
 

 

 

 

 

SCALABLAD  

Kerstnummer 2020 

 

(N O G  S T E E D S) 
ANDERE 
TIJDEN 

 

Samenkomen is nog steeds 

geen optie. We zoeken en 

vinden steeds alternatieven: 

We wandelen ommetjes. We 

appen foto’s naar elkaar. We 

delen mooie gedachten. 

 

En ook een kerstnummer van 

het SCALABLAD 

 

Ideeën, stukjes een column? 

Stuur op! In dit SCALABLAD: 

 

• Een keus uit de ‘app ‘oogst 

Heilige Verbeelding 

• Een column van Eric 

• Berichten van het bestuur 

• Veel in het vooruitzicht, 

Bekijk de agenda  

 

Ontmoeten 

ZATERDAG 
6 februari en 11 april 2020. 

Twee losse dagen elkaar ontmoeten. 

Samen bezig met de verbeelding van 

ieders heilige. We werken naar februari 

deel 1 en anders in april 

Meer lezen over wat voor spannends 

we plannen? … Lees verder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeten 

OMMETJES 
 

Scala aan de wandel! 
Maar liefst 14 Scalanezen hebben zich 
laten verleiden in beweging te komen. Voor 
de één passend in het dagritme, voor de 
ander een nieuwe uitdaging om dagelijks in 
beweging te komen. De vroege vogels 
worden extra beloond. …lees verder 

 

column 

KERSTGROET 
Sinds enige tijd verblijf ik onder de 

Germanen. Gelukkig ben ik 

getraind in interculturele 

communicatie. Geen overbodige 

luxe, want een bezoek aan de Inuit 

of de Pygmeeën is….Lees verder 

 

Een uitnodigende rubriek…. Je eigen 

bericht in 400 woorden. Eric schrijft. 
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HEILIGE 
  

Verbeelding 3  
   

 

Jef: Levensruimte en Isle of Hope 
Wat mij Heilig is: Verwachtingvol kunnen en mogen zijn. Hoop voelen 

om je dromen te mogen realiseren. Dáárvoor elkaar de wereld gunnen! 

Dat is me Heilig in het leven. 

 

Het schilderij is een werk van Hans Landsaat. Titel ‘Landschappelijk’ 

(Tekening met Chinese inkt - 56x97). Hij maakte het werk tijdens zijn 

reizen in en rond de Taklamatan woestijn in China en werd daarbij 

geïnspireerd door de geschriften van Zhuang Zi (Taoïsme). 

Ik heb het werk sinds 2002 in huis. Voor mij is het een verbeelding van 

‘Levensruimte’. De kijker wordt gegund de wereld zelf in te kleuren, te 

detailleren. Ik prijs mij meer dan gelukkig dat ik leef in omstandigheden 

waarin dit me gegeven is, gegund wordt. 

 

Vanaf het einde van de 19e eeuw ontvluchtten vele Ieren de armoede en 

uitzichtloosheid in hun land en trokken naar de Verenigde Staten. In 

het lied ‘Isle of Hope’ bezingt Brendan Graham (Ierse songwriter en 

novellist) de  hoop, de angst, de toekomstdromen, het verdriet, de moed 

….. 

Een lied dat ook in het hedendaagse nog volop herkenbaar is in al die 

mensen die elders een toevluchtsoord zoeken. Vluchtelingenstromen …. 

mensen, verwachtingsvol, hoopvol, dromend, op weg naar leven. 

Elkaar de wereld gunnen betekent ‘Delen’!  

https://youtu.be/nEBS0YiVMPI?list=PLw9IjGF1pzAtrNPpZ4euiSy3_ht

D1aFX0 

  

 

   

 

 

 

Wat ons heilig is en hoe dat in kunst is te vatten.  

In de lockdown hadden we een voorproefje van 

– passend in de tijdgeest – een digitale 

miniversie. In woord,  in geluid, en vooral veel 

beeld. In dit nummer en ook in volgende steeds 

een beeld met toelichting van de inzender. 

 

 

https://youtu.be/nEBS0YiVMPI?list=PLw9IjGF1pzAtrNPpZ4euiSy3_htD1aFX0
https://youtu.be/nEBS0YiVMPI?list=PLw9IjGF1pzAtrNPpZ4euiSy3_htD1aFX0
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Met 

heimwee 

naar 

nuchterheid 

  

Kerstgroet uit ballingschap  
Column ERIC  

Sinds enige tijd verblijf ik onder de Germanen. Gelukkig ben 

ik getraind in interculturele communicatie. Geen overbodige 

luxe, want een bezoek aan de Inuit of de Pygmeeën is een 

feest van herkenning, vergeleken met een langdurig verblijf 

alhier. In het binnenland van Suriname is het internet 

bijvoorbeeld beter, dan in de agglomeratie waar ik nu woon. 

En uit een discussie met een ambtenaar kom je nooit zonder 

kleerscheuren tevoorschijn. Na een bezoek aan een 

postkantoor, stond me eens het huilen nader dan het lachen. 

‘Wij hebben tenminste nog postkantoren, jullie niet!’ zei een 

Duitse vriend, bij wie ik mijn beklag deed. ‘Wij hadden in de 

twintigste eeuw wel meer instellingen niet, die jullie wel 

hadden’ - dacht ik. Ik zei het maar niet. Het is alweer wat 

gezakt trouwens. 

 

Corona heeft hier ook heel andere implicaties. In de zomer 

begon menigeen al een lichte paniek te ontwikkelen, toen 

bleek dat de start van het carnavalsseizoen wel eens in het 

water zou kunnen vallen. Dat is inderdaad een ‘Zumutung’, 

vooral in het Rijnland. Je kunt beter of de Veluwe een 

ouderling zijn statenbijbel afpakken. Nee. Als het over 

carnaval gaat, hebben vooral de Rijnlanders niet echt veel 

gevoel voor humor.  

Het bleek nog erger te kunnen. Want van de Noordzee tot de 

Alpen, van de Rijn tot aan de oostgrens hebben Duitsers één 

ding wat hun bijzonder heilig is. Het heet ook zo: 

‘Heiligabend’. Er worden cadeaus gegeven, men gaat naar de 

kerk, versiert het huis, eet goed en leeft in pais en vree. Weken 

van tevoren komt men in de stemming: mensen krijgen een 

marsepeinen hart en nemen de wereld waar door een 

vakwerkhuisjesraster. Deze sprookjeswereld ligt dit jaar 

waarschijnlijk aan duigen. Het is het ergste wat een Duitser 

kan overkomen: een jaar zonder ‘Heiligabend’! (Dat men op 

25 december doorgaans een familieruzie en een kater rijker is, 

vergeet men gemakshalve.) 

 

Toch was en is de advent ook dit jaar een mooie tijd, ook voor 

mij als immigrant. En er zijn onverwachte lichtpuntjes. Zo 

werd op 7 december de knieval van Willy Brandt in 

Warschau herdacht. Kippenvel. Duitsland is toch meer dan 

een grote houten-speelgoedwinkel voor grote mensen. Het is 

ook een land, dat tot nu toe op een zeer volwassen manier 

omging met zijn eigen geschiedenis. Tot nu toe, want als 

‘dwarsdenkers’ vermomde neofascisten peuteren inmiddels 

weer aan de grondslagen van deze fantastische rechtsstaat. 

Maar goed. Dat is niet typisch Duits. 
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Impressie  

ZOOMbestuur 
26 november 2020 
 

 

Digi-samen 
Verheugend is het om te zien dat ook de van huis uit 

Scala-digibeten op diverse wijze met zachte hand verleid 

worden om naar beste kunnen toe te treden tot het koor 

van Scala-digikundigen. 

We stellen vast dat de app in coronatijd een aantrekkelijke 

bron van activiteit en inspiratie is geworden. Chapeau 

voor de foto’s, het debat etc… 

 

Financiën en contributie.  
De jaarrekening is inhoudelijk gereed maar de 

kascontrolecommissie gaat aan de slag echter zo snel de 

corona het toelaat. Dus nu even niet. Aansluitend komt 

het op de agenda van de ALV vergadering. Het voorstel 

komt ter tafel om de contributie voor 2021 te verlagen tot 

€ 300,- door het wegvallen van de weekenden. De jonge 

leden/studenten krijgen een korting van 25%.  Het is  wel 

volgens de penningmeester, en de rest van het bestuur, 

ook van belang om in te zien dat op de langere termijn de 

bodem van de geldkist in zicht komt. Een en ander 

betekent dat we dit op een latere ledenvergadering dienen 

te bespreken.  

 

Kerstmis en de jaarwisseling naderen. De dagen gaan 

weer lengen, het licht breekt door. Het is hopelijk voor 

velen van ons een houvast.   Fijne feestdagen en in dit licht 

een goede voortzetting in 2021.   

BESTUUR SCALA 

Morgen kan alles anders zijn 
Dat wat vandaag besloten wordt, het kan morgen anders zijn. Dit 

is het gevoel waarmee ik een dag na de nieuwe afkondiging van 

de december lockdown aan deze impressie van onze 

bestuursvergadering begin. Tegelijkertijd kent dit gevoel ook al 

iets vertrouwds voor ons allemaal. Het belet ons niet om  vooruit 

te kijken en vooruit te denken. Onze betrokkenheid op elkaar 

blijft ons inspireren om creatief en flexibel,  programmatisch en 

beleidsmatig gericht te blijven op verbinding en communicatie. 

Een alternatief .  

 

Plannen 
Wat betekent een en ander nu voor de komende tijd als het gaat 

om de weekenden en het programma? We leven in de tijd van 

planningsonzekerheid waarbij de 24 uursontmoeting voorlopig 

nog ver weg lijkt.  Het weerhoudt ons er niet van dat we 

doorgaan …. de dag-ontmoeting blijkt een goed alternatief. Zo 

zal de inhoud van het komende februari-weekend  worden 

verdeeld over twee afzonderlijke dagen in het voorjaar; te 

beginnen op zaterdag 6 februari in Ermelo. Elders in deze 

nieuwbrief is via Dorothe de informatie te vinden over de inhoud 

en de aanpak. 

 

Nieuw normaal vraagt nieuwe horizonnen 
Voor de invulling en uitvoering van de komende weekenden in 

mei en september blijven we afhankelijk van de corona-

aerosolen, de voortgang van de vaccins en onze eigen 

participatiemogelijkheden.   

Het bestuur is wel van mening dat nu de wereld zo verandert we 

misschien naar nieuwe thema’s moeten kijken of de bestaande 

thema’s moeten herordenen of invullen. Bij het hoe en wat kan 

de app ons van dienst zijn.   

 

Ieder voor zich samen 
Een belangrijk factor tot succes van ontmoeting en verbinding 

zijn individuele activiteiten, initiatieven, hobby’s en interesses 

die, zoals opnieuw ook tijdens de bestuursvergadering bleek,  

uitermate geschikt zijn om in Scalaverband te delen. In deze 

nieuwsbrief al  geconcretiseerd in ‘ het ommetje’ en het idee van 

Jel over het bijwonen van on-line events.                                                                                    
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Marike: Creëer en verWoord 
 

De vrouw rechts is een beeld van de Griekse dichteres Sappho (van Gerhardt 

Lentink). Het staat in de 'beeldengallerij Het Depot' in Wageningen. 

(aanrader!) Het is voor mij de verbeelding van hoe je woorden lijfelijk kunt 

voelen, hoe ze je vullen en voeden. De fotos staat ook op de titelpagina van 

mijn website met gedichten. Meer hier  
 

De vinger ben ik tegengekomen in een maffe beeldentuin 'Victoria's way' in 

Ierland. Daar heeft een man door een heel landgoed vele meer dan mensshoge 

stenen beelden neergezet: combinaties van Indiase goden en hedendaagse 

wijsheden. Zijn passie om eigen visie en spirituatliteit te verbeelden vind ik 

fascinerend en ook de beelden (kunst of kitsch) geweldig. Ooit gaan we het met 

Scala bekijken (http://victorsway.eu/). 

Ergens onderweg kom je in een heel grote open ruimte, omzoomd door een 

gesloten heg. De ruimte heeft een kathedrale uitstraling. Op de plaats van het 

altaar in de verte zie je deze enorme vinger (Je komt zelf tot het eerste kootje.) 

Voor mij iets als de vinger Gods. Met op de ene kant Create or die. Op de 

andere kant Die and create. Dat is voor mij wel essentie van menselijk 

bestaan. Blijf creëren, vormen, bewegen of versterf. Maar ook: Vanaf de 

seconde dat je er bent, sterf je tijdens dat hele creërende proces dat leven is. 

Vergankelijkheid.  

Meer dan alleen 'dingen'maken.  

Bewegen, durven, vormgeven, vervolmaken.... 

 

 

http://www.marikekuperus.nl/
http://www.marikekuperus.nl/
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ScalaVerBeeld            heilig  
Na onze prelude ‘Heilige Verbeelding’ op Whatsapp, 

starten we 2021 met een uniek SCALA programma  

4 maanden lang 

 
  

Ja je leest het goed, we gaan ‘de schade’ inhalen en blijven coronaproof met 

elkaar verbonden! We (Marike, Jef en Dorothé) nodigen je uit om vanaf 1 

januari of al met Kerstavond thuis te beginnen. In 4 stappen in 4 maanden: 

1. Vanaf vandaag: Mijmer, zoek, denk, speur, vermoed, voel voorbij de 

grens, over de horizon naar wat / wie / wanneer jou ooit of nu Heilig is.  

Probeer te komen bij wat het voor jou persoonlijk is  

en neem die verkenning (in je hoofd of op papier) mee op: 

2. Zaterdag 6 februari (let op vanaf de ochtend) in Ermelo: Hopelijk zien 

we elkaar dan weer! We praten bij. Doen inspiratie op in de virtuele 

tijdreis van ‘de Heilige Verbeelding’. We krijgen inspiratie van 

kunsthistorica Judith Kuipèri met een scala van hoe het heilige ooit 

elders verbeeld is. Architect/beeldend docent Sus Driessen helpt ons 

met het hoofd leeg maken en de handen vuil. Gaan aan de slag in ons 

pop-up-atelier om met materiaal-beeld-vorm-kleur te verkennen en te 

oefenen hoe je ‘jouw Heilig’ kan verbeelden. Met een eerste proeve keer 

je huiswaarts om:  

 

  

  3. Daarna thuis alleen, in tweetallen of subgroepjes, fysiek of online, verder te werken, 

oefenen, verbeelden, uit te proberen, te mislukken, opnieuw te beginnen, over 

grenzen heen in je persoonlijke zoektocht. Je ‘heilig’ eindresultaat neem je mee op: 

4. Zondag 11 april in St. Agatha: Daar gaan we vieren, exposeren, bekijken, delen en 

sluiten onze ontdekkingsreis af met wat ons Scala heilig is. 

Tijden en toelichting op 6 februari volgen later,  Mocht Corona ons 6 februari nog 

niet mogelijk maken, dan schuiven we dag 1 door naar 11 april  

Vandaag 
mijmer  
zoek denk

Za 6 feb 
leer, 
oefen en 
beproef

in Ermelo

Daarna 
verder 
verbeelden

Zo 11 apr  
exposeer 
en deel in 
st Agatha
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#WATKANWEL 

We kunnen elkaar helaas niet fysiek ontmoeten! Ook 

musea zijn  nu ook gesloten. Ook een bezoek aan de 

winterfair van het Openluchtmuseum kan niet meer.  

We mogen gelukkig nog wel wandelen (buiten met zijn 

2en). En we kunnen elkaar via het beeldscherm 

ontmoeten.  

 

OMMETJE 
Scala aan de wandel! Maar liefst 14 Scalanezen hebben 

zich laten verleiden in beweging te komen. Voor de één 

passend in het dagritme, voor de ander een nieuwe 

uitdaging om dagelijks in beweging te komen. De vroege 

vogels worden extra beloond. Zo is het Ommetje voor 

ieder haalbaar. 20 minuten loop je immers al gauw. Riky is 

koploper en lastig in te halen, maar daarna zal het een nek 

aan nekrace worden!  

Intussen genieten we van elkaars omgeving. Een mooie 

manier om op afstand je toch met elkaar verbonden te 

voelen.  

 

Wat extra informatie: De app Ommetje is een initiatief van 

de Hersenstichting om mensen meer te laten bewegen. 

Goed om ons brein gezond te houden! Onze eigen 

Anneleen heeft het georganiseerd. 

 

 

VOORSTEL: samen kijken 

Ziet iemand iets interessants het gebied van toneel, 

lezingen, Tedx Talks, webinars, kijk dan of je via de Scala-

app mede-belangstellenden kan vinden, waarmee je 

daarna nog kan napraten via videoconferentie.  

 

 

• Tip 1:  

De nieuwe nachtmis vanuit Tivoli 

Utrecht 
 

Seculiere mis langs het format van de 

nachtmis. Met preek, gezang en 

zingeving. Vorig jaar in Tivoli live. Dit 

jaar gestreamd. 

 

Kaartje kopen?  

Kan hier  

https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/l

ivestream-de-nieuwe-nachtmis-24-12-

2020/  

https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/livestream-de-nieuwe-nachtmis-24-12-2020/
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/livestream-de-nieuwe-nachtmis-24-12-2020/
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/livestream-de-nieuwe-nachtmis-24-12-2020/
https://www.tivolivredenburg.nl/agenda/livestream-de-nieuwe-nachtmis-24-12-2020/
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Fijne feestdagen  

en een 

goed beter best 

2021 
 

ECHT 
 

Er komt gewoon  

schoon water uit de kraan. 

Er staat gewoon 

een nieuw pak hagelslag bij het onbijt. 

Ik word gewoon omhuld  

met hemd en rok, met meubels, huis en straat. 

De kerstboom staat 

gewoon best mooi. 

 

 
 

Maar in het echt  

is niets gewoon. 

is onbereikbaar wie ik dichtbij denk, 

is wankel  

wat ik vast voor zeker wist, 

Is wat ik zeker weet  

dat eerder mensen door elkaar geschud 

een nieuwe toekomst moesten bouwen 

Bouw met mij in wijs geworden 

wankelbaar vertrouwen   Marike 2020 

 

AGENDA 
 

Pak je kans op 
• Zaterdag 6 februari: (hele) dag-bijeenkomst in 

Ermelo 

• Zondag 11 april: dag-bijeenkomst in St.Agatha 

(als deel 2 van het eerste weekend) 

• Zaterdag en zondag 29 en 30 mei: weekend-

bijeenkomst Abdijhof, afhankelijk van stand van 

zaken corona maatregelen en vaccinaties. 

• Zaterdag en zondag 18 en 19 september weekend-

bijeenkomst in Abdijhof 

En 24/7 op de scala app en www.scalanet.nl ! 

 

Het SCALABLAD is voor leden en flexers. Dit nummer teksten van Jef, Eric, Jel, Dorothé, Marike.  

Beeld: Bernadet, Peter, Riky, Bert, Jef, Eric, Jel, Marike. Redactie Marike 

 

IDEE, OPINIE, VERHAAL, COLUMN, FOTO, GEDICHT? STUUR OP VOOR NUMMER 3! 

 

 

http://www.scalanet.nl/

