
 

 

 

 

 

SCALABLAD  

Zomer 2021 

 ( E R  K O M E N) 
ANDERE 
TIJDEN 
 

Ieders vaccinatie-ervaringen 

vliegen je om de oren. Ga je? 

Welke heb jij? Last gehad?  

We hebben er zelfs een Scala 

zoomgesprek over. Maar of je 

nu blij bent of toch aardig 

brak, we kunnen – duimend, 

biddend, of een kaarsje 

opstekend in Wittem - straks 

weer samenkomen.  

 

Deze Nieuwsbrief is de 

opmaat daarvoor. We nemen 

een zomer waarin we gewoon 

nog even ommetjes wandelen 

(S of XL), foto’s appen, mooie 

gedachten delen, of een 

gesprek aangaan over de 

betekenis van excuus. 

 

In dit SCALABLAD: 

• Een keus uit de ‘app ‘oogst 

Heilige Verbeelding 

• Een column van Niek 

• Berichten van het bestuur 

• Veel in het vooruitzicht, 

Bekijk de agenda  

Ontmoeten 

WEEKEND 
18 en 19 september 2021. 

Eindelijk…veel aangekondigd  

Zou het nu toch echt ?!? 

Samen bezig met de verbeelding van 

ieders heilige. Meer lezen over wat 

voor spannends we plannen? … Lees 

verder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeten 

wandelGESPREKKEN 
 

De Scala app telt minder wandelfoto’s 

maar des te meer stevige discussies. Wat 

denk jij van vaccinatiecriticasters, 

koloniaal verleden, excuus maken. 

De ommetjes worden XL. Loop mee op 

23 juli Afrika, 25 juli Breda, 4 augustus 

Bunnik, 21/22 augustus Arnhem Alles 

op een rijtje:… 
lees verder  

column 

TOEKOMST 
In de jaren 60 en 70 van de vorige 

eeuw was er veel belangstelling 

voor verdelende rechtvaardigheid. 

Geregeld ging die gepaard met 

wereldvreemde dromerij of linkse 

drammerij….Lees verder 

 

Een uitnodigende rubriek…. Je eigen 

bericht in 400 woorden. Niek schrijft. 
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HEILIGE 
  

     Verbeelding 5  
   

 

 

De gebroeders van Rossum hadden er geen goed woord 

voor over, maar deze muur laat iets zien van wat mij 

heilig is.  

 

De afbeelding is een deel van de Berlijnse muur (East Side 

Gallery). Op mijn 15e was er een uitwisseling met het gym 

in Osterode am Harz. Met de leerlinge (Gunhild) bij wie ik 

toen was ondergebracht, ben ik nog steeds bevriend (dit 

jaar 50 jaar).  

Een aantal keren stond ik met haar en haar familie bij het 

IJzeren gordijn dat haar familie had gesplitst. Dat had 

grote impact op hen. Toen de muur viel, leefde ik dan ook 

erg met hen mee; ik was tot tranen geroerd.  

Kunstenaars van over de wereld kwamen naar Berlijn en 

beschilderden de muur, kleurrijk en ieder op een eigen 

manier. Vooral motieven van vrijheid en vreugde.  

 

Voor mij staat dat stuk muur daarom voor het doorbreken 

van muren tussen mensen en bevolkingsgroepen, en dat  

is mij heilig. Én hij staat voor vriendschap over grenzen 

heen. 

  

 

Diny over 

doorbreken 

van muren 
   

 

 

 

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. 
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Recht 

vaardigheid  

 

Doorzettings-

vermogen en 

speelse 

luchtigheid 

  

Een Thema met TOEKOMST  
Column NIEK  

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw was er veel 

belangstelling voor verdelende rechtvaardigheid op 

nationaal en mondiaal niveau. Geregeld ging die gepaard met 

wereldvreemde dromerij of linkse drammerij. Het thema 

lekte de decennia er na weg. Persoonlijke ontplooiing wordt 

een hot item, al of niet narcistische getoonzet. Het dominante 

neoliberalisme bracht het onderwerp verder tot zwijgen met 

de deels succesvolle deels misleidende belofte dat vrije 

marktwerking, incluis scherpe inkomensverschillen, 

dusdanig veel welvaart voortbrengt dat minder fortuinlijke 

mensen en wereldregio’s er volop vruchten van zullen 

plukken.  

In progressieve circuits verslapte de aandacht voor het 

onderwerp, volgens critici vanwege een eenzijdige focus op 

identiteitspolitiek en emancipatoire idealen met een hoog 

grachtengordelgehalte. Het populistisch neo-nationalisme 

zet het streven naar internationale rechtvaardigheid verder 

onder druk.  

Oriëntatie op de mensheid als geheel krimpt in tot ‘eigen volk 

eerst’ en vooral ‘alleen’: mondiale betrokkenheid wordt 

weggehoond als hypocrisie van ‘Gutmenschen’. Vragen over 

rechtvaardige verdeling van schaarste (woningmarkt, 

milieukosten) worden vaardig omgekat tot immigranten als 

probleem-oorzaak en zondebok. Het aandachtstij lijkt 

recenter ook weer wat te keren. 

Denk aan de invloedrijke kapitalisme-criticus Piketty de 

hernieuwde interesse voor het basisinkomen; kritiek op de 

lage belasting op vermogen (slapende verrijking); de roep om 

verhoging van minimumloon, bijstandsuitkeringen en een 

mondiale verdeling van milieulasten en coronavaccins.  

Genoeg uitdaging om terug te gaan naar kernvragen. Wat is 

rechtvaardige verdeling eigenlijk? Kansengelijkheid voor 

iedereen, onderwijs bijvoorbeeld, of gaat het ook om 

corrigerende herverdeling van uitkomsten, van bezit en 

inkomen? Welke ethische noties of criteria dienen 

richtinggevend te zijn? Ingewikkelde vragen, al was het maar 

omdat zonder flink verschil tussen arm en rijk fraaie objecten 

als kathedralen, de Nachtwacht, de iconische Barcelona-stoel, 

de Beogram 4000 en de bijna goddelijke Porsche 911 nooit 

zouden hebben bestaan. En hoe zou een realistische en 

wervende mondiale ethiek van de rechtvaardigheid 2.0 er uit 

kunnen zien of is dat een achterhaalde illusie?   

Ethiek zonder inspiratie en dankbaarheid voor het goede wat 

al is, verwordt tot verbeten idealisme, cynisme of vervelend 

gemoraliseer. Wat zijn spirituele bronnen om een zoektocht 

naar verdelende rechtvaardigheid genoeg doorzettings-

vermogen en speelse luchtigheid te geven? Het doet er toe, al 

was het maar omdat we de aarde niet erven van de vorige, 

maar lenen van de volgende generaties.  
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Impressie  

ZOOMbestuur 
2021 
 

 

Natuur: Ommetje XL. 
De ervaringen met het gewone ommetje tijdens corona 

vraagt om een uitgebreide variant. Via de app zijn heel 

wat mooie plekken in Nederland langs gekomen.  

Dit inspireerde het bestuur tot het ommetje XL. Het 

idee achter het ommetje XL is dat je de eigen 

wandeling/route gaat delen met de anderen.  

Nodig elkaar uit en stel je eigen regels qua afstand, 

aantal personen etc. Zie de agenda en de beschrijving 

verderop. Aankondigen en aanmelden kan via de app.  

 

Cultuur 
De ontmoetingen rond tentoonstelling, theater etc.. 

kunnen ook weer opgepakt worden. Schroom niet en 

nodig uit. 

 

Financiën 
Het bestuur heeft besloten om voor het jaar 2021 geen 

contributie te heffen. Op de ALV in het volgende 

weekend in september zal dit nader toegelicht worden 

door Hans als penningmeester. We kijken ook vooruit 

naar de financiële toekomst en de keuzes die hierbij 

horen. 

Het bestuur heeft, zoals jullie gemerkt hebben, ook 

besloten om de goedkeuring van de financiële 

jaarverslagen digitaal af te ronden met medewerking 

van de kascommissie en een stemmingronde via de 

email, zodat aan statutaire verplichtingen binnen 

coranatijd is voldaan.  

 

WBTR 
Voor de liefhebbers van statuten en dergelijke is het 

goed om te weten dat we als bestuur ons in een 

emailvergadering gebogen hebben over de WBTR 

(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Op 1 juli 

2021 moesten alle verenigingen en stichtingen hieraan 

voldoen. Met behulp van een werkdocument 

samengesteld door Eric heeft het bestuur aan deze 

verplichting voldaan. Meer informatie volgt op de 

algemene ledenvergadering. 

 

Ten slotte 
We zien elkaar in september maar… ‘rendementen uit 

het verleden geven geen garantie voor de toekomst’.  We 

hopen er het beste van. 

Ina   
BESTUUR SCALA 

#kanwel 
Het bestuur is het afgelopen half jaar driemaal per zoom bijeen 

geweest. Steeds opnieuw wikkend en wegend maar 

tegelijkertijd creatief nadenkend over wat  in coronatijd wèl 

kan. Het adagium tijdens de vergaderingen bleef dan ook: 

verbinding realiseren en elkaar (digitaal) vasthouden. 

 

Digi-verbinding. 
Concreet betekent dit dat er drie zoom-ontmoetingen 

zijn geweest voor de liefhebbers. Op 6 februari 

begonnen we met een zoomrondje lief en leed. Hierna 

volgden twee thematische bijeenkomsten op 9 april en 

28 mei met de contemplatieve methode  onder de 

bezielende leiding van Jel.  Ons stemgedrag tijdens en 

de uitslag van de verkiezingen  in maart, maar ook de 

discussies rond de coronavaccinaties boden genoeg stof 

om eens op zijn Scala’s hierover van gedachten te 

wisselen.  

 

Communicatie 
De nieuwsbrief onder eindredactie van Marike en Jel 

levert ons niet alleen de broodnodige informatie maar 

geeft een eigen kleur aan onze vereniging en brengt ons 

samen rond eigen talenten en initiatieven. 

We zijn ook blij met de wijze waarop de app gebruikt 

wordt. Het is een communicatiemiddel of beter gezegd 

een ontmoetingsplein gebleken,  waarin zowel het lief 

en leed als de actualiteit aan bod komt. Ook de wat meer 

afwachtende gebruikers kunnen de verleiding niet altijd 

weerstaan om te reageren. Het uitgangspunt voor deze 

app blijft dat het een platform is voor communicatie, 

inspiratie, wederzijdse betrokkenheid; dit alles met een 

vleug humor. 

 

Weekenden 
Weekend 18-19 september 2021 in conferentiecentrum 

Abdijhof Mariënkroon in Nieuwkuyk. Het bestuur 

hoopt en verwacht dat dit weekend kan doorgaan. De 

Deltavariant kan roet in het een gooien maar toch. We 

gaan ervanuit dat iedereen gevaccineerd is en we zullen 

daarnaast individuele wensen zo goed mogelijk 

respecteren om dit weekend mogelijk te maken.  
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Riky: Moed, durf en vrijheid 

 
Ik kreeg het schilderijtje van mijn broer. Het is geschilderd door een 

Philipijnse gevangene van de dictatuur van Marco’s. Ik bewonderde de moed 

en durf van de mannen en vrouwen vrouwen om verandering tot stand te 

brengen. De tekening ontstond tijdens een telefoongesprek. Mijn 

gesprekspartner wilde veranderingen in haar leven, maar het ontbrak haar 

moed en durf om te kiezen. Ze bleef in kringetjes rond draaien. Mijn vingers 

bewogen op het notitie blok. Ik heb alleen de ogen en mond toegevoegd. De 

tekening liet mij zien hoe vaste patronen kunnen verstikken.  
 

Op mijn werk werd mijn vrijheid beperkt. Ik wilde een vrije dag om de 

opleiding vrouwen hulpverlening doen. Ik ergerde mij aan de manier waarop 

in de hulpverlening werd gesproken over vrouwen met problemen en niet wist 

hoe dit te veranderen. Een dag minder werken kon niet omdat vrouwen 

hulpverlening echt niet kon in het algemeen maatschappelijk werk. 20 uur 

werken inplaats van 40 was acceptabel. Er was moed en durf nodig omdat ik 

kostwinner was. Gerard steunde mij in mijn keuze. Ik kreeg in de opleiding 

handvatten om vrouwen en mannen te helpen om vrij te zijn om eigen keuzes 

te maken en moed en durf te vinden om te kans op succes zo groot mogelijk te 

maken  

Moed en durf was voor mij nodig om in vrijheid te kiezen  

en vrijheid schuilt in moed en durf 
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ScalaVerBeeld            heilig  
Na onze prelude ‘Heilige Verbeelding’ op Whatsapp, 

hopen we 18 en 19 september eindelijk te vullen met 

ScalaVerBeeld heilig  

 
Het langstlopende 

thema in de Scalahistorie  

We (Marike, Jef en Dorothé) nodigden je in de winter uit om thuis te 

beginnen met mijmeren, denken en voelen naar wat / wie / wanneer jou 

ooit of nu heilig is. Misschien heb je er - al ommetjes wandelend - uren aan 

besteed, misschien alleen tijdens het lezen van eerdere aankondigingen. 

Allemaal goed. We gaan ermee aan de slag op: 

Zaterdag 18 september in Abdijhof Mariënkroon 

We beginnen met een rondje lief en leed. Dan doen we inspiratie op met 

een tijdreis over ‘Heilige Verbeelding’ olv kunsthistoricus Judith Kuipèri.  

Architect/beeldend docent Sus Driessen helpt ons met het hoofd leeg 

maken én de handen vuil. We 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. Daar nemen we de tijd voor.Na het avondeten de 

laatste afwerking van je kunstwerk en je plek zoeken om te exposeren. 

 

18 en 19 september 12.00-12.00 

Abdijhof Mariënkroon,  

Abdijlaan 8,  

5253 VP Nieuwkuijk 

 

  Zondag 19 september gaan we vieren, exposeren, bekijken, delen en sluiten onze 

ontdekkingsreis af met wat ons Scala heilig is. We doen ook nog een ledenvergadering 

om – ja echt – de komende weekenden te plannen. 
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Klooster Wittem vernieuwt          
 

Het grote kloostergebouw van Wittem is inclusief kerk en kapellen verkocht. Dat 

was noodzakelijk door vergrijzing van de communiteit en afnemende financiële 

middelen. Toch spreken wij, redemptoristen en de familie eromheen, van 

vernieuwing. Wij hebben ruimtes teruggehuurd voor een kleine, gemengde 

communiteit  (vooralsnog drie paters en twee ‘koppels’). De grootste verandering is 

dat de grote Gerarduskapel uit de 60-er jaren wordt omgebouwd tot een 

ontmoetingscentrum met een receptie en koffiehoek, de boekwinkel, een verkoop- 

en infopunt voor toeristen en pelgrims.  

 

100.000 
Een andere huurder gaat de imposante bibliotheek en andere publieke ruimtes 

exploiteren die podium blijven van culturele activiteiten en evenementen. Er komt 

ook een brasserie, inclusief een tuinterras. 

Een derde exploitant stelt de vrijkomende 23 appartementen in het hoofdgebouw 

beschikbaar voor vitale ouderen. De kloostertuin wordt opgeknapt ten dienste van 

de drie huurders en hun ’cliënten’.  

Het is onze overtuiging dat 1 + 1 + 1 veel meer wordt dan 3...  Afscheid nemen van 

bijzondere ruimtes, zoals de bibliotheek, de Gerarduszaal en de refter is dus maar 

relatief. Er liggen nu voor ons geweldige kansen om nog beter in te spelen op 

behoeftes aan bezinning en zoeken naar zingeving. Want vergeet niet:  jaarlijks 

komen er tegen de honderdduizend mensen naar Wittem! Elektronische 

telapparaatjes  aan de ingang van kerk en kapel bewijzen dat dat niet overdreven is. 

Bidden en vieren, kaarsjes aansteken, literatuur zoeken en vinden, en elkaar 

ontmoeten worden ruimtelijk bij elkaar gebracht. 

In de kapel komt een  

ruime multifunctionele 

ontmoetingsplek,  

‘Scala’ geheten! 

Henk Erinkveld 

 rector 

 

Het is onze 

overtuiging dat 1 

+ 1 + 1 veel meer 

wordt dan 3...   

Dat daagt uit tot nieuwe activiteiten, ontwikkeld door medewerkers en professionele vrijwilligers 

in ‘Redemptio’, de werkgemeenschap onder leiding van Jelle Wind als nieuwe directeur. Al velen 

jaren maakt hij samen met zijn vrouw Ageeth Potma deel uit van de woongemeenschap.  

Vertrouwde zaken die hun waarde hebben bewezen, blijven mede het gezicht bepalen van Wittem 

en houden een stevig landelijk netwerk in stand,  zoals de Gerarduskalender, het Gerardus 

Magazine en de rondleidingen. Zo blijft Klooster Wittem als pelgrimsoord een ‘pleisterplaats voor 

de ziel’, die – niet onbelangrijk-  geworteld is in de redemptoristische en christelijke traditie, waarin 

een open, op mens en  samenleving gerichte ‘verlossende’ Boodschap centraal staat. 
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#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 zoom.  

 

OMMETJEs XL 
Scala aan de wandel! Eerst ieder voor zich met de oogst in 

een mooie foto op de app. Voor deze zomer lopen we 

samen, kijkend naar natuur cultuur of beiden. 

Je kunt je aansluiten op: 

• Ommetje XL Afrikamuseum vrijdag 23 juli 

Met Diny en Carel. Ongeveer 5kwartier door mooi 

landschap met een enkel heuveltje, onderweg de D-tour 

afrika met 'Heden van het slavernijverleden'. 12.30 

verzamelen bij Diny, maar na aanmelding 

• Ommetje XL Plus in Breda zondag 25 juli 

Start 14.30 uur. Met Dorothé maken we een Ommetje XL 

van 7,5 km of we zijn met Hubert een samenzijn in de 

tuin. Als gezamenlijke afsluiting een “Amerikaanse’ 

barbecue, met door ieder meegebrachte en/of 

klaargemaakte bijdragen. Opgeven uiterlijk donderdag 22 

juli via mail of app bij Dorothé en ook wat je mee neemt. 

• Ommetje XL  vanuit Bunnik op 4 augustus  

Vanuit Bunnik met Peter lopen over het jaagpad langs 

de Kromme Rijn stroomopwaarts zolang er zin is. Na 4 

uur zijn we in Wijk bij Duurstede maar dat wordt 

meestal niet gehaald. Als de puf op raakt, pakken we 

de bus terug naar Bunnik. Opgeven uiterlijk donderdag 

22 juli via mail of app bij Marike  

• Ommetje XL in Arnhem, 21 of 22 augustus  

Bert en Jel wandelen door Sonsbeek20>24. Forces Times 

Distances- On labour and its Sonic Ecologies.  

Met de thema’s arbeid en het sonische zet Sonsbeek 

een breed programma neer over alternatieve 

geschiedenissen en genderaspecten, identiteit, ras en 

diaspora en de betekenis voor de toekomst.het weer 

bepaalt of het een binnen- of een buitenactiviteit 

wordt. De hele zomer te bezoeken. https://www.arnhem-

direct.nl/berichten/sonsbeek-20-24/  

 

Tip: Nog niet uitgekeken op jezelf… 

 

MIRROR | MIRROR. 
REFLECT YOURSELF!  

 

Verwonderen over de veelzijdigheid van het 

fenomeen spiegeling. De huidige tijd vraagt meer 

dan ooit om (zelf)reflectie. Aan de hand van 

kunsthistorische, verhalende en wetenschappelijke 

invalshoeken worden bezoekers uitgenodigd deze 

reflectie te onderzoeken. 

Dertigtal kunstenaars en designers uit binnen- en 

buitenland die zich op verschillende wijzen tot het 

fenomeen spiegels verhouden.  

De Turkse designer Berk Ilhan, die woont en 

werkt in New York, heeft een ‘mürror’ bedacht, 

een smart mirror: een spiegel die alleen 

weerkaatst als je lacht.   

Waar: In Amersfoort 05.06.2021 — 29.08.2021 

https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen

/mirror-mirror-reflect-yourself 

https://www.arnhem-direct.nl/berichten/sonsbeek-20-24/
https://www.arnhem-direct.nl/berichten/sonsbeek-20-24/
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Fijne zomer  
 

 

En tot snel  
 

MOOIE MANNEN 
 

Er gaat een oude mooie man voorbij 

Zijn stappen tellen traag en veel  

Zijn jaren ook 

Hij heeft het schone van het leven in zijn loop 

 

Er vliegt een mooie man voorbij 

Met huppel hinkel zwembadpas 

Hij draagt het hoopvol leven in zijn jonge krullen 

De eerste barsten in zijn blauwgegipste pols 

 

Er klooit een mooie man voorbij  

Schonkig met aandoenlijk stoere tred 

Hij is nog even in een omweg aan het dwalen 

Komt vast en zeker uit bij later 

 

Er stevent strak een mooie man voorbij 

Hij draagt zijn duurzam pak met schwung en ook zijn 

eco-schoenen 

Zijn oor en stem zijn in een ander zijn 

Hij weet de wereld weer een stapje verderop te helpen 

 

Er loopt een mooie man voorbij 

Het ‘hij’ voelt hem onwennig en vertrouwd 

Zijn stoppels zijn nog vers, zijn heupen breed 

Hij heeft zijn eigen pad hem vrijgemaakt 

 

Er loopt een mooie man mij tegemoet 

Met weer een mooie man voor op zijn buik 

Kijk echt het kan nu lieve mannen 

Dat wat nooit kon hiervoor kan kunnen 

 

Ze stromen mij voorbij die vloed van mooie mannen 

Voorbij aan mijn terrasje aan de zee  

Zij zien mij niet, ik zit niet in hun horizon 

Ik kijk ze na, geniet met warm vertrouwen. 

   Marike 2021 

AGENDA 
 

Pak je kans op 
• 23 juli Heiligeland ommetje Afrika Diny 

• 25 juli Breda ommetje XL Plus Dorothé 

• 4 augustus Bunnik ommetje XL Peter 

• 21/22 augustus ommetje XL Arnhem Jel 

 

• 18 en 19 september 12.00-12.00 Scalaweekend 

Abdijhof Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP 

Nieuwkuijk 

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

 

Wil je je voor een ommetje melden? 

App of mail de hierboven vermelde organisator! 

 

Het SCALABLAD is voor leden & flexers. Dit nummer teksten van Niek, Jel, Henk, Ina, Diny, Riky, Dorothé, Marike.  

Beeld: Ommetjeswandelaars, Diny, Riky, Jelle, Marike. Redactie Marike 

 

IDEE, OPINIE, VERHAAL, COLUMN, FOTO, GEDICHT? STUUR OP VOOR NUMMER 4! 

 

 

http://www.scalanet.nl/

