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Voorwoord 
Margreet van Leeuwen 

 

Als redactie zijn we blij met de bijdragen die we mochten ontvangen op het 

thema ‘leven met vragen’. Dit thema heeft meerdere boeiende aspecten en 

deze zijn terug te vinden in de diverse teksten, die een appèl doen op een 

nieuwsgierige en vragende levenshouding. Rainer Maria Rilke’s gedicht 

‘Alles rijpt in stilte’, raakt aan ons gevoel voor schoonheid en onze behoefte 

aan filosoferen, om vragend onze gedachten helder te krijgen. De tijd ne-

men, geduld oefenen, stil zijn, leven vanuit een open hart. De redactie stelt 

voor om het thema ‘leven met vragen’ ook nog voor de zomeruitgave van 

Intergraal als uitgangspunt te nemen. 

 

Verder leeft de redactie met een belangrijke vraag en wel een hele concrete: 

wij hebben dringend behoefte aan uitbreiding/versterking van het redac-

tieteam. Op dit moment zijn we met vier leden. Wie voelt zich aangesproken 

om hierin haar bijdrage te komen leveren? Nieuwsgierig zien wij uit naar 

jullie reactie! Heb je interesse, contacteer dan Elly van Leeuwen via 

ellyvanleeuwen@hetnet.nl. 

 

 
 

THEMA: LEVEN MET VRAGEN 

Twijfelen 

Marthe Link 
 

Mijn grootmoeder, die omstreeks 1874 geboren werd in Blija, een klein 

dorpje in Friesland, was een tenger, klein dametje, toen ik haar voor het 

eerst ontmoette, kort na de oorlog. Een lieve en kordate grootmoeder, tegen 

wie we niet ‘oma’ mochten zeggen en al helemaal niet ‘Beppe’, het Friese 

woord. Wat me als 10-jarige opviel, was wel dat grootmoeder een geboren 

twijfelaar was. Bij alles wat haar verteld werd, keek ze de verteller aan-

dachtig aan, draaide als die uitgesproken was, haar hoofd iets opzij en zei: 

“Zou het wel waar wezen?” Ongeacht of de verteller één van haar vele 

kleinkinderen was of een zeer geleerde man.  

En ze schroomde niet om haar eigen versie te laten horen en een diepgaand 

gesprek aan te gaan. Waar ze bij valide argumenten haar eigen overtuiging 

grootmoedig inruilde voor een betere versie. Meestal gingen die gesprek-

ken over kerk en geloof, politiek en maatschappij.  
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Grootmoeder was geboren als oudste kind van een schoenlapper/barbier 

en na haar kwamen nog zes zonen, die allemaal doorleerden voor theoloog,  

wiskundige en leraar Latijn. Als meisje was studeren voor haar niet wegge-

legd, maar ze nam altijd deel aan de heftige gesprekken die er in dat kleine 

huisje in Blija gevoerd werden.  

   

Ooit vroeg ik haar waarom ze aan alles twijfelde. “Nee”, zei ze, “niet aan 

alles. Ik geloof wel in de Heilige Schrift. Dat is het Woord van God”. Ze dacht 

even na, en vervolgde “Al vraag ik me soms wel af bij de brieven van 

Paulus…, maar ja, die staan wel in de bijbel. Maar geloof nooit zomaar de 

uitleggers van de Schrift; ook al zijn het dominees, theologen of professo-

ren”. Grootmoeder was een echt gereformeerde vrouw, die bisschoppen en 

pastoors op voorhand al helemaal niet geloofde. Zelf kende ze hele gedeel-

ten van die ‘Heilige Schrift’ uit haar hoofd, vooral psalmen, en ze raadde me 

dringend aan om ook veel psalmen uit mijn hoofd te leren. “Want”, zei ze, 

“dat is een grote steun, als je bij een volgende oorlog in de gevangenis zou 

komen, zal je dat niet deren, want dan heb je een grote schat”.  

   

Zij inspireert me nog altijd door haar grondhouding, dat je altijd, ook het 

meest vanzelfsprekende, moet kunnen bevragen op het waarheidsgehalte.  

Twijfelen als grondhouding heb ik me in de loop der jaren wel eigen ge-

maakt. En het is vooral de feministische theologie, die mij geleerd heeft mijn 

vragen te formuleren: wie spreekt en wie zwijgt of wordt tot zwijgen ge-

bracht? Wie heeft belang bij het heersende discours en wie heeft de macht 

om die met zekerheden te bestendigen? 

   

Vanmorgen ben ik wezen stemmen en mijn uiteindelijke keuze is mede 

bepaald door te durven twijfelen, door vragen te stellen, want waar en hoe 

en op grond waarvan worden stellingen en zekerheden gepresenteerd. Wie 

heeft belang bij wat, wie heeft de macht en wie wordt monddood gemaakt? 

Niet dat dat gemakkelijk was, maar het is van belang dat je ook twijfel durft 

toelaten bij je eigen stellingen en overtuigingen, in gesprek durven en kun-

nen gaan met wie andere denkbeelden heeft.  

Maar het is ook leuk om altijd weer te durven twijfelen, vragen te stellen bij 

al te grote vanzelfsprekendheden. En ik ben er wel een beetje trots op, dat 

mijn kleine en eigenwijze grootmoeder mij die weg gewezen heeft: “Neem 

niets als vanzelfsprekend aan, vragen stellen is niet dom, maar brengt je 

verder en leer psalmen en teksten uit de bijbel uit je hoofd. Dat is een schat 

die niet vergaat”.  

   

Inmiddels stel ik ook wel feministische vragen aan de bijbel, want wie 

spreekt daar en wie werd tot zwijgen gebracht? En lees tussen de regels 

door, want als Paulus schrijft, dat de vrouwen onderdanig moeten zijn en 
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niet zich mengen in gesprekken, dan was dat een reactie op vrouwen die 

niet zwegen en die zelfstandig voor hun (spreek)rechten opkwamen.  

Ook toen al waren er blijkbaar vrouwen als mijn  grootmoeder: “Zou het 

wel waar wezen?”. 

  

 

In stilte rijpen 

Aangeleverd door Ine van Emmerik 
 

Men moet de dingen  

de eigen, stille, 

ongestoorde ontwikkeling laten, 

die diep van binnen komt 

en door niets gestuwd  

of versneld kan worden. 

Alles helemaal zijn tijd geven  

en dan geboren worden. 

         

Rijp als de boom die zijn sappen niet stuwt 

en getroost in de stormen van het voorjaar staat, 

zonder angst dat er geen zomer zal komen. 

 

Hij komt toch! 

Maar hij komt alleen naar de geduldigen,   

die er zijn, alsof de eeuwigheid voor hun lag,  

zo zorgeloos, stil en ver… 

 

Geduld moet men hebben tegenover 

het onopgeloste van het hart 

en proberen de vragen zelf lief te hebben  

als afgesloten kamers 

en als boeken, die in een zeer vreemde taal  

geschreven zijn. 

 

Het gaat er om alles te leven. 

Wanneer men de vragen leeft,  

leeft men misschien langzamerhand, 

zonder het te merken, 

op een vreemde dag, 

middenin het antwoord. 

              

Rainer Maria Rilke 
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Leven met vragen 

Chris de Leeuw 
 

In februari tijdens de kinderdienst die een pastor samen met de kinderen 

had voorbereid, speelden de kinderen het verhaal van de 5, 2 en 1 talenten. 

Daar moest ik aan denken toen ik las over het jaarthema van Intergraal 

‘leven met vragen’: ik ben al oud, leef ik mijn gezapige leventje met een 

open oog voor mensen en zaken op mijn eigen vierkante meter, of blijf ik 

woekeren met de mij gegeven talenten? Blijf ik openstaan voor wat er in de 

wereld gebeurt en mij inzetten voor mensen en zaken die lijden onder 

onrecht? Blijf ik schrijven en internetten om dat bekend te maken en een 

vreedzame strijd voor hen te voeren? Of gebruik ik het excuus: “Ach, wat 

kan een eenling die oud is daar nou echt aan doen en ik heb toch een actief 

leven achter de rug...?’ De vraag stellen dwingt me haar te beantwoorden! 

En dan merk ik ook dat ik LEEF! 

 

In 2012 zijn wij met een groep Dominicusgangers naar Israël geweest en 

hebben tijdens die reis de Palestijn Daoud 

Nassar ontmoet. Een man die al jarenlang 

door de Israëliërs gesommeerd wordt zijn 

gebied af te staan voor een joodse neder-

zetting; al jarenlang moet hij vele kostbare 

rechtszaken hierover voeren.  Bij zijn 

landgoed ligt een steen waarop in drie ta-

len staat: “Wij weigeren vijanden te zijn”. 

Een mooie tekst, maar niet gemakkelijk in 

je dagelijks leven waar te maken. 

 

In 2001 is de familie Nassar met hulp van buitenlandse vrienden een pro-

ject gestart onder de naam ‘Tent of Nations’: een ecologische boerderij waar 

educatie centraal staat. Jongeren helpen bij het planten van olijfbomen, 

Palestijnse kinderen uit de vluchtelingenkampen komen op zomerkamp, 

Palestijnse vrouwen leren de Engelse taal spreken en met computers 

werken. En er zijn workshops voor Palestijnse en Israëlische jongeren: zo 

kunnen ze leren het vijanddenken te doorbreken, de ander als mens te zien, 

leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen situatie. ‘Tent of 

Nations’ nodigt mensen van over de hele wereld uit zich te verdiepen in de 

situatie van de Palestijnen, als groep op bezoek te komen, als vrijwilliger 

voor kortere of langere tijd mee te helpen of een olijfboom te planten als 

teken van hoop.  

Daoud legde uit hoe als je anders reageert dan je tegenstander verwacht, je 

hun perspectief kunt veranderen, iets negatiefs in iets positiefs kunt 
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omzetten. Hij vertelde het verhaal hoe hij met zijn familie op een avond 

naar huis reed en plotseling soldaten met geweren in de aanslag voor de 

auto spron-gen – de officier schreeuwde “Uitstappen allemaal!”. Daoud zei 

dat de kin-deren sliepen en zo zouden schrikken – uitstappen! Daoud zei 

tegen de kin-deren - expres in het Engels zodat de soldaten het konden 

verstaan - “Er zijn soldaten die de auto willen inspecteren, maar je hoeft 

niet bang te zijn hoor, ze zijn heel aardig”. Dat gebeurde en toen ze weer 

ingestapt waren, kwam de officier zijn excuses aanbieden met “Dat hadden 

we zo niet moeten doen”.   

 

Uitgenodigd door de Nederlandse ‘Vrienden van Tent of Nations’ was 

Daoud in februari van dit jaar in Nederland waarin hij vertelde over de 

moeilijke situatie die er nu is, nu 

Israël de druk opvoert, meer muren 

bouwt die het steeds lastiger maken 

om de omliggende dorpen te berei-

ken. Interessant vond ik hoe Daoud 

liet zien dat iedere moeilijke strijd 

ook een geschenk kan opleveren. Een 

overwonnen moeilijkheid schenkt 

geloof en hoop dat je de wereld aan 

kunt. Het afsluiten van elektriciteit en water liet onze creativiteit groeien 

om waterreservoirs te bouwen en (gekregen) zonnepanelen te installeren. 

De strijd tegen onze angst gaf ons de gave van moed. De strijd tegen mach-

teloosheid gaf ons door het behalen van kleine overwinningen, de zekerheid 

dat op den duur het recht zal zegevieren. 

 

Terwijl ik over Daoud’s bezoek een artikel schreef voor de Dominicuskrant 

las ik in de net uitgekomen krant dat er een legaat gegeven was aan de 

Dominicus voor derdewereldprojecten gericht op onderwijs, ontwikkeling 

en vorming speciaal voor vrouwen en kinderen. Tja, wat doe je dan? Mailen, 

bellen, schrijven omdat Jihan, de vrouw van Daoud juist dat doet in een na-

bijliggend dorp. De bedoeling is dat er dan binnen de Dominicus een groep-

je gevormd wordt dat de contacten onderhoudt en activiteiten ontwikkelt 

binnen de gemeente. Nog meer praten, bellen, mailen en een kleine groep 

heeft al toegezegd. Dan in overleg met ‘Vrienden van Tent of Nations’ en 

Daoud een project schrijven en indienen en nu maar wachten of uit de vele 

ingediende projecten wij bij de maximaal vijf gekozenen gaan behoren. 

Ondertussen ook bij jongeren – een rekbaar begrip – lobbyen voor het 

steungroepje en mezelf opgeven voor de weekendretraite in augustus die 

‘Vrienden van Tent of Nations’ hier in Nederland organiseert met als thema 

‘wij weigeren vijanden te zijn’… 

Ook de website bekend maken: www.tentofnations.nl. 
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Tot slot: in de wekelijkse brieven uit de USA lees ik af en toe een oproep – in 

dit tijdperk van D. Trump – om brieven en telefoontjes te sturen over zaken 

die tegen recht en menselijke waardigheid ingaan. Willen we ook in Neder-

land elkaar daar meer in stimuleren? Kunnen we ook als Graalbeweging 

niet de moeite nemen om af en toe onze stem te laten horen over voor-

stellen die tegen onze visie ingaan? 

 

goodness is stronger than evil - love is stronger than hate – 

light is stronger than darkness - life is stronger than death 

 

(motto van ‘Vrienden van Tent of Nations’) 

 

 

Hoe voorkom je een burn-out? 

Chris de Leeuw 
 

Tijdens onze laatste algemene ledenvergadering in maart kwam in onze 

subgroep ‘burn-out’ ter sprake en vertelden Didine en ik hoe we tijdens de 

Europese Graalvergadering in Portugal in 2015 met een subgroep daarover 

gesproken hebben - het blijkt internationaal ook een Graalprobleem te zijn. 

Uit het rapport van de vergadering is hier de vertaling van het stuk van 

onze subgroep. 

 

Definitie: 

Geen energie meer hebben voor het werk en de verantwoordelijkheden die 

je hebt, je emotioneel uitgeput voelen en daar ook fysieke symptomen van 

laten zien, burn-out leidt dikwijls tot depressie. 

Tekenen: 

Oververmoeid zijn, lichtflitsen in de ogen, huilen, angst, paniek, geïrriteerd-

heid, geheugenverlies, geen creativiteit, onvermogen om beslissingen te 

nemen, schuldgevoel niet genoeg te doen. 

Oorzaken: 

Overwerkt zijn, té bereid om te helpen, gebrek aan erkenning van het werk 

door leidinggevenden, te veel druk voelen, te hoge verwachtingen (van 

buiten en binnen), post-stressvolle periode. 

 

Voorstellen ter preventie: 

• Voor de betrokkenen zelf: 

Herken en aanvaard je grenzen 

Zeg NEE (als het nodig is) 

Neem tijd voor gebed en meditatie 
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Neem je rust en geniet ervan niets te doen 

Plezier en ontspanning (ook in Graalbijeenkomsten) 

 

• Voor groepen en leidinggevenden: 

Accepteer de grenzen van iemand als die nee zegt 

Erken de inspanningen van anderen en laat merken dat je waardeert 

wat zij doen 

Overbelast niet altijd de behulpzame mensen 

Vraag hoe zij zich voelen en zeg ‘bedankt’ 

Minder papierwerk 

Om tijd te winnen moeten leiders soms gewoon beslissingen nemen 

Betaald werk voor Graalleden en anderen voor onze projecten 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AFSCHEID VAN EEN INTERGRAALCOLLEGA 

Afscheid van Trees Willemse 

Marthe Link 
 

Sprankelende  kleuren op een groot doek aan de wand trekken als eerste de 

aandacht, het maakt mij als kijker vrolijk en verwachtingsvol, altijd wordt 

het toch weer lente! 

Ik ben bij Trees Willemse, die me met een warm welkom heeft binnen ge-

nood. Samen staan we te kijken naar het mooie schilderij. “Door mijn zoon 

gemaakt”, zegt Trees trots, “mooi hé?” Samen genieten we er een poosje 

van, maar dan gaat Trees opgewekt aan het redderen met koffie en koek en 

installeer ik me in haar gezellige kamer. 

  

Trees heeft jarenlang deel uitgemaakt van de redactie van  ‘Intergraal’ en ik 

mag haar namens de redactie en zeker ook namens alle lezeressen bedan-

ken voor haar jarenlange inzet en haar vele bijdragen als auteur van fijnzin-

nige artikelen en mooie gedichten. Als cadeau geef ik haar, namens de re-
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dactie een kussensloop met een gedicht, met zorg uitgekozen en met blijde 

lach ontvangen. Samen lezen we het:  

         

        Een knuffeltje hier  

        een knuffeltje daar  

        op je wang, op je oor  

        in je nek, in je haar  

        en, wacht nog eens even  

        ik ben nog niet klaar  

        ik vind je zo lief  

        op je neus ook een paar.  

   

Een vrolijk gedichtje van Nanne Kuiper en Trees vertelt meteen over haar 

grote liefde voor poëzie en als vanzelf vertelt ze over haar redactionele in-

zet voor ‘Intergraal’. Ter voorbereiding van ons gesprek heeft ze van alles 

klaargelegd: gedichtenbundeltjes, ooit opgekrabbelde teksten, die haar 

raakten;  en haar bundels, waarin ze haar vele artikelen en gedichten, ge-

dachten en overwegingen heeft bijeengebracht in mooie uitgaven, die we 

allemaal wel kennen.  

Zelf bezit ik haar laatste bundel, voorop siert een uitsnede van het door ons 

allebei bewonderde schilderij. Daar haal ik zelf vaak iets uit om weer door 

te geven aan anderen of om mezelf te troosten of te bemoedigen.  

   

Ik vertel haar dat en dank haar daarvoor, zeker wetend dat haar teksten 

nog altijd een bron van inspiratie zijn voor veel van ons. Trees vertelt over 

haar redactiewerk, hoe ze altijd daarmee in haar achterhoofd teksten las, 

gedichten, inspirerende gebeurtenissen en ontmoetingen ervoer. “Mis je 

dat”, vraag ik, ze schudt haar hoofd, “Neen, maar ik laat me nog altijd wel 

inspireren door al het moois, dat ik lees of hoor of ervaar.” Als vanzelf 

komen we te praten over haar ontmoetingen met engelen, hoeveel vreugde 

en troost en vertrouwen ze daaruit put. Trees vertelt over haar leven als 

kind, nakomeling in een groot gezin, zocht ze haar eigen weg, oefende zelf-

vertrouwen en... voelde zich toen ook al gesteund door engelen. Ze schetst 

een blij kind, met voelsprieten voor schoonheid in natuur, in taal, in 

mensen.  

   

Ik citeer een regel van Lao Tzu die in haar bundel staat: “Meegaand als 

water en buigzaam als riet”. Trees schiet in de lach en zegt, dat ze niet zo 

meegaand en buigzaam was als kind, als puber. “Maar het leven leerde mij 

veel en ik heb me nooit opgesloten in mijn eigen gelijk” zegt ze, ineens weer 

ernstig. Ook het Graallidmaatschap is voor haar van grote betekenis ge-

weest, heeft haar geholpen bij moeilijke beslissingen.  
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En als vanzelf belanden we weer bij haar redactionele werk, waarvan ze 

zegt dat ze een verbindende factor is geweest binnen het team, iemand die 

thema’s aandroeg, ook wel een brugfunctie vervulde. We praten er even 

over door, en Trees zegt iets over haar onzekerheid soms, vooral over haar 

teksten: was wel iedere lezeres daardoor geraakt of van gediend?  “Wacht”, 

zegt ze en rommelt even in de door haar klaargelegde teksten en geeft me 

een blaadje met een gedicht, “Dit heeft me altijd gesteund en nog steeds 

vind ik dat zo troostend.” Ik lees het voor:  

        
 

        Die mij droeg  

        op adelaarsvleugels.        

        Die mij heeft geworpen  

        in de ruimte.  

        En als ik krijsend viel      

        mij ondervangen met uw wieken  

        en weer opgegooid  

        totdat ik vliegen kon  

        op eigen kracht.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trees knikt en we zwijgen even samen. Dan vraag ik haar om, terugkijkend, 

één woord te noemen, wat voor haar haar redactiewerk karakteriseert en 

ze zegt meteen:  “Stimulerend, ja, heel stimulerend”.  

Mijn bezoek aan Trees vind ik, op mijn beurt ook heel stimulerend. Trees is 

een wijze en vrolijke vrouw, gastvrij en warm. In mijn hart denk ik: “Ik heb 

hier en nu een engel ontmoet!” 

 Lieve Trees, namens mijzelf, namens de redactie en namens alle lezeressen 

van ‘Intergraal’: dank je wel voor je jarenlange inzet en voor je mooie 

bundels met je vele bijdragen! 
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PASEN 

Tabor en Getsemane 

Aangeleverd door Elly van Leeuwen 
 

Naarmate ons bidden inniger en dieper wordt, hebben we meer lief en 

lijden we meer, zien we meer licht en donker, meer genade en meer zonde, 

meer van God en meer van de mensheid. Naarmate we dieper in ons hart 

afdalen en van daaruit onze handen uitstrekken naar God, kan alleen-zijn 

spreken tot alleen-zijn, diepte tot diepte, hart tot hart. Daar gaan liefde en 

lijden samen. 

 

Tweemaal heeft Jezus zijn naaste vrienden Petrus, Johannes en Jacobus 

gevraagd zijn diepste gebed te delen. De eerste maal nam hij hen mee naar 

de top van de berg Tabor en daar zagen ze zijn gezicht oplichten als de zon 

en zijn kleren wit als licht (Matteüs 17:2). De tweede maal nam hij hen mee 

naar de tuin van Getsemane en daar zagen ze zijn gezicht in doodsangst 

vertrokken en zijn zweet als grote bloeddruppels op de grond vallen (Lucas 

22:44). Het innerlijke gebed brengt ons zowel op Tabor als in Getsemane. 

Als we God in al zijn heerlijkheid hebben gezien, zullen we hem ook in al 

zijn ellende zien, en als we zijn afschuwelijke vernedering hebben beleefd, 

zullen we ook de schoonheid van zijn verheerlijking beleven. 

 

Uit: Henri Nouwen, Open uw hart. De weg naar gastvrijheid, onszelf en God 

Dagmeditatie: Berneboek: info@berneboek.nl. 
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Vooruitgang is een interessante illusie… 

Aangeleverd door Elly van Leeuwen 
 

Vooruitgang is een interessante illusie die we door de Vasten kunnen her-

zien. De hoop dat we echt een les geleerd hebben uit het leven of een lang 

beoogd doel bereikten is zeer verleidelijk. We hebben de neiging te veron-

derstellen dat, als dingen aan de oppervlakte veranderen, dezelfde veran-

dering zich volledig heeft doorgewerkt  tot in de diepte. En dan zijn we ver-

wonderd en teleurgesteld als dat niet het geval is. Oude patronen herhalen 

zich vaak, soms met enig leedvermaak. Na lange tijd van vervolging moet de 

christelijke Kerk in de 4de eeuw gedacht hebben dat ze het groot lot had 

gewonnen toen de keizer van Rome zijn bekering aankondigde. Constantijn 

zag de christelijke God als een belangrijke bondgenoot in zijn binnenlandse 

en militaire politiek. Hij had geen spirituele interesse in dit nieuwe geloof. 

Maar het zag er voor de kleine, verdeelde en gemarginaliseerde congre-

gaties van het rijk, uit alsof de grote bezwering van het Kruis eindelijk 

verspreid was tot in de hoogste regionen van de macht. Terwijl de kerken 

groeiden in aantal raakte hun geloof verdund.  

 

En al snel, wanneer mogelijk, gebruikten christelijke leiders hun macht om 

de tempels te verwoesten en de hoofden en benen van de beelden van de 

oude goden af te hakken, met gelijke onverdraagzaamheid als de Taliban 

vandaag of de puriteinse hervormers uit de 16de eeuw. Ze folterden de hei-

denen niet omdat ze nog talrijk waren en erg verspreid, maar ze maakten 

hun geloof belachelijk en stelden hun rituelen buiten de wet. We zijn niet zo 

aangenaam als we zo zeker zijn van ons gelijk en nog minder als we denken 

dat we gewonnen hebben. 

Deze golf van arrogantie en respectloosheid echter, bracht ook een ander 

soort christendom voort, bijvoorbeeld in de woestijnkloosters. Hier beleef-

den christenen het mysterie van Christus op de diepste en meest beschei-

den en persoonlijke manier. Tot op hun sterfbed herinnerden de woestijn-

vaders hun leerlingen eraan dat de innerlijke strijd met de eigen demonen 

en zeker met de demonen van trots en zelfbedrog het enige belangrijke was. 

En die strijd duurde voort, voor ons allen, tot op het einde. Zelfs Jezus wor-

stelde met de demon van de angst tijdens zijn laatste nacht. 

 

Laurence Freeman  

(een Benedictijner monnik/priester en leerling van John Main die in 1975 

een nieuwe methode promootte om te mediteren. Laurence Freeman 

bouwde dit werk uit en stichtte  de World Community of Christian 

Meditation (WCCM). Zie: www.wccm.nl.) 
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BEZINNING EN INSPIRATIE 

De droom van Lioba 

Marian Geurtsen 
 

Tijdens de afsluitende viering van onze nieuwjaarsbijeenkomst op 28 januari 

2017, las Marian Geurtsen de onderstaande tekst als inleiding op een verbin-

dende activiteit: kluwentjes garen kris kras naar elkaar toewerpen waardoor 

er een netwerk ontstond. 

 

De abdis Lioba leefde van ongeveer 700 tot 780; zij was de meest geliefde 

medewerker van Bonifatius, de missionaris die in Nederland en Duitsland 

bekeringswerk gedaan heeft. Lioba stond aan het hoofd van het eerste vrou-

wenklooster en heeft zo haar werk gedaan om de verkondiging die Boni-

fatius deed, ook te laten beklijven in de streek terwijl hij weer verder trok 

naar een volgende streek.  

Van Lioba wordt verteld dat zij – in de tijd dat ze nog geen abdis was – eens 

een bijzondere droom had. Een purperen draad kwam uit haar mond te 

voorschijn. Ze wilde hem los trekken, maar daardoor werd hij almaar lan-

ger, zelfs zo dat ze er een knot van kon draaien. Terwijl ze daarmee bezig 

was, werd ze wakker. Omdat in die tijd alle dromen als boodschappen van 

God werden beschouwd, was ze benieuwd wat deze te betekenen had. Maar 

ze was te verlegen om het zelf te vragen aan een oude zuster, zuster Philo-

mena noem ik haar, die in de kloostergemeenschap veel respect genoot 

vanwege haar wijsheid en mensenkennis. Daarom liet ze één van haar leer-

lingen de droom aan die oude zuster vertellen. Die jonge non deed daarbij 

net alsof zij zelf de droom gehad had. Zuster Philomena luisterde aandach-

tig, en zei daarna: “Waarom probeer je mij iets voor te liegen. Want jij hebt 

die droom niet gehad. Ze behoort typisch bij Lioba. De purperen draad uit 

haar mond betekent het koninklijk woord van het evangelie dat via haar 

mond uit haar hart komt. Dat zij de draad met de hand oprolt betekent, dat 

het werk van haar handen in overeenstemming zal zijn met het woord dat 

uit haar mond komt. Dat zij de draad tot een knot oprolt die gemakkelijk 

wendbaar is, betekent dat zij het evangelie zo zal verkondigen dat het 

gemakkelijk door de mensen zal worden begrepen.” 

 
 

 
 

De dood geeft ons leven een horizon, een aanmoediging om ten volle te 

leven. Omdat ik niet weet of deze lente de laatste zal zijn probeer ik er 

bewust en ten volle van te genieten…. We kunnen nog lang genoeg dood 

zijn.  Ton Lemaire 
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Sterke vrouwen 

Ine van Emmerik 
 

Vorig jaar in november gaf Abdelkader Benali een lezing in het Catharijne-

convent over Sterke vrouwen in de islam. Hij belichtte een aantal vrouwen 

maar het verhaal bleef voor mij toch een beetje abstract. Ik raakte daarover 

in gesprek met Mariem, een bewoonster van het Graalhuis. Ik vroeg me af 

wat zij daar als jonge moslima over te zeggen had. Er kwamen al meteen 

een paar spontane associaties boven. We hebben daarna een avond door-

gepraat, met de Ipad in de hand. De woorden en beelden tuimelden over 

elkaar. We hadden het over het handje dat een symbool was tijdens de 

Arabische lente. Ik ervoer weer eens wat een van de achterliggende prin-

cipes van Belieforama en actief pluralisme is: een gesprek dat begint en 

eindigt met de beleefde ervaring, voorbij de theologie. Ik licht een paar 

vrouwen uit, maak een keuze uit stof tot veel meer verhalen.  

 

Het valt mooi samen met de tentoon-

stelling die momenteel in het Catharijne-

convent te zien is: Maria is ook binnen 

de islam een aansprekende sterke 

vrouw. Mariem had daar als naamgenoot 

een extra band mee. Maria is een belang-

rijke figuur voor vrouwen in de islam, ze 

straalt kracht en wijsheid uit en laat zien 

dat vrouwen niet minder zijn dan man-

nen. Zo gaat er een verhaal dat Maria na 

de geboorte van Jezus bang was wat de 

mensen zouden zeggen over dit onwet-

tige kind. God zei: zwijg de komende drie 

dagen. Dat deed ze en toen ze werd aan-

gesproken verweerde ze zich niet. Ver-

volgens deed Jezus het woord voor haar.   

 

Benali vertelde over de vrouw van Al-Aziz, in de bijbel bekend als Potifars 

vrouw. Aziz geloofde Jozef toen hij zijn onschuld volhield. Toen ik die naam 

aan Mariem noemde kwam er, met de Ipad erbij, pas echt een stroom aan 

beelden en verhalen los. Verhalen en films over Jozef (Yusuf Al-Siddiq), de 

profeet. “Zo’n mooi verhaal”, zei Mariem, “profeten doen ons voor hoe wij 

als mensen moeten leven”. De vrouw van Al-Aziz was een wijze vrouw, zei 

ze. Toen Jozef bleef volhouden dat hij onschuldig was, dat hij niet gepro-

beerd had haar te verleiden, zei ze uiteindelijk: “Ik was fout, de manier 

waarop Jozef stand houdt, toont aan dat hij een waarachtig man is”. 
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Een derde sterke vrouwe die werd genoemd is Rabiah al-Adewiyah, een 

soefi-dichteres uit de 9e eeuw die in Basra, het huidige Irak, woonde. 

Mariem las een gedicht in het Arabisch voor, ik kon alleen genieten van de 

klank en het ritme. Maar ik voelde wel aan wat ze bedoelde toen ze zei: “Dit 

gedicht gaat over de liefde, de liefde voor God”.  

Het was mooi dat Abdelkader Benali zijn kennis over sterke vrouwen in de 

islam verzamelde en verwoordde. Door het gesprek met Mariem ging die 

kennis pas werkelijk leven.  

 

 

Voortborduren op de Reformatie 

Coby Jacobs Gravesteijn 
 

Vanaf het Calvijnjaar 2009 verdiep ik me in de vrouwengeschiedenis van de 

Reformatie. De vrouw van Calvijn, Idelette de Bure uit Luik, was de eerste 

vrouw die ik tegen kwam. Tegelijkertijd begon ik aan een letterlap over de-

ze vrouwen. Stil, meditatief en controversiëler dan je op het eerste gezicht 

zou denken. Er zijn oorlogen gevoerd, Maarten Luther en de Paus in Rome 

veroorzaakten een breuk in de Kerk. In 2017 vieren we 500 jaar Reforma-

tie. Valt er voor vrouwen iets te vieren? 

 

Toen de oorlog voorbij was, mochten vrouwen de lijken bergen, gewonden 

verzorgen, weduwen en wezen opvangen. Zowel Rooms-katholieke als pro-

testantse vrouwen, maar elk onder een eigen paraplu. Meisjes gingen sa-

men naar school, winst van Erasmus en Luther, om vroom, toegewijd, lief en 

meegaand te worden. En elkaar te verraden of te verketteren, al naar gelang 

de situatie vereiste of mogelijk maakte. 

 

De beeldtaal van de Biblia Pauperum uit de 

Middeleeuwse kathedralen vond haar weg 

naar ‘samplers’ in de handwerkles. Een oud 

kloosterambacht kwam naar gewone vrou-

wen. De bron waaruit ik voor mijn letterlap 

heb geput. 
 

Ik licht er één motief uit: de mystieke wijn-

pers (*). Ze herinnert aan het lijden van 

Christus en een tekst uit Mattheüs 26:28. In 

de Middeleeuwen was de afbeelding ook 

verbonden met het lijden van alle mensen. 

Op mijn letterlap (zie p18) staat ze te 

midden van drie jonggestorven kinderen 

van Wibrandis Rosenblatt.  
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Boven oud-redactielid Trees Willemse en onder de letterlap van Coby 
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De UFER-vergadering in Quito, Ecuador 

  

 

 

 
De draden van Lioba naar elkaar toe gooien tijdens de Nieuwjaarsviering 
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Na een huwelijk met een jeugdliefde trouwde ze achtereenvolgens met drie 

Reformatoren, dienstbaar aan de Reformatie. Van de dertien kinderen die 

ze baarde, zag ze er acht sterven. Aan kinderziektes, aan de pest. Ook 

Jacques Calvijn stierf als baby van drie weken. Elisabeth Luther voor haar 

tweede verjaardag, Magdalena Luther als twaalfjarige. En hun moeder had 

in 1540 een miskraam die haar op het randje van de dood bracht. Het lijden 

werd niemand bespaard. Een donker wiegje en een met zwart geborduurd 

lakentje vertellen van het verdriet. 

 

In onze tijd zijn er voor vrouwen pletmachines, géén mystieke wijnpers, 

maar nare lichamelijke onderzoekmethodes. Maar of die werkelijk nut 

hebben? Daarnaast heb ik woede om mannendoctrines, overgeslagen 

vrouwengeschiedenis, vrouwonvriendelijke Bijbeluitleg en Trump-achtige 

visies op vrouwen. Dit is een gigantische spirituele pletmachine waar 

vrouwen soms aan meewerken. 

 

Wat betekent daarin geloof, vertrouwen, solidariteit? Studerend en voort-

bordurend op de Reformatie, zoek ik naar schoonheid, vrede en veran-

dering. Wie borduurt er mee? Stil, hoopgevend en dwars. 

 

jh.jacgrav@kpnplanet.nl 

 

(*) Het motief van de mystieke wijnpers komt uit het boek van Albarta 

Meulenbelt-Nieuwburg Merklap Motieven en hun symboliek. Amsterdam 

1974-1983, blz. 57, 61. 

 

 

GRAALNIEUWS 

In memoriam: Annie Langelaan  (1930-2017) 

Afscheidstekst door Joke van Neerven 
 

Lieve Annie, lieve allemaal, hier samengekomen om afscheid van Annie te 

nemen. Annie is in Noordwijk geboren in 1930. Haar vader was aannemer 

en haar moeder hield een winkel (zoals een Blokkerwinkel nu). 

Annie hielp haar moeder in deze winkel. Tot dat een klant zei: “Maar jij kunt 

toch veel meer”! En zo ging Annie, via ULO, middenstandsdiploma en maat-

schappelijk werk, in dienst bij de gemeente. 

In oktober 1953 ging ze in de opleiding bij de Graal en deed in 1958 haar 

dedicatie. Vanuit de Graal is Annie werkzaam geweest  in de Slangenburg in 

Doetinchem. En in Anthoniushove in Voorburg. Ook was ze assistent van 

Mathilde de Wit in het Graalcentrum Vogelenzang. 
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Annie had het niet gemakkelijk op de Tiltenberg en kon het niet eens zijn 

met alle veranderingen in de Graal. In 1975 werd ze maatschappelijk 

werkster in Capelle aan de IJssel. Na haar pensionering ging ze in Castricum 

wonen. En met natuurreizen en in de duinen lopen met haar verrekijker 

was ze gelukkig. Want Annie was een echt natuurmens en vooral vogels 

hadden haar aandacht. Met Annie heb ik nog vele fietstochten mogen 

maken in de omgeving van Utrecht. Soms ging ik zondags met haar naar de 

eucharistieviering bij de Benedictijnen in Egmond. Daarna bezochten we 

Mechtild van Langen in Heerhugowaard. 

 

In ‘83 en ‘85 heeft ze samen met anderen Israël bezocht. Ze heeft er mooie 

dagboeken geschreven. Het volgende maakte indruk op me: 

‘Abel vraagt zijn grootvader even bij God aan te lopen en Hem te vragen of 

hij de mensheid niet kan behoeden voor de dreigende ramp van een 3de 

wereldoorlog. Dit is de boodschap, die hij voor zijn kleinzoon meekreeg. 

Ik, God, laat de regen neerdalen op de aarde als de aarde dorst heeft en als 

zij het in de winter koud krijgt, zend ik haar een deken van sneeuw, maar 

wat mij nu gevraagd wordt, gaat mij te ver. Geen mensenhart kan regen of 

sneeuw maken, laat staan een zondvloed, waarbij heel de mensheid, op een 

enkele familie na, wordt uitgeroeid. Maar zij kan iets beters. Ik heb de men-

sen alles gegeven wat zij nodig hebben om met elkaar in vrede en vriend-

schap te leven. Ook ben ik kwistig genoeg geweest in het verdelen van de 

kennis en de talenten, waarmee zij  al mijn gaven gebruiken kunnen. Even-

min ontbreekt het hun aan wetten, die hun handelingen moeten bepalen. 

Hiermee acht ik mijn taak volbracht. Wat nu nog moet worden verricht 

dient aan de mensen zelf te worden overgelaten. Zo hoort de orde tussen 

ons te zijn. Het woord, en meer dan het woord, de daad is aan hen! Dank  

grootvader voor deze goddelijke boodschap!’  

(Uit: Brieven van mijn grootvader, van Abel Herzberg 1983) 

  

Annie had het naar haar zin in 

Castricum, maar met het ouder 

worden kon ze niet meer alleen 

wonen en verhuisde ze naar het 

verzorgingshuis Marente in 

Warmond en later naar het 

verpleeghuis Wijckerslooth in 

Oegstgeest. 

 

Daar overleed ze op vrijdag 10 

februari 2017.    
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In memoriam: Corrie Hoogen-

boom (1932-2017) 

Afscheidstekst door Carla van Thiel 
 

Wij leerden elkaar kennen in 1954 toen 

we aan de verpleegstersopleiding be-

gonnen op Vronestein in Voorburg. De 

school en ook het ziekenhuis Antonius-

hove stonden toen onder leiding van de 

Graal. Ik keek naar Corrie op omdat ze 

toen al de opleiding tot röntgenlaborante 

achter de rug had. Na drie maanden 

theorie begonnen we ons praktische 

werk in het ziekenhuis en samen gingen 

we werken op de Interne klasse, bij 

zuster Steenhuizen Pieterse. Corrie heeft 

mij toen bij verschillende gelegenheden echt ondersteund als een oudere 

‘zus’. Deze groep ‘de Peppel’ is levenslang een grote vriendengroep voor 

Corrie gebleven. Na anderhalf jaar ben ik weggegaan om op de Tiltenberg 

de opleiding van de Graal te volgen.  

 

Corrie heeft de verpleegstersopleiding afgemaakt en daarna is zij doorge-

gaan met de Vroedvrouwenopleiding in Schotland, samen met Bertha Don. 

Ook in Edinburgh ontmoette Corrie opnieuw de Graal.  In 1959 ging Corrie 

naar Ubbergen, het Missionair Vormingscentrum van de Graal om in vier 

maanden zich voor te bereiden op werken in Oeganda. Ze werkte voor drie 

jaar in Oeganda; het meest in Hoima, samen met Ini Muller; maar toen 

vroeg de leiding aan Corrie om naar Tanzania te gaan, naar Kaliua, omdat 

daar grote nood was aan een vroedvrouw. Het laatste jaar had ze daar de 

verantwoording voor de Kraamkliniek. In het ‘Keukentafel’-interview vorig 

jaar vertelde Corrie ons hoe zwaar die verantwoording voor haar was, om 

daar zonder hulp van een arts of gynaecoloog alleen verantwoordelijk te 

zijn. Begin 1964 kwam Corrie terug naar Nederland. 

 

In 1982 kwamen we elkaar weer tegen op de Tiltenberg. Er was een inter-

nationaal programma onder leiding van Caroline Gratton over ‘Vertrouwen 

geven en vertrouwen leven’. Corrie beschouwde dit als een vormingspro-

gramma om lid te kunnen worden van de Graal. Aan het eind van dat 

programma besloten Corrie, Ria van Iersel (net terug uit Kenia), Didine 

Petit, levend en werkend in Antwerpen en ik (net terug uit Oeganda) om als 

gespreksgroep verder te gaan.  Die gespreksgroep noemden we ‘Intercity’.  
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Corrie was een zoekende vrouw, zoekend naar verdieping van inspiratie en 

het was niet gemakkelijk voor haar om zich te binden. Uiteindelijk kwam ze 

toch bij de Graal terecht en dat was voor ons allen verrijkend en inspire-

rend.  

Corrie, dank voor wie je was, voor wie je bent geweest voor allen die met 

jou gewerkt en geleefd hebben. De tekst op jouw kaart: “Langzaam vierde 

zij het geheim van loslaten en toen zij haar laatste blad had prijsgegeven 

begon zij haar wake van vertrouwen”, geeft zo mooi weer hoe wij jou er-

varen hebben: als een sterke en soms ook eigenwijze vrouw die trouw haar 

eigen weg ging. Uiteindelijk mocht je je overgeven. Gods liefde heeft je ont-

vangen. Dat je daar nu van mag genieten.  

 

 

 

 

 

Moed is de bereidheid vanuit je hart te handelen, 

niet wetend wat er daarna van je gevraagd wordt… 

Jean Shinoda Bole 

 

 
Op reis voor de reis 

Ine van Emmerik 
 

Het was al een paar jaar aan de orde geweest: de CSW in New York. Voor 

wie dat niets zegt: de VN organiseert jaarlijks rond 8 maart een Commis-

sion on the Status of Women. Een conferentie waar vrouwen uit de hele 

wereld naar toe komen. De Graalbeweging is een door de VN erkende NGO 

en kan daaraan deelnemen. Jaren terug interviewde ik ooit Anje Wiersinga, 

een jongedame van in de tachtig, een arts die lang in de tropen heeft ge-

werkt en vervolgens actief werd in de Vrouwenraad en de CSW. Wat zij 

vertelde inspireerde mij en maakte mij nieuwsgierig. En, wist ik, jaarlijks 

komt er een groep jonge vrouwen uit de Graalbeweging, tieners en twin-

tigers, naar New York. Zij nemen deel aan de conferentie, organiseren en 

begeleiden workshops. Een echt ‘formation’ programma voor jongeren. Dit 

jaar kon ik mijn vinger opsteken om naar het Grailcentrum in de Bronx te 

vertrekken.   

Het centrale thema dit jaar, ‘Economic empowerment of women in the world 

of work’, is helemaal spekkie naar mijn bekkie. Uit gesprekken met de vrou-

wen uit de internationale groep die vorig jaar zomer in Utrecht was en met 

de vrouwen die aanschoven in het taalcafé leerde ik hoe snel de wereld van 

werk verandert, in Nederland en in de hele wereld. Er is minder werk, 



 24 

dienstverbanden zijn steeds vaker tijdelijk en parttime, de ongewisheid is 

sterk gegroeid. Het individualisme groeit en sociale vangnetten eroderen. 

Het motto is: ‘Eigen verantwoordelijkheid’. Solidariteit is een begrip dat een 

nieuwe invulling behoeft. In gesprekken hierover kwam vaker de vraag 

boven: waar hoor ik bij? 

 

De afgelopen maanden zijn een reis naar de reis. Naast de regelmatige 

mailtjes met Mary Kay Louchart om mijn verblijf te regelen probeer ik 

dingen te doen die mijn verblijf daar een breder kader geven. Ik ging naar 

een bijeenkomst van Atria, kennisplatform voor vrouwen in Amsterdam, zij 

organiseerden samen met de Vrouwenraad en Wo=Men een bijeenkomst 

om Nederlandse vrouwenorganisaties te consulteren. Deze drie organisa-

ties stellen een document op met aanbevelingen dat wordt aangeboden aan 

de delegaties van het ministerie van OCW en BZ die Nederland formeel 

vertegenwoordigen in de overleggen tijdens de conferentie. Ik kon zowaar 

in de conceptfase er mede op aandringen dat een passage over lichamelijke 

integriteit werd opgenomen.  

 

Ik moet zelf gelukkig ook wat doen. Op 14 maart organiseert de Graalbe-

weging een zogenaamd Girls Panel rond het thema ‘Sacred Activism’. Dat 

panel is intergenerationeel en ik doe als ‘oudere’ een duit in het zakje 

tijdens dit panel.  

Een paar jaar geleden heb ik tijdens een studieconferentie waar ik iets 

presenteerde over actief pluralisme Miwon Choe ontmoet. Zij is kunstdo-

cent, werkt bij de universiteit van Kentucky en leidt daar docenten op. We 

raakten aan de praat over ons werk, het werken met kunst en herkenden 

veel bij elkaar. Nu gaan we samen een workshop doen met de groep in de 

Bronx, met kunst en creatief schrijven.  

Al dat praten en lezen over de conferentie en het centrale thema leidt voor 

mij natuurlijk ook tot schrijven. Ik schreef er een column over op een inter-

nationale blog onder de titel Tijdelijk huis, over het fenomeen dat wij als 

hedendaagse werknomades steeds onszelf in eigen woorden beschrijven, 

ons huis van woorden bouwen.  

Ondertussen viel er via de mail een indrukwekkend programma voor de 

komende weken binnen. Ik duik er maar in. Met een koffer vol kleren, 

boeken en natuurlijk cadeautjes ga ik op pad.  
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Een nieuwe Graalvrouwen groep in Ecuador 

Elly König 
 

Monica Maher, een Graallid uit de VS, woont en werkt al enige jaren in Zuid-

Amerika. Eerst in Honduras en later en nog steeds in Ecuador.  Op dit mo-

ment werkt zij, vanuit Ecuador namens de Quakers in diverse andere Zuid- 

Amerikaanse landen als El Salvador, Nicaragua en Honduras aan het trainen 

en vormen van mensen die o.a. in gevangenissen werken aan ‘Alternatieven 

voor Geweld’-projecten. (Karen King, die behoort tot de Brusselse Graal 

werkt ook met deze methode namens de Quakers in Europa.) 

 

De laatste zondag van ons verblijf in Quito hebben we kennisgemaakt met 

een groep van ongeveer twintig vrouwen die zich Graalvriendin voelen en 

zich rond het thema feministische theologie hebben gevormd. Vrouwen in 

Zuid-Amerikaanse landen hebben veel te maken hebben met machismo- 

gedrag van mannen, dit is ook een veel voorkomende reden voor vrouwen 

om zich te organiseren. 

Een aantal van deze vrouwen komt uit de oorspronkelijke bevolking van 

Ecuador, deze vrouwen hebben dubbel te maken met achterstelling. 

Monica had voor ons een 5-daagse kennismakingstour georganiseerd in het 

gebied boven Quito waar de oorspronkelijke bevolking nog altijd woont en 

werkt. Wij hebben vier nachten gelogeerd bij een van deze gezinnen. Wij 

hebben met hen aan tafel gezeten en genoten van het verse fruit en de uit 

hun tuin komende groenten. De meeste gezinnen zijn in staat om hun 

dagelijkse voedsel zelf te verbouwen. Onze familie bestond uit een vader, 

moeder, twee dochters en een nichtje. De moeder ging iedere morgen vroeg 

op pad om op het land te werken samen met de vader. De ene dochter ver-

trok vroeg om naar de universiteit te gaan waar zij studeerde, het nichtje 

was dan al vertrokken naar haar middelbare school en de andere dochter 

verzorgde ons ontbijt. Zij bereidt zich thuis voor op een toelatingsexamen 

aan de universiteit. De jonge generatie vrouwen is zeer gemotiveerd om te 

studeren en de ouders doen er veel aan om dat mogelijk te maken. Naast 

hun studie werken veel jonge vrouwen ook in hotels of winkels om hun 

studie te bekostigen.  

 

Wij hebben een paar vrouwenorganisaties bezocht. De vrouwen hebben 

zich georganiseerd om gezamenlijk producten te maken zoals sjaals, tassen, 

sieraden en deze te verkopen. Een organisatie deed dat in samenwerking 

met een vrouwengroep aan een universiteit in de VS, waar een goede prijs 

werd betaald voor hun producten. Een andere vrouwenorganisatie runde 

een eethuis waar je een gezonde en goedkope maaltijd kon krijgen. Zij orga-

niseerden ook voorlichtingsgezondheidsprogramma’s.  
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Eén van de vrouwen had een prachtige kruiden- en groentetuin. Zij pro-

beerde oude helende kruiden opnieuw te verbouwen. 

 

De natuur in Ecuador is prach-

tig. Indrukwekkend was ook 

de akkers op de berghellingen 

te zien waar quinoa, aardap-

pels en tuinbonen verbouwd 

werden. De Spanjaarden heb-

ben in Ecuador alle bebou-

wing van de oorspronkelijke 

bewoners verwoest en daarop 

vooral veel kerken gebouwd. 

Heilige plekken van de oorspronkelijke bewoners zijn er bijna niet meer. De 

zon was een van hun belangrijkste krachtbronnen. Ondanks dat we bijna op 

de evenaar waren,  was het in het gebied waar wij verbleven niet warm, 

vanwege de hoge ligging.  Alleen een paar uur overdag in de zon, verder 

was het winterkleding dragen, dat was een aparte ervaring. 

 

Wij hebben kennisgemaakt met moedige, creatieve vrouwen. Ik hoop dat de 

Graal openstaat om deze vrouwen snel op te nemen in onze internationale 

Graalgemeenschap! 
 

 

 
 

Het verlangen 
 

Het verlangen brengt ons verder 

dan wij dachten te kunnen gaan, 

en soms vinden we 

al zoekend, 

onderweg, 

een antwoord voor even, 

een antwoord van nieuw leven… 

 

Felicia Dekkers 
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VERSLAGEN 

Impressie van de Algemene Ledenvergadering 

Maria van Wieringen 
 

‘In the space where wonder and surrender meet to birth love lies home’. 

(Ibrahim Nehme)   

   

Ze waren er weer, op zaterdag 4 maart, waar ook vandaan. Als ze maar 

enigszins konden, waren ze gekomen. Ze zaten er met blije gezichten. Ik zag 

het in het licht van hun ogen. De gesprekken leken op een voortkabbeling, 

alsof ze elkaar gisteren nog hadden gezien en gesproken. Er was ook bedrij- 

vigheid. Iedereen moest goed zitten en van koffie worden voorzien. Wat wil 

je nog meer? We waren gewoon weer ‘thuis’ bij elkaar. 

   

De stilte om de overleden Graalvrouwen te gedenken was juist in al haar 

eenvoud indrukwekkend. Het was een van de momenten, waarop de ver-

bondenheid met elkaar voelbaar werd door het gedeelde verlies.  

 

Onze dagvoorzitter had een leuke gewoonte. Als ze het nodig vond om de 

aandacht weer te centraliseren, stak ze gewoon de handen in de lucht en 

begon ze met haar vingers trillend te bewegen, alsof het kleine vlammetjes 

waren. Als antwoord deed iedereen het haar na en ontstond er een zee van 

vlammetjes, alsof de Heilige Geest boven onze hoofden hing.  

   

Na de lunchpauze gingen we in drie groepen uiteen. Heerlijk vond ik het om 

geld, veel geld, uit te mogen geven aan de vier door het Graalbestuur uitge- 

kozen projecten, die erop gericht waren om jonge vrouwen, meisjes en kin-

deren met brandwonden te helpen bij hun proces om in de maatschappij 

weer een menswaardig leven op te bouwen vanuit eigen kracht en verant- 

woordelijkheid. Het gesprek over de actiepunten van de stuurgroep verliep 

vlot. Wat me trof, was de betrokkenheid bij elkaar. Hoe iemand frank en vrij 

in de subgroep sprak over een moeilijk traject, waar ze - vanwege haar 

ziekte - inzat. De warme belangstelling en zorg van de anderen moet wel 

een warm bad voor haar zijn geweest. Het was allemaal zo vanzelfsprekend. 

Dat was het, wat indruk maakte op mij. Maar ja, zij waren dan ook ‘thuis’ bij 

elkaar.  

   

De viering had ook haar momenten. We waren veel stil samen. We hebben 

elkaars handen gezalfd, zoals Maria Magdalena dat eens bij Jezus' voeten 

deed. We hebben elkaar vastgehouden in een grote kring en gezongen ‘Ubi 

Caritas’ en ‘Halleluja’. 
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Halleluja, dat ene woord telkens weer herhaald door al die stemmen, zo 

verschillend van elkaar, harmonieus en golvend samenvloeiend tot één vol 

stemgeluid. Het ontroerde. Maar dat was goed, want je voelde je ‘thuis’.  

   

Weer thuis, denk ik, “Wat een mooie dag!”. Nu weer gewoon verder.  

Wat er ook gebeurt ... ‘There is a crack in everything that's how the light gets 

in.’ (Leonard Cohen) Maar ik heb daar en toen in iemands ogen het licht 

gezien.  

 

  

UFER-bestuursvergadering van 26-29 januari 2017 in Quito  

Elly König 
 

Twee van onze bestuursleden Monica Maher (Graallid in de VS) en Karina 

Sarmiento (Graalvriendin in Ecuador) wonen en werken in Ecuador. 

Dat is de reden dat wij ditmaal in Quito vergaderden. Zij wilden ons laten 

kennismaken met hun land en de bevolking en de enthousiaste groep vrou-

wen die Monica als Graallid daar heeft gevormd. Daarover in een vervolg-

verslag meer. 

 

Terug naar UFER. Het was voor ons allemaal een spannende bijeenkomst.  

Het voortbestaan van UFER stond op de agenda. UFER is gestart in een 

periode van hoop, als een van de eerste NGO’s na de Tweede Wereldoorlog 

in 1951. Sindsdien heeft UFER het platform kunnen zijn, waar eerder niet- 

gehoorde stemmen,  hun verhaal konden doen bij de Verenigde Naties. 

Zoals de Dwaze Grootmoeders van de Plaza Major in Argentinië en de stem-

men van de vrouwen, vooral Afrikaanse vrouwen,  die strijden tegen geni-

tale besnijdenis. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat nu in veel Afrikaanse 

landen genitale besnijdenis van meisjes wettelijk verboden is. 

 

Drie van de huidige bestuursleden hadden vorig jaar aangegeven dat zij hun 

functie wilden beëindigen. De vraag was dan ook: is er voldoende enthou-

siasme, mogelijkheid en tijd bij de jonge generatie om in het bestuur van 

UFER plaats te nemen en zo het doorgaan van UFER mogelijk te maken? Het 

antwoord daarop was gelukkig ja! 

Met veel plezier kunnen we drie nieuw te kiezen bestuursleden voorstellen. 

Namens de Internationale Graal wordt dat Patricia Foito e Camisao, zij is 

Portugese en woont en werkt in Brussel. Namens AFI worden dat Dr. Rod-

nie Senat-Delva, zij werkt als gynaecoloog bij Artsen zonder Grenzen in 

Haïti en Bijayananda Singh uit India, hij is een dalit en werkt met de dalits 

in India.  
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In India is het kastensysteem wettelijk opgeheven maar in de praktijk wor-

den de onderste klassen nog altijd met discriminatie en uitsluiting gecon-

fronteerd.  

Op dit moment is het oude bestuur haar taken aan het afbouwen. In oktober 

2017 wordt er een digitale/schriftelijke ALV gehouden, dan treden Mariëlle 

Peltier, Raymonde Martineau en ik af en wordt de verkiezing van de nieuwe 

bestuurleden aan de UFER-leden voorgelegd. 

 

Voor meer informatie verwijs ik naar de UFER website: www.ufer-

international.org. 

 

 

RUBRIEKEN 

Graalkorrels 

Bewerkt door Didine Petit 

 
MEXICO 

In Morelos maakte Maya Gallardo een spel voor kinderen van drie tot twaalf  

jaar over de V.N. Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ze tekende zes verschil-

lende Bingokaarten met elk twaalf Duurzame Ontwikkelingsdoelen en 

zeventien kleine kaartjes met telkens een van deze items. De jongste kinde-

ren speelden samen met een ouder kind. Iedere keer nadat de begeleidster 

een getrokken kaartje liet voorlezen, vertelden de kinderen waarom deze 

V.N.-doelstelling belangrijk was en hoe ze deze in hun eigen leven konden 

bereiken. Dan mochten ze een boon leggen op de tekening van de desbetref-

fende doelstelling op hun Bingokaart. Toevallig waren alle vakjes van alle 

Bingokaarten tegelijkertijd belegd met bonen, maar de kinderen zagen toen 

in dat leuk spelen en samen leren uiteindelijk belangrijker waren dan 

winnen en verliezen.  

(Maya Gallardo. Grail International Newsletter. Februari 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

MOZAMBIQUE  

Ook de jongerengroep van de Graal in Maputo organiseerde vanaf septem-

ber 2016 boeiende voormiddagen over dezelfde Duurzame Ontwikkelings-

doelen voor kinderen van zes tot tien jaar. Ze tekenden, schilderden en de-

batteerden er over ‘17 manieren om een prachtige, gezonde en verbonden 

wereld te creëren’. Na elke bijeenkomst engageerden ze zich voor eenvou-

dige acties zoals afval verzamelen, zorg dragen voor bomen en water- en 

voedselverspilling voorkomen.  

(Abida Jamal. Grail International Newsletter. Oktober 2016) 

 

USA 

Op 21 januari namen Graalleden in verschillende grote steden deel aan 

vrouwenbetogingen tegen het Trumpbeleid i.v.m. de opwarming van de 

aarde en de discriminatie van vrouwen, moslims en niet-Kaukasische 

migranten. Een derde van de betogers waren sympathiserende mannen, 

ook dikwijls met rooskleurige mutsen! De vredevolle en solidaire sfeer 

maakte een sterke indruk op de deelneemsters. Treffende slogans waren 

o.a. ‘Indien ze je absurditeiten doen geloven, dan kunnen ze je ook wreed-

heden doen begaan!’ en ‘Klimaat-wetenschappen zijn Pro Life!’ De aanwe-

zigen kregen er eveneens tips om achteraf met sociale media te werken en 

bv. berichten over hun bekommernissen te sturen naar hun senatoren. 

(Mary Kay Delgado en Cherie Holman. Gumbo. Februari 2017) 

 

 

Boekenhoekje 

Elly van Leeuwen  

 
Alex Boogers, Alleen met de goden 

Toen we als redactie kozen voor het thema ‘leven met vragen’, was ik juist 

het boek, Alleen met de goden, van Alex Boogers aan het lezen. Het verhaal 

in dit boek past uitstekend in dit thema. 

De hoofdpersoon, Aaron Bachman, woont met zijn ouders in een volksbuurt 

onder de rook van Rotterdam. De vader is een havenarbeider, nogal grof in 

de mond en hij drinkt graag. Voor de jongen is het een gouden vader. De 

moeder echter gaat altijd tekeer tegen de jongen, roept dat hij er beter niet 

had kunnen zijn, en ze slaat hem. Ze boort hem eigenlijk de grond in. Als 

Aaron elf jaar oud is, hoort hij geschreeuw in de gang en als hij gaat kijken 

ligt daar een man onbeweeglijk in de deuropening. (Deze man blijkt achter-

af  zijn biologische vader te zijn, die zijn moeder in de steek liet en nu zijn 

zoon komt opeisen.) Hij ziet dan hoe zijn vader door de politie wordt weg-

gevoerd. Vanaf dat moment ligt zijn leven in gruzelementen. Hij begrijpt er 

niets meer van. 
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De jongen leert thuis en op straat dat het leven 

hard is.  Aaron weet zich echter staande te houden 

door te schrijven, schriften vol. De beelden die hem 

storen schrijft hij van zich af. Hij verstopt de schrif-

ten en zwijgt er over. Op de middelbare school 

herkent een leraar in Aaron de woede die hij heeft 

en Aaron vertelt hem dat hij schrijft. Op de vraag of 

het goed is, krijgt de leraar geen antwoord. Aaron 

weet het niet, niemand leest het, ook hijzelf niet. 

 

Hij schrijft over de toestand thuis, de agressieve 

moeder, zijn vader in de gevangenis die steeds 

maar huilt, over straat waar hij met zijn allochtone 

vriendjes rondhangt. Over Olivia, zijn buurmeisje met wie hij  ‘doktertje 

speelt’ en haar homofiele broer. Over Ronald die zijn beste vriend is, maar 

steeds zegt dat hij dat niet kan zijn, omdat hij zwart is, en dat Aaron dat niet 

kan begrijpen. Over school, waar hij vanwege zijn armoedige kleding, in het 

hokje van de kanslozen wordt gestopt. Over de nachtmerrie die hem maar 

niet met rust laat. 

 

Na de gevangenneming van zijn vader lijkt alle liefde uit zijn leven verdwe-

nen. Hij vindt een maatje in de pitbull Otis, maar ook deze droom valt in 

duigen. Hij ontdekt dan het kickboksen. Zijn trainer Art ziet in hem een 

kampioen. Dat wordt hij ook doordat Art zijn woede weet te kanaliseren. 

Aaron vraagt zich echter af: is dit het dan? Waar vecht ik tegen? Het zijn niet 

de tegenstanders. Nee, hij vecht tegen zijn angst. Tegen zijn achtergrond. 

Tegen zijn moeder. En tegen zijn vader die hij nooit kende. “Ze zien het 

beest, maar niet de angst”. Hij durft van niemand te houden. Hij durft niet te 

schrijven om te publiceren. Hij durft niet te leven. Wel kan hij zijn angst en 

teksten delen met zijn grootvader, die in het buitenland leeft. Die moedigt 

hem aan iets met zijn teksten te doen. Na een heftig ongeluk kan hij niet 

meer boksen. Hij gaat dan eindelijk werk van zijn teksten en leven maken. 

 

Alleen met de goden is uitgegeven bij Podium en telt 519 pagina’s. Alex 

Boogers kent het milieu waarover hij schrijft van binnen uit. Hij was ook 

een goede vechtsporter en beoefende taekwondo, jiujitsu en thai-boksen. 

Na een ernstig ongeluk begeleidde hij aankomende vechtsporters en ging 

uiteindelijk Nederlands recht en filosofie studeren. 

 

Ik heb dit boek met veel plezier gelezen. In het begin moest ik me wel door 

het grove taalgebruik heen worstelen. Het is een echt ‘coming of age’-roman 

met heel veel ups en downs. Aaron vraagt zichzelf voortdurend af waarom 

dingen zijn zoals ze zijn. Het maakt hem verdrietig en boos.  
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Maar steeds weer vindt hij een uitweg en maakt er het beste van. Ook ech-

ter wel door Art die zijn woede kanaliseerde, zijn muziekleraar die hem 

stimuleerde om te schrijven en de summiere contacten met zijn vriend 

Ronald die hem bemoedigde om ‘iets’ te gaan doen.  

 

 

Voedselhoekje 
Soep en Muhammara 

 

Benodigdheden:  

Soep: 1 flespompoen, 300 gram wortelen, 2 grote uien, 500 ml bouillon, 1 tl 

honing, crème fraiche, zeezout, chilivlokken. 

Muhammara: 1 potje gegrilde paprika’s, 30 ml olijfolie, 2 tenen knoflook, 50 

gr. walnoten, 1 el citroensap, 2tl komijnpoeder, ½ tl gedroogde chilivlok-

ken, 1 el appelstroop, (volkoren) pitabroodjes. 

 

Bereiden Soep: Verwarm de oven voor op 220 graden. Snijd de flespom-

poen over de lengte doormidden. Verwijder de zaden. Snijd de wortelen in 

grove stukken. Leg de pompoen met de schil naar beneden, de stukjes 

wortel en de twee hele uien (met schil) op een bakplaat. Besprenkel ze met 

olijfolie en strooi er zeezout overheen. Bak dit voor ongeveer 50 minuten 

totdat de pompoen zacht is. Schep de pompoen uit de schil in een mixer. 

Haal de schil van de uien en doe ze samen met de wortelen ook in de 

blender. Voeg de (kippen)bouillon toe en pureer tot een gladde soep. Voeg 

de honing en wat chilivlokken toe en zout naar smaak. Verwarm de soep en 

serveer met een schep crème fraiche. 

Bereiden Muhammara: Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en 

draai tot een grove puree. Breng op smaak met zout en peper. (De spread is 

twee dagen houdbaar in de koelkast.) 

Serveer met gegrilde pitabroodjes. 

 

Uit Metro: recept van Rowan. 
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ZILVERVLOOT 

Mozambique en een programma over seksueel geweld 

Mieneke Hage 
 

Een van de eerste decreten van de nieuwe Amerikaanse president, Donald 

Trump, was om de bijdrage van de V.S. aan hulporganisaties die helpen bij 

family planning in arme landen, stop te zetten. Zodra dat bericht bekend 

werd heeft ‘onze’ Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) 

zich (met succes) ingezet om de weggevallen 600 miljoen dollar met behulp 

van dertien landen toch bij elkaar te brengen. 

Dit bericht bracht mij ertoe om na te denken welke Graallanden met family 

planningsprojecten bezig zijn. Ik heb enkele Graalleden uit Mozambique 

benaderd. Ik koos Mozambique omdat wij vanuit Nederland niet zo vaak 

contact met hen hebben en ik ook vermoedde dat zij er bezig mee zouden 

zijn. Fuva Muiambo reageerde enthousiast op mijn vraag (velen van jullie 

hebben haar kunnen ontmoeten tijdens de internationale uitwisseling in de 

zomer van 2016). Zij werkte drie maanden als stagiaire in de Bronx voor de 

voorbereiding van de Graal op de jaarlijkse Commission on the Status of 

Women Conference van de VN. Inmiddels heeft ze haar studie afgerond. 

 

Fuva schreef over een programma met informatie over seksuele praktijken 

speciaal voor jongeren. Het programma is opgezet door Women and Law in 

Southern Africa Research Trust Mozambique. Deze organisatie is een NGO.  

Er worden o.a. cursussen gegeven in vier provincies waar het geweld in het 

algemeen en vooral juist seksueel geweld in hoge mate voorkomt. Het is 

duidelijk dat seksueel geweld vaak uitmondt in ongewenste zwangerschap- 

pen. Hierdoor worden met name meisjes nog eens extra de dupe, omdat zij 

hun opleiding dan zullen staken. Ik wil oproepen om een steentje bij te 

dragen aan het werken aan een betere toekomst voor met name jonge 

meisjes. 

 

Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer NL67INGB0000025586 

t.n.v. Graal Vogelenzang. Alvast heel hartelijk bedankt! 
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Lente 

 

Voorbode van verandering 

Geruchten op de wind. 

Gaat er iets nieuws beginnen? 

Het is begonnen! Merk je het niet? 

 

Marijke de Bruijne 
 

 
 
 

INFORMATIE 
Het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, organiseert van maandag 3 t/m 

6 juli een studiebijeenkomst met de titel: ‘Mystieke perspectieven in Bachs 

Mattheüs-Passion’. Het ochtendprogramma is van 10-12 uur, het 

middagprogramma van 13.30-15.30 uur. 

Onder leiding van Ad de Keyzer zullen een groot aantal fragmenten van 

Bach zijn Passion beluisterd, geanalyseerd en overwogen worden. 

De kosten zijn € 190,- exclusief het studiemateriaal dat ter plekke kan 

worden aangeschaft. Opgave vóór 1 juli via het inschrijfformulier op de 

website: www.titusbrandsmainstituut.nl.  
 
 
AGENDA 

 

Op vrijdag 12 mei is er weer een Keukentafel. 

Altijd weer een mooie en inspirerende gele-

genheid om dieper in te gaan op het levens-

verhaal van een Graalvrouw en nader kennis te 

maken met de Graalspiritualiteit. Van 10.30u tot 

16u, opgave via degraal@planet.nl. 

 
 

 

Op vrijdag 23 juni brengen we een gezamenlijk bezoek 

aan de Maria-tentoonstelling in het nabijgelegen 

Catharijneconvent onder de kundige en bezielde leiding 

van Felicia Dekkers. Maar eerst geeft ze een inleiding in 

het Graalhuis met veel beeldmateriaal en muziek. 

Erg de moeite waard!  

Van 10.30u tot 15u, opgave via degraal@planet.nl. 

 
 

Voor verdere info over het programma, zie www.degraalbeweging.nl. 
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Redactionele Richtlijnen  

De redactie 
 

Gewaardeerde schrijfsters, 

 

Doelen die ons hierbij voor ogen staan: een heldere en inspirerende 

onderlinge communicatie en leesplezier voor ons allemaal. 

De richtlijnen voor teksten geven wij als volgt weer: 

* Uitgangspunten  

* Kenmerken  

* Schrijfstijl 

 

Uitgangspunten 

* De redactie behoudt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van 

geplaatste teksten. 

* Met respect voor auteur en tekst mag de redactie ingrijpen, maar altijd na 

overleg. 

 

Kenmerken (inhoudelijk) 

* De teksten zijn actueel, maatschappelijk betrokken.  

* Ze vormen een bijdrage aan spiritualiteit.  

* Ze zijn prikkelend, uitdagend en roepen vragen op.  

 

De schrijfstijl 

Uitnodigend – inspirerend – informatief – gevarieerd – goed leesbaar –  

soepel – beknopt – geen opsommingen – weergave van impressies – 

verbindend. 

 

Kenmerken (technisch) 

* Tekstlengte: max. 600-800 woorden, d.w.z. 1,5 pagina van dit blad. 

* Wijze van aanleveren van teksten: graag zonder opmaak. 

* Foto’s worden aangeleverd als jpg-bestand, met een tekst als onderschrift. 

* Regels voor verwijzing:  

Naar boek: titel van boek in italic (schuin), zonder aanhalingstekens. 

Naar artikel: titel van artikel tussen enkele (‘) aanhalingstekens. 

* Regels voor gebruik van aanhalingstekens in tekst: 

Woorden en uitdrukkingen tussen enkele aanhalingstekens plaatsen. 

Zinnen, gebruikt als citaat, tussen dubbele aanhalingstekens plaatsen. 

 

Dat de richtlijnen als geheel een bloeiende bijdrage mogen vormen aan de 

kwaliteit van onze Nieuwsbrief Intergraal. Vragen of reacties? Mail ons! 



 36 

 

Afzender: 

INTERGRAAL 

Nieuwegracht 51 

3512 LE Utrecht  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Van harte een vreugdevol Paasfeest!   


