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Voorwoord 

Wanneer van eenieder 

de beste krachten in de gemeenschap 

 gaan leven,

en de hele gemeenschap zich vormt,

gespiegeld aan de mensenziel: 

dan schept dat levenskwaliteit

Rudolf Steiner

Vertaling Lex Bos

Wij willen zo tezamen

werken, dat in ons werk

kan binnenvloeien, datgene 

wat vanuit de geestelijke wereld,

op stoffelijk lichamelijk en op ziele- 

geestesgebied, in ons mens 

worden wil.

Grondsteenspreuk Bronlaak ’48

We starten op Bronlaak regelmatig 

een vergadering of bijeenkomst met 

één van bovenstaande spreuken en 

hebben de verwachting dat het ons 

een impuls geeft, of ons aanzet tot na-

denken over hetgeen ons op Bronlaak 

bezighoudt. 

De spreuken gaan over begeestering, 

en dat kan je ook vertalen als begees-

tering door de spiegel van de ander. In 

de visie van Bronlaak ‘Het vuur van de 

Fakkeldragers’ staat het als volgt om-

schreven: ‘Je kunt je ontwikkelen door 

de ander te ontmoeten, dit kan zijn 

tijdens het werken, in de vrije tijd of in 

een overleg. In de ontmoeting leer je 

jezelf en de ander kennen’. Daarom is 

het thema van dit Bronlaak Journaal: 

Fakkeldragers. 

Fakkeldragers zijn mensen die en-

thousiast zijn over deze visie en zich 

erdoor geïnspireerd voelen. Zij voe-

len zich geroepen om hun steentje 

bij te dragen aan de levenskwaliteit 

van Bronlaak. Het valt in de huidige 

tijd niet altijd mee om al deze fakkel-

dragers te behouden. We hebben te 

maken met ouder wordende bewoners 

op Bronlaak, en in de zorg (mede-

werkers) is continuïteit van personeel 

meer dan ooit een enorme uitdaging. 

Daarom is het zo mooi als we ons 

kunnen laten inspireren door elkaar. 

Zodat er telkens nieuwe fakkeldragers 

het vuurtje door willen geven. 

In deze uitgave van het Bronlaak Jour-

naal maken we kennis met een aantal 

fakkeldragers. En nee, daar is geen 

definitie van. Gelukkig niet! 

Als redactie vinden we wel dat déze 

verhalen mogen klinken, en… er zijn 

er nog veel meer! Stuur deze vooral op 

naar de redactie van het Bronlaak Jour-

naal… en wie weet plaatsen we volgen-

de keer weer iets inspirerends!

De redactie

foto voorzijde: Francis Makkinga
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Fakkeldragers

Fakkeldragers zijn mensen die enthousiast 
zijn over de waarden en visie van Bronlaak, of 

over wat zij beleven op Bronlaak. Zij voelen 
zich geïnspireerd, door iets wat zij meemaken 

op Bronlaak. Door iets wat vaak onbenoem-
baar is als men hier voor het eerst komt maar 
wel gevoeld kan worden. Verwarmd worden, 
aangeraakt worden… door iets waar men blij 

van wordt, iets… ja maar wat is dat dan? En als 
vervolgens bij deze mensen hun ‘kiemkracht’ 

wordt geactiveerd, hebben zij zin om hun 
steentje bij te dragen. Zin om te creëren. En 

meewerken aan het verder vormgeven en ont-
wikkelen van de identiteit van Bronlaak. Aan 

het samen wonen en werken op Bronlaak. Aan 
het verzorgen van de omgeving. Het vuurtje is 
dan aangestoken, en omdat een gemeenschap 
per definitie uit meerdere individuen bestaat, 

kunnen ze vooral ook elkáár inspireren. 
Ben jij een fakkeldrager?

Natasha van Dijk 
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Vorig jaar alweer volgden de leidinggevenden 

van DeSeizoenen een leer- en ontwikkeltraject 

onder de naam Missiegericht Organiseren. 

Daarin was ruimte voor een stukje antropo-

sofische kennisoverdracht en verdieping over 

zaken als bijvoorbeeld het drie/vierledig mens-

beeld en de theorie naar aanleiding van het ver-

haal van Lucifer-Ahriman-Christus. Daarnaast 

was er verdieping onderling op basis van the-

ma’s en presentaties en elke individuele deel-

nemer had zelf een vraag, zoektocht of wens 

ter ontwikkeling geformuleerd. 

Toen ik in 2016 bij Bronlaak kwam werken, 

kreeg ik van Hester ‘het vuur van de fakkel-

dragers’, een prachtig boekje waarin op een 

mooie manier de visie en levenswijze van de 

gemeenschap op Bronlaak is omschreven. Er 

ontstond een warm gevoel tijdens het lezen 

ervan. Terwijl ik mezelf tot dan toe omschreef 

als nuchtere, ongelovige, regulier opgeleide 

verpleegkundige/teammanager, merkte ik dat 

de inhoud en de manier waarop het geschreven 

is iets met me deed. Zodanig zelfs dat ander-

half jaar daarna bij het formuleren van mijn 

persoonlijke ontwikkelvraag voor dit traject ik 

niet lang hoefde na te denken. Ik vroeg mij af: 

‘Kan ik een fakkeldrager worden’? 

Eerst maar eens wat theorie opsnorren leek me 

een goed begin. Op de digitale snelweg kwam 

ik niet heel erg ver. Foto’s van mensen die de 

Olympische fakkel dragen en doorgeven in 

overvloed, maar van spirituele onderbouwing 

van deze mooie term was weinig sprake. 

Het woordenboek geeft ook niet heel veel meer 

verdieping : 

1) Lichtdrager 2) Toortsdrager 3) Voorvechter. 

Even ruggespraak houden met degene die dit 

traject heeft begeleid. Die stuurde me dezelfde 

dag nog een A-4 met de titel: ‘profiel fakkel-

drager identiteit’. Nou dát leek me een openba-

ring, een heldere omschrijving die precies ver-

telt wat een fakkeldrager is en hoe die daaraan 

vorm geeft. Duidelijkheid en houvast dacht ik, 

eindelijk, fijn. Negen bijbehorende competen-

ties met daarnaast een omschrijving hoe die 

competenties als fakkeldrager kunnen worden 

benut. En wat verbaasde me? Ik blijk best veel 

van wat beschreven staat als vanzelfsprekend 

gewoon in mijn dagelijks werk te doen. Nou ja 

zeg, ik blijk gewoon een fakkeldrager te zijn!

Maar… zo eenvoudig zal het toch niet zijn ? 

Mijn reguliere verstandelijke denkwijze ant-

woorde me bevestigend, de theorie klopt, 

wordt zelfs op papier bevestigd en is toetsbaar, 

dus voldoe je aan het grootste deel van de be-

schrijving, dan bén je fakkeldrager. 

Maar mijn gevoel antwoordde echter anders, 

de euforie van mijn conclusie ebde namelijk 

meteen weer weg. Fijn om ergens duidelijkheid 

over te hebben en er woorden aan te kunnen 

geven. Maar volgens mij horen daar zelfs veel 

meer woorden bij dan de beschreven compe-

tenties. Termen die bij me opkomen zijn: vu-

righeid, eerlijkheid, trots, gelijkwaardigheid, 

durf, verbinding, hart voor de zaak, een dui-

delijke missie, er volledig voor gaan, verteller, 

leermeester, delen, doorgeven, betrekken, 

Vurige fakkeldrager
overwegingen van iemand die nog maar net met 

antroposofie heeft kennis gemaakt.
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meenemen, open staan, ontwikkeling. En zo zijn er waarschijnlijk nog duizenden termen die 

deze rij aanvullen of de intentie op een andere manier beschrijven. Een duizendpoot of alleskun-

ner zou nog moeite hebben om aan alle termen te kunnen voldoen als dit de maatstaf zou zijn 

waarop je afweegt of je een fakkeldrager kunt worden.

Als ik al een voorzichtige conclusie aan mijn zoektocht zou moeten verbinden, dan zie ik inmid-

dels toch best wat overeenkomsten met de sporters die elke vier jaar de Olympische vlam dragen 

en zodoende vol trots een warme bijdrage leveren voor medemensen die gepassioneerd met iets 

bezig zijn. En is dat niet wat we op Bronlaak ook allemaal nastreven? En is dan dus niet elke 

Bronlaker ook fakkeldrager? 

Dennis van Diest

Teamcoördinator
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Een afspraak bij de familie Van de Ven, thuis in 

Handel, was het plan. Want Tom zou i.v.m. een 

controle bij de oogarts in de ochtend, tóch thuis 

zijn in de middag. Maar Tom zag het anders: de 

controle zou niet lang duren en dan was er ge-

noeg tijd voor hem om wél te gaan werken. Dus 

had hij bij het ontbijt geregeld dat hij na de con-

trole naar Bronlaak zou gaan. Hij pakte zelf zijn 

broodtrommel en werkhandschoenen in en voor 

de ouders, Monique en John, zat er niets anders 

op dan Tom tussen de middag weer op Bronlaak 

af te zetten. Het laat zien hoe hij het naar zijn zin heeft. Het gesprek in Handel gaat toch door met 

alleen zijn ouders en Tom ontmoeten we op Bronlaak.

Voor Tom beginnen de werkdagen doorgaans goed. Als vader hem wekt, springt hij uit bed en zit 

hij in no-time aan het ontbijt. Dat was de laatste jaren op school wel anders: het was nooit mak-

kelijk om hem op tijd in de schoolbus te krijgen. Het lukte hem zelfs de laatste dag om zoveel tijd 

te nemen vooraf, dat hij de bus miste en hij door zijn vader naar school gebracht moest worden. 

Maar nu is hij altijd op tijd klaar en komt vaak met moeder op de tandem naar Oploo.

Monique en John vertellen trots over hun kinderen en ze genieten van hun ontwikkeling.

Oudste dochter Manouk gaat na de zomer in Tilburg studeren, International Lifestyle Study. 

Toms zus kan wel eens jaloers zijn op haar broer, verzucht ze een enkele keer: ‘Tom heeft nooit 

zorgen…’ Zijn leven lijkt zo overzichtelijk en zonder keuzestress. Waar zij als jongere hard moet 

werken aan school, vrienden, baantje, keuze vervolgopleiding lijkt Tom zorgeloos te leven. Waar 

zij haar eigen keuzes maakt, hebben de ouders met en voor Tom keuzes te maken.

Ter oriëntatie op een vervolgplek na de Antoon van Dijkschool in Helmond bezochten zij diverse 

werkplekken. Tijdens één van de bezoeken hadden ze het binnen 5 minuten gezien: ‘teveel ge-

knutsel op te weinig vierkante meters’ en daar zou Tom niet gelukkig van worden. Via juf Willy 

van de Antoon van Dijkschool werden ze gewezen op de mogelijkheden bij Bronlaak. Tijdens 

deze kennismaking kregen zij een betere indruk: buitenwerk en veel afwisseling. Juist dat fysieke 

werk, in het lijf komen, sprak hen aan en de keuze voor Bronlaak werd snel gemaakt. Omdat Tom 

in augustus jarig is, kozen ze ervoor om de verjaardag ook het overrgangsmoment tussen school 

Interview met Tom
Sinds augustus 2018 is Tom verbonden aan Bronlaak. 
Hij mag als jongste fakkeldrager in de gemeenschap even 
in de spotlights.
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en werk te laten zijn. Als je 18 bent hoor je bij de grote mensen en ga je werken, zo was de insteek. 

En zo begon Tom aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. In het begin werkte hij alleen in de in de 

ochtenden in de siertuin om dit later uit te breiden.

Dat was best even spannend. Altijd had Tom heel veel zin in zijn verjaardag en nu verliep dat toch 

iets anders. De voorbereiding en de zin in de feestdag werden getemperd door de onzekerheid 

over wat er daarna zou komen. Felicitaties, complimenten over het afronden van school en veel 

opbeurende woorden over zijn aanstaande werk hielpen hem bij het maken van de start.

En ’t Hof heeft hem met open armen en warmte ontvangen, de jonge Tom werd de weg gewezen 

en meegenomen. Al na korte tijd mocht 

moeder niet meer mee naar de dagopening, 

dat kon hij wel alleen. Twan noemde hem 

eerst nog liefkozend ‘deugniet’ en nu is hij 

een fijne collega. Als je hem ziet fietsen of 

hem in de tuin ziet werken, als hij bijvoor-

beeld met de skelter plantenbakken aan 

het verzetten is, dan kun je toch niet anders 

dan blij en trots zijn op deze jonge fakkel-

drager?

Ze zeggen dat het elke dag feest is op ’t 

Hof, en dat straalt Tom ook uit.

Astrid Ockers 
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Sarah is geboren op 5 februari van dit jaar. Ze is 

de nieuwste telg in het gezin De Nooijer: Sofie, 

Job, Noa en haar broertje David. Sarah is nu 

dus... de jongste bewoner van Bronlaak!

En terwijl ik haar bewonder op een koude 

lentedag, vertelt Job hoe hij met Matt, de 

huisvriend van Job en Sofie, eigenhandig een 

prachtig schilderatelier heeft gebouwd in de 

achtertuin van hun woning op Bronlaak. 

Ooit stond er in deze rommelige en behoor-

lijk verwaarloosde hoek van Bronlaak, achter 

de kaasmakerij, een oude kippenschuur, dat 

met 70 jaar zijn beste tijd wel had gehad. Het 

onderkomen van vele kippen was ooit nog ei-

gendom van de moeder van Maria Driessen. 

Afijn, toen één van de boeren van Bronlaak, 

René, het hok wilde afbreken, bedachten Job 

en Matt, een plannetje. Want ze zochten al lan-

ger een plekje voor cultuur en beeldende kunst. 

Een vrije plaats waar het scheppingsproces van 

mensen de ruimte mag krijgen op een won-

derschone plek in de natuur. Letterlijk heeft 

die sfeervolle ruimte vorm gekregen. De eerste 

stap was dat die vervallen oude kippenschuur 

opgeknapt mocht worden, nou ja: ‘ wind en 

waterdicht gemaakt worden’, aldus Anton, die 

die over het vastgoed gaat. Nou, het bleek al 

ploeterend dat deze schuur eigenlijk al ter ziele 

was. Ze bleek te rot om nog iets mee te doen. 

Alleen het fundament en de draagbalken waren 

nog te gebruiken. 

De mannen waren nog steeds begeesterd met 

hun droom en dát was de kiem voor een bouw-

proces dat in augustus 2018 startte. Nog 

niet zo lang geleden dus. Er was 

geen plan, geen bouwtekening. 

Maar wel kwamen er steeds 

gebruikte materialen op hun 

pad! De plankenvloer, op zijn kop gelegd, 

komt uit de Sterreboom. Er zijn palen die de 

Sylvester heeft gebracht. Pierre Driessen heeft 

de werktafels geïnstalleerd. Mark, ja, die van 

Obilot, heeft raamlatjes gemaakt uit oude tuin-

bankjes. De ruimte heeft een tweedehands dak, 

en idem dito ramen in Duitsland op de kop 

getikt. Je moet het maar bij elkaar kunnen ver-

zamelen. Eigenlijk is het zo een gesamtkunst-

werk geworden. 

Wat mensen als afval beschouwen, konden zij 

goed gebruiken. ‘Dit is de kracht van de nieuwe 

ruimte’, vertelt Job enthousiast. En langzaam 

kreeg het atelier de vormen die het nu heeft. 

Organisch kreeg het gebouw haar ziel, die 

goed te voelen is als je binnen staat, en het 

zonlicht van buiten, gefilterd door oude bo-

men, naar binnen valt. 

Het atelier, dat klaargemaakt, zodat er met 

bewoners geschilderd kan gaan worden, is 

nog niet helemaal klaar. Het begint er mee dat 

ze nog geen naam heeft. En er komt nog een 

overkapping met terras, en er wordt nagedacht 

over het afvalwater en dat soort praktische za-

ken. 

Job en Matt zijn apetrots en heten binnenkort 

andere kunstenaars van Bronlaak welkom!

Natasha van Dijk

Even voorstellen: onze jongste 
Bronlaak-bewoner Sarah
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Sint Jan
In het midden van de zomertijd

Is ’t naamdag van Sint Jan.

Wij vieren hem met zang en spel,

Sint Jan de heil’ge man.

Johannesdag in zomertijd

Doet bloeien ’t leven al.

Wij toeven hier vol dankbaarheid,

In ’t veld, op berg, in dal.

Het Sint Jans feest zoals wij dat op Bronlaak vieren is sterk verwant aan de oude 

zomerfeesten die, ook vóór Christus, bij veel volkeren al werden gevierd. Met deze 

feesten werd het midden van de zomer, het zomersolstitium, gevierd. Hoewel de 

daadwerkelijke zonnewende zich voltrekt op de 21e juni, vindt het feest, op kerkelijk 

gezag, al eeuwen plaats op 24 juni, de naamdag van Sint Jan, ofwel Johannes de Do-

per. 

Het Sint Jansfeest bestaat uit de midzomernacht en de daarop volgende midzomer-

dag. Midzomernacht wordt van oudsher gezien als een magische nacht. Het is de 

kortste nacht van het jaar en een nacht waarin dingen kunnen gebeuren die niet kun-

nen worden verklaard. Een nacht waarin heksen, feeën en demonen graag hun slag 

willen slaan. Shakespeare vertelt met ‘A Midsummer Nights Dream’ over een midzo-

mernacht waarin feeën het geluk van enkele jonge geliefden weten te verstoren. Het 

vreugdevuur en het samenzijn zorgde ervoor dat men elkaar kon beschermen tegen 

deze boze invloeden van de nacht. Het was en is een uitbundig feest met dans en 

zang waarin de dappersten over het vuur springen om hun moed te tonen. Geliefden 

sprongen gezamenlijk over het vuur om hun eeuwige band te bekrachtigen.

Midzomerdag is een dag waarop de vruchtbaarheid van de aarde gevierd wordt. De 

zon zal op midzomer dag het hoogste punt aan de hemel bereiken en zal hierna 

enkel nog afnemen tot aan de winterzonnewende. Midzomer dag was lange tijd het 

moment voor huwbare vrouwen om een man, haar ‘Sint Jan’, te vinden. In enkele 

landen wordt op midzomer dag rond een meiboom gedanst.

So haest als zij mijn sach,  Zo snel zij mij zag

So stong ick huer wel an  Stond ik haar wel aan

Want sij riep, int volle seltscip: Want zij riep, in het volle gezelschap

Dit is mijn eyghen Sint Jan  Dit is mijn eigen Sint Jan

(Brederode) 
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Vanuit het Christendom werden de midzomerfeesten als heidens gezien en een 

tijd lang verboden. Aangezien de feesten moeilijk uit te bannen waren werd de 

naamdag van Sint Jan werd hier aan gekoppeld om de feesten te legitimeren. Zo 

kreeg het Sint Jansfeest haar huidige naam en Christelijke betekenis.

Johannes de doper voltrok met het dopen in de Jordaan een reinigingsritueel 

waarmee hij de zonden van de dopelingen af waste. Hij riep op tot inkeer en het 

leven zonder zonden voor de dag des oordeels. Johannes predikte de komst van 

de Messias, Jesus, die zou dopen met vuur in plaats van water. Hoewel met dit 

‘dopen met vuur’ niet het letterlijke vuur wordt bedoeld maar de vlam van de hei-

lige Geest, wordt hiermee toch de weg vrij gemaakt om het Midzomervuur als 

reinigingsritueel te zien en de heidense aspecten los te laten of van een andere 

betekenis te voorzien.

David Steenhorst

Bronnen:

https://www.beleven.org/feest/midzomernacht

https://nl.wikipedia.org/wiki/Midzomerfeest

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Doper

foto gemaakt door Marjo Kusters

https://www.beleven.org/feest/midzomernacht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midzomerfeest
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Vanuit de werkgroep religie is initiatief geno-

men tot het organiseren van een inspiratiedag. 

Deze werkgroep bestaat uit: Katharina Schulze, 

Evert Hoefman, Lucie de Ridder, Hester Buijs 

en Tanca Boot. 

De idee was om vier dagen rond de vier grote 

jaarfeesten te organiseren waarin we wilden 

proberen elkaar te inspireren m.b.t. het hui-

dige religieuze en spirituele leven in onze 

woon-werk gemeenschappen. Hoe mooi zou 

het kunnen zijn om ook andere woon-werk ge-

meenschappen buiten ‘DeSeizoenen’ hiervoor 

uit te nodigen. Hoe geven ieder vorm aan het 

huidige en spirituele leven binnen de verschil-

lende gemeenschappen? Kunnen van elkaar 

leren, uitwisselen maar vooral ook elkaar ont-

moeten en inspireren? 

Daartoe organiseerden we deze inspiratie-da-

gen voor alle geïnteresseerden uit het soci-

aal-therapeutisch werkveld zoals medewerkers, 

bewoners, handeling en diensthoudenden, ver-

wanten, vrijwilligers, geïnteresseerden.  

Verschillende sociaal-therapeutische gemeen-

schappen in Nederland en in België werden 

hiervoor benaderd en van harte uitgenodigd. 

En gaven hieraan gehoor.

De eerste dag had als thema ‘van Advent naar 

Kerst, de tweede Sint-Janstijd, en enkele maan-

den geleden vond de derde inspiratie dag op 23 

maart j.l. plaats met als thema ‘Stille week en 

paasfeest’.

We deelden 

deze mooie dag 

rondom het 

thema ‘Stille 

week en paas-

feest, met ruim 

50 mensen be-

staande uit be-

woners, ouders, 

medewerkers, 

vrijwilligers 

van Bronlaak, 

Overkempe, 

Scorlewald, 

Breidablick, Corisberg, Midgard en de Rafaels-

tichting. Velen hadden dus al een lange reis 

achter de rug bij het begin van de dag, die be-

gon met een kennismaking/ontmoeting onder 

het genot van een kopje thee of koffie met een 

koekje. 

Een warm welkom in de zaal volgde, zo ook 

een kort inleidend woord over de Offerhande-

ling waarmee het dagprogramma zou begin-

nen. Het bijzondere van deze Offerhandeling 

was dat de drie handelinghoudenden vanuit 

verschillende gemeenschappen voor het eerst 

samen de handeling hielden en dan ook nog op 

Inspiratiedag Bronlaak met het thema 
Stille week en paasfeest. Een terugblik…
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een andere locatie en voor mensen uit verschil-

lende sociaal-therapeutische gemeenschappen. 

Mooi was te ervaren dat dit kan na afstemming 

met elkaar. Ondanks het feit dat de intentie 

en de inhoud van de handeling hetzelfde was, 

waren er blijkbaar kleine verschillen in uitvoe-

ring. Er bijvoorbeeld gekozen om deze keer de 

mensen in de zaal deelgenoot te maken van het 

aansteken van de kaarsen. 

Na de koffiepauze nam Joep Eikenboom ons 

een stukje mee in het jaarritme met haar sei-

zoenen en de in- en uitademing van de aarde. 

Wat willen we vieren met Pasen en wat wil de 

Stille week ons, in voorbereiding op het paas-

feest zeggen. Joep nam ons mee in een verhaal 

‘Over wat de grote steen beleefde’. Een boeiend 

verhaal over het grote mysterie waar de grote 

steen deelgenoot van was.

Tijdens de heerlijke lunch die door Bronlaak 

werd verzorgd werden vele uiteenlopende ge-

sprekken met elkaar aangeknoopt. Er werden 

ideeën uitgewisseld. Er klonken verschillen in 

vormgeving van het vieren van jaarfeesten en 

diensten dus ook de vormgeving/uitvoering van 

de ‘Stille week’ en het paasfeest. En hoe vier 

je het paasfeest in jezelf maar vooral ook: hoe 

doe je dat samen, hoe inspireer je elkaar hierin? 

Het was wederom mooi van elkaar te horen hoe 

de vormgeving ook anders kan. Wat deze keer 

ook werd gedeeld was dat het samen vieren 

van jaarfeesten en het samen verzorgen van het 

spirituele leven een kernwaarde in een antropo-

sofische gemeenschap is. Door beleving, voor-

leven, ontmoeting en vieringen met gezamen-

lijke voorbereiding proberen we elkaar mee te 

nemen in de tijd waarin we leven. 

Na deze gezamelijke lunch nam Ruth Niessen 

ons een stukje mee in de wereld van euritmie, 

ritme, spraak en de kwaliteiten van de dagen 

van de week.

Op Bronlaak wordt al vele jaren aandacht be-

steed aan de kwaliteiten van de 7 dagen van 

de week, de planetenkwaliteiten en de boom-

spreuken en dan vooral in de Stille Week die 

vooraf gaat aan Pasen. De namen van de 7 da-

gen van de week zijn afgeleid van de 7 planeten 

in ons sterrenstelsel en de kwaliteit van een dag 

is verbonden met de werking van elk van deze 

planeten. Elke dag is verbonden met een boom 

en een boomspreuk. Henk Ledeboer heeft 

indertijd alle boomspreuken bewerkt en op rit-

men gezet. Dit geeft iedere dag een ander rit-

me, een andere hoor- en beleefbare dynamiek. 

Op deze middag konden we tijdens de euritmie 

een stukje ritme en beweging van beleven. Van 

de maandag en de kers en de dinsdag met haar 

eik.

We sloten de dag af met een kopje thee, en het 

gesprek. En… het was weer tijd om afscheid 

van elkaar te nemen.

Ik denk dat we ook van deze dag kunnen zeg-

gen dat we kunnen terugkijken op een inten-

sieve maar mooie, inspirerende dag waarbij 

uitwisseling en bijzonder warme ontmoetingen 

centraal stonden. 

Komend najaar in september zal de vierde en 

laatste inspiratie dag in deze cyclus met het 

thema ‘Michael’ zijn. 

Met warme groet, 

Tanca Boot
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Kiemkracht!
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over kiemkracht. Kort gezegd is het de kracht die in de 

kiem aanwezig is. En de kiem zit dan weer in een zaadje te sluimeren, maar ook bij voorbeeld in 

een aardappel (knol) of een ui of een tulp (bol) zit één of meerdere kiem(en).

Het bijzondere aan de kiemkracht is, dat zij alleen tot uiting komt, als het zaadje (of de knol of 

de bol), zich met zijn omgeving verbindt. Zodra in de nabijheid vruchtbare grond, voldoende 

warmte, licht en water aanwezig zijn, en in de juiste verhoudingen, gaat het zaadje ontkiemen. De 

kiemkracht is de sluimerende levenskracht in het zaadje, die, wakker geschud door zijn omge-

ving, het tere kiemplantje laat groeien. Daarbij gebruik makend van de voeding, die óók in zaad, 

knol of bol opgeslagen is. Dat is als het ware het ‘geboorterantsoen’ van ons kiemplantje. In ruste 

ogen deze zaden doods en dor, maar ze zitten toch boordevol leven. Als mens maken we hier gre-

tig gebruik van door deze vitale zaden, knollen en bollen op te eten.

In veel zaden kan de kiemkracht wel jarenlang sluimerend aanwezig zijn, wachtend op een 

vruchtbare omgeving. Sommige hebben een koude-schok nodig of moeten letterlijk door het 

vuur gaan, om tot slot als de omstandigheden het toelaten, te kunnen ontkiemen. Als het zo ver 

is, dan is de kiemkracht een ontembare kracht, die de plant voortstuwt totdat zij op eigen benen 

kan staan en voedsel, lucht, water en warmte zelfstandig op kan nemen. Fier en sterk, met als 

doel tot bloei te komen en weer nieuw zaad te maken. 

Dit is mijn verhaal over de kiemkracht.

Groetjes, 

Michael Flügge 

tuinder op Bronlaak
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Interview met… Menno Wieten
*Kennen we Menno al? Dat denk ik niet. Menno werkt pas sinds enkele maanden bij  

DeSeizoenen als teamcoördinator op de locatie Bronlaak. Andersom is dat anders.  

Menno kent Bronlaak al jaren, maar meer van afstand zonder directe verbintenis. 

*Waar heeft dat mee te maken? ‘Nou ja, als je enigszins met antroposofie in aanraking 

komt dan ontmoet je natuurlijk mensen en je hoort verhalen waar ieder zo woont en 

werkt. Ik heb cursussen gevolgd bij het Studiecentrum Kraaijbekerhof in Driebergen 

waar Bronlaak zeer zeker bekend is en waar, door de tijden heen, ook een flink aantal 

medewerkers van Bronlaak een cursus hebben gevolgd. Daarvoor ben ik, toen ik jong 

was, werkzaam geweest bij Verdeelcentrum Odin en dan zit je in de hoek van BD voeding, 

verse groenten rondbrengen en dat overal in Nederland’.

*Hoe oud ben je nu eigenlijk? ‘Als je mijn grijze haren ziet dan weet je dat ik geen twintig 

meer ben, eigenlijk ouder dan mij lief is, ik ben nu zestig, geboren dus in 1959’.

*Kun en wil je wat vertellen over die afgelopen zestig jaar? ‘Jawel, ik ben geboren in 

Amsterdam. Mijn ouders werkten op een schip en voeren door heel Nederland. Op zeven 

jarige leeftijd moest ik naar school en voor schipperskinderen betekende dat een fulltime 

verblijf op het schippersinternaat. Voor mij lag dat Internaat in Vreeswijk, op het lande-

lijke knooppunt van waterwegen. Dat was voor mij als kleine jongen een ervaring die je 

nooit meer vergeet; alsof je van de hemel in de… ik wil niet zeggen hel, maar dan toch in 

ieder geval op een plek terecht komt waar je het liefst helemaal niet wil wezen. Drie jaar 

heb ik dat volgehouden. Mijn ouders gingen toen aan de wal werken, ergens in Zeeland 

en zodoende kon ik naar een gewone lagere school. Na de zesde klas ben ik naar de LTS 

gegaan en voor Weg en Waterbouwkundige gaan leren. Op mijn 22-ste ben als begelei-

der in de psychiatrie beland in Den Bosch. Ik volgde daar de B-opleiding, ben toen ook 

getrouwd en heb twee zonen gekregen. Na dit een jaar of negen gedaan te hebben ben ik 

met mijn gezin ‘Gezinshuisouder’ geworden in een gezinshuis voor minderjarige kinde-

ren. Wij hadden een zestal kinderen in huis, naast die van onszelf.

* Het thema van deze Journaal uitgave is fakkeldragers, ik vind het leuk om juist iemand 

die vrij nieuw is op Bronlaak, hierover te spreken. Bronlaak is een gemeenschap waar 

Antroposofische Zorg verleend wordt, maar waarin wordt dat zichtbaar en hoe wordt 

dat vuurtje gaande gehouden? Moet je antroposoof zijn om op Bronlaak te werken? ‘Ja, 

deze vraag verwachtte ik al. Kijk ik sta er zo in: ieder individu is de ambassadeur van de 

plek waar hij of zij werkt. We moeten natuurlijk allemaal werken om wat inkomen te ge-

nereren maar daarnaast is het zo dat je de verdiepingsslag naar de Antroposofie, zelf zult 

moeten maken. Bij mij is het terugkijkend zo gegaan dat het altijd mensen zijn geweest 

die me op de een of andere wijze hebben weten te inspireren. Ik heb zelf ook een zekere 

nieuwsgierigheid en dat helpt natuurlijk ook. Ander punt is dat ik terugkijkend heel vaak 

stuit op de thematiek ‘In balans blijven’. In de antroposofie spreken we vaak over ‘het 

midden’ of ‘de middenweg’ kiezen. Tussen hemel en aarde als het ware, daar speelt het 
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leven zich af. Als je het beeld van ambassadeur van je werkplek 

neemt dan heb je iets waarop je elkaar kunt bevragen, waar lig-

gen je vaardigheden en capaciteiten. Open en eerlijk jezelf hier-

over uitspreken; daar sta ik voor. Niet omdat ik nieuwsgierig 

ben, maar omdat juist de grensgebieden interessant zijn, want 

daar zie je en kun je ervaren wat er in je werk gebeurt’.

*Ik merk dat hier wel een punt is aangesneden wat jou bezig-

houdt. Denk je dat je als teamcoördinator hiermee voldoende 

uit de voeten kunt? ‘Ha ha, dat vind ik eigenlijk het leukste van 

deze job. Daarnaast moeten er natuurlijk heel veel andere zaken 

gedaan worden, maar mijn uitdaging is: hoe kan ik de ander 

inspireren. Want ga er maar aanstaan. Ieder mens is verschil-

lend. En dat gaat van hoog tot laag en laat ik me dan focussen 

als coördinator op de teams waar ik verantwoordelijk voor ben. 

Allen zijn we verschillend en toch moeten we samenwerken en 

moet je elkaar kunnen vinden middels bijvoorbeeld de dialoog. Wat geven en wat nemen 

van elkaar. We kunnen hier natuurlijk een heel zwaar verhaal van maken, maar ik sta de 

lichtere variant voor: ‘we maken van elke dag een feest’. Waar het om draait is: hoe leef je 

het voor? En al is dat in een heel klein hoekje van je huis, team, tuin, collegiaal overleg of 

wat dan ook, dát geeft voor mij waarde.

* Menno hartelijk dank voor dit gesprek. Het perspectief: ‘maak van iedere dag een 

feest’ dat maakt mij oprecht blij. We weten al dat je grijze haren hebt maar kunnen we 

nog iets anders duiden waar we je aan kunnen herkennen? Eh, ik woon dus in Den 

Bosch en om hier op Bronlaak te komen heb ik een speciale fiets, een z.g. High Speed 

Pedalec. Daar kan ik heel snel mee fietsen, met name over de lange afstand. Verder hou 

ik van tuinieren, maar dan vooral het grove werk: spitten en kruien en niet krom staan. 

Verder werk ik mee aan het theater in Den Bosch. We hebben nu een productie in voorbe-

reiding ‘de bevrijding van Den Bosch’. Komt het zien zou ik zeggen.

Willem de Ridder

foto gemaakt door Marjo Kusters
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Tess
De cultuurdragers zijn de fakkeldragers op Bronlaak. Dit zijn de mensen die belang-
rijke gewoontes van Bronlaak verzorgen. We noemen ze ook wel de fakkeldragers. Zij 
geven het vuur door waar wij als Bronlaak voor staan, wat we belangrijk vinden. 
Met de antroposofie als basis. (uit: ‘Samen in de zorg’)

Iedereen kan fakkeldrager zijn en Tess ís zo’n fakkeldrager!

In gesprek maar vooral in een bijzonder warme ontmoeting met Tess, haar ouders Angelique en 

Ger en Claudia (OPV-er) praten we over het volgende:

Tess woont sinds februari 2018 op Bronlaak in het woonhuis Alicorn. Tess werkt met passie 

dagelijks in de ochtenden in de Triton en op de middagen in tuinderij de Kiem. Daarnaast volgt 

Tess de jaarcursus ‘jaarfeesten op Bronlaak’ en is daarmee ook lid van de jaarfeestengroep. De 

jaarfeestencursus bestaat uit een gemêleerde groep enthousiaste mensen waarin ieder zijn/haar 

eigen inbreng heeft. Door met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en samen iets te 

maken voor bijvoorbeeld de jaartafel, proberen we elkaar te inspireren en het komende jaarfeest 

een plaats te geven in de cyclus van het jaarritme. Dit maakt ook dat je ‘fakkeldrager’ kunt zijn en 

veel meer mensen zou kunnen inspireren.

Fakkeldrager zijn, dat doet Tess in de cursus en in de jaarfeestengroep maar ook naar haar om-

geving toe. Tess en haar ouders maakten tijd vrij om hierover in gesprek te gaan. Tess neemt het 

voortouw om te vertellen over de jaarfeesten en het jaarritme. Haar tante heeft voor Tess van elk 

jaarfeest een mapje gemaakt, waarin allerlei mooie informatie en foto’s zijn opgenomen en Tess 

koestert deze mapjes en laat ze graag zien en geeft daarbij met veel enthousiasme informatie. 

Vóór een jaarfeest wordt het mapje tevoorschijn gehaald en na de viering van het feest weer opge-

borgen…en dan.. op naar het volgende feest!

Het mapje van het Paasfeest/ Palmpasen nam Tess mee in de jaarfeestencursus en zo vertelde zij 

over bakken van het broodhaantje en de Palmpasenstok, over het kruis dat een beladen onder-

werp kan zijn. Binnen de cursus zijn we naar aanleiding daarvan op zoek gegaan naar kruizen, 

waar zien we die? Na even zoeken vonden we bijvoorbeeld een raamkozijn, ook hier is een kruis 

te zien, zonder dat kruis zou het raam waarschijnlijk niet zo stevig zijn. 

Tess vervolgd haar verhaal: het paasfeest is geweest, het mapje is weer opgeborgen, Hemelvaart 

en het Pinksterfeest gaan komen en daarna Sint Jan, het Michaëlsfeest, Sint Maarten, Sint Nico-

laas. Met wat aanwijzingen van haar moeder Angelique, vertelt Tess over de 4 kaarsen die elke ad-

ventzondag worden aangestoken tot aan het kerstfeest. Het kerstfeest neemt een bijzondere plek 

in tijdens dit gesprek en er worden warme familie-herinneringen verteld. Thuis werd er natuurlijk 

lekker gegeten maar ook een bedje gemaakt bij de kerstboom waarop Tess en haar zusje konden 

uitrusten. En er was lol als Angelique dan de opmerking maakte ‘ kijk, de twee engeltjes zijn al 

aangekomen!’ Afgelopen jaar deed Tess mee aan het Oberufer Kerstspel op Bronlaak. De rol van 

Maria werd op een natuurlijke manier en prachtig door haar gespeeld. Dit was niet de eerste keer: 

in haar kindertijd op Heimdal werd het Kerstspel ook opgevoerd en jawel, ook daar was zij Maria. 
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De rol van Jozef werd gespeeld door een jonge man die zij hier op Bronlaak als volwassen mede-

bewoner wederom ontmoette. 

Binnen het gezin, hebben de jaarfeesten, sinds de tijd dat Tess op Heimdal was, een bijzonder 

waardevolle plaats ingenomen. Angelique vertelt dat de jaarfeesten, en hun plaats in het jaarrit-

me, voor Tess werken als een kalender, als een agenda. Als Tess bijvoorbeeld vroeg: ‘wanneer 

gaan we met vakantie?’, dan was het antwoord, ‘nou, in elk geval na Sint Jan’. Dat was een dui-

delijk en helder gegeven. Zo kan het ook, dat de pepernoten, erg vroeg, soms al eind augustus in 

de schappen van de winkels liggen. Grote kans, denk ik, dat zij hier, net als voorheen tijdens het 

boodschappen doen met haar moeder, een opmerking over zal maken en hier bijval van anderen 

voor krijgt. 

Het leven en vieren van de jaarfeesten op Bronlaak wordt als herkenbaar en waardevol ervaren 

door Angelique en Ger. Angelique vertelt dat Tess haar ouderlijk huis als ‘huis-Bladel’ en het 

woonhuis de Alicorn als ‘thuis-huis’ benoemd. Binnen de Alicorn verzorgt Tess samen met een 

medewerker en een huisgenote de jaartafel. Waarbij de twee jonge vrouwen zeker wel met elkaar 

in overleg, wellicht soms ook in discussie met elkaar gaan over hoe de jaartafel er uit moet komen 

te zien. Ik vind dat een mooi gegeven, alweer een manier van fakkeldrager zijn. Het maakt het 

mogelijk dat iedereen echt even bij de vormgeving stil mag staan: wat is essentieel en wat mag 

zeker niet ontbreken in dit geval?

Door te luisteren naar elkaar en samen te werken komen we misschien tot een essentie, het we-

zenlijke: dat wat er toe doet. Gelukkig zijn er fakkeldragers die ons kunnen helpen om ons hier-

van bewust te maken. Tess is zo’n cultuurdrager van Bronlaak…

Tanca Boot 
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Juni: de maand van de zomerkoninkjes

Aardbeien uit de Kiem: wie krijgt daar niet het water van in de mond? Daarom een supersimpel 

recept. Een toetje voor 2 personen. Suiker mag, voor mij hoeft het niet bij dit mooie vruchtje. 

Maar smaken verschillen nietwaar?

Ingrediënten

• 300 gram aardbeien, zongerijpt en biologisch!

• 1 perssinaasappel (ja, ook in Winkel Bronlaak te verkrijgen…)

• ½ theelepel balsamicoazijn

• 2 eetlepels volle yoghurt van onze koeien

• Muntblaadjes, ja… ook uit de tuin van Bronlaak te verkrijgen!

Je maakt de aardbeien natuurlijk eerst schoon, want dat eventuele peelzand is niet lekker. 

Sorry tuinders! Bewaar twee aardbeien. Niet snoepen, want dan houdt je geen soep over! Pers de 

sinaasappel uit. Pureer de rest van de aardbeien met het sinaasappelsap in de keukenmachine 

of met een staafmixer. Maak de aardbeiensoep op smaak met evt. suiker en de azijn. Snijd de 

achtergehouden aardbeien in plakjes. Nu kan je het niet laten om tóch wel even te snoepen he? 

Zoek je mooiste zomerservies uit, en verdeel de aardbeiensoep over 2 soepborden of schaal-

tjes. Het oog wil ook wat en garneer de soep met een lepel yoghurt, plakjes aardbei en een paar 

blaadjes munt. Mmmm…

Natasha
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Verwanten brengen een eigen deskundigheid 

in evenals  begeleiders, een arts, een ortho-

pedagoog. Ook verwanten hebben zich  ge-

traind in hun pedagogische vaardigheid door 

hun jarenlange zorg voor hun zoon of doch-

ter en hun betrokkenheid bij het woonhuis 

daarna. Een verwant kan, als partner in zorg, 

meedenken als het gaat om de vraag hoe de 

samenstelling van een groep moet zijn: Hoe 

zullen de bewoners prettig samenleven en 

elkaar positief beïnvloeden in hun ontwikke-

ling? Dat is juist het doel van de sociaal thera-

pie!  Verticale groepen: dát was de keuze van 

verwanten voor Bronlaak.

Een bij Bronlaak passende, wijze om bewo-

ners te helpen heilzaam samen te wonen is 

juist uit te gaan van ‘tegenwoordigheid van 

geest’, een van de grondwaarden uit de antro-

posofie. Dit zal eerder leiden tot vorming van 

een heterogene groep, omdat goed gekeken 

wordt of bewoners de vermogens hebben 

om zich met en aan elkaar te ontwikkelen. 

Een ‘klik’ met elkaar kunnen krijgen. Bij die 

beslissing is ook deskundigheid en empathie 

nodig. En inbreng van verwanten.

Hoe kan ‘tegenwoordigheid van geest’ bevor-

derd worden?

– Biografie: Waarom functioneert die groep 

zo goed of waarom niet?

– Worden uitingen, signalen van bewoners 

tijdig opgevangen en onderzocht? 

– Kan de groepsleiding hiermee aan de slag? 

Is er voldoende continuïteit?

– Worden vragen en opmerkingen van ver-

wanten goed gehoord?

– Worden in de ondersteuningsplan-gesprek-

ken ook de  heilzame of beperkende effecten 

van bewoners op elkaar besproken ?

Door zichzelf en met elkaar deze en andere 

vragen te stellen ontwikkelen zich ook de 

verwanten en begeleiders en niet alleen de 

bewoners.

In het middelpunt van de driehoek staat ie-

ders ontwikkeling. In het gesprek hierover 

ontmoeten bewoner, verwant en begeleiding 

elkaar.

Een heilzame groep is een groep, waar elke 

bewoner ’s avonds écht thuiskomt en ook de 

verwanten, wanneer zij op bezoek komen. 

Een groep die magnetisch werkt op begelei-

ders: dáár wil ik werken. Een groep die orga-

nisch is gegroeid en een geschiedenis heeft. 

Heilzame groepen ontstaan – als vergelijking 

– niet zozeer door ‘plaatsen’ maar eerder 

door ‘weven’. Door schering en inslag en in 

verschillende patronen en kleuren groeit er 

een heilzame diversiteit.

Eddy Oude Vrielink

lid bestuur Familievereniging Bronlaak

Heilzaam samenwonen op Bronlaak 
en de rol van verwanten
Op Bronlaak is door de lokale cliëntenraad een advies uitgebracht over het wonen in de huizen 

(het vastgoed plan). Daarbij kwam ook de samenstelling van de woongroepen aan de orde. De 

vraag rijst hoe bij veranderingen te bepalen wie met wie samenwoont? Hoe benaderen wij dat? 

En hoe gaan we samen met de begeleiders daarover in gesprek?
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