Het chagrijn voorbij

Gastentoer met
Joris van Casteren
door 'zijn' Lelystad
LELYSTAD

-

'Kennen jullie niet ergens anders gaan staan?'
Het gezicht van de voorbij fietsende
vrouw spreekt
boekdelen. Het is een regenachtige
ochtend,
maar haar gezicht
staat op onweer. Joris van Casteren
heeft niets in de gaten,
en gaat rustig door met zijn verhaal.
De drie journalisten
schieten
echter in de lach: is dit de indruk die Lelystad wil
maken op haar gasten? Typisch.
DOOR

KEES

BAKKER

Vrijdag was de primeur van de
gastentoer met Joris van Casteren, journalist en schrijver van
het boek 'Lelystad'. Ruim twintig mensen hadden zich verzameld voor een rondrit door Lelystad. De regen maakt dat er
weinig stops voor een wande-

ling werden gemaakt, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Joris leidt het gezelschap langs
een aantal kenmerkende
plekken, die belangrijk zijn voor de
geschiedenis
van Lelystad en
prominent in zijn boek voorkomen.
Lees verder op pagina 3

Ambivalentie

uit boek komt ook tot uitdrukking

in gastentoer Van Casteren

'ZO krijg je nooit monumenten in deze stad'
Vervolg van voorpagina
LELYSTAD - De schitterende
verhalen
van Van Casteren
over zijn bewogen jeugd in een
nog meer bewogen stad, vielen
en vallen niet bij iedereen in
goede aarde. Bij het verschijnen van het boek vorig jaar
ging er nog een enkele stem
op, die voorstelde een openbare
boekverbranding
te organiseren. Die stemming is omgeslagen, getuige ook het feit dat
de Stichting Evenementen
Coordinatie Van Casteren
heeft
uitgenodigd voor de gastentoer.
Maar ook vrijdag zijn het met
name de oudere deelnemers
aan de toer, die morren als Van
Casteren verhaalt over mislukkingen in Lelystad.
DOOR KEES BAKKER

'We gaan ook nog door de Gondel, maar daar stappen we niet
uit. Dat was ik toch al niet van

plan, . maar een mevrouw die
daar woont heeft laten weten
daar ook geen prijs op te stellen. Ze zegt dat ze in mijn boek
voorkomt, maar eerlijk gezegd
heb ik geen idee wie ze is', laat
de schrijver van tevoren weten.
Gelukkig
overheerst
verder
het positieve gevoel. Want ach,
'historisch gezien mag Lelystad
dan misschien
een mislukte
stad zijn, als je bedenkt welke
utopische plannen Van Eesteren er mee had, maar voor de
meeste inwoners is het toch een
stad waar je prettig kunt wonen. De echte moeilijke jaren,
die jaren dat Joris van Casteren hier opgroeide, liggen al ver
achter ons.
De ambivalentie
die in het
boek van Van Casteren voorkomt, kwam ook vrijdag weer
aan de orde. Aan de ene kant

Joris

van Casteren vertelt over de dagelijkse gang die de medewerkers van Rijkswaterstaat naar hun werk in Lelystad maakten. (Foto: Kees Bakker)

somt de schrijver op wat er in
zijn jeugd allemaal
misging
in Lelystad, en welke projecten, gebouwen en ideeën van
de maakbare
samenleving
in
vlammen
op gingen, aan de
andere kant betreurt Joris het
dat er zoveel wordt afgebroken.
'Hier heb ik nog altijd de neiging rechtdoor te gaan', zegt
hij, bij het afgesloten gedeelte
van de Zuigerplasdreef.
'Onbegrijpelijk. En die stoplichten

hier... ik hoop toch niet dat ze
overal van het gescheiden verkeerssysteem
afstappen.'
Zo'n
opmerking
valt dan weer in
goede aarde bij de grijze muizen, net als de verwensing dat
het toch zonde is dat het, gebouw van de Waterwijzer
op
termijn gesloopt gaat worden.
'Zo krijg je nooit monumenten
in deze stad.'
Na een toer van anderhalf
uur komen we weer aan in

Batavia Haven. De chagrijnigheid van de vrouw, die ondanks
het feit dat er genoeg ruimte
op het fietspad was om te passeren toch even 'Kennen jullie
niet ergens anders gaan staan'
moest zeggen eerder die dag,
wordt meer dan opgeheven
door de vrouw die trots haar
exemplaar
van Lelystad laat
signeren door de schrijver. 'Ik
koop nooit boeken, dit is het
eerste boek dat ik heb gekocht,

maar ik snap niets van al die
negatievelingen',
vertrouwt
ze
Joris toe. 'Je hebt het prachtig
opgeschreven, en bovendien: je
hebt helemaal gelijk!'. 'Dat is
fijn om te horen,' zegt Joris.
Gastentoer vaker
Joris van Casteren zal vaker
een gastentoer
verzorgen
in
Lelystad, langs plekken uit zijn
boek. Voor meer informatie:
www.gastentoerlelystad.nl.

