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Beste lezers,

We beleven met elkaar een erg span-
nende tijd. Alles wat tot nu toe zo ver-

trouwd was moeten we stukje bij beetje
loslaten. Steeds weer balanceren rond

de vraag: “Welke fysieke herinneringen
dragen we met ons mee naar de nieuwe

locatie en wat moeten we toch 
echt achterlaten?”

Over enkele weken komt er een grote
container te staan voor het straks al
weer “oude pand”. Deze container
staat straks gulzig  en met open mond
te wachten op alles wat wij willen af-
voeren.

Tegelijkertijd ligt er al een lange en
nieuwe weg voor ons, waarop alles
nog erg onzeker en nieuw is, met

steeds die onderliggende vraag: “Gaan
we met z’n allen wel passen in onze
nieuwe behuizing en kunnen we daar-
bij ook blijven vasthouden aan al dat-
gene dat ons met elkaar verbindt?
Kunnen we ons blijven vinden in onze
gemeenschappelijke arbeid aan het
grondmotief achter het erapeuti-
cum Aquamarijn:

“Het menswordingsproces”

In deze editie van Aquatinten hebben
we ons beziggehouden met dit proces
van het verhuizen. Diverse mensen
hebben hun eigen ervaringen of bele-
vingen aan “verhuizen” uitgewerkt in
een bijdrage aan deze editie.
Ook was het verheugend om de mo-
gelijkheid te hebben met foto’s het ge-
heel wat te verluchtigen. U zult foto’s
zien, die herinneringen oproepen aan
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die oude vertrouwde tijden, maar ook
zult u heel veel zien van wat voor ons
allen nieuw zal zijn.

In deze Aquatinten komen we elkaar
tegen op een drempel waar we met z’n
allen over heen willen om die nieuwe
en erg lang voorbereide weg verder te
onderzoeken. We wensen u de weg
over de drempel met veel leesplezier.

Deze tijd was een tijd van hard wer-
ken, weinig rust en voortdurend in de
weer met de blik vooruit.
Als we eenmaal de deur achter ons
dicht hebben gedaan komt er hopelijk
een tijd van rust en de gelegenheid
om weer goed te slapen. Daarom leek
het ons goed om als thema voor de
volgende Aquatinten te kiezen voor :
“De Slaap”. Liefst in de breedste zin
van het woord. Als u ideeën hebt, of

anderszins een bijdrage zou kunnen
geven rond dit thema, dan kunnen we
ons zeker weer verheugen op een  vol-
gende lezenswaardige Aquatinten.

Namens de redactie van Aquatinten,
Gerard Rotteveel

Verhuizen
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Ons Vijfde Huis

Twintig jaar geleden hebben we het
pand in de Wetstraat betrokken. Het

grote voordeel was dat we vanuit één in
twee panden kwamen te zitten, met

alle therapeuten en artsen bij elkaar in
één groot pand. We wisten toen al dat
de ruimte voor de huisartsenpraktijk

aan de krappe kant was, maar het en-
thousiasme om samen te kunnen wer-

ken oversteeg alles. 

In de loop der jaren en de verande-
rende eisen van deze tijd begonnen
feiten als niet kunnen parkeren, geen
lift in het pand, de steile trap voor ou-
dere mensen, geen centrale balie (wat

we ook ophangen in het halletje bij de
voordeur, nieuwe patiënten verdwa-
len bij regelmaat in het pand de eer-
ste keer dat ze binnenkomen), het
gordijntje in de ruimte van de assis-
tentes, de kleine fysiotherapiecabines
en gehorigheid, ons steeds meer op te
breken.

Zo’n 8 jaar geleden begonnen we aan
te geven dat de huisartsenpraktijk uit
zijn voegen begon te barsten. Bij
drukke spreekuren zitten de mensen
letterlijk op de trap en in de gang. We
zijn eerst in gesprek gegaan of we als
medewerkersgroep de beslissing kon-
den dragen om te gaan verhuizen. Er
zijn ook werkruimtes in het huidige
pand die prima zijn. Vervolgens heb-
ben we wensenlijstjes voor een
nieuwe locatie uitgewisseld en met el-
kaar in beeld gebracht. Jarenlang heb-

ben we naar een nieuwe zelfstandige
locatie gezocht. De huur was te hoog,
de kosten voor een verbouwing naar
onze wensen waren ook steeds te
hoog; gezien de regionale functie van
onze praktijk waren locaties te ver uit
het centrum. Eenmaal kregen we het
net niet op tijd rond met een samen-
werking met de toenmalige Oranje
Apotheek en ging het pand aan onze
neus voorbij. Zo was er altijd wat.

Tot we gevraagd werden te participe-
ren in een laatste A-H O E D (Apo-
theek en Huisartsen Onder Een Dak)
vorming in Arnhem Noord. Alle an-
dere huisartsen buiten de huidige art-
sengroep voor het nieuwe centrum
zaten al in een (A-)H O E D in Arnhem
Noord. Gezien de nieuwe ontwikke-
lingen in de Gezondheidszorg en de
eisen van de zorgverzekeraars om
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meer samen te werken, leek dit een
uitgelezen kans. Maar hoe om te gaan
met het geheel van het erapeuti-
cum hierin? Na veel overleg stond de
groep open voor het gegeven, dat wij
als geheel wilden meegaan en niet al-
leen de huisartsen. Met het grote aan-
tal vierkante meters die we dan nodig

hadden was het niet eenvoudig om
een pand te vinden waar we met zijn
allen in konden en dan ook nog in de
regio rondom centrum Noord.

Totdat de mogelijkheid van School III
via Volkshuisvesting in beeld kwam.
Een bijzonder pand, een oude thea-

terschool, onder monumentenzorg,
lokalen van vijf meter hoog, een zol-
der met een groot oppervlak die nooit
gebruikt was. U kunt zich voorstellen,
dat het heel wat tekenarbeid heeft ge-
kost voordat het zichtbaar werd dat
het echt mogelijk was.
Het betekende ook huren op com-
mercieel niveau en uit de veilige situ-
atie weg van het eigen bezit met
kleine resthypotheek, maar waar geen
mogelijkheden tot verbetering waren
op het niveau dat we wilden. Het
heeft heel wat gevraagd van ons als
groep om die stap te durven zetten in
deze onzekere tijden van tarieven die
omlaag gaan, crisis, omlaag gaande 
huizenprijzen, daar waar we immers
ons pand moeten verkopen om die
stap mogelijk te maken.

We moeten stappen vooruit zetten

Verhuizen
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om ons verder te kunnen ontwikkelen
in wat de huidige tijd van ons vraagt.
Hebben we vertrouwen in onze eigen
ontwikkeling en hebben we er ver-
trouwen in dat we de weg weten te
vinden om de antroposofische ge-
zondheidszorg zo te kunnen brengen
dat we de hedendaagse mens kunnen
blijven aanspreken? Kunnen we de
ontwikkelingen van de ketenzorg
(diabetes, COPD, preventie voor hart-
en vaatziektes) spreekuren, zo vorm
blijven geven dat we daar op onze
eigen manier inhoud aan kunnen blij-
ven geven binnen de reguliere kaders?
In 2001 hebben we middels een open
dag het 21-jarig bestaan van het e-
rapeuticum gevierd. We hadden het
gevoel dat we uit de pioniersfase weg
waren, dat we op de De Wetstraat een
stevig geheel geworden waren en we
de volwassenheid van het erapeuti-

cum vorm konden gaan geven.

Nu staan we voor het punt: zijn we
volwassen geworden en durven we de
crises van de huidige tijd het hoofd te
bieden door het maken van stevige
stappen en het aanzetten tot nieuwe
ontwikkelingen. De setting van het
erapeuticum samen met reguliere
zorg biedt ons uitdagingen waarin we
hopen tot samenwerking en wissel-
werking te kunnen komen en zicht-
baarder te kunnen worden voor
mensen die op zoek zijn naar andere
zorg. Kunnen we ons zelf sterker pro-
fileren en uitgroeien tot een gezond
en stevig gezondheidscentrum. Daar-
bij hebben we de grote wens dat het
erapeuticum gedragen wordt door
een grote patiëntengroep, die er voor
staat dat deze vorm van gezondheids-
zorg, die gewenst wordt ook zicht-

baarder wordt en mee helpt om deze
ontwikkeling ook mogelijk te maken.

We hebben heel wat doorgemaakt en
ervaren aan dit hele proces, om nog
maar niet te spreken van de prakti-
sche invulling van dit proces om het
te verwezenlijken met al die vergade-
ringen, deadlines, keuzes maken
steeds maar weer, enzovoort.

We hopen van harte dat het resultaat
u aanspreekt, dat u er graag komt en
ons steunt naar de toekomst toe. We
hebben ons best gedaan om de wacht-
ruimtes tot centrale ontmoetings-
plekken te maken.

Graag tot ziens in het nieuwe pand !

Barbera Bischot

Aquatinten 
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Naar een andere

woonplek

“Verhuizen is één van de ingrijpendste
ervaringen van een mens” 

zegt een psychiater...

Twee keer was ik genoodzaakt te ver-
huizen. Door verkoop van het pand
waarin ik woonde en de keer daarop
doordat ik in allerlei opzichten over-
last ondervond; intimiderende tele-
foontjes, drugs, een moord van een
publieke vrouw, inbraak, stenen
gooien door de ruit ….
't Was tevéél. Ik ging letterlijk op de
vlucht; tijdelijk ergens anders verblij-
ven totdat ik een andere woning aan-
geboden kreeg.
Ik was niet meer in staat mij te ver-

binden met mijn woonomgeving en
de mensen.
Hoewel ik geen conservatorium heb
genoten, heette ik “de pianojuffrouw”.
Er was  - ondanks de steeds minder
wordende woonomstandigheden –
wonderlijk veel tolerantie t.a.v. mijn
urendurende pianospel.
Maar daar stond tegenover dat kleine
kinderen het ook weleens mochten
proberen of soms wel muziekles kre-
gen; een eigen keuze van het kind.
Het derde onderkomen was een grote
maisonette, maar met een beperking
t.a.v. contact met de aarde; door de
hoge ramen zag ik prachtige luchten,
maar geen aarde, en geen mensen.
En toch, door o.a. deelname aan een
bewonerscommissie kreeg ik warme,
betrokken contacten in mijn omge-
ving. Als dát er eenmaal is, krijg ik
houvast.

Het is als een bron – van binnen naar
buiten – van buiten naar binnen (ge-
vend – voedend).
Er zijn vertrouwde mensen, ver-
trouwde geluiden, bewegingen van
mensen in mijn omgeving en dan …
komt er een kink in de kabel.
“Weet je dat daar beneden jou, man-
nen met pistolen komen” zegt mijn
Chileense buurman?
Een zielig hoopje vrouw met een baby,
dacht ik, maar nee ... Weg wezen en
direct, denk ik en dat lukt.
Ik kom in een andere wijk in een klein
huis terecht, maar met gezellige bin-
nenruimten en, wat voor mijn be-
langrijk is; de aarde om mij heen!
Een klein tuintje voor en achter en
geen zicht op auto’s.
Maar ... ik voel me moederziel alleen.
Ik kijk, aan beide kanten van mijn
huis, op twee blinde muren.

Verhuizen
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Ai, ik wil er wel dwars doorheen kij-
ken!
Mijn naaste buren zijn eerst niet zo
gecharmeerd van een piano.

Een soort heimwee maakt zich mees-
ter van mij naar mijn vorige huis en
vooral naar de mensen. Maar dan ge-
beurt het toch … door zelfwerkzaam-

heid, stapje voor stapje via zorg voor
mijn kat, via tuinieren, ach, ik moet
toch bij iemand een sleutel kwijt …
Zo kwamen er steeds meer contacten
tot stand, warmte naar elkaar, op
noodzakelijke momenten er voor el-
kaar zijn.
En nu?
De muren herbergen bekende men-
sen; zijn ze doorzichtig geworden?
Mijn piano mag klinken: graag zelfs!
Met een buurman maak ik gekkig-
heid.
Het leeft, er is warmte en er is be-
trokkenheid en zo kom ik aan op mijn
plek.                                                              

Ineke Wouters

Aquatinten 
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Wie kann man

bauen ohne 

Steine(r)?

Als je zonder vooroordelen kijkt naar
de menselijke gestalte en naar de

vormkwaliteiten van het menselijk
lichaam in zijn geheel, maar ook in
detail, dan moet je toch tot de con-
clusie komen dat deze gestalte niet
tot stand gekomen kan zijn door de
werkzaamheid van alleen maar fy-

siek chemische aardekrachten, maar
dat het eigenlijk zijn oorsprong heeft

liggen in
de ‘Geistgestalt’ van de mens, die
zich in de loop van de embryonale
ontwikkeling gaat verbinden met

deze materiële lichamelijkheid.                                                                                                                                

Het geestwezen bouwt als het ware
eerst zijn eigen huis in de embryo-

nale ontwikkeling om dan bij de ge-
boorte zijn intrek te nemen in het nog
lang niet afgebouwde huis. Het staat
als het ware nog in de steigers. In het
embryo ontwikkelt het geestwezen
zijn ‘huis van zijn dromen’, maar di-
rect na de geboorte doet hij zijn in-
trede in het leven van alle dag. Er
komt van alles op hem af waar hij zich
ook weer mee uiteen moet zetten, dat
maakt het ook noodzakelijk om aan
zijn huis te blijven sleutelen, soms
moet hij het zelfs verbouwen.
Langs de weg van de zintuigen, de
ademhaling en ook de voeding,
komen allerlei prikkels op hem af,
goede en minder goede invloeden
vanuit de buitenwereld en daar moet
hij iets mee.  Hij moet werken aan de
afbakening van zijn ruimtes, een
evenwichtige verhouding vinden tot
al die invloeden vanuit de buitenwe-

reld. Bovendien moet hij het materi-
aal waarmee hij zijn huis heeft opge-
bouwd en dat hij van zijn ouders
aangereikt heeft gekregen, de blauw-
druk in ieder geval als een eerste
bouwplan voor zijn huis ook voortdu-
rend aanpassen aan zijn eigen inzich-
ten. Hoe hij het door alle ervaringen
aan de buitenwereld zou willen ver-
anderen. Er is dan weer werk aan de
winkel. Maar daar heeft hij ook tijd en
energie voor nodig.   
Van tijd tot tijd moet er dan ook een
bordje op de deur met ‘wegens ver-
bouwing gesloten’. Dan moet hij orde
op zaken stellen in zijn eigen huis en
mogelijk van alles veranderen aan de
inrichting. Misschien moet er iets ver-
beterd worden aan de isolering, maar
het kan ook mogelijk zijn dat er veel
meer licht in het huis moet schijnen,
of, en dat is natuurlijk heel erg be-

Verhuizen
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langrijk, moet er van alles verbeterd
worden in de ventilatie. Een mogelijk-
heid om aan zo’n verbouwing te be-
ginnen, wordt het jonge kind geboden
door bijvoorbeeld de kinderziekten die
we tegenwoordig nauwelijks meer
meemaken, maar die, als het volgens
de regels zou verlopen, het kind kun-
nen helpen aan hoge koorts. Zo kan
het ook fundamenteel werken aan een
goede centrale verwarming in huis.
Vooral in de eerste zeven jaar ontwik-
kelt het kind zich vooral koortsachtig
in de bouw van een huis, waarin hij nu
wat langer kan vertoeven, zonder als-
maar met de fysieke bouw bezig te
zijn. Hij zou eigenlijk die buitenwereld
beter willen leren kennen,. Er is zoveel
om hem heen, waar hij iets mee zou
willen doen, maar hij moet hiertoe
ook de vaardigheid leren ontwikkelen.
Maar dat vraagt van hem nu ook rust,

niet alsmaar bezig zijn met problemen
oplossen in het huis en de inrichting,
maar een stukje fysieke vrijheid, waar-
mee je kunt gaan doen, wat je graag
zou willen doen.
Gelukkig kennen we als mens het
ritme. Tal van ritmen helpen ons iets
te ontwikkelen van evenwicht, waarin
we steeds weer het midden kunnen
vinden tussen uitersten.
Zo kennen we de in- en uitademing als
een heel fundamenteel ritme, de hart-
slag, als ritme tussen maximale sa-
mentrekking en ontspanning. Ook
een gezonde balans tussen het wakker
zijn en het slapen. Je zou kunnen zeg-
gen, elk orgaan heeft zo z’n eigen
ritme, maar ook nog het ritme in de
samenwerking van orgaansystemen.
De ritmen geven ons de mogelijkheid
om steeds geworden situaties opnieuw
in beweging te brengen.

Overdag zijn we met al onze zintuigen
intensief verbonden met de buitenwe-
reld. We zijn actief in de weer in die
buitenwereld en we nemen alles in ons
op.  Die activiteit werkt afbrekend op
onze organisatie, ons huis. Elke dag
weer is het goed rusten na gedane ar-
beid. We gaan slapen. 
Die slaap geeft ons een bewustzijns-
toestand, waarin we ons niet hoeven
bezig te houden met die buitenwereld.
In de nacht gaat ons geestwezen aan
het werk, brengt ons huis weer op
orde, alles wordt weer schoongemaakt
en alle afval verwerkt. Elke nacht zijn
we dus vanuit ons geestwezen in de
weer met een soort grote schoon-
maak. Alles wat afgebroken is tijdens
ons dagbewustzijn wordt weer omge-
vormd, geregenereerd, zodat we ‘s
morgens weer met frisse moed ont-
waken om aan een nieuwe dag te be-
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ginnen.
Als je zo kijkt naar die balans tussen
in- en uitademen, tussen inslapen en
weer wakker worden, dan zien we
daarin het beeld in verschijning
komen van een excarnatie- en een in-
carnatieproces.
In de nacht verbinden we ons weer
met de oerbeelden van onze mens-
wording. Die verzorgen ook die om-
vorming, die regeneratie. En als het
allemaal goed verloopt, dan worden
we ‘s morgens wakker in een geheel
schoongemaakt huis.
Nu kunnen we de dag weer beginnen
met een instrument, waarmee we
alles kunnen doen en afwerken wat
we ons hebben voorgenomen.
Eigenlijk zijn we als mens voortdu-
rend bezig met verhuizen, interne rei-
nigingsprocessen, omvormings-
processen, die ons in staat stellen om

ons huis in te zetten in alle activitei-
ten, die op onze weg van ons gevraagd
worden.
Wat zo hoopgevend is, is, dat het huis
nooit echt klaar komt, en dat we
voortdurend bezig zullen blijven met
orde op zaken stellen, met inrichting
en alles wat daarbij komt.
Zo hebben we ook steeds weer de mo-
gelijkheid om dingen te veranderen in
ons zelf. We kunnen de verstarring als
het ware opheffen, door er verleven-
diging tegenover te stellen.
Maar dat vraagt dus steeds van ons :
inruimen en weer uitruimen.
Als wij dus nu voor die verhuizing
staan van het erapeuticum Aqua-
marijn naar School III, dan herkennen
we  al die processen en moeilijkheden,
die op ons af komen en die daar echt
ook bij horen, van binnen uit. We er-
varen ze immers voortdurend aan den

lijve.
We kunnen alle energie stoppen in de
verhuizings-logistiek, er veel man-
kracht in stoppen, maar het belang-
rijkste werk wordt verricht in de
nacht, daar waar we ons verbonden
kunnen weten met de oorsprong van
die “Geistgestalt” van het erapeuti-
cum Aquamarijn.

Gerard Rotteveel

Verhuizen
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Het kind en zijn huis

De eerste 7 jaren in het kinderleven is
het thema “uisraken in het eigen li-

chaam”. Je kunt zeggen dat als een
kind  thuis is in zijn lichaam het echt op
aarde is. Pas dan kan het nieuwe wegen

gaan bewandelen. 

In de antroposofie gaan we ervan uit
dat het kind, als het op aarde geboren
wordt, geen onbeschreven blad is. In
vorige incarnaties heeft het al van
alles meegemaakt en geleerd. Al deze
ervaringen neemt het mee naar de
aarde, evenals verwachtingen over
wat er in dit leven geleerd en ontwik-
keld kan worden en ook over wie het
gaat ontmoeten op zijn levenspad.
Ieder kind komt dus op aarde met een
geheel eigen levensplan. Dit is de vrije

geestelijke kant van het lot.
Het leven op aarde is gebonden aan
een lichaam. Ook een nieuw lichaam
is geen onbeschreven blad. Een kind
wordt geboren in een bepaalde erfe-
lijkheidsstroom met zijn specifieke
kenmerken en op een plek met wijs-
heid en ervaring die kenmerkend zijn
voor een bepaald land, volk, enzo-
voort.  Daarnaast zijn er ook nog de
unieke lichamelijke kenmerken van
dit kind. Op grond van het levensplan
wordt bepaald waar, in welke erfelijk-
heidsstroom, op welke plek op aarde
het kind het beste geboren kan wor-
den. Dit is de lichamelijk gebonden
kant van het lot en het resultaat van
een ontwikkeling die zich op aarde
heeft afgespeeld.

Bij alles wat een kind leert, zoals
staan, lopen, klimmen, fietsen , spre-

ken, enzovoort,  is het bezig thuis te
raken in zijn lichaam. Alle vaardighe-
den moeten opnieuw geleerd worden
zodat het past bij het hier en nu, met
andere woorden: alles moet zo goed
mogelijk worden aangepast aan de
mogelijkheden van het lichaam en
aan de - vanuit het voorgeboortelijke
meegenomen - verwachtingen van
het kind zelf. Het is de bedoeling dat
het kind alle wijsheid en ervaring van
het lichaam tot zijn beschikking
heeft, dat het zich als het ware hele-
maal identificeert met zijn lichaam
(het oude) zodat het vol vertrouwen
aan dit leven kan beginnen (het
nieuwe). 
De wijze waarop wij met kleine kinde-
ren omgaan in de verzorging en
(op)voeding is sterk bepaald door
deze  uitgangspunten met betrekking
tot het wezen en de herkomst van het
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kind. Daarom is het ook zo belangrijk
dat het kind met vreugde in zijn li-
chaam thuisraakt en kan wonen.

De zintuigen spelen een belangrijke
rol bij de verbinding van de ziel met
het lichaam.
In de eerste zevenjaars periode zijn
dat vooral de onderste vier zintuigen:
tastzin, levenszin, evenwichtszin en
bewegingszin. Van deze vier zijn de
tastzin en de levenszin het meest op
het lichamelijke en de lichamelijke
processen gericht. Een goede ontwik-
keling van deze zintuigen zorgt voor
een stevige basis voor het bewonen
van het lichaam.
Het kleine kind geeft zich helemaal
over aan alle indrukken om hem
heen. Voor zijn groei en ontwikkeling
zijn deze indrukken voedsel net als
het “echte” eten. Logisch dat het be-

langrijk is om veel aandacht te schen-
ken aan de kwaliteit van dit voedsel.

Hoe raken we het kind aan?  Van welk
materiaal zijn de kleertjes gemaakt?
Speelt het met écht speelgoed?  
De tastzin zit overal in de huid en laat
het kind zichzelf ervaren. Door een
goed en gezond ontwikkelde tastzin
voelt het kind zich zeker van zichzelf
en de wereld. Het voelt zich veilig en
geborgen en ervaart:  “de wereld is
waar”.
Zoals de tastzin overal in onze huid
zit zo zit de levenszin overal aan de
binnenkant. Door de levenszin kan
het kind zichzelf als een eenheid er-
varen. Voor een baby is dit niet van-
zelfsprekend, hij moet de verbinding
met het lichaam nog tot stand bren-
gen.  Voor de geboorte was hij één
met de moeder. Een eenheid die ver-

gelijkbaar is met de eenheid waar het
kind vandaan kwam in de geestelijke
wereld. Met het geboren worden
komt het los uit die eenheid en krijgt
het een uniek en eigen leven. 

Een rustige, harmonische toestand en
ritme zijn verzorgend en voedend
voor de levenszin. Ritmen komen uit
de kosmische wereld. Alles in ons li-
chaam dat met de levensprocessen te
maken heeft verloopt ritmisch en je
kunt zeggen dat we daarin nog ver-
bonden zijn met de kosmos. In deze
ritmische processen leeft het kind
nog helemaal. Alles wat niet ritmisch
verloopt komt uit het waakbewustzijn
en past daarom nog niet bij het kleine
kind. Rust en ritme zorgen voor een
basale ervaring van eenheid en een
positief lichaamsbeleven:” de wereld
is goed”.

Verhuizen
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Door het kind de tijd en rust te geven
om in zijn lichaam thuis te raken
geven we het de mogelijkheid om met
vreugde en vol vertrouwen in zijn lijf,
zijn huis te wonen.

Hilleguus Bos
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Verhuizen is 

maatwerk                                                   

Samen op weg  zijn
zoeken naar wat worden wil

op nieuwe gronden

Op maat
Er zijn hier en daar nog kledingwin-
kels waar ze precies op jouw maat en
keuze kleding maken. “Taylor made
clothing” staat er op hun winkelruit.
Ze meten nauwkeurig je maten op.
Tonen de kleuren en materialen en
vertellen je honderd uit over de vele
mogelijkheden en ontwerpen om pre-
cies dat pak voor je te maken waar je
je helemaal in thuis voelt. Zo krijg je
(nou ja, krijg je) precies wat je hebben
wilt. Het zit je als gegoten. Maar dat
vraagt om voorbereiding: Hoe weet je

precies wat je hebben wilt? Is het niet
gewoon veel gemakkelijker om een
doorsnee confectiepak te kopen? En
nog veel goedkoper ook. Een bewuste
keuze vraagt om aandacht. Het is
spannend om er achter te komen wat
je eigenlijk wilt en hoe je dat wilt be-
reiken. 
Ideaal
Het wordt spannender als je met een
groep een nieuw “pak” aanschaft. Bij-
voorbeeld zoals wij, als erapeuti-
cum Aquamarijn, gaan verhuizen.
Dan kan het ook ingewikkeld worden
als je, zoveel hoofden zoveel zinnen,
zoekt naar eensluidende keuzes voor
de nieuwe behuizing waar je met ie-
dereen, artsen, therapeuten en pa-
tiënten, precies in wilt passen, als
“maatwerk”. Maatwerk krijgt zo een
tweede betekenis als voorwaarde. Het
helpt als je maten van elkaar bent, als

je samenwerkt. Het is dan gemakke-
lijker om offers te brengen, concessies
te doen, overtuigd als je samen bent
van de waarde van een ideaal. In onze
situatie: “de Antroposofische gezond-
heidskunst”. In wezen is de Antropo-
sofische gezondheidskunst van zich
zelf ook al maatwerk in de gezond-
heidszorg. Dit door ervaringen in te
zien maakt enthousiast. Hierdoor
worden we geholpen het met elkaar
eens te worden en zo te staan voor dit
ideaal. 
Samen
Het verhuisproces is in beweging. De
inrichtingsgroep kiest de vloerbedek-
king, de bekleding van de muren, de
verlichting en de kleuren. Ook stem-
men zij het meubilair af op  persoon-
lijke behoeften. Het meubilair dat in
de oude behuizing vertrouwd en (nog)
goed van kwaliteit is verhuizen we
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mee. De bouwers zijn druk in de weer
opdat zij op 1 juni klaar zullen zijn. Na
de oplevering nemen artsen, thera-
peuten en patiënten de taak van de

bouwers over. Op de bouw volgt de
“zelfwerkzaamheid”. Dat is naar mijn
ervaring heel leuk! Samen een muur
schilderen is elkaar op een bijzondere

manier ontmoeten. Kansen om van
elkaar te weten te komen, te leren
kennen. Zo groeien wij in samenwer-
king als erapeuticum Aquamarijn
het nieuwe huis in. Een nieuwe fase
voor het erapeuticum Aquamarijn
kan dan van start gaan.
Maatwerk
Moge wij als erapeuticum Aquama-
rijn in de nieuwe behuizing onze weg
vinden in een wordend besef dat de
antroposofische gezondheidskunst
een erkende steeds steviger wordende
plaats verdient en met onze hulp gaat
innemen in de dagelijkse gezond-
heidszorg als maatwerk voor Arnhem.

Hans van Tol
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Van Het Bestuur

In december schreef ik dat ik in ja-
nuari als coördinator aan de slag zou
gaan. We zijn nu we drie maanden en
een hoop werk verder.
In januari hebben we de website weer
in de lucht gekregen met als kenmerk
de heldere keuzestructuur die de be-
zoeker door de beschikbare informa-
tie loodst. Bezoekers krijgen snel
informatie over wie, waar en wanneer
te bereiken is en ook de informatie
over de cursussen die Aquamarijn or-
ganiseert, de Antroposofische Biblio-
theek en de Boekentafel Arnhem is
snel te vinden.
Ondertussen nadert de verhuizing.
De planning is dat we 1 juni kunnen
beginnen met het afwerken van het
nieuwe pand aan Onder de Linden. De

verhuisplanning, het opzeggen van
contracten, het uitzoeken van nieuwe
contractverleners, de vakantieplan-
ning en het communicatieplan voor
de verhuizing vragen veel aandacht.
Evenals de gesprekken met de ver-
huurder, de toekomstige medehuur-
ders en ons eigen team over wie in
welke ruimte wil werken vereist een
goede afstemming.
Het wordt een unieke kans om Aqua-
marijn in de wijk en in Arnhem een
gezicht te geven.

De weg naar het nieuwe pand schudt
alle routines weer even op, zaken die
nu ‘als vanzelf ’ gebeuren zullen we
opnieuw moeten uitdenken en in ons
gewoontelichaam krijgen. Daarbij
moeten we zakelijke en heldere af-
spraken maken, met elkaar en met
onze medehuurders in  de nieuwe lo-

catie. De interne sturing gaan we up-
daten of opnieuw vormgeven. Het
economisch leven en het rechtsleven
van Aquamarijn gaan we vitaliseren.

We willen het bereik van Aquamarijn
vergroten en zullen de groeimogelijk-
heden in kaart moeten brengen, een
marketingstrategie ontwikkelen en de
profilering handen en voeten geven.
Om de interne sturing in het bewust-
zijn te krijgen heb ik met bijna ieder
teamlid een gesprek gevoerd over de
energievreters en energiegevers
daarin.
In april zullen we op de halaarlijkse
heidag ‘Aquavisie’ de fase van het e-
rapeuticum als organisatie bestude-
ren.

Coördinator Wieneke Groot

Verhuizen

Aquatinten Thema verhuizen WEBSITE_Opmaak 1  16-12-2013  11:57  Pagina 33



Aquatinten 

Aquatinten Thema verhuizen WEBSITE_Opmaak 1  16-12-2013  11:57  Pagina 34



Verhuizen

Aquatinten Thema verhuizen WEBSITE_Opmaak 1  16-12-2013  11:57  Pagina 35
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Afscheid en andere

verhuisperikelen

Acht jaar geleden kwam ik in het e-
rapeuticum werken als verpleegkundige

voor de uitwendige therapie. Er werd
toen al druk gezocht naar een passend

gebouw, want Aquamarijn wilde ver-
huizen. En nu is het dan zover: over een

klein half jaar zitten we in ons nieuwe
monumentale gebouw. In het afgelopen
jaar heb ik al een interne verhuizing ge-
maakt: van therapeut in het erapeu-
ticum naar praktijkverpleegkundige in

de huisartsenpraktijk. 

Bij een verhuizing hoort afscheid
nemen van wat je achterlaat. Dat doet
pijn. De uitwendige therapie is voor
mij iets heiligs en biedt een heel in-
tieme manier om mensen te begelei-
den bij ziekte- en zingevingsvragen.

Het contact met patiënten die ik de
afgelopen jaren zag en het werken
met mijn handen, zal ik enorm mis-
sen. 

Bij een verhuizing kijk je ook wat je
wilt bewaren en mee wilt nemen. In
Aquamarijn werkt een grote groep
therapeuten, die met veel betrokken-
heid en deskundigheid zorg verleent.
Via deze therapieën en de antroposo-
fische visie kunnen we patiënten veel
bieden ter ondersteuning. Dit neem ik
graag mee. 

Bij een verhuizing ontstaat iets
nieuws. Vol verwachting ben ik over
mijn nieuwe functie. In de reguliere
huisartsenzorg vinden veel ontwikke-
lingen plaats. Er zijn bijvoorbeeld al-
lerlei richtlijnen waaraan spreekuren
en huisartsenzorg moeten voldoen.

Voor mij is het een uitdaging om mee
te gaan in de ontwikkelingen van deze
tijd en te kijken hoe ik dit kan verta-
len naar onze antroposofische prak-
tijk en de vraag die onze patiënten
ons stellen. 

Het nieuwe gebouw bewonen we met
vele andere reguliere hulpverleners.
Voor mij werkt dit verruimend. Het
lijkt mij een uitdaging om met hen de
samenwerking te zoeken en te kijken
wat daarin kan ontstaan. 

Anita Janssen, 
praktijkverpleegkundige
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Altijd Onderweg

Verhuizen voor je plezier? Een ver-
trouwde leefomgeving verruilen voor

een nieuwe, dat doen de meeste mensen
niet voor hun lol. Het gedoe en geregel

om een nieuwe plek te vinden en al je
spullen erheen te krijgen is één ding.

Ook emotioneel vraagt een verhuizing
het nodige van een mens. Toch zijn er

mensen, hele bevolkingsgroepen zelfs,
voor wie verhuizen “the way of life” is.

Hoe beleven nomaden hun 
constante verhuizing?

Ron Visser, van wiens hand de meeste
foto's in deze Aquatinten zijn, zou je
een nomade kunnen noemen. Ten-
minste, hij is regelmatig voor langere
tijd onderweg. Wij vroegen hem naar
zijn ervaringen. Hieronder een collage
van delen van Ron’s verhaal.

Een jaar rijden door Europa
Zo'n vijftien jaar geleden trok Ron
ruim een jaar rond in een verbouwde
bus, samen met een vrouw en twee
meisjes (destijds 9 en 11 jaar oud).
“Geen camper!” zegt Ron er met na-
druk bij. Aan de buitenkant van de
bus zag je niet dat het een “woonbus”
was. Ze reisden door verschillende
landen langs bezienswaardigheden,
met het doel om de meisjes Europa te
laten zien “voordat het in de fik
stond” . Het was geen zwervend be-
staan. Ze bleven op een plek totdat ze
daar uitgekeken waren. Dat kon na
een dag zijn, of langer. Dan gingen ze
naar een volgend punt. 

Spontaniteit
“Je laat je verrassen door wat je on-
derweg tegenkomt. Bijvoorbeeld: we
hadden gepland in een plaatsje on-

derweg iets te gaan eten. Eenmaal
daar, vinden we een restaurantje. Er
is niemand te bekennen, maar de ta-
fels zijn prachtig gedekt voor een
groot gezelschap. We roepen en er
komt een vrouwtje tevoorschijn. Ze
vertelt dat er gedekt is voor een brui-
loft, dus willen we weer gaan. Maar
daar denkt de vrouw heel anders over:
zij ziet ons als gasten, en staat erop
dat we aanschuiven. Die spontaniteit,
daar gaat het om. Je moet die stroom
ingaan, loslaten.”

Vervuilen
“Het klinkt romantisch, maar het is
zwaar hoor!” Kamperen deden ze al-
tijd “wild”. Geen luxe van een douche
of wasmachine; wassen gebeurde bui-
ten, in een riviertje: “Koud!”. 'Het
moeilijkst is het om jezelf schoon te
houden. Je kleding, jezelf, de auto. 
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Het maakt je allemaal niet meer uit,
als de auto maar rijdt en je te eten
hebt. Je verliest je besef van tijd.” On-
derweg zagen ze veel reizende men-

sen die vervuilden, vervaagden. Maar
… je moet uiteindelijk wel terug de
maatschappij in.

Tijdloos
“Een reizend leven is tijdloos. Je leeft
in het nu, doet je eigen ding. Niet ego-
centrisch, want je neemt wel je ver-
antwoording. Je moet bijvoorbeeld
goed voelen waar je gaat staan om de
nacht door te brengen. En je wasje in
de beek doe je met biologisch was-
middel, om het milieu geen schade toe
te brengen.”

Voelen en denken
“Leven in het nu. Anton Heijboer zou
zeggen: “Terug naar de oer”. Wat daar
moeilijk aan is? Je komt in strijd met
je verstand. Het denken staat het luis-
teren naar wie je echt bent in de weg.
Ik zeg altijd: "Verbeeld je niets, je bent
gewoon en zoogdier." Denken laat je
niet de werkelijkheid zien, denken is
oordelen. Het denken is gevormd door
school: je leert dat de werkelijkheid zo
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Verhuizen

en zo in elkaar zou zitten. Stoppen
met denken lijkt eng, maar je hebt in-
stinct, je loopt heus niet het vuur in als
je stopt met denken. Denken kun je
gebruiken om ervaringen te halen uit
wat je meemaakt. Het gaat erom ge-
woon jezelf te zijn, niet te denken. Stil
te kunnen zijn van binnen.”

Kinderen
“Het contact met vreemde culturen,
de indrukken die je op zo'n reis op-
doet, hebben de twee meisjes een stuk
wijzer gemaakt. Je leert vanzelf waar
je op moet letten, waar je naar moet
kijken in een vreemde omgeving. Dat
leer je thuis of op school niet. De
meisjes hadden voor een jaar school-
boeken mee, waar ze zelf uit werkten.
Soms deden ze weken niets, en dan in
korte tijd een heleboel. Bij thuiskomst
bleek dat ze hun schoolwerk goed

hadden gedaan: ze mochten beiden
een klas overslaan. Inmiddels zijn ze
succesvolle, volwassen vrouwen.”

Vrijheid en stilte
“Het is puur alleen de vrijheid (het-
geen ‘t onderweg zijn zo aantrekkelijk
maakt). De bergen zijn daar voor mij
een symbool voor. Beneden zit je in je
T-shirt, en boven rijd je achter een
sneeuwschuiver. Het uitzicht, de
stilte. Je kunt je verwonderen. Bij-
voorbeeld als je op een steen zit te
praten terwijl een bergmarmot op 50
centimeter afstand zit te luisteren.”
Lachend: “Als ik toen had zitten den-
ken, dan waren die marmotten allang
pleite geweest.”

“Dat je het vele zenden (telefoontjes,
enzovoort) van de mensen niet meer
om je heen hebt, dat voel je. Zoals je

een stilte ervaart als je op een boom
toeloopt: onder het bladerdak is alles
gedempt; de geluiden, de tempera-
tuur. Als je van de stilte naar de stad
gaat, dan voel je pas hoe druk de stad
is. Ik ben een beetje verslaafd aan die
vrijheid, het hebben van jouw eigen
stukkie aarde.” 

Verhuizen
Drie maanden geleden heeft Ron zijn
bus ingeruild voor een personenauto.
Een financieel gemotiveerde keuze,
helaas. Nu zoekt hij een afgelegen
huisje in Frankrijk. Ook al woont hij
op een uniek plekje aan de rand van
Amsterdam, hij ervaart er niet genoeg
vrijheid. Er zijn toch altijd buren die er
last van hebben wanneer je muziek
maakt, een haan hebt of een fikkie
steekt. De vrijheid om te kunnen zijn
wie je bent, die vindt hij onderweg, en
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hopelijk straks in Frankrijk. 

Overigens, Ron heeft onderweg zijn
nog nooit vergeleken met verhuizen.
Desgevraagd merkt hij op dat het voor
hem niet hetzelfde is, c.q. niets met el-
kaar te maken heeft. “Een huisje is een
ogenschijnlijke veiligheid. Ik zie mijn
huis als een soort muizenhol. Ik slaap
er, leef er op een vierkante meter met
mijn gitaar, computer, de tafel en de
bank. De rest gebruik ik eigenlijk niet.
Ik ben het liefst buiten. Verhuizen is
een noodzakelijk kwaad. Als je ver-
huist, maak je je nieuwe plek bewoon-
baar voor langere tijd. Dat doe je niet
als je onderweg bent, je staat ook niet
stil bij dat wat was.”

Werkelijk zien
“Als je de werkelijkheid wilt zien,
moet je je innerlijk stil maken en luis-

teren, kijken. Indrukken binnen laten
komen zonder te filteren met je her-
senen. Dan komt er vanzelf een beeld,
een gevoel.”
Tijdens de kennismaking met de re-
dactie van Aquatinten vertelde Ron al
dat hij die innerlijke stilte ook inzet
bij het maken van foto's.
“Je kijkt ergens naar en wordt inner-
lijk stil. En dan valt je iets op, of niet.
Het is geen kwestie van nadenken,
maar van vastleggen wat me opvalt,
wat me raakt.”

De foto's op ronvisserfotografie.blog-
spot.com geven hier een beeld bij.

Eveline Maris

Distributie in 

het zonnetje

Iedereen weet dat er voor een blad als
Aquatinten geschreven wordt, dat het
geschrevene samengevoegd word door

de opmaker en dat het dan gedrukt
wordt. Logisch.

Wat mensen zich misschien niet bewust
zijn is dat na deze processen er nog een

vervolg komt, namelijk de distributie.

Zo’n drieënveertig bezorgers stoppen
Aquatinten vrijwillig bij verschillende
adressen in Arnhem en in de regio, in
de brievenbus. De helft van de bezor-
gers doet dit zelfs langer dan 15 jaar!
Dit mag best eens gezegd worden!

Bob van der Toorren en Henneke
Grondman hebben, voordat Annet
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Tomasini de planning deed, jarenlang
voor de planning gezorgd. Bob heeft
een wijksysteem opgezet. Aquatinten
heeft 1700 abonnees en deze zijn ver-
deeld over zo’n zeventig wijken. Gro-
tendeels in Arnhem maar ook in de
regio. Sommige wijken zijn groot, an-
dere klein. Bijvoorbeeld op St. Marten
en het in het Spijkerkwartier worden
per bezorger veel boekjes bezorgd per
oppervlak, terwijl dit in Presikhaaf
andersom is.

Maarten Tomasini heeft een aantal
jaren terug de wijken opnieuw opge-
schoond en ingedeeld aan de hand
van postcodes. Dit is een aardige kluif
zo achter de schermen! 
Een paar weken voordat Aquatinten
bij het erapeuticum wordt afgele-
verd  wordt er een lijst gemaakt, be-
zorgers worden aangeschreven dat de

nieuwe Aquatinten er weer aan komt.
De boekjes worden voorzien van een
bandarol (de papieren omslagwikkel)
en de adressenstickers worden er op
geplakt. Het wordt voor de bezorger
netjes in stapeltjes om mee te nemen.
Dit proces heeft Annet jaren gedaan
met Anne Veenstra, en nu sinds al-
weer een aantal jaren met Joos van
Lunteren. 

De bezorgers verzorgen hun taak
graag! Het is niet alleen kostenbespa-
rend, het zorgt er ook voor dat de vele
vrijwilligers hun betrokkenheid bij
Aquamarijn tot uiting kunnen bren-
gen, zo een steentje bijdragen in prak-
tische zin. Desalniettemin is dit het
vermelden wel waard!

Zou iemand Aquatinten willen bezor-
gen, neem dan contact op met Annet

Tomasini, e-mailadres : annettoma-
sini@tiscali.nl

Bezorgers en planners, bedankt!

Ester Verheul
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Verhuizen en groeps-

dynamica 

Zijn de teamleden van Aquamarijn 
een verzameling mensen of een 

groep mensen? 

In sommige opzichten is Aquamarijn
een verzameling en in sommige op-
zichten een groep. Wat hen in elk
geval als groep verbindt is de inhoud,
de antroposofie en de gezondheid van
mensen. En of we nu een groep of een
verzameling mensen zijn binnen
Aquamarijn, sommige dingen hebben
altijd invloed op de groepsdynamiek,
bijvoorbeeld een verhuizing.
Die invloed op de groepsdynamiek uit
zich op diverse manieren: de manier
waarop de verhuizing in gang gezet en
verwerkt wordt, de betrokkenheid die
bij de één meer lijkt dan bij een ander,

het opruimen en afscheid nemen. Los
van of we nu kunnen spreken van een
groep of verzameling mensen: ieder-
een gaat het merken.
Die groepsdynamiek zal veranderen
tijdens en door de verhuizing en het
is goed dat we ons dan realiseren dat
de ‘losse onderdelen’ van de verzame-
ling net zo goed in die dynamiek mee
genomen (moeten) worden en ook in-
vloed hebben op dat proces.

Het is goed dat Aquamarijn weer op-
geschud wordt. Groepsgedrag dat al
bestond, heeft de neiging zich te her-
halen zonder dat individuen uit die
groep zich daar bewust van zijn.  Een
nieuwkomer in de groep staat er
daarom altijd in het begin een beetje
buiten, observeert de ongeschreven
regels en verwondert zich. Nu komen
we in een situatie waarin iedereen

nieuwkomer is en niet weet hoe het in
het nieuwe pand zal zijn en zal gaan.

Eerst zullen we als een kolonie mieren
de taken moeten verdelen, met ieder
zijn eigen rol. Als dan alle zaken over-
gebracht en op de goede plaats gezet
zijn, komen we in de groepsdynamiek
terecht van een verzameling gezond-
heidsprofessionals die samen in één
huis gaan wonen en leven in de
A.H.O.E.D .

De verhuizing maakt Aquamarijn en
alle andere nieuwe huurders in Onder
de Linden, tot nieuwkomers. We gaan
dan een proces in van een groepsont-
wikkeling met de huurders en een
nieuwe groepsontwikkeling met ons-
zelf. 
De groepsprocessen zullen denk ik pa-
rallel aan elkaar gaan lopen, maar de
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fasen van deze twee processen zullen
waarschijnlijk hetzelfde zijn: forming,
storming, norming en performing . 

Eerst zullen we (weer) een groep moe-
ten vormen en dat gaat door het af-
tasten van elkaars gedrag en talent.
Wie let er op de tijd, wie bewaakt de
inhoud, wie de procedures, enzo-
voort. Daarna komt een stormachtige
fase waarbij iedereen beseft hoeveel
er moet gebeuren en waarbij mensen
elkaar erop gaan aanspreken. 
Als het goed is ontstaan er nu meer
gesprekken over de taakverdeling. 

Vervolgens is er in de fase van ‘nor-
ming’, ruimte om te wennen aan sa-
menwerken. Er ontstaat vertrouwen,
de samenwerking wordt (h)echter en
de leden leggen zich neer bij de
groepsgewoonten, of de afgesproken

normen en er is nu ruimte voor con-
structieve kritiek. 

De laatste fase is dan performing. Er
wordt gewerkt, er is een hecht team,
vooruitgang is zichtbaar en proble-
men worden geanalyseerd en opge-
lost. Groepsleden, of de onderdelen
van de verzameling, kennen elkaars
gebruiksaanwijzing, accepteren de
sterke en zwakke kanten en iedereen
weet wat zijn of haar rol is. Eenmaal
in dit stadium aangekomen kan een
groep tot grootse dingen komen.

Het samen leven en werken op de
nieuwe stek krijgt nu al vorm, maar er
valt nog een hoop te leren en te ont-
dekken in de nieuwe situatie. Dat is
een mooi toekomstperspectief voor
de gemeenschapsvorming van Aqua-
marijn. Het geeft aan dat we op weg

zijn naar een team dat tot grootse
dingen in staat zou moeten zijn. Dat
is een leerweg, samenleven moet je
leren.

Maar zover zijn we nog niet. Eerst
gaan we het verhuisproces in, daarbij
worden veel dingen helder voor de
processen die komen gaan. Welke
zaken zijn belangrijk en gaan mee,
hoe geven we onze identiteit vorm in
het nieuwe gebouw, welke telefoon-
en internetlijnen komen waar, de
ruimteplanning, enzovoort enzo-
voort.

Ook verhuizen is een leerproces maar
wel één waarbij de uitkomst helder is:
het begint aan de De Wetstraat en
eindigt op Onder de Linden.

Wieneke Groot - coördinator
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Verpoten - niet zonder

risico

Iedere planoloog zal u kunnen verzeke-
ren dat de verhouding rood (bebou-

wing) en groen (natuur) een indicator
is voor de leefbaarheid van een stad.

Gelukkig is Arnhem bepaald niet alleen
maar steen, staal, glas, asfalt en beton;
je vindt er in ruime mate parken, plant-
soenen, lanen. En dat is maar goed ook.
We hebben het contact en de verbinding

met de natuur nodig, die – vervat in
een kosmisch raamwerk – de draagster

van het leven op aarde is.

Ik ben dan ook blij voor en achter ons
huis een kleine tuin te hebben, waarin
ik graag werk al naar gelang het sei-
zoen. Tuinieren is verzorgen en ar-
rangeren, is de schoonheid van
planten optimaal tot haar recht laten

komen. Dat hangt mede af van de lig-
ging en inrichting van je tuin. Toen ik
daaruit een al te zeer uitgedijde coni-
ferenhaag had verwijderd, kwam er
plaats voor een roos die eerder en el-
ders een minder gunstige plek had ge-
kregen. Het overpoten van een oude
rozenstruik is een delicate aangele-
genheid. Je moet hem voorzichtig uit-
graven om te voorkomen dat het
wortelstelsel wordt beschadigd. En
daarvoor de nieuwe plek inrichten:
goed doorspitten, de bodem verrijken
met humus en voedingstoffen. Zo ge-
beurde het. De kuil bevochtigd, de ro-
zenstruik rechtop erin, de aarde
bijeengeharkt, voorzichtig de grond
aangestampt, nog eens water gegeven
– en nu staat hij daar. Het eerstvol-
gende zomerseizoen had hij het nog
zichtbaar moeilijk, maar afgelopen
jaar deed hij het des te beter, blij met

een overvloed aan ruimte en zon.

In elke plant komt de verbinding van
hemel en aarde tot uitdrukking. Dat
verbindende hebben wij ook in ons. In
het spinale stelsel zijn levensboom en
boom der kennis als het ware met el-
kaar verstrengeld. De joodse overle-
vering zegt dat zij uit één wortel
groeien. Wat onbewust in ons aanwe-
zig is als verbinding van hemel en
aarde, kan bewust worden beleefd en
aanvaard als een verbintenis, een ver-
bond, dat niet zozeer naar de letter als
wel naar de geest dient te worden na-
geleefd. Eerst daardoor worden we
ten volle mens. Is dat niet de essentie
van antroposofie? 

Jan Schreurs
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Zingen op woensdag-

morgen o.l.v. 

Annette Sander

Je stem horen, mogelijkheden 
uitproberen, luisteren.

Ruimtes in je lichaam maken en 
ervaren, in bijvoorbeeld je mond, 

keel en rug.

De les duurt 5 kwartier. Annette be-
gint meestal met wat lichaamsoefe-
ningen, klanken  maken, noten
zingen, gregoriaans, of een liedje en
sluit af met beweging en klank. Ze
zingt meestal voor en wij zingen na.
Luisteren en nazingen .
Annette heeft een mooie stem, ze is
precies en kundig. Ze leert ons gedul-
dig zingen.

Toen ik klein was zongen we thuis
voor de kerststal. Mijn moeder zei een
keer: ”Hou jij je mond maar, je zingt
vals.” Ik schrok, ik hoorde het van me-

zelf, maar wilde graag meezingen.
Daarna zong ik niet meer. In mijn tijd
moest je op school stil zijn.
Barbera Bischot zei een keer tegen

Verhuizen
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mij: “Zingen kan je helpen meer
ruimte in je borstkast te krijgen”.

De eerste maanden vond ik zingen bij
Annette spannend. Uren erna voelde
ik me nog raar en zweverig. Ik krijg
het niet cadeau, maar zet door. Het is
heel leuk iets nieuws te leren. Ik zing
nu liedjes van vroeger en probeer bij-
voorbeeld een goede A te zingen.
Blijkbaar sla je als kind liedjes op,
want nu zing ik ze.

Kortom, zingen bij Annette vind ik
fijn. Ja, wie wil dat niet?

Ria van der Burg

Vanuit de 

huisartsenpraktijk

Bij het lezen van dit nummer zijn wij al
verhuisd of bezig te verhuizen. Een
spannende fase, waarbij we nog niet
weten hoeveel kinderziektes we in het
gebouw en nieuwe systemen zullen te-
genkomen. Voor het eerst zitten we
dan in een groter verband met regu-
liere eerstelijnszorg. We hopen van
harte dat er een wisselwerking gaat
ontstaan. De huisartsenpraktijk en het
erapeuticum hebben een gemeen-
schappelijke eigen ingang met lift tot
aan de eerste verdieping, waar de huis-
artsenpraktijk haar plek heeft. De as-
sistentenbalie is recht tegenover de
trap en de lift.  De tweede verdieping is
daar alleen via de trap toegankelijk.
Voor bereikbaarheid van de tweede

verdieping met de lift moet u naar de
centrale ingang van het gebouw gaan.
Met betere parkeergelegenheid, lift in
het gebouw, behandelkamer voor de
assistentes, eigen spreekkamer voor
de praktijkverpleegkundige en een
centrale balie hebben we grote verbe-
teringspunten voor de huisartsen-
praktijk gerealiseerd.
Bij schrijven van dit nummer is nog
geen centrale openingsdag bekend.

Huisarts Djoeke de Witt
Het herstel van Djoeke de Witt is niet
zodanig verlopen dat zij op een te
overziene termijn terug kon keren in
de huisartsenpraktijk. Helaas hebben
we na 3 jaar afwachten het besluit
moeten nemen om de huisartsen-
maatschap naar elkaar op te zeggen.
Vanaf 1 januari 2013 maakt zij geen
deel meer uit van erapeuticum
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Aquamarijn en de huisartsenpraktijk.
Het is een moeilijke fase voor ons al-
lemaal geweest. We wensen haar voor
de toekomst veel sterkte en kracht
voor het revalidatieproces en willen
onze dank uitspreken voor haar inzet
in de jaren dat ze in het erapeuti-
cum gewerkt heeft. 

Opvolging Djoeke de Witt
Kore Luske werkt al geruime tijd in de
waarneming voor Djoeke de Witt bij
ons. Zij volgt momenteel de opleiding
tot antroposofisch arts en is in het
tweede jaar van een 3-jarige oplei-
ding. Er zijn gesprekken gaande over
opvolging van Djoeke. Tot die tijd zal
zij als waarnemer de uren van Djoeke
invullen.

Corine Lavallee
Corine heeft 3 jaar op de dinsdagen

als waarnemer voor Djoeke de Witt bij
ons gewerkt. Het was voor ons heel
fijn om stabiele waarneming te heb-
ben, met twee artsen die sterke affini-
teit met de antroposofische
geneeskunde hebben en zich open-
stelden voor onze werkwijze. Nadat
duidelijk werd dat Kore Luske de ge-
hele waarneming ging overnemen,
hebben wij per 1 februari afscheid van
Corine moeten nemen. Het was een
genoegen om met haar samen te wer-
ken en wij wensen haar een goede toe-
komst toe in het werken in de
huisartsenzorg.

Praktijkverpleegkundige
Anita Janssen is in mei 2012 begon-
nen als praktijkverpleegkundige voor
14 uur per week. Het spreekuur voor
COPD heeft al een redelijk vaste vorm
gekregen. De zorg voor het jonge

gezin is gestart met huisbezoeken bij
pasgeborenen. Spreekuren voor dia-
betes, preventie hart- en vaatziekten
en ouderenzorg zijn in ontwikkeling.
In mei van dit jaar zal zij ook de op-
leiding voor praktijkverpleegkundige
afgerond hebben. Ook kunt u bij haar
terecht voor praktische instructie van
zieken-thuis-zorg, als het leren van
wikkels bij buikpijn, uiencompressen
bij oorpijn, citroensokjes bij koorts en
dergelijke.
Daarna zal zij starten met de oplei-
ding voor praktijkondersteuning
geestelijke gezondheidszorg en ook
als zodanig werkzaam zijn. Wij prij-
zen ons gelukkig dat zij reeds 10 jaar
ervaring heeft vanuit het werkzaam
geweest zijn in de Lievegoed Kliniek,
een antroposofisch psychiatrisch zie-
kenhuis in Bilthoven. U kunt dan bij
haar terecht voor zorg t.a.v. over-
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brugging van wachttijden in de GGZ
zorg, ondersteuning bij problemen
rondom overwerkt zijn, slaapproble-
men, stoppen met roken dat gepaard
gaat met veel spanningsproblemen,
ondersteuning van de psychische kant
bij psychosomatische klachten, enzo-
voort.

Medische adviezen
Bij het schrijven van dit nummer is de
website van het erapeuticum net
weer in de lucht. De winter en zomer-
adviezen komen daar vast op te staan.
Voor veel voorkomende klachten als
koorts, blaasontsteking, oorpijn, diar-
ree en dergelijke, zijn hand-outs bij de
assistentes verkrijgbaar.
Een zelfzorggids voor veel voorko-
mende klachten en kwaaltjes is voor 5
euro bij de assistentes en de biblio-
theek verkrijgbaar.

Antroposana heeft een heel leuk en
goed leesbaar boekje over antroposo-
fische geneeskunde op de markt ge-
bracht. U kunt dat in de bibliotheek
verkrijgen.
Wij wensen u allen een fijne en ver-
kwikkende zomer toe en welkom op
onze nieuwe locatie.

Barbera Bischot

Heimwee

Ik stap uit mijn Micraatje en parkeer
‘m voor de ingang van “10-12”.

Naar boven kijkend zie ik 2 mooie, ka-
rakteristieke panden. Aquamarijn! Ja,

nóg wel!

Ik loop over de kleine steentjes en
neem de planten, de struiken en het
onkruid dat mij begroet, waar.
Omdat ik met krukken loop kijk ik al-
tijd waar ik loop en zie dan van alles!
Er bekruipt me een sentiment. Ik
weet onmiddellijk wat ’t is : Heimwee.
Ik loop over de ronde, houten vlonder,
open de deur en voel me thuis.
De geluiden, de geuren, het intieme
van de smalle gang, de deuren, het
prikbord, de trap naar boven …..
Er zit een moeder op de trap die haar
huilende kind troost en zegt dat niet
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hij, maar zij even met de dokter moet
praten …
Nog even naar ’t toilet, voordat ik
door de klapdeur de therapieruimte
betreed.
Zelfs het ontbreken van het knopje
van de flusher maakt me weemoedig.
Dit is nl. al een tijdje kapot …. Tja, als
je gaat verhuizen laat je kleine repara-
ties natuurlijk achterwege. Er zijn be-
langrijker zaken aan de orde!
Ik loop door de klapdeur, pak m’n tas
met spullen en ga naar een kamertje.
Waarom ben ik toch zo sentimenteel?
Ik ga dit missen. Deze sfeer, dit ge-
bouw, deze kleine cabines, de geur van
etherische oliën, het geschraap op de
bodem van de ketel waar de bijenwas
in warm gehouden wordt ….
De telefoonbeantwoorder die zegt:
“You   have   one   message”.
Ik weet wie er achter welke stem zit.

Het is nl. super gehorig in deze
ruimte. ‘k Herken de voetstappen en
de manier waarop iemand een deur
sluit.
Terwijl ik wacht op mijn therapeut
hoor ik door de muur naar de buren,
beginnend pianospel. Iemand pro-
beert ‘With A Little Help From My
Friends” te spelen ……In mijn ver-
beelding zie ik Ringo Starr en de an-
dere Beatles … De ritmische massage
is zoals altijd een ontspannende en
helende gebeurtenis. Ik laat me lekker
toedekken, kruik aan de voetjes en
bijenwasplak tegen m’n rug. Zou ik in
slaap vallen? Soms gebeurt dat …
Maar vandaag zweef ik een beetje tus-
sen “het nu” van de De Wetstraat en
“het later” van Onder de Linden.
Na een half uurtje kleed ik me aan,
ruim alles netjes op en verlaat het
pand. Ik zal ’t missen! Oh oh, wat zal

ik ’t missen! Ik ben nu eenmaal een
heimweemens en heb moeite met los-
laten. 
Ik mis nog steeds dat leuke, kleine
lapjeskatje dat dikwijls bij de voor-
deur zat …… Ach …..
Met vertrouwen en een beetje span-
ning probeer ik me te richten op ons
nieuwe onderkomen. Het zal best luk-
ken, maar vandaag, met nog vier
weken te gaan, heb ik al heimwee ……

Tonja van Manen
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OPEN AQUAMARIJN

ATELIER
Vrije instap activiteit voor mensen in

een kankerproces

U bent welkom op woensdagochtend
van 10:30 - 12:00 uur
en mag meedoen wanneer u wilt.

Bedoeld om de mogelijkheid te bieden
tot jezelf te komen, in een periode
waarin alles een ander perspectief
heeft gekregen.
Van 10:30 - 11:00 uur met lotgenoten
koffie of thee drinken en eventueel er-
varingen uitwisselen. Daarna vrije
deelname aan kunstzinnige en/of bio-
grafische werkvormen, die aansluiten
bij jouw vraag van het moment. Bij-
voorbeeld werken aan een levens-
vraag, schrijfoefeningen,
lichaamsgerichte oefeningen en ont-

spanning, tekenen, schilderen of
boetseren. Er is op deze gebieden
geen ervaring nodig.

Door je in kleur, beeld, of woord te
uiten, kan het gesprek met jezelf ver-
sterkt worden. 
Ook kunnen dagboekwerkvormen
voor thuis worden gegeven. 
Voor wie wil, kan er in een serie ver-
diepend gewerkt worden aan de vier
levensgebieden aarde, water, lucht en
vooral warmte.

Begeleiding: 
Saskia Koopman, kunstzinnig thera-
peute en docent.
Hannie Bakker, biografisch werker en
fysiotherapeut.
Plaats:
Kunstzinnige erapieruimte 
erapeuticum Aquamarijn

2e verdieping, Onder de Linden. 

Tijd: elke woensdagochtend van 
10:30 – 12:00 uur. 
(behalve schoolvakanties) 
vanaf 2 oktober 2013.
Kosten: € 10,00  per keer of knipkaart
10x  € 85,00.
Info : telefoon 026-3 517 704 of e-mail
bakker.hannie@gmail.com
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