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Voorwoord 
Inmiddels ben ik alweer bijna 5 
maanden verbonden aan Bronlaak. 
De tijd gaat snel. De zomer is nog 
volop gaande en iedereen geniet 
hopelijk van alles wat deze periode 
van het jaar brengt. Van het licht, 
de natuur, vakanties (dichtbij of 
ver weg), uitstapjes, lekker luieren, 
zwemmen in het heropende 
zwembad en lange warme 
zomeravonden.
Na een intensieve inwerkperiode 
ben ik zelf met mijn gezin een 
rondreis gaan maken door 
Vietnam. Een prachtig land met 
bijzonder vriendelijke mensen. 
Ik heb deze periode kunnen 
gebruiken om even wat afstand te 
nemen van Bronlaak en alle eerste 
indrukken te verwerken.
Gedurende mijn reis in Vietnam 
heb ik veel kunstnijverheid 
gezien. Het thema waaraan dit 
Bronlaak Journaal is gewijd. 
Vele prachtige zaken die daar 
werden gemaakt, herkende 
ik van Bronlaak, bijvoorbeeld 
het weven en houtbewerking. 
Kunstnijverheid is voor Bronlaak 
een wezenlijk onderdeel van 
onze leefgemeenschap. Met 
veel aandacht worden prachtige 
producten gemaakt die betekenis 

hebben voor anderen. 
Onze bewoners kunnen 
hun creativiteit kwijt in de 
werkgebieden die zich richten op 
kunstnijverheid. Met bewondering 
kijk ik naar de wijze waarop de 
begeleiders voor alle bewoners op 
één of andere wijze een rol weten 
te bedenken in het productieproces 
waardoor iedereen naar vermogen 
bijdraagt.  Hierdoor worden 
producten in gezamenlijkheid 
gecreëerd die van toegevoegde 
waarde zijn omdat anderen 
ervan kunnen genieten zowel 
binnen als buiten Bronlaak. 
Het draagt daardoor bij aan de 
gemeenschapszin van bewoners en 
begeleiders.
We kunnen met recht trots zijn op 
de producten die gecreëerd worden 
op de werkgebieden die zich bezig 
houden met kunstnijverheid. En 
vanwege de hoogwaardige kwaliteit 
kunnen ze uitstekend verkocht 
worden in de Winkel van Bronlaak. 
Sinds ik op Bronlaak werk koop 
ik mijn cadeautjes voortaan in 
de Winkel. Ze worden altijd 
enthousiast ontvangen! 

Susan van Wijchen 
Locatiemanager Bronlaak
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Ook komt het ‘aarden’ aan bod: wat is dat dan? 

Wat betekent het werken met klei voor de be-

woners? Veel mensen zijn ‘begeisterd’, d.w.z. 

kunnen zich verbinden met het materiaal, en 

gaan gelijk aan de slag. Omdat ze het leuk vin-

den, het aandurven, maar ook omdat ze tech-

nieken hebben geleerd. Uiteindelijk resulteert 

dat in persoonlijke groei:  iets neerzetten, een 

eigen creatie maken. Je ‘Ik-krachten’ worden 

enorm aangesproken door met klei te werken.  

Iemand  voelt dat er letterlijk iets uit zijn of 

haar handen is gekomen dat er eerst niet was. 

Creatie! 

De andere kant is dat er ook mensen zijn die 

niets kunnen met klei, er komt letterlijk niets 

uit hun handen. Deze mensen zoeken na ver-

loop van tijd toch een ander werkgebied. 

Het is niet alleen iets maken, wat naar de win-

kel kan. Niet alles kan of mag verkocht wor-

den, maar heeft wél een belangrijke waarde in 

de ontwikkeling van de bewoner. En het wordt 

in het gesprek duidelijk dat je een productielijn 

kan onderscheiden, naast individuele produc-

ten van bewoners. En: wanneer is het goed 

genoeg om het in de winkel te zetten. Wat is 

kwaliteit? Wiens normen zijn het eigenlijk? 

Want de lat ligt hoog, wat betreft de kunstzin-

nige kant van het voorwerp. Soms zorgt dat 

voor een spanningsveld en gesprek binnen het 

team. Maar je streeft altijd naar kwaliteit voor 

de klanten. En een ieder van het team heeft 

daar weer een andere standaard voor.

Wat de individuele teamleden wel gemeen-

schappelijk hebben is dat ze alle  mogelijkhe-

den uit de bewoners willen halen. Met andere 

woorden: wat iemand kan leren, gaat iemand 

ook leren. Niet te snel tevreden zijn. Je ziet ook 

Interview Team Potterij: Lucy, 
Jacqueline en Marian, Rita en Ans
We zitten buiten op het terras van de Potterij, met uitzicht over de bloeiende Lat-
hyrus van kwekerij ’t Hof. Er ontstaat onmiddellijk een gesprek over: wat is 
kunstnijverheid, wat is kunst? Uiteindelijk wordt er gezegd: “wij zijn vooral een 
ambachtelijk werkgebied!” Bewoners leren het vak, de techniek, en samen  produ-
ceren we gebruiks- of decoratieve voorwerpen. Maar het kunstzinnige element is 
ermee verweven, dat kun je niet los zien van elkaar”. 
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dat sommige bewoners steeds meer verfijning  

aan brengen in hun werk. 

Het werken in de Potterij gaat over het leren van 

het ambacht van pottenbakken. Daarnaast is er 

de productie voor de klanten en soms is er een 

therapeutische component en vaak grenst het aan 

elkaar. Als iemand zijn veiligheid kwijt is, ga je 

een stap terug en begin je weer met díe vorm, die 

iemand wél kan. En vandaar uit ga je weer opbou-

wen. Als iemand te snel en te slordig werkt aan de 

draaischijf, heeft dit met een gebrek aan concen-

tratie te maken. Door langzamer te draaien leert 

iemand om meer aandacht bij de homp klei te leg-

gen. En meer innerlijke rust te creëren. 

Het team is door de vraag om iets bij te dragen 

aan het Bronlaak Journaal veel met elkaar in ge-

sprek geweest: wat doen we nu eigenlijk, en hoe 

doen we het? Het heeft een impuls gegeven om 

weer bewust te worden van hetgeen ze samen 

met de bewoners tot stand brengen in de Potterij. 

Prachtig toch?

Natasha van Dijk              
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In de vedische schriften van het oude India en Perzië wordt de God 

Mithras genoemd. Deze bemiddelde tussen hemel en aarde, tussen 

God en onderwereld, tussen zon en duisternis. De legende vertelt dat 

hij daarom, hoewel hij een god is, uit de aarde geboren werd. Op veel 

afbeeldingen zien we hem, gezeten op een stier, tussen twee fakkeldra-

gers, Cautes en Cautopates. De ene met de fakkel omhoog gericht en 

staat voor de weg van het leven, de ander heeft de fakkel naar beneden 

gericht: symbool voor de weg van de dood. De stier staat voor het over-

winnen van het dierlijke in de mens. 

De fakkel dragen 
van de identiteit 
van Bronlaak.

De waarden die we 

hiervoor besproken 

hebben vormen het 

ankerpunt en het 

kompas voor de ver-

dere ontwikkeling 

van Bronlaak in de 

komende jaren. Nu 

breekt de tijd aan om 

samen verdere prak-

tische invulling te 

geven aan deze waar-

den. In de woonhui-

zen, in het werken, 

in de vrijetijdsbeste-

ding, met de direct 

betrokkenen, in de 

ondersteunende 

diensten, in de cliën-

tenraad. Overal gaat 

het om verder samen 

vorm geven aan de 

identiteit van Bron-

laak. In dit proces 

hebben we fakkeldra-

gers nodig.

Dat zijn mensen die 

enthousiast zijn over 

deze visie. En zich 

erdoor geïnspireerd 

voelen. Zij ‘voelen 

zich geroepen’ hun 

steentje bij te dragen 

aan de levenskwa-

liteit van Bronlaak. 

Het zijn mensen die 

door hun eigen vuur 

het vuur bij anderen 

kunnen aansteken. 

Uit: Kwaliteit van leven in een 

leefgemeenschap, Visie Bron-

laak

 

Ambacht in beeld
Op het terrein van Bronlaak is recentelijk een 

beeld neergezet. Het heet de Wolwinders. Het is 

een klein maar fijn beeldje, dat een uitbeelding 

is van een ambacht dat al bijna nergens meer 

bestaat. 

Niet toevallig staat het geplaatst vlak voor de 

Sirius. Het beeld is gemaakt eind jaren 70 door 

Mies Hunik;  zij werkte destijds in de weverij en 

heeft dit beeld gemaakt o.l.v.  André Maas, oud 

directeur van Bronlaak en kunstenaar. Mies is de 

moeder van Dennis Hunik, 

één van de oudste bewoners 

van Bronlaak. Af en toe werkt 

hij nog in de keuken.  

De sokkel is gemaakt door 

het team van het MOB. De 

hardstenen plaat is op de 

houten sokkel geplaatst. Ook 

met veel dank aan Rini van de 

Vorst voor de montage.

Oude 

ambachten 

in sprookjes 

en legenden
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Niels Ferwerda vertelt over zijn werk
In 2008 kwam ik op de Potterij werken. Ik wist 

toen nog niks van pottenbakken.  Ik ben begonnen 

met de opleiding die daar gegeven werd.

Het begon voor mij met een schaal maken. Van-

uit een mal. Eerst balletjes draaien en daarna een 

standring maken. Daarna ook een pot leren ma-

ken: eerst recht omhoog bouwen. 

Als ik bezig ben met klei wordt ik blij, maar ook 

andere mensen worden daar blij van.

Toen ik hier voor het eerst kwam, wist ik meteen: 

hier wil ik werken. Ik werk hier 

met veel plezier. Het leukste 

vind ik een beeld uit een blok 

klei maken. 

Dit beeld heb ik gemaakt voor 

het graf van mijn opa en oma 

in Zoetermeer.

Een oud verhaal wil dat Sint-Bonifatius op zijn 

bekeringstochten altijd een hoeveelheid bekers 

van aardewerk meenam. Immers, Germanen die 

hun vijanden liefhebben, komen gauw schedels te 

kort om bier uit te drinken. De Friezen, die deze 

Germaanse gewoonte kenden, begrepen de prediker 

bij zijn aankomst verkeerd. Zij zagen de vracht 

bekers die hij bij zich had juist voor schedels aan en 

maakten daarom die bloed- en bierdorstige man een 

kopje kleiner, vóór hij iets uit kon leggen. 

Het gevolg was dat beide volken de aardewerk 

drinkbeker ontdekten en ook potten, pannen, 

schalen en ander aardwerk gingen gebruiken 

om uit te drinken of om voedsel in te bewaren of 

zelfs te bereiden. Want één van de belangrijkste 

ontdekkingen in de geschiedenis van de mensheid  

is toch dat veel voedsel beter smaakt als het lang  

of kort verhit is: gekookt, gebakken of  

geroosterd.

Oude 

ambachten 

in sprookjes 

en legenden
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Dit jaar organiseert Bronlaak voor het tweede jaar een:

KUNST EN AMBACHTMARKT 
op zondag  5 november 2017
 

Deelnemers zijn  de kunstzinnige en ambachtelijke collega’s en vrijwilligers onder ons. 

Deze kunst/ambacht manifestatie zal plaats vinden in en rondom de foyer.

Wij nodigen jou uit om aan deze kunst/ambacht markt deel te nemen met de door jou te exposeren 

kunstwerken of ambacht. Ook is het natuurlijk mogelijk om ter plaatse het maken van jou kunst/am-

bacht te demonstreren en te verkopen. De markt begint om 13.30 uur en zal tot 17.00 uur duren. 

 

Voor deelname aan deze markt wordt een bijdrage van € 10,–  gevraagd. Als deelnemer krijg je een 

tafel, een stoel, koffie/thee/sap en versnaperingen.

 

Opgeven voor 1 oktober met daarbij  je naam en de vermelding van jouw soort kunst.

jdriessen@deseizoenen.org  /  lderidder@deseizoenen.org 

De markt gaat door  bij voldoende aanmeldingen. 

 

Hopend op  veel positieve reacties,

Met vriendelijke groet, Lucie de Ridder en Jacqueline Driessen

 

Hallo Bronlaakmedewerkers,

Dit hele voorjaar, vanaf begin februari tot half 

mei 2017 heeft Jeroen Tersteeg kunstzinnige 

therapie.

Na zijn verhuizing in september 2016 naar het 

appartement van Tom Fiedlerhuis worstelde Je-

roen met somberte en gevoelens van droefheid.

In gesprek met zijn orthopedagoog werd 

kunstzinnige therapie voorgesteld, en dat wilde 

Jeroen graag aangaan.

Wat blijkt: Het kunstzinnig werken, met veel 

aandacht voor lichtkracht, harmonisch kleur-

gebruik en vooral eigen inbreng doet hem zo 

goed, dat hij nu zelfs gevraagd heeft om dit te 

melden in de Nieuwsbrief, liefst met een foto 

erbij!

Fijn dat deze therapie zo goed voor Jeroen is!

Met kunstzinnige groet,

Hugo Tijssen

mailto:jdriessen@deseizoenen.org
mailto:lderidder@deseizoenen.org
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   De Jaartafel 
Het is zomer, we kunnen in deze tijd weer tot nieuwe ideeën, gedachten, 
tot inkeer komen. We zoeken naar balans en evenwicht.
                                                                                                                      

De zon trekt ons naar buiten. Alles in de natuur staat volop in bloei, bijen zwermen, vlin-

ders zijn een en al beweeglijkheid buiten. Als het hoogzomer is, is het rustig op de jaartafel.                                                

Alles speelt zich immers buiten af. 

De jaartafel zou als basiskleur groen, geel of hemelsblauw kunnen 

hebben. Daarop een vaas met kleurrijke zomerbloemen. 

Daarbij kun je kiezen om bijvoorbeeld bijtjes (van elzenpropjes), korfjes 

(als spiraal naar boven opgerold dik touw), vlinders of een bloemen of 

schelpen krans zelf te maken, misschien vindt je schelpen, slakken-

huizen of andere verassende spiraalvormen.  

Een balansvlinder maken
 
Dit heb je nodig;

papier 

dun karton 

schaar 

potlood 

kleurpotloden of verf 

dubbelzijdig plakband 

2x 1 cent muntjes 

stukje ijzerdraad en 2 glaskraaltjes

• Teken de omtrek van de vlindermal over op het stuk karton.

• Knip de vlinder uit en versier het met bijvoorbeeld kleurpotloden of verf.

• Plak de 1 cent muntjes op de achterkant van de vlinder. 

• Maak eventueel voelsprietjes van ijzerdraad en een glaskraaltje. 

• Nu kan je het hoofd van de vlinder laten balanceren op het puntje van je vinger of bijvoorbeeld het 

gum-gedeelte van het potlood. Je kunt het ook laten staan door een stokje in een stuk klei te steken en 

de vlinder daarop laten balanceren.  

Het kan zijn dat je de positie van de centen moet veranderen om de vlinder goed te laten balanceren op het ‘hoofd’ 

gedeelte (dit is tussen de twee muntjes in).
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Bijtjes maken

Dit heb je nodig

Elzenpropjes                                                                                                   

Wit zijdevloeipapier 

gele borduurzijde, haakkatoen of wol. 

schaar 

lijm 

visdraad

Mal voor vleugeltjes

• Wikkel wat gele wol/katoen of borduurzijde om 

de elzenpropjes.

• Knip van dun papier of van wit zijdevloei twee 

vleugeltjes, zie malletje.

• Bind de vleugeltjes met een (vis)draadje om het 

bijtje heen. 

Nu nog een extra touwtje/visdraadje zodat je het 

bijtje op kunt hangen.  

Zelf theebloemen maken 

(Bron; Theebloemen.nl)

Benodigdheden     

Enkele eetbare bloemen                                                 

Verse groene theebladeren 

Katoenen draad, Naald                                          

Oven, Bakplaat                                            

1. Neem enkele eetbare bloemen, wanneer ze 

volledig in bloei zijn. De aroma’s zijn op dit mo-

ment het best. Kies slechts één bloem of een mix 

van meerdere bloemen. Zo smaakt kamille en 

goudsbloem goed samen, net als Citrus en jas-

mijn.

2. Spoel de bloem voorzichtig af met koud water 

en ontdoe de bladeren van de stengels. Als je ge-

bruik maakt van meerdere bloemen bundel je de 

bloemen met een touw of elastiek en hang je de 

bloemen ondersteboven op een koele, donkere 

plek tot ze volledig zijn gedroogd. Dit kan enkele 

dagen duren.

3. Knip een stuk van de stengels af, zodat er 

ongeveer een halve centimeter aan stengel over-

blijft. Leg de bloemen naast elkaar met gedroog-

de zwarte, groene of witte thee bladeren er om-

heen.

4. Rijg een naald met witte katoenen draad en 

schuif de naald door de bloem, precies op de 

plek waar de stengel en de bloem samenkomen. 

Wikkel de draad drie keer om de stengel van de 

bloem.

5. Voeg eventueel meerdere bloemen toe. Ook bij 

deze bloemen schuif je de naald door de bloem 

en wikkel je de draad driemaal om de stengel. 

Voeg vervolgens de theebladeren toe door de 

naald met hetzelfde draadje door de bladeren de 

schuiven, liefst zo ver mogelijk aan de onderkant 

van het blad. Wikkel de draad tenslotte nog enke-

le malen om het bundeltje. Als het goed is heb je 

nu een bundeltje van theebladeren en bloem(en).

6. Plaats het bundeltje op een bakplaat en verhit 

het ongeveer 30 minuten op 80 graden Celsius. 

Na enkele minuten zullen de theebladeren naar 

binnen gaan krullen en een kleine bal vormen. 

Laat de ‘theebloem’ op de bakplaat liggen tot de 

bal klein en zacht is.

7. Laat de theebloem afkoelen. Als de theebloem 

volledig is afgekoeld zal de theebloem niet meer 

vochtig aanvoelen. Je theebloem is klaar om te 

gebruiken, veel thee-plezier! Wil je de theebloem 

nog even bewaren? Bewaar deze dan op een koe-

le, donkere plek.
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‘Klei maakt blij’: kunstnijverheid in de 
pottenbakkerij
Een uitspraak die je nogal eens hoort in de potterij van Bronlaak: klei maakt blij. 
Menig bewoner roept dit vaak, maar waarom wordt je enthousiast van een bonk 
klei?

Wanneer een bewoner iets gaat maken van klei, komen 

alle wezensdelen van de mens aan bod in het creatieve 

proces van het  werkstuk. Men begint met een stuk onge-

vormde klei (fysiek, materie, aarde).  De klei moet eerst 

bewerkt worden door het toevoegen van onze eigen ener-

gie: recyclen, kneden, rollen, opbouwen of balletjes ma-

ken, centreren van de klei op een draaischijf, mengen van 

gietklei…. Pffff, hier heb je in ieder geval levenskracht 

voor nodig (etherlichaam)! Denk eens aan het bouwen in 

de hoogte: dat vraagt iets anders dan het werken aan een 

schaal in het platte vlak. 

Meestal heeft de bewoner een idee gevormd van wat hij/zij wil maken. Iets dat hij zelf mooi vindt, 

maar ook wat een klant graag koopt.  Dit geeft een  verbinding in het gevoelsgebied. En uiteindelijk 

wordt je van dit scheppingsproces blij (astraal lichaam). Het maken van beelden, als uitdrukking van 

jouw eigen voorstelling van iets, ontdekken waar jij goed in bent, jouw eigen vormgeving ontdekken, 

eigen decoratie,  eigen kleurkeuzes… Zo ontdek je een stukje eigenheid of identiteit in jouw werk.

Kortom: het hele proces van opbouwen van een werkstuk is een creatief proces waarin onze schep-

pende krachten aangesproken worden. Het betekenis ervaren aan wat je schept, wat je zelf mooi 

vindt en wat door anderen gewaardeerd wordt, versterkt je zelfvertrouwen. Hieraan kun je jezelf ont-

wikkelen. 

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de scheppende creatieve krachten. Er komt ook kennis en 

vaardigheid bij kijken om te kunnen maken wat jij wilt. Daarom hebben veel bewoners op de potterij 

een interne opleiding gevolgd. Ze hebben twee jaar lang stap-voor-stap geoefend met alle vaardig-

heden die bij het vak komen kijken. Zo leerden 

ze stukje bij beetje zelfstandiger werken aan 

hun werkstuk, maar ook ontstond er ruimte 

voor meer creativiteit. Het team van de potterij 

merkt dat de opleiding voor alle deelnemers 

een oppepper aan hun Ik-kracht heeft gegeven. 

Iedereen is gegroeid in zijn werk. 

Bij de verschillende bewoners kan het schep-

pingsproces er anders uit zien. En iets anders 

met je doen. Als je vanuit je autisme vaak teveel 

in je hoofd zit, brengt het werken met de klei de 
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aandacht naar de handen. Zeker als je op de draaischijf de klei gaat centreren, ben je alleen daar met 

je focus. Anders lukt het centreren echt niet! Of iemand laten oefenen om kleine balletjes te maken 

in plaats van grote ballen voor een klein schaaltje,  om zo de fijne motoriek te stimuleren.

Komt er iemand binnen in de ochtend met een overschot aan energie dan kan het recyclen van de 

klei helpen om te ontladen. Dit doe je door met volle kracht lekker even aan de pers te gaan hangen. 

Of even de blubbak leegscheppen! Hoe fijn is het om je af te kunnen sluiten van de prikkels van an-

deren en helemaal op te kunnen gaan in het beschilderen van een schaal. Er wordt dus elke ochtend 

gekeken: hoe komt iemand binnen, wat heeft iemand nodig? 

Ook productiewerk kunnen leveren, motiveert bewoners omdat ze vaak het hele proces van het 

werkstuk van het begin tot het einde zelf doorlopen: gietklei mengen, de gietklei in de mallen gie-

ten, de mallen uitgieten, de producten afwerken, in de oven zetten, na het bakken uit de oven halen 

en het afleveren in Winkel Bronlaak.

Bij iedere bewoner onderscheid je een ander accent, maar altijd komt het denken (idee), het voelen  

(blijheid om de creatie) en het willen aan bod wanneer je met de klei aan de slag gaat. Als je je niet 

echt gaat verbinden met de klei, gebeurt er niets.  Uiteindelijk heb je een groep bewoners aan het 

werk die zich individueel onderscheiden door hun eigen werkstukken, waarin ze herkenbaar wor-

den voor elkaar en elkaar kunnen inspireren. Je ziet overal de unieke handtekening van de individu-

ele kunstenaar. 

In het werken met de klei werken we ook met de vier natuurelementen. De klei is aarde. We voegen 

water toe om de klei elastisch en kneedbaar te maken. Daarna kneden we de lucht eruit en de werk-

stukken worden gebakken. Het vuur zien we bij uitstek wanneer we buiten raku werkstukken bak-

ken. Dan zien we letterlijk de vlammen van het vuur.

Naast het werken aan beelden gaat het er ook om dat alle pottenbakkers zich sociaal aan elkaar 

kunnen ontwikkelen, het team, de bewoners. Er wordt namelijk de hele dag in een vaste groep ge-

werkt, en je zit met zijn allen in één ruimte bij elkaar. Dat brengt met zich mee dat men rekening 

met elkaar moet houden. Ieder leert de ander goed kennen in diens eigenaardigheden, maar ook in 

zijn/ haar werk. Het vraagt soms heel wat om rekening te houden met elkaar en zo heeft iedereen 

ook een sociale opdracht. 

Ondanks dat ieder werkt aan een eigen 

werkstuk, zijn er toch heel wat sociale in-

teracties. Vriendschappen, elkaar helpen, 

afspraken maken rond taken, rekening 

houden met wat de ander nodig heeft en 

natuurlijk zorgen we ook dat het gezellig 

is. Er is dus heel wat groepsdynamiek 

waarbij we samen aan het werk zijn, ie-

der op zijn eigen manier en met respect 

voor elkaar.

Rita Dumortier
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Naast het wonen en werken is er op Bronlaak ook ruimte voor ontspanning en 

vrije tijdactiviteiten. Jeroen Aarts heeft het onderstaande gedicht geschreven 

over het zwemmen op Bronlaak.  

lux zwembad

meer dan 25 jaar

heb ik in het buiten zwembad 

op bronlaak gezwommen 

het was elke zomer 

een fijne ervaring

zelfs een luxe ervaring

ze hebben namelijk 

volgens mij niet meer

bij elke instelling

een buitenzwembad 

deze lente hebben ze 

het nog mooier gemaakt

hebben ze er zelfs

een luxe zwembad

van gemaakt

volgens mij hebben

de vrienden van bronlaak

er voor gezorgd

dat het zwembad en de ligweide 

helemaal vernieuwd zijn

mensen…

je moet eens komen kijken

hoe mooi bronlaak 

het weer voor elkaar heeft

zeker weten… wij worden lekker nat

jeroen aarts

De draad van Ariadne 

Ariadne is de dochter van 

koning Minos van Kreta. 

Ariadne zou de held Theseus 

geholpen hebben te ontsnap-

pen uit het labyrint. Ze gaf 

hem een zwaard en een klu-

wen wol (de draad van Ari-

adne). De wollen draad moest 

hij afwikkelen terwijl hij het 

labyrint inging. Ariadne was 

bereid Theseus te helpen op 

voorwaarde dat hij, zodra hij 

de weg uit het labyrint had 

gevonden, met Ariadne zou 

trouwen en hij samen met 

haar zou terugkeren naar 

Athene. Theseus doodde met 

het zwaard de Minotaurus die 

in het labyrint huisde en vond 

dankzij de draad van Ariadne 

de uitgang terug.

Oude 

ambachten 

in sprookjes 

en legenden
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Ooit bewust of misschien iets minder bewust 

gekozen om in een Antroposofische Instelling 

te komen wonen en werken, dan is het zeer 

legitiem om deze vraag te stellen en af te tas-

ten waarin dat ‘Antroposofische’ voor ieder nu 

zichtbaar wordt. De vraag alleen al riep in eer-

ste instantie bij velen een diepe- en lange stilte 

op. ‘ Daar moet ik even over nadenken’. ‘Nou 

ja, ik wil gewoon mezelf kunnen  zijn’. Tja, ant-

woord ik, maar daarvoor hoef je niet specifiek 

op Bronlaak te wonen. Ergens anders kun je 

net zo goed ‘jezelf zijn’, toch? ‘Ja, dat is wel zo, 

maar ik heb vroeger eens een hele (----)- antro-

posofische begeleider gehad en sindsdien wil 

ik gewoon mezelf zijn’! …. ‘En dat kan  hier op 

Bronlaak’.  Wellicht geen onderscheidende re-

den, maar dan toch wel een heldere voorwaar-

de.  

Iemand anders brengt naar voren dat ‘de wijze 

van werk, voortvloeit uit de seizoenen’. Kun je 

hier dan een voorbeeld van geven?  ‘Meehelpen 

met de werkzaamheden op het land’. Ja, maar 

dat is niet iets wat specifiek antroposofen gege-

ven is;  er zijn wel meer mensen die op het land 

werken maar daarnaast nog nooit van de antro-

posofie gehoord hebben. ‘Nee, maar vroeger 

op de biologisch-dynamische landbouwschool 

in Wamel,  werd er les gegeven volgens de 

richtlijnen van Rudolf Steiner. Zaaien aan de 

hand van de stand van zon, maan en sterren, 

producten samen oogsten, deels zelf opeten en 

deels werden die verkocht’.  Kijk daar hebben 

we iets: biologisch-dynamische landbouw is 

dit een reden dat je hier op Bronlaak bent neer-

gestreken?  ‘Het is dat U het zegt’. Nee, mijn 

vraag was, waar herken je iets van antroposofie 

in je werk? ‘Op Ard Lea, lees ik iedere ochtend, 

voordat we aan het werk gaan, de weekspreuk 

van Rudolf Steiner voor, ik geloof niet dat ze 

dat ergens anders doen’! Daar kun je wel eens 

gelijk in hebben. 

Dan komt er het moment dat ik de vraag terug 

krijg. ‘Wat houdt antroposofie nu eigenlijk in? 

Leg het eens uit, dan begrijp ik het beter. Ik 

weet helemaal niet wat antroposofie is, want 

ik heb het vroeger ook nooit op school gehad!’ 

A ha, daar zit iets in, ik zal het proberen uit te 

leggen. We hebben al gehoord dat we hier op 

aarde leven met de seizoenen. Nu heb je de 

aarde, maar er is ook de hemel waar zon, maan 

en sterren schijnen. Zonder de zon zou er hier 

geen leven zijn, maar ook de maan en sterren 

hebben hun invloed op het aardse bestaan. 

In de Griekse oudheid onderscheidde men al 

de elementen aarde-water-licht en vuur en op 

een zelfde wijze herken je misschien de reeks 

aarde-plant-dier en mens. Hierin zie je ten 

opzichte van elkaar, dat er telkens een ontwik-

kelingsstapje wordt gemaakt. Het unieke van 

het aardse bestaan is dat al het leven op elkaar 

inspeelt en dat het ene niet zonder het andere 

kan. De grote vraag is nu wat de opdracht van 

de mens is hier op aarde. Onder andere Ru-

dolf Steiner heeft zich hier zijn hele leven mee 

uit een gezet, er diep over nagedacht en zo de 

Antroposofie, mensen wijsheid, in de wereld 

gezet. Ik kan het nog specifieker verwoorden: 

Wat is jouw opdracht hier en in je leven? Is dit 

voldoende zo? ‘Jawel dat kan wel, maar wij leer-

den vroeger op school tijdens de categisme-les: 

Ontmoeting met de Antroposofie in het werk
In de voorbereiding meenden we deze vraag  aan een van de bewoners van Bron-
laak voor te leggen, maar gaandeweg merkten we dat dit iets teveel gevraagd was. 
Aldus besloten om verschillende bewoners te benaderen met de, eigenlijk voor de 
hand liggende vraag: “ Waar ontmoet jij nu de antroposofie in je werk?” 
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“Wij zijn hier op Aarde om God te dienen en 

daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn”. 

En wat versta je dan onder God? Zonder twijfel: 

“de mede-mens”. Dat heb je mooi gezegd zo. 

‘Maar ik ben nog niet klaar, als ik alles zo zie 

op de tv en hoor vertellen dan is de conclusie: 

de mens is zichzelf aan het vergeven met al die 

rottigheid die ze doen.’ Jawel, maar er gebeu-

ren ook een heleboel mooie en goede dingen 

door de mensen hier op aarde, maar daar hoor 

je zo weinig van. En je weet ook dat we al sinds 

mensenheugenis ons een weg aan het banen 

zijn tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. 

‘Mag ik ook nog wat zeggen? Ik heb hier op 

Bronlaak op het Kaspar Hauser Kursus Huis 

een cursus over Antroposofie gevolgd bij 

Willem Hurkens.’  En wat wil je daar over ver-

tellen?  ‘Ik heb een hele map vol en dat ga ik 

aanstaand weekend nog eens bestuderen.’ Dat 

is ook mooi, het KHKH draagt zeker bij aan de 

ontmoeting met de Antroposofie hier op Bron-

laak. Tot slot wil ik nog even ons allen herinne-

ren aan Jean Louis Assouad en dan speciaal aan 

zijn gedicht verwoord op zijn overlijdenskaart. 

Jean Louis heeft een groot gedeelte van zijn 

leven op Bronlaak gewoond en lange tijd in 

de buitenwerkgebieden gewerkt. Vanaf 1980, 

jaren in de Bosgroep alwaar hij vrijwel ieder 

stukje grond van het Landgoed Bronlaak heeft 

bezocht, bekeken en aangeraakt. Daarna heeft 

Jean Louis jarenlang in de tuinderij de Kiem 

gewerkt waar er gecomposteerd moest worden 

en de aarde bewerkt voor de groentegewassen 

die er geteeld gingen worden. Na een relatief 

kort uitstapje naar St Anthonis koos Jean Louis 

voor het toentertijd nieuwe werkgebied Ard Lea 

waar hij de biologisch-dynamische landbouw 

wilde ‘neerzetten net als op Bronlaak’. Dit be-

tekende voor hem dat hij zich toelegde op alle 

voorkomende schoffel werkzaamheden, dus 

weer de uiteenzetting zocht met de aarde.  De 

ontdekking die hij in zijn werkzame leven met 

zijn werken aan de aarde heeft gedaan, heeft 

hij enkele weken voor zijn overlijden aan het 

papier toevertrouwd; een boodschap voor ons 

allemaal, met de intrigerende laatste regels, 

wat speelt er zich nu af onder de grond? Jean 

Louis heeft het in ieder geval ontmoet. 

Aarde

het is van belang

dat wij op Bronlaak

de aarde

goed en levendig houden

dat wij daar

voorzichtig mee omgaan

dat de aarde levend

gehouden wordt

dat er verteld wordt

wat er zich afspeelt

onder de grond 

Willem de Ridder

foto Marjo Kusters
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 Op eigen kracht en met jouw mogelijkheden 

laat jij aan de buitenwereld zien wie je bent, 

wat jou beweegt. Jouw zuivere zijn wordt een 

ontmoeting. Weerspiegelingen van jouw hart 

toon je als het ware aan de buitenwereld. Door 

het overwinnen van je eigen beperkingen en 

emoties kun je kracht en wijsheid ervaren. Het 

werkstuk is geboren en het is uniek: zonder 

jou was dit werkstuk niet op aarde. Jij bent 

de schepper en mag laten zien wat je op dat 

moment voelt of waar je bent. Vertellen wat jij 

nodig hebt.

Het gouden draadje waarmee je verbonden 

bent met heelheid waardoor je dingen kunt 

zien, voelen of weten is universeel. Er is geen 

goed of fout, dit laat je achter je als je begint 

met schilderen. Je gaat meebewegen met je 

hart. Je vormt jouw verhaal op papier, stof en 

zijde. Je kunt jouw emotie verzorgen door er 

aandacht aan te geven. Je glijdt een wereld bin-

nen van kleuren en vormen die je ziel herkent. 

Je wandelt in een landschap vol vruchtbare 

riviertjes, bergen, weiden en wolken, en jij vult 

dit plaatje in met jouw verlangens. Wonen er 

dieren in jouw wereld of wil je paarse bomen, 

vissen die vliegen en vogels die zwemmen?  

Alles mag en alles kan, ga op zoek naar bevrij-

ding, naar heelheid, lekker jezelf zijn!

De naam Sirius verwijst naar een dubbel-ster 

in het sterrenbeeld Hond en het staat symbool 

voor de samenwerking tussen de twee werkge-

bieden weverij en kaarsenmakerij. Er worden 

kaarsen gemaakt, zijden doeken geschilderd, 

poppetjes voor de jaartafel gemaakt, er wordt 

wol gekaard, gesponnen en gevilt. Er wordt 

geweven, waaronder patroon weven dat in op-

mars is, en er wordt geborduurd en gehaakt.

Ook in Sirius werkt men vanuit de visie dat 

het mogen leren van een ambacht, het leren 

van een vak, het zelfvertrouwen van bewoners 

vergroot. Het draagt sterk bij aan een gevoel 

van eigenwaarde. Werkbegeleiders nodigen 

uit en stimuleren bewoners in het laten zien 

van hun talenten, maar ook in het ontmoeten 

van elkaar. Elkaars ruimte moeten delen, is 

bijvoorbeeld niet altijd eenvoudig en vanzelf-

sprekend. 

Er is een kunstzinnig, creatief aspect, én er is 

een ambachtelijk aspect.  

Ten grondslag aan het ambachtelijk werk ligt 

de overlevering van waardevolle kennis. Deze 

wijsheid en aloud beproefde methodes voor 

het vervaardigen van handgemaakte producten 

wordt van hand op hand doorgeleerd, van ge-

neratie op generatie.

Sirius: kunst verweven met ambacht 
In ieder mens leven dromen en verlangens. Jouw eigen labyrint, beelden van de ziel, 

de essentie van alles wat je bent.  Het ontwaken van je ziel verlangt naar bevrijding en 

verbinding. Wij nodigen dus als het ware uit om een verbinding te maken met jezelf. Het vorm 

geven is vrij van maatstaven, er mag iets ontstaan vanuit jouw bron. Je ontdekt dat je kunt vertel-

len zonder woorden. Daardoor is kunstnijverheid een vorm van communicatie die toegankelijk 

is voor iedereen.

Gina        Myrte

Rogier         Rogier
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De gezel en leermeester vinden elkaar en sa-

men gaan ze in proces en vindt er afstemming 

plaats. Wat is jouw talent, hoe kunnen we 

samen een product maken? Waardevolle ken-

nis wordt zo behouden en doorgegeven wat 

in deze productiemaatschappij niet meer zo 

vanzelfsprekend is. Deze scholingsweg is zeer 

waardevol en brengt initiaties in het mensenle-

ven.

De inspanningen die een bewoner levert aan 

het vervaardigen van bijvoorbeeld een gewoven 

kleed beantwoordt de roep van binnen om 

zich van betekenis te voelen. De gever ofwel 

de meester kan zo ook zijn kennis delen zodat 

deze bewaard kan blijven. Een aantal bewoners 

zijn inmiddels na al die jaren ook meester-we-

vers of kaarsenmakers geworden. En zíj geven 

hun kennis weer door aan anderen.

 Ambachtelijk werk gaat ook over samenwer-

ken met de natuur, om verbinding en geen ver-

spilling. Je gebruikt slechts de grondstoffen die 

je nodig hebt. De menselijke inspanning zorgt 

voor aandacht voor elkaar en het product. Dit 

vraagt om kleinschaligheid. Het aanbod en de 

vraag van de consument worden op elkaar af-

gestemd. In die zin ziet men de Sirius niet als 

een productie werkgebied.

De ambachtelijke producten van Sirius zijn van 

een goede kwaliteit en met natuurlijke grond-

stoffen gemaakt. Het zijn eigentijdse produc-

ten die aansluiten bij de wens van consumen-

ten. Kennis en vaardigheden worden aangepast 

aan de tijdgeest en aan wat bewoners vragen. 

De weverij biedt door het ritme en de kleuren 

van het weven en het vilten een rustige en om-

hullende omgeving. Maar individuele ontwik-

kelingskansen vragen om meer dan weefwerk 

en daarom worden er de laatste jaren ook vilten 

en textiele werkvormen aangeboden. 

Er is ook een keerzijde aan de nieuwe tijd als 

het gaat om ambachtelijk werken: de keu-

ze om je eigen leven vorm te geven, regie te 

nemen en daarmee de keuze om van werk-

gebied te wisselen, maakt dat er een risico is 

dat ambachten verdwijnen. Het leren van een 

ambacht vraagt om geduld, tijd en daarna, als 

je zelf meester bent geworden, om het door te 

dragen aan nieuwe leerlingen.

Anja Straatman

Rini           Jolien

       Nadja
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Broer-zus ervaring van een bijzondere 
zomervakantie samen.
Deze keer een reisverslag van Ted, die met haar broer Christian Lucas en Bibi, hun hond, dwars 

door Engeland hebben gefietst: “the heart of England Route”. Onderstaand is het derde en laat-

ste deel van het bijzondere reisverslag. Ook omdat de tocht tot doel had sponsorgelden bijeen te 

brengen voor Stichting Hulphond. 

Lieve mensen, 

Ik word wakker in Port Isaac, aan de Atlantische oceaan met het geluid van de zee door het slaap-

kamer raam. Het is geen droom.... Ik lig in een echt bed, met een echt kussen, onder een hagel-

wit dekbed! Na drie weken in een tent een ware traktatie voor lichaam en geest! 

 

We hebben het gehaald, de andere kant van Engeland! Ooit geweten dat je hier 42 km achter el-

kaar berg op kan fietsen? En dat drie dagen achter elkaar? Onze kuiten zijn het levende bewijs. 

En als Bibi niet berg op kan lopen omdat het te lang en soms te druk is, dan is het fietsen heel erg 

zwaar... . Chris is nu ook wel een beetje moe (ja, ja, dat kan!), eet twee keer zoveel als aan de start 

van de reis en Bibi, die slaapt op elk mogelijk moment.

 

De kust is prachtig. We lopen hier vier dagen de coastal route, van Bude naar Padstow over prach-

tige kliffen, stranden, weiden en langs bijzondere kastelen. Elke haventje is gezellig en een ware 

oase na zoveel klimmen en dalen. Want ook hier moeten de kuiten werken; het pad gaat up en 
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down en up en down... . Dat geldt ook voor de campings die zelden “platten plekken” hebben. 

De Engelsen zijn allemaal “ scheef slapers!”. 

 

Langs de kust zijn de fietsweggetjes mogelijk nog steiler en ik kies soms voor een alternatief als 

het 30% op of af is. We moeten namelijk afstappen als een auto ons in wil halen, zo smal zijn de 

weggetjes hier. En als je dan zo’n steile berg af zoeft, sta je niet zomaar stil met onze tientonners. 

Ik heb al menig wees gegroetje gebeden als er weer een konijn net voor de fiets over stak of als 

Bibi in een steile afdaling opeens besloot om over de andere kant van de bak te gluren... . Ik gil 

dan in paniek “ Bibi ZIT STIL!” , maar dat commando hadden we misschien iets eerder moeten 

trainen... . Ze is ook nog de enige van ons drieën die keurig rechts gaat lopen als ik “aan de kant” 

roep. Maar dat laten we maar even zo! En, heel zielig, haar rechter oog is een “loopoog” gewor-

den omdat ze aan die kant het liefst naar voren tuurt langs de fietstas! 

 

We genieten samen verder waarbij er bij Chris heel wat knopjes “aan” worden gezet. Want in 

zijn wereld is alles zwart wit, aan of uit. Bij het voorop fietsen is het verstand op nul en trappen 

zonder enige aandacht voor de mede mens of hond. Als ik een doornstruik in mijn gezicht krijg 

en Bibi van voor naar achter schiet, bijna onder een auto, is het tijd voor een stevig gesprek! En 

nu wordt elke kuil en struik tot in detail aangewezen en loopt Bibi ook strak naast als hij voorop 

fietst. Die knop staat aan!
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Ook het maken van foto’s is een gillerd! Het begon met specifieke aanwijzingen over wat er 

rechtsboven en links onder in de hoek moest komen. We namen de foto dan minimaal 15 keer 

voordat het goed was.... . Ik had geen idee dat er zoveel mis kon gaan met het maken van een 

simpele foto, maar je verzint het en hij deed het! Nu, na ruim drie weken kan hij zelf enigszins 

de compositie inschatten, maar is het loslaten van het iPhone knopje nog steeds een dingetje en 

krijg ik minimaal zes foto’s als hij een keer drukt! Vier dagen geleden was het tijd voor het “eigen 

foto initiatief ” gesprek. Zou het niet leuk zijn als hij ook eens een foto van mij zou maken? En nu 

stoppen we om de 500 meter omdat hij iets moois ziet om een foto van te maken. Eens kijken of 

we die knop iets minder aan kunnen zetten... . 

 

Nog steeds gaat het reizen samen prima. Chris kan steeds meer mee vooruit denken met prakti-

sche zaken en mensen kijken bewonderend hoe snel we de tent samen op hebben staan. Onder-

weg zei iemand: “Moet je altijd zoveel aansturen, terwijl ik al zo blij was dat ik zoveel los kon la-

ten! Er zijn zelfs dagen dat hij voor mij kookt, in de tent met de brander tussen zijn voeten omdat 

de helling zo scheef is. Zeer professioneel! 

 

Ik ben jaloers op zijn “zijn”. Als ik het bagage vervoer regel voor de trektocht, de routes plan, het 

eten koop en hem vervolgens vraag wat we morgen gaan doen, dan weet hij dat niet. Want hij 

leeft nu. Soms mis ik iemand om even mee te kletsen hard mee te lachen of iemand die vraagt hoe 

het met mij is na een zware dag. Iemand die heel even mee denkt, voor mij zorgt of laat zien dat 

het fijn is dat ik iets heb geregeld. En dan opeens kom ik vermoeid terug van het boodschappen 

doen en zegt hij: “dankjewel voor het shoppen, je krijgt van mij een knuffel”. Wonderlijk, ontroe-

rend, bijzonder... . 

 

We fietsen door naar Lands End, het puntje van Cornwall, wat het einde zal zijn van deze prach-

tige en bijzondere reis samen waarin het woord “geluk” een bredere betekenis kreeg. Het werd 

verbonden met het inpakken van een droge tent in de ochtend, of ontdekken dat je op je voorblad 

nog een hele versnelling hebt bij het berg op fietsen. Een bakker op het juiste moment met een 

lekker cakeje of terug komen van het boodschappen doen terwijl Chris trots de tent zelfstandig 

heeft ingericht. 

 

Dankjewel voor jullie steun! Ik draai me nog een keer om in dit heerlijke bed! Vanavond liggen we 

weer in een scheve tent... . 

 

Op naar de eindbestemming!

Christian, Bibi en Ted
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