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Afbeelding voorzijde: mandala geborduurd door Bep Caminada
Gezien van der Leest zegt hierover: “Wie goed naar de door Bep
geborduurde mandala kijkt, ziet daar een boom aan levend water, een
tropische palm (dat was ze toch wel meer dan een Hollandsche eik!).
Het is helder dat ze stevig geworteld de aarde en de hemel met elkaar
verbond. Inspirerend en verbindend heeft ze vele zaden geplant en veel
vruchten geoogst.”
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THEMA: LEVEN MET VRAGEN
Drie vragen
Margreet van Leeuwen
Denkend aan het thema ‘leven met vragen’ en mijn mogelijke
bijdrage hieraan, kwam het boeiende verhaal in mij op van
Leo Tolstoy, ‘Drie vragen’. Over een koning, gefascineerd
door drie vragen, waarbij de zoektocht naar de antwoorden,
in zijn ogen zouden moeten leiden tot blijvend succes. Het
gaat om de volgende vragen, waarvan de antwoorden in een
prachtig verhaal zijn verweven.
*Wat is de juiste tijd/het belangrijkste moment?
*Wie is de juiste persoon of zijn de juiste of de belangrijkste
personen?
*Wat is het belangrijkste om te doen?
De koning raadpleegt veel mensen, zonder dat deze hem bevredigende antwoorden op zijn vragen geven. Dan besluit hij naar een oude kluizenaar te
gaan, die bekend staat om zijn wijsheid, slechts gewone mensen ontvangt
en diep in het bos woont. Simpel gekleed bij de hut aangekomen, ziet hij de
man aan het werk in zijn moestuin, bezig met een zwaar karwei. Evengoed
stelt de koning hem zijn drie vragen. De man werkt stug door. In afwachting
van een reactie, valt het de koning op hoe moe de man is. Hij biedt aan om
zijn werk over te nemen. Zo werkt de koning lange tijd stug door, tot zonsondergang. Wederom stelt de hij zijn vragen, maar de kluizenaar merkt op
dat hij een man aan ziet komen.
De man die uit het bos komt aanlopen, zoekt hulp. Hij blijkt ernstig gewond
en zakt voor hun ogen in elkaar. Kluizenaar en koning bieden hulp. Het lukt
de koning om door effectief handelen, met de beperkte middelen die voorhanden zijn, de wonden van de man te verzorgen. Samen dragen ze hem
naar binnen en leggen hem op het bed van de kluizenaar. De koning waakt
bij hem, maar valt van vermoeidheid toch in slaap.
Eenmaal ontwaakt naast de gewonde man, spreekt deze de volgende
woorden:“Vergeef mij”, tot hem. De koning antwoordt hem niet eerder
gezien te hebben en dat er dus niets te vergeven valt. Dan vertelt de
gewonde man dat hij zich op hem wilde wreken voor de dood van zijn broer
en de inbeslagname van diens eigendommen. Op de terugweg van de
kluizenaar, zou hij de koning doden. Maar, deze kwam maar niet terug.
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Zo kwam het dat hij in een hinderlaag van diens schildwacht terecht kwam
en gewond raakte. Deze koning, die hij had willen doden, heeft nu juist hem
het leven gered! Hij zou zijn leven verder wel in dienst willen stellen van de
koning, als deze dat zou willen. En de koning is blij dat deze man van vijand
in vriend is veranderd. Hij vergeeft hem en zal hem ook schadeloos stellen
voor de in beslag genomen goederen van zijn broer.
Als de koning, voor zijn vertrek, ten derde male de kluizenaar smeekt om
zijn vragen te beantwoorden, spreekt deze tot hem dat zijn vragen al beantwoord zijn, door hemzelf, in zijn handelwijze, ingegeven door intuïtie en
mededogen.
Ieder zal in de twee beschreven fragmenten de juiste tijd van handelen, in
relatie tot de belangrijkste persoon, alsook het belangrijkste dat gedaan
moet worden, wel herkennen. Hierna volgt het mooie slot, waarin de man
en de koning in vrede met elkaar ieder huns weegs gaan. De koning zal de
antwoorden op zijn vragen in zijn hart bewaren, om ze nooit meer te
vergeten.
Tot slot.
Wanneer? Er is maar één moment belangrijk en dat is het NU. Het is het
belangrijkste moment, omdat dit het enige moment is, waarop wij invloed
kunnen hebben.
Wie? De belangrijkste mens, is de ANDER, met wie je op dat moment bent.
Want niemand kan weten, of je nog wel met ander mensen te maken zult
krijgen.
Wat? Het belangrijkste is, de mens of mensen tegenover je, de ander of de
anderen, GOED te DOEN. Dat immers is het doel van de mens in het leven.
N.B. Voor deze tekst heb ik gebruik gemaakt van de volgende bron van het
verhaal ‘Drie vragen’ van Leo Tolstoy, zoals bewerkt door Els Heye.

Onze Graallegende: leren om de juiste vragen te stellen
Carla van Thiel
In 1979 heb ik samen met Demmy Kangye en Evetha Mcha, Graalleden uit
Oeganda en Tanzania, een cursus van negen maanden gevolgd in Kenia. De
cursus had als grondthema een nieuwe manier van godsdienstlessen geven
gebaseerd op de boeken van Anne Hope en Sally Timmel, Training For
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Transformation. Het was een heel creatieve cursus; datgene wat we leerden
werd tegelijkertijd ook ervaren in het dagelijks leven. Er werd ons gevraagd
om samen iets meer te vertellen over de Graalbeweging en we besloten om
het verhaal van de Graallegende uit te beelden als een schaduwspel met
muziek van Neil Diamond op de prachtige liederen van Jonathan Seagull:
Skybird en Be (te beluisteren via Youtube).
We kozen een eenvoudige versie van het verhaal. Toen Parcivals moeder,
Herzeloyde, zwanger was, sneuvelde zijn vader Gahmuret op het slagveld.
Zijn moeder besloot daarom ervoor te zorgen dat haar zoon niet hetzelfde
lot zou overkomen en bracht hem
groot in volledige afzondering in het
woud Soltane, weg van het hof. Op
een dag ontmoette Parcival in een
bos echter een ridder, wiens levensverhaal hem zo fascineerde, dat hij
naar het hof van Arthur wou gaan,
hetgeen hij deed, ondanks het protest van zijn moeder. Daar overwon
hij Ither, de Rode Ridder. Hij nam
diens wapenuitrusting en paard
over en heette voortaan zélf de Rode Ridder. Parcival raakte betrokken bij
de queeste naar de Heilige graal.
Na omzwervingen, waarbij hij Condwir amurs van Pelrapeire tot vrouw
nam, bereikte Parcival de graalburcht Munsalvaesche van de zieke Visserkoning Anfortas. Daar vroeg hij de koning waar hij de Graal zou kunnen
vinden. Maar de koning antwoordde niet. Midden in de nacht werd hij
wakker. Voor zijn verbaasde ogen kwam er een vreemde stoet langs. Een
van de passanten droeg een vreemde schotel waaruit licht kwam, een ander
een bloedende lans.
In één van de versies verliet hij de volgende morgen het kasteel. Toen hij
nog even omkeek, zag hij het kasteel zomaar verdwijnen. Dan besefte hij dat
hij de kans van zijn leven had gemist: in de nachtelijke stoet werd hem
immers de Graal aangeboden. Parcival reist verder en ontmoet veel mensen, omstandigheden, gebeurtenissen die uitvoerig beschreven staan, maar
die er in dit verhaal niet veel toe doen. Het gaat erom dat het leven, ieders
leven, een zoektocht is, waarin we langzamerhand gerijpt worden om de
juiste vragen te leren stellen.
Na een lange tocht vol ontberingen bereikt Parcival uiteindelijk de Graalburcht Munsalvaesche van de Visserkoning en ditmaal greep Parcival de
kans aan om Anfortas te vragen wat zijn kwaal was - What Ails Ye King? hetgeen als de ultieme edelmoedige daad werd gezien.
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Hierop kreeg Parcival toegang tot de Graal en werd hij de nieuwe bewaarder ervan. Visserkoning, zou tevens een verwijzing kunnen zijn naar Jezus,
die als een mensenvisser bekendstond. Beide werden door een lans verwond, waarvan het bloed in de Graal werd opgevangen.
De Graal heeft de symboliek van het verhaal van Parcival gekozen: ons
leven is een zoektocht … een zoektocht naar iets als de heilige Graal en
tijdens deze zoektocht worden we langzamerhand wijzer, barmhartiger,
behulpzamer en liefdevoller en leren we om de juiste vragen te stellen.

Schrijven met vragen, het Schrijf in Stilte Café
Ine van Emmerik
Het is alweer jaren geleden dat mijn schrijfcollega Ceciel Boudewijn een
idee opperde. Dat doen wij vaker, ideeën in de lucht gooien en er dan vorm
aan geven. We hebben door de jaren heen al veel schrijfcursussen gegeven
samen, bijvoorbeeld rond Advent of Vasten of een jaargang rond Ritme van
rijke uren. Altijd is poëzie daarbij een inspiratiebron om samen te lezen en
te schrijven en beeld en muziek krijgen ook de ruimte. Dit idee was net een
klein beetje anders. Ceciel had gelezen over een heel eenvoudige vorm:
“Shut up and write”. Een groepje mensen schuift samen aan tafel en gaat in
stilte zitten schrijven aan wat zij maar willen maken: een artikel, een brief,
een gedicht, een boek, een studieopdracht. “Zou dat niet iets zijn voor het
Graalhuis?” vroeg ze. “Ook een soort schrijfcafé, maar dan echt in stilte.” Zo
gezegd, zo gedaan. Al een aantal jaren, met onderbreking van de zomerperiode, zitten wij maandelijks een ochtend aan tafel, het Schrijf in Stilte
Café (SST) is dan open. En het is inderdaad heel eenvoudig: wie wil schuift
aan, er staat koffie en thee, om half elf lezen wij een gedicht voor ter
inspiratie en dan… schrijven maar. Soms zitten we met drie aan tafel, soms
met acht, zoeken mensen een eigen hoekje op in de ruimte of in de keuken.
En het werkt helemaal zoals wij gedacht hadden: mensen worden aangenaam verrast door wat er opbloeit in de gastvrije stilte die wij bieden. Je
krijgt als het ware ruimte om schrijvend vragen te stellen en te luisteren
naar de antwoorden die daarin opwellen. Dat geldt evenzeer voor onze
gasten als voor Ceciel en mij. In juni was het SST een beetje langer. Ook dan
ruimte om in stilte te schrijven, maar dan een paar keer, onderbroken door
een lunchpauze. Wij boden een aantal gedichten en schrijfsuggesties aan,
maar ieder was vrij om te kiezen voor eigen schrijfwerk of die suggesties.
Vorig jaar was het thema Lanterfanten, dit jaar was het Luidkeels leven. In
alle eenvoud komt het Graalhuis zo mooi tot zijn recht: een gastvrije plek
van stilte, ontmoeting en creativiteit.
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AFSCHEID NEMEN
De laatste maanden hebben we binnen onze Graalbeweging van een aantal
leden afscheid moeten nemen. In deze Intergraal wil de redactie een korte
terugblik geven van de mooie vieringen waarmee we het leven van hen
vierden. We maakten een keuze uit de vele teksten.
We noemen hier de namen: Bep Caminada, Beatrice van Voorst tot Voorst ,
Trees Willemse, Lea de Vreede en Phily van Dijck.

Bep Caminada (1921-2017)
Berma Klein-Goldewijk
In de viering van Bep Caminada namen twee vrouwen uit Brazilië afscheid
van Bep Caminada in het Portugees, ook Portugal was vertegenwoordigd.
Berma sprak de onderstaande tekst.
Bep onderhield gedurende vijfendertig jaar intensief contact met me, tot
twee jaar geleden. In 1980 kwam ze in mijn leven: ik kwam toen terug na
een indrukwekkend periode bij de Portugese Graal. De inzet van de Graal in
Portugal voor gelijke rechten van vrouwen, permanente educatie, kritische
analyse, verandering van cultuur, politiek en samenleving, vond ik tot mijn
vreugde terug bij Bep. Toen ik later voor onderzoek in de favelas in Brazilië
moest zijn, was er altijd steun van Bep. Ze heeft me jarenlang geholpen de
ontwikkelingen van binnenuit te begrijpen in de favelas van Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador, en Recife.
Nadat ik in 1995 naar Den Haag verhuisde, kwamen we dicht bij elkaar in
Loosduinen te wonen en waren we vaker samen. Het was meestal Bep die
opbelde: kort en krachtig - ze wist precies wat ze wilde. Dan kreeg ze bezoekers uit Brazilië die ze wilde delen. Of ze kwam een hapje eten, of ze kookte
zelf. Vaak wilde ze naar zee: dan wandelden we in het zand, in de duinen, en
onze gesprekken golfden met de wind. We eindigden steevast op een zonovergoten terras aan zee, met een aperitiefje, een lunch, of aten ’s avonds op
de boulevard in Kijkduin.
Bep was standvastig: wat ze wilde zette ze ook door. Ze had niet alleen een
sterke focus op haar projecten, ze wist er ook altijd mensen voor te mobiliseren. Een leider: altijd gericht op wat kan. En ‘wat kan dat moet’, volgens
Bep. En bij wat moet kon ze flink doorduwen. Toen de Graal in Portugal 50
jaar bestond, najaar 2008, zijn we met z’n tweeën naar Lissabon gevlogen
en hebben de viering in Fatima vijf dagen meegemaakt.
Haar open geest en betrokkenheid trof iedereen. Bep was niet zomaar begaan met anderen, maar zorgde dat de ander, waar ook, zich erkend en
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gewaardeerd voelde in het eigen verhaal. Ze had altijd iets bemoedigends
naar de ander.
Ze was een optimist. Nooit hield ze van binnen vast wat er verkeerd ging. Ze
maakte ook nooit ergens een drama van. Toen ze haar eigen flat moest opgeven, en naar het Woonzorgcentrum Duinhage overging, moest alles kleiner. We zijn samen kleine wandmeubels gaan kopen. Ze is, met een rustig
gemoed, maandenlang bezig geweest om elk kunstboek, elk document, elke
foto apart een bestemming te geven. Ze kon dus tegen een stootje en was
behoorlijk veeleisend voor zichzelf.
Bep vertelde me vaak over twee van haar broers: krachtige persoonlijk
heden. De ene broer was kartuizer in Italië: hij leefde als kluizenaar in
gemeenschap. Over de kartuizermonniken in de Grande Chartreuse werd in
2005 de prachtige film Into Great Silence gemaakt. Daar hebben we samen
veel over gesproken. Verschillende keren zocht ze hem op in Italië. De andere broer was jezuïet en marxist - in de tijd dat dit nog kon, Jan Caminada.
Hij zette de Calamagroep op, een leef- en werkgemeenschap als basiskerk in
Rotterdam. Als Bep over deze broers vertelde, viel het me op hoezeer ze op
hen leek: ook zij stond rotsvast in haar overtuiging, had een sterke innerlijke spiritualiteit, en was diep verworteld in de gemeenschap.
Bep was een realist en iemand van de praktijk: ze was altijd zichzelf en zette
koers. Dingen moesten in gang gezet worden, resoluut, met een concrete
tijd, plaats en doel. Zo bleef ze met haar hart steeds bij de mensen en
projecten die haar lief waren - in Brazilië, in Portugal, en hier.
Bep, wat had je een sterke geest en wat stond je stevig in het leven.
We zullen je kracht en je persoonlijkheid ongelooflijk missen!

Beatrice van Voorst tot Voorst (1926-2017)
Elly van Leeuwen
Van Beatrice van Voorst tot Voorst werd afscheid genomen in De Mantel, het
verzorgingshuis waar zij de laatste jaren woonde. Elly van Leeuwen bracht
daar haar leven in herinnering.
Ik noem hier de naam: BEATRICE, de naam die ze kreeg bij haar geboorte.
Beatrice betekent gelukbrengster, ze heeft haar naam eer aan gedaan.
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Haar prettige manier van omgaan met mensen en haar warme belangstelling voor hen zorgde er voor dat je je bij haar thuis kon voelen. Door een
kwinkslag en humor wist ze een moeilijke situatie te relativeren.
Ze werd geboren op 14 mei 1926 in Den Haag als zesde en jongste kind.
Beatrice had drie broers en twee zussen. Haar zus Caroline was bij de Vrouwen van Bethanië en Trees en Beatrice bij de Graal. Een van haar broers
was Jezuïet. In 1947 begon ze aan haar opleiding op de Tiltenberg en ze
deed in 1950 haar dedicatie. Na een paar jaar studie Frans, werd ze staflid
op het Missionair Vormingscentrum in Ubbergen.
Eigenlijk heeft ze in de Graal steeds administratief werk gedaan. Zo ook in
Belgisch Congo in het ziekenhuis in Kasongo van 1954 tot 1956. Alleen in
Zuid-Afrika had ze daarna een huishoudelijke taak tot in 1957.
Bij terugkeer in Nederland werd ze secretaresse van het Nationaal Bestuur
en daarna weer staflid op het Missionair Vormingscentrum. Er was duidelijk onrust binnen de staf, die men verborgen probeerde te houden. Beatrice
werd toen ervaren als een stevige rots op de achtergrond. Heel bescheiden
bleef ze, geen uitgesproken opinie, maar ze bewaarde zichtbaar haar rust en
ging haar gang. Ze bleef vriendelijk voor iedereen, rustig en zichzelf.
Beatrice was heel trouw, ook in haar vriendschappen. In de 22 jaar dat bijvoorbeeld Ton Brouwer in Oost-Afrika werkte kreeg ze elke twee weken
een luchtpostbrief van Beatrice. Toen Ton terug kwam uit Afrika hielp ze
haar om weer thuis te komen in Nederland. Ook bood ze hulp aan Josette
Kersters die zich, na jaren in Rome, in Nederland vestigde.
De in 1947 door de Graal opgerichte verpleegstersopleiding in huize Vronestein, had behoefte aan een capabele secretaresse. Zo kwam Beatrice in
1962 daar te werken. Carla Beck was er directrice. In het begin woonden zij,
net als de leerlingen, intern. Later gingen Beatrice en Carla samen wonen.
Beatrice werkte daar tot 1986 niet alleen als secretaresse, maar deed, na
het overlijden van Mathilde de Wit, ook voor een groot deel de financiële
administratie.
Ik zelf mocht Beatrice pas echt ontmoeten rond 1985 toen we samen in het
Nationaal Team zaten. In verband met het werk van Ria van Iersel reisden
Beatrice en ik maandelijks samen van Utrecht naar Den Bosch. Het was
maar wat fijn om haar zo beter te leren kennen en dat drie jaar lang! Wat
een goede tijd hadden we toen. Ik kreeg de kans om deze warme vrouw te
ontmoeten en dingen met haar te delen.
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Beatrice was geen vrouw van grote groepen of spectaculaire werkzaamheden. Ze deed haar ‘ding’ in alle rust en stilte, maar ze wás er, je kon op
haar rekenen gewoon omdat zij zichzelf bleef.
Voor de Graal is ze van onschatbare waarde geweest. Zelf relativeerde ze dit
door te zeggen: “Ik heb veel hand- en spandiensten gedaan in de Graal.”
Typisch een uitspraak van haar, omdat ze geen overdreven waarde hechtte
aan haar eigen werk. Als ze zich alleen gerealiseerd had wat voor stabiele
en rustgevende factor ze was en wat ze heeft bijgedragen!
Rond het jaar 2000 ging Beatrice achteruit. Dankzij Carla kon ze nog lang
thuis blijven wonen, maar in juli 2008 werd het onvermijdelijk en kon zij
niet langer thuis blijven. Ze ging naar Mariahoeve en later kreeg ze een
plaats in De Mantel, waar ze liefdevol verzorgd werd en ook dichter bij
Carla en de in Voorburg wonende Graalleden verbleef. In de loop der tijd
ging ze steeds meer achteruit en kon nog nauwelijks spreken en zelf eten.
Carla en de anderen zorgden goed voor haar en in het verpleeghuis was ze
in goede handen.
God wilde deze vrouw, Beatrice de gelukbrengster, bij zich hebben. Het is
goed. We moeten haar missen, maar dragen liefdevolle herinneringen aan
haar mee. Dat zij mag rusten in vrede…

Verdriet
Sogyal Rinpoche
Verdriet is een wond die om te kunnen genezen aandacht nodig heeft.
Verdriet verwerken en beëindigen betekent
onze gevoelens open en eerlijk onder ogen zien,
ze volledig uiten en loslaten, verdragen en aanvaarden
zolang het duurt om de wond te helen.
We zijn bang dat als we verdriet eenmaal erkend
hebben, we daardoor verpletterd worden, maar het
tegendeel is waar.
Verdriet dat bewust ervaren wordt, lost op.
Verdriet dat niet geuit wordt, is verdriet dat tot in het
oneindige voortduurt.
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Trees Willemse (1931-2017)
De tekst die we kozen voor het in memoriam van Trees Willemse is een tekst
van Trees zelf, die tijdens haar afscheid in Utrecht, werd voorgelezen door
Annemarie Pappot-Verdurmen.
Wereldreis
Wat een geluk dat ik zo’n levende engel naast me had staan bij de bushalte,
die meteen wist wát te doen toen ik zonder enige aankondiging een hartstilstand kreeg. Dankzij Annemarie is ’t allemaal goed gekomen, gelukkig.
Maar waarom gebeurt zoiets? En waarom gebeurt mij zoiets? Drie dagen
ben ik helemaal weg geweest. Waarheen?
Een goede vriendin suggereerde: “Was je even bij Agnes om te overleggen
wat je hier nog te doen hebt?” Deze suggestie raakte me wel. Ja, wat heeft
het te zeggen? Mijn leven is 180 graden omgedraaid: van ikzelf naar totale
afhankelijkheid.
In elk geval leerde ik één les: afhankelijk te kunnen zijn. Leren me onbevangen over te geven aan de zorg van anderen. Leren accepteren wat zich
aandient. Mijn vrijheid in dagindeling, levensruimte, slaapritme, eetgewoonte beperkt zien en dat heel gewoon vinden. De les daaruit is: leef in het
nú. Dat wil zeggen, wat zich nú voordoet. En dat van moment tot moment:
niet blijven steken in het negatieve, maar ook kijken naar en genieten van
de positieve kanten.
Ik heb geen pijn, kan veel zelfstandig, zie de vogels vliegen en de zon opkomen, heb alle tijd om te lezen, etc. En ik word gedragen door alle positiviteit, engelen, gedachten en brandende lichtjes, die jullie mij toewensen en
toesturen.
Van een vriendin kreeg ik onderstaand gedicht/lied van Liesbeth List, dat
diepe indruk op mij maakte, omdat het zo mooi verwoordt waarmee ik drie
dagen bezig ben geweest, onbewust. Het was de herkenning, die mijn tranen tevoorschijn toverden en daar is niets mis mee. Dit wilde ik aan jullie
laten weten.
WERELDREIS
Ik heb een avond rondgezworven door de straten van mijn ziel,
met een rugzak vol van heimwee en verlangen.
Ik heb gedronken met m’n onrust
en gelachen met mijn pijn.
Ik heb geslenterd met mijn dromen die niet uitgekomen zijn.
Ik heb een avond lang gezworven door mijn ziel.
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Ik heb een wereldreis gemaakt door het diepst van mijn gedachten
en ik heb elke uithoek van mijzelf bezocht.
Ik heb geslapen met m’n twijfels
en gedanst met mijn geweten.
Met m’n oude idealen bij het maanlicht opgezeten.
Ik heb een wereldreis gemaakt door mijn gedachten.
Ik heb een avond lopen dwalen door de kamers van mijn hart,
ook al waren die vaak bloedeloos en leeg.
Ik heb gevochten met m’n angsten
en gefeest met mijn verlangen.
Ik heb de kale muren met mijn liefde volgehangen.
En nu ben ik net een paar minuten terug van weggeweest.
Ik heb m’n rugzak zomaar in een hoek gesmeten
en zie de beelden van de reis naar mijn geweten.
Het is een reis om nooit meer te vergeten.
Uit de cd ‘Vergezicht’ van Liesbeth List.

Heilige Geest, Vertrooster,
Waai de onrust weg
Die ons ver van u
Kan houden.
En geef dat wij de bron
Van vertrouwen ontdekken,
Die ligt opgeslagen in ons diepste wezen.
Frère Roger van Taizé
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Lea de Vreede (1918-2017)
Elly König
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden. Kracht en Waardigheid zijn haar
gewaad en zij ziet lachend de komende dag tegemoet”, staat er in Spreuken.
Krachtig en waardig, dat was ook mijn indruk van Lea. Ik had het plezier
haar afgelopen december voor het eerst te ontmoeten. Op de middag van
mijn bezoek had zij ‘s morgens te horen gekregen dat een van haar zoons
was overleden. Zij was een moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en
echtgenote bij uitstek dat begreep ik ook tijdens de afscheidsviering.
Vanaf haar 15e jaar, toen zij als Kruiskind bij de Graal kwam in Den Haag, is
zij de Graal trouw gebleven. Zij heeft later deelgenomen aan de moederweken op de Tiltenberg. Ik denk dat ik haar recht doe door haar woorden aan
te halen uit het interview met Jolly van der Velden in Gevaarlijk Modern:
“Ik had veel moeite van huis weg te gaan, maar later bleek dat het thuis
allemaal prima was gegaan. Ik heb genoten van die week en er zijn er nog
vele gevolgd. Bezinning, ontspanning, leren en lachen; alles was aanwezig.
Ik ben als kind bij de Graal gekomen en ik ben er mens geworden, zo voelt
dat voor mij. De Graal was mijn alles. Mijn man ging ook weleens mee naar
de Tiltenberg als ik daar wat werk te doen had, bijvoorbeeld schortjes
naaien of een zieke verzorgen. Hij ging dan op het terrein wat klusjes opknappen. Eigenlijk was hij hierdoor ook een beetje Graallid. Mijn laatste
taak was het meehelpen met de actie tegen vrouwenhandel. Ik probeerde
dat uit te dragen in onze eigen parochie. Als ik terug kijk op mijn leven ben
ik ondanks alle lief en leed dankbaar dat het zo gegaan is. Ik ben trots op
mijn zeven kinderen en samen met mijn man heb ik voor zijn overlijden ons
50-jarig huwelijksfeest gevierd. Dat is toch prachtig.”
Lea was een sterke vrouw, een voorbeeld voor velen. Zij heeft haar geloof
uitgedragen en zo geholpen de wereld te veranderen en beter te maken.
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Phily van Dijck (1932-2017)
Frances Broekhoven
Recent hebben we afscheid genomen van Phily van Dijck. De kapel in De
Mantel in Voorburg was de plek waar zij naar de kerk ging. Frances
Broekhoven memoreerde haar met de volgende woorden.
Vandaag mogen we het leven van Phily vieren. Haar spirit is er zeker bij.
Voor mij staat het woord TROUW centraal. Trouw in haar leven met God,
maar ook trouw in de opdrachten die haar gegeven werden. We hebben al
gelezen dat ze in Suriname, Ghana en Oeganda gewerkt heeft.
Toen Bep Caminada hoofd van de Graal werd, vroeg ze Phily om haar assistente te zijn, onder andere chauffeur te zijn en verslagen van vergaderingen
te maken. Ik denk niet dat er veel mensen weten hoeveel prachtige verslagen ze in deze periode gemaakt heeft.
Haar dedicatie in de Graal maakte ze met een groep internationale Graalleden o.a. Marita Estor van Duitsland, Ines Ceruti uit Zuid Afrika en Roseline
de Villaine uit Frankrijk. Ze hield haar hele leven contact met deze groep.
Ook ging ze naar internationale bijeenkomsten. Gisteren ontving ik bericht
uit Duitsland: “Many of us experienced her loving efficiency in working together and in sharing life and ideas. She left us so silently and we still look for
her in our hearts.”
In Nederland was ze lid van de gespreksgroep Intercity. We kwamen maandelijks bijeen voor een gesprek. Toen ze in Nijmegen woonde, werkte ze
voor het Wit-Gele Kruis. Na haar dagtaak ging ze naar het verzorgingshuis
waar ze haar moeder bezocht. Dit bleef ze doen tot haar moeder stierf. In
haar vrije tijd bezocht ze Graalleden die toen in Nijmegen woonden.
Er kwam een tijd in de Graal dat er nieuwe wegen werden ingeslagen. Phily
leefde zeker mee, maar haar spirit bleef trouw aan de Graal waarmee ze
opgegroeid was, trouw aan de visie van de Graal.
Phily wilde dichter bij andere Graalleden wonen en verhuisde naar Voorburg. In haar flat stond altijd een kaarsje op tafel. Dat werd ’s morgens
aangestoken en ze nam de tijd om te mediteren. Naast bestuurlijke taken
hielp Phily o.a. mee aan de voorbereiding van een internationale bijeenkomst in Brazilië waar het Hooglied bestudeerd werd. Ze leerde daarvoor
zelfs Portugees!
Maar Phily werd – zoals velen van ons – wat ouder. De AOW leeftijd.
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“Zullen we eens in Nederland op vakantie gaan?”, vroeg ze aan Josette en
mij. Wel 14 jaar lang ontdekte Phily iedere keer een ander bos. Zij organiseerde die vakanties. We hebben de eerste jaren veel lange wandelingen
gemaakt, maar die werden elk jaar toch iets korter. Ton Brouwer en Truus
Boom zijn ook een keer mee geweest. Phily had elke dag wel en mooi gebed
om de dag te beginnen of af te sluiten.
Een paar jaar geleden is ze nog naar de Verenigde Staten geweest voor een
bijeenkomst van 70-plussers. Wat heeft ze ervan genoten om haar vrienden
uit de hele wereld nog eens te ontmoeten!
Vorig jaar om deze tijd ben ik nog met Phily naar de bossen geweest. Het
wandelen veranderde in samen gezellig buiten zitten met een mooi boek en
een puzzel. Voor mij zal die vakantie me altijd bij blijven. Het laatste jaar
van haar leven was niet gemakkelijk. Haar laatste bezoek was bij de 85ste
verjaardag van Ton Brouwer.
Marita Estor schreef: “Phily has sown seeds in three continents, generously,
quietly, efficiently. I am grateful for all that Phily has been for me and for
many others. May she now enjoy the promised fullness of life in God.”

VERLIES EN INSPIRATIE
Wat is sterven?
Bisschop Brent
Een schip vaart weg en ik sta het na te kijken
tot het achter de horizon verdwijnt.
En iemand aan mijn zijde zegt
“het is weg”
weg, waar naar toe?
Weg uit mijn ogen,
het is nog even groot als toen ik het zag.
Het kleiner worden en het helemaal niet zien
is van mij
niet van het schip.
En juist als iemand naar mij zegt:” het is weg”
zijn er anderen die het zien komen
en andere stemmen beginnen te juichen,
“daar komt het aan”
en dat is sterven.
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Als een mantel: verlies
Gezien van der Leest
We worden op het moment vaak geconfronteerd met
Graalvrouwen die ons ontvallen. Vrouwen met wie we
veel meegemaakt en gedeeld hebben, soms meer dan
met onze eigen familie. Elk overlijden raakt ons op
allerlei lagen. Op een praktische laag. Wat als ik zomaar neerval? Wordt het
geen tijd voor een alarm? Hoe wil ik mijn afscheidsviering? Het is misschien
toch eens tijd om ernaar te kijken. Op een emotionele laag: dit was de laatste persoon met wie ik gewerkt heb, nu ben ik van die groep alleen over.
Niemand die nog weet hoe het was. Wat als ik niet meer goed kan denken?
Ben ik sterk genoeg om zoveel lichamelijke narigheid te doorstaan? Hoe zal
het mij vergaan? Op een spirituele laag: vroeger voelde ik God dichtbij, nu
weet ik het niet meer zo zeker. Hoe zal het zijn als ik sterf? Wie of wat zal ik
zien?
Als beweging lijden we onder elk verlies. We verliezen dierbare mensen,
vriendinnen, ontelbare talenten, herinneringen, stemmen, ogen, karakters,
kleurigheid. Elk verlies raakt ons. Bij ons allemaal geeft het vragen. We hebben rijke levens en kijken erop terug. Dienstbaar aan anderen en de wereld
om ons heen, zetten we onze talenten in. Welke leeftijd we ook hebben. Het
is onze kracht én onze kwetsbaarheid.
Want als het moeilijker wordt om te geven (aan anderen) door leeftijd,
ziekte of drukte komt ons zelfbeeld onder druk te staan. “Wat ben ik (nog)
waard als ik niet meer …?” (vul maar in) Zelf kwetsbaar worden of zijn is
een lastig proces. We zijn niet gewend om hulp te vragen, we hebben niet
veel nodig (vinden we) en we willen een ander er niet mee belasten. We
bijten wel op onze tanden.
Het vergt kracht om iemand iets te vragen, om kwetsbaar te durven zijn, om
je hulpeloosheid te laten zien. Laten we elkaar, en daarmee onszelf, helpen.
Ps Het jaarlijkse Graalweekend in Schoorl (13-15 oktober) staat dit jaar in
het teken van ‘kwetsbaarheid en kracht’: KOM OOK!

‘Van een schouderklopje krijgt niemand een blessure.’
Foppe de Haan
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De vrouw, de boom
De kloeke stam houdt hoog de kroon
die blij, met duizend handen
de hemel groet.
Met vele monden drinken ongezien
de wortels van het zingend water
langs de voet.
De jaargetijden onderhuids de ringen wevend
zijn als een dans, een dansfiguur
van eb en vloed.
Ik voel mij zusterlijk verwant aan deze boom
die net als ik, de cyclus van het leven
tot in haar vezels
voelen moet.
De vrouw die als een boom
in lentebloei haar grijsheid draagt
en wijsheid rijp als vruchten rond zich zaait,
is aan de kringloop trouw
én heeft die overstegen.
Marijke Koijck-de Bruijne
Uit: Als een boom aan stromend water
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Bep Caminada

Beatrice van Voorst tot Voorst
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Trees Willemse

Lea de Vreede
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Phily van Dijck

Nieuwjaar 2011 Vlnr: Trees Willemse, Bep Caminada en Hellen de Wit
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Het stille werk van rouw
Ine van Emmerik
Nu we in korte tijd afscheid hebben moeten nemen van zoveel geliefde
Graalvrouwen werd ik nog eens aan het denken gezet over rouw. Want
verlies en rouw horen bij elkaar. Bij rouw denken we meestal aan het
verlies van een geliefd mens, maar ieder verlies, van gezondheid, huis,
vriendschap, werk of jeugd brengt rouw teweeg. De laatste jaren heb ik
daar opnieuw ervaringsdeskundigheid in opgedaan, na het overlijden van
mijn moeder, met een burn-out en in de overgang. Iedere keer weer
verraste me wat rouw doet.
Er zijn twee woorden die meteen in gedachten springen: onverwacht en
rauw. Je weet eigenlijk wel dat rouw een feit is, dat je er aandacht aan moet
geven, maar het leven is hardnekkig, je gaat er snel aan voorbij. En dan
springt het op een onverwacht moment rauw in je nek: gemengde gevoelens, vervreemding, verdriet. Verdriet en rouw kunnen je diep eenzaam
maken. En ook daar wil je eigenlijk graag aan voorbij gaan of iets doen om
het op te lossen. Maar rouw laat zich niet oplossen, die wil gewoon ruimte
en een luisterend oor. Hoe harder je loopt, hoe harder hij je inhaalt. Het is
niet zo gek dat rouw vaak wordt geassocieerd met het helen van een wond.
Er groeit een korstje op maar op onverwachte momenten kan dat pijnlijk
worden beschadigd en zelfs als het een litteken is geworden kan het nog
onverwacht flink pijn doen.
Ook van rouw proberen we een maakbaar proces te maken, netjes de stadia
volgend die Elisabeth Kübler-Ross beschrijft. Daar zit veel wijsheid in maar
ervaring leert dat het in werkelijkheid allemaal veel minder gestructureerd
verloopt, ieder mens heeft daarin zijn eigen ritme en gevoelsintensiteit.
“Rouw gaat van pijn zijn naar pijn hebben” las ik ergens, een mooie omschrijving. Er zit een diepe wijsheid in: er is iets dierbaars weggevallen in
jouw leven dat alles verandert en jij verandert daardoor ook. Het heeft zijn
tijd nodig om jouw leven te her-ijken, om in het weefsel van jouw leven een
nieuw evenwicht te vinden.

VERSLAGEN
CSW61 2017, de reis na de reis
Ine van Emmerik
Wat lijkt het lang geleden, mijn verhaal in de vorige Intergraal over de
voorbereidingen voor mijn reis naar de CSW (Commission of the Status of
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Women) in New York, van 9 tot 23 maart. Barstensvol kwam ik terug: twee
weken vol ontmoetingen, informatie en indrukken zijn niet in dit verhaal te
vatten, dat is te veel. Er is een uitgebreid Graalrapport. Ik licht een paar van
mijn ervaringen uit.
Allereerst: the girls. Hoe gaat dat nou, met een internationale groep meisjes
die een paar weken bij de Grail in de Bronx verblijft en meedoet aan de
CSW? Bruisend. Bruisend van levenslust, bruisend van enthousiasme, bruisend van plezier. Een vrolijk gekakel, of dat nou is tijdens het maken van
sneeuwmannen na de hopen sneeuw die New York zomaar op een dag
cadeau kreeg, tijdens de film die we toen samen keken of tijdens het eten.
Bruisend van talent, toewijding en intelligentie als ze vertelden over de
projecten die ze thuis al deden, of over de presentatie die ze gaven in een
side-event.
Mary Kay en Sharon en Abida deden wonderen, met zo’n grote groep die
behalve in het Graalhuis ook nog op twee andere adressen logeerde, geholpen door vele Amerikaanse Graalvrouwen die kookten. Het Graalhuis was
het warme gastvrije centrum. En de meiden hadden een ervaring die ze
voor het leven vormde. Ze kwamen als individuen, werden een groep en
vertrokken als een community, zegt Abida ergens in het rapport.
Ik sprak pas met Freddy Birkle over haar ervaringen toen ze tien jaar geleden deelnam, bij de eerste groep. Ze kijkt er nog steeds op terug als een
sterk vormende en inspirerende ervaring. Dit programma is zeer de moeite
waard, heeft zich na tien jaar wel bewezen. Want, en dat was altijd de doelstelling van dit project, de meisjes zijn ook zichtbaar tijdens de CSW. Ze
organiseerden een eigen side-event en werden uitgenodigd als spreekster
bij anderen.
Als ze daarna eenmaal thuis zijn blijven ze natuurlijk enthousiast, er zijn
vriendschappen voor het leven gesloten, maar de sociale actie waartoe ze
tijdens het hele programma worden opgeroepen komt natuurlijk wel in het
gedrang in het gewone drukke dagelijkse leven van jonge meiden die dan
ook meer op zichzelf zijn aangewezen. Abida blijft de groep informeren en
uitnodigen, maar het is maar een deel dat met verhalen over concrete acties
komt. Het zal de reden zijn waarom het programma volgend jaar nog
duidelijker vooraf wordt gegaan door concrete training en begeleiding.
Daarin wordt meer dan voorheen de link gelegd naar de Sustainable Development Goals die de VN CSW heeft geformuleerd, doelstellingen die aanzetten tot concrete actie voor de verbetering van de positie van vrouwen.
Een voorbeeld: een van die doelstellingen, nummer 5, zegt: “Werk aan gender-gelijkheid en empower alle vrouwen en meisjes”. Een subdoelstelling
zegt: “Ban alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit, zowel in
de publieke als in de privé-sfeer, inclusief mensenhandel en seksueel ge24

weld en andere vormen van exploitatie.” Alle actie binnen de Graalbeweging tegen seksueel geweld valt daaronder. Je kunt dus zeggen dat wij werken aan de uitvoering van Sustainable Development Goal nummer 5 en je
kunt ook zeggen dat wij bij de CSW invloed kunnen uitoefenen op geweld
tegen vrouwen door te lobbyen en kennis te delen.
Ik licht nog wat anders uit. Tijdens de CSW worden er op vijf plekken in
New York dagelijks tientallen presentaties en workshops georganiseerd
door de ngo’s die deelnemen. The Grail organiseerde twee van dergelijke
side-events, het girlspanel en een panel over ‘sacred activism’. Van het
girlspanel heb ik helaas alleen een levendige generale repetitie gezien, het
stond oorspronkelijk gepland op de befaamde sneeuwstormdag, toen het
hele programma is opgeschort. Toen het uiteindelijk plaatsvond was ik al
niet meer in New York.

Aan het andere event over ‘sacred activism’ kon ik zelf een bijdrage leveren.
The Grail organiseert al een aantal jaren tijdens CSW een side-event onder
die titel, waarin vrouwen hun persoonlijke verhaal vertellen over wat hun
‘sacred activism’ is: wat drijft jou om bij te willen dragen aan een betere
wereld? Hoe voed je jouw inspiratie, hoe schep je een ‘heilige ruimte’ om je
met andere mensen te verbinden? Mooie vragen die bij mij leidden tot een
bespiegeling over het volgen van mijn neus en over het ontwikkelen van
empathische verbeeldingskracht. Mijn ervaringen in het platform Actief
Pluralisme klonken daarin door.
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Ook hier een veelkleurig palet aan verhalen, naast dat van mij nog van
Patricia uit Oeganda, van Aura uit Mexico, van Lilian uit Harlem, NY en van
Thando uit Zuid-Afrika. Voorafgaand aan de verhalen leidde Patricia een
klein ritueel om de spirituele dimensie van The Grail en de verbondenheid
met de aarde laten zien. Shannon, Amerikaanse Graaldochter en deelneemster, maakte kleine filmpjes van ieder verhaal. Ik liet ze aan een vriendin
zien die zei: “Wat mooi dat jullie als veelkleurige internationale groep daar
zo gelijkwaardig je eigen verhaal lieten horen.” Dat was zo, daardoor kon er
ook een open gesprek ontstaan met de vrouwen die het side-event bijwoonden.
Hoe dan ook, er wordt tijdens de CSW veel gesproken en geschreven. Al die
woorden, draagt dat bij aan een betere wereld, is dat krachteloos of krachtig? We hadden het daar weleens over tijdens het eten. Shannon had bezwaar gemaakt tegen achteloos gebruik van hij/zij en dat werd weggewoven als niet zo relevant. Ze was het daar niet mee eens. Ik viel haar bij. Als je
het van een afstandje bekijkt, lijkt CSW een grote woordenbrij, in onderhandelingen, petities, lobby’s. Maar toch, al die woorden maken de vele aspecten die van belang zijn voor vrouwen over de hele wereld zichtbaar en beïnvloedbaar. Ze doen ertoe.
En dan heb ik het nog niet over de inspiratie en kennis die je opdoet tijdens
het bijwonen van al die side-events. Tijdens een advocacy-training raakte ik
in gesprek met Sulafa Diab, een arts uit Noord-Soedan die niet zo lang geleden een hulporganisatie voor vrouwen had opgericht en daar welsprekend
voor kon pleiten. We zijn na New York gaan mailen, ik wil kijken wat ik
door kennis, netwerk (en pas in het laatste geval donaties) voor haar kan
betekenen. Ik ervaar dat als een vorm van ‘international sisterhood’, de sisterhood waar ik in New York zo intensief en levendig deel van uitmaakte.
Ik ben nog aan het denken wat ik verder nog aan social action op kan pakken, na deze CSW. Ik denk over het organiseren van een ontmoetingsdag in
het Graalhuis over CSW, sacred activism en international sisterhood.
Voor de tekst van de Sustainable Development Goals, zie:
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs.

Do you care?
Elly van Leeuwen
Met als thema ‘Do you care?’ hield de Oecumenische Vrouwensynode haar
vijfjaarlijkse Synodeweekend in Delft op 25 en 26 maart 2017. De ondertitel luidde: ‘Voor wat je ter harte gaat zorg je: inspiratie, doordenking en
26

initiatief vanuit feministisch christelijk perspectief.’ Met zo’n honderdvijftig
deelneemsters uit het hele land was het echt een feestelijk gebeuren.
Het weekend zat boordevol activiteiten: lezingen, workshops, vieringen en
ontmoetingen. Er waren een aantal boekentafels en informatiestands. Het
was fantastisch goed georganiseerd.
Ik geef hier een summier overzicht. Ik maakte nauwelijks notities en laafde
me aan de goede en interessante informatie en ontmoetingen met oude en het
maken van nieuwe contacten.
Janneke Stegeman (theoloog van het jaar) opende de lezingenserie met:
‘Paternalisme voorbij: een zorgeloos feministisch gedachtenexperiment.’
In haar lezing bekritiseerde ze de patriarchale houding die de wereld beschouwt als eigendom. De aarde is niet van ons. Wij zijn van de aarde en wij
zijn van elkaar. Het was boeiend om naar haar te luisteren en te horen hoe
zij in eenvoudige taal aan ons duidelijk maakte hoe we het zorgende los
kunnen/willen laten. Maar de vraag is dan wel wat er gebeurt met onze
bezorgdheid. Welke houding komt daarvoor in de plaats?
In de middag was er een keuze uit acht workshops. Ik koos voor de workshop: Een dementie-vriendelijke kerk, met Annemarie Roding-Schilt. Het
was een workshop met veel vragen zoals: Wat betekent een dementvriendelijke kerk voor haar leden? Hoe gaan vrouwen om met gemeenteleden die
lijden aan dementie? Hoe worden de taken eerlijk verdeeld? Ineke is ervaringsdeskundige in haar gemeente waar deze zorg goed opgepakt wordt.
Nora Asrami sprak over ‘Het nut en de
noodzaak van dialoog in turbulente tijden’.
Nora is als jong meisje al gefascineerd door
alles wat met de islam te maken heeft. In
haar studie aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam zoekt ze verdieping en antwoorden op haar vele vragen. In haar boeiende inleiding vertelt ze o.a. over de komst
van veel islamitische gelovigen, al sinds de
jaren ’50 en over haar godsdienstsociologisch onderzoek naar MarokkaansNederlandse moslimjongvolwassenen.
Zij stopt veel tijd en energie in de dialoog met andersdenkenden en andersgelovigen, omdat ze ervan overtuigd is dat met elkaar overleggen de enige
weg is naar een vreedzame samenleving.
In een tweede serie workshops waren er thema’s m.b.t. vluchtelingen. Ik
koos voor ‘De reis van Ruth in jou’, met Judith Mirjam Schoon. Dit handelde
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over de vreemdeling in jou, het nieuwe land waar je heen wilt en wat je
daarin tegenkomt aan kracht en ook aan angst. In de avond was er een divers aanbod met o.a. de bespreking van een project van Hilda Koster over
klimaatsverandering; het spelen van het religie-en-gender kwartet en een
gesprek over religie en gender.
Tussen al de activiteiten door waren er stiltemomenten met een viering,
een lied of een meditatief moment. De zondagmorgen begon met een meditatieve viering, waarin we elkaar een warme handdruk gaven met een ‘zoutsteen’ die we eerder kregen en in onze hand verwarmd hadden.
Marleen Stelling verraste ons met haar lezing: ‘Take care met Etty Hillesum
en kokosolie.’ In haar lezing citeert ze uit Vochtige streken van Charlotte
Roche. De aandacht van de hoofdpersoon in dit boek voor lichaamssappen
en geuren maakt duidelijk dat alles wat natuurlijk is, in onze wereld stinkt.
Hoe vaak wordt ons niet gevraagd: zorg je wel goed voor jezelf? Je wil voor
jezelf en je omgeving een fris uiterlijk hebben. Hoe werkt dat, de verzorging
van jezelf? Blijf je jezelf of laat je je leiden door cosmeticareclames zodat je
bijvoorbeeld ruikt zoals Dior dat wil. Om jezelf te zijn heb je voorwaardelijke en onvoorwaardelijke zelfliefde nodig. Zij vond hiervoor steun bij bijvoorbeeld Etty Hillesum die een eigenwijze geest had. Om dit voor jezelf te
bereiken moet je soms voor jezelf een daad stellen. Het was een serieuze
maar inspirerende lezing wat je niet zou verwachten met deze ‘zelfzorg’ als
basis. In haar workshop gaf ze haar recept van kokosolie. Met kokosolie,
maïzena en zuiveringszout kunnen we onze eigen deodorant maken.
Hiermee ruik je gewoon naar jezelf. In deze workshop werd ook gezocht
naar een antwoord wat dit alles te maken heeft met geloven.
In een tweede ronde workshops nam ik deel aan: ‘Traditie en seksualiteit’
van de werkgroep Hagar en Sarah, stichting Kezban en stichting VPSG.
Vanuit de drie verschillende tradities luisterden we naar de boodschap die
we in onze jeugd over seksualiteit meegekregen hebben. Het was interessant om te horen wat een Marokkaanse moslima hierover vertelde. Een
joodse jonge vrouw vertelde haar ervaringen, belangrijk is daar dat je plezier beleeft aan je seksualiteit. Een christelijke vrouw had ook weer haar
eigen verhaal. Wanneer je dit naast elkaar legt kom je tot een boeiend geheel maar vooral tot begrip voor elkaar.
De afsluitende viering zorgde voor een mooi einde en voldaan konden we
huiswaarts gaan met een hoofd vol rijke ervaringen. Ik kijk al uit naar de
volgende bijeenkomst: vijf jaar is dan wel lang hoor!
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Aan de keukentafel met Loek Goemans: ‘Kruis en opstanding’
Ruth Hessels
Op vrijdag 12 mei had ik weer de kans om naar het levensverhaal van één
van de Graalvrouwen te luisteren bij ‘De Kracht van de Keukentafel’. Loek
Goemans, geboren in 1939, voor het grootste deel van haar leven woonachtig in Zuid-Afrika, vertelde over haar jeugd, ervaringen en diepste verlangen. Nederlandse zinnen werden met Engelse woorden afgewisseld. Alles
wat zij vertelde was indrukwekkend. Loek werd twee keer emotioneel. De
eerste keer zei ze: “Don’t worry about that, ik huil heel vaak”. De tweede
keer zei ze niets. Ik vond Loek een bijzonder krachtige vrouw. Juist omdat
zij haar emoties liet zien. Ik mag een stukje schrijven voor Intergraal van
achthonderd woorden. Veel te weinig om het levensverhaal van Loek te
vatten. Daarom vertel ik de twee emotionele momenten. Hiervan kreeg ik
kippenvel.
De vader van Loek werkte in de bollenteelt en emigreerde in 1947 naar
Zuid-Afrika. Achttien maanden later volgde het hele gezin: moeder met 8
kinderen. Moeder vond het afschuwelijk om te emigreren. In Zuid-Afrika
hadden zij geen geld, geen elektriciteit en geen water. In 1949 speelt zich
een verschrikkelijk drama af. Vincent, de jongste broer van Loek, sterft. Een
peuter van 2,5 jaar oud, verdronken in een klein laagje water. Vader zei:
“We hebben nu een engeltje in de hemel.” “Katholieken waren zo”, zei Loek:
“God geeft, God neemt”. Nooit wordt er meer over Vincent gesproken.
Loek zegt: “Na de oorlog was het leven moeilijk. Iedereen had het moeilijk”.
In haar woorden voel je hoe eenzaam haar moeder zich moet hebben gevoeld en hoe loodzwaar het leven was. Een jonge vrouw, in een vreemd
land, zonder financiële middelen, primitief wonend zonder water en elektriciteit, acht kinderen, een ‘moeilijke man’ die niet goed kon samenwerken
met anderen. En dan ook nog het verdriet en de rouw om haar jongste zoon,
een kleine jongen. Verdriet dat weggestopt moest worden. De dood van de
peuter lijkt een groot trauma in de familie. Loek vertelt over de oudste zus
in het gezin. Zij was 18 jaar ouder en heeft nooit rust gehad. “Totdat zij zelf
een zoon kreeg. Zij noemde hem Vincent. Pas toen kon zij rust vinden”.
Wanneer moeder 65 jaar is, wordt het leven beter. “Dankzij de AOW heeft
moeder het goed gehad”. Alle kinderen waren uit huis. Zij is 93 jaar
geworden. De laatste 23 jaar was zij weduwe. “Het waren de makkelijkste
jaren van haar leven”.
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En dan vertelt Loek haar eigen leven in vogelvlucht. Dat ze bij de Graal
gekomen is ‘om te doen wat gedaan moet worden’, ‘om anderen te helpen’.
Dat haar hart lag bij het onderwijs: zij geeft religieuze educatie en huishoudkunde op scholen. De rassenscheiding, het activisme, het gevaar, de
angst, het wordt allemaal zichtbaar in haar levensverhaal. Op een gegeven
moment gaat Loek werken in een parochie in een gekleurde wijk. Zij noemt
dit ‘de drie beste jaren van mijn leven’. Voor het eerst was zij echt onder de
mensen. En met ‘de mensen’ bedoelt zij alle mensen. Ze vertelt over de
segregatie. De vier categorieën waarin mensen werden verdeeld: zwarten,
Indiërs, kleurlingen en witten. Ze zegt: “Je kunt als witte je hele leven in
Zuid Afrika wonen zonder onder de mensen te zijn”.
Loek vertelt over de priester van de parochie, een Ierse activist. De priester
mocht niet slapen in de kerk of bij iemand in de wijk. Hij moest 10 minuten
rijden om naar een witte wijk te gaan. Als hij er wel sliep, werd hij verraden.
Het gevaar lag constant op de loer. “Je wist nooit wat er ging gebeuren”.
De geschiedenis raast als een gek voorbij….. In ’76 en ‘78 worden allemaal
mensen opgepakt, gevangen gezet. Loek nam deel aan een comité dat zorgde voor de families van de gevangenen op Robbeneiland. De politie werkte
hen tegen. Op de dag dat ze vertrok, werd haar huisje verbrand en ook het
kantoor waarin zij werkte….
Door een achtdaagse ‘Total silence retraite’ in Port Elizabeth vindt Loek wat
zij altijd al zocht: haar strijd verbinden met een diepere laag van inspiratie.
Vanaf dat moment kan zij leven vanuit de spiritualiteit. In die retraite had
zij het beeld op haar netvlies van de drie mannen die werden geëxecuteerd.
Zij zag hen voor zich, genageld aan een kruis. Toen was haar duidelijk wat
het leven is: ‘cross and resurrection’.

Ik fietste naar huis met deze laatste woorden:
‘kruis en opstanding, zo is het leven’. De twee
emotionele momenten gingen over kruis en
opstanding. De moeder van Loek had een
zwaar leven ‘in den vreemde’, ongeluk,
weggestopt verdriet. En dan later, als oudere
vrouw, toch nog een goed leven. Daarnaast
realiseerde ik mij dat het diepste verlangen
van Loek ligt in het verlichten van het kruis
van alle mensen. En dat daarin de opstanding
zichtbaar is.
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Skemerliedjie
Dit is verby,
dit het gebeur,
dit maak nie bly,
dit maak nie seer,
dit is verby
Nou weet jy weer
niks wat die hart
nog roer of raak
is reeds volmaak.
Van vreugde en smart
terdeë moeg
(dis reeds te laat,
dis nog te vroeg
om meer te weet
as dat die rus
die sin en slot
van alles is)
bevestig jy:
dit is verby,
dit maak nie seer,
dit maak nie bly,
en niks wat later
mag gebeur
sal ooit so skoon
wees of so teer.
Elisabeth Eybers
Uit: Gedigte 1958-1973
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RUBRIEKEN
Graalkorrels
Bewerkt door Didine Petit
AUSTRALIE
Het Graalcentrum van Sydney hield elke donderdag van de Vastenperiode
bijeenkomsten over ‘Pelgrimages’. Sprekers illustreerden de pelgrimspraktijken bij aboriginals, moslims en christenen. Geoffrey Gemmell (n.v.d.r.
echtgenoot van Graalvrouw Patricia Gemmell) vertelde bijvoorbeeld op
ontroerende wijze over zijn pelgrimstocht vanuit de Franse Pyreneeën naar
Santiago de Compostela, de overweldigende natuur en de solidariteit onderweg. Hij deelde zijn spirituele ervaringen, maar eveneens zijn ontgoochelingen over de stad Compostela zelf. In een volgende sessie kwam het
labyrint aan bod, zowel in zijn klassieke vorm als in de Keltische drievoudige vorm. Ook over de pelgrimage als symbool voor het levenspad van
mensen werd uitgewisseld.
(New South Wales Grail group. Grail Australia Newsletter. April 2017.)
KENIA
Het eerste Duurzaam VN Ontwikkelingsdoel is het uitbannen van armoede.
Van Keniaanse dorpsvrouwen wordt verwacht dat ze zelfredzaam zijn voor
voedselvoorziening en andere familiale basisbehoeften. Het Graalteam van
Kitale vormt dus vrouwengroepen om ze economisch te versterken door
‘tafelbankieren’. Dit betekent dat lokale groepen maandelijks samenkomen
rond een leningsfonds om inkomen genererende bedrijfjes te starten. De
leden leggen er spaargeld en terugbetalingen van leningen met 1% rente op
de tafel. Hiervan mogen een of meerdere vrouwen dan telkens weer een
bedrag ontlenen. Met ander geld van maandelijkse contributies en weldoenersdonaties wordt ook een sociaal fonds gecreëerd om huishoudelijk materiaal aan te schaffen. Tafelbankieren impliceert groepswaarborgen en
huishoudelijke onderpanden. Het stoelt op wederzijds vertrouwen. Het is
kleinschalig, eenvoudig en gewoonlijk haalbaar en de praktijk toont aan dat
het armere vrouwen daadwerkelijk meer koopkracht en waardigheid kan
schenken.
(Elemina Msundi. Grail International Newsletter. Maart 2017.)
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BOEKENHOEKJE
Women of Vision
Mieneke Hage
Women of Vision, sixteen Founders of the International Grail Movement
door Marion Ronan & Mary O’Brien
The Apocryphile Press 2017 ( www.apocryphilepress.com)
ISBN: 978-1-944769-69-7

Op Ton Brouwer’s 85ste verjaardag kon ik haar verblijden
met een exemplaar van dit
boek. Ton is één van de zestien
Graalleden die geïnterviewd
zijn. De andere zijn: Lydwine
van Kersbergen, Rachel Donders, Frances van der Schot,
Hilda Canters en Bep Caminada
uit Nederland; Mary Louise
Tully en Eileen Schaeffler uit de
Verenigde Staten; Magdalene
Oberhoffer uit Duitsland;
Teresa Santa Clara Gomes en
Maria de Lourdes de Pintasilgo
uit Portugal; Mimi Maréchal uit
België; Rebecca Nebrida uit de
Filippijnen; Elizabeth Namaganda uit Oeganda en Imelda
Gaurwa en Honorata Mwungi
uit Tanzania.
Ik heb verschillende manieren geprobeerd om het boek te bestellen. De
gemakkelijkste, gewoon bij Kooyker, een Leidse boekhandel, is helaas niet
meer mogelijk. Er zijn twee andere mogelijkheden (dan moet je wel met
creditcard betalen of via PayPal): Paperback Shop (www.amazon.co.uk) en
The Book Depository (www.bookdepository.com). Ik betaalde respectievelijk €22,64 en € 21,26. Echter met de uitslag van de verkiezingen is het
pond fors gedaald, dus nu waarschijnlijk weer iets goedkoper. Je kunt ook
een e-book bestellen, dat kost ongeveer 4 euro.
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Zen Zien Tekenen-inspiratieboek
Nelleke Metselaar
Al twee keer heb ik nu het Zen Zien Tekenen in
het Graalhuis mogen introduceren als vorm van
zenmeditatie. Onlangs is mijn boek, het Zen Zien
Tekenen-inspiratieboek verschenen. Waarom
ben ik hier door zo gegrepen?
Hoewel ik naast mijn werk als communicatiestrateeg en organisatiecoach wel aan zenmeditatie deed, en ook nog tekende, bleven het voor
mij altijd gescheiden activiteiten. Tót ik in 2010
de mooie studie Religiestudies, zingeving & spiritualiteit aan de Hogeschool voor Geestes-wetenschappen (nu de Academie
voor Geesteswetenschappen) in Utrecht deed, en ik afstudeerde op ‘de mystiek van het tekenen’. Ik leerde dat echte spiritualiteit niet is je afzonderen
van de wereld, maar juist een diep contact maken met de mensen en de
wereld om je heen. Om dit te trainen hebben mensen in verschillende tijden
en culturen verschillende ‘wegen’ ontwikkeld. Het Zen Zien Tekenen zie ik
als een van die wegen.
De Nederlands-Amerikaanse kunstenaar Frederick Franck ontwikkelde het
Zen Zien Tekenen in de vorige eeuw toen Zen in het westen werd geïntroduceerd. Hij ontdekte dat ook het tekenen een vorm van meditatie kon zijn,
een die ons in diep contact met de werkelijkheid kon brengen.
Het Zen Zien Tekenen draait om het tekenen – in stilte en met volle aandacht - van de heel gewone dagelijkse dingen. Het gaat niet om het maken
van mooie plaatjes; het tekenen helpt om stil te staan om de wereld om ons
heen met nieuwe ogen te gaan zien. Zodat we weer de ontroering voelen
van een blaadje…een spinnetje… een mens…de wereld. Voor mij bleek het
Zen Zien Tekenen een hele fijne manier van zenmeditatie. Het werkt ook
door in mijn werk: ik train nu mensen bij het oefenen in aandacht en
luisteren naar de ander, om echt contact te maken. Zodat we verschillen
leren overkomen en bruggen leren bouwen naar elkaar. Ten slotte zijn we
allemaal gelijk en onderdeel van die grote samenhangende werkelijkheid…
Het ‘Zen Zien Tekenen – inspiratieboek’ is te koop voor €22,95 bij de
boekhandel of via de uitgever: www.asoka.nl. Het bevat naast heel veel
tekeningen ook teksten en gedichten die verwijzen naar waarnemen en zien
als bron van spiritualiteit.
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Mix - Flexibel geloven
Hilde Debacker
Na het boek Flexibel geloven. Zingeving voorbij
de grenzen van religies van de hand van Manuela Kalsky en Frieda Pruim, is er nu ook een
glossy verschenen over flexibel geloven, opnieuw een gezamenlijk initiatief van Manuela
en Frieda. Beide vrouwen zijn geen onbekenden van de Graalbeweging. Het was Manuela
Kalsky, theologe en directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor
Theologie en Samenleving, die tien jaar geleden het Graalhuis opende met
een inspirerende speech over vrouwelijke spiritualiteit. Frieda Pruim,
journaliste en eindredacteur van diverse tijdschriften, maakt deel uit van
het boeddhistisch vrijwilligersgroepje van het Graalhuis, dat er mee voor
zorgt dat de meditatiedagen met vrouwelijke leraren vlekkeloos verlopen.
Kan dat wel, een glossy over zo’n diepgaand onderwerp als meervoudige
religieuze verbinding? Toen Manuela Kalsky Frieda contacteerde om opnieuw samen een publicatie te maken met daarin onder meer de nieuwste
stand van het onderzoek over deze nieuwe groep van gelovigen, opperde
Frieda al snel de idee om het deze keer in de vorm van een glossy te gieten.
Immers, het was de bedoeling dat het een aantrekkelijke publicatie werd,
voor een groter publiek en glossy’s zijn daartoe een inmiddels al beproefde
methode. Dat was een goede ingeving, het resultaat mag er zijn! Dit is geen
glossy die je in een paar uur al helemaal doorgelezen hebt. Het bevat ruim
80 pagina’s leesvoer, met een mooie afwisseling tussen meer diepgaande
(onderzoeks-)artikelen, columns en heel veel getuigenissen van multireligieuzen over hoe ze in de praktijk hun spiritueel leven vormgeven.
Te veel om op te noemen dus. Wat springt er voor mij uit? Ik geniet bijvoorbeeld erg van het uitgebreide interview met zangeres Lies Müller. Ze is
geboren uit een joodse moeder en een atheïstische vader, haar stiefvader was katholiek.
Als dertiger ging ze op zoek naar haar joodse
wortels en sindsdien leeft ze hoofdzakelijk
joods. Maar in 2013 wordt ze erg geraakt
door het boeddhisme. Op dit moment omschrijft ze haar levenswijze als ‘cultureel
joods en spiritueel boeddhistisch’. Mooi is dat
ze ook in haar professionele leven haar open
religieuze houding actief vormgeeft. Zo zingt
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ze geregeld samen met een imam in een moskee of op andere locaties. En
neemt ze deel aan interreligieuze ontmoetingen. Net zoals voor Nilgün Yerli,
een andere geïnterviewde uit de glossy, draait het ook voor Lies uiteindelijk
allemaal om liefde: “Mensen verwachten dat ik een keuze maak uit de verschillende stromingen. Maar dat kan ik niet. Het liefst zou ik zeggen: ik ben
liefde. Dát is wat ik wil zijn. Al faal ik geregeld. Liefde is de basis van alle
religies en levensbeschouwingen. Dáár draait het om voor mij.”
Daarnaast lees ik met interesse het artikel van Daan Oostveen over zijn onderzoek naar multireligiositeit in China en ben ik gefascineerd door een
portret van Joan Elkerbout die in 2009 de eerste interreligieuze voorganger in Nederland werd. Tot slot ben ik blij dat ook een kritische noot niet
ontbreekt: een andere religie-onderzoekster, Annewieke Vroom, mag er in
haar commentaar gewag van maken dat ze zich afvraagt of multireligiositeit als concept wel helder genoeg is. Gaat het toch niet overwegend om
christenen die de joodse bronnen willen leren kennen of die een meditatieve praktijk uit Azië beoefenen?
Of je het hier nu mee eens bent of niet, een ding is zeker: het huidige
levensbeschouwelijke landschap is rijk en gevarieerd, met talrijke wegen en
met veel gezamenlijke rust- en vierplaatsen. Boeiend!

VOEDSELHOEKJE
Zalmquiche met dille
(Hoofdgerecht voor 4 personen)
Benodigdheden:
4 eieren (losgeklopt), 200 gram crème
fraiche, 200 gram gerookte zalm (fijngesneden), 1 prei (in dunne ringen), handje
fijngehakte verse dille, 5 plakken deeg voor
hartige taart. Een salade van citroen, 4 el
olijfolie, 75 gram veldsla en een rode
paprika in repen, smaakt hier heerlijk bij.
Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 200 C. Meng in een kom de eieren en crème
fraiche en breng op smaak met zout en peper. Roer de zalm, prei en dille
erdoor. Bekleed de quichevorm (24cm) met het deeg en druk de plakken
goed tegen elkaar. Schenk de vulling in de quiche en bak de quiche in circa
45 minuten goudbruin en gaar in de oven.
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Maak intussen de salade. Meng het citroensap met de olijfolie en breng op
smaak met zout en peper. Verdeel de veldsla over een schaal. Leg de paprika erbij en schenk er wat van de citroendressing over.
Tip: De dressing is ongeveer een week houdbaar in een afgesloten potje in
de koelkast.

Rabarbercake
Janny van der Heyden
Benodigdheden:
Rasp van een sinaasappel, 300 gram rabarber, 300 gram suiker, 125 gram
boter, 3 kleine eieren, 250 gram bloem, zout, 2 volle theelepels bakpoeder,
125 ml sour cream.
Werkwijze:
Was de (niet te dikke) rabarber en snijd de stengels in niet te grote stukken. Meng de stukken in een kom met de helft van de sinaasappelrasp en 50
gram suiker. Zet apart. Verwarm de oven voor op 180 graden.
Bekleed de bodem van een ingevette springvorm (20 cm) met bakpapier.
Mix in een kom de boter met de rest van de sinaasappelrasp en suiker tot
een lichte crème (circa 5 min). Voeg dan al kloppend een voor een de eieren
toe. Voeg pas een volgend ei toe als het vorige is opgenomen. Meng bloem,
zout en bakpoeder en spatel dit afwisselend met de sour cream door het
botereimengsel. Schep het beslag in de vorm en verdeel gelijkmatig over de
rabarber en strijk het oppervlak glad. Zet de vorm in het midden van de
oven en bak in ongeveer 60-70 minuten gaar. Controleer met een satéprikker en dek eventueel de laatste 10 min. met folie af als de cake te donker
dreigt te worden.
Laat ongeveer 10 min. op een rooster uitdampen en serveer de cake
lauwwarm met bijvoorbeeld een bol ijs als dessert of bestoven met
poedersuiker bij de thee. Smakelijk!
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NIEUW IN HET GRAALHUIS DIT NAJAAR!
Vanaf vrijdag 6 oktober wordt er maandelijks een cursus
framedrum aangeboden in het Graalhuis. Geïnspireerd
door het boek En de drummers waren vrouwen van Layne
Redmond, leert Irmgard Cottaar vrouwen over de manier
waarop het framedrummen hen verbindt met het ritme
van hun eigen ziel. De drum nodigt je uit om helemaal in
ritme te komen met jezelf en om je van daaruit af te
stemmen op andere levensritmes.

In december 2016 was Welmoed Vlieger al eens te gast in
het Graalhuis voor een boeiende Inspiratiedag over
Meister Eckhart. In het najaar zal ze tijdens drie maandelijkse zaterdagochtenden een lectio divina begeleiden
van teksten van Meister Eckhart. Een uitgelezen kans om
je in een open en ongedwongen sfeer in de diepzinnige
maar niet altijd makkelijke preken en traktaten van deze
Duitse mysticus te verdiepen.

Het wordt vanaf nu een jaarlijkse gewoonte. Op 25 november organiseren
we in het Graalhuis een inspirerende
dag naar aanleiding van de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.
Een dag met vrouwelijke sprekers,
theater en gesprekken die er toe doen,
waarin de empowerment van vrouwen
centraal staat. Alvast welkom!

EN VERDER:
Begint het programma op 22 september met De kracht van de Keukentafel,
zijn er weer zangavonden en filmmiddagen, meditatiedagen en een interreligieuze stiltedag. Gaan er Vrouwenvredescirkels van start, is er voor het
eerst een concert en zijn er opnieuw twee lezingen naar aanleiding van
recente spirituele boeken (Paul Loomans en Hein Stufkens). En last but
zeker not least beginnen we de nieuwe jaarlijkse traditie van de Graallezing
op de eerste zaterdag van november. Dit en nog meer vind je binnenkort in
het nieuwe programmaboekje en op de website 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!
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Afzender:
INTERGRAAL
Nieuwegracht 51
3512 LE Utrecht

Moge jouw zomer overvloedig en vreugdevol zijn!
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