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LichtLicht

Wij waren
er wel tevreden over, wat wij met elkaar tot stand gebracht hadden in
het kader van het thema Warmte. Het door ons aangekondigde thema
Licht voor de volgende editie, die rond Pasen 2017
zou kunnen verschijnen, bleek voor ieder van ons
dan ook weer een nieuwe uitdaging. Zeker ook,
omdat we met dit thema ons ook bezinnen op de
groeikrachten in de natuur, in deze tijd van het jaar en
de helende werkzaamheid van de aartsengel Rafaël.

We hebben getracht om ons met het thema te 
verbinden, zeker ook omdat Licht zo dicht raakt aan
warmte. Beide zijn ze heel wezenlijk in de hele wor-
dingsgeschiedenis van de aarde en de hele levende

natuur en natuurlijk ook de mens. Warmte in ons handelen en
licht in ons denken helpen ons om te komen tot een bewust-
zijn van ons zelf, met een daarbij behorend verantwoordelijk-
heidsbesef voor alles, wat er met en in ons zelf gebeurt. Maar
ook al die dingen, die om ons heen gebeuren, kunnen we dan

niet meer buiten ons plaatsen, in de zin van er geen deel aan
te hoeven hebben. Het lijden om ons heen vraagt om warmte en

licht van ons, omdat alleen door de uit die warmte en dat licht ge-
boren liefdekrachten wezenlijk iets in beweging zouden kunnen bren-
gen, misschien zelfs veranderingen teweeg zouden kunnen brengen
in situaties, maar vooral ook in ons zelf. Ook kunnen die liefdekrach-
ten ons helpen om in onszelf inzichten om te vormen. 

Voor de volgende editie van Aquatinten hebben we
overwogen om te kiezen voor het thema Her-inne-
ring. Wij hopen, dat u de bijdragen in deze editie met
aandacht zult kunnen lezen, en dat u er ook enthou-
siast van kunt worden, om in de toekomst misschien
ook uw bijdrage te leveren aan de instandhouding
van ons dierbare Aquatinten. U kunt altijd contact
met ons opnemen door ons te mailen: 
aquatinten@therapeuticumaquamarijn.nl

Gerard Rotteveel 
Aartsengel Rafaël
© Ester Verheul 

Beste lezer
Bij de verzorging van de vorige editie van 

Aquatinten zijn we wel warm gelopen . 
Het is altijd moeilijk in te schatten of 

u, als lezer, ook dat zelfde enthousiasme 
ervaren hebt bij het lezen ervan .
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Licht

Licht
als vriend
Het licht is een natuurkundig verschijnsel. Elke dag wekt het ons en
begeleidt het ons door de dag heen. Hoe kunnen wij zo’n trouwe
vriend beter leren kennen? Wij zien door hem alles om ons heen.
Als  vanzelfsprekend trekken wij er op uit, bijvoorbeeld de natuur in,
doordat hij onze weg belicht. Kijkend naar zijn sterke vurige zonli-
chaam worden wij verblind door zijn kracht maar ook verwarmd,
wat weldadig aanvoelt.  Dan, als we ons omdraaien, zien we dankzij
zijn uitstraling de prachtige natuur. Hij zelf is verdwenen, blijft terug-
getrokken achter ons, maar toont door zijn stralen de prachtige na-

tuur met al zijn kleuren en nuances.  Een vriend die
zo is, zich niet opdringt, maar letterlijk werkzaam

op de achtergrond blijft roept dankbaarheid op.
Aan het einde van de dag zorgt hij voor duister-
nis zodat wij kunnen slapen en ons in de slaap
kunnen verbinden met het geestelijke licht. Met
recht gedraagt het licht zich als een vriend voor

je leven.

Hoe onderzochten wij het licht door
de tijd heen? 

Licht laat zich op verschillende manier onderzoeken…..
maar nooit geheel kennen. Vele kundige natuuronderzoekers heb-

ben door alle tijden heen zich gewijd aan het licht als studie-onder-
werp. De fysische eigenschappen van het licht werden al
beschreven door Pythagoras (580-500 voor Christus). Hij was de
eerste filosoof die uitsprak dat lichtgevende voorwerpen deeltjes
zouden uitzenden, waarvan sommige ons oog bereiken. Dit wordt
de emissietheorie genoemd. Later werd hier de naam fotonen (licht-
deeltjes) aan gegeven. In latere tijd werd deze theorie overgenomen
door Descartes (1596-1660) en nog later uitgewerkt door Newton
(1643-1727). Ptolemaeus (ong. 150 na Christus) dacht, dat van ons
oog lichtstralen uitgingen die een boodschap terugzonden, wanneer

I n dit artikel zullen een aantal opvallende aspecten 
van het licht aan de orde komen . Eigen ervaring 
wordt afgewisseld met de blik naar buiten: hoe 

en door wie is het licht onderzocht? En de blik naar
binnen: hoe vinden we begrip voor het licht 
dat van binnenuit het licht van buiten ontmoet? 

Aspecten 
van licht 



zij ergens tegenaan stootten. Een soort tasten met de handen,
zoals wij dat in het donker doen. Aristoteles (384-322 voor
Christus) was van mening dat het licht een golfkarakter had.
Deze theorie kreeg later een vaste basis bij Christiaan Huygens
(1629-1695). Deze golftheorie vormt de grondslag van de opti-
sche wetten om het gedrag van het licht door bv. lenzen en
spiegels te kunnen duiden. Ook dacht Huygens dat er een ijl
medium was dat hij ether noemde. Later heeft Albert Einstein
(1879-1955) deze ether in twijfel getrokken voor licht. Hij ver-
klaarde de ether overbodig. Met Michael Faraday (1791-1867) en
James Clark Maxwell (1831-1879) brak de tijd van het elektromag-
netische licht aan. Albert Einstein heeft vervolgens de relatie tussen
energie en materie ontwikkeld met behulp van de kwantumtheorie.
Zijn relativiteitstheorie werd geboren uit het volgende gegeven: Hij
ontdekte dat de enige constante in het licht de lichtsnelheid is:
299.792.458 meter per seconde. In 1983 werd dit voor altijd vastge-
steld. Sinds die tijd wordt deze maat gebruikt om hieruit de meter
steeds exact te kunnen bepalen. Het licht bepaalt nu dus hoe groot
een meter is. Al met al werd er geen alles omvattende theorie ge-
vonden die het licht kon verklaren. Men kon het licht eenvoudig niet
los zien van de materie. Het denken van de onderzoekers stond dat
niet toe; materie was synoniem voor realiteit. Het licht bleef echter
alleen zichzelf. Maar welk licht leeft er bij ons dan van binnen? Hoe

is
het als we
het licht benade-
ren van binnen uit ons eigen menszijn?

Gedachten en licht
Rudolf Steiner (1861-1925) zegt: Van binnenuit beschouwd is het
universum licht; van buitenaf, door spirituele gewaarwording, is het
gedachte. Zo is er een bijzondere verbinding van onze gedachten
met het licht. Omgekeerd, zegt Rudolf Steiner, is het ook: De ele-
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Bmentaire ervaring van de slapende mens is dat hij in het licht leeft;
als we zo van buitenaf naar het denken kijken, zien we met een

spirituele gewaarwording inderdaad licht. We weten niet dat we
lichtwezens zijn, omdat we in het licht leven. Dat leven in het
licht is het denken dat we ontplooien. U ziet, licht en gedachten
horen bij elkaar, licht en gedachten zijn hetzelfde, alleen van
verschillende kanten bezien.
Wij kennen het verschijnsel “gezichtsbedrog” zoals we dat noe-
men.  Maar is dit wel bedrog? Het is de mogelijkheid om een

beeld op meerdere manieren waar te nemen.
Door bewust met het denken het beeld op een

andere manier te willen zien gaan we dat ook zien,
althans als het beeld die gelegenheid ons biedt en
wij daarvoor het geduld kunnen opbrengen. Het is
afhankelijk van onze eigen inspanning. Hoe we erover denken. Hoe
nemen we het waar? Einstein had de gewoonte om gebruik te
maken van gedachte-experimenten om fenomenen te bestuderen.
Hij stelde dan bv. dat hij in een lift zat die zo snel omhoog ging als
de snelheid van het licht. Wat gebeurt er dan als je naast het licht
door de ruimte schiet? Hoe neem je dan het licht waar? En hoe
neemt het licht jou dan waar? Dit waren voor hem elementaire on-
derzoeken om bij zijn relativiteit te komen.  Waarnemen doen we op
basis van feiten die we kunnen zien en benoemen en vervolgens

gaan we er over nadenken en vormen ze om tot begrippen. Dan
kunnen we zeggen: “er is mij een licht opgegaan”. We hebben dan
een stap gemaakt om ons iets eigen te maken, iets te leren dan wel
te ervaren. Een nieuw inzicht is geboren. 

De schepper van licht
Door Goddelijke geestwezens is het licht geschapen. Het oerlicht
kwam tot voeding, genezing en begeleiding voor ons en voor de
hele schepping. Opdat het Leven wijsheid en liefde is. Met het licht

kwam ook de duisternis. In deze twee fenomenen
zoekt de mens zijn voortgang, zijn menswording. 
De duisternis nam toe door de gedragingen van de
mens. Om de aarde en daarmee de mens opnieuw
kracht te geven, niet ten onder te gaan in de duister-

nis, zond vanuit zijn zorgende vadergrond God zijn zoon “Christus”
vanuit de wezens op de zon naar de aarde om ons te helpen. Om
ons te verlossen door zijn Christuslicht opdat wij lichtwezens kun-
nen zijn. En zo kwam de Geest tot leven in ons. Deze Geest is nu de
lichtbron van ons lichaam.

Licht en donker 
Om het licht te leren kennen is het van belang om te zien hoe met
name Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) het licht onder-

“Licht verlicht
en geeft inzicht.”

Licht



zocht: Om het werk van Newton te bestuderen keek hij door het
prisma naar het licht om te zien, zoals Newton beweerde, hoe de kleu-
ren er in het licht uitzagen. Hij zag niets. Dat vroeg om nader onder-
zoek. Goethe heeft door middel van waarneming de  verschijnselen
van het licht bestudeerd, zoals het licht zich voordoet kon hij de kleu-
ren leren kennen. Deze fenomenologie, zoals deze methode genoemd
wordt, gebruikte hij ook al bij de bestudering van de planten. Hij ont-
dekte hierdoor dat de kleuren ontstaan tussen licht en donker. In het
grensgebied (ook wel de strijd genoemd) tussen
licht en donker. Aristoteles (384-322 voor Chris-
tus) deed de uitspraak dat de kleur een samenwer-
king van licht en duisternis betekent. De
roodachtige kleuren ontstaan als het licht door het
duister schijnt. Wij zien dat als we tegen het licht inkijken met het
duister ertussen. Zo ontstaat het ochtend- en avondrood. De blauw-
achtige kleuren ontstaan als het donker door het licht heen gezien
wordt. Wij zien dat als wij met het licht mee in de duisternis kijken. Zo
ontstaat het hemelsblauw. Goethes kleurenleer heeft veel bijgedragen
aan het werkzaam kunnen omgaan met de kleuren. In het werk van de
kunstzinnig therapeut is deze werkzaamheid helend te beleven.

Licht zien?
Het was in de jaren 60 dat ik stoffige filmhuizen bezocht waar je de
oude filmprojector nog hoorde snorren en zag hoe hij zijn lichtweg
door de donkere ruimte stuurde. Deze lichtweg vormde mede de
speciale sfeer van dit kleine filmtheater. Deze lichtstraal door de
ruimte wekte in mij een onderzoekende blik. Hoe kwam het dat ik
deze lichtstraal in het duister zag? Opeens merkte ik hoe dat kwam.
Ik zag niet het licht maar de stofdeeltjes die door het licht gereflec-

teerd werden. Als er geen stofdeeltjes zouden zijn zou
de ruimte helemaal donker zijn geweest.

Geraadpleegde bronnen:
Arthur Zajonc:  Het licht zien
Rudolf Steiner/Werken en voordrachten: Het wezen van de kleuren,
met name de voordrachten:
Licht en duisternis als twee kosmische krachten, Dornach 5 decem-
ber 1920 en Het morgen- en avondrood en het blauw van de hemel,
Dornach 21 februari 1923.
Het oude testament: Genesis 1 vers 14 t/m 19 Het nieuwe testa-
ment: Het evangelie volgens Mattheüs, Marcus en Lucas 

Aquatinten

“Het geheim van 
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B Helder Stralend
Licht in Licht
Verkondiger van
mens-worden
door U zien wij

elkaar zoekend
voor verbinding,
voortgang
vol ontwikkeling
Geest-Waardig.

Hans van Tol

© Gerard Rotteveel , Abutilon
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"Iemand met zijn schaduw confronteren ,
is hem zijn eigen licht laten zien". 
C. G. Jung



Ze groeien in de
tropische streken van Afrika, Azië en Amerika. Het geslacht is van be-
lang omdat een zestigtal soorten, zoals Dioscorea batatas, zogeheten
"yams" leveren. De naam yam heeft betrekking op de eetbare knol.

De afwisselend geplaatste bladeren zijn gesteeld, ongedeeld, hart-
vormig en ze hebben een opvallende nervatuur. De tweehuizige
bloemen zijn groenig van kleur en twee tot vier centimeter breed. 
Ze zitten in lange, hangende trossen. De vruchten zijn kapselvruch-
ten, die tot zes zaden bevatten.

Deze planten zijn klimplanten met dunne, lange stengels en onder-
aardse knollen (zie stengelknollen). 

De plaats waar de stengelknollen in de plant worden aange-
legd is heel verschillend, afhankelijk van soort en geslacht.
Ze kunnen rond, langwerpig of vertakt zijn. Het gewicht
van een uitgegroeide knol kan 1 kg tot meer dan 50 kg
zijn. De binnenkant kan wit, geel of roze gekleurd zijn.

De yam is in de tropen als volksvoedsel net zo belangrijk als
de aardappel in de gematigde streken. De knollen worden

meestal tien tot twaalf maanden na aanplant geoogst. De knollen
kunnen worden gekookt, gebakken of gefrituurd. In Afrika wordt uit
het meel met water een brijige massa (“fufu”) gemaakt.

Aan het einde van de landbouwcursus van 1924 in Koberwitz bij
Breslau werd deze plant door Rudolf Steiner uitvoerig besproken.
Hij liet zien hoe de Lichtwortel de licht-ether in zich bindt en het de
mensen in hun voeding ter beschikking kan stellen.

Ze zou een bij de tijd passend voedingsmiddel 
voor de mens kunnen zijn, een alternatief voor de aardappel.

De mens van tegenwoordig ontkomt bijna niet meer aan de hectiek
en verharding van onze samenleving. Bovendien leven we in een tijd
van de gedigitaliseerde media. Deze stressvolle tijd heeft zowel op

Aquatinten

Lichtwortel
D e Lichtwortel, botanisch genoemd 

de Dioscorea batatas of naar zijn 
oosterse oorsprong: Yamwortel, behoort

tot een plantengeslacht dat bestaat uit wel vijf-
honderd tot duizend soorten . 
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Bons lichaam, onze ziel als onze geestelijke vermogens een verhar-
dende werking. Verkramping, vermoeidheid en stoelgangproblemen
zijn maar enkele van de fenomenen die kunnen ontstaan. 
De energie uit de Lichtwortel die vrijkomt in de mens tijdens de stof-
wisseling kan de krachten versterken die deze verhardende tendensen
tegen gaan en helpen een algemeen welbevinden van het organisme
te bewerkstelligen. Veel mensen ervaren de Lichtwortel als verjon-
gend, de Lichtwortel maakt een betere doorstroming mogelijk. 

De Lichtwortel vindt ook zijn toepassing in de uitwendige
therapie in de vorm van de massage-lichtwortel-olie.

Lichtether is uiterst subtiel. Newton sprak in zijn tijd al over
twee soorten van Licht: “Het fenomenale licht” (Je zou ook
kunnen spreken van het fysieke licht oftewel het uiterlijke
licht) en “het numerale of potentiële Licht” (Numen betekent
een ongrijpbare, onzichtbare werkelijkheid). Eigenlijk wordt
hier gesproken over kosmisch licht of ook wel het innerlijke
licht, de bouwstof van de wereld. Licht is in het hele schep-
pingsproces de spirituele Oer-Licht-straal. 
In de reguliere landbouw wordt bij de Chinese Lichtwortel
het vermogen tot het opslaan van de lichtether helaas snel
minder. In de biologisch-dynamische landbouw staat het ver-

zorgen van de ethersoorten juist centraal. De biologisch-dynami-
sche werkwijze is dan ook min of meer een voorwaarde voor de
werkzaamheid van de Lichtwortel.

De wortel breekt heel gemakkelijk, daarom is het oogsten ervan ook
een zorgvuldige en diepgravende bezigheid. De tegenhanger van
lichtether is elektriciteit. De elektromagnetische stralingen rond ap-
paratuur “slurpt” de lichtether uit de geoogste Lichtwortel weg. Er
kan daarom bij de verwerking geen gebruik worden gemaakt van

Licht



elektrisch aangedreven apparatuur. Dat betekent dat alles met de
hand moet worden gedaan. Bij het verwerkingsproces kan alleen ma-
teriaal van roestvrij staal worden gebruikt. Alle andere gebruikelijke
metalen doen afbreuk aan de kwaliteit. Het bewaren van de Lichtwor-
tel moet ook zorgvuldig gebeuren: Zo
ver mogelijk verwijderd van stopcon-
tacten, mobieltjes, PC’s en elektrisch
aangedreven apparatuur. Turfmolm
schermt goed af.

Normaal gesproken nemen planten
licht in zich op en geven dit via het
wortelstelsel door aan de aarde. Plan-
ten die tot cultuurgewas veredeld zijn,
gebruiken een deel van deze licht-ether of
lichtkracht. Waar de veredeling zich richtte op
het wortelgebied, zoals bij wortelen en bieten, vor-
men de planten dit licht om tot ronde vormen met veel geur en
smaak en soms een felle kleur.
Ook de Lichtwortel geeft zijn bijdrage aan de aarde en vormt een
deel van de licht-ether om voor eigen gebruik.

Maar daarnaast is deze plant in staat om de licht-ether in pure vorm

op te slaan in de wortels, zonder deze om te zetten in fysieke eigen-
schappen.
De Lichtwortel heeft geen geur en smaak, wel een heel bijzondere
vorm: een druppelvorm

De plant wortelt tot heel diep in de grond en wordt
naar beneden toe steeds dikker.

Daar waar de biet, wortel en pastinaak on-
deraan een dun worteltje hebben, is de
Lichtwortel helemaal rond. Er zijn wel
kleine haarworteltjes over de hele lengte
van de Lichtwortel, waarmee de wortel het

contact met de aarde onderhoudt. Deze fe-
nomenen laten zien, dat deze wortel een bij-

zondere relatie heeft met het licht.

De Lichtwortel is een driejarige klimplant. Het eerste jaar
levert een plantje van tien à twaalf cm op. Het tweede jaar begint de
plant te groeien en vormt veel pijlvormig blad en hele kleine bloeme-
tjes die ontzettend lekker geuren. De wortels worden zo’n dan 40 à
50 cm lang. Deze zou je dan al kunnen oogsten na twee jaar, maar
het loont zich toch wel de moeite om nog één jaar te wachten. In het
derde jaar groeit vanuit de bovenkant van de bestaande wortel een
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nieuwe wortel die de oude leeg zuigt en anderhalve meter lang kan
worden. En wat is er dan na drie jaar van geworden?

Wat is licht-ether?
De etherwereld kun je zien als een levensli-
chaam om de aarde heen, waarin kosmi-
sche krachten vanuit de sterren en
planeten, het licht en de warmte van de
zon, zich hebben verdicht tot etherkrachten
of levenskrachten. Ook planten, dieren en
mensen hebben een etherlichaam dat de le-
vensprocessen verzorgt. Er zijn vier soor-
ten etherkrachten, die elk verbonden zijn
met een element: warmte-ether (vuur of
warmte), lichtether (licht of lucht), chemi-
sche- of klankether (water) en levensether
(aarde). Deze vier ethersoorten zorgen
voor verschillende aspecten in de levens-
processen, zoals groei en differentiatie. 

Lichtether is onder andere verbonden met 
vorm, geur en kleur. Samen zorgen de etherkrach-
ten voor vitaliteit.

Het zogenaamde duistere tijdperk is nog maar net voorbij (sinds
1899) en het lichte tijdperk is eigenlijk pas net begonnen. We zitten
in het eerste ochtendgloren waarin het licht zich aankondigt. Dit

lichte tijdperk wordt niet zomaar georganiseerd. Het komt
ons tegemoet. Hierbij gaat het nu om het licht in ons.

Het nieuwe licht-tijdperk hangt helemaal van ons af.
De duistere machten van Ahriman zijn nog volop

aanwezig en actief werkzaam. En het gaat er om
dat we ons niet door hem laten verleiden. Hij
daagt ons voortdurend uit. We worden niet
echt uitgedaagd, maar meer uitgenodigd, om
ons eigen licht te laten schijnen, onze eigen
geestkracht te versterken. In dit licht -tijdperk
kunnen we weer ontdekken wie we in diepste
wezen zijn. 

“Mens, ken Uzelf”. We kunnen ons ervan be-
wust worden dat we innig verbonden zijn met
de hele geestelijke wereld, met de hele kosmos.
Dat is wat in dit tijdperk aan de orde is. Maar we
hebben de vrijheid om dit wel of niet aan te
gaan. 
De licht-ether in de Lichtwortel versterkt de licht-

Dioscorea batatas in blad



ether in de mens zelf. En dat verloopt via de stofwisseling. Daar
komt de opgeslagen licht-ether immers vrij. Wij moeten ons tot
deze lichtkracht leren te verhouden. En dat versterkt onze eigen
licht-ether. Daarmee hebben we meer kracht om ons open te stellen
voor de op alle lagen vitaliserende krach-
ten uit de geestelijke wereld, de kos-
mos, maar zonder de noden van de
Aarde uit het oog te verliezen.

De Lichtwortel is in staat om licht-
ether op te slaan en dat doet ze in de
wortel. De wortel is immers dat deel

van de plant dat, ons
zenuw-zintuig-systeem
vorming geeft, ons waar-
nemen en denken onder-

steunt. In het proces naar openheid
voor de geestelijke wereld worden we door de
Lichtwortel in ons denken aangesproken. 
Ons denken was tot voor kort naar beneden ge-
richt, gericht op de aardse materie en nu worden
we uitgenodigd om die zelfde denkkracht naar

boven te richten. De aardappel heeft de mens ge-

steund in zijn noodzakelijke geestelijke aardegerichtheid.
Steiner meende dat de Lichtwortel de aardappel zou kunnen vervan-
gen. Daarbij gaat het niet om de hoeveelheid lichtether- bevattende
substantie, maar veeleer om het processuele in de lichtstofwisseling. 

Wat is nu het verschil in de voedingskwaliteit tus-
sen groenten die geteeld zijn met zorg en 

aandacht voor lichtkrachten, waarin de licht-
ether dus is omgevormd, en de lichtether,
die werd opgeslagen in de Lichtwortel?

Als de licht-ether in die omgevormde vorm
tot ons komt, dan moeten wij deze eerst

nog weer omvormen voordat het onze eigen
licht-ether sterker kan activeren.

Het is juist nu van groot belang dat we ons voeden met
gewassen die voortkomen uit een landbouw die de etherkrachten
goed verzorgt, zoals de biologisch-dynamische landbouw dat door-
gaans nastreeft.

Lichtwortel kan hierop zeker een aanvulling worden.
Ook in de uitwendige therapie kan de Lichtwortel-olie een belang-
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Brijke rol spelen. Lichtwortel olie kan heel werkzaam zijn
in het activeren van de vitalteitsstromen invitaliteits-
stromen te activeren in onze lichamelijke organisatie. 

Gerard Rotteveel

In de lengte hartvormig blad 
van de Lichtwortel

“Mijn ervaring met de Lichtwortel is, dat de
Lichtwortel-olie enorm vitaliserend werkt, en
tegelijkertijd ook kalmerend. Die werkzaamheid
speelt zich af op zielegebied. Waarschijnlijk
krijgt hierdoor het lichaam ook de kans om
weer vitaliteit op te bouwen.” 

Yvonne Siebum, fysiotherapeut in Aquamarijn

LICHT UIT LICHT

De liefde bidt voor wie 
niet weten wat zij doen; 
gekruisigd blijft zij stil 

voor wie de hamer heft.

En na de sabbath keert 
zij tot de treurenden , 
verrezen uit het graf 

wandelt zij in de hof.

Onherkend zit zij aan , 
met hen , met u, met mij 
te Emmaüs, tot het brood 

door Hem gebroken wordt.

Ida Gerhardt, 
“Hovenier”

Licht



Het is voor mij
een confronterende bezigheid met duister en Licht bezig te zijn.
Door houtskool te verwijderen met de muis van m'n hand wordt dat
deel lichter, door houtskool toe te voegen wordt dat deel donkerder.
Donker en licht zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zo is er een
bewegend proces van donker naar licht en andersom, dat ik zelf in
gang zet. Het raakt mij wezenlijk diep; wat heb ik in duistere, geen
(uit)weg wetende, éénzaam voelende, angstige, levensfasen geze-
ten. In de puberteit en als volwassene. angst voor die gevoelens, die
zo heftig, emotioneel zijn. En verdrongen, toch hun weg naar buiten
willen gaan. ik ging het uit de weg, vluchtte er letterlijk voor, maar
het ging met me mee, waar dan ook! De angst "schreeuwde" om

naar buiten gelaten en bevrijd te worden. Ik zette
hem op een stoel (een stap verder) en vroeg hem,

wat hij te vertellen had, maar hij vertelde niet meer,
dan hij/ik op dàt moment kon bevatten, dat proces ver-

der in te gaan, vraagt moed, kracht, doorzetttng, en héél
véél geduld, "mensenwerk" zei iemand. Elke hulp situatie in

welke vorm en in welke situatie dan ook, bracht mij een stukje ver-
der. Op weg… Steeds een beetje meer ernaar durven kijken, en het
aanzien, en bevatten, en hij werd kleiner en kleiner, en glimlachte
héél soms. Het betekent niet, dat ik die gebeurtenissen aan een
ieder vertel, maar dat ik mijzelf openstel en het kan doordringen, be-
grijpen, en tenslotte kan dragen, als een deel van mijn leven. Het be-
tekent open zijn, waar het kan, ervaringen delen, waar het kan en
begrenzen, waar het nodig is. 
Maar in dit proces heb je/ik mensen nodig, die er zijn. Ik heb het
geluk, dat die mensen er altijd waren, (met wat ze konden geven) en
zijn. Een gezegde uit India: “De liefde, die we krijgen, wordt alleen
beperkt door ons onvermogen om die liefde te ontvangen". 
Soms is een hulpmiddel nodig om dit proces vol te kunnen houden. 

Aquatinten

Van duister naar licht... 

Met houtskool , in een rustige beweging, ben 
ik bezig het witte blad midden grijs te
maken; in het midden balancerend met

grijs kun je alle richtingen uit... naar donker, 
naar licht...
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BAls 65tig plusser raken de krachten
wat op. Ik heb op een gegeven mo-
ment besloten, op advies, om regu-
liere medicijnen te gebruiken. Om
meer in evenwicht te blijven, kan ik
krachten aan-boren, die mij sterker
in het sterker in het leven doen
staan. Ik ben een gelukkiger, rijker,

mens geworden, die anderen in hun levensprocessen beter kan be-
grijpen, een mens, die om zich heen kan kijken en er wakkerder voor
kan zijn, om in andermans levensproces, waar mogelijk, iets te kun-
nen betekenen. En daarbij zijn voor mij alle medewerkers van het
Therapeuticum van onschatbare waarde: warm, betrokken, spiege-
lend, confronterend... Het is een vertrouwde bron, waar ik met mijn
zijn mag terug keren. 

Ineke Wouters

Jouw leven is 
Een spel ,

Van schaduw 
En van licht. 

Het licht 
In de schaduw, 

De schaduw 
In het licht, 
Bewegen .

Nooit is 
De één , 
Zonder

De ander, 
Of,

De ander, 
Zonder, 
De één ,

Ze gaan Hun weg 
Met jou 
Alleen .
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In
het overgangsgebied
naar de nacht, de schemering kunnen we beleven hoe alles meer op
ons af komt. In de ochtend schemering toont zich dan duidelijk, hoe
door het toenemende licht de ruimte zich uitbreidt, onze horizon
verruimt zich. Ons blikveld is overdag groter dan in de schemering
of ’s nachts. Op de vraag ”wat is licht” is niet zomaar een antwoord
te geven. Licht zelf is onzichtbaar. De ruimte is met licht gevuld,
maar die wordt pas zichtbaar door iets waarop het valt, en dat is wat
bij de aarde hoort. Buiten de atmosfeer van de aarde is het donker.
Eén van de Apollo-astronauten beschrijft deze waarneming van het
heelal: “we hebben slechts de donkere diepten van het Al gezien, be-
zaaid met lichten van talloze sterren. Het zonlicht was wel geheel
aanwezig, viel echter op niets en daarom was ook niets te zien.

Slechts duisternis.” 
Op de aarde zijn we overdag door een lichtruimte om-

geven; dichter bij de aarde met de meest verdichte sub-
stantie en dichter bij het heelal wordt het ijler, stofdeeltjes

worden in de atmosfeer door het licht opgelicht. Het daarachter-
liggende donkere wereld-al zien we als de blauwe hemel. Het licht
maakt zichtbaar, is echter zelf onzichtbaar.

Verder openbaart het licht van de zon zich voor onze waarneming in
een substantie, bijvoorbeeld in een vochtige lucht die tussen de
bomen schijnt als een lichtweg, een lichtstraal die recht verloopt.
Deze gaat na het tegenkomen van een hindernis in dezelfde richting
verder, maar dan als schaduw.
Het licht kan dus hindernissen tegenkomen. Afhankelijk van het ma-
teriaal en oppervlakte wordt het terug gestraald, bijvoorbeeld een
spiegel of een rustig wateroppervlak dat zich kenmerkt als rust. Is de
substantie dun dan kan het licht er doorheen vallen en transparant
maken, zoals blaadjes aan de bomen die steeds weer veranderen. 
Als licht en duisternis elkaar ontmoeten ontstaat warmte bij het vrij

Aquatinten

Licht… kennen we dat?

Dat overdag ruimte om ons heen is, dat het 
licht is, beleven we als iets vanzelfsprekends, 
waarover we niet nadenken . 
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Bworden van de substantie. Vochtige nevels die door de verandering
van warmte in de ochtend van rivieren opstijgen, of vrijkomen van
een akkerland kan als dichte of oplichtende damp wanneer het licht
in verschillende lichtsterkten erdoorheen schijnt. 

Het licht kan dus niet werken als er geen duisternis krachten zijn die
aan de vorming van aarde-substantie werken. Evenals het licht is de
duisternis niet zichtbaar, maar het verschijnen van de aarde, die ons
draagt, de planten, die ons voeden, bloemen die ons vreugde bren-
gen, dieren die zich verheugen in hun eigen zijn, lucht om te ade-
men enz. heeft zijn oerbegin in de duisternis, de warmte. Deze
warmte omhult ons, doordringt alles, vernieuwd en brengt alles in
beweging, in prosessen. Deze worden ritmisch geïmpulseerd door
het uit de kosmos naar binnen schijnende licht.

Zonder licht en duisternis is er geen leven op aarde! We kunnen
weliswaar uitgaan van de mens als een licht-wezen in zijn geestelijke
existentie, maar niet als we het hebben over zijn fysieke gestalte.
Daarbij zijn de duisternis krachten aanwezig om substantie te kun-
nen samenstellen. Die krachten die achter de materie-vormende-
processen werken, maken het mogelijk dat wij in een lichaam
kunnen leven.

Maar hoe ontmoeten we deze uiteenzetting van
onzichtbare krachten in de wereld? 
Hoe verschijnt de wereld aan ons?

De hele wereld om ons heen is kleurig, we beleven de hele wereld
door de kleur. Het verschijnen van kleur getuigt ervan, dat er een
ontmoeting tussen licht en duisternis heeft plaatsgevonden in hun
beweeglijk spel, waarbij de ene keer meer het ene wezen en de an-
dere keer meer het andere wezen zich openbaart.

Een aspect van de vele actieve processen die achter het ontstaan
van de kleuren werkt is de lichtbreking. Dit kunnen we aanschouwe-
lijk maken aan het natuurkundig fenomeen met een prisma. Een
lichtbreking ontstaat wanneer een lichtstraal zich met het medium
van een prisma uiteenzet. Dit fenomeen kunnen we grootser zien in
de regenboog, waar tegen de achtergrond van zich uitbreidende
donkere regenwolken de waterdruppels als prisma’s onder bepaalde
voorwaarden een hemel omspannende majesteitelijke boog van lich-
tende, fluctuerende, transparante kleuren in een uitgebalanceerd
ritme “toveren”. 

Nu hangt het van degene af die dit waarneemt of hij zijn hart hier-
voor kan openen. Met onze ogen zien we de uiterlijke regenboog,

Licht



het lichaam van de regenboog, onbezield als een ding. Bij Rudolf
Steiner lees ik: “zich werkelijk te kunnen overgeven aan de regen-
boog schoolt de blik en een innerlijk vermogen ... maar mensen zien
van de regenboog slechts het lichaam van papier-maché ... als een
mensenvorm zonder ziel”. Hoe kunnen we dat
“andere” gaan zien en beleven aan de regenboog?
Met de ziel kunnen we door de poort van de kleu-
ren van de regenboog gaan, en ze innerlijk gaan
waarnemen. Dan zien we niet meer alleen de uiterlijke natuur, wij
worden dan een naïeve beschouwer van deze kwaliteiten. Proberen
we dit kleurgebeuren als een drama te beleven dat zich tussen licht
en duisternis afspeelt, dan wordt zichtbaar dat door de daden en het
leiden van geweldige oerkrachten een kleurruimte wordt geschapen,
waarin wij mensen leven en handelen
kunnen. We tasten ons daarmee door
tot de diepste en tegelijk hoogste
scheppingsgeheimen. 
De openbaring van de regenboog als
de wereldziel in z’n kosmische orde-
ning heeft betrekking op onze gevoe-
lens of vermogens Het is het enige
natuurfenomeen dat niet alleen afhan-
kelijk is van de zon en de aarde, maar

ook van de mens, want de regenboog beweegt mee als degene die
hem waarneemt zich verplaatst. Ieder mens ziet een andere regen-
boog, die alleen met hém samenhangt. Ieder mens zondert dus uit
de universele kleuren zee, door de plaats die hij inneemt tussen

hemel en aarde en door de activiteiten van eigen
zintuigen, zijn eigen regenboog af. Hij comple-
menteert als het ware de regenboog. Dat is alleen
mogelijk doordat deze kleuren zee geen golvende

chaos is, maar een goed geordend weefwerk van kleurenstromen
die elkaar doordringen volgens bepaalde wetten.
De genezende kracht van hogere wezens die met de kleuren verbon-
den zijn kunnen de ziel op weg helpen het evenwicht te herstellen.
Dit vraagt om een eigen activiteit van het Ik, want zonder deze is

geen genezing mogelijk.

Gebaseerd op het werk van Liane
Collot d’Herbois en Rudolf Steiner.

Anita Lennaerts

Aquatinten

"Waar veel licht is, valt
ook een diepe schaduw"



Met haar
aanwezigheid en met haar werk brengt zij licht in de ruimtes, zo is
de ervaring van mensen die haar werk zien of haar ontmoeten.
Zowel patiënten als artsen en therapeuten ervaren dit zo. Als regel-
matig bezoeker van de ruimtes (dat zou ik vaker moeten doen, met
dat gevoel vertrek ik weleens) vielen me de kleine kunstwerkjes al

vaker op. Bladeren, bloemen, planten, stenen, maar ook
kleine poppetjes van vilt. Op de één of andere manier een

warm, speels en kleurrijk tafereel, dat niet echt de aan-
dacht trekt, maar er toch steeds is, als een onderdeel
van de ruimte. Vast en in beweging. In beweging
komt het als we in de kringloop van het jaar luisteren

naar de verhalen die bij de jaarfeesten horen.*) Bij-
voorbeeld de verhalen die horen bij advent en kerst,

Driekoningen en Maria Lichtmis.

Dan zegt Agnes: “In de periode van Driekoningen tot Maria Licht-
mis zijn Josef en Maria nog met hun kindje op de vlucht. De jonge-
tjes-baby’s zijn in hun land nergens veilig.”
“Vandaag zijn ze toch weer een stuk verder dan vorige week. Dit is
te zien aan de laatste verschuivingen in de vensterbank”, zo laat
Agnes me zien. 

Kunstwerkjes 
die licht brengen

E ind januari ontmoette ik Agnes Smit op 
een ochtend in Aquamarijn . Zij verzorgt 
al ruim een jaar de bloemen in de gangen

en op tafeltjes in de diverse ruimten . 
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Als ik haar tref heeft ze net wat bladeren weggegooid en een paar
nieuwe bloembollen gepoot. Nu laat ze me zien hoe ze de vilten pop-
petjes in haar tafereeltjes verwerkt en beweegt. 
Eén of 2 keer in de week komt ze langs voor de nodige aanpassin-
gen. Meestal is dat ’s ochtends. Ze werkt vaak op intuïtie en laat zich
inspireren door de ruimte en door wat ze hoort van medewerkers
van het Therapeuticum.   
Maar ook vindt ze inspiratie in haar eigen ervaringen op die dag zelf,
bijvoorbeeld een boswandeling in de ochtend voordat ze hier is.
Daar komt ze dan op ideeën of ziet ze soms materiaal
dat ze wil gebruiken die dag.

Terwijl ik haar spreek ervaar ik haar als een heel
warme, vriendelijke, spontane en energieke vrouw. Op
een speelse manier vertelt ze honderduit over haar in-
teresse voor dit werk. Niet alleen haar kunstwerkjes
brengen hier licht, maar ook haar persoonlijke aanwe-
zigheid. Ze vertelt me dat ze zich eigenlijk ook een
soort gastvrouw voelt voor wie hier komt. Dat kan ik
me goed voorstellen. Een kort praatje, een speelse
blik… 

Ik ervaar haar als een vrolijke wervelstorm. Iemand

met een fijne energie. Ik voel me welkom.
Agnes vertelt me dat humor belangrijk is in haar werk. Dit is te mer-
ken in het contact en aan bijvoorbeeld de vilten poppetjes in tafe-
reeltjes die zich blijven verplaatsen. Levende tafereeltjes, zij vertellen
elk hun eigen verhaal. 

Voor Agnes ligt haar hart bij het werken met bloemen. Waar komt
die passie voor bloemen vandaan?
“Mijn vader wees ons vroeger altijd al op de natuur. Hij hield zelf van

allerlei soorten bij wat het was, en maakte daar zelf al
een herbarium van. Als hij daarover vertelde maakte dat
veel indruk op mij. Hij inspireerde me om zelf met ver-
wondering naar de natuur te blijven kijken.”
“Mijn hele leven ben ik daardoor eigenlijk al met bloe-
men en de natuur bezig. Vriendinnen zeggen mij wel-
eens: “jij schildert met je tuin!”. Ik ben me dat vaak niet
eens bewust, maar het klopt wèl. Ik vind het altijd leuk
om mooie dingen te laten ontstaan.  Ik laat me inspire-
ren door het moment dat ik er ben. Zo breng ik het tot
leven.”
Voordat ze naar huis gaat zet ze boven en beneden bij
de wachtkamers nog wat bloembollen en kaarsjes neer.
Door op beide plaatsen vergelijkbare beelden te plaatsen

Aquatinten
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Bontstaat er ook weer meer een link tussen deze twee afdelingen. Een
knipoog naar elkaar, een kleine verbinding leggen, dat is voor Agnes
ook weer zo’n leuk persoonlijk doel. 
Kaarsjes branden, want het is nog midden in de winter….

Als u dit leest zal het
rond Pasen zijn. Dan
is er weer een ander
tafereel te zien. Agnes
laat me een voor-
proefje zien. Het staat
nu nog in de kast,
maar dat zal in april
tot leven komen…

Jan Kuiper

*) lees “De jaarfeesten als kringloop door het jaar” van Emil Bock
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Vitamine
D blijkt namelijk niet alleen belangrijk voor de kalkhuishouding en de
botopbouw maar is ook van belang voor een goed functionerend
immuunsysteem, de spierfunctie en gezonde hart- en bloedvaten.

In de praktijk blijkt dat heel veel mensen een tekort hebben aan vita-
mine D, óók mensen die veel buiten komen. Een vitamine D tekort
kan opgelost worden met een supplement, dat is gemakkelijk. Toch
vraag ik mij af of er nog wat meer van deze vitamine te begrijpen
valt als je vanuit een groter perspectief probeert te kijken. Wat is zijn
verbinding met het licht precies? Kan hieruit een antroposofisch ge-
zichtspunt naar voren komen?

Licht en vitamine D
De belangrijkste bron voor vitamine D is de aanmaak in
de huid onder invloed van UV-B licht (Ultra Violet licht

met een golflengte tussen 280 en 313 nm).
Ultraviolette straling of UV-licht is onzichtbaar voor het

menselijk oog, de lens in ons oog laat namelijk geen UV-licht
door. UV-licht heeft een kortere golflengte en bevat meer energie

dan het voor ons zichtbare lichtspectrum, het kan daarom chemi-
sche reacties gemakkelijk in gang zetten en is in grote hoeveelheden
schadelijk.

Lichtbescherming door de ozonlaag
De ozonlaag rond de aarde filtert het UV-licht: het zeer energierijke
UV-C wordt volledig geabsorbeerd, het energierijke UV-B wordt voor
een groot deel geabsorbeerd (voor 95-98%) en UV-A dat een lagere
energie heeft wordt maar voor een klein deel door de ozonlaag ge-
absorbeerd. Het kleine deel UV-B licht dat de ozonlaag doorlaat en
onze huid kan bereiken is dus uiteindelijk van belang voor de aan-
maak van vitamine D.
Een heel aantal dieren zoals bijen, vlinders, veel vogels en veel

Lichtvanger Vitamine D
Het belang van vitamine D is weer 

helemaal in opkomst. De laatste jaren 
werd door laboratoria de normaalwaarde

(de waarde die als normale waarde gezien wordt)
naar boven aangepast omdat steeds duidelijker
werd dat die hogere waarde van belang is voor 
een goede gezondheid. 

Licht
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knaagdieren kunnen UV-licht wel zien en gebruiken de reflexie bij-
voorbeeld voor het zoeken naar voedsel of om een geschikte en ge-
zonde partner te kunnen vinden.
Op die manier fungeert de ozonlaag dus als een bescherming voor
het leven op aarde, het laat het licht dat van belang is door en houdt
de schadelijke straling tegen. Dat dit zo goed op elkaar is afgestemd
laat nog meer beseffen hoe bijzonder mooi de natuur op elkaar is af-
gestemd en dat die afstemming niet bij de aarde eindigt maar zich
uitstrekt tot in de aarde atmosfeer en misschien wel de hele kos-
mos.

Cholesterol wordt vitamine D in de huid
onder invloed van licht
Als UV-B licht de huid doordringt wordt een daar aanwezige vorm
van cholesterol (7-dehydrocholesterol) omgevormd tot provitamine
D3 dat direct en spontaan veranderd naar vitamine D3 (ook wel cho-
lecalciferol genoemd) en bereikt de bloedstroom. Dit is de vitamine
D die in de voeding voorkomt (in vette vis met name) en die ook als
supplement gebruikt wordt om een te lage waarde aan te vullen.
Hier dringt zich meteen de vraag op of medicijnen die invloed heb-
ben op de cholesterolspiegel zoals cholesterolverlagers ook effect
hebben op de aanmaak van vitamine D.

Na omzettingen door lever en nieren krijgt vi-
tamine D een actieve werking
In de lever wordt er een OH-groep aan vitamine D3 gehangen, vita-
mine D3 wordt daardoor omgezet in 25-hydroxyvitamine D3
(25(OH)D3), dit is een vorm van de vitamine D3 dat met bloedon-
derzoek bepaald wordt, het is nog steeds een inactieve vorm die
fungeert als een soort voorraad in het lichaam. 
De nieren kunnen er vervolgens een tweede OH-groep aanhangen
waardoor 1,25-hydroxyvitamine D3 (1,25(OH)D3) ontstaat. Belang-
rijk is dat deze activering niet enkel in de nier gebeurd,  ook op lo-
kaal niveau kunnen vele cellen in het lichaam dezelfde omzetting ook
maken, dit is meer voor lokale behoeften. 
Deze laatste omzetting van 25(OH)D3 naar 1,25(OH)D3 kan op vele



Bij

Bmanieren gereguleerd worden, de bekendste zijn de hormonale sig-
nalen die te maken hebben met de calciumhuishouding en de botop-
bouw kunnen deze omzetting remmen of versterken.

Met Vitamine D wordt licht gevangen en het
organisme ingevoegd
Op deze manier zie je dat de vitamine D door de omzettingen die het
ondergaat steeds verder in het gehele organisme wordt ingevoegd.
Want bij elke omzetting is er weer een interactie met (een deel van)
het organisme en zo wordt de vitamine D steeds verder aan het or-
ganisme gevormd of passend gemaakt.
Dus: de energie van het licht komt door de huid het lichaam binnen
en wordt als het ware gevangen met de aanmaak van vitamine D.
Met het vitamine D wordt het licht wordt steeds verder de mense-
lijke organisatie binnen gevoerd waar het uiteindelijk voor een be-
langrijk deel het hardste binnen in ons, de botten, verzorgt.

Vitamine D, een directe manier van opname
van zonne-energie
De aanmaak van vitamine D kan je zien als een directe manier om de
UV-B-vorm van zonne-energie in ons op te nemen. Een groot deel
van de zonne-energie in het zichtbare spectrum nemen we op via
onze ogen met kleuren en beelden die we zien, en via de voeding

met behulp van de plantenwereld. Via fotosynthese in de bladeren
wordt de zonne-energie opgeslagen in de plant en kan de fysieke
vorm van de plant zich opbouwen. In de darmen tijdens de vertering
komt deze zonne-energie weer vrij en tot beschikking van het orga-
nisme. Hier is de plant de
drager van de zonne-ener-
gie.

Vitamine D als
hulp bij de fysieke
neerslag van het ik
De botten zijn tevens het
deel van het lichaam dat na
het overlijden het langste
bewaard blijft en toch nog
iets laat zien van het ‘ik’ van
degene van wie het lichaam
is geweest. Denk aan re-
constructies die mogelijk
zijn van de vorm van het
gezicht met alleen een
schedel.
Bij kinderen is goed te zien
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hoe belangrijk het zonlicht en de aanmaak van vitamine D is. De kin-
deren die in de mijnen moesten werken en nauwelijks daglicht zagen
kregen de Engelse ziekte of rachitis, wat zich kenmerkte als een
ziekte van de botopbouw. Kinderen kregen kromme benen, verdik-
kingen rond de gewrichten en bij de ribben, vergroting van het
hoofd, een nauwe, naar voren uitstekende borstkas en vertraagde
vorming van de tanden met een slecht gebit. Bij deze ziekte die ver-
oorzaakt wordt door een tekort aan vitamine D is te zien dat het vas-
ter worden en verkalken van de botten op een ongestructureerde
manier verloopt. Licht geeft blijkbaar vormkracht. 

Het rechtop kunnen staan en lopen is een activiteit waar het ‘ik’ dui-
delijk bij betrokken is. Vitamine D is waarschijnlijk ook van groot be-
lang voor een goede ontwikkeling van het ongeboren kind. In de

placenta kan vitamine D lokaal geactiveerd worden en dit speelt een
belangrijke rol voor een goede innesteling
Vitamine D helpt ons dus om op aarde te kunnen komen en helpt bij
de vorming van de menselijke gestalte die rechtop kan staan en
lopen. Het helpt ons ‘ik’ om in de fysieke vorm van het lichaam te
komen en zijn.

Kore Luske

Literatuur:
www.knmi.nl
www.wikipedia.org
www.thuisarts.nl
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De
eicel is de grootste
cel van de mens. Zij meet 0,15 – 0,2 mm en is net met het blote
oog zichtbaar. Zij is ook de meest ronde cel, bijna perfect rond. Ze
heeft daarmee het grootste volume ten opzichte van de oppervlakte.

De cel bestaat uit veel cytop-
lasma (= celvocht), waarin de
kern is opgelost tot vlak voor
de bevruchting.
Zaadcellen zijn de kleinste
menselijke cellen. Ze zijn niet

meer dan kernmassa met wat cytoplasma en mitochondriën (de

energieleveranciers van de cel) en door de lange staart zijn
ze ook de meest rechte cellen. Maar ze horen ook weer bij
elkaar als we de eicel zien als een warmte - bol en de
rechte zaadcel als de bijbehorende lichtstraal. Het opene
en kwetsbare van de eicel staat tegenover het geslotene
en robuuste van de zaadcel.

De eicel is alleen en ertegenover staat de enorme hoeveel-
heid zaadcellen. Eén zaadcel betekent niets, één eicel is al-

lesbepalend. Eén eicel staat tegenover miljoenen zaadcellen.
Eén eicel omvat alles, terwijl de zaadcellen onbetekenend zijn,

Licht en Warmte
Overwegingen, Gerard Rotteveel

Warmte is de oerbron van het leven , waarin
het (geestes)licht de vormen schept, die wij in
de hele natuur om ons heen , in onszelf en
aan elkaar kunnen waarnemen met onze
zintuigmens.

Licht         en         Warmte
Zaadcel (A ) en eicel (C). B geeft de zaadcel weer 

in verhouding tot de eicel

Warmte in de koude
schept tijd .
Licht in de duisternis
schept de ruimte. 

Licht
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op zichzelf geen betekenis hebben.
Eicellen zijn oude cellen, die rijpen. Zaadcellen zijn jonge cellen, die
steeds weer nieuw gevormd worden. Eicellen sterven af. De rijping
is een aflopend proces, het houdt op. De vorming van de zaadcellen
is een vitaal proces, dat nooit ophoudt.

Eicel en zaadcellen zijn in hun verschijning en eigenschappen dus
steeds elkaars tegenpool. Groot - klein, inwendig actief- uitwendig
actief, oud - jong, concentratie - veelheid, enz. Er worden twee cel-
len gevormd die maximaal van elkaar verschillen en tot het uiterste
lijken te gaan in hun eigenheid.
Maar ze horen ook weer bij elkaar als we de eicel zien als een
warmte - bol en de rechte zaadcel als de bijbehorende lichtstraal.

Ze kunnen sterven of elkaar vinden en met de bevruchting de tegen-
stellingen oplossen, om zo een nieuwe mens te laten ontstaan met
alle celvormen die tussen de twee extremen liggen.

Het cytoplasma van een cel is beweeglijk, de kern niet. Omdat de
eicel voornamelijk uit cytoplasma bestaat is zij inwendig beweeglijk.
De kernmassa is er in opgelost. In die zin is die kernmassa ook ac-
tief en beweeglijk. De zaadcellen zijn met hun geconcentreerde DNA-
kern kristallijn en gestructureerd. Die cellen zijn verstard.

Daar staat tegenover dat de eicel uitwendig niet actief is. Ze wordt
na het vrijkomen passief voortbewogen door de vloeistofstroom in
de eileider, terwijl de zaadcellen juist actief zijn en zich met hun
staart voortbewegen, tegen de stroom in nog wel.
Inwendig beweeglijk en uitwendig passief bij de eicel staat tegen-
over inwendig gestructureerd en uitwendig actief bij de zaadcellen.
In beide cellen zien we een polariteit en beide zijn weer polair tegen-
over elkaar: een dubbele polariteit.

In de weekspreuken van januari van Rudolf Steiner ervaren we de
werkzaamheid van warmte. De warmte van het hart. 

“in deze donkere wintertijd
is openbaring van de eigen kracht
de sterke drijfveer voor de ziel
om de duisternis te doordringen

en door hartewarmte, vol verwachting
de zintuigopenbaring te voorvoelen”. 

(weekspreuk 42, 19-25 januari) 

Het licht openbaart zich aan ons in de spreuken van februari,
waarin de ziel de lichtkracht van haar eigen denken ontdekt.
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B “Steeds sterker wordt de macht van het denken,
verbonden met de geboorte van de geest.

Door haar wordt pas de omfloerste zintuigindruk
in zijn volle klaarheid opgehelderd.

Wanneer de ziele-inhoud
zich wil verbinden met wereld-wording

moet zintuigopenbaring
van het denken het licht ontvangen”. 

(weekspreuk 45, 9-15 febr.)

Warmte en liefde in onze wil, die uitgaat naar de wereld. Licht en
vrijheid in ons denken dat nieuwe vormen schept. Wat beweegt
zich eigenlijk tussen warmte en licht? 
Hierop krijgen we min of meer antwoord in de spreuken van de
maand maart, die ons begeleiden naar Pasen toe. 

“In het licht, dat uit wereldhoogten
de ziel machtig in stroming brengt

moge tot verschijning komen, het raadsel van de ziel 
ontwarrend, de zekerheid van het werelddenken,

daarbij zijn stralenmacht verzamelend,
en zo in het mensenhart de liefde wekkend”. 

(weekspreuk 48, 2-8 maart)

Als ik me realiseer hoe mijn eigen warmte in de koude tijd schept
en hoe mijn licht in de duisternis ruimte creëert, hoe ik dan ook
tijd en ruimte kan scheppen in de ander en voor de ander, dan
kan ik ook ervaren hoe er een dialoog, een wisselwerking moge-
lijk is tussen beiden. In het vermogen tot een dialoog, het aanwezig
zijn met een open geest en een open hart, spreekt wijsheid. Wijsheid
is ook het midden tussen polariteiten, wijsheid verbindt en laat tege-
lijkertijd dat wat met elkaar wordt verbonden in zijn uniciteit be-
staan. In de weekspreuken van maart ervaren we hoe Christus zelf
dit midden is. Laten we nog eens aan en in onszelf licht en
warmte ervaren. Voelen we de warmte in onze wil in de vorm van
enthousiaste betrokkenheid, voelen we het licht in ons denken in
een geestelijke vrijheid? Kunnen we ook ervaren hoe juist in ons
gevoel die middenkwaliteit leeft, een ervaring van harmonie of
disharmonie. Dit voelen beleven we niet als resultaat van ons
denken en willen, maar als de aktiverende bron van waaruit
warmte en licht in ons ontstaan. Deze ervaringen nodigen ons
dan uit tot een gesprek van hart tot hart, dat leidt tot nieuwe erva-
ringen en inzichten. 
God schiep uit zijn liefde de warmtemens, en uit de warmtemens
ontstond de tijd, toen de warmte van de mens zijn intrede deed in
de koude van de wereld. 
God schiep uit zijn wijsheid de lichtmens, en uit de lichtmens

Licht
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ontstond de ruimte toen het licht van de mens in de duisternis
van de wereld straalde. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er
als wij de warmte van een mens ervaren, als wij het licht van een
mens ervaren. Wat gebeurt er wanneer wij met de ander de tijd
en de ruimte beleven? 
Dan ervaren we beweging, emotie (wat letterlijk beweging is).
God schonk de mens zijn beweging die het hem mogelijk maakte
om een innerlijk leven op te bouwen met bewustzijn van zichzelf
en van de ander en van al het andere. 
Door beweging is het mogelijk dat warmte tot licht wordt en licht
tot warmte.
De weekspreuken van maart zijn de spreuken van de innerlijke be-
weging, een geestelijke beweging. Deze beweging draagt eigenlijk
altijd in zich de mogelijkheid van omvorming.
De geest van de wereld bevindt zich in de mens. Het wezen van de
geest wordt met het zijn van de mens verenigd.
Rudolf Steiner noemde 
de warmte schenkende God: “Geesten van de Wil”. 
De licht schenkende God heeft hij genoemd: “Geesten van de Wijs-
heid”. En de beweging schenkende God heeft hij genoemd: “Gees-
ten van de Beweging”. 

Wanneer nu warmte, licht en beweging in harmonie zijn met elkaar

dan kan zich daarin openbaren de Ik-mens, de Christus-drager.
God schonk de mens bewustzijn van zijn Ik. Dat is wat wij ervaren
wanneer we in de beweging tussen warmte en licht ontwaken en tot
ons zelfbewustzijn komen. In de chaos ontstaat vorm door de inwer-
king van de lichtkrachten, wij krijgen als mens vorm en gestalte. 
Rudolf Steiner heeft deze Ik-schenkende God genoemd: “Geesten
van de Vorm”.
De zon schenkt de aarde haar warmte en haar licht. 
En uit deze warmte en uit dit licht ontstaat beweging. 
Je zou kunnen ervaren dat uit de warmte van jouw wil en het licht
van jouw denken, jouw woord ontstaat, dat de lichtende Wijsheid is,
in beweging. 
Het woord is warmte en licht samen. 
Het is de Logos zelf, de dialoog, die altijd vanuit het midden ver-
bindt en van waaruit alles ontstaat. 
Het is de ademhaling, levend in een ritme tussen onze wil en ons
denken, de drager van ons leven. 
Het is onze bezieling en ons bezield zijn. 
Warmte en licht worden zo tot een zingend leven en een levend zin-
gen in het woord dat gezond maakt. 
Rustend in de beweging en bewegend in de rust.

Gerard Rotteveel



Licht

Eind 2016
is door Menzis ook de module met 1 jaar verlengd, die het ons mo-
gelijk maakt om meer artsenuren en 20 minuten consulten aan te
bieden. We blijven met Menzis in gesprek over de ontwikkelingen op
dit vlak. De toekomst hiervan is een open einde, enerzijds door kort-
durende contracten, anderzijds door de onzekerheid in de toekomst
van de verdeling van de gelden in de zorg. Besparingen op het vlak
van medicatie voorschrijven en verwijzingen naar de 2de lijn blijven
het grootst. Dit komt  natuurlijk voort uit een samenspel tussen arts
en patiënt. Als we dit samen blijven verwezenlijken vergroot dat de
kansen op voortzetting.

De groei van de praktijk en het aanbieden van meer 20
minuten consulten brengt met zich mee, dat we het afge-
lopen jaar weer hebben moeten uitbreiden in artsenuren
en assistente uren. We zijn aan de grens van de uren die

de vaste artsen kunnen werken, reden waarom u vaker een
waarnemer in de praktijk aantreft. Gelukkig lukt het nog rede-

lijk om het in te vullen met artsen die hetzij antroposofisch ge-
schoold zijn, hetzij een integratieve geneeskunde achtergrond

hebben.
Tevens hebben we door de groei van de praktijk inmiddels ruimte te
kort. We hebben een spreekkamer bij kunnen huren in het pand op
de 1+ verdieping (in de gang naast de lift op de 1ste verdieping). De
praktijkondersteuners gaan daar veelal hun spreekuren houden.
De praktijkondersteuners GGZ hebben een cursusprogramma ge-
maakt voor het hele jaar. Houd u op de website in de gaten of er iets
voor u bij zit, waar u wat aan kan hebben.
In februari is in de GGZ zorg het Luisteruur gestart, door Anne
Veenstra. Bedoeld voor thema’s waarover je graag eens praten wilt
met iemand, maar niet perse therapie nodig hebt of naar het spreek-
uur wilt gaan. Er is geen verwijzing nodig om een afspraak te

Vanuit de huisartsenpraktijk

In januari is ons wederom het huisartsenkeur-
merk toegekend. Er werd ook goed gekeken
naar de combinatie reguliere zorg met 

antroposofische zorg en we kregen het compli-
ment dat merkbaar was dat we goed over de
dingen nagedacht hadden . Daar waren we erg
blij mee.

Licht



maken. De eerste start lijkt duidelijk aan een behoefte te voldoen.
Zie voor verdere informatie onze website.
Nu huisarts Kore Luske langer dan 5 jaar huisarts is, kunnen we ons
aanmelden als opleidingsplek voor de huisartsen opleiding. Helaas
wilde Nijmegen geen 3e antroposofische opleidingspraktijk er bij
hebben. We gaan ons verder oriënteren bij andere universiteiten.
Wel hebben we ons aangemeld voor stageplekken voor het coassis-
tentschap huisartsengeneeskunde, het 3 maands blok specifieke
ontwikkeling in de huisartsen opleiding en de academie integratieve
geneeskunde. Het afgelopen jaar heeft u al regelmatig een coassis-
tent getroffen. Ook het komende half jaar zullen er weer 3 zijn. We
zijn allemaal erg enthousiast voor het opleiden van nieuwe collega’s.
We hopen van harte op uw medewerking hierin om spreekuren voor
hen mogelijk te maken.
Huisarts Kore Luske is verhuisd naar een zorgboerderij, reden
waarom zij haar dagen aaneengesloten  wil werken. Vanaf 1 maart
zijn daarom onze werkdagen aangepast om ieders persoonlijke wen-
sen mogelijk te maken. Op de website kunt u de nieuwe dag indeling
van de huisartsen zien.
Door omstandigheden hebben we afscheid moeten nemen van Ans
van Zanten. Inmiddels was zij het langst bij ons van de medisch as-
sistentes. Wij danken haar voor haar inzet in de afgelopen jaren en
wensen haar een goede toekomst.

Het afgelopen jaar zijn er 3 nieuwe gezichten aan de balie gekomen:
Patricia Febie, Marianne Coesmans en Martina Hoogerwerf.  We
hebben helaas veel ziekte onder de collega’s gehad, maar zo langza-
merhand raken we steeds beter op elkaar ingespeeld. De assistentes
zijn enthousiast bezig met antroposofische nascholing, zodat het in
de toekomst makkelijk wordt om instructies aan te bieden over zalf-
lappen, wikkels, citroensokken e.d.

We wensen u allen een fijne voorjaarstijd en zomer.

Barbera Bischot, namens de huisartsenpraktijk
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BTherapeuticum Aquamarijn
Adres: Onder de Linden 21-8 (huisarts)en 21-9 (therapeuten) 
Arnhem.
Telefoonnummer van de huisartsenpraktijk: 026- 3512712
Telefoonnummer van de therapeuten: 026 - 3511190
Voor algemene informatie zie de website: 
www.therapeuticumaquamarijn.nl

Huisartsenpraktijk
Bereikbaarheid: De huisartsenpraktijk is open van 8.00 tot 17.00
uur. Via 026- 3512712 krijgt u een keuze menu aangeboden:
1= Spoedlijn
2= Receptenlijn
3= Contact met de assistente; afspraken, uitslagen, etc.
De assistentes pauzeren van 10.30 tot 10.45 uur en van 12.30 tot
13.00 uur. De praktijk is tijdens de pauzes enna 15.00 uur telefo-
nisch alleen voor spoed bereikbaar.Indien het keuzemenu niet werkt,
kunt u ook met het spoednummer 026–3513719 bellen.

Administratie
Wijzigingen inuw adres-, woon- of verzekeringsgegevens kunt u
door geven via: www.therapeuticumaquamarijn.nl

Spreekuur volgens afspraak
Voor het maken van afspraken kunt u bij voorkeur bellen tussen
8.00 en 12.00 uur (026-3512712, optie 3). Een afspraak kunt u tot
uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Bij een te late afzegging wordt
de afspraak in rekening gebracht. 
Dokter Bischot werkt op maandag en dinsdag.
Dokter Luske werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.
Dokter van Vugt op maandag, dinsdagmiddagen -avond, woensdag
en donderdagmiddag.
Dokter Karcher werkt op maandag, dinsdag en donderdagochtend. 

Terugbelspreekuur 
Telefonische vragen waarvoor overleg met een arts nodig is geeft u
voor 10.30 uur door. U wordt dan tussen 11.00 en 13.00 uur of aan
het einde van de middag teruggebeld.

Inloopspreekuur
Voor als u klachten nog dezelfde week en kort met de huisarts wilt
bespreken. Elke werkdag tussen 8.00 en 8.15 uur kunt u zich melden
bij de bij de assistente aan de balie. U wordt dan op volgorde van
binnenkomst gezien door de huisarts, eris ruimte voor 5 patiënten.



Uitslagen onderzoeken
Hiervoor kunt u tussen 8.00 en 12.00 uur de assistentes bellen. Bij
uitslagen die eennadere uitleg behoeven zal de assistente een af-
spraak met u maken voor het spreekuur.

Herhaalrecepten
Voor het aanvragen van herhaalrecepten zijn er 2 opties: telefoonlijn
en website. 
1.Telefonische receptenlijn via 026- 351 2712, optie 2 bellen. Hier
kunt u uwrecepten 24 uur per dag inspreken. Wilt u als u belt voor
een herhaalrecept de volgende gegevens gereedhouden:
- uw naam, geboortedatum, adres
- de naam van het medicijn (in dikke zwarte letters bovenaan het eti-
ket);- de sterkte (in % of potentie D1, milligrammen);
- de hoeveelheid/het aantal (bijv. aantal cc, aantal gram, of milli-
gram, aantal tabletten);
- het gebruik (bijv. 2 maal daags 1 tablet);- de naam van de apo-
theek.
Graag duidelijk inspreken, zo nodig spellen. Er kan maximaal voor 3
maanden aangevraagd worden.U kunt uw herhaalrecept ook via
www.therapeuticumaquamarijn.nl aanvragen. Ga naar ‘huisartsen-
praktijk’en dan naar ‘recepten’. Recepten die voor 11.00 uur zijn
ontvangen, zijn die dag na 16.00 uur afte halen bij de apotheek 

(indien voorradig). Als u er niet uitkomt kunt u contact opnemen
met de assistente 026 351 27 12, optie 3). 

Medische handelingen
Injecties en medische handelingen door de assistentes (gehoortes-
ten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, uitstrijkjes, enzovoort)
worden uitsluitend op afspraak gedaan.

Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Voor spoedhulp van een huisarts na 17.00 uur of tijdens het week-
end neemt u contact op met de huisartsenpost: 0900 –1598. 
Bij afwezigheid tijdens kantooruren wegens vakantie, ziekte of na-
scholing hoort u via het gebruikelijke toegangsnummer opeen
bandje welk telefoonnummer u kunt bellen voor waarneming.

Huisbezoeken
Gezien de bovenwijkse en regionale functie van de praktijk, brengen
huisbezoeken in het algemeen grote afstanden met zich mee. Voor
het aanvragen van een huisbezoek isdaarom altijd overleg met de
huisarts nodig. Huisbezoeken bij voorkeur voor 10.00 uur aanvragen.
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BPraktijkondersteuner POH-GGZ
Anita Janssen en Bob Brinkman: Voor het maken van een afspraak
kunt u bellen met de assistentes 026-3512 712, optie 3.  Bij Anita
kunt u terecht voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, be-
geleiding bij het stoppen met roken, instructies van handvaardighe-
den bij verzorging van zieken thuis, uitleg over wikkels. Bij Bob kunt
u terecht voor geestelijke gezondheidszorg en begeleiding bij het
stoppen met roken.

Praktijkondersteuner POH-Somatiek
Ingrid Boer: Voor een afspraak bij Ingrid kunt u bellen met de assis-
tentes 026-3512712, optie 3. Haar e-mail is: poh-s@therapeuticu-
maquamarijn.nlU kunt afspraken maken voor een longfunctietest,
COPD-spreekuur, screening voor hart- en vaatziekten (CVRM
spreekuur) en het vernevelen.

Klachtenregeling
Klachten kunt u altijd indienen bij de assistente of via het klachten-
formulier op de website. Wanneer een onafhankelijke klachtenfuncti-
onaris nodig is: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg,
www.skge.nl of Quasir/Stichting zorggeschil 

Consultatiebureau Aquamarijn
Judith Mulder, verpleegkundige
Loes Klinge, jeugdarts
Meer informatie en aanmelding via de website www.therapeuticu-
maquamarijn.nl of via mail consultatiebureau@therapeuticumaqua-
marijn.nl of telefonisch 06 363 126 22.

Consultatief antroposofisch arts
Loes Klinge, antroposofische arts 
Voor het maken van een afspraak kunt u het formulier invullen op
www.loesklinge.nl 

Therapeuten
Bereikbaarheid: 026 - 35 111 90, dit is het algemene nummer voor
de therapeuten. U kunt uw naam en telefoonnummer inspreken en
voor welke therapeut de boodschap bestemd is. U wordt dan zo
spoedig mogelijk terug gebeld.

Uitwendige Therapie
Marion Gores   e-mail: oxalis-marion@xs4all.nl 

(ook bereikbaar op 06-197288 04)           
Jolanda Markink e-mail: jolandamarkink@therapeuticumaquama-
rijn.nl (ook bereikbaar op 06-439 34 363)                     



Fysiotherapie
Hannie Bakker  
e-mail: hanniebakker@therapeuticumaquamarijn.nl
Bert de Brouwer  
e-mail: bertdebrouwer@therapeuticumaquamarijn.nl
Louis de Groot 
e-mail: louisdegroot@therapeuticumaquamarijn.nl
Yvonne Siebum    
e-mail: yvonnesiebum@therapeuticumaquamarijn.nl

Fysiotherapie voor kinderen
Anneke Jansen      
e-mail: annekejansen@therapeuticumaquamarijn.nl

Biografisch Werk
Hannie Bakker   
e-mail: hanniebakker@therapeuticumaquamarijn.nl 

Kunstzinnige Therapie 
Voor kinderen:
Hedwig Roorda   
e-mail: info@hedwigroorda.nl

(ook bereikbaar op 06-41 556 740)

Voor volwassen: 
Anita Lennaertse-mail: anitalennaerts@therapeuticumaquamarijn.nl

(ook bereikbaar op 030 – 6 045 818)

Euritmietherapie
Andrea Wellenstein 
e-mail:euritmie@therapeuticumaquamarijn.nl

(ook bereikbaar op 026 - 4 422 838 op maandag t/m 
donderdag tussen 19:00 en 20:00 uur)

Voedingskundige
Fee van Bruxvoort
e-mail: voedingskundige@therapeuticumaquamarijn.nl

(ook bereikbaar op06-18409255)

Orthopedagogische hulp / kinderspreekuur
Anneke Jansen   e-mail: annekejansen@therapeuticumaquamarijn.nl

Overige therapieën
Diverse andere zorgverleners (psychologen, haptotherapeut, natuur-
arts, osteopaat, homeopaat, orthomoleculaire diëtist) maken ge-
bruik van de spreek- en behandelkamers. Zie de website voor hun
contactgegevens: www.therapeuticumaquamarijn.nl 



Therapiefonds 
Voor als u een voorgeschreven therapie niet (helemaal) zelf kunt beta-
len. Voor meer informatie of indienen aanvraag zie: www.therapeuti-
cumaquamarijn.nl/kwaliteit of neem telefonisch contact op met Ruud
van Aarssen 026-4430598



adressticker


