
Boekpresentatie: Met de moed der hoop op 13 augustus 2021 
 
 

 
 
 
Na een werk van enige jaren kwam dan dit voorjaar het boek uit. 
 
Alleen zaten we toen nog in de coronacrisis. De leesgroep besloot te wachten 
to augustus. We hoopten dan meer mensen te kunnen ontvangen. 
We waren welkom in onze parochiekerk, wel natuurlijk op coronavoorwaarden. 
En er konden zo’n 70 mensen in de kerk worden ontvangen. 
 
We wilden ook graag onze buitenlandse medezusters laten meeleven, dus 
sprak het voor zich om ook een livestream verbinding te laten verzorgen. 
 
Gelukkig hadden we een bedrijf dat al jaren ons geluid verzorgde op onze 
ontmoetingsbijeenkomsten. 
 



Ook vonden we een cateringbedrijf dat ons wilde helpen. 
 
Gelukkig werden de coronamaatregelen niet aanscherpt en kon het feestje 
doorgaan. 
 

Jan en Madelaine verzorgden weer het 
gebak voor ons. 
 
 
 
 
 
Na de koffie/thee met gebak opende Tjeerd 
de feestelijke middag. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hij introduceerde Gabrielle Dorren, de schrijfster.  
 



Gabrielle vertelde over haar boek met de volgende tekst: 
 
Bij de presentatie van Met de moed der hoop 
 

 
 
Het boek dat vanmiddag wordt gepresenteerd was net gedrukt, toen ik, al 
opruimend, een schrijven uit 1951 onder ogen kreeg. Het was een van de vele 
kopieën uit de berg materiaal die gedurende een onderzoek als dit haast 
vanzelf ontstaat. Het archief van de Vrouwen van Bethanië is zo omvangrijk dat 
het een mensenleven zou vergen om in zijn geheel door te nemen; ook in het 
schaduwarchief dat je daaruit samenstelt blijft een en ander ongelezen. Zoals 
deze brief, precies 70 jaar geleden geschreven door de toenmalige overste van 
de Vrouwen van Bethanië: Anna Maria Naber. Heel verrassend, want wat doet 
het actueel aan! 
 
Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het religieuze leven. En zoals het 
in onze tijd met alles gaat, ook dit religieuze leven werd op de markt gegooid. 
Iedereen heeft het betast en bekeken en er goedkeurend over gemompeld of 
het weer neergelegd en er de neus voor opgetrokken. 
Hoe lag het religieuze leven daar op de markt? Was het te herkennen in z’n 
wezenlijke gedaante? Of had het een belachelijk, irriterend overtijds uiterlijk dat 
totaal verborg wat er onder zat? 
Wat heb ik vaak verlangd eens een levensecht boek te schrijven over ons leven. 
Maar is dat mogelijk? (..) Het eigenlijke eigen, persoonlijke leven? Kan dat nu 
niet eens beschreven worden. i 

 
Of dit boek enigszins beantwoordt aan de wens van Anna Maria Naber zullen 
we nooit weten, want zij is in 1997 gestorven. Maar haar verlangen naar een 
levensecht verhaal deel ik, daarin van harte gesteund door de lees- of 



klankbordgroep die tijdens dit project werd gevormd én door de 
geïnterviewden. 
‘Een geschiedenis van de geleefde spiritualiteit van de Vrouwen van Bethanië’, 
zo luidde min of meer de opdracht aan het begin van dit project. Daarmee 
begon voor mij een boeiend avontuur waaraan ik veel heb beleefd. Naast 
uitgebreid onderzoek in het immer prettige Erfgoedcentrum te Sint Agatha, 
waar het grootste deel van het congregatiearchief zich bevindt, vormen de 
eigen, persoonlijke verhalen de grondslag van dit boek, nu eens opgediept uit 
het archief, dan weer verteld door de vrouwen die ik heb ontmoet en 
geïnterviewd. 
Anna Maria Naber is een van de circa 180 vrouwen die zich bij de Vrouwen van 
Bethanië hebben aangesloten. Ieder kwam met haar eigen talenten en 
verwachtingen. Opgericht in 1919 stelden de Vrouwen van Bethanië zich ten 
doel mensen op het spoor van God te brengen. De grondlegger van hun 
beweging was Jac. van Ginneken, pater jezuïet. Beweging en religieuze 
congregatie ineen: dat was van meet af aan een spanningsveld. Bij het 
eeuwfeest, twee jaar geleden, haalde ik Mathilde van Lennep al aan in mijn 
inleiding, en ik kan niet laten dat hier weer te doen. Want wat schreef zij in 
1919 kort voor haar intreden aan Van Ginneken?  
Ik zal u zeker gehoorzamen, maar ik beloof niet dingen te doen die mij tegen de 
borst stuiten, dat kan ik niet. Als u mij iets beveelt wat ik alleen moeilijk of 
pijnlijk vind doe ik het zeker, maar tegen mijn gemoed ingaan wil ik niet (..) ik 
word nooit slavin. ii 

 
De vrouwen waren gekleed in burger en gebonden aan geloften. Zij woonden 
en werkten in de grote steden waar volgens hen de nood aan een bevrijdende, 
menslievende God het hoogst was. Zij deden jeugdwerk, hadden 
geloofsleerlingen, waren actief in pastoraal werk en catechese. Bovendien 
begeleidden zij mensen op sociaalmaatschappelijk en geestelijk vlak: jong en 
oud, hoog opgeleid en ongeschoold, arm en rijk. 
Van de 180 vrouwen die zich bij Bethanië aansloten, verbonden zich uiteindelijk 
123 ‘blijvend’, met een eeuwige professie aan de congregatie. Later, vaak pas 
na vele jaren, traden 21 vrouwen alsnog uit – onder hen voormalig overste 
Anna Maria Naber. Met het uittreden eindigde weliswaar het formele 
lidmaatschap van de congregatie, maar in veel gevallen betekende dat geen 
breuk met de beweging of met het gedachtengoed van Bethanië. Ook hebben 
enkele vrouwen zich de afgelopen decennia op andere wijze met de 
congregatie verbonden. 
 



Gezamenlijk hebben al deze vrouwen geschiedenis geschreven waarvan dit 
boek een weerslag is. Ruim honderd jaar gaven de Vrouwen van Bethanië vorm 
aan een religieus ideaal dat mettertijd andere accenten en invullingen kreeg, 
maar in de kern hetzelfde is gebleven: mensen bijstaan, uitnodigen tot 
verdieping en begeleiden naar verlichting. Bewustmaking van God hoorde daar 
onlosmakelijk bij, maar nooit dwingend. Om met Josefa Koet te spreken: We 
kunnen alleen de deur openmaken en zeggen: kijk eens, daar schijnt licht.iii 
De Vrouwen van Bethanië wisten maar al te goed dat die deur soms potdicht 
bleef. Dat kon het werk zwaar en moeilijk maken. Volhouden, met tact en 
geduld was het adagium, steeds hopend op een kier. Dat ging óók op waar het 
henzelf betrof. Judith Raupp gaf daar als 105-jarige nog blijk van door zichzelf 
voor te houden: er zijn zoveel mensen eenzaam, waarom jij dan niet? Voel dat 
ook eens aan wat dat zeggen wil: eenzaam zijn.iv Dat was dus de opdracht die 
deze hoogbejaarde vrouw zich stelde. 
Ik heb in dit boek geprobeerd inzichtelijk, en als het even kan invoelbaar, te 
maken op welke wijze deze vrouwen steeds opnieuw vanuit hun geloof zochten 
en zoeken te leven, zich iedere keer afvragend: wat staat mij nu te doen? 
Reagerend op wat zich aandient, in de context van de tijd waarin zij leefden, de 
mensen die op hun pad kwamen en de plaats waar zij zich bevonden. De 
omstandigheden in Rome bijvoorbeeld waren heel anders dan in Pittsburgh, 
Oostenrijk is geen Nederland en Spanje weer een verhaal op zich. Daarbij zijn 
ook de vrouwen zelf natuurlijk heel divers. Maar in alle verscheidenheid is er 
toch een gemene deler te vinden die ik ‘moed der hoop’ heb genoemd.  
Een moed der wanhoop wordt ingegeven door onmacht: zonder vertrouwen, 
niks meer te verliezen. Voor de Vrouwen van Bethanië was juist hoop het 
vertrekpunt – al was het soms nog zo’n zwak vlammetje, het kon altijd weer 
oplaaien. Hoop doet leven. 
Om nogmaals Mathilde van Lennep aan te halen, nu niet als aspirant maar aan 
het eind van haar leven met een bespiegeling over ouderdom: 
Een oudere kan en moet zijn een getuige in grote dankbaarheid van Gods 
goedheid. Op afstand doen de nare dingen in ’t voorbije leven niet meer zo veel, 
wel de mooie. In ’t verleden zijn zoveel duistere problemen eens opgelost dat 
men vertrouwen kan hebben in de toekomst van dat wat nu duister is.v 
Vertrouwen in de toekomst van wat nú duister is. Dit is, besluit Mathilde haar 
bespiegeling, een beeld van heel ons geloofsleven. In het hele proces van vallen 
en opstaan, bemoedigd worden door hoop, steeds weer vertrouwend op het 
opstaan. 
Tot slot. In 2012 formuleerden de Vrouwen van Bethanië hun geestelijk 
testament. Een gebruikelijke stap voor religieuze congregaties die welbewust 
hun laatste fase in gaan. In dit geval geen fraai uitgegeven publicatie of 



verzorgde brochure, maar eerder een pamflet met een werk-in-
uitvoeringkarakter. Het past bij een congregatie die in haar hart meer een 
beweging was en die het zoeken en onderzoeken altijd hoog in het vaandel 
heeft gehouden. De Vrouwen van Bethanië hebben zich ten doel gesteld, aldus 
het geestelijk testament, de mens te helpen zijn eigen diepe wortels te 
ontdekken, de ogen te openen voor de goddelijke werkelijkheid.vi 
 
De Bethaniërs waren en zijn luisteraars, spoorzoeksters en wegbereidsters voor 
de grote verscheidenheid aan mensen met wie zij opliepen en ook nu 
optrekken. Daarbij hebben de Vrouwen van Bethanië steeds grote 
ontvankelijkheid aan de dag gelegd, open voor de tekenen van de tijd en 
midden in de wereld. Steeds inspelend op wat zich aandient, met respect voor 
ieder mens.  
 
Zij hebben taal aangedragen voor een God die met ons meetrekt, die ons 
draagt. En begeleiding om je daarvoor open te stellen. Zij wisten zich toegerust 
voor hun opdracht, vanuit een vertrouwen er niet alleen in te staan, maar te 
zijn bezield door de Geest van menslievendheid van Jezus. 
 
Het gaat er, zoals bij Martha en Maria van Bethanië met hun aandacht voor 
Jezus van Nazareth om getuigenis te geven van de menslievendheid van God 
(…) Evenmin als Abraham, die in vertrouwen een Stem volgde en uit zijn land 
wegtrok (…), weten wij waar het naar toe gaat. Het belangrijkste is zich open te 
blijven stellen voor het werk van Christus’ Geest in ons mensen. Vertrouwend op 
God die ‘niet met zwaard en lans redding brengt’ noch door sterke structuren, 
maar die door de deemoedige werkt. Deemoed is sterker dan alle machten van 
de wereld. Moge deze inspiratie in nieuwe vormen verder leven.vii 
 
Ik hoop dat het boek dat gepresenteerd wordt een voertuig mag zijn om die 
inspiratie te verspreiden. 
 
 
Gabrielle Dorren, 13 augustus 2021  
 
1 Archief Vrouwen van Bethanië, inv.nr 3757 (A.M. Naber, Bloemendaal 5 maart 1951). 
1 Gabrielle Dorren, Met de moed der hoop. Een geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië (Hilversum 2021) p. 
26. 
1 Dorren, Met de moed der hoop, p. 10. 
1 Dorren, Met de moed der hoop, p. 284. 
1 Ongedateerde notitie [ca. 1973] in Persoonsmap Mathilde van Lennep, archief in beheer bij Magda Frijns, 
Amersfoort. 
1 Dorren, Met de moed der hoop, p. 270. 
1 Dorren, Met de moed der hoop, p. 271. 



 
Vervolgens reflecteerde Jozef Wissink op het boek: 
 

 
THEOLOGISCHE REFLECTIE OVER: MET DE MOED DER HOOP. EEN 
GESCHIEDENIS VAN DE VROUWEN VAN BETHANIË VAN GABRIELLE DORREN.  
 
In het interview met Riet Spierings valt ineens de opmerking:  “Wat een 
krachtige en kwetsbare vrouwen zijn we allemaal geweest, ieder op haar eigen 
plek.” (Dorren, 410) Na lezing van het boek van Gabrielle Dorren, dacht ik: “Dat 
klopt, daar gaat het boek over.” Over de kracht hoorde U al iets in de inleiding 
van Gabrielle zojuist, toen zij een der eerste Vrouwen van Bethanië aanhaalde. 
Mathilde van Lennep schreef in een brief aan pater van Ginneken: “Ik zal U 
zeker gehoorzamen, maar ik beloof niet dingen te doen die mij tegen de borst 
stuiten, dat kan ik niet. Als U mij iets beveelt, dat ik moeilijk of pijnlijk vind, doe 
ik het zeker, maar tegen mijn gemoed ingaan… Ik wil alles bewust en overtuigd 
doen, word nooit slavin.” (Dorren, 26). Wat een kracht. Ze zijn ook kwetsbaar: 
ze laten zich raken en ze leren ervan. Daar gaat het boek over. 
Er is me gevraagd om vanuit de academie wat na te denken over het boek dat 
vandaag gepresenteerd wordt. Ik moet dus wetenschappelijke inbreng 
aanbieden. Maar vrees niet. Wetenschap is niet bedoeld om dingen 
ingewikkelder te maken dan nodig is. Ik heb als enige pretentie dat ik wel 
nadenk over wat ik zeg en dat vragen erover welkom zijn, zodat we verder 
kunnen nadenken. Precies in die zin vind ik het boek van Gabrielle Dorren ook 
een wetenschappelijk werk: ze maakt niets moeilijker dan het is, ook niet 
gemakkelijker trouwens. Er wordt een verhaal verteld, dat verantwoord is en 
dat klinkt als een klok. Ik reageer als systematisch en praktisch theoloog, want 
dat zijn de vakken waarin ik wetenschapper mag heten. 
Ik wil op vier dingen ingaan: a) de titel en de ondertitel van het boek; b) de 
koppeling van contemplatie en actie en c) de ommekeer in het denken over 



kerk, missie en spiritualiteit op Vaticanum II en tenslotte d) het slot over 
kwetsbaar en eindig zijn. 
 
De titel en ondertitel van het boek. 
De titel “Met de moed er hoop” is een zeer sprekende titel. We kennen 
allemaal de uitdrukking “met de moed der wanhoop”. Die bestaat echt en leidt 
ook tot zeer moedige daden. In denk aan een scène uit een oude detective-
serie, Inspector Frost, detective te Denton. RTL 8 zendt momenteel de hele 
serie weer uit. Inspecteur Frost vertelt op een gegeven moment aan een 
vrouw, hoe hij de King George Medal gekregen heeft, een onderscheiding 
wegens zeer moedig gedrag. Hij vertelt hoe zijn huwelijk compleet was 
vastgelopen. Toen hij zijn vrouw wilde vertellen, dat hij de relatie wenste te 
beëindigen, was zijn vrouw hem voor met de mededeling dat ze ongeneeslijke 
kanker had. En ja, dan kun je niet weg. Vervolgens duurde het zo lang, dat het 
leven hem te veel werd. Hij was uitgeleefd. En dan gebeurt het dat een boef 
iemand bedreigde met een pistool. Frost loopt er ijskoud op af en eist het 
pistool van de boef op. “Ik zou het niet erg gevonden hebben, wanneer hij 
geschoten had”, zegt hij er zelf over. De boef was zo ontsteld, dat hij 
verbouwereerd zijn pistool inleverde. Zo gaat dat met de moed der wanhoop. 
Ik vertel dit om na te denken, wat het onderscheid is met de moed der hoop. 
De moed der hoop komt volgens mij voort uit een verlangen, dat gewekt is 
door ene liefde, een besef van bemind te zijn. Daaruit ontstaat een vertrouwen 
en hoop dat die liefde trouw zal zijn en zal duren. Daardoor is de moed der 
hoop duurzamer, ze kan het uithouden ook in tijden dat het moeilijk is, dat het 
tegenzit. De moed der wanhoop is geschikter voor één ogenblik van felle 
schittering. Twee verschillen dus: in de bron en in de duur. Waarschijnlijk is er 
ook een verschil in het einde. De hoop heet vanouds een theologale deugd. Ze 
verwacht dat God zelf zich geeft als einde. “All shall be well”, zegt Juliana van 
Norwich daarom. 
 
De ondertitel van het boek is: “Een geschiedenis van de Vrouwen van 
Bethanië.” Om de betekenis van die titel te verhelderen, moet ik een anekdote 
vertellen over de titel van het Jezus-boek van Schillebeeckx. Ik bedoel het boek 
“ Jezus. Het verhaal van een Levende”. Er wordt over professor van Iersel 
verteld, dat hij de ondertitel niet zo goed vond. Hij vroeg zich af, of die niet 
beter had kunnen luiden: “Een verhaal van de Levende.” “Een geschiedenis”. 
Gabrielle gebruikt een ondertitel, die haar wetenschappelijke bescheidenheid 
verraadt. Zijn er dan meer geschiedenissen van de Vrouwen van Bethanië? Je 
zou kunnen zeggen, dat er maar één geschiedenis is van de Vrouwen: dat wat 
er gebeurd is. Maar nu gaat het om de vraag of die verzameling van 



gebeurtenissen slechts één verhaal toelaat. Geschiedenis bestaat immers niet 
alleen uit harde feiten (van de orde van de temperatuur van de koffie die in 
Bloemendaal gedronken werd), maar ook over wat er gezegd en gezwegen 
werd, wat de betekenis van gebeurtenissen voor de verschillende mensen was, 
hoe men daarin elkaar verstond of misverstond en wat de impact daarvan op 
de verschillende biografieën was. Het gaat dus over betekenissen en de 
mogelijke interpretaties ervan door de mensen die in de geschiedenis 
voorkomen en door de historicus die dat alles tot een verhaal omsmeedt. 
Daarom zijn er meerdere ordeningen van de plot van het verhaal en de 
verhalen mogelijk. Wie zegt dat er maar één versie is van de geschiedenis, is 
waarschijnlijk een partijideoloog, die slechts het goede van de eigen partij wil 
doorlaten of een vijand van de beschreven groep, die juist het goede weg 
filtert. Een goede historicus vertelt een verhaal, dat zoveel mogelijk recht doet 
aan de bronnen, dat luistert naar de verschillende deelnemers uit die 
geschiedenis en hun posities en omgang met verschillen probeert te verstaan. 
Waar een historicus dat doet presenteert zij een historisch verantwoord 
verhaal. Gabrielle verhaal is “een” verhaal. Een goed verhaal, een verhaal dat 
klinkt als een klok. Maar het is slechts een van de mogelijke verhalen. Ieder 
ander mag proberen het beter te vertellen, maar dit verhaal is in elk geval 
verantwoord. Dus van harte gefeliciteerd, Gabrielle, met je geleerde 
bescheidenheid (docta modestia). 
 
De koppeling van contemplatie en actie. 
De kerk heeft een lange traditie van contemplatieven, monniken en monialen. 
Die heeft ze terecht hoog. Daarnaast zijn er de religieuzen van het vita mixta, 
die contemplatie aan actie paren, zoals dat bij Franciscanen, Dominicanen en 
Jezuïeten aan de orde is. Later kreeg je de actieve congregaties. Zij werden 
gesticht voor een werk, of dat nu onderwijs, ziekenhuizen, wijkverpleging of 
ouderenzorg was. Vaak werd hun wel heel het monastieke getijdengebed 
opgelegd. Waarschijnlijk dacht men dat het vele bidden hen vroom zou maken 
en het vele werk moe en dat men zo veilig het einde zou bereiken. Gaandeweg 
werd deze verbinding van het monastieke en het actieve door deze 
congregaties als een slechte vorm van plakwerk gezien, die geen organische 
eenheid van levensvorm opleverde. De vrouwen van Bethanië kregen een 
interessante vorm: een contemplatieve kern van paarse vrouwen in 
Bloemendaal en een hoogst actieve kring daaromheen van catechisten, de 
witte vrouwen. Was dat plakwerk of een nieuwe vorm, die toekomst had 
kunnen hebben? 
 



Historisch gezien ligt de hypothese van dat het plakwerk was voor de hand: de 
inbreng van de beide stichters, pater van Ginneken, die actieve catechisten 
zocht in de strijd tegen het groeiende atheïsme en pastoor Willenborg, die 
eigenlijk een contemplatieve stichting beoogde, werd gekoppeld. Maar we 
mogen daar niet op voorhand van uitgaan. Kon het ook een echt nieuw 
antwoord zijn op de eeuwige vraag naar een vruchtbare verhouding van 
contemplatie en actie? Het experiment is feitelijk niet gelukt. In 1959 wordt het 
onderscheid van witten en paarsen met volle instemming van de paarsen 
opgeheven. Aan de kwaliteit van de mensen heeft het niet gelegen: je hoort in 
het verhaal van Gabrielle en in verschillende interviews nog steeds de 
bewondering doorklinken voor de grote persoonlijkheden uit de paarse 
bevolking. Trouwens, dat het onderscheid van paarsen en witten met volle 
instemming van de paarsen wordt opgeheven, pleit ook voor een grote 
volwassenheid van deze vrouwen. Ik denk dat het experiment te weinig 
vruchtbaar werd, omdat men, ook onder de druk van het algemeen geldende 
kerkelijke denkframe, de tweedeling op voorhand in een hiërarchische orde 
bracht: het contemplatieve staat hoger dan het actieve. Daarbij werd die 
hiërarchie ook doorgevoerd met betrekking tot het theoretische werk van de 
contemplatieve Vrouwen tegenover het praktische werk van de actieve witte 
Vrouwen. Daarbij werd het praktische werk eigenlijk vooral beschouwd als 
uitvoering van en toepassing van het theoretische werk. Dat frame 
veroordeelde het experiment tot onvruchtbaarheid. Vanuit mijn werk als 
praktisch theoloog weet ik, dat dit voor de praktijk uiteindelijk dodelijk is: ook 
practici moeten nadenken over hun praxis en kunnen dan inzichten opdoen, 
die het theoretisch denken dan echt kunnen uitdagen.  
 
Wat zou er gebeurd zijn, wanneer men elkaar in de taken zou hebben 
afgewisseld? Franciscus regelt het zo voor de broeders, die een tijd lang als 
kluizenaars willen leven. Doe het getweeën en laat de ene week de ene Martha 
zijn en de ander Maria en de volgende week andersom. Wanneer men ook de 
verhouding tussen theorie en praktijk anders geregeld had, met echte 
exposures voor de contemplatieven en contemplatieve studieverloven voor de 
actieven. Dat kon allemaal nog niet, omdat het hiërarchisch frame de zaken al 
op voorhand vastlegde en omdat het concept van de professionele praktijk als 
reflexieve praxis en dus ook basis voor theorievorming nog moest ontstaan. 
Het gaat me hier niet om gemakkelijk kritiek achteraf, maar om het levend 
houden van de vraag naar een vruchtbare verhouding van contemplatie en 
actie. 
De ommekeer van Vaticanum II ten aanzien van kerk, missie en spiritualiteit: de 
pastoraliteit van GS en DV (Christoph Theobald sj). 



De Vrouwen van Bethanië waren typisch een product van hun tijd, terwijl ze 
ook een eigenheid vertonen. Dat geldt voor hun oorsprongen en ook voor de 
wendingen naar hun huidige posities. De oorsprongen liggen in de tijd dat de 
kerk in de woorden van Mgr. De Smedt, de bisschop van Brugge tijdens 
Vaticanum II, nog triomfalistisch, klerikalistisch en juridistisch was. 
Triomfalistisch: we waren de enige bezitters van de volle waarheid. 
Klerikalistisch: de priesters waren de eigenlijke kerk en de enige 
vertegenwoordigers van de kerk. Juridistisch: het kerkrecht was het grote 
houvast, waardoor de kerk in stand gehouden wordt en daarom was de 
gehoorzaamheid aan de regels de meest belangrijke deugd van het geloof. 
Tegelijk is er iets nieuws bij de Vrouwen: het besef van een crisis, van een strijd 
om de wereld. Laten we die over aan de vijanden van alle transcendentie of 
kunnen we die openhouden voor het Geheim dat haar draagt? Dus moest er 
een kruistocht plaats vinden. Daar horen we enerzijds het triomfale van de 
waarheidbezitters. Tegelijk is er ook iets nieuws: onze Vrouwen zoeken de 
arme stadswijken op en ze ontdekken al snel dat mensen niet gedwongen 
kunnen worden tot geloven en liefhebben en dat dat ook niet mag. Mensen 
moeten ze teder gelokt worden, moeten iets van de liefde ervaren in de 
brengers van het liefdenieuws. En dat moet gebeuren door vrouwen. 
Pragmatisch: want die hebben toegangen waar de kerk anders niet kan komen. 
En toch ook weer niet alleen pragmatisch, want ook de vrouw is volwaardig 
medegelovige met een eigen charisma. Ik praat nu de taal van toen: de 
Vrouwen waren helemaal van hun tijd en tegelijk gebeurde er iets nieuws. 
Op Vaticanum II gebeurt er een grote omwenteling. Tegen het triomfalisme 
maakt zich het verlangen sterk naar een kerk die weer leerling wordt. De 
Franse Jezuïet Christoph Theobald ziet juist hier de grote wending van 
Vaticanum II, die zich pas voluit voltrokken heeft in de dogmatische constitutie 
Dei Verbum (over de goddelijke openbaring) en in de pastorale constitutie 
Gaudium et Spes (over de kerk in de huidige wereld). Omdat de inhoud van de 
Schrift een Geheim is, blijven we leerlingen, nooit voluit tevreden bezitters van 
de waarheid. Wie voluit tevreden bezitter van de waarheid is geworden, heeft 
niet begrepen waar het om gaat. Zoals mijn leraar Ferdinand de Grijs het over 
Thomas van Aquino zei: hij heeft meer dan 10.000 pagina’s over God 
geschreven, om Hem steeds beter te niet-kennen. Omdat Gods Geheim ook in 
de wereld om ons heen woont, hoort de kerk tegenover die wereld niet alleen 
lerares te zijn (Magistra), maar ook leerling: de tekenen der tijden lezend, 
sporen van het Geheim van God ook bij andere religies zoekend. Dit weer 
leerling-worden van de kerk noemt Theobald de pastoraliteit van Vaticanum II. 
GS is geen pastorale constitutie in de zin van minder-dogmatisch, maar in de 
zin van een nieuwe stijl van theologiseren. Deze openheid van de kerk komt 



niet voort uit verlegenheid met de traditie, maar uit een dieper inzicht in de 
oorsprong van die traditie, het Geheim van God zelf. Ik heb dat wat het concilie 
hier zoekt zelf wel eens het zoeken naar een open orthodoxie genoemd: een 
orthodoxie die de waraheid niet bezit, maar het denken naar de te zoeken 
waarheid plooit. 
 
Als ik U in het spoor van Theobald de ommekeer van Vaticanum II schilder, dan 
zult U denkelijk de geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië na 1959 beter 
gaan verstaan, althans waar het gaat om de spirituele aspiraties. De Vrouwen 
zijn missionair gebleven, maar zullen als reden niet meer opgeven dat anders 
de zielen naar de hel gaan. Karl Rahner heeft goed laten zien, dat dit motief 
voor de missie ook slechte vruchten heeft opgeleverd. Hij vertelde het verhaal, 
dat de Japanners aan Franciscus Xaverius vroegen, of hun voorvaderen en –
moeders in de hel zouden blijven, wanneer zij zich bekeerden tot het 
christendom. Franciscus meende daarop bevestigend te moeten antwoorden. 
Toen hebben de Japanners besloten dat ze dan liever met hun voorouders naar 
de hel zouden gaan dan voor zichzelf naar de hemel. Rahner vraagt zich dan af, 
hoe het er nu met Japan voor had gestaan, wanneer Franciscus de ruimte had 
gehad om anders te antwoorden. En ik wijs erop, dat hier uit liefde geweigerd 
werd de godsdienst van de God die Liefde is te aanvaarden. Dan moet er toch 
iets mis zijn gegaan. De Vrouwen hebben gedeeld in de pastoraliteit van 
Vaticanum II. Het eigene dat ze hielden is het stempel van het herontdekte 
Ignatiaanse charisma.  
 
Het einde 
Nog in de zestiger jaren werd op het grootseminarie Rijsenburg het lied 
gezongen dat Rijsenburg zou blijven, tot aan het eind der tijden. Tien jaar later 
was het verdwenen. Het ging de weg van alle vlees. En nu gaan de Vrouwen 
van Bethanië ook die weg. Ik zeg dit met enige droefheid. Paulus zegt dat we 
niet bedroefd moeten zijn als de mensen die zonder hoop zijn (1 Thess. 4,13). 
Hij zegt niet dat we niet bedroefd mogen zijn, maar dat we het in hoop mogen 
zijn. Het feit dat jullie, Vrouwen van Bethanië, aan anderen, aan ons dit boek 
wilden aanbieden om zo vruchten te kunnen plukken, van wat jullie hebben 
ontdekt en meegemaakt, is zelf een teken van de moed der hoop. Dat onze 
harten en hoofden open mogen zijn voor wat jullie ons te vertellen hebben en 
dat God de oogst en jullie zelf mag zegenen. 
 
                                                                                                                  Jozef Wissink 
 
 



 
 
Hierna konden we even genieten van het prachtige vioolspel van Mariska Rijk. 
Mariska is een nicht van Mariet en violiste. 
 
Zij vertelde zelf dat ze twee stukken zouden spelen: 
Het largo van Handel en een sonate van Corelli:  
de prelude, de carante en de sarabande. 
 

 
 
 
Na het intermezzo was het woord aan Ine van Emmerik: 
 
Oefenen in levenskunst         
 
Tijdens de presentatie van het boek wilden we ook in gesprek met een aantal 
van de vrouwen wier levensverhaal is opgenomen in het boek. Magda Frijns, 
Hanne Weitjens, Riet Spierings en Mariet Rijk wilden dat gesprek wel aangaan. 
Aanvankelijk zou ook Anne-Marie Schlüter daaraan een bijdrage leveren, maar 
tot haar spijt moest zij besluiten dat ze de reis uit Spanje toch niet ging 
ondernemen.  
 
Het voeren van een gesprek vraagt wat extra inspanning vanwege de 
coronamaatregelen. We houden 1,5 meter afstand en dat betekende dat 
Magda, Hanne, Riet en Mariet naast elkaar op de voorste bank zaten. Zomaar 
een microfoon gebruiken kon ook niet, die moest aan een stok. Maar daar was 
Gabrielle Dorren gelukkig behulpzaam. Ter voorbereiding voerde ik gesprekjes 
met iedereen, stuurde mailtjes. Ik dacht over het thema van het gesprek, aan 



alles wat er in het boek te lezen staat. En ik vroeg Jozef Wissink wat hij in grote 
lijnen wilde vertellen. Dat bracht me op mijn uiteindelijke vraag:  
 
Luisteren is een rode draad is in het verhaal van Bethanië. Luisteren naar je 
roeping. Luisteren tijdens inkeer en gebed. Luisteren en present zijn in het werk 
dat je deed. Luisteren om te onderscheiden in het zoeken naar een antwoord op 
een vraag. Dus is mijn vraag: wat betekent luisteren voor jou in je leven? 
 
 
Tijdens het gesprek ontvouwde zich de wijsheid en gedrevenheid van de 
vrouwen van Bethanië,  
ieder op haar eigen manier. Precies zoals in de verhalen  
in het boek.  

 
Magda vond het moeilijk hier wat over te zeggen. Het gaat erom wie er voor je 
staat, het kan alle kanten op. Het gaat om luisteren en dan reageren.  
 
Magda noemde zich “meer een actieveling dan een contemplatieveling”.  
Ze gaf een paar voorbeelden.  Hoe ze in actie kwam om in haar parochie  
zelf de dienst te begeleiden, toen er een keer per maand geen priester kon  
zijn en dus geen dienst. ‘Dat kun je niet maken,’ zei ze, ‘dan doen we het zelf’. 
En vijf jaar lang ging ze voor en vond het prachtig werk.  
 
Ze vertelde ook hoe ze moeizame geloofsgesprekken voerde met een man die 
zich wilde laten dopen. Ze luisterde eindeloos. Na een tijd zei ze: ‘dit gaat niet, 
we stoppen hiermee, het komende half jaar doen we helemaal niks’. Na een 



paar maanden kwam hij bij haar terug, hij wilde niet opgeven, er kwam 
beweging en hij werd uiteindelijk gedoopt.  
 
Het gaat om luisteren naar wat het leven je brengt en daarop ingaan, zei 
Hanne.  
Ze vertelt over  
een mooie ervaring van wederzijds luisteren.  
 

‘We kregen een verzoek 
van een familie om bij 
de begrafenis van hun 
vader een woordje te 
doen. Ja heb ik gezegd. 
Ik heb het gezin 
gevraagd om over hun 
vader te vertellen en dat 
was al de moeite waard. 
Ze vertelden en vulden 
elkaar aan en ik 
luisterde heel 
aandachtig. In de dienst 
gaf ik een woordje terug 

uit hun verhalen en toen luisterden zij ook weer heel aandachtig’.  
 
Maar soms is het laten bezinken van een geloofsvraag die je krijgt ook een 
vorm van luisteren. Zeggen dat je het niet weet en later daarop terugkomen 
met het antwoord dat je hebt gevonden.  
  

  



“Luisteren proberen te verstaan wat er wordt gezegd. Mensen komen om 
gehoord te worden, om gezien te worden, er te mogen zijn”, zei Riet.  
We hadden het over het feit dat haar slechte gehoor daarin een beperking is. 
“Dat is moeilijk. Wanneer je dingen niet verstaat, heb je soms gevoel dat je  
niet aanwezig bent, dat je niet wordt gehoord maar ook niet gezien.  
In mijn opvoeding leerde ik te luisteren naar gezag; die weten het beter.  
Ik heb moeten leren luisteren naar mijn ziel, als ik op een punt kwam dat ik 
eigenlijk zelf niet meer wist wat ik denk. Dat luisteren heeft mij ergens 
gebracht.  
 
Nu lijkt luisteren soms wel een toverwoord: luister naar je hart, luister naar wat 
jij wilt.  Luisteren is nooit het eindpunt, er is ook het spreken. Dan is het de 
kunst om op het goede moment te spreken. Luisteren is het afpellen van de 
dingen, luisteren waar de ander is, de behoefte is soms heel anders dan jij  
zou willen brengen. 
 
Luisteren is eigenlijk een oefening in levenskunst. Het is de kern van ons 
bestaan. Luisteren om te komen bij de ziel, in een contemplatieve houding.  
En om praktisch te verstaan wat er wordt gezegd en daar wat mee te doen.” 
 

 
Mariet vertelde hoe ze die 
middag al vroeg in de kerk 
was. “Ik vroeg me af: ja 
luisteren, wat is dat nou? Ik 
dacht: om te beginnen 
aanvaarden dat het is zoals 
het is, wat hier nu gebeurt, 
de opstelling van alle 
apparatuur, de zorg voor 
koffie, taartjes, bloemen. 
Je erin bewegen, je plek 
nemen, je 
verantwoordelijkheid.  

Maar luisteren is ook wat ik de afgelopen tijd vaak deed: om half vijf de ramen 
opendoen en luisteren naar de vogels. Iedere keer weer dat geluid: hier ben ik, 
als het licht aanbreekt en als het vertrekt, op het ritme van licht en donker. Ik 
vind het ontroerend; daar zit ik in, in de beweging van het leven.” 
 



Alle reacties illustreerden de opmerking van Riet: Luisteren is het kernpunt van 
ons bestaan. Hanne vertelde ze hoe dat pas nog praktiseerde. “Ik dacht altijd 
dat ik maar wat aantoddelde in mijn werk, dat ik geen goede plannen had. Ik 
merkte wel dat mensen mij mochten, omdat ik naar ze luisterde en 
belangstelling had. Door hoe mijn woorden werd beschreven in het boek ben ik 
me gaan realiseren dat ik ze daarmee moed gaf om hun eigen krachten naar 
boven te laten komen. Dat was een mooi inzicht. Ik heb zo oud als ik ben naar 
mezelf geluisterd”.   

 
Luisteren is een blijvende oefening in 
levenskunst. En vriendschap is daarbij 
belangrijk, Mariet benadrukte dat maar weer; 
de ontmoeting met een ander kan voor jou een 
deur openen die een leven lang meegaat.  Die 
middag van 13 augustus was er de vriendschap 
van al die mensen die het boek Met de moed 
der hoop samen ten doop hielden.  
 
 
Ine van Emmerik  
 
 
 

 
 
 
 

Hierna volgde weer 
een muzikaal 
intermezzo van de 
organist Wouter van 
Belle. 
 
Hij wilde eerst even 
vertellen het 
programma van zijn 
vader uit de 
zeventiger jaren, 
genaamd zienswijze’, 



waarin hij sprak met mensen uit verschillende geestelijke stromingen. 
Mariet was toen een van de genodigden. Wouter wist dat als middelbare 
scholier niet meer. 
Een andere gast was de benedictijn pater Nico Wesselink, die Wouter later 
heeft gedoopt in de Abdij van Oosterhout. 
Ook was daar Hans van der Harst, de toenmalige organist van de Kathedraal in 
Utrecht. Wouter is een opvolger van hem. 
En nu is hij gevraagd door Mariet. Het voelt alsof de cirkel nu rond is. 
 
Nu was het tijd voor het orgelspel van Wouter van Belle. 
Hij speelt 2 stukken van de bekende componist/organist Herman Andriessen. 
Andriessen was ook organist in de Kathedraal van 1934-1949. 
 
Het eerste stuk is een meditatief orgelspel voor Maria Hemelvaart getiteld: 
Offertoire Assumpta est Maria uit 1950. Wouter koos dit omdat het bijna 15 
augustus is, Maria ten Hemelopneming. 
Het tweede stuk is uit 1949 getiteld thema met variaties. Voor dit lied kon 
Wouter het hele orgel “uitpakken.” 
 
Tenslotte het hoogtepunt van deze middag, waar iedereen voor gekomen is: 
De boekpresentatie. 
 
We hebben gemeend het boek te geven aan drie personen, die mensen 
vertegenwoordigen die heel belangrijk zijn in de Bethanië geschiedenis. 
 
Riet gaf het eerste boek aan Mgr. Jan Hendriks.  
In hem willen we alle bisschoppen vanaf de start van Bethanië, en hun 
gedelegeerden, dank zeggen voor hun betrokkenheid, hulp en steun.  
 

                            
 



 
Het tweede boek werd gegeven aan Madeleine Starmans, de jongste zus van 
Toos z.g. Toos zat ook in de leesgroep bij het begin van het boek en staat ook 
op de flap van het boek, als jonge vrouw. In haar bedanken we al onze 
familieleden. Zonder hen zou Bethanië niet zoveel hebben kunnen doen.  
 
 
Het laatste boek dat wordt gepresenteerd is voor Tjitske Veenhuizen de eerst 
verantwoordelijke voor Greet Klomp in Tilburg. Mariet vertelt dat de 
verzorgenden gekozen zijn, omdat op dit moment de helft van de Bethaniërs in 
een verzorgingshuis woont. De zorg voor hen is heel waardevol. Daarom willen 
we hen hiermee danken en eren. 
 

 
 

Hiermee komt een einde aan het officiële gedeelte. Er is nu nog gelegenheid 
elkaar te ontmoeten tijdens de receptie. 
 
  
Mgr. Hendriks plaatste onderstaand bericht op zijn website: 
 

Met de moed der hoop 

Geschiedenis van de Vrouwen van Bethanië verschenen 

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 augustus 2021 -  



De auteur aan het woord

Prof Jozef Wissink spreekt

Vrouwen van Bethanië spreken 
over hun inspiratie 
 
In Utrecht vond op vrijdagmiddag 13 augustus de boekpresentatie plaats van 
“Met de moed der hoop”, een door Gabrielle Dorren geschreven geschiedenis 
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van de Vrouwen van Bethanië, één van de vijf diocesane congregaties van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam. 

De bijeenkomst in Utrecht 

In de H. Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht vond op deze 
vrijdagmiddag een bijzondere en goed voorbereide bijeenkomst plaats. De pre-
sentatie van het boek, dat behalve de geschiedenis van deze congregatie ook 
getuigenissen van verschillende Vrouwen van Bethanië bevat, werd omlijst 
door een prachtig programma. Pater Tjeerd Jansen S.J., die tegenwoordig de 
administrator of commissaris van de Vrouwen van Bethanië is, opende de bij-
eenkomst en leidde die. Niet omdat de Vrouwen van Bethanië dat zelf niet 
kunnen, maar omdat zij tijdig hebben ingezien dat de kleiner en ouder wor-
dende groep versterking nodig had voor de leiding van het instituut. Daarom 
hebben zij de Jezuïet Tjeerd Jansen voorgesteld, want de Vrouwen van 
Bethanië - gesticht door de Jezuïet pater Van Ginniken - dragen de spiritualiteit 
van de sociëteit van Jezus (zoals de Jezuïeten officieel heten) met zich mee. 

Sprekers 

De auteur, Gabrielle Dorren, gaf een inleiding op het boek en de totstandko-
ming ervan: dat proces van het schrijven van de teksten gebeurde in nauwe 
samenspraak met leden van de Congregatie. Prof. Jozef Wissink gaf een theolo-
gische reflectie op het werk en de spiritualiteit van de Vrouwen van Bethanië, 
onder meer vanuit het tweede Vaticaans concilie waar de Vrouwen van 
Bethanië door hun in Rome gevestigde en tijdens het concilie zeer actieve 
Foyer Unitas, bijzonder bij betrokken zijn geweest. Tenslotte ging mw. Ine van 
Emmerik in gesprek met vier Vrouwen van Bethanië die ingingen op de vraag 
wat luisteren voor hen betekent. Het geïmproviseerde antwoord toonde nog 
eens de klasse en de inspiratie van deze Vrouwen van Bethanië. Het geheel 
werd afgewisseld door muzikale intermezzi van de organist van de Utrechtse 
kathedraal, Wouter van Belle, en violiste Mariska Rijk. 

Eerste exemplaren 

Aan het einde van de bijeenkomst werden enkele eerste exemplaren uitgereikt, 
waarvan ik er ook een in ontvangst mocht nemen. 

De Vrouwen van Bethanië hebben veel betekend voor de begeleiding van vol-
wassenen naar het doopsel of de overgang naar de katholieke kerk, voor de 
oecumenische dialoog, jeugdwerk enzovoorts, alles in de geest van Ignatius. 



Van harte wensen we de Vrouwen van Bethanië een goede en gezegende tijd 
van de voltooiing van hun Congregatie toe! 

 

Met dank aan  

de sprekers voor het vrijgeven van hun publicaties. 

Mgr. Hendriks voor de tekst op zijn website: www.arsacal.nl 

en Liesbeth Slootjes voor haar foto’s. 

 

 

 
 
Hartelijk dank voor de bloemen, brieven, kaarten en andere attenties die we 
rond die dag mochten ontvangen 
 
 
                                                        Silvia 
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