt en die wil ik met mijn wortels 
graag voor je losmaken; of er is te weinig calcium in de bodem welke ik 
met het afsterven van mijn bladeren weer wat voor je zal aanvullen; of 
de bodem is te zuur maar ook dat zal ik voor je verbeteren als je mij de 
kans geeft; of een mengeling van bovenstaande redenen natuurlijk. 
 
Ik kom omdat je bodem mijn hulp nodig heeft dus het beste laat je mij 



ongestoord mijn gang gaan! Als alles hersteld is, zal ik vanzelf weer 
verdwijnen, beloofd! Probeer je me toch voortijdig met wortel en al te 
verwijderen, hoe secuur ook, ik kom met 2x zoveel terug! Net zo lang 
tot je bodem verbeterd is. Je kan zelfs aan mijn groei zien in welk 
stadium mijn hulp zit. Liggen mijn bladeren plat op de grond dan ben ik 
nog lang niet klaar maar reiken ze allemaal omhoog dan ben ik al een 
heel eind op weg. 
 
Iets heel anders is dat ik een van de eerste bloeiers ben in het voorjaar, 
dus ik kondig het voorjaar/de zomer voor je aan. Overdag als het warm 
is, zet ik mijn bloemen open maar ‘s avonds als het afgekoeld is doe ik 
ze snel weer dicht. Sterker nog, als het overdag niet warm genoeg is doe 
ik ze helemaal niet open! Mijn bloemen zijn het eerste voedsel voor 
insecten na hun winterslaap en daar waar andere planten OF stuifmeel 
OF nectar hebben, heb ik ze allebei! En niet te zuinig ook! 
 
Mijn bloemen zijn trouwens zelfs lekker voor jullie mensen, wist je dat? 
Ik werd vroeger "honing (of goud) van de armen" genoemd omdat ze zo 
lekker zoet zijn in bijvoorbeeld jam, saus of salade. Het internet staat 
vol met recepten! Wacht nog even tot eind mei of later voor je begint 
met plukken en zelfs dan, pluk nog niet alles aub! De biodiversiteit en 
bijen zullen je heel erg dankbaar zijn! 
 
En als laatste: zie je mij staan maar heb ik in plaats van gele 
bloemblaadjes allemaal witte pluisjes doe dan een wens.....en blaas 
heeeel hard.....Als je al mijn zaadjes ineens hebt afgeblazen zal ik ook 
nog eens proberen je wens uit te laten komen! 
 
Was getekend, 
Jouw vriend, de paardenbloem! 
 
Paula Kok - den Boer 

 

 

 
 



Uit het leven gegrepen 

   

Op vrijdag 14 mei 2021 was het 
precies 12 jaar geleden dat ik 
met vervroegd pensioen ben 
gegaan. Afscheid nemen van 
een 45 jaar lang werkzaam 
leven, was niet lastig. Ik was er 
al een tijdje goed op 
voorbereid. Het afscheid nemen 
en het loslaten van allerlei 
activiteiten is een constante 
factor gebleken in dit leven. 
Steeds zijn er wel redenen voor 
aan te wijzen dat er iets 
veranderd is. Je gaat trouwen, 
verhuist naar een andere stad, 
neemt afscheid van (club-
)vrienden en kennissen. 

  

Je komt er later achter, dat het een echt loslaten van een oude periode is 
geworden. 
 
In familiekring raak je ouders kwijt, het regelmatige bezoek aan hen stopt. 
Je huisgezin wordt eerst groter en daarna weer kleiner, als de kinderen 
zelfstandig gaan wonen. De groep waar je mee samenkomsten beleefde werd 
steeds kleiner en werd opgeheven. Vrijwilligerswerk als brancardier in 
Lourdes stopt, omdat je 65 jaar bent geworden. Vrijwilligerswerk voor de 
gymnastiekvereniging stopt; ik kon na een heupoperatie geen les meer 
geven. Niet een afscheid maar een gedeeltelijk loslaten, op de achtergrond 
toch nog bij de club betrokken blijven. 
 
Het positieve effect is, dat ik meer vrije tijd heb gekregen en veel meer 
samen met mijn vrouw allerlei dingen ben gaan doen. Wij houden van lezen, 
van fietsen en wandelen, bezoek aan familie en vrienden, bezoek aan musea 
en vakantie vieren. We houden van legpuzzels, kruiswoordpuzzels, 
cryptogrammen en sudoku’s, van tuinieren. Mijn hobby tekenen en 



schilderen, klusjes in en rond het huis. Onze vrije tijd hebben wij kunnen 
besteden aan al die activiteiten die we gewoon waren om te doen. Ook 
tijdens de huidige Corona-lockdown, behalve natuurlijk een terrasje pakken, 
of uit eten gaan. Het beperkte bezoek aan familie en vrienden is wel een 
gemis, het is geen afscheid, maar een tijdelijk loslaten van contacten, die 
overigens door telefoon en/of internet deels toch worden onderhouden. 
 
Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat we, zoals sommigen beweren, onze 
vrijheid kwijt waren. Door al die beperkingen ben je wel vaker thuis, wij 
houden ons aan de regels, al hoef je niet geheel kritiekloos tegenover alle 
maatregelen te staan. Acceptatie van een aantal logische zaken om de 
verdere verspreidingen van de besmettingen tegen te gaan, is toch nog 
beter, dan energie te steken in demonstreren tegen alle beperkingen en het 
bedenken van complottheorieën en ontkennen van de aanwezigheid van 
Covid, ….wees positief en GO-FIT!.... Besteed aandacht aan het meer 
bewegen in deze tijd. 
 
Toen ik de bovenstaande 2 alinea’s aan mijn schoonzoon voorlas, gaf hij wel 
een reactie om mijn zienswijze over het kwijt zijn van onze vrijheid meer te 
nuanceren. Zijn standpunt: De vrijheid was en is wel degelijk beperkt en 
zeker ook voor grote groepen jongeren, die bijvoorbeeld op hun kamer in de 
stad van hun studie moesten verblijven. Het niet van huis kunnen, de 
avondklok en wat heftiger was en is in bepaalde landen, waar de totale 
lockdown werd of wordt gehandhaafd, en slechts met zeer strikte 
voorwaarden om alleen boodschappen te doen, is niet een natuurlijke 
omgeving en periode zoals we in normale tijden kennen. Dat er groepen 
mensen zijn die daarom gaan protesteren en demonstreren is ook een 
natuurlijke reactie en vraagt ook om aandacht. 
 
De levendige discussie die wij tijdens onze studiekring hierover hadden 
kunnen voeren, had ik graag willen meemaken, maar ook die samenkomsten 
liggen al lange tijd stil. Onze jonge studiekring “Nooit Geweten” in Boxmeer 
was pas sinds november 2019 van start gegaan en heeft moeten lijden onder 
de onderbrekingen van maart tot september 2020 en van eind oktober tot nu 
toe, met een uitzondering van onze laatste bijeenkomst van 1 december 
2020. Een aantal pogingen om tussentijds toch iets samen te kunnen doen 



zijn niet gelukt. Niet iedereen wilde een zogenaamde Zoombijeenkomst via 
internet. De persoonlijke ontmoeting en elkaars directe reacties kunnen zien 
en horen is erg belangrijk. Een samenzijn in de openlucht in een park of bij 
iemand in de tuin is, mede vanwege de slechte weersomstandigheden, ook 
nog steeds niet gelukt. De bibliotheek gaat open en alle deelnemers zijn 
gevaccineerd. Door onze groepsgrootte is het mogelijk om straks op 1,5 
meter afstand van elkaar te kunnen zitten in een mooie ruimte in de 
bibliotheek in Boxmeer. 
 
Ik verheug me op een spoedige herstart van onze studiekring. 
 
Berry Bronkhorst, lid Studiekring “Nooit Geweten”te Boxmeer. 
 

 

Waar stilte is heerst vrede 

  

Het is toch telkens weer een spektakel, het vertrek van een clubje 
motorrijders. Vanaf het terras gezien voltrok zich ook nu weer een 
volwaardig schouwspel. Het in orde brengen van de kleding en met 
Teutoonse tred benaderen van hun’ troetelkind’. De verschillende 
gezichten verdwijnen in een en dezelfde uitdrukking; het gehelmd 
voorkomen. Nu de handschoenen nog en het ritueel is compleet. 
 
En dan gebeurt het. De massieve trap die ooit nodig was om het 
‘troetelkind’ te starten, is niet meer. Jammer, want ik vond het wel een 
aangenaam gezicht om een berijder te zien ploeteren, als het 
‘troetelkind’ ondanks diverse, in toenemende mate van nijd gevulde 



trappen, nog geen zin had om haar bronchiale geluid te laten horen. Nu 
is het een druk op de knop, een scherpe niesbui, en ziedaar een al of 
niet beschaafd geluid. 
 
Maar zoals renpaarden vlak voor hun race nooit stil staan, zo moet ook 
het mechaniek van het ‘troetelkind’ even stevig wakker geschud 
worden. Een kakafonie van gillende uithalen en het product ‘Rust en 
Stilte’ is voor even volledig uitverkocht. Dan geeft een onzichtbare 
baton het teken en de diverse tonen en octaven vallen samen in een 
indrukwekkend crescendo. Daar gaan de gladiatoren en hun vrouwelijke 
paranimfen. De walm van hun motorisch adrenaline vult even de 
atmosfeer op het terras. 
 
En dan plotseling heerst er even een moment van rust. Een heerlijk 
moment, want ‘waar stilte is, heerst vrede’. En dan verplaatsen mijn 
gedachten zich even naar het zojuist vertrokken gezelschap “nozems”. 
Zouden ze zich al zorgen maken over het feit, dat hun volgende 
‘troeltelkind’ een fluisterstil elektrisch exemplaar zal ‘moeten’ zijn? En 
plotseling sta ik volledig aan hun kant. “Gaan!” nu het nog kan én mag. 
“Gaan!” totdat ook voor deze episode van de eeuwigheid, de avond gaat 
vallen. 
 
Martin de Borst studiekring Huissen 

 

 

 
 
 
  

 



  

Vijfde online Studiekring 

De 5de “online-studiekring” organiseren we op vrijdagochtend 2 juli 
a.s. van 11.00u-12.15u (vanaf 10.45u kunt u inloggen). Antoon Coster 
zal een presentatie verzorgen waarin hij ons meeneemt naar THAILAND. 
Hij zegt hier alvast het volgende over: 
 
"Een aantal jaren geleden hebben mijn vrouw en ik een mooie reis 
gemaakt door Thailand. Een mooi land met vele gezichten. In deze 
presentatie krijgt u een kleine indruk van het leven in dit land maar ook 
zal ik u kennis laten maken met een van de dieptepunten uit de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De echte gebeurtenissen 
rond de Thai-Birma spoorlijn.* 
 
Allereerst hopen we u via ZOOM te ontmoeten op 2 juli. U kunt zich voor 
deelname opgeven door een mail te sturen naar 
info@studiekringen50plus. 
    

Zesde online Studiekring 

Dan de 6de “online-studiekring nu al vanwege het zomerreces genoemd! 
Die vindt plaats op vrijdag 17 september. Thematiek: Frida Kahlo. 
 
Zoektocht naar Frida Kahlo 
De door corona 2 jaar uitgestelde tentoonstellingen over Frida Kahlo zijn 
eindelijk te zien in het Cobra Museum (Amstelveen) en Het 



Drentsmuseum (Assen). Haar werk wordt gezien als Mexicaans erfgoed, 
zoals ook Van Gogh aan Nederland verbonden is. In 2005 in de Kunsthal 
(Rotterdam) zag ik haar werk het eerst. Ik vond het indrukwekkend, 
maar raar. Ik, Els Looije-Smoolenaars, ben daarom boeken gaan lezen, 
o.a. 'Christina de zus van Frida”. Maar ik heb ook de speelfilm 'Frida” 
gezien. Mijn nieuwsgierigheid naar deze vrouw werd steeds meer 
aangewakkerd. Wie is zij, hoe herken ik haar in de schilderijen? 
 
Al lezend en bladerend tussen de foto's van haar kunstwerken, dacht ik: 
“ze schildert haar emoties van pijn, van verdriet en van strijd!”. Het er 
naar kijken vond ik soms best ongemakkelijk, confronterend, maar 
hoezo? Wat vertelt ze ons door haar werk? 
 
Ik ga proberen om, door met elkaar naar haar schilderijen te kijken in 
combinatie met de achterliggende verhalen, de persoon Frida Kahlo te 
ontdekken. 
 
Ik ben geen professional, maar wel enthousiast. Er komt vast meer 
publiciteit (of is al geweest) over Frida Kahlo. Deze presentatie is 
wellicht een bijdrage. 
 
Els Looije-Smoolenaars 
Studiekring50+Schoneveld, Houten 
 
Kunnen we u ook alvast noteren voor het verzorgen van een 
presentatie? Schroom niet en meldt u aan via info@studiekringen50plus. 
Wij bieden u, indien gewenst, hulp bij de voorbereiding en uitvoering 
van de presentatie. 

 

 

 
 



  

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 17 september. 
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 24 september. 

 

 

 
 

Agenda: 
17 september: Online-studiekring: thema: Frida Kahlo 
17 september: Sluitingsdatum kopij PlatformPost september 2021 
24 september: Verschijningsdatum PlatformPost september 2021 

 

 

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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