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Beste lezer,
Deze keer wijzen we u op 2 gebeurtenissen, te beginnen in Velsen. Daar is het
feest, want Het Platform Studiekringen50Plus startte daar op 30 september j.l. de
100ste studiekring in Nederland. Een prachtige mijlpaal zou ik zeggen. Is het een
mooi "community-idee" om elke studiekring te vragen een felicitatiekaartje naar de
programmacoördinator van de Bibliotheek Velsen te sturen? Dat kan naar
aeijnwachter@bibliotheekvelsen.nl of per post naar: programmacoördinator
bibliotheek Velsen, Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden.
Zonder tekort te doen aan de vaste "columnisten" wijzen we u verder op het
hoofdredactioneel artikel over Frida Kahlo die in de zesde online presentatie door
Els Looije in de schijnwerpers werd gezet. Neem de trein, auto, bus of fiets naar
het Drents Museum in Assen, waar vanaf 8 oktober het werk van Frida onder de titel
VIVA LA FRIDA is te bewonderen.
Veel leesplezier gewenst!
Heeft u ook 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.

Stuur een e-mail

Nieuws van het Platform

Het is feest! Het PlatformStudiekringen50plus startte op 30 september de 100e
studiekring in de Bibliotheek Velsen. Een mooi hoogtepunt tijdens de start van
de ‘Week tegen Eenzaamheid’. In vijf jaar tijd is met behulp van het netwerk
van bibliotheken het aantal studiekringen van 30 in Gelderland uitgegroeid naar
100 in Nederland!
Het hoofd fris en het hart jong
De methodiek van de studiekringen speelt in op de behoefte van mensen om te
blijven leren, op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen en een
actief leven te leiden door het inzetten van hun talen-ten. Dit alles op positieve
wijze door diverse, betekenisvolle contacten met anderen. Zo ontstaat doorgaans
een hechte community, die zorg draagt voor elkaar en elkaars geestelijke
activiteiten.
Deelnemers aan studiekringen verdiepen zich samen met anderen in nieuwe kennis,
delen deze en wisselen hierover uit. Met als uiteindelijke doel dat deelnemers een
bredere blik krijgen en zich ‘geestelijk rijker’ voelen. Dit draagt bij aan een
positieve invloed op hun cognitieve en sociale gezondheid (mentaal en sociaal
welbevinden), deelnemers voelen zich maatschappelijk verbonden, meer betrokken
bij de samenleving en het draagt bij aan het verminderen van gevoelens van
eenzaamheid.
De Bibliotheek & studiekringen
De samenwerking tussen de verschillende partners en het Platform heeft er voor
gezorgd dat de verspreiding van de studiekringen via met name het landelijk
netwerk van de bibliotheken een krachtige groei laat zien van het aantal
studiekringen. Ervaringen zoals een studiekring die door haar gemeente om advies
wordt gevraagd, tonen aan dat de studiekringen naadloos passen in de ontwikkeling
naar maatschappelijk educatieve bibliotheken. Persoonlijke Ontwikkeling en een
Leven Lang Leren zijn begrippen die 1 op 1 passen bij de studiekringen, Niet voor
niets staan de studiekringen genoemd als voorbeeld in de Netwerkagenda bij de
maatschappelijke opgave leven lang ontwikkelen.
Studiekringen door heel Nederland
Op de website van het Platform is de spreiding van de studiekringen te vinden.

Daarbij valt op dat er nog een aantal witte vlekken zijn in met name het noorden
en het zuiden van ons land. Ook in die regio’s zou het mooi zijn als de inwoners lid
kunnen worden van een studiekring. Naast verdere uitbreiding van nieuwe
studiekringen, is het ook belangrijk aandacht te houden voor bestaande
studiekringen en hen te ondersteunen met kennisdeling, verbinding onderling en zo
nodig ondersteunen bij problemen of het vinden van nieuwe aanwas. Deze taken
hebben er in het verleden voor gezorgd dat de studiekringen in Gelderland overeind
bleven en worden ook nu door een team enthousiaste vrijwilligers uitgevoerd. De
ervaring is echter ook dat daar (bescheiden) financiële middelen voor nodig zijn en
enige professionele ondersteuning bij gewenst is.
Hoe mooi zou het zijn als over twee jaar de 200e studiekring gestart gaat worden?
Wie doet er mee? Meer weten? Ook een studiekring starten? Mail:
info@studiekringen50plus.nl.
Jannie van Manen, lid Platform

Fatsoen
Zaterdag 25 september verviel de anderhalve meter. Verviel? Wie oplette zag dat
de meeste mensen er niet eens aan dachten. Hoezo besmetting? Hoezo oppassen?
Hoezo sociaal bezig zijn? Nee, dan die brutale aap op straat voor me die brutaal
zijn nog brandende peuk op straat laat vallen. Nee, dan die scholieren die
onbekommerd door een winkelstraat fietsen waar een rijverbod geldt. Nee, dan de
auto's half op de stoep, soms met knipperlichten aan - ik ben aan het laden of
lossen. Nee, de politie die alles moet zien, onderbezet, op boevenjacht.
Ja, het is ons fatsoen, meegekregen van onze ouders en op school benadrukt.
Fatsoen wat er vaak niet is. Ben je gek! Gooi die peuk maar van je af, werp dat
blikje maar in de goot, rijd maar hard door de 30km zone en verwacht nou niet dat
die anderhalve meter in acht wordt genomen.
Goed, op de markt, alweer een tijd geleden, acteurs in een opvallend pak die
speels met rolmaten en stokken aangaven hoelang anderhalve meter is. Jawel,
bijna zo groot als een leuk zwembad. Goed, een slag heen en weer terug, maar
toch. Net iets meer dan de bezemkast waar je vroeger in werd opgesloten als je

iets had gedaan wat niet mocht. Dan kreeg je gelegenheid na te denken, Niet? Nou,
je probeerde er voor te zorgen dat het niet hoefde.
Daar hebben al die mensen die de anderhalve meter negeerden geen boodschap
aan. Vast geen strenge vader of moeder gehad of het werkte misschien averechts
en plotseling ziet iedereen nu die denkbeeldige spoorbomen omhoog gaan: het mag
weer! Goed, er zijn ook positieve kanten: oma's en opa's die opeens weer hun
kleinkinderen kunnen knuffelen. Maar eigenlijk verviel er iets waar ze
waarschijnlijk schouderophalend aan voorbij zijn gegaan, begrijpelijk. En nou maar
hopen dat er niet weer iets erg aan komt waaien. Want wat gaat er dan komen?
Sociale contacten zijn belangrijk. Hoed u voor ziekte en ander ongemak.
Cor Snijders, deelnemer Studiekring De Maten, Apeldoorn

Spreuk van de maand
MAAK ALLES VAST MET GE-NIETJES

Van de redactietafel
Online studiekring 17 september 2021
Frida Kahlo | Door: Els Looije-Smoolenaars
De Mexicaanse surrealistische kunstenares Frida
Kahlo (1907-1954) krijgt op 6-jarige leeftijd
polio, waardoor haar been en voet blijvend
misvormd worden. Op 18-jarige leeftijd raakt ze
zwaargewond bij een botsing tussen een bus en
een tram. Dit ongeluk overleeft ze wonderwel.
Ze wordt daardoor bedlegerig. Ze heeft een
breuk in haar wervelkolom. Dit ziekbed duurt
twee jaar.
Ze kan niet veel, maar wel schilderen. Ze begint aan haar inmiddels heel beroemde
zelfportretten. Ze wordt ook wel de selfie-queen van de 20e eeuw genoemd. “Ik
schilder mezelf omdat ik veel tijd alleen doorbreng en ik het motief van de
werkelijkheid ben”. Ze schildert zonder perspectief, maar met veel onderdelen die
heel goed uitgewerkt zijn en betrekking hebben op haar eigen leven. Een leven van
pijn, verdriet en strijd.
Als zij na haar ziekbed het sociale leven weer oppakt leert ze haar echtgenoot de
beroemde muralist Diego Rivera kennen. Hij stimuleert haar door te gaan met
schilderen.

Els Looije-Smoolenaars is op zoek gegaan naar de persoon Frida Kahlo via haar
schilderijen. “Ik ben geen professional, maar wel enthousiast” zegt Els. Dat hebben
de 15 deelnemers aan de online studiekring goed kunnen merken. Ze heeft zich
grondig verdiept in het leven van Frida Kahlo door middel van boeken en de
speelfilm “Frida”. Els schetst ons het leven en de tijd waarin Frida in Mexico leefde
door middel van door haar geselecteerde schilderijen. We hebben door haar de
persoon Frida leren kennen! Het was een heel interessante presentatie, die ik niet
had willen missen en die me nieuwsgierig maakt naar de tentoonstelling Viva la
Frida! in het Drents museum in Assen vanaf 8 oktober.
Elvire Derks, Platformlid

Kerkmis/kerk misse

Kermis komt oorspronkelijk van bovenstaande twee woorden. Inmiddels dus
verbastert tot kermis. Heel vroeger was het een feest t.b.v. een jaarmarkt
en/of inwijdingsfeest voor de te openen nieuwe kerk van een parochie. Dit is
jaren later uitgegroeid tot de huidige gierende, gillende attracties en grijp,
gok, schietkramen waarbij er telkens nieuwe varianten op de markt
verschijnen.
Hoe eenvoudig was het leven toen onze kinderen nog klein waren. Manlief
fungeerde als de ultieme kermisattractie. Vliegtuigje spelen op bed,
ronddraaien boven zijn hoofd, paardje rijden op zijn rug, grote keien, kleine
keien op zijn schoot. Je hoefde nergens heen, het kostte geen kont en je
gehoor werd geen geweld aangedaan.
Afgelopen zomer reden we naar onze kleinkinderen om op te passen. Onderweg
zagen we het al: Kermis in het dorp! Drie paar vragende, haast smekende ogen,
keken ons bij binnenkomst aan.
‘Opa en oma, wij willen graag…?’
‘Tja, das nou jammer, ik heb last van mijn voet en kan moeilijk lopen,’ zei ik.
Met een paar dramatische stappen onderbouwde ik mijn verhaal en trok als
klap op de vuurpijl een pijnlijk gezicht.
Die enorme teleurstelling die toen van hun gezichtjes afdroop. Alle mineur ten
top! Ik kon mijn lachen echter niet lang inhouden.

‘Grapje!’ 'Oma!’ verzuchtten ze. Of er vier ballonnen tegelijk leegliepen.
Na het middageten gingen we op weg. De allerkleinste in de kinderwagen, de
rest lopend, maar ver voor ons uit, want ons tempo was niet het hunne. In de
verte klonk het gedreun, gedender en gestamp ons al tegemoet. Had ik mijn
gehoorapparaten maar thuisgelaten. Pijlen gaven de looproute aan. Het was
immers nog coronatijd. Druk was het niet zodat we die gehersenspoelde
anderhalve meter afstand een beetje in acht konden nemen. Eerst maar eens
kijken dan kiezen, spraken we met de kleinkinderen af. Kiezen om een paar
minuten te worden opgetild, rondgeslingerd of keihard heen en weer te worden
gereden of geschud voor slechts drie, vier of vijf euro.
Onze vijfjarige kleinzoon koos niets. Hij struikelde op de heenweg zowat over
zijn eigen voeten en werd helemaal hieperdepiep maar nu overdonderde alles
hem een beetje en durfde opeens nergens in. De andere twee maakten hun
keuzes en genoten zichtbaar.
Ik besloot eens stoer te doen vandaag en in één van de attracties te stappen
samen met mijn oudste kleindochter. Ze was zichtbaar verrast dat ik dit
aandurfde. Zij klom aan de binnenkant, ik aan de buitenkant.
Langzaam zette het apparaat zich in beweging. Een kindgevoel maakte zich van
mij meester. Vooral in mijn buik. Vooraf had ik haar gewaarschuwd dat ik altijd
moest gillen als iets superhard ging. Dat gebeurde nu ook. Harder en harder
gingen de rondjes. Ik kneep me steeds steviger vast aan de stang voor ons.
Alles duizelde in en om mij heen. Mijn stembanden trilden harder en harder.
Kleindochter glunderde en schoof door het centrifuge-effect steeds dichter
tegen mij aan. Opeens spreidde een kap zich hortend en stotend over ons
heen. In een ijltempo reden we door de duisternis. Bijna stonden we weer stil
toen plots alles zich opnieuw in gang zette maar nu achteruit.
‘Rupsje nooit genoeg,’ gilde ik in haar oor. Ze lachte honderd lachjes
achtereen.
Eindelijk, na minuten die kwartieren leken, stapten we uit. Ietwat onvast liep
ik voetje voor voetje met trillende benen, naar de lachende achterblijvers
terug. Mijn buik herstelde zich precies op tijd. Niemand die het merkte.
‘Dit vond ik de leukste attractie, oma!’ Juichte mijn kleindochter in mijn oor.
‘Ik ook.’ En gaf haar een dikke knuffel. Oei, wat had ik dit een eeuwigheid
gemist. Maar stiekem was ik heel blij dat we de kwast niet te pakken hadden
gekregen.
Gerda Zachariasse

Uit het leven gegrepen

Je bent hard aan het werk, binnen-en
buitenshuis. Het konijnenhok is bijna
verschoond, tussendoor maak je de bedden op
en ruim je de vaatwasser nog even uit. Gelukkig
is het weer niet al te best dus binnenshuis voel
je je aangenaam, maar ja, toch vergeet je bij al
die drukte weleens voldoende pauze te nemen.
Wie wijst je daarop? De oplossing ligt echter
nabij want je kunt via bepaalde software een
melding gestuurd krijgen: "tijd voor een pauze".
Technologen hebben daar zelfs al een naam voor bedacht. Persuasieve technologie.
Hoe verzin je het! Maar goed, die technologie meet alles van je, bv. je
lichaamshouding, bepaalde lichaamsfuncties zoals je hart, longen etc., verzamelen
die data allemaal en dan komt opeens zo'n eerder genoemd bericht: "neem wat
vaker pauze".
Snufjes zijn er in alle vormen en maten en soms verwerkt in draagbare of makkelijk
verplaatsbare attributen zoals een telefoon of een armband. Via dergelijke
apparaten kun je gewaarschuwd worden dat je water moet drinken of je armband
begint te trillen omdat je te dicht bij de inductie-kookplaat komt, Krijg je nu niet
het gevoel dat "big brother" met je mee kijkt?
Een mantelzorger die overdreven bezorgd is kan toch ook zodanig boven op je
zitten dat hij/zij de rol van "big broher is watching" aan het invullen is, of niet?
Wat zullen onze kinderen en kleinkinderen nog allemaal gaan meemaken.
Fantaseer er maar eens op los. Dat geeft soms een heerlijk gevoel. Schreef Aldous
Huxley niet al in 1932 het boek: "The brave new world" waarin de toekomstige
mens veel lijkt op een robot!
Wim Fonteyn, Studiekring Huissen

Een speciale week

Ik woon in een vrij welvarend dorp. Natuurlijk, het dorp bestaat merendeels uit
gewone wijken en een aantal minder rijke buurten. Vanmiddag met heerlijk

fietsweer kwam ik weer eens door de wat ‘betere wijken’. Wat me opviel was
dat er in ons dorp ook in deze tijd behoorlijk wat huizen van eigenaar
gewisseld zijn, te zien aan de borden in de tuin of aan de containers met alles
wat uit de huizen is gesloopt. Voor mijn oog ziet dat er vaak nog heel goed
uit…
Ik passeerde ook een mooi braakliggend stuk ‘grond’ waar het vast–wel- grotehuis was afgebroken om plaats te maken voor een vast-weer-groter-en-mooier
huis. Tja, je moet daar wel de contanten voor hebben… het is inmiddels
duidelijk dat heel veel mensen de mogelijkheid niet eens meer hebben om een
huis te kopen.
We leven in een tijd waarin het duidelijk is dat we in plaats van meer met
minder toe zullen moeten. Al zouden we dat willen: we kunnen daar niet
omheen, wij merken daar al regelmatig wat van maar de generaties na ons
zullen de klappen vast veel harder moeten opvangen. Voorraden raken op en
steeds duidelijker wordt dat het milieu met grote snelheid sterker vervuilt,
met alle gevolgen van dien. Meer dan schrijnend vind ik het als ik – vooral na
de reclame op tv - beelden zie uit ontwikkelinglanden waar het steeds slechter
gaat. Ontbossing, opwarming watergebrek – we weten het allemaal wel maar
realiseren ons nauwelijks dat de gevolgen van de opwarming van de aarde voor
die landen veel groter zijn. En maar adverteren dat we toch echt aan nieuwe
meubels, kleding of wat dan ook toe zijn…
“Na ons de zondvloed” werd onlangs wel pijnlijk duidelijk toen in Limburg
totaal onverwacht en nooit gedacht een behoorlijk gebied fors overstroomd
werd met alle vreselijke gevolgen van dien… Ik hoef u ook niet te vertellen hoe
desastreus water is, vooral als je alles wat je lief is voor je ogen ziet
wegspoelen of weg moet gooien door de invloed van water. In Limburg (en
Duitsland en België maar ook in India, Bangladesh en vul maar aan!) zijn
mensen al hun dierbare herinneringen kwijt geraakt, ze hebben alleen het vege
lijf kunnen redden. En u bent mogelijk op een leeftijd dat u zich de
watersnoodramp van 1953 nog kunt herinneren…
We worden wel eens moe van alle acties tegen en informatie over de
klimaatverandering.
Ik schrijf dit stukje aan het begin van de ‘Week van de duurzaamheid’ waarin
door allerlei organisaties met allerlei activiteiten landelijk aandacht wordt
gevraagd om eens na te gaan hoe we zelf in het leven staan. Leven we bewust
genoeg, realiseren we ons voldoende dat de grondstoffen uit onze mooie aarde
op kunnen raken, beseffen we dat het milieu met sprongen slechter wordt met
alle gevolgen van dien?
Eén speciale week per jaar in het kader van de duurzaamheid is niet teveel
gevraagd lijkt me. Ik heb een bijdrage geleverd deze week in een stand van

een textiel-repair-café. Goed om te doen, mensen blij gemaakt en mooi te
weten dat deze mensen hun nu gerepareerde kleding verder gaan gebruiken!
Opbrengst van deze markt was een goed doel ver weg. Ik had het gevoel ook
een piepklein steentje te hebben kunnen bijdragen aan een goed doel
dichtbij…
Ingrid

Hoop
Diep in onszelf dragen we hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is een kwaliteit van de ziel
En hangt niet af van wat er in de toekomst gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
Een gerichtheid van het hart,
Voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
Is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
Of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is,
Niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat het zinvol is,ongezien de afloop, het resultaat
Vaclav havel

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 19 november.
De volgende PlatformPost verschijnt op vrijdag 26 november.

Agenda:
5 november: Online thema-presenatie; nadere gegevens volgen
12 november: Regionale ontmoetingsdag; nadere gegevens volgen
26 november: Verschijningsdatum PlatformPost

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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