
HERBRONNEN 
MET DOMINICANEN
KLOOSTER ZWOLLE
—
Het is in alle opzichten een zomer 
om te herbronnen. De coronacrisis 
raakt iedereen en woedt nog voort. 
Alsof dat nog niet ingrijpend genoeg 
is, moest ons klooster dit voorjaar 
afscheid nemen van veel betrokken 
medewerkers. We weten dat er nog 
veel gaat veranderen om het gebouw 
toekomstbestendig te maken.

Herbronnen betekent: goed zorgen 
voor jouzelf, je geliefden en de men-
sen om je heen. Aandacht geven aan 
waar je van bent en wat jou voedt.

Wij vroegen kloosterbewoners en 
andere betrokkenen: hoe herbron jij?

BO
EK
VAKANTIE



JE NEUS WIL IN DEZE 
BOEKEN
—
Lezen is je onderdompelen in een 
andere wereld, om er verkwikt of 
wijzer weer uit op te duiken. Een 
paar leestips van medewerkers van 
het klooster:

Van Corinne van Nistelrooij:
Sapiens, een kleine geschiedenis van 
de mensheid | Yuval Noah Harari | Wie 
zijn we? Waar komen we vandaan? En 
hoe zijn we geworden wie we nu zijn? 

Intimiteit | Paul Verhaeghe | De 
belangrijkste intieme relatie is die met 
ons eigen lichaam anders is een intieme 
relatie bijna onmogelijk.

Lichter dan ik | Dido Michielsen | Een 
jonge vrouw die wordt gedwongen alles 
op te geven voor haar kinderen, die 
door hun gemengd bloed meer status 
hebben dan zijzelf. Michielsen

Als je het licht niet kunt zien | Anthony 
Doerr | Over een blind Frans meisje en 
een Duitse jongen wiens paden zich 
kruisen in het bezette Frankrijk van 
WOII.

Van Arjan Broers
Anders Verder | 24 schrijvers over 
een wereld na corona | Eerlijker, 
rechtvaardiger, duurzamer, inclusiever, 
liefdevoller. Een wereld die we ten 
diepste kennen en verlangen. 

Van Bastiaan v.d Berg
Denk als een kunstenaar | Will Gompertz 
| We zijn allemaal in staat tot creatief en 
inspirerend denken. Het is te leren. 

Zorg voor onszelf 
loopt via zorg voor 

de ander. 
Paul Verhaege



Alles leeft
ARJAN BROERS
—
Ik woon in een dorpje in de polder 
bij Nijmegen. Aan de andere kant 
van de dijk ligt een natuurgebied. 
Hier kan ik zwemmen, wandelen, 
verwijlen. 

Een aantal jaar geleden, toen ik een 
hevige burn-out had, was het dage-
lijks medicijn. Op een dag, toen ik 
stil had gezeten in het zand bij het 
water, realiseerde ik me dat alles 
om me heen ruiste en kriebelde en 
zoemde van het leven. Net als ik. 
Alleen ik was de enige die zich voort-
durend zorgen aan het maken was, 
zo zeer dat ik mijn zintuigen bijna 
was vergeten. 

Mijn herbronning werd sindsdien: 
struinen tot het punt dat ik mijn 
zorgen kan laten vliegen en net zo 
aanwezig kan zijn als alle andere 
vormen van God om me heen. 

Soms komt dat snel, meestal niet. 
Maar is dat erg?



‘Struinen tot het punt 
dat ik mijn zorgen 
kan laten vliegen.’

“STRUINEN TOT HET PUNT 
DAT IK MIJN ZORGEN KAN 

LATEN VLIEGEN.”



Thuis
komen 
met 
ANNEKE

Ik loop het kronkelige paadje af, weg 
van al mijn taken, alles wat moet…  Het 
koolmezenpaar laat zich horen vanuit de 
klimop. Het groen beweegt mee met 
iedere bocht. In de bomen klinkt de 
roep van de houtduif. Ik sla af en stap 
de kloostertuin in. Hoewel die begrensd 
is zie ik vooral haar weidsheid. Een paar 
oude bomen zetten in hun schoonheid 
voor mij de tijd stil. De schaduwen van 
de struiken spelen hun spel met de zon. 

Ik zet een kop thee op de tafel en ga 
zitten op de oude familiebank, die net 
zo oud is als deze tuin. Hij hoort hier 
inmiddels. Ik koester dit oude landschap 
en laat de stilte op me inwerken. 
Langzaam glijdt er spanning van me af .

Ik kom thuis.

Neem hier een 

kijkje
 in de tuin. 

http://www.wouterborre.nl/projects/pt/zwollerc3/d.html


BR. JAN LAAN 
—
Ik heb een zwak voor mensen die niet 
passen en toch hun stem laten horen. 
Zo nam ik in de coronatijd opeens 
weer een boek ter hand dat ik lang 
niet had opgepakt. Het zijn twee dikke 
boeken met memoires van Nadjezjda 
Mandelstam (1899-1980). 

Zij was een joodse Russische schrijfster, 
getrouwd met de dichter Osip 
Mandelstam. Zij gingen tegen Stalin in en 
werden verbannen, haar man stierf voor 
de oorlog. Zij leerde zijn werk uit haar 
hoofd omdat ze een zwervend bestaan 
moest leven. Ze overleefde de Tweede 
Wereldoorlog en schreef deze twee 
boeken.Het is geen gemakkelijke lectuur, 
maar het is zo goed geschreven, zo scherp 

en beeldend. Ik lees er steeds stukjes uit en 
mijmer.

‘Mijn huidige landgenoten’, schrijft 
Nadjezjda aan het einde van het tweede 
boek, ‘geestesbroers van hen die 
Mandelstam en miljoenen anderen hebben 
gedood, zullen bij het lezen van deze brief 
woedend zijn dat ze niet tijdig dat kreng, 
namelijk mij, hebben vernietigd, en zullen 
bovendien schelden op hen die in hun 
waakzaamheid verslapt waren en hebben 
toegelaten dat verboden gedachten en 
gevoelens aan het licht traden. Thans 
verbieden zij wederom, na te denken en 
zich iets te herinneren, laat staan te spreken 
over het verleden, maar aangezien er van 
de uitgeroeide gezinnen niemand meer 
over is behalve eventueel de kleinkinderen, 
is er feitelijk niemand meer wie mij het zich 

Over 
MENSEN 
die niet
passen.



WIE MOET IK HET WIJZEN 
ALS IK EEN WOLK ZIE?

NADJEZJDA MANDESTAM



herinneren en spreken kan verbie-
den.’

‘Wat is ons kinderlijke leven toch 
gelukkig geweest. Onze ruzies, onze 
scheldpartijen, onze spelen en onze 
liefde. Nu kijk ik zelf niet meer naar 
de lucht. Wie moet ik het wijzen als 
ik een wolk zie?’ 

Zo zit ik en lees. Het doet me den-
ken aan de Bergrede van Jezus, 
die de mensen prijst die gemeen-
schappen dragen, inspireren en 
bemoedigen, opkomen voor vrede 
en gerechtigheid. Hij prijst mensen 
die als het ware een antenne hebben 
voor het verdriet en de pijn van een 
ander. Zuiver voelen zij aan wie ze 
zelf zijn, dat een ander mag bestaan, 
dat dieren, planten en het milieu  er 
toe doen. Dat je zorgvuldig met wat 
bestaat omgaat.

Jezus noemt hen lichtdragers en 
licht, smaakmakers en zout. Omdat 
ze inspireren. Ik hoop dat wij zulke 
mensen durven zijn.



Een foto van mijn persoonlijke paradijs: 
mijn nutstuintje. Het woord zegt het al, 

het moet gelijk weer nut hebben. 
Lekker calvinistisch...

‘Dit zegt wel 
genoeg 

lijkt me.’



Trienekes 
TUINTJE
—
De afgelopen maanden, maar 
vooral in april toen zowel de 
reorganisatie van het klooster 
als de corona net hevig waren 
losgebarsten, kon ik hier altijd 
terecht. De rust, de geluiden van 
vogels en de snelweg, ik kon er 
alleen zijn met mijn gedachten en 
zorgen.

En altijd, echt altijd, kom ik 
er beter vandaan dan ik er 
heen ging.En bijna altijd blijf 
ik langer weg dan ik van plan 
was.

Dit zegt wel genoeg lijkt me.

‘n Zwols nutstuintje?

https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/zelf-doen-in-het-groen/volkstuin


MET BR. JOZEF ESSING
—
Herbronnen is voor mij de fiets pakken 
en erop uit trekken, de vrije ruimte in. 
Zo heb ik dit jaar sterker dan ooit het 
wonder van de lente over me heen laten 
komen: die niet te stuiten kracht van 
leven dat overal uitbreekt in hout dat er 
dood uitziet. 

Het opent de ogen voor het vermoeden 
dat, ook waar het dood gelopen schijnt, 
ongedacht nieuw leven mogelijk is. Niet 
voor niets vieren wij uitgerekend in de 
lente het feest van de Opstanding van onze 
Heer.

Een gebied waar ik bijzonder graag gefietst 
heb - nu zou het te zwaar voor me zijn - is 
de Schotse Hooglanden: ruig, alle soorten 
weer op één dag, een lichtstraal door 

een regenwolk, dreigende luchten en een 
zonsondergang in betoverende kleuren, de 
elementen komen aan je lijf, een natuur die 
ontzag afdwingt.

Maar het is niet de imponerende natuur 
alleen die mijn herinnering aan Schotland 
zo levend houdt. In het uiterste Westen 
daar ligt het piepkleine eilandje Iona waar 
een oude abdij bevolkt wordt door een 
christengemeenschap van enkele bewoners 
samen met een wisselende groep gasten.

Tijdens de gezamenlijke maaltijd merkte 
ik aan de tafel waar ik zat een vrouw 
op van in de zestig, met een duidelijke 
handicap in spraak en motoriek, maar 
op een wonderlijke manier het stralende 
middelpunt van het gezelschap.

OP 
FIETSE 

luister deze song hier

https://www.youtube.com/watch?v=d1bYRaihts0


Op een avond sprak zij mij in de 
house library aan: ‘Ik zie dat u een 
eerwaarde bent’ - niets aan mijn 
kleding wees daarop! - ‘En ik moet u 
iets vertellen.’

‘U zult wel gemerkt hebben dat ik 
niet helemaal mezelf kan redden en 
hulp nodig heb. Lange tijd heb ik die 
gekregen van mijn moeder die voor 
mij zorgde tot zij, ver in de negentig, 
stierf.Toen heb ik een moeilijke tijd 
gehad, soms kwam zelfs de gedach-
te op er een eind aan te maken. 
Maar toen kwamen er herinneringen 
naar boven hoe zij vaak bad. Al had 
ik tot dan toe niet zoveel met bid-
den, van ellende ging ik het probe-
ren. En toen gebeurde het ineens 
dat ik duidelijk een stem hoorde: IK 
BEN ER. Was het mijn moeder? Was 
het God? Of allebei ineen? Ik weet 
het niet. Wel weet ik dat ik sindsdien 
niet meer bang ben om er te zijn 
met mijn beperkingen en om hulp 
te vragen, bij het oversteken van de 
weg bijvoorbeeld. En de mensen 
doen het graag.’

Geen wonder, dacht ik, jij ontwapent 
iedereen door de manier waarop je 
je durft te laten zien. Wat een ca-
deau! Mijn tocht door de Schotse 
natuur had ruimte gemaakt, maar die 
was nog leeg gebleven en onbe-
stemd.

Nu was er een ziel in gekomen, en 
was ik bij mijn ziel gekomen.



‘Me 
laten 

wiegen 
door 

het 
water’



Zeilen
MET CORINNE
—
Ik vind rust op het water. Me laten 
voortdrijven door de wind, de 
golven langs de boeg, mijn blik 
gericht op de verte, stil en weids. 

Nee, ik ben geen enorm actieve 
zeiler. Ik bepaal de koers niet, ik 
hijs de zeilen niet, ik hoef alleen 
maar hier en daar een helpende 
hand te bieden, een lijn te 
gooien of een knoop te leggen. 
En dat is juist zo fijn. Kijken 
naar de kustlijn die voorbijtrekt, 
de bladzijdes van mijn boek 
omslaan, een verfrissende 
duik als het te warm wordt en 
vervolgens me laten verrassen 
door een haventje dat in de verte 
opdoemt. En ’s avonds kijken 
naar de zon die in het water zakt. 
Daarna wiegen de golven me in 
slaap.
 
Een greep uit de boeken die mee 
neem lees je bij de boekentips. 
Natuurlijk, de mens staat centraal 
in al deze boeken. En wat heerlijk 
om daar dan nog es lekker met 
m’n lief over door te bomen.En 
dan uitgerust en geïnspireerd 
weer thuis te komen!



Alle 13 goed
FRANS VD HEIJDT
—
Herbront door: 
1. De campagne HEB LIEF
2. Gewoon zomaar een keer links- of 
rechtsaf, weg van de gebaande paden 
3. De vrijdagavondvespers 
4. Gregoriaans, Bach en Byzantijns 
luisteren
5. Ochtendgebed met de broeders
6.De herinnering aan de seizoensafslui-
ting van het Thomaskoor
7. Eieren halen bij de eierautomatiek in 
Mastenbroek
8. Vakantiekaart van het Dominicus 
koor
9. D e erg aardige fietsenmaker in 
Akrum
10. De Loosdrechtse Plassen met 
zwermen muggen 
11. De aankoop van een glasobject 
van Sjaak Smetsers 
12. De inspiratie van echtgenote voor 
het maken van heerlijke zomerse sala-
des, zoals gerookte haringsalade met 
appel of een salade met aardbeien, 
uitgebakken spekjes en gorgonzola.
13. En een schoonzus die na 32 dagen 
(!) op de IC vanwege corona en na 
vijf weken revalidatiecentrum op haar 
verjaardag (21 juni) naar huis mocht om 
verder aan te sterken.

Hoeveel geluk kun je ervaren? 
Eigenlijk is het gênant, in vergelijking 
met mensen die in heel andere om-
standigheden leven.

https://ronaldawesterhuis.com/art/heb-lief/
https://www.youtube.com/channel/UCR4myAMEoTjCu2WVBcuXKSg
https://www.sjaaksmetsers.nl/


MET BASTIAAN V.D BERG 
—
Herbronnen gebeurt voor mij enorm in 
een mooie tentoonstelling of museum. 

Zoals kerken plekken van verwondering 
en verstilling kunnen zijn, zo is dat voor 
mij nog sterker in een museum. De 
ongeschreven regels en rituelen in het 
museum helpen daarbij: mijn spullen 
achterlaten in de garderobe; wat heb ik 
echt nodig en wil ik wel mee?; de dans 
om schilderijen heen als het wat drukker 
is; hoe lang kijk je? Ga ik even zitten? De 
bankjes zijn vaak even ongemakkelijk als 
kerkbanken. 

Maar altijd zijn er een of twee schilderijen 
die blijven hangen, omdat ze raken aan 
een vraag waar ik mee rondloop of die me 
verrassen, gewoon om wat ze zijn. 

Mijn tips voor deze zomer: 

‘De werkelijkheid niet’ schilderijen van Jan 
Mankes in Museum More Gorssel, hij wordt 
wel ‘Hollands meest verstilde schilder’ 
genoemd.

‘The Future is female’ in CODA museum 
Apeldoorn, met 41 vrouwelijke kunstenaars 
die allemaal op hun unieke, eigenzinnige, 
krachtige of liefdevolle manier een verhaal 
vertellen. 

‘Tell me your story’ bijna 50 kunstenaars 
tonen de visueel overweldigende rijkdom 
van de zwarte cultuur in KADE Amersfoort.

Veel plezier en ik hoor graag hoe je het 
hebt gehad! 

Plekken van
 VERWONDERING 

& VERSTILLING

https://www.museummore.nl/tentoonstelling/jan-mankes?gclid=Cj0KCQjwl4v4BRDaARIsAFjATPmhHUd6VwC-FL_0vC1eE30ITU6RWfW65bvuJCacA7UeH2QeFmoAN40aAso4EALw_wcB
https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/agenda/the-future-is-female-love-letters
https://www.kunsthalkade.nl/nl/tentoonstellingen/tell-me-your-story


Jan Mankes  | Bomenrij | 1915



Opa mag weer 
LUDO HENDRICKX 
—
Herbronnen door weer te genieten 
van vrijere omgang met vrienden en 
familie in de aflopende coronatijd. 
Genieten van kleine dingen.
 
Opa zorgt al jaren één dag in de 
week voor zijn twee kleindochters. In 
de coronatijd was dat niet mogelijk. 
Geen contacten tussen hen. Weken 
duurde het voor opa weer met zijn 
kleindochters op pad mocht. 

En dan… opa mag voor het eerst 
met zijn kleindochter wandelen in 
het bos, maar wel op afstand. 

De kleuter heeft zich voorgenomen 
dat goed te doen. In alle opzichten 
stapt ze in de sporen van opa. 

Die hebben weer eens van elkaar 
kunnen genieten.



MET KEES NYPELS
—
Ik wandel veel. De wandeling duurt 
ongeveer vijf uur, maar dan ben ik weer 
helemaal opgeladen. Ik bid het eerste 
uur de hele rozenkrans. Daarna laat ik 
vaak mijn gedachten gaan en soms kom 
ik thuis met allerlei ideeën. Zo ook op 
mijn laatste wandeling over bidden:
 
Is bidden een weldaad? Ik ga terug naar 
mijn kleutertijd. Ik was ernstig ziek toen ik 
vier was en mijn ouders hadden pater Col-
bee O.P. gewaarschuwd om mij de laatste 
kinderzegen te geven. Daarna begonnen 
mijn ouders een noveen te bidden en ja… 
heel langzaam ging ik vooruit.

Er werd bij mij thuis altijd gebeden. Vooral 
als iemand in ons gezin voor een belang

rijke keus stond. We vroegen van alles 
aan God, alsof hij ons verlanglijstje ging 
vervullen.

Toen ik naar het seminarie ging vond ik 
het heerlijk om in de kerk te zijn en daar 
te bidden. Ik bad voor alles en nog wat en 
vroeg God het hemd van zijn of haar lijf.

Later toen wij trouwden en op vakan-
tie gingen, gingen we bij elk kerkje op 
bezoek en moest Louise me vaak aanma-
nen om weer uit de kerk te gaan. Ik vond 
het heerlijk om even rustig te bidden, te 
danken voor een goede reis en te vragen 
om mooi weer.

Maar er kwam een moment dat mijn gods-

Bidden 
een

WELDAAD?



Maar er kwam een moment dat 
mijn godsbeeld ging veranderen. 
Ik las van alles om er maar achter te 
komen wat God voor mij is.

Inmiddels weet ik heel goed wat 
God niet voor mij is en las ik bij 
meerdere theologen bevestiging 
voor wat ik toch ook vond.

Waarom accepteert God dat er 
oorlog is en armoede? En wat te 
denken van al de vluchtelingen die 
in de kou staan? Waarom moeten 
mensen dood die jong of aardig 
waren en nooit iets misdaan had-
den? Mensen die goed waren voor 
anderen? Als God daarvoor zou 
staan, zou het toch een oneerlijke 
wereld zijn?

Maar God is geen mens en heeft 
niet de menselijke eigenschappen 
die wij graag aan God toebedelen. 
God is geen man en geen vrouw. 
God is niet wat wij er graag van 
willen maken.

Niemand heeft ooit God gezien. 
Wel kunnen we de goddelijkheid 
soms in ogen van mensen zien. 
Heel soms kunnen we even in de 
ziel van mensen kijken. Wat we dan 
zien is heel mooi, maar nauwelijks 
te beschrijven.

God is geen mens en heeft geen 
menselijke eigenschappen. Toch 
zijn wij geschapen naar zijn beeld 
en gelijkenis. 

Kees’wandeltip de sahara 
bij Ommen

Ik kom er steeds meer achter dat 
wij het moeten doen. Wij kunnen 
voor iemand als God zijn. Wij 
zullen dus goed moeten doen. 
Veelgoed.

Bij Meister Eckhart las ik dat God 
in de kern van je ziel zit. We we-
ten niet precies waar die zit, maar 
als iemand op je ziel trapt kan het 
toch behoorlijk pijn doen.

Toen een goede vriendin van mij 
overleed had ik haar hand vast en 
streelde haar voorhoofd. Ineens 
was het afgelopen. Haar ziel was 
eruit gegaan.
Toen wist ik zeker dat God in je 
ziel moet zitten.

Wat heeft dit nu met bidden te 
maken? Ik bid nog steeds graag, 
al heb ik geen verlanglijstjes 
meer. Bidden geeft mij een inkijk-
je in mijn ziel. Ik ben dan dus heel 
dichtbij God. Als ik op een feestje 
ben in het klooster, ga ik soms 
naar de kerk en geniet ervan om 
een half uurtje te bidden. Dat 
maakt mij blij en geeft mij rust.

En dan de voorbede, die we in 
de liturgie graag bidden. Op een 
dag, toen Louise in het ziekenhuis 
lag, bad Jozef voor haar tijdens 
een zondagse viering. Mijn hart 
sprong open. Het gaf me kracht – 
en dat kunnen wij als mensen heel 
goed doorgeven.

https://natuurlijkommen.nl/de-sahara/


HANS SCHOORLEMMER
—
Zondagmiddag 5 juli liepen we er 
nog, mijn lief M en ik: op het Zalker 
laarzenpad. Een stille wandeling van 5,5 
kilometer in het IJssellandschap tussen 
Zwolle en Kampen.

Het pad voert deels vlak langs de oever 
van de slingerende IJssel. Je waadt 
door met bloemen en grassen getooide 
uiterwaarden. Je komt in een eeuwenoud 
donker Hollands bos, het Zalkerbos (Mooi 
filmpje op internet: ).

Elk getijde, elk weertype maakt het pad 
keer anders. Die zondag was het typisch 
Hollands zomerweer. Zon, een staalblauwe 
hemel, waarlangs in hoog tempo witte, 
maar ook dreigende donkergrijze wolken 

joegen. De weervrouw had windkracht 4 
voorspeld, maar het stormde bijna. De 
golven van de IJssel werden opgestuwd tot 
ware rollers.

Het is een poëtisch landschap, waar ook 
letterlijk een aantal gedichten staan.

Onder een ooievaarsnest staat er één van 
Ida Gerhardt.

Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste lucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet kan zwijgen....
Kùs het geluk, dat u is toevertrouwd!” 

Het 
ZALKER 
laarzen

pad

https://youtu.be/uHo7ZpUhVnM


Aan de rand van het Zalkerbos, kom 
je Vasalis tegen:

De zomerwei des ochtends vroeg.
En op een zuchtje dat hem droeg
vliegt een geel vlindertje voorbij
Heer had het daar maar bij gelaten

Er staat een grote bank naast dit 
vers. Opdat het kan gebeuren, denk 
ik.

Praktische tips: 
Het Zalker Laarzenpad is makkelijk te 
vinden op internet. Beschrijving en 
plattegrond kun je downloaden op 
je mobiel of printen. 

Start: bij het kerkje van Zalk. Daar is 
ook parkeerruimte. Een blauwe Z en 
blauw omwikkelde paaltjes wijzen de 
weg. Je kunt ook starten bij theehuis 
’t Zalker Veer in ’s Heerenbroek. Je 
gaat dan eerst met de pont over de 
IJssel en kunt aan de overzijde de 
route oppikken.



Kijk 
JE OGEN UIT
—
De zomers in Nederland zijn onvoor-
spelbaar. Natuurlijk hopen we op zon, 
maar wat als de regen je naar binnen 
dwingt? Hierbij een aantal kijktips 
van ons: 

Van Nelleke van Dam
The Shack | Een rouwende man ont-
vangt een mysterieuze, persoonlijke 
uitnodiging om God te ontmoeten. 
Verfilming van het boek De Uitnoding. 
Te zien op Netflix. 

Van Bastiaan v.d Berg
13th | Confronterende en belangwek-
kende documentaire over instutioneel 
rascisme in de VS. Te zien op Netflix.

Van Hans Schoorlemmer
Diego Maradonna | Een vloed van 
prachtige veelal onbekende beelden 
van Maradonna’s rise and fall. Beelden 
uit de sloppen van Buenos Aires, waar 
hij als schoffie opgroeide. Van zijn on-
navolgbare balbehandeling en dribbels. 
Meteen al op zo’n zanderig trapveldje. 
Hoe hij volksheld werd, een god, een 
sjacheraar. Hoe hij gevangen raakt in 
drank, drugs en vrouwen. Het bekende 
verhaal dat in deze film geen cliché 
wordt. Hoe hij afgedankt en uitgekotst 
wordt door Napels en Italië, als door 
zijn toedoen Italië geen wereldkampi-
oen wordt. De film zet aan tot denken. 
Ik vind het heerlijk om me te laten mee-
slepen als allerlei hartstochten door het 
stadion gieren. Heerlijk, alle fatsoen en 
normen voorbij. Deze film laat zonder 
moreel oordeel zien waar verafgoding 
en clubverering toe kan leiden. De 
camera registreert het drama nuchter. 
Er blijft afstand en respect voor de 
mens Maradona. Ook als hij op het 
einde van de film als oude man weer 
op een trapveldje terugkeert. Strompe-
lend probeert hij een balletje te raken 
samen met wat vrouwen en pubers. De 
film stelt meer vragen aan mij als kijker 
en supporter dan aan Maradono.

Diego Maradonna is gemaakt door de 
Engelse regisseur Asif Kapadia, die ook 
een film maakte over Amy Winehouse. 
Je kunt hem zie op NPO-start of NPO-
plus, of bij via de huisbioscoop Pathé.

Heerlijk om 
me te laten 
meeslepen.
Hans Schoorlemmer



NIKS.
NELLEKE VAN DAM
—
Doe: niks.

Niks? Dat vind ik wel heel weinig…

Ja? Hoe vaak heb je in de afgelopen 
weken, maanden, jaren je lichaam én je 
geest tegelijk rust gegeven? Geen scherm, 
geen letters, geen beelden of plaatjes, 
geen geluid, niks in je handen en geen 
beweging in je lichaam?

Ehm, niet zo vaak eerlijk gezegd… Niks 
doen brengt stilte en stilte maakt me 
onrustig. 

Hmmhmm? …En waar vraagt de onrust 
om?

Om… rust, aandacht en herbronnen…



Wie is WIE?
—
Anneke Grunder |  lekendominicaan 
en lid van de kloosterhof

Arjan Broers | programmamaker, 
theoloog en journalist

Bastiaan v.d Berg | programmamaker 
-coördinator 

Corinne van Nistelrooij | pastoraal 
medewerker en lekendominicaan

Frans v.d Heijdt | lid van Thomas- en 
Aquinokoor en vrijwilliger

Hans Schoorlemmer |  pastoraal 
medewerker

Jan Laan O.P. | broeder en prior van 
het klooster

Jozef Essing O.P. | broeder en kloos-
terbewoner

Kees Nypels | lekendominicaan, lid 
van kloosterhof en vrijwilliger

Ludo Hendrickx | o.a. vrijwilliger 
rondleidingen en Presenteerblad

Nelleke van Dam | parochiaan en 
theologe



JOUW
VAKANTIE 
TIP We horen graag hoe jij de 

vakantie gebruikt om te 
herbronnen. Hoe vind jij 
nieuwe energie en inspiratie? 
Hoe kom jij bij dat waar je 
wezenlijk voor leeft? 

Mail dan Arjan Broers | 
arjanbroers@kloosterzwolle.nl. 

www.kloosterzwolle.nl


