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ACTUEEL

Corona
(kransvormige, buitenste gaslaag van de zon, die alleen zichtbaar is bij totale 
zonsverduistering. red)
Marthe Link

Een naam als een klaroenstoot, een mooie en koninklijke naam, maar toch een 
bedriegende en bedreigende werkelijkheid, die als een onzichtbare vijand ons 
belaagt.
Maar wat ziet ze er prachtig uit, zoals 
ze ons voorgeschoteld wordt als ach-
tergrond bij de alarmerende woorden 
op de nieuwsbulletins, terwijl ze als een 
onzichtbaar, ziekmakend en dodend virus 
rondgaat.

Maatregelen worden genomen, die ons 
dwingen alleen te zijn op de vierkante me-
ter, en van daaruit elkaar toch te ontmoeten, toe te zwaaien en liefde en hoop 
te verspreiden.
En het  is ook lente, overal bloeien de narcissen, tulpen, hyacinten en krokus-
sen; bomen en struiken tonen in een teer-groen waas hun groei en bloeikracht. 
De zon krijgt meer kracht en het licht kust de aarde, kust ons steeds vroeger 
wakker.

Intergraal wordt samengesteld via computers en zonder elkaar als redactie- 
leden te zien en te omarmen. En als jullie dit nummer in de bus krijgen is alles 
weer anders en lopen we misschien achter de feiten aan. De dreiging lijkt ons 
soms te veel, maar houdt toch goede moed, want:
Het is Pasen, het feest dat ons verbindt en hoop geeft. Hoop op en geloof in een 
opstanding uit dreiging en dood, zoals de natuur weer opbloeit en ons vruch-
ten belooft.

Goede lezeressen en lezers, de redactie wenst jullie vreugde en kracht en een 
niet aflatende hoop, dat ook corona, ziekte en dreiging niet het laatste woord 
zullen hebben. Zoals de dichter, Dorothee Sölle ooit schreef: "Er is onder ons al 
eens iemand opgestaan".

Een klein lente gedicht geef ik nog mee:
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 Winterslaap
 Zo'n egeltje, dat in november slapen gaat
 en dromend alles mist: de Sint als kreupelrijmer
 de kerstcommercie en het oudejaarsgemijmer,
 de nieuwjaarsborrels en de nieuwjaars leuterpraat.

 fantastisch toch? En wat hem verder blijft bespaard:
 sneeuw, ijs en hagelbuien, bibberen en rillen
 en carnaval...Zoiets zou u toch ook wel willen?

 Pas als de lente terugkomt in de loop van maart
	 ontwaakt	hij	fit	en	fris	na	bijna	twintig	weken.
 En daarna gaat hij een verkeersweg oversteken.
   Jan Boerstoel

Lieve Graal-vrouwen, uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat ons egeltje 
veilig de overkant heeft bereikt. Maar dit is wel een wijze les in deze tijden van 
corona: kijk heel goed uit, steek maar helemaal niet over, blijf thuis, en word 
niet ziek.
Laten we als Graalgemeenschap iedere avond om acht uur allemaal een kaars 
branden als teken van verbondenheid en gebed, liefde en solidariteit en zing 
of in je hoofd en hart het prachtige ‘Hallelujah- lied’. Zo steunen we elkaar en 
verbinden ons in saamhorigheid en verbondenheid met onze wereld. 

The survival of the kindest

Als een mens een keer griep doormaakt kan dat een schok zijn voor het 
immuunsysteem. Sommige schokken zijn misschien te groot, maar de meeste 
maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. Nu lijkt het of de wereld de 
griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze nodig en werkt aan zijn eigen 
immuunsysteem.
Juist nu het klimaat dringend aandacht vraagt, moeten we massaal thuisblij-
ven. De luchtkwaliteit krijgt hier en daar een adempauze en knapt op. We 
kunnen nadenken over of we vaker thuis kunnen werken en de natuur een 
beetje sparen.

Alles is met alles verbonden
We denken soms zo in landsgrenzen, geloofsgrenzen, hokjes en soorten, goed 
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en kwaad, maar deze griepgolf doet daar niet aan mee. In de natuur bestaan 
deze grenzen namelijk niet. Alles is met alles verbonden. We zijn één grote 
familie. We kunnen allemaal geraakt worden en we hebben saamhorigheid en 
solidariteit nodig als onze weerstand beproeft wordt.

We zijn zo’n enorme consumptieve wereld geworden, maar deze griepgolf 
vraagt ons om even te stoppen, de boodschappentas thuis laten, zelf thuis 
blijven, even niet van hot naar her reizen. Even ZIJN in plaats van doen. De 
voorraden die we hebben aanspreken en al het rennen en vliegen en consume-
ren even laten kalmeren. We leven in een 24 uurs maatschappij, nu is het een 
aantal weken of maanden tijd om tot stilstand te komen. We hebben weer lege 
dagen op de kalender, we kunnen thuis zijn met onszelf. We voelen weer hoe 
het is om dagen gewoon samen een gezin te zijn. Met elkaar de tijd beleven.

Het wonder ontdekken
Veel van onze relaties spelen zich deels of geheel af in een digitale dimensie. 
Nu we elkaar niet mogen aanraken en niet mogen knuffelen kunnen we weer 
ontdekken hoe waardevol werkelijk fysiek contact is. Nabijheid en aanraking 
zijn van levensbelang. Soms ontdek je het wonder van iets pas wanneer je het 
even kwijt bent. 

Darwin zei: niet de sterkste of de meest intelligente overleven, maar diegene 
die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen. Dit is een moment 
om onze mee-verander-spieren weer eens flink te trainen. Ook kunnen we 
ontdekken dat onze acties invloed hebben op de mensen om ons heen. We zijn 
van elkaar afhankelijk. Het virus vraagt zorg voor elkaar en onszelf even iets 
ontzeggen om voor de zwakkeren zorg te dragen. The Survival of the Kindest! 

Dus laten we geen schuldigen zoeken, geen complotten bedenken, maar de 
uitdagingen die op ons afkomen aangaan, met zoveel mogelijk medemenselijk-
heid en zorgzaamheid.

© Psycholoog F. Morelli, Italië 
Bron: Saskia de Bruin ~ Saskia de Bruin

De lente wist van niets
Margreet van Leeuwen

Het was 11 maart 2020, straten waren leeg, 
winkels waren dicht en mensen bleven thuis

De lente wist van niets
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En bloemen bleven opkomen en open gaan
en de zon bleef stralen
en de zwaluwen keerden terug
en de hemel kleurde rood en blauw

’s Ochtends werd het brooddeeg gekneed 
en de tulbanden in de oven geschoven
het werd steeds later donker en ’s ochtends
kwam het licht, drong vroeg binnen door
de op een kier staande ramen

Het was 11 maart 2020, jongeren studeerden online
en ’s middags wachtte, zoals gebruikelijk, het tressette kaartspel

Het was het jaar, waarin je alleen naar buiten mocht 
om boodschappen te doen
al gauw ging alles dicht, ook de kantoren
het leger begon alle uitgangen en landsgrenzen te bewaken
want er was niet genoeg plek voor iedereen in de ziekenhuizen
en mensen werden ziek

Maar de lente wist van niets en de scheuten bleven uitlopen

Het was 11 maart 2020, dat iedereen verplicht in quarantaine werd geplaatst
opa’s en oma’s, families en ook jongeren
toen werd het echt angstig 
en alle dagen leken op elkaar

Maar de lente wist van niets en de rozen bloeiden opnieuw

Men herontdekte het genot om samen te eten
om te schrijven en de verbeelding de vrije loop te laten
om te lezen en je te laten meeslepen door de fantasie

Er waren er die een nieuwe taal leerden
die gingen studeren en opnieuw het laatste ontbrekende
doctoraalexamen erbij pakten

Die begrepen wat het is, om echt met volle aandacht lief te hebben 
die stopten met het voor lief nemen van de onwetendheid
die het kantoor sloot en een eethuisje opende met slechts acht couverts
die de verloofde verliet om de liefde voor zijn beste vriend van de daken
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te schreeuwen
Er waren er die dokter werden om een ieder te kunnen helpen, die dit 
anderdaags nodig zou kunnen hebben

Het was het jaar waarin men het belang van een goede gezondheid inzag 
en van oprechte genegenheid
het jaar waarin de wereld stil leek te staan
en waarin de economie te gronde ging

Maar de lente wist van niets en de bloemen maakten plaats voor vruchten

En toen kwam de dag van de bevrijding
we zaten voor de televisie en de premier vertelde live op alle media
dat de noodtoestand ten einde was en dat het virus had verloren
dat alle Italianen samen hadden gewonnen

En toen gingen we de straat op 
met tranen in onze ogen
zonder mondkapjes en handschoenen
onze buurman omhelzend 
alsof het onze broer was

En dat was het moment dat de zomer aanbrak, omdat de lente het niet wist

En was doorgegaan om er te zijn, ondanks alles
ondanks het virus
ondanks de angst
ondanks de dood

Omdat de lente van niets wist

En iedereen leerde wat de kracht van het leven is

    ***
De Italiaanse schrijfster, Irene Vella, schrijft op 11 maart 2020 dit prachtige en 
ontroerende gedicht, ‘De lente wist van niets”, waarin zij ons meeneemt door 
de impact, die zij heeft opgemerkt m.b.t. het coronavirus in Italië. Tien dagen 
voor het begin van de lente, stuurt zij haar gedicht de digitale wereld in. Het 
zal ongetwijfeld in meerdere talen, dan slechts het Nederlands, zijn vertaald. 
In deze vertaling, eveneens vermeld op haar website, wil ik haar gedicht, naar 
vorm en en inhoud, graag met jullie delen. 
https://www.Italie.nl /italia-varia/ italiaans-gedicht-over-het-corona-virus 
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PASEN / LENTE

Pasen…!
Josette Kersters

Alleluia!
 Opstanding!.. Nieuw Leven!.. Vreugde!..
 Licht!.. Vrede!.. Verlossing!..
 Hoop!..

Al deze woorden – en nog wel meer -  zijn terug te leiden tot Pasen. Maar bete-
kent dit dan ook dat we het allemaal zo beleven, het zo ervaren?
Ik begon over dit stukje te denken in het begin van de Vastentijd en was nog 
helemaal niet in Paasstemming! Verhuizen op mijn leeftijd gaat, niet tegen-
staande de vele hulp, niet in je koude kleren zitten.. en hoewel ik het hier best 
naar mijn zin heb, steeds meer ingeburgerd raak en blij ben met de genomen 
beslissing, zijn er ook wel ‘momenten’ waarop het niet allemaal langs een leien 
dakje gaat... En dergelijke momenten hebben we allemaal wel eens af en toe...

Na enkele regenachtige dagen, hadden we een zonnige dag, die tot een wande-
lingetje uitnodigde en omdat de juiste stemmig nog niet zo erg wilde komen 
besloot ik die uitnodiging van de natuur aan te nemen. We zijn hier (in De 
Bilt, red.) bevoorrecht en hebben een fijne groene omgeving. En dat hielp! Om 
het gebouw heen wandelend zag ik overal tekenen van een beginnende lente; 
de natuur had zich niet laten bedwingen door het onvriendelijke weer: de 
krokusjes waren al uitgebloeid, verschillende bedden met narcissen vrolijkten 
het terrein op en tussen het gras staken madeliefjes en kleine paarse bloem-
pjes hun kopje op. Allemaal tekenen van de naderende lente – nieuw leven. De 
natuur had, bijna tegen beter weten in, haar best gedaan.

Voor mij was dit een hulp, niet alleen om te proberen iets hiervan te delen, 
maar ook om mezelf op het komende feest te richten, iets vooruit te kijken, 
om mijn gedachten te richten op wat komen gaat en mij daarop voor te be-
reiden. Want hoe oud we ook worden we zijn nooit klaar om de Heer in zijn 
heerlijkheid waardig te ontvangen… Ieder jaar weer opnieuw krijgen we een 
extra kans om er weer aan te werken en zo steeds weer een stapje dichter in 
Zijn richting te komen. Na een misschien wat vermoeiende en verlammende 
winterperiode brengt de lente nieuw leven en kracht om weer wat verder te 
komen tot de mens die we willen/moeten zijn, een stapje verder naar de opge-
wekte mens levend in het licht van de verrezen heer.

AAN ALLEN VAN HARTE EEN MOOI, ZINVOL PAASFEEST GEWENST!
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Wanneer de lente komt…
Fernando Pessoa

Dit gedicht van de Portugees Fernando Pessoa schreef hij in 1915, terwijl het 
continent in brand stond.

Wanneer de lente komt
En ik dan al dood ben
Zullen de bloemen net zo bloeien
En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar.
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.

Ik voel een enorme vreugde
Bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is.

Als ik wist dat ik morgen zou sterven
En het was overmorgen lente.
Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.
Als dat haar tijd is, wanneer zou ze moeten komen tenzij op haar tijd?
Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn.
Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden, 
Want alles is werkelijk en alles is zoals het noet zijn.

Men mag latijn bidden boven mijn kist, indien men wil.
Indien men wil, mag men dansen en zingen.
Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik geen voorkeur meer kan hebben
Dat wat zal zijn, wanneer het zal zijn, zal zijn dat wat het is.

IN GESPREK MET...

De redactie hoopt in dit jaar Graalvrouwen te interviewen over hun geloofs- en 
spirituele ontwikkelingen. Wat inspireert je nu, is dat veranderd in de loop der 
jaren? Welke rol heeft vroeger en nu de Graal daarbij gespeeld.

In dit nummer een eerste gesprek met Chris de Leeuw, die open en zoekend 
naar woorden iets laat zien van haar inspiratie en geloofsontwikkeling. Ik 
dank haar voor haar openheid, die ook voor mij persoonlijk een geschenk is 
geweest en dat jij nu in dit nummer aantreft.
Voor het volgende gesprek kun je je aanmelden of ik neem het initiatief en bel 
voor een afspraak.
Marthe Link
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"Er zijn geen onwettige mensen! Er zijn onmenselijke wetten."
Marthe Link in gesprek met Chris de Leeuw

Binnenkomend in de hal van Chris haar huis zijn het deze woorden op een 
groot vel stevig papier, die meteen opvallen. Dat zegt veel over Chris, maar als 
ik op het toilet aan de muur een andere tekst zie:
 Voorbij hoe ik jou denk, ben jij
 een stille wenk
 een woord in de wind
 een weten van niets
 voorbij, zoiets...
weet ik, dat beide teksten Chris inspireren om positie te kiezen en daarvan de 
consequenties op zich te nemen.

Het huis van Chris spiegelt haar zijn-in-in-de-wereld, zoals deze beide teksten. 
Overal zie ik sporen van haar activiteiten: een tafel vol paperassen, een com-
puter, folders, briefjes tekenen haar houding van werk-aan-de-winkel. Maar 
er zijn ook heel veel boeken, kleine beeldjes, geschenkjes, die haar herinneren 
aan contacten met mensen en die verdieping bieden in haar keuzen.
Ze heeft zich duidelijk voorbereid op ons gesprek, laat een vol vel papier zien 
en vertelt hoe ze zich voor dit interview weer bezig gehouden heeft met haar 
eigen ontwikkelingsgeschiedenis, niet in het minst het aandeel van De Graal 
daarin.
Waar ik vooral de nadruk wil leggen op haar geloofs-en spirituele ontwikke-
ling, ontspint zich een boeiend verhaal.

In het klassieke R.K. gezin heeft geloof en de Kerk, maar ook de oorlog haar 
sterk gevormd, waar recht en onrecht, gevaar en dreiging haar idealisme en 
plichtsbesef tekenen. Het geloof is een vanzelfsprekende factor in het leven, 
waarbij de katholieke kerk een grote rol speelt, maar ook veiligheid en warmte 
biedt en vorm geeft aan het alledaagse leven. De jonge Joke, zoals ze dan nog 
genoemd wordt, gaat op de dag van ‘Allerzielen’naar de kerk, waar ze een 
paar keer zes maal onzevader's en weesgegroetjes bidt, om chineesjes naar de 
hemel te helpen.
Tijdens de opleiding tot maatschappelijk werk/jeugdleiding komt zij in con-
tact met de zgn. Gidsen-beweging, toen geleid door de Vrouwen van Nazareth 
en besluit zij naar de Tiltenberg te gaan.

Als Graal-lid krijgt Joke in 1950 de opdracht in Schotland te gaan werken, waar 
haar op een gegeven moment wordt gevraagd om in een Passie-spel de rol 
van Jezus op zich te nemen. Om zich daarop voor te bereiden bezoekt Chris, 
zoals ze zich dan noemt (in het Engels is de naam ‘Joke’ een lachertje) enige 
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kruiswegstaties en ziet hoe Jezus afgebeeld wordt als slachtoffer, gehoorzame 
knecht, offerlam, triomfator. En Chris denkt na over wie Jezus is geweest in 
overgeleverde verhalen en in haar eigen ervaring. Chris begint kritisch te kij-
ken naar geloof zoals door de kerk vormgegeven en haar persoonlijk geloof en 
kiest positie. De jaren in Schotland hebben Chris sterk gevormd en een groot 
bewustwordingsproces op gang gebracht.  
Chris heeft een basishouding van: ‘Ik wil openstaan voor alles wat op mijn pad 
komt en daar gehoor aan geven, in samenspel met de God-in-mij, ook al lukt 
me dat lang niet altijd’. 
"Hier - mij" een uitspraak die ze hoort in een inleiding en waarin ze zichzelf 
herkent als geroepen zijn; niet ik neem het initiatief om naar God te gaan, 
maar God roept mij en daarop wil ik reageren: "Hier ben ik met alles wat ik 
ben."

Terug in Nederland in de jaren zestig merkt ze door deelname aan een cursus 
‘Mystiek voor gewone mensen’ hoe haar eigen spiritualiteit zich ontwikkelt 
tot een kritisch Kerk- en Graallid. En als ze in contact gebracht wordt met de 
Dominicuskerk, een basiskerk-gemeente in Amsterdam, waar mensen uit het 
hele land bijeenkomen om te vieren, te zingen, het brood te delen; komt ze 
spiritueel thuis. Ze neemt afstand van de Graalbeweging, maar het Graal-zijn 
zit zo in haar bloed, dat ze na enige jaren terugkeert als ‘vriendin’.

Wat is, terugkijkend vormend geweest in de ontwikkeling van de relatie met 
God. De vele namen, die je kunt bedenken voor God als flitsen van God, hielpen 
in deze relatie-ontwikkeling; zolang je maar heel goed beseft, dat je God mag 
benoemen zoals je wilt, maar weet, dat God onbenoembaar is.
Aarzelend probeert Chris een ervaring met mij te delen, die ze benoemt als 
‘Godservaring’  waar taal tekort schiet, maar die haar heel bewust heeft ge-
maakt deel uit te maken van het ‘Godsbewustzijn’ een bewustzijn van liefde, 
zijn-in-de-liefde. Deze ervaring kan alleen maar stamelend verteld worden en 
ik voel, dat de grond waarop ik nu sta even heilige grond is door de zoekende 
benoemingen.

Wat nu voedend is en richting geeft aan Chris' spirituele- en geloofsontwik-
keling zijn de vieringen in de Dominicuskerk, maar ook de ontwikkelingen in 
de Graalbeweging, die voor Chris reiken naar een toekomst om vertrouwen in 
te hebben. De ontwikkelde programma's bieden vrouwen mogelijkheden tot 
spirituele groei, reiken voorbij grenzen van institutie en voorschriften. 
En waar de Graal in Nederland en Internationaal het zoekend en actieve geloof 
van en in vrouwen overal ter wereld stimuleert en voedt heeft de Graal toe-
komst, in spiritueel en religieus opzicht en dat de wereld ten goede komt.
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GRAALNIEUWS

Lieve Graalvrouwen,

In deze vreemde en ook angstige tijd wil ik graag een oproep aan jullie doen 
om elkaar niet los te laten. Ook al kunnen we elkaar niet zien, laten we alle 
mogelijke manieren om contact te maken benutten. Bel of mail elkaar, stuur 
elkaar kaartjes. Skype als je kunt. Laten we bidden en een kaars aansteken en 
vragen om steun en hoop.

Als jij mijn hulp nodig hebt laat het me dan weten. Ik kan altijd proberen een 
oplossing te vinden. 
Laat het me ook weten als je je zorgen over iemand maakt.

Samen moeten we hier doorheen. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen en 
elkaar vasthouden.

Veel kracht gewenst,
Gezien van der Leest,
mantelzorger voor de Graalbeweging
020-6829260 of 06-44876826
gezienvanderleest@gmail.com

Vastenactie in Fraterhuis St. Joseph in De Bilt  
voor Stichting VPSG
Gezien van der Leest

De Graalvrouwen die in St. Joseph wonen mochten dit jaar het doel bepalen 
van de jaarlijkse Vastenactie. Zij kozen ervoor om geld in te zamelen en infor-
matie te geven over het werk van de VPSG, advies en ondersteuning bij vragen 
rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving. Dit past bij de Graalinzet om 
de problematiek van geweld tegen vrouwen aandacht te geven. In het verleden 
was de Graal ook actief in de strijd tegen vrouwenhandel en vandaag de dag 
steunt de Nederlandse Graalbeweging het werk van de VPSG.
Elke zondag na de viering is er aandacht geweest voor de problematiek en er 
stonden informatieborden in de gang. 
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Het werk van de VPSG kan gesteund worden met een bijdrage op banknum-
mer NL81 TRIO 0212265717 tnv Stichting VPSG ovv Vastenactie

 Josette Kersters en Joke van Neerven bij de informatie in de hal

‘Als een Mantel…'
Gezien van der Leest, Mantelzorg voor de Graal

Ik denk dat we nog nooit zo vaak de combinatie kwetsbaar 
en ouderen in de media hebben gelezen en gehoord als de 
afgelopen weken. Kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen 
moeten beschermd worden tegen het Coronavirus. Kwetsba-
re ouderen krijgen te maken met enorme beperkende maatregelen.
Kwetsbare ouderen. Voor mij hebben ze een gezicht en hebben ze ieder een 
eigen naam. Is het mijn moeder of schoonmoeder. En zo is het natuurlijk voor 
iedereen. We zijn met elkaar verbonden en die verbinding maakt ons nu zwak 
(want: kans op besmetting) en ook sterk (je bent hierin niet alleen).
En er kruipt vanzelf een knoop in je maag want hoe al die geliefden te bescher-
men tegenover zoiets onzichtbaars en ongrijpbaars? Dat kunnen we niet, we 
kunnen alleen maar proberen er zo goed mogelijk doorheen te komen met 
elkaar en alleen.

Het is zo een hele bijzondere Vastentijd waarin we allemaal offers brengen en 
moeten blijven vertrouwen op onze eigen kracht en dat we gedragen zullen 
worden. Sterker nog, zoals in de woorden van Hein Stufkens, al gedragen zíjn!



15

Even als in één beweging
ligt een meeuw gewichtloos op de wind.
Dus als ik nu eens in zee ging
zou die mij dan wiegen als een kind?
Heel je leven 
al je dagen
ben je al gedragen en bemind.

Hoe de Graal mij inspireert
Christien Pauli

Ik ben 27 jaar oud en vierdejaarsstudent aan de HBO Theologie opleiding 
in Ede. Vanuit mijn stage bij de, nog jonge, vrouwenorganisatie LUME, een 
beweging van licht, kwam ik bij de Graalbeweging terecht om inspiratie op te 
doen voor mijn eigen stageplaats. En geïnspireerd ben ik! De wijsheid van de 
vrouwen en de creativiteit in de activiteiten hebben mij ontzettend geïnspi-
reerd. Gegrepen werd ik, door jullie motivatie en liefde om andere vrouwen te 
bekrachtigen, te stimuleren om te groeien en te includeren in de maatschappij.

Mijn stageplaats LUME
Bij LUME willen we vrouwen inspireren en motiveren om hun geloof te delen 
met anderen. Maar hoe dan? Denken we soms. Meestal via de sociale media 
bedenken we allerlei manieren om  dit te doen. Wij verlangen ernaar om 
vrouwen in hun kracht te zetten en een licht te zijn in hun omgeving, op hun 
eigen manier. Ook is er contact met een aantal buitenlandse vrouwen, uit 
bijvoorbeeld Oeganda, India en Venezuela. Zij inspireren ons door hun hele 
eigen manier van 'het geloof delen'. Kijk maar eens op www.wijzijnlume.nl. Ik 
onderzocht bij de Graalbeweging hoe ik deze inspiratie kon vergroten. Wat mij 
het meest is bijgebleven omschrijf ik hieronder.

Ervaar het maar
Ikzelf denk het meeste in woorden, want zo wordt mij dat aangeleerd op 
school en in de maatschappij. Veel is cognitief. ''Juist in onze samenleving 
communiceren wij het meeste met taal'', zei ook Carla van Tiel toen ik haar 
interviewde, ''maar er zijn veel andere manieren waarop je met elkaar kunt 
communiceren en elkaar kunt leren kennen.'' Bij de Graal mocht ik juist 'er-
varen'. Ervaren wie ik was, dat ik er mocht zijn, voelen wat er in mij omgaat... 
Mijn zintuigen werden allemaal geprikkeld en ik ervoer bij de Graal meteen 
dat ik er mocht zijn. Erkenning, met elk zintuig. Wat bijzonder was dat. 
Hierna omschrijf ik in twee korte verhalen van twee activiteiten die ik bij-
woonde waar dit gebeurde.
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Vrouwenvredescirkel
Ik werd geïnspireerd door de Vrouwenvredescirkel. In meditatie geleid door 
Hilde Debacker mocht ik mezelf vrede geven, de ander vrede wensen, de we-
reld vrede toewensen. Ik mocht een innerlijke glimlach hebben voor mezelf en 
voor de ander. Een innerlijke glimlach, een tederheid naar mijn pijnlijke plek-
ken, mijn negatieve gevoelens en naar mijn naaste. Genade, noem ik dat. Naar 
mezelf, maar ook naar diegene die mij bijvoorbeeld chagrijnig afsnauwt, of die 
mij negeert. Die me misschien veroordeelt. Waarom? Dat is genade. Had Jezus 
dat niet ook gedaan? De liefde die ik mag hebben voor mezelf en mijn naaste 
is Gods liefde voor de wereld. Niet mijn eigen liefde om voor mezelf te houden, 
maar Gods liefde die ik heb ontvangen voor niets en weer door mag geven.
Het geeft mij wonderbaarlijk genoeg vrede, te denken op deze manier, te 
weten dat we allemaal hetzelfde verlangen. Het maakt ons allemaal gelijk, stre-
vend naar hetzelfde. Juist even geen woorden, maar de ander vrede toewen-
sen... Het gebruiken van mijn lichaam en stilzetten van mijn cognitieve brein 
gaf een vrede en inlevingsvermogen op een andere manier dan ik gewend was.

De Ont-moeting
Mijn inspiratie tijdens de Ont-moeting. In een kring stond ik, en ik hoorde mijn 
bijnaam. De naam die mijn ouders altijd noemden toen ik nog heel klein was. 
Die intieme kleine naam, nu door vreemden genoemd, en herhaald, tot het 
geluid langzaam uitdooft.
Verlegen word ik ervan, dat die naam opeens klinkt. Maar als ik naar de 
gezichten in de kring kijk, zie ik alleen maar een soort verwondering op de ge-
zichten. Een emotie zonder oordeel. Ken ik dat nog? Of verwacht ik bij iedere 
klank een oordeel. Elk stukje van mezelf dat wordt beoordeeld en prestatiege-
richt moet zijn. 
Niks moet, alles mag. We zijn allemaal uniek, we zijn allemaal hetzelfde. 
Nieuwsgierigheid, wie ben jij? Wie is die ander? Spelen, gek doen, acteren. 
Kennismaken. Een kinderlijke nieuwsgierigheid naar wie jij bent, maar wat 
misschien wel zal uitgroeien naar een theater, het theater van de onderdruk-
ten.
Door het ervaren en voelen van deze activiteit, ontdekte ik wat het effect is van 
spelenderwijs activiteiten doen. De verbinding tussen mensen krijgt vorm op 
andere manieren. Prachtig toch?! Er is ruimte voor kwetsbaarheid en gevoel 
van vrouwen.

Wat ik meeneem
Wat ik meeneem van de Graalbeweging is deze erkenning voor ieder mens. 
Het is van wezenlijk belang elkaar te erkennen en te includeren. Dan komt een 
mens tot zijn recht en ervaart ze het belang van haar bestaan. ''Maak jezelf niet 
kleiner dan je bent. Je heb veel te bieden. Maar maak jezelf ook niet groter dan 
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je bent.'' vertelde Rachelle van Andel in het interview dat ik met haar hield.
Wat een inspirerende beweging die ik niet zal vergeten! Het resulteert er bij 
de vrouwenbeweging LUME in dat we meer 'real life' contact willen tussen de 
buitenlandse vrouwen en de Nederlandse vrouwen. We willen dat vrouwen 
elkaar echt leren kennen. Dat er actuele thema's worden besproken, net als bij 
de Graal en dat er meer wordt gedeeld dan slechts woorden. Wij zijn zoveel 
meer dan slechts woorden, al onze zintuigen mogen worden aangesproken. 
Zoals ik werd erkend en gezien, hoop ik dat de Graalbeweging zelf ook gezien 
zal blijven worden door de vrouwen in de maatschappij.

VERSLAGEN

Het leven stelt een vraag
Lezing bij het 100-jarig bestaan van de vrouwen van Bethanië
Ine van Emmerik

In afgelopen jaren nam ik deel in de leesgroep die meedenkt bij de geschied-
schrijving van de vrouwen van Bethanië. We voeren rijke gesprekken die 
bijdragen aan een groeiend palet van teksten en verhalen die door Gabrielle 
worden geschreven. 

Ik voel me in dit proces een soort fa-
milielid. De vrouwen van Bethanië zijn 
in hun ontstaansgeschiedenis verbon-
den met die van de Graalbeweging. 
De Graalbeweging maakt deel uit van 
mijn levensverhaal. Dat begon twintig 
jaar geleden toen ik het boek Gevaar-
lijk Modern redigeerde, met verhalen 
van Graalvrouwen van het eerste uur. 
Sindsdien bleef geschiedschrijving een 
van de rode draden in mijn werk voor 

de beweging. Er waren verhalen aan de keukentafel en een hoofdstuk in het 
laatste boek van Marjet Derks over de geschiedenis van de Graalbeweging. Het 
sluit aan bij mijn diepgevoelde overtuiging dat het de moeite waard is om de 
inspirerende levensverhalen van vrouwen zichtbaar te maken. 

Mijn actieve betrokkenheid bij de Graalbeweging eindigde enkele jaren gele-
den helaas in een pijnlijke teleurstelling. Maar de verbondenheid met het ge-
dachtengoed blijft en de persoonlijke vriendschappen ook. Ik nam de opgeda-
ne bagage verder mee op mijn levenspad. Het verrijkte mijn deelname aan de 
leesgroep; ik kon daar onbezwaard putten uit een belangrijke inspiratiebron 
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in mijn leven en dat spiegelen aan de verhalen over de vrouwen van Bethanië. 
Ik wil hier een paar van die associatieve reflecties delen. 

Er zijn een aantal terugkerende thema’s die mij herinnerden aan mijn geschie-
denis in de Graalbeweging, aan vragen die het leven mij stelt. Allereerst: de 
kracht van begeestering. De vrouwen van Bethanië gebruiken andere woor-
den, maar ik herken het gezamenlijke erfgoed, geplant door Van Ginneken. In 
de woorden van de eerste vrouwen van de Graalbeweging heet dat: Wij gaan 
de wereld bekeren! De geest vormt de aanzet tot een doorlopend zoekproces. 
Die geest is groots én klein, heb ik ervaren. Zij manifesteert zich in een verlan-
gen dat teer, vluchtig en krachtig tegelijk is. Het wordt voor mij een levende 
realiteit in de ontmoeting tussen mensen, mensen die er werkelijk aandachtig 
voor elkaar zijn. 

De geest maakt een doorlopende weg naar binnen en weer terug de wereld 
in, daarin zijn begeestering en actie natuurlijk met elkaar verbonden. Die 
geest maakt strijdbaar in de verbondenheid met anderen tegen destructieve 
krachten in de wereld, met name voor en door vrouwen. Het is een strijdbare 
begeestering die van alle tijden is, ze staat in de traditie van de mystieken en 
de begijnen. Dat roept natuurlijk ook spanningen op, tussen ieders persoonlij-
ke levensverhaal en dat van de groep. Wat is in die doorlopende gezamenlijke 
zoektocht de beste weg om de idealen vorm te geven? 

De gezamenlijke begeestering leidt tot grootse daden. Het is boeiend en inspi-
rerend om te lezen wat de vrouwen van Bethanië aangingen en voor elkaar 
kregen. Al zit het grootse wat mij betreft ook in de effecten die hun werk had 
op vele individuele mensenlevens. De schaduwzijden waren er ook. De begees-
tering kan verworden tot een ‘heilig moeten’, zoals Marjet Derks dat noemt. 
Daarin kan men elkaar gaan misverstaan, wat kan leiden tot pijnlijke teleur-
stelling en vervreemding.   

Er is nog een spanning, een soort basso continuo, die tussen actie en contem-
platie. In de verhalen komt het meermalen aan de orde. Wat is het betere, wat 
verdient meer gewicht? Han de Wit stelt in De verborgen bloei nuchter vast dat 
dat eigenlijk een schijntegenstelling is en dat ben ik met hem eens. Het gaat 
om een doorlopend balanceren tussen twee wegkanten die onlosmakelijk zijn 
verbonden, in het zoeken naar een balans tussen doen en zijn. Het lopen van 
de geestelijke weg vraagt om evenwichtskunst, om een doorlopend cultive-
ren van een wakkere ontvankelijkheid, zoals de Wit dat noemt, in bidden én 
werken. 
Juist als hoge idealen leiden tot een teleurstelling is het leven een grote vraag. 
Soms is de Geest dan ver te zoeken, zo heb ik ook ervaren. Wat geeft dan hoop? 
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Maaike de Haardt reikte mij een nieuw perspectief aan in haar rede “Over 
hoop, verlangen en verandering”. Hoe wankel en onzeker ook, in hoop zit een 
verlangen naar verandering. Deze tijd stelt nieuwe en forse uitdagingen, waar-
bij ons de hoop vaak in de schoenen kan zakken. Zij pleit voor het cultiveren 
van hoop als een basis van gemeenschappelijkheid, waaruit nieuwe allianties 
kunnen ontstaan. Dat kunnen verbindingen zijn die op het eerste gezicht niet 
voor de hand liggen. De geschiedenis van de vrouwen van Bethanie maar ook 
die van de vrouwen van de Graalbeweging laat zien dat ze er altijd al waren, 
die allianties van hoop. Zij zijn een voorbeeld van een hoopvolle ‘sisterhood’, 
bijeengehouden door kleine draadjes van verbondenheid en praktische steun. 
Daar is een klik, een vriendschappelijke verbondenheid die jarenlang kan slui-
meren en dan weer geactiveerd kan worden. 

We hebben nieuwe praktijken van hoop nodig, zegt de Haardt en ze roept op 
om die te zoeken en te beschrijven. Dat is niet gemakkelijk, maar ik zie het wel 
als een creatieve uitdaging. Een persoonlijk voorbeeld. Ik lees en ik schrijf veel, 
altijd al, en poëzie is daarin een rijke inspiratie. Poëzie is een taal die er kan 
zijn als we door het leven met stomheid worden geslagen. Zij geeft woorden 
aan het paradoxale in het leven; tussen het wit van de regels kan opwellen wat 
wijsheid is. Wijsheid als een weg van doorlopend zoeken om het leven seri-
eus niet ernstig te nemen. Wijsheid om ruimte te scheppen voor hoop en het 
verlangen naar verandering. 
De Poolse dichteres Szymborska verwoordt dat mooi op de haar zo kenmer-
kende eigen wijze in Onder een kleine ster. 

Mijn excuus, toeval, omdat ik je noodzaak noem.
Mijn excuus, noodzaak, als ik me niettemin vergis.
Word niet boos, geluk, omdat ik je als mijn geluk beschouw.
Reken me niet aan, doden, dat u smeulend in mijn geheugen kwijnt.
Mijn excuus, tijd, dat ik per seconde zoveel wereld over het hoofd zie.
Het spijt me, oude liefde, dat ik mijn laatste als de eerste beschouw.
Vergeef me, verre oorlogen, dat ik bloemen mee naar huis neem.
Vergeef me, open wonden, dat ik me in mijn vinger prik.
Mijn excuus, roependen uit de afgrond, voor de plaat met het menuet.
Mijn excuus, mensen op de stations, dat ik om vijf uur ’s morgens slaap.
Pardon, in 't nauw gedreven hoop, dat ik soms lach.
Pardon, woestijnen, dat ik niet met een lepel water aan kom rennen.
En ook jou, valk, sinds jaren dezelfde, in dezelfde kooi,
roerloos starend naar altijd hetzelfde punt,
vraag ik om vergiffenis, ook al mocht je een opgezette vogel zijn.
Mijn excuus, omgehakte boom, voor mijn vier tafelpoten.
Mijn excuus, grote vragen, voor mijn kleine antwoorden.
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Waarheid, let alsjeblieft niet al te erg op mij.
Ernst, betoon je grootmoedig.
Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je sleep pulk.
Klaag me niet aan, ziel, omdat ik je zelden heb.
Mijn excuus aan alles, omdat ik niet overal kan zijn.
Aan allen, omdat ik niet elke man en vrouw kan zijn.
Ik weet dat niets me rechtvaardigt zolang ik leef, omdat ik mezelf in de weg sta.
Neem me niet kwalijk, taal, dat ik pathetische woorden van je leen
en vervolgens veel moeite doe om ze luchtig te laten klinken. 

Het leven stelt een vraag en dat zet aan tot een doorlopend zoeken, je nieuws-
gierige neus achterna. Want het verlangen roept jou en brengt je steeds weer 
op onverwachte plaatsen. Kennelijk zijn dat dan de plaatsen waar jij moet zijn. 

Praten over Traditie Gender en Seksualiteit
Fieke Klaver - bestuurslid OVS en VPSG

Met steun van de Graalbeweging verscheen 
een Special van de ZijSpiegel, als verslag van 
het seminar Traditie en Seksualiteit dat in 
2019 voor en door vrouwen gehouden is. 
Het seminar werd georganiseerd door het 
platform Tra-Ge-Seks, dat spontaan ontstond 
na de Oecumenische Vrouwensynode bijeen-
komst in 2017. 
Dagvoorzitter was Naima Azough. Er waren 
40 deelneemsters met verschillende levensbe-

schouwelijke achtergrond, uiteenlopende leeftijden en opvallend veel professi-
onele ervaring op het gebied van begeleiding van vrouwen.

Het programma bestond uit korte impressies vanuit drie religieuze tradities 
en van de actualiteit van omgaan met seks in Nederland. Daarna twee rondes 
workshops en een korte interactieve afsluiting. 

Enkele impressies van deelneemsters:
• Ik vind dat de taboes over deze onderwerpen doorbroken moeten worden. 
Vooral vanuit de islam, waar ik mijn kracht uit haal. Vrouwen praten niet ge-
makkelijk over taboes en moeilijkheden vanuit hun cultuur of geloof. Daarom 
pleit ik voor meer van deze bijeenkomsten. Ik ben getroffen door de overeen-
komsten in de religies als het om seksualiteit gaat.
• Ik heb iets geleerd over het beeld dat er van Eva bestaat. Door de Christe-
lijke traditie wordt zij binnen dit verhaal afgeschilderd als een slechte vrouw 
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die Adam verleid heeft het verkeerde te doen. Dit 
negatieve beeld, dat vrouwen niet te vertrouwen zijn, 
heeft eeuwenlang het vrouwbeeld binnen onze cultuur 
beïnvloed. Vanuit het Jodendom wordt dit verhaal 
anders geïnterpreteerd, Adam is binnen deze uitleg net 
zo verantwoordelijk als Eva, ze worden dan ook samen 
uit het Paradijs gezet. 
• Vanuit een humanistische achtergrond ben ik verrast 
door de aandacht voor genieten in het jodendom. Ver-
der besefte ik ineens dat onze seculiere samenleving 
wel veel vrijheid kent, maar ook geen bedding meer 
heeft voor beleving van tederheid en het heilige van 
seksualiteit.
• Geweld tegen vrouwen heeft mijn aandacht. Nu ben ik benieuwd naar een 
mogelijke positieve inbreng vanuit de religieuze tradities.
• Ik proef na met een cranberry, om zijn niet eenduidige smaak. Zoals seks 
twee kanten heeft, genot en ongemak. Voor elke vrouw, in elke religie.

Presentatie van het verslag
Op 10 december 2019 werd dit verslag gepresenteerd tijdens een expert- 
meeting van hulpverleners, georganiseerd door de gemeente Amsterdam in 
het kader van de Week zonder geweld.
Een zaal vol (in onze ogen vooral) jonge mensen van multiculturele komaf 
boog zich over de voorwaarden voor kinderen om ‘veilig’ op te groeien. 
Natuurlijk spelen ook boodschappen over seksualiteit daarbij een rol. In onze 
workshop kwam het gesprek daarover gemakkelijk op gang. Na korte inleidin-
gen over basiswaarden van opvoeding volgens de drie religies, uitlopend in 
stellingen. De dialoogmethode van de Stichting Kezban sloeg goed aan.

Mij trof hoeveel initiatieven er zijn in een wijk als Amsterdam West en hoe 
buurtbewoners, hulpverleners, religieuze vertegenwoordigers en het wijk-

team van de politie samen overleggen over zaken die 
zich voordoen. Bemoedigend te horen hoe er ook man-
nengroepen ontstaan waar mannen over zichzelf en 
hun gevoelens leren praten. Met dezelfde werkvormen 
als ik me herinner uit de vrouw- en geloofbeweging van 
de jaren tachtig.

Voor een buurtbijeenkomst in het kader van de Interna-
tionale Vrouwendag op 7 maart 2020 werd het plat-
form opnieuw uitgenodigd om een workshop te geven 
in Amsterdam West.
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En zo zal het, hopen wij, nog even door gaan. Mede dankzij de Graalvrouwen.

De Special van de ZijSpiegel is nog te bestellen via een mail aan 
fiekeklaver@gmail.com

Nieuwjaarsviering Graalhuis 
Amber Coomans

25 januari vierden we in het Graalhuis het net aangebroken nieuwe jaar. Er 
hing zoals altijd een warme en welkome sfeer in het huis, maar dit jaar was 
de nieuwjaarsviering extra verbroederend (of verzusterend in ons geval), 
omdat de nadruk lag op samen zingen en samen luisteren naar poëzie. Andrea 
Hauser, die onder andere Wereld Zang Ochtenden begeleidt in het Graalhuis, 
leerde ons onder begeleiding van haar gitaar een aantal prachtige traditionele 
en spirituele liederen van over de hele wereld. Steeds legde ze de boodschap 
van de liederen uit, die vaak een link hadden met de liefde voor onze planeet: 
the earth is a woman and she will rise! Marthe Link droeg tussendoor een 
aantal prachtige gedichten voor, geschreven door haarzelf en anderen, waaruit 
veel liefde sprak en een mooi samenspel ontstond met Andrea. 

Na een toast op het nieuw jaar en een heerlijke lunch waar iedereen uitgebreid 
met elkaar kon bijpraten gingen we verder met het thema ‘aarde’. We stonden 
stil bij wat liefdevol en bewust omgaan met de aarde voor ons betekent. Ieder-
een kon de wereldbol letterlijk even vasthouden, doordat we een opblaasbare 
bal in de vorm van de aarde rond lieten gaan in de kring. Door uiting te geven 
aan onze liefde, ons verdriet en onze dankbaarheid ontstond er als het ware 
een levende liefdesbrief aan Moeder Aarde. “Sorry voor wat we je hebben aan-
gedaan.” “De aarde draagt ons, nu draag ik haar eventjes, en ik omhels haar.” 
“Dat we wat aardiger mogen zijn voor onze aarde.” Een aantal Graal- 
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leden uitten ook hun hoop voor de toekomst: dankbaarheid en vertrouwen in 
de nieuwe generatie die lijkt in te zien dat er nu echt iets moet gebeuren. 

Ik weet zeker dat zowel het groepje jonge sympathisanten van de Graal, die 
liefkozend tot Graalveulens zijn gedoopt, als de oudere leden van de Graal, ge-
inspireerd zijn geraakt door de uitingen van liefde voor het ondermaanse. Dat 
we het nieuwe jaar in mogen gaan met een groeiend liefdevol vertrouwen. En 
mogen we de verbinding met onszelf, elkaar, en de natuur om ons heen steeds 
weer proberen te voeden. Het moge duidelijk zijn dat samen zingen, stil zijn en 
ervaringen delen daar enorm aan bijdraagt! 

Genesis

    het was de zesde dag. Adam stond klaar.
    Hij zag de eiken met hun volle greep
    in het niets. Macht is een kwestie van vertakkingen.
    Hij had de bergen gezien, opbergruimtes van
    alleen maar zichzelf, hoge leegstaande kelders.
    En herten. Met hun poten zo dun als stethoscopen
    stonden ze te luisteren aan de borst van de aarde,
    en zodra ze iets hoorden, liepen ze weg
    de uitvinding van het pizzicato met zich meenemend,
    verten in. Herten.
    En hij had de zee gezien, het laden en lossen van drukte,
    waar je rustig van werd. En de lege herzerige gebaren
    van de wind, van kom mee, kom mee, en niemand volgde.
    En diepte, afgronden waar je moeilijk van werd. En zwijgen,
    want dat deed het allemaal, en te groot zijn.
     En toen zei God: en nu jij.
    Nee, zei Adam.
    Herman de Coninck
     
    En toen vroeg God de vrouw: en nu jij?
    Ja, zei Maria,
    mij geschiede naar jouw woord.
 
    En de bijbel werd een omhelzing
    en een kind werd geboren
    Immanuël.
    Marthe Link
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Bezoek aan Duitsland
Chris de Leeuw

Met negen Nederlandse Graal-80plussers naar Heppenheim waar we samen 
met Duitse Graalleden een heel fijn weekend hielden.
In een ruime zwarte bus met een behulpzame chauffeur werd ieder van ons 
thuis opgehaald en zondagavond weer veilig thuisgebracht, we voelden ons 
verwend! Het was een lange reis die zo’n 10-11 uur duurde voor degene die 
het eerst, respectievelijk het laatst in de bus zat. Het bisschoppelijke conferen-
tiegebouw in Heppenheim was een prima oord voor ons!
Na een hartelijke ontvangst was het eerste wat ik op de Graaltafel met leesvoer 
zag een boekje over ‘Der Synodale Weg’, die bisschoppen en leken samen wil-
len gaan, om de problemen en spanningen van hun kerk proberen op te lossen. 
Was dit ook maar in Nederland mogelijk! De grapjes in het boekje gaven de 
sfeer aan:

 “Zuerst die guten Nachricht: die deutchen 
katholische Bischöfe haben einmütig 
beschlossen, tiefgreifende Reformen in 
unsere Kirche auf den Weg zu bringen!“
En in de gevangeniskogel: ‘Vatikan‘: “Nie-
mals”.

“Neuer Führungsstil”
Karikaturen: Gerhard Mester

Afgesproken was dat het thema van dit weekend zou zijn de Encycliek van 
de Paus: ‘Gaudete et exultate’. De graalgroep van München had het met zorg 
voorbereid. Christa Werner benadrukte dat het niet alleen om het thema ging, 
maar vooral om het ontmoeten van elkaar. Dat gebeurde vooral in de kleine 
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discussiegroepjes en aan tafel, we hadden er best wat meer tijd aan willen 
besteden. 

Toevallig waren het drie Maria’s die duidelijke samenvattingen van de hoofd-
stukken gaven: Maria B, Maria K en Maria S.
Ik probeer enkele ideeën eruit te lichten:
- De paus geeft allerlei concrete voorbeelden uit het alledaagse leven die lei-
den tot heiligheid, die mensen individueel kunnen doen, zoals bijstaan van hun 
naasten, of professioneel als arts, thuishulp of hoe dan ook, of politiek door te 
werken aan nieuwe structuren, afhankelijk van ieders eigen talenten en moge-
lijkheden. Eigenlijk het gewone alledaagse met liefde doen – ‘de middenklasse 
van heiligheid’.
- ‘Wie alles duidelijk en zeker wil hebben, pretendeert de transcendentie van 
God te beheersen’ – we weten niet wie God is en ook niet wie God niet is. 
- We hoeven het niet allemaal zelf te doen, perfect te zijn in wat we doen:  het 
is niet mijn kracht, mijn wil, maar genade, maar daar wel aan meewerken.
- Telkens weer werd de noodzaak van de gemeenschap benadrukt om God in 
eigen leven waar te kunnen maken, om niet te verdwalen in een eigen-bedach-
te-God.
- Velen van ons hadden een grote aversie voor het woord ‘heilig’. Vraag een 
kind wat heilig zijn is, die zal zeggen “dat moet je zó doen” en de handjes 
vouwen en haar hoofd schuin houden! Kijken naar al die heiligen in de kerk, 
dat is iets onhaalbaars voor ons gewone mensjes. De suggestie dat we in plaats 
van ‘holy’ ‘whole’ zouden gebruiken, ja dat lag ons meer. Voor mij was het 
een gemengd beleven van ‘ja hoor, dat heb ik allemaal al zo dikwijls gehoord’ 
en ‘goed om er nog eens mee bezig te zijn’ – ik vermoed dat meerderen wel 
een moment van herkenning hebben gehad. De Duitsers hebben een goed 
spreekwoord over niet alles te zwaar zien en humor: ‘Humor ist der Knopf der 
verhindert dass uns der Kragen platzt’.

Wat ik zeker ook wil vermelden is dat toevallig onze reis net in het carnavals-
weekend viel, dat was een vreugdevolle bijkomstigheid! Zaterdagavond ver-
schenen Maria Schwab en Gerda Kaufman in carnavalskledij in onze versierde 
feestzaal en konden wij onder het genot van een heerlijke vruchtendrank hun 
Büttenreden beluisteren waarin op komische wijze de Graalgeschiedenis van 
Duitsland en ook andere zaken verteld werden. De volgende morgen gingen 
we naar de Domkerk waar de meeste mensen een gek hoedje of andere car-
navalskledij droegen. In deze oecumenische evangelisch/katholieke viering 
stond op de orde van dienst: ‘Eucharistiefeier mit den Elferräten der Hep-
penheimer Narrenschar’ u.s.w. Het was een ervaring om liederen te zingen 
als: ‘Lobe den Herren’ zowel als: ‘Heile, heile Gänsje, es ist bald wieder gut, es 
Kätzje hat e Schwänzje. Heile, heile Mausespeck, in hunnert Jahr is alles weg.’ 
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Dit is in dialect evenals de preek die op rijm was, half serieus en half carnava-
lesk waarna telkens het orkest een soort alaaf akkoord gaf en iedereen hard 
applaudisseerde, bijv. ‘over de liefde ook voor je vijanden en ‘dan denk ik niet 
aan Trump of Poetin, maar aan je schoonmoeder’. Luid applaus! Toevallig ging 
de preek vooral over liefde en heilig leven – bekend terrein voor ons! 

Door al die festiviteiten was er geen tijd meer voor ‘Auswertung und Zukunfts-
planung mit den NL‘ – een hele goede reden om dit goede en zinvolle weekend 
nog eens te herhalen.
 
Tot spreken horen
Ine van Emmerik

Op 11 februari vierde Stichting VPSG in Haarlem het blijde en het verdrietige 
feit dat ze 35 jaar bestaat. VPSG biedt pastorale counseling aan vrouwen en 
mannen die overlevende zijn van seksueel misbruik en geeft advies en voor-
lichting over hoe godsdienst en seksueel geweld verweven kunnen zijn. Het 
35-jarig bestaan is verdrietig omdat het werk waarvoor VPSG in het leven 
werd geroepen nog steeds heel nodig is. Maar het is ook feestelijk omdat er 
terug kan worden gekeken op veel mooi en dankbaar werk. VPSG doet me den-
ken aan wat Maaike de Haardt een praktijk van hoop noemt: gedreven door 
het verlangen naar verandering brengt de hoop op verbetering je in beweging, 
stap voor stap ga je verder. 

De jubileumviering van VPSG werd om dat dubbele van het feestelijke en het 
verdrietige een plek te geven dan ook een oogstdag genoemd. Helaas kon ik 
niet bij de dag aanwezig zijn, maar de inspirerende lezing van Heleen Zorgdra-
ger, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, is gelukkig nog 
te lezen op de website. Ik wil daar graag wat over delen. 

Heleen verhaalt over het belang van het praten over seksueel geweld bin-
nen de kerken waar VPSG vanaf het begin op heeft ingezet. Het motto is nog 
steeds: Praat er over! Ze vertelt over het geduldig en volhardend zoeken naar 
wegen in levens die na een trauma nooit helemaal helen, of soms helemaal 
niet. VPSG geeft daar ruimte voor en zoekt naar krachtbronnen op deze weg, 
in het opdelven van herlezen van (Bijbel)verhalen en het vormgeven van ritu-
elen, zoals een zalving. Heleen Zorgdrager trekt voor de houding die voor dit 
werk nodig is de parallel naar het stille ‘erbij zijn’ van de Stille Zaterdag in de 
Goede Week. 
Dat is er vooral in het oneindig zorgvuldige en geduldige luisteren van de 
begeleiders, in een open gesprek, zonder behandelplan of behandeltermijn, 
opdat men kan verder leven op een manier die men als zinvol ervaart. Heleen 
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refereert aan wat de Amerikaanse theologe Nelle Morton “hearing into speech” 
noemt. Heleen noemt dit luisteren een vorm van heilige vriendschap. Dat pro-
ces wordt mooi verwoord in een lied uit de bundel Eva’s lied II (nr. 36):

Tot spreken heb je mij gehoord,
tot nieuwe levenskracht.
Ervaring, eerder nooit verwoord,
wordt aan het licht gebracht.
 
Tot spreken heb je mij gehoord,
en tijdens mijn verhaal
ontstaat in mij een ander woord,
begin van nieuwe taal.
 
Tot spreken heb ik jou gehoord
in wederkerigheid.
Wij scheppen samen, woord voor woord,
de taal die ons bevrijdt.

Heilige vriendschap, een mooi begrip voor een wederkerig proces, “waarin 
onze rafelranden ons verbinden met het goddelijke en met elkaar”. Waarin wij 
elkaar tot spreken horen.

RUBRIEKEN

Graalkorrels
Bewerkt door Didine Petit

Duitsland
Gerda Kaufman en Erika Haugg organiseerden een nieuw vrouwenprogramma 
in het Graalcentrum van Mülheim met presentaties van boeken die zowel door 
Duitse als allochtone vrouwen geschreven werden. Gerda en Erika deden hier-
voor beroep op een medewerkster van een boekhandel die zich profileert als 
‘cultuurhandel’. Ook boeken met een kleine oplage en jeugdboeken worden er 
aangeboden. Het kinderboek Hoe ik Juffrouw Louise ontvoerde en een geheime 
reis met haar maakte (ISBN 978-3522505260), boeide de tien deelneemsters 
in het bijzonder. De auteur, Sabine Bohlmann, vertelt over de 10-jarige Greta 
die deze ‘ongehuwde’ dementerende vrouw uit haar verpleeghuis haalt om 
samen een reis te maken die avontuurlijker is dan een achtbaanrit! 
(Erika Haugg. Antenna. November 2019)
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Papua Nieuw-Guinea
Monica Liumene schreef over haar huidig werk als coördinator van een pro-
gramma voor tweede kans onderwijs in Kimbe, hoofdstad van de West New 
Britain provincie. Kansarme, niet-geslaagde jongeren krijgen er op afstand 
begeleiding om alsnog een diploma van hoger middelbaar onderwijs te beha-
len. Zo zullen ze later meer mogelijkheden krijgen om een ‘duurzamer’ leven 
te leiden. Niet alle leerlingen kunnen hiervoor betalen. Samen met andere lera-
ren en administratief personeel heeft Monica dit programma dan ook op een 
vrijwillige basis ontwikkeld. Nu probeert haar team deze opleiding te registre-
ren bij het desbetreffende ministerie van onderwijs.
(Monica Liumiene. Grail Australia Newsletter. December 2019)

Verenigde Naties
In 2012 hebben de Verenigde Naties 11 oktober als Wereldmeisjesdag uit-
geroepen om te focussen op de noden en uitdagingen van meisjes en op de 
bevordering van hun ontwikkeling en rechten. Het Graalnetwerk ‘Link to the 
United Nations (GLUNN)’ sluit zich bij evenementen voor deze dag aan. De vie-
ring gebeurde dit jaar met een marathon van 11 actiedagen via social media, 
waarin meisjesgroepen zich verenigden met uitspraken over hun rechten via 
kanalen van de Verenigde Naties. Op dag vier kregen meisjes van de Graal en 
enkele gelijkgezinde New Yorkse gemeenschappen twee uur lang een stem via 
Twitter om hierover wereldwijd te chatten.
Ook een topontmoeting in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New 
York had plaats. Zes geselecteerde gedichten en verhalen van Graalmeisjes uit 
Brazilië, Portugal, Mozambique en Zuid-Afrika werden er voorgelezen. Hier 
volgt de tekst van de 14-jarige Kim Makeda Chadreque uit Mozambique:

When I wake up early, I think "I am a girl”.
When I cook to my family, I think "that is my job".
When I take care of my brother, I think "I am the eldest sister".
When I go to school and the math teacher puts his hands on my boobs, 
I think "That’s normal".
When I go back home and see my father beating my mother,
I think "that is scaring”.
When I see a girl on TV,
I think "They are so beautiful?”
When I see my male colleagues respond the questions in class, 
I think "That’s their job".
When I sleep and dream of achieving my wildest dreams, 
I think "That’s wrong".
When I wake up the next day,
I	say	"	I	am	going	to	fly	and	shine	someday,	I	swear	I	will”.
(S.N. GLUNN Newsletter. Oktober 2019)
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Redactionele Richtlijnen 

De redactie

Gewaardeerde schrijfsters,

Doelen die ons hierbij voor ogen staan: een heldere en inspirerende onderlin-
ge 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 ge-
plaatste 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 –  
�erbindend.

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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