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In dit nummer onder andere: 
 

 
nieuws van het Antroposofisch Centrum Haarlem - verhuizing van het Floraplein  

artikel Henk Schutte over de hulp van de antroposofie bij zijn herstel 

interview met huisarts Joost Laceulle -  verslag lezing huisarts Marion van Bree 

verslag van de feestelijke ALV van De Keerkring en van de open dag op het therapeuticum 



Antroposofische therapieën/zorg vanuit  het  therapeuticum 
tel. 085 – 2010138 

 
Fysiotherapie 
Mw. M. Henker    Vuurtonstraat 1    023-5762032 
Mw. H.M. van Liemt   Vuurtonstraat 1    023-5762032 
Mw. A.M. Miedema   Vuurtonstraat 1    023-5762032 
Mw. A. Vloon    Praktijk Prinsen Bolwerk 12  023-5313121 
Dhr. M. Eijsberg   Praktijk Prinsen Bolwerk 12  023-5313121 
 
Euritmie 
Mw. A. Kraakman   Praktijk Prinsen Bolwerk 12  015-2567002 
 
Kunstzinnige therapie 
Mw. S. Pedrotti   Praktijk Prinsen Bolwerk 12  06-22183871 
 
Voedings- / dieettherapie 
Mw. M. Vlasveld   Praktijk Prinsen Bolwerk 12  071-5226703 
 
Eerstelijns psychologen 
Mw. H. Dekkers-Appel  Praktijk Prinsen Bolwerk 12 
voor berichten:         030-2291110 (beantwoorder) 
voor aanmeldingen uitsluitend op dinsdagen     06-51991034 (13.00 - 14.00 uur) 
Hr. R. Kooy    Praktijk Prinsen Bolwerk 12 
voor aanmeldingen: op di en wo      030-2316791 (8.15 - 8.45 uur) 
Mw. S. Janus         06-42808524 
 
Verpleegkundige zorg / POH 
Mw. L. van Santen (somatisch) verwijzing via de huisarts   06-41721088 
Mw. A. Prins (somatisch)  verwijzing via de huisarts   06-41008659 
Mw. L. Vink (ouderen)  verwijzing via de huisarts   06-53663478 
Mw. T. Nijenhuis (GGZ)  verwijzing via de huisarts   06-41721536 
Mw. M. Becht (GGZ)  verwijzing via de huisarts   06-18547620  
 
	

Overige Antroposofische therapieën / zorg in Haarlem 
 
Antroposofische speltherapie  
‘t Wisselhuis    Heemsteedse Dreef 141   Heemstede  023-5450373  
Biografisch consulent  
Mw. H. Drupsteen    Marnixstraat 90 zw.   Haarlem  023-5262941  
Biografisch-kunstzinnige begeleiding 
Mw. T. Bierens de Haan  Krullenlaan 3    Bloemendaal 023-5257855 
Therapeutische werkgemeenschap 
Borgstichting   Vuurtonstraat 1a      Haarlem  023-5310788 
Bureau ouder- en kindzorg  
(0-4 jaar)   Lorentzplein 30   Haarlem  023-5517848 
Schildertherapie 
Mw. A. Robadey  J. Haringstraat 3   Haarlem  06-11134037 
Kunstzinnige therapie 
Mw. S. Confino   Voorduinstraat 33  Haarlem  06-28247682 
Mw. M. de Vries   Sparenbergstr. 50  Haarlem 023-5279555  
Werk- / levensvragen 
Mw. L. Pultrum   Heemsteedse Dreef 141 Heemstede 023-5450373 
Tandarts 
Praktijk Guldenmond  Vrijburglaan 44   Overveen www.guldenmond.nl 
 



NIEUWS VAN DE KEERKRING 
 
 
Nieuwe informatiefolder De Keerkring 
Onlangs hebben wij een nieuwe informatiefolder 
gemaakt waarin onder meer te lezen staat: wat is 
De Keerkring, wat is de doelstelling, waarom lid 
worden en wat is het Solidariteitsfonds van De 
Keerkring. De nieuwe folders liggen op het 
therapeuticum.  
 
Vakantiedata van de artsen 
Een van onze leden had ons verzocht of de 
vakantiedata van de artsen aangegeven konden 
worden. Wij hebben dit ingebracht in het overleg 
met de Werkgemeenschap, het verzoek is 
gehonoreerd en de data zijn nu aangegeven op de 
website: www.therapeuticumhaarlem.nl. 
  
Samenwerking met de Antroposofische 
Vereniging 
Onlangs hebben wij contact gehad met de 
programmacommissie van de Antroposofische 
Vereniging Haarlem om te bespreken in hoeverre 
wij kunnen samenwerken met het organiseren van 
lezingen. Nu ook de lezingen van de Vereniging 
voornamelijk op de zolder van het Therapeuticum 
plaats zullen vinden én in de toekomst in het mooie 
Antroposofisch Centrum Haarlem, ligt 
samenwerking voor de hand. De lezing van 
huisarts Joost Laceulle op 30 januari 2017 is 
hiertoe een eerste aanzet (zie verderop).   
 
KORT VERSLAG LEDENBIJEENKOMST  
20 APRIL 2016 
 
Zoals u in de vorige Keerkringkrant heeft kunnen 
lezen hadden wij op 20 april voor onze leden een 
avond met een feestelijk tintje vanwege ons 40- 
jarig jubileum. Anneke Kraakman bood namens de 
Werkgemeenschap van het Therapeuticum alle 
bestuursleden een prachtige bos bloemen aan. Én 
om te vieren dat de patiëntenvereniging 40 jaar 
bestaat bood de Werkgemeenschap tevens  een 
inkijkje in de therapieën aan op zaterdag 28 mei - 
een Open Huis voor alle geïnteresseerden. 
Na felicitaties, gebak en bloemen nam Anneke 
Kraakman (namens Stichting Antroposofisch 
Centrum Haarlem) ons, als in een spannend 
verhaal, mee naar de herfst van 2012. Toen werd 
er een bod op de grond gedaan, er werd een 
ondernemingsplan geschreven en zo begonnen de 
activiteiten voor het nieuwe centrum. Er waren vele 
tegenslagen, zoals vervuilde grond. Geweldig, 
hoeveel inspanningen er zijn geleverd, te volgen 
via de bouwbrieven en de website: 
www.antroposofischcentrumhaarlem.info  
 
Wij waren verheugd over de grote opkomst van 
leden op deze avond. Onze penningmeester was 
helaas verhinderd, maar had zijn taken 
overgedragen. De kascommissie vindt het 
raadzaam dat het bestuur blijft uitzien naar 

creatieve middelen om de inkomsten te verhogen, 
maar is verheugd dat het bestuur daar in 2015 al 
een begin mee heeft gemaakt. De kascommissie 
stelt de vergadering voor de penningmeester te 
dechargeren. Daar stemde de vergadering mee in. 
Tevens werd het jaarverslag van het 
Solidariteitsfonds toegelicht.  
De avondvoorzitter stelde voor een rondje te 
maken met de vraag wat de leden belangrijk vinden 
voor de antroposofische gezondheidszorg en met 
name voor De Keerkring. Daar hebben 
verschillende zaken geklonken, zoals het belang 
van communicatie en PR, de Keerkringkrant met 
informatie én inhoudelijke stukken en het 
voortbestaan van het Solidariteitsfonds. 
 
 

     
 
 
VERSLAG OPEN HUIS  
28 MEI 2016 
 
De Werkgemeenschap had prachtige posters laten 
drukken voor de aankondiging, het Therapeuticum 
op het Bolwerk zag er feestelijk en gastvrij uit en er 
was voor heerlijke taart gezorgd.  
Henriëtte Dekkers heette eenieder welkom en keek 
terug op het begin van de patiëntenvereniging en 
de samenwerking met de Werkgemeenschap en 
trok dit door naar het heden. Zij schetste tevens 
een aantal uitdagingen waar mensen zich in de 
huidige tijd voor geplaatst zien en sprak de wens 
uit dat De Keerkring daar oog voor heeft.  
Daarna waren er verschillende rondes met diverse 
mini-workshops en demonstraties. Een waar feest 
om de vele facetten van antroposofische 
gezondheidszorg te ervaren en te zien. Zoals 
inbakeren, peuter-euritmie, schilderen, 
muziektherapie, badtherapie, dieettherapie, 
massage, het maken van wikkels, samen kijken 
naar een bijzondere geneesplant, een lezing over 
biografie.  
Anneke Kraakman sloot gezamenlijk af, waarna we 
naar het bouwkavel voor het nieuwe 
Antroposofische Centrum - op Bolwerk 3 - liepen. 
Daar wees Anneke op de contouren van het 
gebouw, de entree, benoemde de verschillende 
ruimtes, terwijl we ‘imaginair’ door het gebouw met 
zijn ruimtes liepen, verdieping voor verdieping. Erg 
boeiend om het te bouwen centrum zo meer te 
gaan beleven.  



Leden van de Werkgemeenschap, nogmaals heel 
hartelijk dank voor het mogen ervaren en beleven 
van jullie aanbod! 
 
Wij zijn erg blij, dat wij u weer een Keerkringkrant 
met veel inhoud en informatie kunnen bieden. Allen 
nog een mooie nazomer toegewenst en hartelijke 
groet van  
Liesbeth Schouten, Lusanne Hogeweg, Henk Stots 
en Hilda Rijkmans 
 
 
UITNODIGING HUISCONCERT 
 
Op woensdag 7 december 2016 zullen Theo en 
Joost Laceulle nog eenmaal een huisconcert in het 
Therapeuticum verzorgen. Het programma zal zijn: 
Franz Schuberts liederencyclus "Die schöne 
Müllerin". Prinsen Bolwerk 12, om 20.15 uur. 
 
 
VERSLAG VAN DE LEZING VAN 
HUISARTS MARION VAN BREE  
	
Over de zoektocht naar een verhouding tot het 
lijden, 19 mei 2016 
 
Vreugden zijn geschenken van het lot 
Die hun waarden in de tegenwoordige tijd laten 
gelden 
Leed daarentegen is bron van inzicht 
Haar betekenis toont zich in de toekomst 
 
Rudolf Steiner 
 
Marion begint met het verhaal van de ontvoering 
van Gerrit-Jan Heijn in de jaren '80 van de vorige 
eeuw. De familie is een hele tijd aan het lijntje 
gehouden - een groot lijden voor hen, die lange 
onzekerheid.  Zijn vrouw Hank is na zijn dood lang 
weggelopen voor de pijn door leuke dingen te doen 
en te reizen. Totdat ze letterlijk verlamd raakte. 
Toen moest ze wel stil staan en het verdriet en de 
boosheid toelaten. Er is een boek over geschreven, 
“De verzoening”. 
Dan vraagt ze de luisteraars naar hun eerste 
herinnering. Enkelen delen deze en het zijn pijnlijke 
herinneringen. Volgens Marion is meestal  zo dat 
de eerste herinnering een pijnlijke herinnering is. 
Waarom?  Er gebeurt door pijn, zowel bij fysieke 
als bij psychische pijn, iets in ons bewustzijn. We 
worden er letterlijk wakker aan. Pijn is in wezen 
een bewustwordingsproces, net als ziekte. Je hebt 
ineens pijn op een plek waar je anders geen 
bewustzijn hebt. Misschien is het wel zo, dat we 
ons door de pijn ergens van bewust moeten 
worden. Rudolf Steiner zegt, dat je bij fouten niet je 
moet focussen op ‘schuld’, maar je beter kunt 
afvragen wat je de volgende keer anders zou doen.  
Ook een ziekte kan een mogelijkheid tot 
ontwikkeling zijn.  

Marion verwijst naar een lezing van Christine 
Gruwez, over lijden-dood-opstanding en haar boek 
“Meditaties over onmacht”. Daar zegt de schrijfster 
niet te snel te antwoorden, dat lijden zin heeft. 
Vooral onmacht is een groot lijden, waarbij je kunt 
oefenen het te dragen en te doorleven. Meestal wil 
je zo snel mogelijk een uitweg uit de onmacht. 
Maar dan wordt het geen uitweg maar een “inweg”. 
Als je het lijden gaat toelaten dan kan er iets 
anders ontstaan. Juist in de diepte kan een nieuw 
licht ontstaan - een omkering.  Het is als het ware 
een proces van dood en opstanding. In ons 
lichaam vindt een dergelijk proces voortdurend 
plaats, aldus Marion. Ze tekent op het bord hoe het 
bloed, komend van de weefsels, vol CO2, het hart 
in stroomt. Het is in wezen doods, en het duikt de 
diepte in, naar de punt van het rechter hart. Om 
vandaaruit weer omhoog te stromen naar de 
longen en daar te worden voorzien van zuurstof, 
van nieuw leven. Het is belangrijk voor het hart, dat 
het beide richtingen doormaakt.  
Als arts zit je soms  in een moeilijk parket - er zijn 
veel (reguliere) geneesmiddelen om het lijden ‘op 
te lossen’ en eigenlijk zou ook zij het lijden bij 
mensen zo snel mogelijk willen wegwerken. 
Antroposofische geneesmiddelen werken echter 
anders, ze worden lichamelijk gegeven maar hun 
werking is zowel lichamelijk als psychisch. Als 
voorbeeld bespreekt zij de maretak. Dat is een 
plant die bekend geworden is als geneesmiddel 
voor kanker, naast de reguliere therapie. Het wordt 
ook bij andere ziektes gebruikt. Het brengt de mens 
bij zijn ik-wezen. Deze plant is “niet van deze 
aarde”, hij heeft een boom nodig om in te groeien 
en bloeit tegen het jaarritme in. De werking van de 
maretak is dat hij de temperatuur verhoogt en 
daarmee lichamelijk én psychisch enthousiasme 
brengt. Je bent meer je eigen gevoelens voelen 
bewust en ook je eigen wezen wordt beter gevoeld. 
Dat kan lastig zijn, daarmee kun je ook voor een 
pijnlijke keuze komen te staan. Ook de 
antroposofische therapieën werken zo, bijvoorbeeld  
euritmie, kunstzinnige therapie, muziektherapie. 
Pijn is een heel belangrijk principe in het leven. 
Marion schetst enkele embryonale stadia. Het 
begint met een klompje groeiende cellen. Op een 
gegeven moment ontstaat daarin een holte. Zo 
ontstaat een binnenwereld, en daardoor uiteindelijk 
de mogelijkheid tot een bewustzijn. In de holte kan 
een scheppingsproces ontstaan. Uit het gat of de 
leegte ontstaat iets nieuws. Elk proces van pijn 
kent een stadium van holtevorming, zowel 
psychisch als lichamelijk. Dit is een oerprincipe, dat 
ook in het lichaam te zien is, zoals het eerdere 
voorbeeld van het hart en de longen al aangaf. Een 
voorbeeld van een psychische holte: je hebt een 
hele sterke band met iemand, op niveau van je 
zielelichaam en je ik.  
Als diegene plots sterft, dan mist je ziel iets, er 
ontstaat een gat. Je zielelichaam trekt zich naar 
binnen, dan worden er tranen uitgeperst. Die 
tranen luchten op en door te huilen verbind je je 
weer met je omgeving.  



Na afloop is er ruimte voor vragen en uitwisseling. 
Wat wil het lijden of de pijn van ons? Dat is niet 
altijd duidelijk. Het is een raadsel, dat misschien 
duidelijk kan worden door er bij te blijven (“inweg”). 
Marion noemt de nieuwe definitie van gezondheid 
die Machteld Huber heeft geformuleerd 
'Gezondheid als het vermogen zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren, in het licht 
van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven.'  
Je kunt lichamelijk ziek zijn en pijn hebben en er 
een zodanige verhouding toe hebben, dat je toch 
gezond bent. 
Wat te doen bij de onmacht die we voelen als we 
anderen zien lijden? We kunnen er zijn voor de 
ander en zijn pijn mee-dragen. 
 
Wat nemen we mee van de lezing? Het dragen van 
het lijden is een dagelijkse uitdaging. Het blijft een 
zoektocht!  
 
 
INTERVIEW MET HUISARTS 
JOOST LACEULLE  
 
door Lusanne Hogeweg en Hilda Rijkmans 
 
Hoe ben je bij de antroposofische gezondheids-
zorg terechtgekomen? 
Dat heeft biografische gronden. Toen ik vijf was, 
werd mijn moeder ernstig ziek. Ze is op een 
gegeven moment naar Leen Mees gegaan, destijds 
antroposofisch arts in Scheveningen. Leen Mees 
formuleerde heel pregnant 'Aan de kanker ga je 
niet dood, je gaat dood als het je tijd is.' Het hoofd 
weet of iets juist is, het hart weet of iets waar is, op 
een heel essentiële laag. Mijn moeder wist 'Dit is 
waar'. En ze koos voor antroposofische 
behandeling. Zo maakte ik bewust mee hoe de 
antroposofie onze opvoeding binnenkwam. Mijn 
moeder begon op een gegeven moment met een 
avondspreuk, we kregen nieuwe dingen te eten 
zoals boekweit. In de vierde klas van de lagere 
school maakte ik de overstap van een 
montessorischool naar de vrije school. Het 
montessorionderwijs was in die tijd nog gericht op 
het intellect, sprookjes mochten niet, want die 
werden als niet waar beschouwd. In de vrije school 
konden sprookjes juist wel. Dit was voor mij heel 
imponerend, leerstof in de vorm van verhalen.  
De vrije school heeft veel voor me betekend. Ik heb 
er ook geleerd om me creatief te uiten. Een 
kunstzinnig begaafde leerkracht leerde me zo om 
mezelf in de ruimte te plaatsen. Met toneel leerde 
ik mijn visie over het voetlicht te brengen, mezelf te 
presenteren. Dat durfde ik voor die tijd als klein 
jongetje niet.  
 
Het is belangrijk om de realiteit in beelden uit te 
drukken en niet alleen in gedachten. Met 
gedachten spreek je het begrip aan en met beelden 
spreek je meer het gevoel aan, het is allebei van 

groot belang. Op die manier kun je dingen beter 
overbrengen. Dat gebruik ik als arts ook. 
Bijvoorbeeld bij een chronisch zieke die de neiging 
heeft zich een slachtoffer te voelen. Wat belast in 
het leven, kan ook verdiepend werken. Zoals bij de 
componist Beethoven, die door zijn doofheid 
langzamerhand heel andere muziek componeerde: 
die muziek lijkt meer vanuit een innerlijk muzikale 
wereld te komen. Doordat ik voorbeelden geef van 
bekende kunstenaars, kan het naar een ander 
niveau getild worden en als dit beeld wordt 
verinnerlijkt, gaat er iets leven in de zieke. 
 
Heeft dit te maken met zingeving? 
Ik zie het als mijn opgave om mensen hun ziekte of 
klachten te laten integreren. Dat doe je, als je je 
afvraagt: 'Wat heeft deze ziekte mij te vertellen?' 
Dan ga je ermee aan de gang, je gaat met die 
vraag leven. Daar word je als patiënt wijzer van, je 
groeit. Ik beschouw deze manier als het derde 
niveau van omgaan met problemen. Het eerste 
niveau is dat van respecteren, een activiteit van 
het denken. Je weet dat de ziekte bestaat, als een 
gegeven, maar je hebt er nog geen relatie mee. Op 
het tweede niveau ga je de ziekte accepteren als 
iets dat je hebt. Je laat de ziekte toe in je gemoed, 
in het voelen. De derde en laatste stap is, dat je 
met je ziekte iets wilt, je wilt weten wat de 
betekenis ervan is. Dan kom je op zingeving. 
 
De antroposofie biedt orde of structuur en helpt 
dingen in een breder kader te plaatsen? 
Ja. Het verruimt en verrijkt, de antroposofie biedt 
heel veel handvatten om woorden te vinden, 
gedachten te formuleren van dat wat waar is. 
Dingen ordenen zich in je.  Zoals bij mijn moeder: 
ze kreeg woorden voor dingen die ze ergens wel al 
wist of voelde. Door de ziekte van mijn moeder en 
doordat zij op een gegeven moment een kamer in 
ons huis verhuurde aan een antroposofische 
huisartsenpraktijk, heb ik in mijn jeugd ettelijke 
antroposofische huisartsen waargenomen. 
Daardoor wist ik al jong dat ik zelf antroposofisch 
huisarts wilde worden. Met die intentie en focus 
heb ik mijn school en studie doorlopen. 
 
Andere beroepen waren nooit echt aan de orde, 
ook niet dat van pianist. Muziek is wel een grote 
passie. Het is geen hobby, het is voeding. 
 
Ik heb de reguliere studie geneeskunde gedaan en 
tijdens die studie nam ik al deel aan 
antroposofische studiegroepen. Daar ontmoette je 
ook je lotgenoten - de artsen in opleiding. Wat me 
opviel was, dat de oudere antroposofische artsen 
uitgevormde, originele persoonlijkheden waren, ze 
waren eigen en sprankelend. Ze waren echt 
zichzelf geworden. Bij reguliere hoogleraren zag ik 
vaak dat ze een beetje verkalkt waren en 
gelijkvormiger. 
 
Na de huisartsenopleiding, van toen nog één jaar, 
bij Helmut Ogilvie en Matthijs Chavannes in 
Amsterdam en bij Joop van Dam en Bob 



Witsenburg hier in Haarlem, en na werkervaring in 
antroposofische ziekenhuizen in het buitenland, 
werd ik huisarts in Haarlem. Inmiddels is de 
huisartsenopleiding drie jaar en komen artsen in 
opleiding pas in het derde jaar in mijn praktijk. Dan 
hebben ze een basis en kunnen ze zich bezig 
houden met de vraag: wie ben ik en hoe wil ik in de 
toekomst werken? 
 
Welke ontwikkelingen in het beroep zie je? 
Toen ik begon, was er nog een restje van de 
houding: de dokter weet het, dus als patiënt doe je 
wat hij zegt. Bij mij kwamen vooral gemotiveerde 
mensen, die zelf wilden [mee]beslissen. Bij 
waarneming voor reguliere huisartsen merkte ik, 
dat patiënten met de instelling kwamen: 'Wat heeft 
u voor me? Geef maar een oplossing voor mijn 
probleem.' De arts was prescriptor. Daarna kwam 
de fase dat mensen informatie van je wilden krijgen 
die ze zelf niet konden vinden. De arts werd de 
informator,  de mensen gingen meedenken en 
samen kwam je tot een keuze. Tenslotte kwamen 
de mensen door de komst van internet 
geïnformeerd bij je. De arts werd relativator. De 
patiënt kwam met het verzoek: 'Ik wil een MRI'. 
'Hoezo?' vroeg je dan. 'Ik heb last van mijn knie'. 
Mijn taak werd mensen vanuit een ruimer 
perspectief te laten kijken naar hun klachten en dan 
samen een passend antwoord vinden. 
Ik zie ook een ontwikkeling in de perceptie van 
klachten. Er zijn ziektebeelden gekomen, die tal 
van vage klachten behelzen, die we een naam 
hebben gegeven, zoals chronische candida, 
hypoglycaemie, chronisch vermoeidheidssyndroom 
en lyme syndroom. De klachten zijn zeker reëel, 
maar voor de beroepsgroep zijn ze minder evident, 
niet goed grijpbaar en is er discussie over. Je hebt 
ook het zgn. lack of symptoms disorder, mensen 
komen met 'ik voel me niet lekker' of 'ik zit niet 
lekker in mijn vel'.  
Als antroposofisch arts ga je daar anders mee om 
dan als reguliere arts. Daar kijkt men: 'Is het 
psychisch of fysiek?' Zo niet, dan is het ingebeeld 
en 'zit het tussen je oren'. Een antroposofisch arts 
kijkt ook naar het etherlichaam (ofwel het 
levenslichaam, dit zit tussen het fysieke lichaam en 
het astraallichaam/ik in). Als dat uitgeput is, krijg je 
klachten. Ik onderzoek of er sprake is van 
uitputtingsvermoeidheid, bijvoorbeeld door hard 
werken of na een ziekte, of dat het motief-moeheid 
is. In het eerste geval is regeneratie nodig, net als 
op een akker waar intensief op verbouwd is. Dan 
ga je omploegen, bemesten en gewassen planten 
die de aarde voeden. Je gaat etherisch opbouwen, 
de vitaliteit verzorgen. Met bijvoorbeeld inwrijvingen 
en zilver of sleedoorn als medicijn. Bij een burn-out 
ga je dus eerst de vitaliteit opbouwen en daarna 
aan de slag met de vraag 'Hoe ga je met jezelf 
om?' Motief-moeheid vergt een andere aanpak: 
iemand weet niet waartoe hij hier is, is moedeloos, 
heeft geen puf. Je moet mensen hun lijf in trekken, 
naar binnen, met de vraag: 'Waar loop je warm 
voor, waar word je geestdriftig van?' Dan gaat de 
energie weer stromen en daalt het ik weer in het 

fysieke lichaam, zodat het zich kan verbinden met 
het leven. 
Ik spreek mensen persoonlijk aan. In die zin ben ik 
een echte huisarts. Ik behandel de zieke, een 
specialist daarentegen behandelt meestal de 
ziekte. Ook probeer ik mijn boodschap aan de 
persoon aan te passen. Als antroposofisch arts 
help je mensen om autonoom te worden in het 
klachtenbeeld of de ziekte. Ik heb vaak snel een 
indruk van hoe iemand is en wat hij of zij nodig 
heeft. Het consult heb ik dan nodig om te checken 
of dat ook klopt. Ik kijk onder andere naar de 
temperamenten (bijvoorbeeld is iemand cholerisch 
of flegmatisch), naar de sensitiviteit (is iemand 
open of dicht) en naar de constitutie (bijvoorbeeld 
uit te drukken in ijzer of zwaveltype, kalk of 
kwartstype). Dit zijn extra instrumenten die elke 
antroposofisch arts inzet afhankelijk van zijn eigen 
persoonlijkheid. Je kunt als arts meer aan de 
fantasiekant -de geneeskunst- of de 
wetenschappelijke kant -de geneeskunde- staan. Ik 
zit zelf meer aan de fantasiekant, dat wil zeggen, ik 
heb weinig met protocollering en veel met 
individualisering, met beelden, gevoel en intuïtie. 
Als opleider heb ik ook altijd moeten uitleggen wat 
ik doe, dus over het algemeen kan ik het gevoel 
ook goed verwoorden en ordenen. In de brieven 
die ik bij mijn afscheid kreeg las ik veel terug, dat 
het beeld dat ik iemand meegaf of de dingen die ik 
gezegd had, net zo van belang waren als de 
medicatie die ik meegaf. 
 
Zoals jij als kind geïnspireerd raakte door 
antroposofische artsen, zo draag jij nu jouw 
inspiratie over? 
Als ik daarin een instrument kan zijn, dan is dat 
heel verrijkend. Ik vind het waardevol om dingen, 
waar ik enthousiast over ben door te geven en te 
laten zien hoe je verdiept naar dingen kunt kijken.  
{Hierop loopt Joost Laceulle naar de boekenkast 
om terug te komen met een reproductie van 
Rembrandt "Jacob worstelend met de engel" en 
bespreekt dit beeld vervolgens met ons }   
 

                
 
Ik gaf mensen vaak beelden mee, in de vorm van 
kaarten met afbeeldingen. Die zeggen veel. Ze 
helpen mensen 'genezen' in de betekenis van 'in 
ontwikkeling gebracht'. Het is belangrijk om in 
ontwikkeling gebracht te worden, want ziekte doet 



een appèl op je om 'beter' te worden. Niet de oude, 
maar beter dan je was. Gegroeid, ontwikkeld naar 
autonomie. 'Autonomie' wil zeggen: individu zijn 
met vrijheid van handelen. Je mag wel klachten 
hebben, maar de klachten mogen jóú niet hebben.  
Ziekte is een vorm van stagnatie en stilstand van 
levensprocessen. Dus als je dan mensen in 
beweging kunt brengen, ook door middel van 
therapieën, dan help je ze genezen. 'Gezond' 
betekent dan ook, dat je kunt omgaan met je ziekte 
of klachten. Dat zie je nu ook terug in de 'positieve 
gezondheid’, het concept van Machteld Huber. Niet 
de afwezigheid van ziekte staat hierbij centraal 
maar de autonome mens. Deze nieuwe 
gezondheidsdefinitie is een karakterisering, een 
omschrijving, want dingen die leven kun je niet 
vastleggen. De antroposofie heeft een 
compleetheid in het mensbeeld, de diagnostiek in 
de antroposofische geneeskunde geeft zoveel 
instrumenten, waardoor je een mens heel veel kunt 
aanreiken. 
 
Je bent met pensioen. Wat ga je doen? 
Ik werk nog af en toe als huisarts in de praktijk en 
als antroposofisch consulent in het Maartenhuis op 
Texel. Na ruim 36 jaar als huisarts laat ik het verder 
open. Ik kijk wat voor vragen er komen, van 
binnenuit en van buitenaf. Je lot, je karma, komt 
tenslotte van buitenaf - en ondertussen loop je er 
wel naartoe. 
 
Eva Mees, de vrouw van Leen Mees en zelf ook 
actief in de antroposofie, zei op haar 85ste, 'Ik heb 
nog nooit zo hard gewerkt als nu'. Terwijl ze altijd 
heel hard had gewerkt, zij heeft onder meer samen 
met haar echtgenoot Academie De Wervel en 
Stichting Arta in Zeist opgericht. Oud worden is 
derhalve op zichzelf al hard werken! Het niveau 
waarop er werk van je gevraagd wordt, verandert, 
maar het werken houdt niet op. Je staat voor de 
opgave jezelf en het leven te accepteren, 
terugkijkend op dingen die zijn geweest en niet 
veranderd kunnen worden, of die je niet gedaan 
hebt. Maar hoe oud je ook wordt, je kunt altijd nog 
geven, en dat is liefde. Veel mensen worden 
depressief, omdat ze niet weten hoe ze hun liefde 
moeten geven. En dan verdroogt het. En wat is er 
wezenlijker in de wereld dan liefde - het wordt meer 
als je veel geeft. 
 
Ook bij het afsluiten van het interview laat hij ons 
nog twee reproducties zien met een bezielende 
toelichting. Dit keer een ets van Rembrandt "de 
opwekking van Lazarus" en een schilderij van Van 
Gogh, die door deze ets geïnspireerd was.   
 
Wij bedanken Joost Laceulle voor zijn grote inzet 
en mooie inspirerende woorden en geven hem 
namens De Keerkring een afscheidscadeau.  
 
We vragen Joost Laceulle tenslotte om een lezing 
te geven. Deze zal plaatsvinden op maandag 30 
januari 2017 met als thema "Wat is gezondheid" 
(zie agenda Centrum voor Antroposofie op blz 6). 

NIEUWS VAN DE 
ANTROPOSOFISCHE 
VERENIGING  
 
Per 1 juli j.i. is ons gebouw aan het Floraplein na 
meer dan 40 jaar trouwe dienst gesloten. Dit is een 
gevolg van de verkoop van het Floraplein als 
onderdeel van het voorbereiden en realiseren van 
de nieuwbouw aan het Prinsen Bolwerk. Dit  
betekent dat de bibliotheek en de winkel ook 
gesloten zijn en pas weer open gaan als de 
nieuwbouw is gerealiseerd. In deze periode blijven 
de lezingen e.d. wel doorgaan. Deze zullen 
voornamelijk plaatsvinden in de bovenzaal van het 
huidige Therapeuticum aan het Prinsen Bolwerk. 
Het programma hiervan is in deze Keerkringkrant 
opgenomen. 
De Antroposofische Vereniging blijft wel telefonisch 
bereikbaar op hetzelfde nummer als voorheen, 
023-5324823. Daar kan altijd informatie 
ingewonnen worden. Daarnaast kunt u daarvoor de 
website gebruiken, www.antroposofiehaarlem.nl. 
 
Bert van Westerop 
 
PROGRAMMA CENTRUM VOOR 
ANTROPOSOFIE   
 
Let op: de locaties van de bijeenkomsten zijn 
veranderd i.v.m. de sluiting van het Floraplein. 
Sommige vinden plaats op het Prinsen Bolwerk 12 
te Haarlem, andere elders. Meer info op 
www.antroposofiehaarlem.nl  of 023 5322632 
(Liesbeth van Beek).   
 
LEDEN- en STUDIEGROEPEN zie 
www.antroposofiehaarlem.nl  
 
PROGRAMMA HERFST/WINTER 2016/2017 
 
ZA 24 sept. 10.00 – 12.30 uur Prinsen Bolwerk  
12, Haarlem 
WORKSHOP Chris van der Most 
KLEURENCOMBINATIES IN HUN WERKING 
Kosten (inclusief materiaal) € 25 
Opgave verplicht www.antroposofiehaarlem.nl  of 
023 5322632 (Liesbeth van Beek) 
 
MA 31 okt.  20.00 – 21.45 uur Prinsen Bolwerk 
12, Haarlem 
LEZING  Arie Bos  MIJN BREIN DENKT NIET, IK 
WEL 
Entree: €10 
Als u zeker wilt zijn van een plek dan moet u zich 
opgeven via www.antroposofiehaarlem.nl  of 023 
5322632 (Liesbeth van Beek) 
 
ZA. 5 nov. 16.00 uur  Borgstichting 
Vuurtonstraat 1A, Haarlem 
GEDENKSTONDEN voor de gestorvenen. 
Vrijwillige bijdrage 



VR. 25 nov.  19.30 – 21.30 uur Prinsen Bolwerk 
12, Haarlem 
ADVENTVIERING 
Thema: de kleuren rood en blauw in Maria 
afbeeldingen. Vrijwillige bijdrage. Opgave verplicht 
www.antroposofiehaarlem.nl  of 023 5322632 
(Liesbeth van Beek) 
 
Ma 30 januari 2017 20.00- 21.45 uur Prinsen 
Bolwerk 12, Haarlem 
LEZING Joost Laceulle WAT IS GEZONDHEID, 
WAAROM WORDEN WE ZIEK? 
In samenwerking met De Keerkring 
Entree €10 leden De Keerkring/Antroposana €5. 
Als u zeker wilt zijn van een plek dan moet u zich 
opgeven via www.antroposofiehaarlem.nl  of 023 
5322632 (Liesbeth van Beek). 
 
 
VERHUIZING CENTRUM VOOR 
ANTROPOSOFIE  FLORAPLEIN  
 
Op 25 juni was er een feestelijk afscheid van het 
pand aan het Floraplein. Verschillende sprekers 
keken terug op de rijke geschiedenis van het pand 
en de activiteiten die daar plaats hebben 
gevonden. Ook de bijzondere plek van Christhilde 
Kraamwinkel, die in 2012 overleed, werd daarbij 
niet vergeten. Het was een bijzondere dag, waarop 
zo'n vijftig mensen gezamelijk deze rijke 
geschiedenis vierden. Dat een vertrek van het 
Floraplein echt onvermijdelijk is, bleek wel op de 
ochtend van deze dag: een deel van het plafond op 
de eerste etage vond het welletjes en besloot op de 
grond te gaan liggen. Op de eerste dag van de 
zomervakantie, zaterdag 16 juli, stond om 8 uur 
een ploeg jonge, en enkele oudere, mensen klaar 
om alle dozen, kasten en tafels van het Floraplein 
op te slaan in een grote container. De meer dan 
150 dozen, 7 kasten, tafels en schoolbord zaten 
dankzij de voortreffelijke voorbereiding onder 
leiding van Veronica Reyns in een half uurtje in de 
container! De piano kwam als laatste naar beneden 
en toen zat het werk erop. De deur van het 
Floraplein ging definitief dicht en de spulletjes 
wachten nu op de opening van het nieuwe pand 
van het Antroposofisch Centrum Haarlem. 
 
 
ANTROPOSOFISCH  CENTRUM 
 
Heuglijk nieuws 
Op 3 juni tekenden Laurens Putter, voorzitter, en 
Christof Zwart, penningmeester, de 
hypotheekovereenkomst met de Triodosbank. 
Namens de bank had Sander Kooiman taart 
meegenomen om het moment feestelijk te 
omlijsten. De hypotheek bestaat uit twee delen: 
een standaardlening met een rentevaste periode 
van 7 jaar en een hypotheek uit het groenfonds met 
een rentevaste periode van 10 jaar.  
 

      
 
STEENTJE BIJDRAGEN  -  HET 
ANTROPOSOFISCH  CENTRUM 
HEEFT UW BIJDRAGE NODIG!   
 
Vriendenstichting Nieuwbouw  
Vlak voor het grootste deel van het bestuur op 
vakantie zou gaan kwam er een heel goed bericht 
van de belastingdienst: de stichting heeft de ANBI 
status verworven. Dat betekent dat de giften die u 
aan de vriendenstichting doet, voor de belasting 
aftrekbaar zijn.  
De vriendenstichting heeft drie projecten gekozen 
die het graag wil ondersteunen: de inrichting van 
de bibliotheek in het informatiecentrum, activiteiten 
die een duurzaam gebruik van energie bevorderen 
(zoals bijvoorbeeld zonnepanelen) en het groen in 
en om het pand.  
 
We hopen dan ook van harte op uw bijdrage! Dit 
kan door een eenmalige gift, maar ook door u voor 
langere tijd als 'vriend' aan te melden. Lees over 
alle mogelijkheden op de website www.vrienden-
ac-haarlem.info.     
 
Omdat we graag willen dat de nieuwbouw 
duurzaam wordt, wordt er druk vergeleken: 
betonkernaktivering, wandpanelen, warmtepomp. 
Samen met de architect en de installatie-adviseur 
proberen we een zo goed mogelijke balans te 
vinden tussen duurzaamheid en gebruikerscomfort 
en -gemak. Dat is lang geen makkelijke keus, maar 
we hopen dat het ons lukt om een zogenaamde 
groenverklaring te krijgen. Dan zouden we het 
eerste gezondheidscentrum in Nederland worden 
met zo'n verklaring! Wilt u hieraan bijdragen? Dat 
kan heel makkelijk via www.steentje-bijdragen.nl. 
 
Aanwezigheid op lentebazaar 
Op 16 april was de lentebazaar van de Vrije 
School. Ook wij waren daar vertegenwoordigd. Met 
een vijfde Vrije School op komst is er een enorm 
potentieel voor ons centrum. Door aanwezig te zijn 
op schoolevenementen hopen we het centrum 
onder de aandacht te brengen. Weet u een 
komend evenement waarop we het centrum ook 
zichtbaar kunnen laten worden ? Laat dat weten op 
contact@antroposofischcentrumhaarlem.info.  
Meer lezen? U vindt de laatste informatie op onze 
website: antroposofischcentrumhaarlem.info.  



NIEUWS VAN HET 
THERAPEUTICUM 
	 
Op 22 augustus gaat Hanan Yahyaoui na haar 
zwangerschapsverlof weer beginnen in de 
praktijken op het Bolwerk. Omdat ze nog niet 
meteen volledig aan de slag gaat, blijft Natascha 
Vromans haar nog een tijdje gedeeltelijk 
vervangen. 
 
Van 15 augustus tot 25 september werkt Freek de 
Rooij in de praktijk van dokter Zwart. Freek is 
coassistent en in de laatste fase van zijn opleiding 
tot basisarts. 
 
Afscheid Janny, doktersassistente op locatie 
Koninginneweg. 
  
Langs deze weg wil ik graag iedereen, patiënten en 
leden van het Therapeuticum, bedanken voor het 
vertrouwen dat zij de afgelopen 8 jaren in mij 
hebben geschonken. Ik vertrek uit de praktijk per 1 
oktober 2016 om verschillende redenen maar het 
voornaamste is toch wel dat ik merk dat ik tegen 
mijn grenzen aanloop. Het werk als 
doktersassistente vraagt om steeds meer 
verantwoordelijkheden die ik graag wil dragen op 
een manier die bij mij past, zoals nauwkeurig 
werken met volle aandacht voor de zieke 
medemens. Met de daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden lukte dat steeds minder in het 
aantal uren dat ik werkte. Ik heb mooie 
herinneringen aan deze antroposofische 
huisartsenpraktijk waarin huisartsen veel te bieden 
hebben, mede door hun aanvullende zorg. Ik heb 
veel geleerd en daar ben ik dankbaar voor. Mocht 
het nodig zijn dan zal ik nog wel incidenteel invallen 
als assistente. Met een warm hart denk ik terug 
aan alle mooie ontmoetingen en telefonische 
kontakten die ik heb gehad. 
 
Lieve groet, 
Janny Barger-Vaerewijck 
 
AANBOD VANUIT HET 
THERAPEUTICUM 
 
Balanceren is een Kunst 
Wordt het je ook wel eens teveel? De drukte of juist 
de eenzaamheid? Dat je er even uit wil, maar niet 
zo goed weet waar naar toe? Dat je een klein zetje 
in de rug wel kunt gebruiken om in beweging te 
komen, omdat je anders gaat zitten piekeren of 
malen? 
Zou het dan niet fijn zijn om een plekje te hebben 
waar je even tot rust kunt komen? Waar je, met 
een groepje, wat handvatten krijgt om weer grip te 
krijgen. Waar je stoom kunt afblazen en ook hoort 
hoe anderen dat doen? Wij bieden zo’n plek. Met 
behulp van kunstzinnige therapie (tekenen en 
boetseren) laten we belangrijke thema’s in het 

leven passeren, waar we de balans in terugzoeken, 
zoals tussen slapen en waken, verbinden en 
loslaten, inspanning en ontspanning. Daarnaast is 
er gelegenheid te evalueren en bieden we theorie 
en achtergronden aan. 
WAAR Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem. 
WANNEER Elke cursus bestaat uit acht 
bijeenkomsten op vrijdag van 11:00 - 12.30 uur.   
De eerstvolgende cursus start op 23 september 
2016. 
KOSTEN De cursus wordt gedeclareerd als 
groepsconsult POH-GGZ bij de zorgverzekeraar. 
Dit valt onder de huisartsenzorg en komt niet ten 
laste van het eigen risico. Wij vragen van u een 
eigen bijdrage voor de materiaalkosten van 10 
euro, te voldoen bij de eerste bijeenkomst. 
INFO EN AANMELDING Aanmelden kan bij de 
assistentes. Nadere informatie: 06-18547620 
(Marleen) of 06-41721536 (Twan). 
 
Cursus Over Gewicht - afvallen door 
een gezonde leefstijl 
De artsen en therapeuten van het Therapeuticum 
Haarlem hebben een zorgprogramma ontwikkeld 
voor patiënten met overgewicht. Binnen dit 
zorgprogramma is een cursus ‘Over Gewicht, 
afvallen door een gezonde leefstijl’ opgezet. De 
cursus is bedoeld voor iedereen met overgewicht 
en wordt voor de 4e keer georganiseerd. 
In deze cursus gaan de verschillende therapeuten, 
die de cursus hebben opgezet, met u aan het werk: 
met de euritmist gaan we aan de slag met gerichte 
oefeningen die de stofwisseling activeren. De 
diëtist leert u wat voor u gezonde voeding is en hoe 
dit toe te passen in het dagelijks leven. Met de 
praktijkverpleegkundige en psycholoog gaat u 
kijken  hoe uw leefstijlgewoontes zijn en hoe u 
deze kunt veranderen. Iedereen die al eens wilde 
afvallen weet hoe moeilijk dit is.  
In deze cursus leert u  hoe u oude gewoontes kunt 
vervangen door nieuwe, gezonde gewoontes.  
Afwisselend zal er aan diëtiek en leefstijl gewerkt 
worden. Elke middag begint met euritmie. Er wordt 
gewerkt in een groep van 8 tot 10 mensen. Start: 
20 september. Onze therapeuten voor deze cursus: 
Margje Vlasveld   diëtist 
Linda van Santen  praktijkverpleegkundige 
Anneke Kraakman euritmist 
Ronald Kooy   psycholoog 
 
WAAR Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem. 
WANNEER De cursus bestaat uit 10 dinsdag-
middagen van 20 september t/m 29 november, van 
16.30 uur tot 18.00 uur.  
KOSTEN € 100,- voor alle 10 bijeenkomsten. 
Gespreide betaling is mogelijk. 
INFO EN AANMELDING  bij Linda van Santen, 
telefonisch: 06-41721088 of per e-mail:  
linda.vansanten@therapeuticumhaarlem.nl     
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan deze 
cursus deel te nemen, dan is er ook de 
mogelijkheid van individuele begeleiding. Informatie 
hierover kunt u krijgen bij Linda van Santen. 



AANBOD VAN ANDERE 
THERAPEUTEN 
 
Praktijk voor schildertherapie Anna 
Robadey 
Jan Haringstraat 3, 2023 KA Haarlem 
023-5275699   /   06-11134037 
a.robadey@hotmail.com 
www.schildertherapiehaarlem.nl 
 
Cursus schilderen in de sluiertechniek 
6 zaterdagen vanaf 1 oktober (niet op 22 okt.), van 
10:00 tot 12:30, € 125.- 
Sluieren is een techniek waar kleurvlakken laag op 
laag opgebouwd worden. De kleuren krijgen 
daardoor meer intensiteit, terwijl ze hun 
transparantie behouden. We schilderen met 
aquarelverf op dik aquarelpapier. 
 
Cursus schilderen met viltwol en stoffen 
6 donderdagavonden vanaf 6 oktober (niet op 20 
okt.) van 19:30 tot 22:00, € 125.- 
We spelen met viltwol en gekleurde stoffen en 
maken een eigen compositie, die we vervolgens 
met water en zeep vilten. 
 
Cursus “sluieren”  met pastelkrijt op een 
speciaal velourspapier 
4 donderdag ochtend vanaf 10 november, van 
10:00 tot 12:30, € 85.- 
 
Kunstzinnig therapeut en coach 
Marijke de Vries 
Sparenbergstraat 50 Haarlem, 06-52451214 
info@kunsttherapie.nu, www.kunsttherapie.nu 
Aanmelden verplicht voor alle workshops. 
 
Workshop plantenverf maken en er mee 
schilderen 
In deze workshop leer je van planten verf maken 
via verschillende eenvoudige methodes. Daarna 
gaan we ook aan de slag om er mee te schilderen. 
Zaterdag 24 september 2016, 10.30 – 16.30 uur 
Sparenbergstraat 50, Haarlem 
Kosten: € 80,- incl btw. incl materialen   
 
Hooggevoeligheid is een mooie kwaliteit  
In deze workshop laat ik je iets van onze 
gevoeligheid beleven en ik vertel je hoe je 
hooggevoeligheid tot een mooie kwaliteit in je leven 
kunt maken.  
 
Cursus Hooggevoeligheid is een mooie 
kwaliteit, donderdag 16, 23 en 30 maart en 6 april 
10.00 - 12.30 uur. Sparenbergstraat 50, Haarlem 
 
Gratis workshop Hooggevoeligheid is een 
mooie kwaliteit. Woensdag 14 september van 
10.00 – 11.00 uur, 26 oktober en 23 november van 
20.00 tot 21.00 uur. Locatie: Sparenbergstraat 50  

DE ZONNESCHUUR 
 
Gevoed worden door de natuur en door kunstzinnig 
werken in een prachtige omgeving. Zie 
www.dezonneschuur.nl. 
 
De Zonneschuur opent haar deuren – zaterdag 
17 september 
Op deze dag kunt u in beknopte vorm ervaren wat 
wij op een Zonneschuurdag aanbieden:  
Ochtendworkshop   10.30-12.00 u. 
Middagworkshop     13.30-15.00 u. 
Reserveren is nodig: Anna Robadey 023-5275699  
e-mail a.robadey@hotmail.com. Of bij Taletta 
Bierens de Haan 023-5257855 Taletta@zonnet.nl. 
 
“Natuur- en sprookjesbeelden” 
Zondag 2 oktober 2016, 10.00-14.30 uur 
Met Wolter Bos (bioloog en fenomenoloog) en Anje 
Robertson (vertelster) 
Waarnemingen in het bos, luisteren naar een 
verhaal, lunch, daarna een  eigen beeld tot uiting 
brengen. 
€ 25 (brood zelf meenemen, voor soep wordt 
gezorgd.) Opgave: Taletta@zonnet.nl 
 
Herfstprogramma 2016 op woensdagen:  
Steeds in te schrijven per  blok van 2 dagen:  
12 oktober: schilderen & 26 oktober: vilten  
9 november: schilderen & 23 november: vormvilten  
Tijd:10.00 u. - 14.30 u. 
We beginnen de dag met natuurwaarneming in bos 
of tuin. Kosten: € 70 per twee dagen (incl. lunch) 
Reserveren: zie boven bij Anna Robadey of Taletta 
Bierens de Haan. 
  
Winterprogramma 2017 op woensdagen : 
11 januari: verhaal en biografische verkenningen 
25 januari: verhaal en schilderen  
15 februari: verhaal en biografische verkenningen 
1 maart: verhaal en pastel 
  
Voorjaarprogramma 2017 op woensdagen:  
Met de 12 zintuigen aan de slag! Onze 
waarnemingen polijsten. In 3 blokken van 4 dagen. 
1e blok: lichaamsgerichte zintuigen: 8 t/m 29 maart. 
2e blok: omgevingsgerichte zintuigen: 12 april t/m 3 
mei 
3e blok: ontmoetingsgerichte zintuigen: 7 mei t/m 7 
juni 
Per blok in te  schrijven. Meer informatie vindt u op 
de website: www.dezonneschuur.nl.  
 
 
DE NIEUWE AKKER 
 
Nieuw initiatief op de Haarlemmer Kweektuin  
Misschien had je het al in de krant gelezen of op 
een andere manier gehoord: Sinds enkele 
maanden wordt er iedere eerste zaterdag van de 
maand een biologische en duurzame markt 
gehouden bij de kassen van de Haarlemmer 
Kweektuin. 



Dat is de plek waar je de groenten van De Nieuwe 
Akker kunt kopen, zonder dat je deelnemer bent. 
Leuk om eens  om uit te proberen! 
Let op: De markt staat er van 10.00 – 14.00 uur 
aan de zijkant van het gebouw. Volg de bordjes De 
Nieuwe Akker. 
 
De groente komt gedeeltelijk uit de kas en 
gedeeltelijk van het land bij het Ramplaankwartier. 
Samen met vele vrijwilligers telen de tuinders Erik, 
Koen en Yolande  deze heerlijke groenten. 
Meer nieuws over de tuinderijen kan je vinden op: 
www.denieuweakker.nl. 
 
Marlies Pierrot 
 
ERVARING MET EURITMIE  
Ingezonden door José Jaspers 
 
Euritmie?	
Helpt dat tegen een slecht doorbloede teen? Toch 
zei ik impulsief ja toen mijn nieuwe huisarts het 
voorstelde. Het hielp, maar deed nog meer. Vanaf 
de eerste individuele sessie werd ik er blij van, 
maar ook was ik verbaasd, en geschrokken, over 
de staat van mijn evenwichtsgevoel. Zulke 
eenvoudige bewegingen, die kan ik leren, dacht ik. 
Ik voelde me uitgedaagd, hier viel veel te winnen. 
De aandacht en concentratie die de bewegingen 
opriepen en waar mijn lijf zonder nadenken en 
bewust sturen op reageerde, voelden weldadig. 
Een goed begin van de dag werd het. 
 
Waar ik nog blijer van werd, was dat me op ging 
vallen, dat ik vanzelfsprekender begon te lopen en 
bewegen. Door een oogaandoening was ik eraan 
gewend geraakt om alleen nog vlak voor me op 
straat, op de trap, bij voordeuren (drempels) etc.  te 
kijken, om overal te aarzelen, als ik een 
struikelobject verwachtte. Ik verwachtte ze ook 
overal en voelde me onbewust wiebelig. Ik had 
geen idee dat ik daardoor juist uit evenwicht raakte 
en onzeker werd. Het bleek helemaal niet nodig te 
zijn om zo overalert te lopen.Na een aantal sessies 
en thuis oefenen, liep ik ineens zonder aarzelen de 
trap thuis af. Een volgende keer liep ik los de trap 
af en nog later zag ik mezelf met iets in mijn 
handen de trap aflopen zonder steeds met mijn 
voet te voelen waar de volgende tree begint of de 
trap eindigt. 
 
En dan heb ik het nog niet over de buitenwereld, 
die is nu stukken groter en heeft meer kleur. Ik durf 
weer om me heen te kijken en kan mijn verhouding 
tot de buitenwereld, ook mensen, beter bepalen. 
En het was niet omdat ik bedacht dat ik dat nou 
eens zou moeten oefenen, nee, mijn lijf deed het 
zelf. Wat heerlijk, dat je niet alles hoeft te sturen, 
het lijf stuurt  zichzelf als het wakker gemaakt wordt 
en de vrijheid krijgt. 
 
Euritmie? Ja! 
 

DE HULP VAN DE 
ANTROPOSOFIE BIJ MIJN 
HERSTEL  
Ingezonden artikel door Henk Schutte 
 
 
De redactie heeft mij gevraagd te schrijven over de 
rol van de antroposofie bij het herstel van mijn 
bipolaire stoornis. Dat doe ik graag.  
De antroposofie leerde ik op mijn 21e jaar kennen. 
Dit ging eraan vooraf: 
Als kind had ik een sterke band met de natuur. Als 
10-12 jarige stond ik 's zaterdags vaak vroeg op 
om in mijn eentje bij zonsopgang in het dorpspark 
het vogelkoor te beleven. Ik kon zo intens naar een 
bepaalde vogel luisteren, dat ik mij daar volkomen 
in verloor. Mijn IK-gevoel verdween en ik smolt als 
het ware samen met de vogel(zang). Dat ging 
gepaard met gevoelens van extase en grote 
eerbied. Het was een soort natuurreligie. 
 
Als puber verloor ik die mogelijkheid. Uiterlijk leefde 
ik me uit in sporten en verkering, maar innerlijk 
tobde ik vaak over de onrechtvaardigheid in de 
wereld: Martin Luther King kwam geweldloos op 
voor de onderdrukte zwarte bevolking, hij werd 
door blanken bespuugd, bedreigd, toen dat niet 
hielp belden ze hem op: we gaan je kinderen 
pakken…Uiteindelijk stierf hij door de kogel. 
Waarom? Ik was er woedend over zoals over vele 
andere dingen. De God uit mijn (gereformeerde) 
opvoeding moest ik overboord zetten. Een 
Almachtige God die 6.000.000 joden vermoordt 
daar doe ik geen zaken mee. Ja, maar dat hebben 
de mensen toch gedaan? Ja, maar hij heeft het wel 
toegelaten! Dat waren mijn pubergedachten, en ik 
leed er onder. Gevoelsmatig wilde ik mijn God niet 
laten gaan, maar ik kon niet anders. Mijn denken 
dwong mij ertoe. Deze persoonlijke 
“godenschemering” werd ondersteund door de 
natuurkundeles op school. De wereld bleek uit 
moleculen te bestaan. Alles bestond opeens uit 
dode bolletjes die tegen elkaar ketsten. Op zoek 
naar het wonder van het leven ging ik later biologie 
studeren. Daar vond ik geen leven maar wederom 
moleculen, DNA, eiwitten, vetten, wiskunde en 
statistiek. Innerlijk voelde ik me verdorren, golven 
van vage levensangst trokken door mijn ziel. 
 
Bij de vader van mijn toenmalige vriendin haalde ik 
in 1981 een boekje van Rudolf Steiner uit de muur: 
Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden. 
Het hele betoog was uitermate gedegen, nuchter 
en wetenschappelijk en toch ging het over de 
spirituele wereld. Die combinatie was nieuw voor 
mij en het beviel me. Vooral Steiners 
gezichtspunten over het lijden interesseerden me 
op dat moment. Het lijden is volgens hem een 
noodzakelijke voorwaarde voor het verkrijgen van 
hogere wijsheden. Het lijden heeft een zinvolle 
plaats in het geheel. Dat luchtte mij enorm op 
gezien al het leed in de wereld. Dan wilde ik het 



zelf ook wel, dacht ik toen, niet wetende hoe erg 
het later zou worden. In de 7 jaren daarna 
verdiepte ik me vooral in het lijden en de gedachte 
van reïncarnatie en karma. Ook keek ik goed om 
me heen in de wereld, om te kijken of deze visie 
een betere verklaring voor de wereld was dan de 
biologische, moleculaire verklaringen van mijn 
universitaire studie. Het was in feite het naast 
elkaar houden van twee verschillende hypothesen 
om te ervaren welke de beste verklaring biedt. Mijn 
oordeel was (en is) dat een mensbeeld dat in zijn 
verklaringen zich strikt wil beperken tot het 
zintuiglijk waarneembare, niet kan standhouden 
tegen het rijke en diepe mens- en wereldbeeld van 
Rudolf Steiner. Na zeven jaar intensieve omgang 
met de reïncarnatie gedachte was deze voor mij 
een innerlijke zekerheid geworden. Daarom kon hij 
mij later tot steun zijn in de zwaarste tijden.   
De moeilijkste tijden waren voor mij van 28 tot 37 
jaar. Ik moest diverse malen opgenomen worden in 
een psychiatrisch ziekenhuis (waarvan vier keer in 
de Lievegoedkliniek). Daarna begon ik langzaam 
vat op mezelf te krijgen. Na 2004 heb ik geen 
manieën of depressies meer gehad. Bij emotionele 
schokken kan ik nog wel tijdelijk uit mijn evenwicht 
zijn maar mijn grondstemming is niet meer in 
gevaar. Mijn kwaliteit van leven is al jaren goed. 
Het lijkt alsof ik baad in een warm bad van 
dankbaarheid. De beperkingen die samenhangen 
met mijn bipolaire aanleg kan ik goed accepteren, 
een beperkt gebruik van gangbare medicijnen ook. 
Door het wankele evenwicht in mijn vitaliteit en 
stemming is het zoeken naar en behouden van 
evenwicht een soort levensopgave voor me 
geworden. De innerlijke oefeningen die mij 
geholpen hebben bij mijn herstel heb ik ook van 
Rudolf Steiner (de terugblik en het zesvoudige 
pad). Ik schreef er een boekje over, te vinden op:  
www.henkschutte-herstel.nl De titel is: Ik herstelde 
van een bipolaire stoornis; De stabiliserende 
werking van het zesvoudige pad. 
Met het zesvoudige pad versterk je het 
hartchakra. Je probeert door geestelijke inspanning 
een harmonie in de ziel te bereiken die door het 
lichaam onvoldoende wordt geboden. Rudolf 
Steiner voorspelde dat in de komende tijden het 
menselijk lichaam steeds minder harmonische 
steun kan bieden aan de ziel. Die harmonie moet je 
steeds meer bewust door eigen inspanning tot 
stand brengen. Ik zie dit al overal om me heen 
gebeuren, ook bij mezelf.  
Wat de terugblik betreft, die heeft ook vele 
mogelijkheden. Vrij recent ontdekte ik dat ik toch 
nog steeds last had van nare jeugdervaringen met 
mijn vader. Ik heb toen een heel lange brief (52 
kantjes) aan mijn inmiddels overleden vader 
geschreven waarin ik weer herinneringen ging 
ophalen die ik ook probeerde te verwerken. 
Inspiratiebron daarbij was het prachtige boekje van 
Ad Dekkers (Weten wie je bent; Meditatief omgaan 
met herinneringen). Eindelijk ben ik van mijn wrok 
af. De foto’s van mijn vader en moeder hangen nu 
gebroederlijk aan de muur. Ik kan het iedereen 
aanbevelen. 

Wat zou nu het “karmische voordeel” kunnen zijn 
van een bipolaire stoornis? Een dergelijke stoornis 
brengt je in uitersten: enthousiast, druk, ongeremd 
tegenover angstig, onmachtig en moe. Door die 
uitersten, nadat je ze doorleefd en uitgehouden 
hebt, rustig te observeren en te doordenken 
(aanvankelijk vooral in de terugblik), krijg je daar 
langzamerhand meer inzicht in en je gaat het ook 
(in mildere mate) bij alle andere mensen 
herkennen. Doordat je een “orgaan” krijgt voor het 
waarnemen van uitersten, kan je ook een besef 
krijgen waar het midden ongeveer zit en een 
verlangen ontwikkelen naar krachten om dat 
midden te versterken. Volgens Steiner gaan die 
krachten uit van Christus. Zodat ik nu tot de boude 
bewering kom (die volledig voor eigen rekening is) 
dat een bipolaire stoornis een gunstig karma is 
voor een Christus-zoeker.  Het is dus een mooie 
zoekmogelijkheid maar dat zoeken moet je dan nog 
wel zelf doen en het is soms erg confronterend. 
Het orgaan voor uitersten dat ik heb ontwikkeld 
door mijn bipolaire aanleg kan ik ook gebruiken als 
ik kunst bekijk of literatuur lees. 
 
In dit artikel heb ik alleen beschreven hoe ik zelf 
innerlijk gewerkt heb met de antroposofie. Maar de 
antroposofie is ook van buitenaf naar me toe 
gekomen via vrienden, lotgenoten en 
hulpverleners. Dat was een geschenk! 
 
Noot van de redactie:   
 
"Ik herstelde van een bipolaire stoornis" is een 
goed geschreven, goed doordacht, weldoorvoeld 
en echt doorleefd oefenboek, waar geen woord 
teveel in staat. Een waardevol 'relaas' vol hoop en 
inspiratie voor iedereen die, als drager van de 
ziekte of als naaste, met deze ingewikkelde 
problematiek te maken heeft (uit een recensie in 
Stroom, tijdschrift van Antroposana). 
 
 

 
 
 
Het boek van Henk Schutte “Ik herstelde van een 
bipolaire stoornis: de stabiliserende werking van 
het zesvoudige pad" is te vinden op: 
www.henkschutte-herstel.nl en kan bij iedere 
boekhandel worden besteld via het ISBN nummer: 
978-94-022-0886-3 of www.boekscout.nl (€ 13,95). 
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Marijke de Vries  
Coaching & kunstzinnige therapie 
voor klachten rondom burnout en 
hooggevoeligheid 
Sparenbergstraat 50, 2023 JW 
Haarlem, 06 52451214 
info@kunsttherapie.nu 
www.kunsttherapie.nu 
 



BESTUUR KEERKRING 
 
HALFJAARLIJKSE DIGITALE  
NIEUWSBRIEF 
 
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van De 
Keerkring, ander aanbod en nieuws van het 
Therapeuticum en andere activiteiten op het gebied 
van antroposofische gezondheidszorg?  
 
Meld u zich dan aan via keerkring@antroposana.nl 
voor de jaarlijkse digitale nieuwsbrief. Deze 
verschijnt twee keer per jaar, in juni en december. 
 
 
WILT U BIJDRAGEN AAN ANTROPOSOFISCHE  
GEZONDHEIDSZORG IN HAARLEM? 
 
Dat kan van hand- en spandiensten tijdens een 
lezing tot zitting nemen in het bestuur. Meer 
informatie inwinnen of brainstormen over wat u 

kunt bijdragen, kan bij de secretaris. 
 
 
HET BESTUUR VAN DE KEERKRING 
       
Hilda Rijkmans (secretaris en ledenadministratie) 
023-5518640 
secr.keerkring@gmail.com 
 
Henk Stots (penningmeester) 
072-8884007 
hsstots@ziggo.nl 
 
Liesbeth Schouten (Solidariteitsfonds)  
023-5319358 
elisabeths@planet.nl 
 
Lusanne Hogeweg 
06-55629900 
lusanne@vialusanne.nl 
 
website van de Keerkring: 
keerkring.antroposana.nl 

HET SOLIDARITEITSFONDS 
 
Uw donatie in 2016 aan het Solidariteitsfonds 
 
Hartverwarmend heeft U gereageerd op onze 
oproep tot betaling van Uw donatie voor 2016 aan 
het Solidariteitsfonds. Fijn om te merken dat U het 
belang van solidariteit juist in deze tijd onderkent 
en steunt. 
Op 1 juli 2016 was de stand, dat 204 leden van De 
Keerkring tezamen ruim 3530,- euro hadden 
gedoneerd. (In geheel 2015 ontvingen wij 4660,- 
euro van 241 leden). 
 
Uiteraard vragen wij hierbij degenen, die dit nog 
niet gedaan hebben, dringend hun bijdrage 
alsnog over te maken. 
Bij het vorige nummer was een 
overschrijvingsformulier bijgevoegd, maar U kunt 
ook zelf overmaken op rekening NL 69 TRIO 0212 
1005 48 ten name van Solidariteitsfonds van de 
Keerkring te Haarlem. 
 
Ter herinnering: de minimum jaarlijkse donatie, die 
U recht geeft op een vergoeding, bedraagt 5 euro 
per persoon en 10 euro per gezin. Omdat wij de 
afgelopen jaren steeds meer uitkeerden dan er 
binnen kwam, vragen wij U echter dringend om, als 
U enigszins kunt, ten minste het dubbele te 
schenken, dus 10 euro per persoon en 20 euro per 
gezin.  
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
Maarten Gast, secretaris Solidariteitsfonds 
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Hilda Rijkmans en Lusanne Hogeweg  
Correctie: Eveline Batenburg 
 
Kopieerwerk: Vorm op Maat 
Oplage: 600 stuks 
Aanleveren kopij: vóór 16 februari 2017

 
Solidariteitsfonds Keerkring 

Bankrekeningnummer van Triodos: 
NL69 TRIO 0212 1005 48 

Het bestuur van De Keerkring zoekt 
versterking! 
 
De Keerkring zoekt een nieuw enthousiast 
bestuurslid. 
 
Ben je jong en dynamisch en handig met social 
media?  
Ben je betrokken en heb je tijd?  
 
Neem dan contact op met één van de 
bestuursleden.  
	



 
www.therapeuticumhaarlem.nl 

 
Bereikbaarheid bij afwezigheid: bel altijd eerst het telefoonnummer van uw huisarts en beluister het bericht  
helemaal tot het eind. Tijdens vakantie van uw huisarts krijgt u een waarnemend huisarts toegewezen. 
 
In het weekend en door de week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen de Huisartsenpost 023-2242526. 
LET OP DIT IS EEN NIEUW NUMMER! 
 
Na verandering van verzekeraar en/of verandering van polis is het raadzaam om uw nieuwe  
gegevens (naam van uw verzekeraar en polisnummer) bij de hand te hebben, als u een consult  
heeft bij uw huisarts. 
 
N.B. In principe is uw huisarts ook voor eerste hulp bereikbaar! Dit kan de zorgverzekering veel kosten 
besparen. 
 
Laatst bijgewerkt: augustus 2016 

 

Praktijken Koninginneweg 36  Praktijken Prinsen Bolwerk 12 
2012 GP      2011 MB 

 
Hr. M.A.B.M. Christiaanse, huisarts   Mw. M.A.M. van Bree, huisarts tel. 023-5320218  
tel. 023-5315886     (dinsdagmiddag en donderdag niet aanwezig) 
(aanwezig: dins-, donder- en vrijdag) 
Dr. Christiaanse heeft op woensdag geen   Hr. C. A. Zwart, huisarts 
spreekuur;       tel. 023-5326469 
de assistente is wel bereikbaar.    (gehele woensdag afwezig) 
Mw A. Kunenborg,  waarnemend huisarts 
(aanwezig: maandag in de praktijk van    Mw. I. van Rij, huisarts 
dr. Christiaanse)     (op woensdag (hele dag) en vrijdagochtend 
       aanwezig in de praktijk van Dr. Zwart; 
Mw J. Peters, huisarts tel. 023-5312822  op donderdagochtend in de praktijk van Dr. van 
Vanaf 1 april 2016 aanwezig; maandag,   Bree) 
dinsdagochtend, woensdag en vrijdag) 
Dhr. J. Laceulle , huisarts     Assistentes praktijken Prinsen Bolwerk: 
       Mw Cecile Stals 
Vanaf 1 april 2016 incidenteel aanwezig   Mw Hanan Yahyaoui 
Mw A. Kunenborg,  waarnemend huisarts  Mw Didi Arons 
(aanwezig: donderdag in de praktijk van  
dr. Peters)      Belangrijke informatie 
       * Op werkdagen kunt u ons onafgebroken bereiken 
Assistentes praktijken Koninginneweg:  van 8 tot 17 uur. 
Mw Janny Barger (tot 1 oktober)   * Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken, kunt u 
Mw Roline v. Pelser Berensberg   zich via het keuzemenu van de telefoon 
Mw Sunay Arslan     (toets 4) opgeven. Als u voor half 11 inspreekt 
       wordt u dezelfde dag teruggebeld met een 
Belangrijke informatie     “onbekend nummer”. Mocht u al weten dat u 
* Op werkdagen kunt u ons onafgebroken be-  gedurende een bepaalde tijd niet bereikbaar bent, 
reiken van 8 tot 17 uur. In het weekend en door   wilt u dat dan aangeven. Wilt u aub opnemen. 
de week na 17.00 uur belt u voor spoedgevallen  * Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aanvragen 
naar de Huisartsenpost. 023-5453200   via het keuzemenu (toets 3), maar als u dat lastig vindt 
* Herhalingsrecepten kunt u telefonisch aan-  ook via de assistente. U kunt ook gebruik maken van 
vragen, via het keuzemenu (toets 2), maar  de herhaalser-vice op de website. 
als u dat lastig vindt, ook via de assistente.  * Voor bloeddruk meten, urineonderzoek, injecties, 
	 	 	 	 	 	 	 oren uitspuiten etc. kunt u dagelijks terecht bij de  
       assistente tussen 9.00 en 9.45 uur zonder afspraak. 
       * Dokter Zwart heeft ’s morgens de lange consulten! 



    

ANTROPOSOFISCH CENTRUM HAARLEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw ontwerp 
 

In de afgelopen maanden is er door de architect hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp na de opmerkingen van 
de ARK in februari. Dat heeft geresulteerd in een geheel nieuw plan, dat inmiddels de goedkeuring heeft 
gekregen van de welstandscommissie (ARK). Met name aan de singelkant heeft het gebouw aan kracht 

gewonnen, terwijl het gebouw aan de voorzijde klassieker en minder onderscheidend is geworden. 
Al met al is er nu een prachtig ontwerp. De zomerperiode zullen we nu gebruiken om alles door te rekenen, 

zodat na de zomer de vergunningenprocedure en aanbesteding in gang kunnen worden gezet.  
 

Er is deze zomer heel hard doorgewerkt voor de nieuwbouw. We komen nu op het niveau van de details: komt 
er een spiegel boven de wasbak, waar komt de kapstok, wel of geen kastje onder de wasbak etc. Het hele 

vergunningtraject en de aanbesteding zal nog geruime tijd in beslag nemen maar we hopen in het nieuwe jaar 
te kunnen starten met de bouw. Vermoedelijke start van de bouw is januari 2017. 

 
Plattegrond 

  
Door het nieuwe ontwerp is ook de plattegrond gewijzigd. Onderstaand de plattegrond van de begane grond. 
De singelzijde van het gebouw kent nu een meer waaiervormig verloop en ook belangrijk is de nieuwe positie 

van de trap. De trap gaat nu tegenover de lift omhoog, in plaats van omlaag zoals in het vorige ontwerp. 
Daarmee kan een bezoek niet meer eindigen met het van de trap afrijden van de rolstoel die de lift uitrijdt.  

 

 
 

Op de uitgebreide website: antroposofischcentrumhaarlem.info vindt u de laatste informatie. 


