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Voorwoord 
Deze editie van het Bronlaak Journaal 

heeft als thema: Vrijheid op Bronlaak. 

De aanleiding is dat heel Nederland, van 

september 2019 tot september 2020, viert 

dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. 

Dit journaal is een opmaat naar een fakkel-

optocht in deze gedachte, en deze zou in april 

plaatsvinden. Daarvoor heeft de Sirius in op-

dracht 75 prachtige fakkels gemaakt. 

Op het moment van drukken van dit blad, heeft 

Bronlaak/DeSeizoenen echter verregaande 

maatregelen moeten nemen in verband met het 

Corona virus. Waardoor een aantal activiteiten 

niet door kunnen gaan. Waaronder deze bijeen-

komst om te gedenken dat we 75 jaar geleden 

bevrijd zijn. 

Alle energie richten wij nu met zijn allen op het 

gezond blijven, en op het zo goed mogelijk vorm 

geven van de zorg voor de bewoners van Bron-

laak. Want (fysiek) gezond zijn is ook een vorm 

van vrijheid. In het bijgevoegde artikel uit Motief 

wordt gesproken van “be-vrijden”… afijn, stof 

tot nadenken. https://www.motief.online/actu-

eel/antroposofische-benadering-van-het-

coronavirus/

Vrijheid heeft veel gezichten, vaak staan we er 

niet bij stil, maar het is overal voelbaar en zicht-

baar in de dagelijkse praktijk van het leven op 

Bronlaak. Daarover gaat deze editie. Het gaat 

ook over de grenzen van de vrijheid, die van jou, 

en die van mij. Het is ontzettend leuk om daar 

samen over te spreken. Het is een onderwerp dat 

enorm leeft, zo bleek bij het maken van deze edi-

tie. Laten we dat gesprek koesteren en bewaken. 

De redactie wenst iedereen vitaliteit en positieve 

energie toe, om samen goed door deze periode 

te komen. 

De redactie

foto voorzijde: Saskia van Hooff aan het werk in Sirius.

Vrijheid op Bronlaak 

Er was eens een boom,

die stond, en stond,

en groeide,

en stond,

en groeide.

Het hout van de boom,

zijn lijf,

zijn leven,

wilde de boom weg geven,

toen het tijd daarvoor was.

De zagen zaagden hem om,

de boom.

Hij viel, en lag, en wist,

dat het hout,

van zijn lijf,

van zijn leven,

gekloofd zou worden,

tot stokken.

Tot stokken die,

vuur konden halen,

vuur konden houden,

vuur konden zijn.

De stokken kregen namen.

Ze noemden zich fakkels;

Een stok die door middel van vuur licht geeft.

‘Licht’ dacht de boom,

die in stukken gezaagd was.

‘Licht’.

Maria Giezeman
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De vrijheid in het vieren

Vrijheid en ons Pinksterfeest

Overal ter wereld waar mensen wonen worden feesten gevierd. Ieder doet dat op zijn eigen 

manier. Op deze feestdagen hoor je mensen vaak zeggen; ‘ik heb een vrije dag’.

Ook hier op Bronlaak worden feesten gevierd en voorbereid. In die voorbereiding mag ieder 

in vrijheid zijn eigen ideeën inbrengen. We werken samen en proberen die ideeën zoveel mo-

gelijk samen te realiseren. Dit in vrijheid van denken, gelijkheid in afspraken en het in broe-

derschap door samen ons feest te vieren. 

Binnenkort vieren wij ons Pinksterfeest, een feest van vernieuwing met een frisse heldere 

blik. Het feest van licht, lucht, kleur, vogels, bloemen, dans en bovenal ontmoetingen, vrij-

heid en de taal van de liefde die ieder kan verstaan.

Lucht is misschien ook een vrije ruimte tussen mensen waarin de ontmoeting kan plaatsvin-

den. We kunnen onszelf proberen te oefenen in het onbevooroordeeld zijn, zonder dwang 

en vrij in de ontmoeting met elkaar en met alles in en om ons heen. Dit door naar elkaar te 

luisteren zonder dat we direct een oordeel vormen. Vrij van oordeel en elkaar proberen el-

kaar te begrijpen met of zonder woorden. Wie weet komen er kleine momenten waarop je 

denkt, ’hé, zo heb ik dat nooit bekeken’ of gezien. Of je ziet ineens iets wat je voorheen niet 

zag. Je kunt ineens op een klein moment ‘de Geest’ krijgen, er gaat je een lichtje op. Dit zijn 

de kleine feestjes die een kleine kiem kunnen leggen om wellicht ooit samen in gelijkheid en 

onvoorwaardelijke liefde en vrijheid te leven.

Witte vogeltjes, pinksterduifjes en vredesduifjes

Op vele afbeeldingen met het Pinkstermotief wordt in de kunst de heilige geest voorgesteld 

als een duif. Duiven, de gasten van de Goden werden ze ooit wel genoemd, van oudsher vin-

den we ze als gast terug in de tempels en hoog in de torens van de kerken en kathedralen. In 

het oude testament bracht de duif aan Noach het reddende bevrijdende bericht. De meeste 

vogels dalen in glijvlucht; de duif kan zich echter loodrecht naar beneden laten zakken. Zij 

maakt dus een heel directe verbinding tussen boven en beneden, tussen hemel en aarde. 

De witte vogeltjes die voorkomen in sprookjes en verhalen zijn vaak de boodschappers, de 

helpers en bevrijders van de mens die het soms zelf even niet meer weet of hulp nodig heeft.

We kennen de witte duif als symbool voor de vrede en vrijheid.

Pinksterfeest op Bronlaak

Op het Pinksterfeest wordt ook ons volksdansseizoen geopend. Volksdansen doe je niet 

alleen maar vaak samen met heel veel mensen in een kring. Ieder wordt uitgenodigd en is 

vrij om daar aan mee te doen. Als je hierin mee wilt doen is het wel goed om je aan de regels 

te houden, ieder probeert dezelfde danspassen te maken en de afgesproken richting op te 

Bronlaak
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dansen, gelijkheid. Als dat lukt, soms met een beetje hulp, goed kijken en voelen wat de ander 

aangeeft, kun je een gemeenschappelijke en broederlijke dans ervaren.

Gastvrijheid

Op 2e pinksterdag hebben we dit jaar weer onze open dag, we zetten onze Bronlaakdeur 

open. Gastvrijheid en ontmoeting! Begin jaren 80 werd besloten dat er met Pinksteren een 

open dag op Bronlaak moest gaan komen. Dat gebeurde en tot op de dag van vandaag met 

succes. Hierdoor is een nog sterkere belangstelling gegroeid voor het bijzondere leven en 

werken op Bronlaak. Uit deze ontmoetingen zijn vele andere langdurige en tot op heden be-

langrijke contacten ontstaan tussen bewoners en mensen uit de omgeving en is er een weder-

zijdse gastvrijheid. 

       

Tanca Boot                  

Zie de plant!

Ze is de door de aarde

Gebonden vlinder

Zie de vlinder! 

Hij is de door de kosmos

Bevrijde plant. 

Rudolf Steiner
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KOOITJE

Mooi is een kooitje

met een kanarie erin.

Heel mooi ook een kooitje

met een parkiet erin,

met een merel erin, met een kolibri erin,

een slavink erin, een bos wortelen erin

blokjes marmer erin, een glas water erin

maar het mooiste is eigenlijk

een kooitje met niets erin

Cees Buddingh’

Voor mij persoonlijk 

betekent vrijheid dat ik hier veilig kan 

wonen. Dat ik een beetje beschermd 

wordt, want in een grote stad zou het 

anders zijn voor mij. Ik kan hier in 

vrijheid over het terrein wandelen. 

Ook vind ik het belangrijk dat we op 

Bronlaak internet hebben. Dat geeft mij 

vrijheid om met mijn hobby bezig te 

zijn: muziek van YouTube.

Jeffrey Peters

Bronlaak
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Bronlaak is in 1948 opgericht, 3 jaar na de be-

vrijding. Uit de aantekeningen van Albertine 

Antonides weten we dat de initiatiefnemers 

van Bronlaak in eerste instantie hadden willen 

kiezen voor de naam Brunnenlach, de bron van 

koning Laak uit het epos Parcival van Wolfram 

von Esschenbach, maar omdat een Duitse be-

naming toen, zo kort na de bezetting veel weer-

stand opriep werd uiteindelijk gekozen voor de 

Nederlandse vertaling: Bronlaak. 

Toen ergens in de jaren 50 een eetzaal en keu-

ken aan het Grote Huis werden aangebouwd, 

werd er onder die aanbouw een atoomschuil-

kelder gebouwd. Die is er nog steeds onder de 

Zonnekamer en de kantoren. Tussen de oude 

kelder van de keuken en de schuilkelder heeft 

ook nog een dikke zware deur gezeten, maar 

die was voor mijn tijd al verwijderd. 

Na de bouw van het Pinksterhuis en een nieuwe 

keuken, begin jaren 90, werd de schuilkelder 

als archiefruimte in gebruik genomen en er 

werd een nieuwe ingang gemaakt. Bij het trapje 

naar de huidige ingang van de kelder is goed 

te zien hoe dik de wanden van de schuilkelder 

zijn. Om de nieuwe ingang te maken moest 

de aannemer speciaal gereedschap laten aan-

rukken. Een grote watergekoelde diamantzaag 

werd met zware bouten op de betonnen wand 

geschroefd en na een paar uur zagen met een 

hard snerpend geluid, was de zaag door de 

wand heen. Dan werd hij losgeschroefd en 

een paar centimeter verder weer vastgezet. Het 

heeft een paar dagen geduurd voor de opening 

groot genoeg was. 

De aanleg van zo’n schuilkelder moet in die tijd 

voor Bronlaak een flinke investering zijn ge-

weest, maar kennelijk vond men het dat waard. 

Deze mensen hadden de tweede wereldoorlog 

bewust meegemaakt, het was de tijd van de 

koude oorlog en men leefde in die tijd met de 

gedachte dat er elk moment een nieuwe oorlog 

met Rusland uit kon breken. Zij moeten zich 

ten zeerste bewust zijn geweest van de nog niet 

zo lang verworven vrijheid.

Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt, maar 

boeken, films en de verhalen van de oudere ge-

neratie over de bezetting hebben mij er wel van 

doordrongen dat de vrijheid zoals we die in Ne-

derland kennen, een groot goed is en dat daar-

om de jaarlijkse herdenking van de bevrijding 

nu 75 jaar geleden een waardevolle traditie is. 

Maar vrijheid specifiek met betrekking tot 

Bronlaak? 

Vrijheid is wel een van de sleutelbegrippen van 

de antroposofie. Om daar maar eens mee te 

beginnen: Rudolf Steiner, de grondlegger van 

de antroposofie, promoveerde op zijn werk 

‘Filosofie van de vrijheid’. Een boek, dat ik 

meerdere malen uit de Bronlaakbibliotheek 

heb geleend en heb getracht te lezen. Dat viel 

nog niet mee. Het is een wetenschappelijk 

Vrijheid en sociale driegeleding
Dit Bronlaakjournaal heeft het thema vrijheid naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. 

De redactie vroeg me om iets te schrijven over de geschiedenis van vrijheid op Bronlaak.

Tja, wat moet je daar over zeggen? De geschiedenis van de vrijheid op Bronlaak is toch niet 

anders dan de geschiedenis van de vrijheid in heel Nederland? 
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werk, waarvoor veel kennis van filosofie vereist 

is. Een boek dat serieuze studie vereist. Ik moet 

bekennen dat ik er nooit helemaal doorheen 

ben gekomen. Een voor mij waardevolle les 

die ik er wel uit heb gehaald is, in mijn eigen 

woorden, dat er in een mensenleven veel kan 

gebeuren waar je geen invloed op hebt, maar 

dat je wel vrij bent om zelf te bepalen hoe je 

daar innerlijk mee om gaat.

Wat me veel meer aansprak over het begrip 

vrijheid is wat Steiner daarover zei in zijn voor-

drachten over de sociale omgang van mensen 

met elkaar.

Als je in de foyer alle boeken van Steiner ziet 

staan, is het moeilijk voor te stellen dat de 

meeste van deze boeken door anderen vastge-

legde verslagen zijn van zijn voordrachten. 

Voordrachten in antwoord op vragen die hem 

werden gesteld over de meest uiteenlopende 

zaken zoals opvoedkunde, medische weten-

schap, heilpedagogie, bouwkunde, land- en 

tuinbouw, voeding, kunst enzovoort. Deze 

voordrachten waren niet bedoeld voor weten-

schappers, maar voor ‘gewone’ mensen en zijn 

dan ook veel toegankelijker en vaak praktisch 

toepasbaar. 

De voordrachten over de sociale omgang van 

mensen vonden ruim honderd jaar geleden 

plaats tijdens de eerste wereldoorlog. 

Wij weten inmiddels van twee wereldoorlogen, 

maar hoe moet dat voor de mensen toen zijn 

geweest? Europa had al een eeuwenlange bloe-

dige historie achter de rug, maar een gewapend 

conflict op deze schaal, een wereldoorlog, had 

men nog nooit meegemaakt. De afgelopen ne-

gentiende eeuw had zich gekenmerkt door gro-

te omwentelingen op sociaal gebied waar men 

toen nog midden in zat. Verschillende monar-

chieën waren met veel geweld tot republieken 

omgevormd. De industriële revolutie had tot 

sociale revoluties geleid, zoals de emancipa-

tiebeweging van de uitgebuite arbeiders. Het 

communisme was in opkomst. 

In het neutrale Zwitserland waren destijds 

veel vluchtelingen uit de omringende landen. 

In Dornach werkten veel van deze mensen als 

vrijwilligers mee aan de bouw van het eerste 

Goetheanum, het door Steiner ontworpen ge-

bouw voor de Vrije Hogeschool voor Geestes-

wetenschap. 

Zo kon het voorkomen dat op de steigers een 

Fransman en een Duitser samen werkten ter-

wijl hun respectievelijke vaderlanden in een 

meedogenloze loopgravenoorlog waren ver-

wikkeld. Het was dan ook niet verwonderlijk 

dat Rudolf Steiner vragen kreeg hoe mensen 

met elkaar om zouden kunnen gaan zonder dat 

het tot zulke bloedige excessen zou leiden. Als 

antwoord wijdde hij een aantal voordrachten 

aan dat onderwerp.

Zoals we in de natuurwetenschappen wetma-

tigheden kennen, zijn er volgens Steiner ook 

wetmatigheden in de sociale omgang van men-

sen. Kenmerk van zo’n wetmatigheid is dat de 

werkelijkheid je zal corrigeren als je probeert 

ervan af te wijken. Denk maar aan de wet van 

de zwaartekracht.

Hij gaf in de bewuste voordrachten een aantal 

aanwijzingen voor het sociale leven, hetgeen 

later de sociale driegeleding werd genoemd. 

Het komt erop neer dat als mensen met elkaar 

samenleven er drie levensgebieden kunnen 

worden onderscheiden: het geestesleven, het 

rechtsleven en het werkleven. Ze kunnen wor-

den onderscheiden, maar ze kunnen niet ge-

scheiden worden en dat maakt het zo moeilijk. 

Het geestesleven, ook wel cultureel leven ge-

noemd, behelst alles op het gebied van de 

geestelijke ontwikkeling van mensen, hun reli-

gieuze overtuigingen, welk onderwijs ze willen 

volgen, hun (politieke) idealen, welke kunst 

hen aanspreekt enzovoort.
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Het rechtsleven gaat over de afspraken die 

mensen met elkaar maken, zoals verkeersre-

gels, burgerlijk wetboek, aanvang en einde zo-

mertijd enzovoort.

Het werkleven, ook wel economisch leven ge-

noemd, omvat al datgene waarin mensen iets 

voor elkaar doen zoals maken van producten, 

dienstverlening, zorgverlening enzovoort. 

Volgens Steiner hebben de drie levensgebieden 

elk een eigen wetmatigheid die beslist niet 

door elkaar moeten worden gehaald.

Het welzijn van een gemeenschap van samenle-

vende mensen zal des te groter zijn naarmate in 

het geestesleven vrijheid wordt nagestreefd, in 

het rechtsleven gelijkheid en in het werkleven 

broederschap. 

De drie idealen van de Franse revolutie: Vrij-

heid, gelijkheid en broederschap passen elk bij 

een apart levensgebied.

Steiner zet het afwijken van de wetmatigheid 

op een glijdende schaal. Het is niet zwart-wit.

Het zal des te beter gaan naarmate gestreefd 

wordt naar het betreffende ideaal, maar an-

dersom zullen de problemen ook des te groter 

worden naarmate je afwijkt van het ideaal.

Vrijheid in het geestesleven: Het staat zelfs in 

de Nederlandse grondwet. Vrijheid van gods-

dienst, vrijheid van onderwijs, vrijheid van me-

ningsuiting. Als mensen elkaar daarin niet vrij-

laten, gaat het fout. De geschiedenis leert ons 

dat alleen al voor de vrijheid van godsdienst 

talloze oorlogen zijn- en nog steeds worden 

gevoerd. Maar het hoeft niet altijd zo drama-

tisch. Ook op kleinere schaal worden mensen 

ongelukkig als ze niet vrij worden gelaten in 

hun ontwikkeling.

Gelijkheid in het rechtsleven: Een simpel voor-

beeld: we hebben afgesproken dat we in het 

verkeer rechts houden. Daar geldt dus absoluut 

geen vrijheid, want dan wordt het een chaos. 

Daar moet iedereen zich in gelijke mate aan 

houden. Voor ons in Nederland is het vanzelf-

sprekend dat de wetgeving voor eenieder in 

gelijke mate geldt, maar dat is niet overal zo. 

In veel landen lijdt het rechtssysteem aan cor-

ruptie en zelfs in landen van de Europese Unie 

als Polen en Hongarije hebben minderheden te 

lijden onder rechtsongelijkheid. Rechtsgelijk-

heid is voorwaarde voor eerlijkheid en recht-

vaardigheid.

Broederschap in het werkleven: Hiermee wordt 

bedoeld dat het des te beter zal gaan naarmate 
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je in je werk aan de behoefte van degene voor 

wie je werkt probeert te voldoen. En dan mag 

je erop vertrouwen dat anderen ook in jouw 

behoeften zullen voorzien. De bakker die bro-

den voor zijn klanten bakt en zijn best doet om 

deze zo lekker en gezond mogelijk te maken 

mag daar een redelijke prijs voor vragen. Het 

belang van degene voor wie je werkt voor ogen 

houden. De medewerkers van een onderne-

ming die hun best doen een zo goed mogelijk 

product te maken en hun baas die in de ar-

beidsomstandigheden het welzijn en de veilig-

heid van zijn medewerkers voor ogen houdt. 

In het werkleven zijn naast vakkundigheid 

ook hulpvaardigheid, zorgvuldigheid en te-

genwoordigheid van geest sleutelwoorden. 

Recent voorbeeld: Belastingambtenaren die 

nonchalant omsprongen met de belangen van 

kindertoeslaggerechtigden en dat vervolgens 

trachtten te verdoezelen. Een en ander heeft tot 

grote problemen voor alle betrokkenen geleid, 

zelfs tot en met de staatssecretaris.

Het lijkt allemaal eenvoudig in theorie maar in 

de praktijk blijkt het best lastig te zijn.

De drie levensgebieden lopen namelijk voort-

durend door elkaar heen. De kunst is het op het 

juiste moment onderscheiden in welk levens-

gebied je bezig bent en daarvoor dan het juiste 

ideaal nastreven.

Ik nam in mijn beginperiode op Bronlaak deel 

aan een studiegroepje sociale driegeleding met 

o.a. mensen als Wim van der Brug en Chris-

tiaan Kollewijn. Een keer per week kwamen 

we ’s avonds bij elkaar. Ik heb in die avonden 

heel veel geleerd. In het eerste uur lazen en 

bespraken we een hoofdstuk uit een boek over 

de materie. In het tweede uur beschreef een 

van ons een zg. miniatuurtje; hij of zij vertelde 

een voorval uit de praktijk. We oefenden daar-

bij de kunst om dat beschrijvend te vertellen, 

zonder oordelen. Omdat we meestal de context 

waarbinnen het zich afspeelde kenden, kon het 

miniatuurtje vaak vrij snel beschreven worden. 

Meestal ging het over iets wat niet goed gegaan 

was. Vervolgens analyseerden we wat er ge-

beurd was. Bijna altijd vonden we de oorzaak 

voor het probleem of conflict in het handelen 

tegen de wetmatigheden van de sociale 

driegeleding. 

Voordat ik dit schrijfsel bij de redactie inlever-

de liet ik het Wim van der Brug lezen omdat ik 

benieuwd was hoe hij hier over dacht. In zijn 

antwoord schreef hij: “Ik ben ervan overtuigd 

dat het bewust vanuit de sociale driegeleding 

proberen om te gaan met de dagelijkse weer-

barstige vragen op Bronlaak heeft bijgedragen 

aan het welzijn van de gemeenschap!” Ik denk 

dat hij daar gelijk in heeft.

Een klein voorbeeld uit de praktijk:

Een sollicitant die vraagt: moet ik antroposoof 

worden als ik op Bronlaak wil werken? 

Duidelijk een vraag die past in het geestesleven. 

Het antwoord luidt dan ook: Nee, natuurlijk 

niet. Of je antroposoof wil worden, daar moet 

je zelf in volledige vrijheid voor kiezen. Kom 

gewoon werken met een open mind en dan 

merk je wel of het je aanspreekt of niet. Daar 

ben je volledig vrij in. Niemand kan je daartoe 

verplichten. 

Maar als deze zelfde sollicitant vervolgens als 

nieuwe medewerker er in alle vrijheid voor 

kiest om bepaalde antroposofische rituelen 

dan ook maar niet meer te doen omdat hij de 

waarde daar niet zo van inziet, komen we in 

conflict. Want daar hebben we afspraken over 

gemaakt. Daarvoor geldt dus geen vrijheid. Die 

afspraken passen in het rechtsleven en moet je 

nakomen. Wat je ervan vindt mag je helemaal 

zelf weten, maar je moet het wel doen. 

In de zorg wordt veel gewerkt met afspraken 

en protocollen. Het kwaliteitshandboek staat 
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er vol mee. Protocollen zijn afspraken die ge-

maakt worden om in soortgelijke gevallen op 

eenzelfde manier te handelen. Werkt goed om 

in veel voorkomende situaties niet telkens op-

nieuw het wiel uit te hoeven vinden. Maar als 

medewerker van Bronlaak kom je in het werken 

met de bewoners onherroepelijk in onverwach-

te situaties, waar geen afspraak of protocol 

voor is. Op zo’n moment moet je aanvoelen 

wat er op dat moment in die situatie gedaan of 

gezegd moet worden. Dus improviseren, vaak 

zonder veel tijd om na te denken. Improviseren 

kun je alleen als je je vrij voelt om te handelen. 

In zulke situaties kunnen zg. onbewust gelukte 

handelingen ontstaan, waardevol omdat die tot 

inzichten kunnen leiden die vanaf dat moment 

kunnen helpen bij de ontwikkelingsvragen van 

de betreffende bewoner. Als medewerker in de 

zorg moet je voortdurend switchen tussen han-

delen volgens afspraken en in vrijheid improvi-

seren. De kunst is het om te weten wanneer het 

een of het ander van toepassing is. En dat valt 

in de praktijk beslist niet mee.

Een ander aspect van vrijheid met betrekking 

tot Bronlaak is de vrijheid van de bewoners. In 

de Nederlandse wet is de vrijheid in het gees-

tesleven vastgelegd. Het zogenaamde zelfbe-

schikkingsrecht bepaalt dat eenieder zelf mag 

bepalen hoe men zijn of haar leven wil leiden. 

Volgens de wet geldt het recht tot zelfbeschik-

king voor wilsbekwame mensen. Voor kinde-

ren geldt het nog niet. Tot de leeftijd van 18 jaar 

moeten hun ouders toestemming geven. Het 

geldt eveneens niet voor volwassenen die niet 

in staat zijn de gevolgen van hun beslissingen 

te overzien. Iets wat voor veel Bronlaakbewo-

ners geldt. Want vrijheid is niet zonder risico’s. 

Dit brengt ethische vragen met zich mee waar-

bij de vrijheid van de bewoner afgewogen moet 

worden tegen de gevaren die hij of zij daarbij 

loopt. 

Ik herinner me nog goed de dilemma’s welke 

risico’s aanvaardbaar zijn bij vragen over rela-

ties en kinderwens, maar ook wel of niet zelf-

standig deelnemen aan het verkeer, wel of niet 

toestemming geven om een rijbewijs te halen, 

wel of niet zelfstandig gaan wonen enzovoort.

Een grote verantwoording voor alle betrok-

kenen, ouders, wettelijk vertegenwoordigers, 

begeleiders en uiteraard ook voor de bewoner 

zelf. 

Tot slot: elke vrijheid kent zijn begrenzingen. 

Over het algemeen kun je stellen dat je indivi-

duele vrijheid daar eindigt waar je een ander 

zijn vrijheid belemmert. Of wel: je kunt alles 

doen en laten wat je wilt, zolang iemand anders 

er maar geen last van heeft.

Zo’n 2000 jaar geleden zag de kerkvader Au-

gustinus het al heel duidelijk. Iemand van wie 

je houdt zul je geen last bezorgen. Daarom wil 

ik hier besluiten met de woorden van Augusti-

nus:

“Heb je naaste lief en doe vervolgens wat je 

wilt.”

Mat Arts

Dat wij, die zelfstandiger zijn, het vertrouwen krijgen 

om, in overleg, te doen wat wij zelf willen. Vrijheid be-

tekent ook dat we zelf een cursus van het Kaspar Hauser 

Kursus Huis mogen kiezen.

Gina Parr

Bronlaak
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Voordat de fakkel gedragen 

wordt in de wereld is er een 

heel proces aan vooraf gegaan.

Door draagkracht en samen-

werking wordt aan dit 

eeuwenoud symbool vorm 

gegeven.

Meten, scheuren, knippen, 

wikkelen, dompelen, kleuren; 

dus voor een ieder een taak 

om te vervullen.

Dat maakt dat de fakkel al 

door vele handen is gegaan 

voordat deze klaar is om zijn 

licht te verspreiden.

Wat leuk is om te weten is dat 

de katoen gerecycled wordt. 

Het kan dus zomaar zijn dat 

de fakkel tevoren een hemdje, 

tas of dekbed is geweest. Ook 

de bijenwas wordt herge-

bruikt.

Voordat de fakkel de handen 

vindt van de fakkeldrager heeft 

ieder zo zijn waardevolle bij-

drage gedaan.

En Saskia zegt: klaar is kees ;)

Anja Straatman
foto’s Gitte Cox

Reis van de fakkel, van maker tot drager
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De vraag enkele woorden te schrijven van uit de Stichting Vrienden van Bronlaak, 

bracht me terug bij deze zin. 

Uit het avondgebed van Franciscus van Assisi, wat op Bronlaak klonk, klinkt en 

blijft klinken… In de jaren tachtig van de vorige eeuw, zie ik mezelf ’s avonds rond 

21 uur staan tussen de Bronlaak mannen in de huiskamer van het Grote Huis, bij 

de vleugel. De plaats waar nu de bar staat. De woorden raakten en raken mij nu nog 

steeds. 

Nu ik aan vrijheid denk komt deze zin als vanzelf bij me op. Geven, vrijheid en lief-

de zijn m.i. onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wim de Meijer, gaf 40 jaar gele-

den bij zijn overlijden, zijn erfenis aan Bronlaak. Als dank voor alle liefde en goede 

zorg die hij had mogen ontvangen.

Om het geld goed te beheren werd de Stichting Vrienden van Bronlaak opgericht. 

Sindsdien hebben velen het voorbeeld van Wim gevolgd en kunnen we steeds weer 

ervaren dat het waar is... Liefde die je in vrijheid wegschenkt, groeit en wordt steeds 

groter. Net als een plant die z’n zaad aan de aarde schenkt en steeds talrijker wordt.

Niet willekeurig hebben we juist de roos gekozen als corsage voor alle leden van 

onze stichting, de Vrienden van Bronlaak. Zij staat voor die groeiende liefde.

Door gepassioneerde wensen van betrokken Bronlakers, die bij ons binnen komen, 

zien we deze vrij geschonken liefde, ‘stollen’ in prachtige extra ondersteunende 

hulpmiddelen, producten, diensten of activiteiten. Zoals het zwembad, de mooie 

concerten op zondag, de kerstmarkt, de open dag, de kompostfiets van de tuinderij, 

de mooie tenten, de toneellift, de geluidsinstallatie in het Pinksterhuis enzovoort.

Het lijkt echt waar… liefde in vrijheid gegeven, groeit en groeit. Ach, als dat dan 

toch zo is… doe/geef in alle vrijheid, en doe gewoon mee en laat ons ook jou zo’n 

mooie roos als symbool van groeiende liefde opsteken!

Namens het bestuur van de stichting Vrienden van Bronlaak,

Jan de Bruin 

“Door ons te geven ontvangen wij”…
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Opgroeien in ons gezin 

Wij zijn heel gelukkig opgegroeid in Etten-Leur 

in een mooi huis in het buitengebied. Zolang 

ik het me kan herinneren was Bas al uit huis 

en woonachtig in Zonnehuizen Stenia te Zeist. 

Om het weekend kwam Bas naar Etten-Leur en 

waren we een compleet gezin van 5. Zoals ieder 

weekend stonden ook deze weekenden voor 

ons in het teken van sport, zelf voetbal spelen 

en wedstrijden bekijken. Verder stond er niet 

Mijn broer en ik
Geschreven door de broer van Bas Coremans       

Met veel plezier beschrijf ik de band met mijn broer Bas (43 jaar, bewoner van de Kardeis en 

werkzaam bij Papyrus op Bronlaak in Oploo). Ikzelf ben Coen Coremans (39 jaar), na Bram (45 

jaar) en Bas de jongste uit een gezin van 3 broers. Momenteel ben ik met mijn gezin (vrouw en 

2 dochters van 4 en 2 jaar jong) vanwege werk woonachtig in La Reunion, een Frans tropisch 

eiland in de Indische Oceaan. Momenteel zie ik Bas helaas maar een aantal keer per jaar als ik in 

Nederland ben of sporadisch via Facetime, maar dat verloopt niet altijd makkelijk. Bas is vanaf 

zijn geboorte verstandelijk beperkt en heeft sinds vele jaren ook zeer regelmatig epileptische 

activiteiten. Bas is autistisch, heeft een zeer beperkt niveau van zelfstandigheid en is niet in staat 

om te communiceren via spraak. Bas oogt als een fysiek sterke, fitte man, maar heeft regelmatig 

fysieke ongemakken die hij niet kan duiden, maar die een verklaring kunnen zijn voor somber, 

neerslachtig of juist te uitbundig gedrag.
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zoveel op het programma, omdat het voor Bas 

het beste is om niet te veel drukte om zich heen 

te hebben. Voor mijn ouders betekende dat, dat 

ze regelmatig uitnodigingen voor familie-ver-

jaardagen of andere sociale bijeenkomsten af-

sloegen. Wel gingen we vaak een ronde fietsen 

met Bas op de tandem. Ik herinner me dat ik 

het tijdens mijn puberteit vervelend kon vinden 

dat we nagekeken en –gewezen werden. Ook 

kan ik me herinneren dat ik in die tijd speelde 

met de vraag ‘waarom wij niet een normaal ge-

zin waren?’. Ik vond het bijvoorbeeld jammer 

dat wij niet ‘gewoon’ met ons gezin op vakantie 

naar het buitenland gingen. Overigens werd 

dit voor mij ruimschoots goedgemaakt, omdat 

ik een aantal jaar met het gezin van mijn oom 

en tante op vakantie mocht. Later kwam bij mij 

het begrip dat voor mijn ouders de zorg voor 

het meest kwetsbare gezinslid op de eerste 

plaats komt en dat zij altijd getracht hebben dit 

te balanceren met de wensen en behoeften van 

Bram en mij.

Herinneringen aan Bas

Naast de kwetsbare momenten waarin blijkt 

in welke mate Bas afhankelijk is van zorg van 

anderen, staan me vooral de kleine ogenschijn-

lijk nietszeggende momenten van plezier in en 

rondom ons ouderlijk huis bij. Bas die languit 

en langdurig in bad ligt te ontspannen, Bas die 

met tientallen boeken om zich heen verzameld 

op de bank zit of Bas die met zijn kenmer-

kende geluid zit te genieten van paardensport 

op tv. Maar ook Bas die luidruchtig in lachen 

uitbarst als er iets onverwachts gebeurt (zoals 

een glas water dat omvalt tijdens de lunch) en 

Bas die zijn glas drank (water, melk of alco-

holvrij bier) altijd in één teug leegdrinkt. Het 

meest dierbaar zijn de momenten waarop Bas 

rechtstreeks met iemand contact maakt: met 

zijn handen het ‘vraag-gebaar’ makend en ver-

volgens wijzend naar de koektrommel, naar 

de keuken lopend om onze moeder bij haar 

schouders of hoofd te pakken en een lief neus-

je te geven, een high-five aan Bram of mij als 

begroeting of bij afscheid (altijd in combinatie 

met een neusje) of Bas die erbij komt zitten 

en met een vertederende blik naar zijn op de 

grond spelende kleine nichtjes kijkt.

Rol van Bas in ons gezin

Vanaf mijn jong volwassenheid ben ik me gaan 

realiseren welke belangrijke rol Bas in ons ge-

zin speelt en hoeveel ik om hem geef. Ondanks 

dat het in vroegere jaren weleens voor onbegrip 

zorgde en dat Bas voor met name mijn ouders 

een onophoudelijke zorg, aandacht en in-

spanning vergt, ben ik gaan inzien dat Bas een 

echte verrijking in mijn ontwikkeling en mijn 

leven is. Het hebben van een kwetsbare broer 

heeft me al op jonge leeftijd geleerd dat niet 

iedereen dezelfde kansen in het leven krijgt en 

daarom ben ik van mening dat het mijn plicht 

is om de mogelijkheden die ik krijg ten volle te 

benutten. Ik probeer er zelf alles aan te doen 

om dit te realiseren: destijds in mijn studietijd, 
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momenteel met mijn jonge gezin en in mijn 

werkzame carrière of door met volle teugen te 

genieten van het leven met dierbaren in mijn 

omgeving. Terwijl ik dit probeer te balanceren 

met beschikbaar zijn voor en aandacht geven 

aan de mensen die het nodig hebben. Juist ook 

voor iemand als Bas is fysieke nabijheid en 

betrokkenheid belangrijk, omdat hij niet be-

schikt over traditionele of moderne manieren 

van communiceren of communicatiemiddelen. 

Voor mij betekende dit bijvoorbeeld dat ik van-

af mijn studietijd steevast om de week op zon-

dagmiddag naar ons ouderlijk huis ging om 

bij Bas en onze ouders te zijn. Voor iedereen in 

mijn omgeving was dit een vanzelfsprekend-

heid die bij mij hoorde. Bram en later onze 

gezinnen probeerden er vaak ook op hetzelfde 

tijdstip te zijn en zo ontwikkelde dit moment 

steeds meer tot een gezellig samenzijn met ou-

ders, kinderen en kleinkinderen. 

Fietsen met Bas

Inmiddels komt Bas sinds zo’n twee jaar niet 

meer naar Etten-Leur. Mijn ouders gaan nu 

iedere week op een vaste dag naar Bas om met 

hem te fietsen en Bram bezoekt Bas wel twee 

keer per maand ondanks zijn drukke gezinsle-

ven. Ze gaan dan vaak samen op de mountain-

bike een rondje rijden over de heide nabij Bron-

laak. Ikzelf kom momenteel maar een paar 

keer per jaar bij Bas, waarbij ik zorg dat ik dit 

in mijn reis naar Nederland inpas. Afhankelijk 

of mijn kinderen erbij zijn wandelen of fietsen 

we dan samen. Zonder onze kinderen er te veel 

mee te belasten, geven zowel Bram als ik hen 

van jongs af aan mee dat ‘ome Bas’ heel bijzon-

der is en dat het voor ‘ome Bas’ belangrijk is 

dat er andere mensen zijn om hem te helpen. 

Een bezoek aan de Kardeis maakt altijd veel in-

druk op de kinderen en een neusje van ome Bas 

behoort tot de traditionele hoogtepunten. 

In de toekomst zal de verantwoordelijkheid 

voor de zorg voor Bas verschuiven naar ons als 

volgende generatie. Door onze betrokkenheid 

heb ik er vertrouwen in dat we ons inzetten om 

de kwaliteit van Bas zijn leven zo hoog moge-

lijk te houden en impact van onvermijdelijke 

crisissituaties te beperken. 

Mocht iemand naar aanleiding van dit artikel 

met mij contact willen zoeken, kan dit het best 

via: coencoremans@yahoo.com.

Coen Coremans

Vrijheid betekent dat er niet over 

mijn schouder wordt meegekeken. 

Dat ik veel dingen prima zelf 

kan doen op mijn manier. Dat ik 

ook mijn eigen idee mag hebben 

over wat goed voor mij is. Niet 

dat men hier op Bronlaak veel op 

mijn vingers kijkt hoor, dat valt 

best wel mee...

Jeroen Tersteeg

Bronlaak

mailto:coencoremans@yahoo.com
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Het is voor ieder van ons op 
Bronlaak nog een herinnering: 
75 jaar geleden werd Nederland 
bevrijd van 5 jaar oorlog en over-
heersing door Duitsland. We 
leven dus al die jaren in Vrijheid; 
niemand heeft meer de ervaring 
wat het is om ‘niet vrij’ te zijn. 
Nou ja niemand? Daar is wel 
een kanttekening bij te plaatsen. 
Maar wat het is om in oorlogstijd 
te moeten overleven en je te voe-
gen naar de wil en overheersing 
die dat met zich meebrengt, dat 
kennen we niet. Al is het wel zo 
dat wij ons in Nederland en in 
groter perspectief Europa, hier-
mee in een ongekend bevoor-
rechte positie bevinden. Want 
buiten de grenzen is het alles 
behalve pais en vree en vrijheid… 
Maar wat is vrijheid? Die vraag 
legde ik ook eens neer bij de be-
wonersgroep waarmee ik werk. 
Dat wordt dan gelijk kernachtig 
benaderd: “Vrijheid betekend 
voor mij dat er zich geen man 
mee bemoeit”. Hoe duidelijk 
wil je het hebben. “Je voelt je vrij 
als je op je eigen manier kunt 
doen wat je wilt”. Wederom dus, 
geen bemoeienis. Toen kwam 
de opmerking: “’n landbouwer 
is ook een vrij mens”. Die wilde 
ik horen, want in het ambacht 
landbouwer zit zeker wel een 
element van vrijheid, maar even 
zo goed een mate van onvrijheid. 
De koeien moeten namelijk twee 
keer per dag gemolken worden 
of je nu wel of geen zin hebt, 
dagelijks worden gevoerd, ook 
als je gewoon weekend hebt en 
ook nog eens de stallen uitmes-
ten, net wanneer je jarig bent 
bijvoorbeeld. Hierin werd gelijk 
voor ieder zichtbaar dat vrijheid 

gerelateerd is aan verantwoorde-
lijkheid en dan is er niet bepaald 
sprake meer van totale vrijheid. 
Zou je kunnen zeggen dat hoe 
meer verantwoordelijkheden je 
op je neemt hoe minder vrij je 
bent? Of maak je jezelf dan juist 
meer een vrij mens? Op Bronlaak 
zijn we eindelijk bijna af van 
het ‘berm parkeren’. Enerzijds 
omdat er nu voldoende parkeer-
gelegenheid is, maar ook omdat 
er ongelofelijk veel energie ge-
stoken is in het duidelijk maken 
dat berm parkeren nu niet meer 
mag. Ja maar,… nee dat geldt 
niet, het is jouw verantwoorde-
lijkheid tegenover, zeg maar, zij 
die niet spreken, de natuur. Niet 
zomaar parkeren waar ik wil, niet 
gewoon maar even over het gras-
veld rijden, omdat er een obsta-

kel in de weg staat of effe voor 
het gemak etc. Nee, we zijn allen 
verantwoordelijk voor een mooie 
leefomgeving en daar staan wat 
‘onvrijheden’ tegenover. Even 
verder in het gesprek werden er 
enkele uitspraken gememoreerd: 
‘ Zo vrij als een vogel’ en ‘vrijheid 
–blijheid’, ’vrijheid kent geen 
tijd’, al deze uitspraken refereren 
aan een positief levensgevoel 
zonder inmenging of druk van 
buitenaf. Dat daar echter ook het 
nodige voor gelaten moet wor-
den, dat vrijheid niet bepaald iets 
vanzelfsprekends is, dat de een 
zijn vrijheid, de ander zijn onvrij-
heid kan zijn, daar was en is nog 
wel een weg te gaan.

Willem de Ridder

Wat is Vrijheid?
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Vrijheid in de Ekster 
Op een woensdagavond in januari spreken enkele bewoners van de Ekster over het thema Vrij-

heid. De Ekster is een woonhuis met mensen die samen zelfstandig een huishouden runnen. 

’s Middags om half vijf ben ik vrij, maar dat bedoel je zeker niet? We hebben een bijna filosofisch 

gesprek over een ‘vrij mens’ zijn. Samen worden er heel veel voorbeelden genoemd van vrije keu-

zes die gemaakt worden. Soms voelen bewoners zich gestuurd door een begeleider, de muziek 

mag bijvoorbeeld niet te hard en je modderschoenen móeten uit in het halletje. Er wordt uitge-

legd dat je rekening hebt te houden met een ander. Dan wordt verzucht dat we eigenlijk nooit vrij 

zijn, omdat we altijd rekening moeten houden met een ander. Vrijheid kan alleen als we rekening 

houden met elkaar, onze vrijheid mag niet ten koste gaan van een ander, het is ook fijn als de an-

der rekening houdt met jou.

Het gaat over zelf kiezen en eigen keuzes maken, zeggen wat je wilt en ook ‘nee’ kunnen zeggen. 

De vrijheid begint niet ná je werk. In je werk heb je keuzes gemaakt; Anke wordt blij van schone 

was vouwen, dus het is heerlijk dat ze op de linnendienst werkt, Sjanneke is blij met de recente 

verandering van werkgebied en gaat zich nu ontwikkelen binnen de Kiem. Nadja vertelt dat het 

waardevol is om als bewoner je eigen aandachtspunten te benoemen in een (jaar)gesprek, want 

dan kun je samen iets gaan veranderen. Het is fijn als je eigen wensen vervuld worden; ontbijten 

op je eigen kamer, zelf kiezen welke kleren je aandoet, je eigen telefoon of laptop hebben en mu-

ziek luisteren die je mooi vindt. Ieder heeft een eigen mening en regels zijn niet altijd leuk, het 

helpt om soms een middelvinger op te steken, kritisch zijn en goed nadenken over wat je moet en 

doet!

Vrijheid vraagt ook dat je er iets voor doet, eigen keuzes maken betekent ook dat je zelf dingen 

moet regelen. Op de Ekster wordt samen gekookt en iedereen is een keer kok; de kok kiest wat er 

gegeten gaat worden. Welke boodschappen moeten gedaan worden voor de maaltijd? Vakantie 

wensen komen pas uit als je het zelf organiseert. En als je telefoon kapot is, wordt die alleen ge-

maakt als je dat zelf regelt en betaalt. 

In de vrije tijd is het fijn om zelf keuzes te maken; muziek luisteren, tv kijken, puzzelen, naar de 

bioscoop of een concert gaan, op een snipperdag naar de schoonheidsspecialist enzovoort. En 

het is helemaal fijn als je in je eigen kamer mag doen waar je zelf zin in hebt; computeren, teke-

nen, zingen, en dansen zonder dat iemand je ziet, helemaal vrij. 

Vrij zijn is voor mij (bewoners de Ekster): 

Lunch op mijn eigen kamer

Cursus volgen

Een wandeling maken

Aandachtspunten in gesprek
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Knuffelen

Tv kijken

Zelf kleding kiezen

Zeggen wat je wilt

Nee zeggen

Middelvinger opsteken

Zelfstandig reizen

Taxi

Eigen wensen’

Zelf regelen

Kip met rijst

Mijn werkgebied

Schoonheidsbehandeling

Naar de bioscoop

Muziek luisteren

Computeren

Eigen telefoon

Tekenen

Puzzelen

Zingen

Dansen

Met een organisatie op vakantie

Astrid Ockers

Alle mensen zijn anders. Iedereen 

heeft een ander wezen. Vrijheid op 

Bronlaak laat zien dat al die ver-

schillende mensen samen kunnen 

wonen en leven. Dat is bijzonder.

Pierre van Os

Bronlaak
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Over de gebeurtenissen op de Groote Slink en 

De Bunthorst tijdens de Tweede Wereldoorlog 

is weinig bekend. Uiteraard is de bouw van de 

villa van Adam Roelvink een bekend gegeven. 

De architect van de villa was Karel Muller en de 

landschapsarchitect Leonard Springer maakte 

een tekening voor de Bunthorst in de stijl van 

een Engels landschap. Ook de oudere broer van 

Adam Roelvink, Jan-Berent (inderdaad Berent 

met een t, zoals hij zelf zijn stukken onderteken-

de) had hier een villa laten bouwen. Deze villa 

brandde als gevolg van een schoorsteenbrand in 

1941 volledig af en het Koetshuis werd tot woning 

verbouwd. Daar vestigde zich de schoonzoon G. 

Zweerts. Later werd het toch meer als vakantie-

verblijf gebruikt. Jan-Berent Roelvink was al in 

1916 was overleden. Zijn broer Adam overleed in 

1927, zijn vrouw Christine was al in 1919 over-

leden. De villa, ook het Grote Huis genoemd, 

werd nog amper door familieleden gebruikt. De 

jongste dochter van Adam Roelvink was Willy 

Roelvink. Zij bracht haar jeugd gedeeltelijk door 

in deftige meisjeskostscholen in Engeland en 

Nederland. Maar ze voelde zich ook wel thuis op 

de Groote Slink. In 1914 was ze in Parijs, waar ze 

in de leer was bij Auguste Rodin om het beeld-

houwen te leren. Daar bezocht ze ook een lezing 

van Rudolf Steiner. Ze werd door zijn visie gegre-

pen. Dit was van invloed op haar latere beslissing 

na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog was Willy Roelvink namelijk in de 

Verenigde Staten van Amerika en kon vanwege de 

oorlog niet naar Nederland terugkeren. In 1947 

schonk zij het terrein van de Groote Slink met de 

villa aan Albertine en Simon Antonides die idee-

en van een heilpedagogisch instituut hadden. Dit 

heeft uiteindelijk geleid tot de antroposofische 

instelling van Bronlaak.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was op het ter-

rein van de Groote Slink eigenlijk geen eigenaar 

aanwezig. Het geheel werd o.a. verzorgd door 

de boswachter en jachtopziener de heer Schut. 

Het gedeelte van De Bunthorst werd geleid door 

familie Zweerts. Zoals al beschreven is er over 

de toestand op beide terreinen tijdens de Twee-

de Wereldoorlog weinig bekend. We weten van 

een Duits bombardement vlakbij, namelijk op 

de boerderij Gemertseweg 28. Ook werden er 

onderduikers ondergebracht door de boswach-

ter aan de Bunthorstseweg, die daarna werden 

overgebracht naar veilige plekken ergens anders. 

Vlakbij de Groote Slink lag het Defensiekanaal, 

nu weer Peelkanaal genoemd. Daarover is bekend 

dat deze verdedigingslinie al op vrijdag 10 mei 

1940 ’s nachts om half 5 door het Duitse leger 

met een list werd veroverd. Het Nederlandse le-

ger moest zich al vrij snel achter het Wilhelmina-

kanaal terugtrekken, ook ging een deel richting 

’s-Hertogenbosch.

Tijdens de lezing op woensdag 15 april 2020 zal 

een verdere toelichting volgen over de periode 

1940-1945; de omstandigheden op het terrein 

van het huidige Bronlaak en de directe omgeving. 

Ook oude foto’s uit die tijd worden dan getoond 

(redactie: lezing gaat niet door, er wordt gezocht in overleg 

met dhr. Mahler naar een andere manier om de tekst van 

die lezing te delen en te verspreiden).

Martien Mahler

Bronlaak, oorlogsjaren
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Het drieluik van Anne 
Job de Nooijer zit in zijn schildersatelier en vertelt over zijn werk in wording. “Vroeger woonde 

ik in de Molenstraat in Winterwijk, een dorp dat in de tweede wereldoorlog een NSB burgmees-

ter had. En in die straat waar ik woonde, leefden vroeger allemaal Joodse mensen en die zijn 

allemaal gedeporteerd. Ik ben opgegroeid met dit verhaal, via mijn Joodse vriend Alex en zijn 

familie die dat daar allemaal hebben meegemaakt... (326 Joodse Winterswijkers zijn wegge-

voerd en vermoord in die tijd).

Wat wilde nou… Op mijn slaapkamer op de Molenstraat zat een bijzondere ruimte. Ik vroeg me 

altijd af wat dit voor een ruimte was. Onder een schuin dak, het leek een kast onder een vliering 

en daar zat ik vaak te spelen. Maar het was dus geen kast, het bleek een onderduik plek te zijn 

geweest! Dit was ook in het nieuws, nog maar 10 jaar geleden. Hier hebben Joodse onderduikers 

gezeten. Dat was op míjn kamer! 

In groep 8 gingen we naar Overloon, het oorlogsmuseum. Ik kan me nog zo goed herinneren: 

we liepen door die bunkers, ik zag daar allemaal koffers, allemaal schoenen. Als kind kon ik daar 

niets mee. Ik kreeg er kippenvel van, ik was in shock, dit kon toch niet gebeurd zijn? Het greep 

me enorm aan.

Daarom ben ik, om te verwerken, begonnen met schilderen van dit soort dingen, over mensen 

die onderdrukt worden, ik wil dat dat niet vergeten wordt. Het gebeurt nog steeds in deze wereld, 

en we zappen weg als we het op televisie zien, of we slaan om naar de volgende pagina, het komt 

niet meer binnen. Ik wil juist dat aangaan: we mogen niet vergeten, dat speelde toen, het speelt 

nu. Daarom ben ik haar gaan schilderen, vanuit het vast zitten in mijn hoofd, de woede, het onbe-

grip, eigenlijk schilderen vanuit onvrijvrijheid…

Zij heeft dat dagboek geschreven, en zoals zij, als kunstenaar, dat leven beschrijft, dat is voor mij 

pure vrijheid, alsof ze vanuit derde persoon schrijft over die oorlog waar ze notabene middenin 

zit! Iedereen heeft een beeld over wie Anne Frank is en hoe zij eruit ziet. En toen ik dat boek nog 
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een keer las, kwam ik deze afbeelding tegen, genomen in 1934 in Bad Agen. Hier was ze heel 

jong, 4 jaar oud, zo oud als mijn oudste dochter Noa nu is. Licht, kwetsbaar, harde lijnen, ze 

wordt getalsmatig uitgebeeld. Met dit drieluik in wording wil ik de vergankelijkheid uitdrukken: 

Anne Frank zoals zij echt gefotografeerd is voor de oorlog, beetje sepia, tijdens de oorlog tijdens 

Nazi Duitsland, en Anne Frank die vergankelijk maar ook onsterfelijk wordt. Beetje bleek… Het is 

nog niet af, maar ik wil de essentie van haar pakken…

Anne Frank is voor mij hoop, liefde, leven, een stem in de duisternis. Vrijheid is iets waar we heel 

hard voor moeten vechten. Altijd weer. Dat heeft Anne ons duidelijk gemaakt”. Aldus Job.

Natasha van Dijk

Logo voor onze vrijheid

Vrijheid op Bronlaak

Woensdag 15 april 19.15 – 20.30 uur

Programma

Start: Pinksterzaal met spreker, gedichten en zang van het Bronlaak Koortje

Aansluitend een fakkeltocht over het terrein van Bronlaak 

Bronlaak

In het logo voor 75 jaar vrijheid in 
Nederland zien we een fakkel en 
een vogel. Sinds 1948 wordt het 
bevrijdingsvuur in Wageningen 
ontstoken. Dat vuur wordt ieder 
jaar om middernacht ceremoni-
eel ontstoken op het 5 mei plein 
voor Hotel De Wereld. Op 5 mei 
1945 trof de Canadese generaal 
Foulkes de Duitse kolonel-ge-
neraal Blaskowitz in de huidige 
‘Grote Capitulatiezaal’ om te 
onderhandelen over de overgave, 
waarbij ook Prins Bernhard als 
bevelhebber van de Binnenlandse 
Strijdkrachten aanwezig was. De 
Duitsers bleken bereid te capitu-
leren en daarmee werd Hotel De 

Wereld Wageningen in 1945 een 
monument van vrede en vrijheid.
Het bevrijdingsvuur markeert de 
overgang van herdenken naar 
vieren, van 4 naar 5 mei. 
Na het ontsteken van het be-
vrijdingsvuur, wordt het vuur 
verspreid naar verschillende 
gemeenten in Nederland door 
o.a. gemeenten, lokale atletiek- 
en sportverenigingen, 4 en 5 
mei-comités, Oranjeverenigingen 
en andere organisaties.
Ton Giesbergen heeft de fakkel 
van 4 en 5 mei ontworpen. Dit 
is sindsdien uitgegroeid tot het 
symbool van herdenken en vie-
ren in Nederland. De vlammen 

in de fakkel symboliseren het 
vrijheidsvuur en verbeelden te-
gelijkertijd een (vredes)duif. De 
kleuren rood en blauw op een 
witte achtergrond verwijzen naar 
de nationale driekleur.
In mei 2020 zullen er in heel 
Nederland 2017 miljoen fakkels 
worden uitgedeeld. 
Op 15 april zullen er op Bronlaak 
75 fakkels, gelijk het aantal jaren 
geleden dat Nederland bevrijd 
werd, uitgedeeld worden aan de 
fakkeldragers van Bronlaak! 
(noot redactie: activiteit 15 april 
gaat niet door).

Natasha van Dijk
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Vrijer in het Klokhuisje
Dit hele jaar herdenken wij het beëindigen van de tweede wereldoorlog, 75 jaar geleden. 
We vieren dat wij sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat wij samen verantwoor-
delijk zijn om die vrijheid door te geven.

Vrijheid is de mogelijkheid hebben om naar eigen wil te handelen en zo behandeld te worden. En 

als individu deel te nemen aan de gemeenschap.

Het is in deze moderne tijd één van de belangrijkste maatschappelijke waarden geworden, om de 

mogelijkheid te hebben te mogen kiezen, hoe jij jouw eigen leven wilt en kunt vormgeven. 

Rudolf Steiner promoveerde met zijn werk Filosofie der Vrijheid, waarin hij aantoont dat de vrij-

heid van de mens alleen daarin bestaat dat hij zijn innerlijke geestelijke houding zelf kan bepa-

len. De mens kan dus zijn noodlot aanvaarden of een innerlijke houding van protest aannemen: 

“waarom moet mij dat nu gebeuren?”. En hoe vrijer het denken, hoe vrijer de mens kan worden.     

Helaas is vrijheid niet een ieder vanzelf gegeven. Bijvoorbeeld door ziekte of door een verstande-

lijke beperking. Maar er is zeker een manier om iemand weer meer vrijheid te geven zoals ik en 

mijn collega’s elke dag weer als uitdaging stellen.

Ik werk op de Elsa, een woonhuis in het Parcival gebouw op het Bronlaak terrein. De 6 bewoners 

van de Elsa krijgen ‘meerzorg’, dat geeft ons de middelen om ook voor hen een zinvol bestaan 

vorm te geven. Zodat men niet alleen aan huis gekluisterd zit. Want helaas kon, tot voor kort, niet 

iedere bewoner naar een werkgebied en zo deelnemen aan de dagelijkse routine van de gemeen-

schap die er op Bronlaak bestaat. Omdat het op een werkgebied te druk is voor ze, omdat ze ang-

stig zijn, of omdat ze soms meer hulp en omhulling nodig hebben.       
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Maar iedereen heeft recht op werk. In ons team werd de wens geboren, om ook voor Alex, Jo en 

Jolanda een waardige daginvulling te bedenken. Om ze mee te kunnen laten doen in de maat-

schappij door zelf een speciaal werkgebied op te zetten. Deze wens werd door Bronlaak en de 

familieleden van onze bewoners omarmd. Het Klokhuisje, gelegen achter de stal op de boerderij, 

grenzend aan de percelen van Tuinderij de Kiem, werd als ideale locatie gekozen. Een prachtig 

klein houten huis, met grote ramen, veel licht, een keuken en aan de rand van Bronlaak, maar wel 

gelegen in het hart van de agrarische dynamiek: landerijen, mest, geluid van koeien, andere be-

woners…   

Wij wilden onze bewoners een dag invulling bieden die veilig is en meer vrije bewegingen toelaat. 

Na veel planning en besprekingen, alles regelen en ordenen, werd het oktober 2019 en Alex en Jo 

gingen op proef naar het Klokhuisje. In november is Jolanda op het Klokhuisje gekomen. Door 

middel van een regelmatig terugkerende dagindeling wordt er samen met de vaste begeleiders 

(Chris en Carmen) gewerkt. De dag invulling bestaat bijvoorbeeld uit bewegen, klusjes doen, ko-

ken en bakken, spelletjes doen of muziek maken. Alles op een tempo wat aangepast is aan de be-

woners. En de vrijheid om naar buiten te kunnen gaan om te bewegen, naar het Klokhuisje lopen, 

frisse lucht happen, voor anderen zo vanzelfsprekend! Alles voor zover dát moment het toelaat. 

De vrijheid om andere bewoners en begeleiders te kunnen ontmoeten op de weg naar hún werk. 

Om te kunnen praten, om te lachen, om te kijken wat men aan het doen is op de boerderij waar 

ze langskomen. Te ruiken, te horen, te voelen, te zien… en onderdeel te zijn van Bronlaak. In het 

werkgebied de vrijheid hebben om te kunnen leren, van jezelf en van anderen.        

Nieuwe vaardigheden ontwikkelen of te ontdekken dat bepaalde dingen, die je voorheen al eens 

gedaan hebt, nog steeds kunt. Ook de jaarfeesten worden niet vergeten. Werkgebieden zoals De 

Kiem, komen met kleine opdrachtjes, zoals het kraken van walnoten of zaden pellen, zodat het 

verkocht kan worden in Winkel Bronlaak. Ook is er gewerkt aan kleine spulletjes voor de verkoop 

op de kerstmarkt en voor in Winkel Bronlaak. Zo ervaart men de vrijheid om spullen te kunnen 

maken en ziet men dat het verkocht wordt. Iets maken voor een ander, als dat geen dienstbaar-

heid is! Of elke dinsdagochtend genieten van de geluiden uit de CRDL… 

Wij zien en merken dat het de bewoners goed doet als ze in het Klokhuisje zijn. Door de rust die 

er heerst, de gang naar buiten te kunnen maken om te tuinieren of te wandelen, met iets bezig te 

kunnen zijn. Dat geeft vrijheid! Om te kunnen zijn wie ze zijn en weer op te bloeien. 

En dat wens ik iedereen van harte toe.

Chris Hendriks 
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