
 
VOORJAARSPROGRAMMA 2023 

 
 
 

 
Het studiecentrum voor antroposofie in Den Haag organiseert activiteiten voor iedereen die zich in de 
antroposofie wil verdiepen en/of zich erdoor wil laten inspireren. Dit voorjaar zijn er weer verschillende 
interessante lezingen. Daarnaast kun je elke derde vrijdagochtend van de maand meedoen met het 
biografisch schrijfcafé en er zal een groep starten die zich verdiept in het zesvoudig pad. Nadere informatie 
daarover volgt nog, via ons mailadres kun je het aangeven als je op de hoogte wilt worden gehouden. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die gepland staan tot en met juni 2023. Wees van harte 
welkom en laat je inspireren door deze verschillende onderwerpen! 
 
Dinsdag 17 jan  Deel 2: Wat is hoogbegaafdheid? Bezien vanuit verschillende invalshoeken – door 

Frietzen Grünbauer-Felius 
 
Dinsdag 7 feb De Wachter(s) aan de drempel – door Sebastiaan de Vries 
 
Dinsdag 14 feb Liefde en relaties, bezien vanuit de antroposofie – door Erik Beemster  
 
Dinsdag 21 feb Het belang van taal in samenhang met waarheid, schoonheid, goedheid en 

opvoeding – door Marieke Cooiman 
 
Zaterdag 11 maart “Wonderen van ontwikkeling, in plant, mens en project” – door Jan Diek van 

Mansvelt 
 
Woensdag 15 maart De stroom van de erfelijkheid, het karma en het Leven – door Peter Kapenga 
 
Dinsdag 28 maart Wat is antroposofische fysiotherapie? – door Gita van Duinen 
 
Dinsdag 11 april De strijd om het mens-zijn – door Mathijs van Alstein 
 
Dinsdag 30 mei Schilderijbespreking – door Judith Steenhorst 
 
Dinsdag 13 juni Het omvormen van de economie – door Reinoud van Bemmelen 
 
Vrijdagochtend 
20 jan, 17 feb Schrijfcafé: Biografisch schrijven – door Miranda Scheperboer 
17 maart, 21 april 
19 mei, 16 juni  
 
 
Praktische informatie van de bijeenkomsten 
 
Locatie:          Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag 
Tijd:                    van 20:00 tot 22:00, inloop vanaf 19:40 (tenzij anders vermeld) 
Kosten:         € 10,- of € 15,- (naar draagkracht), minimum: € 5.- 
 
Graag vooraf aanmelden met een email aan studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl om verzekerd te zijn 
van een zitplaats. 

De stroom van de erfelijkheid, het karma en het Leven – door Peter Kapenga 
Woensdag 15 maart, aanvang 20:00 uur 

 
Waar komen mijn talenten vandaan? Een eerste blik brengt ons bij de 
stroom van de erfelijkheid, onze voorouders. Hoe hangt dit samen met de 
weg van het individuele karma? Ze gaan samen in je eigen taak in de totale 
stroom van het Leven. We werpen een voorzichtige blik in het 
voorgeboortelijke leven.  Samen met Peter Kapenga onderzoeken en 
beleven we deze vragen vanuit de antroposofie en met behulp van 
oefeningen uit het familie-opstellen.  
Peter Kapenga verdiept zich al ruim 30 jaar in de antroposofie, schreef mee 
aan twee boeken, en heeft een eigen praktijk als familie opsteller. 
 

 
Wat is antroposofische fysiotherapie? – door Gita van Duinen 
Dinsdag 28 maart, aanvang 20:00 uur 
Sinds 1978 worden in Nederland fysiotherapeuten opgeleid tot 
antroposofisch fysiotherapeut. De heilzame werking van onze ritmische 
massage is bij veel mensen bekend. Want bij diverse acute en chronische 
aandoeningen is deze behandelvorm toepasbaar met goede resultaten. 
Behalve ritmische massage kennen we ook bewegingstherapie, 
educatie/voorlichting en coaching. Voor al deze therapie-vormen geldt dat 
we zowel vanuit het reguliere als het antroposofische domein werken. Hoe 
zit dat precies, en waarom zou je daar voor kiezen als patiënt of verwijzer? 
Ook collega fysiotherapeuten zijn van harte uitgenodigd deze avond. 
Fysiotherapie gaat over doen en voelen... u begrijpt hopelijk dat u deze 
avond niet slechts blijft zitten luisteren! 
  
Deze lezing kan gezien worden als opmaat voor een nieuwe cyclus van  'De Oefengroep', die dit jaar nog 
twee maal gegeven wordt: op zeven woensdagavonden tussen Pasen en Pinksteren, en op vijf 
donderdagavonden na de zomer. Gita van Duinen (1968) werkt in eerstelijns fysiotherapie en 
gespecialiseerde jeugdzorg, ze geeft les op de beroepsopleiding en aan groepen. Ervaringsdeskundig op het 
gebied van pijn, wondheling en (opnieuw) in je lijf komen is haar werk haar passie. 
 
 
De strijd om het mens-zijn – door Mathijs van Alstein 
Dinsdag 11 april, aanvang 20:00 uur 

Sinds het einde van de 19e eeuw is de moderniteit in een 
stroomversnelling geraakt. Friedrich Nietzsche, die hiervan de eerste 
katalysator was, schreef bijna honderdvijftig jaar geleden: “Nog honderd 
jaar kranten - en ieder woord stinkt.” In de 21e eeuw, temidden van een 
nooit geziene overvloed aan uitspraken, meningen en stellingen in allerlei 
mediakanalen, moeten wij inderdaad vaststellen dat het woord aan een 
sterke waardevermindering onderhevig is. Het wordt steeds moeilijker om 
ons te oriënteren en waarheid van leugen te onderscheiden. Deze onrust 
in de wereld is de uitdrukking van iets diepers. “The blizzard of the world 
has crossed the threshold and has overturned the order of the soul.” “De 
storm van de wereld is over de drempel gegaan en heeft de orde van de 

ziel op zijn kop gezet.” Deze woorden van Leonard Cohen in zijn lied The Future raken wat dit betreft aan 
iets wezenlijks.  
In deze lezing gaan we na welke storm losgebarsten is in de wereld, wat die met de drempel te maken heeft, 
en welke orde van de ziel niettemin ook vandaag nog gevonden kan worden.  

Mathijs van Alstein (1976) studeerde filosofie in Antwerpen en Brussel. In 2005 promoveerde hij met een 
proefschrift over Martin Heidegger. Sinds 2010 is hij priester in De Christengemeenschap. 

 
 
Schilderijbespreking, werk van kunstenares Liane Collot d’Herbois fenomenologisch beschouwen beleven 
– door Judith Steenhorst 
Dinsdag 30 mei, aanvang 20:00 uur 
 Aan de hand van een aantal gerichte vragen en oefeningen 
wordt gezamenlijk met de aanwezigen, stapsgewijs, op 
fenomenologische wijze, een beeld opgebouwd van wat er op 
het betreffende schilderij te zien is en wat er aan te beleven is. 
Verbinding met het schilderij en met elkaar komt hierbij op een 
natuurlijke en tegelijk bijzondere wijze tot stand. Op deze avond 
zal in ieder geval het schilderij dat in de bibliotheek van het 
Elisabeth Vreede huis hangt samen bekeken worden. Ervaring 
met het fenomenologisch waarnemen is niet nodig, er zal op een 
laagdrempelige en voor ieder toegankelijke manier mee 
geoefend worden. 
 
Judith Steenhorst maakt deel uit van de Stichting Collot Zien en Beleven, die als doelstelling heeft om het 
beeldend werk van Liane Collot d’Herbois onder de aandacht te brengen, vanwege de weldadige 
werking die eraan wordt toegeschreven. Schilderijen in het bezit van de Stichting worden ook uitgeleend aan 
mensen die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld aan zieken. Daarnaast is Judith kunstzinnig therapeut 
en als docent verbonden aan de Opleiding Vaktherapie aan Hogeschool Leiden. 
 
 
Het omvormen van de economie – door Reinoud van Bemmelen 
Dinsdag 13 juni, aanvang 20:00 uur 

De macht van het geld is tegenwoordig in alle levensgebieden overduidelijk 
aanwezig, met als gevolg dat het menselijke uit onze samenleving verdwijnt. 
Door totaal anders te kijken naar onze economie ontstaan ook nieuwe ideeën 
over de geldstromen zodat die dienend kunnen zijn aan de mens. De jarenlange 
ervaring van een groep ondernemers, verbonden met Sleipnir organisatie, zal 
een inspiratiebron vormen voor het gesprek. Zo ervaren wij weer hoe praktisch 
de antroposofie kan zijn. 
 
Reinoud van Bemmelen  is van oorsprong beeldhouwer. Hij richtte De 
Beeldhouwwinkel op en is ondernemer in het Sleipnirverband. Momenteel is hij 
penningmeester van de antroposofische vereniging. 

 
 
 
 
 
 

Algemene informatie 
 
Meer informatie en voor het actuele programma de website: www.antroposofiedenhaag.nl.  
 
Aanmelden voor nieuwsbrief kan door een mail te sturen naar studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl. 
 
Betalingen vooraf: NL 62 INGB 0000 6784 86 tnv Studiecentrum voor Antroposofie.    



Deel 2: Wat is hoogbegaafdheid? Bezien vanuit verschillende invalshoeken – door Frietzen  Grünbauer-
Felius 
Dinsdag 17 januari, aanvang 20:00 uur 
 
Deze tweede lezing is een vervolg op de lezing van 11 oktober 2022, maar kan ook goed gevolgd worden 
door mensen die de eerste lezing gemist hebben.  
We kijken kort even terug naar de inhoud van de eerste avond, waarin vooral de ‘omgekeerde 
ontwikkelingsweg’ van hoogbegaafde kinderen centraal stond.  
 
We gaan verder met de Theorie van Positieve Desintegratie van Kazimierz Dabrowski en de intensiteiten die 
hoogbegaafden volgens die theorie als kwaliteit hebben meegekregen. Vaak ligt de keerzijde van die 
intensiteiten op de voorgrond (de ‘last’, het overprikkeld zijn). Aan ons opvoeders en leraren de uitdaging 
om deze als kwaliteit aan te spreken en aan hoogbegaafden om de kwaliteit erin te ontdekken en te ervaren. 
Tevens kijken we naar hoe om te gaan met het ‘innerlijk conflict’ wat zo hoort bij de ontwikkeling van 
hoogbegaafden.  

Als laatste kijken we naar wat we in school en in de opvoeding kunnen 
met het feit dat deze kinderen niet alleen cognitief voorlopen, maar ook 
sociaal en moreel. 
 
De lezing wordt gehouden door Frietzen Grünbauer-Felius, 
oprichter/eigenaar van VrijHoog, moeder van vier hoogbegaafde zonen. 
Sinds 2011 begeleidt Frietzen vanuit VrijHoog vrijescholen in Nederland 
en België bij het structureel vormgeven van goed onderwijs aan meer- 
en hoogbegaafde kinderen vanuit de identiteit van de betreffende 
vrijeschool (PO en VO). Zij geeft studiedagen, opleidingen, 
oudercursussen en zij begeleidt leraren, kinderen en ouders. Met hart en 
ziel zet zij zich in voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en voor goed, 
dynamisch en bezield vrijeschoolonderwijs. Dit doet zij al schrijvend, 

sprekend en luisterend. Voor meer informatie: zie www.vrijhoog.nl. 
 
 
Schrijfcafé: Biografisch schrijven – door Miranda Scheperboer 
Vrijdag 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 
 Welkom bij het Schrijfcafé van Miranda Scheperboer in het Vreedehuis in 
Den Haag. Het Schrijfcafé vindt plaats op de derde vrijdagochtend van de 
maand. De ochtenden zijn afzonderlijk te bezoeken. Aanmelding is elke keer 
mogelijk via studiecentrum@antroposofiedenhaag.nl. Het café de Serre in 
het Vreedehuis is open vanaf 9:00 waar koffie of thee besteld kan worden. 
Tijdens de bijeenkomst zal geschreven worden naar aanleiding van een 
thema.  
 
Miranda Scheperboer heeft 28 jaar als lerares Nederlands gewerkt op het 
Marecollege, de middelbare vrijeschool in Leiden. Zij heeft in 2011 de 
opleiding tot Biografisch coach aan het Instituut voor Biografiek afgerond. 
Vanaf 2014 heeft zij vooral als Biografisch coach collega’s, leerlingen en 
groepen in het land begeleid. Deelnemers aan landelijke workshops 
Biografisch schrijven noemden deze: ‘inspirerend, interessant, boeiend 
gebracht, verdiepend en verhelderend’. 
 
 
 

De Wachter(s) aan de drempel  – door Sebastiaan de Vries 
Dinsdag 7 februari, aanvang 20:00 uur 
 

 Op de weg van de innerlijke scholing ontmoeten we op een bepaald 
moment de Wachter aan de drempel van de geestelijke wereld. Er 
vinden dan subtiele, maar grote veranderingen plaats in de ziel. De 
Wachter sluit voor ons de deur naar inzicht in de bovenzinnelijke wereld, 
of opent de toegang en is dan onze vaste zichtbare begeleider op onze 
weg. In feite kunnen we spreken over twee Wachters. Ook als mensheid 
staan we tegenwoordig voor de drempel van de spirituele wereld en 
ontmoeten we onbewust en onvoorbereid de Wachter aan de drempel 
- met alle begeleidende verschijnselen die daarbij horen.  
 
Tijdens deze avond gaan we in op de rol en de betekenis van de twee 
Wachters. En we raken daarbij ook aan het thema 'dubbelgangers'. 

 
Sebastiaan de Vries kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het werk van Steiner. De interesse voor de 
antroposofie begeleidde sindsdien zijn studies filosofie en Germanistiek. Later promoveerde hij, met behulp 
van Steiner, op de fenomenologie van Goethe. Bevindingen van z’n huidige onderzoek en studie deelt hij 
graag door middel van voordrachten en gesprekken. 
 
 
 
Liefde en relaties, bezien vanuit de antroposofie – door Erik Beemster  
Dinsdag 15 februari, aanvang 20:00 uur 
 
Liefde…is een werkwoord…Op deze Valentijnsdag gaat Erik 
Beemster met de aanwezigen aan het werk rondom het thema 
liefde. Liefde naar jezelf, naar de ander en naar iets; het gaat 
steeds om het doen van liefde. Liefde wekt liefde. Hoe kan deze 
Valentijnsdag wellicht inspiratie bieden om van liefde meer werk 
te maken? Neem je ‘geliefde’ mee... (En dat kan werkelijk 
iedereen zijn aan wie jij je liefde wilt geven.) 
 
Erik Beemster is gezins-en relatietherapeut, werkt bij een GGZ-
instelling en heeft een eigen praktijk (www.erikbeemster.nl). Hij 
is antroposofisch geschoold wat door hem als een extra dimensie 
wordt ervaren om de ander te begrijpen en voor de ander iets te 
betekenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het belang van taal in samenhang met waarheid, schoonheid, goedheid en opvoeding – door Marieke 
Cooiman  
Dinsdag 21 februari, aanvang 20:00 uur  
 

De menselijke taal is een groot goed. Het is een bron van menselijkheid en het 
is het geheimzinnige instrument van menselijke verbindingen waardoor wij 
elkaar kunnen begrijpen en van elkaar kunnen leren. Ook kan taal scheiden, 
kunnen mensen leugens verspreiden en kan taal aanzetten tot onbegrip en 
haat. De rijkdom die in taal verscholen zit, vraagt aandacht en ruimte, ook in 
het onderwijs. In taal is leven: taal verandert, woorden worden geboren en 
sterven. In taal zitten de plastische en muzische elementen die voelbaar en 
beleefbaar zijn. In taal zijn geestelijke wezens werkzaam en via taal kunnen we 
het geestelijke in de mensheid verzorgen. Het is van belang dat kinderen 
eerbied voor taal ontwikkelen. In het boek: Algemeen Menskunde, geeft 
Steiner hiertoe aanwijzingen voor leraren. Ook in zijn boek: 
Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen, gaat hij in op de levende 

stroom in de taal. In mijn lezing wil ik putten uit deze twee belangrijke werken. Daarnaast zal ik proberen 
om het onderwerp beleefbaar te maken via verschillende oefeningen. 
 
Marieke Cooiman is docent Nederlands op het Rudolf Steiner College in Rotterdam. Zij is tevens coördinator 
van de sectie cultuurwetenschap en letteren van de antroposofische vereniging. In die functie geeft zij samen 
met Frits Burger Taalwerkplaatsen voor belangstellenden en leraren van de vrijeschool. 
 
 
 
“Wonderen van Ontwikkeling, in plant, mens en project” Kijken-zien-beleven – door Jan Diek van Mansvelt 
Zaterdag 11 maart van 11:00 tot 15:30 uur, kosten 50 euro  
 
Aan de hand van zijn boek “Wonderen van Ontwikkeling” brengt Jan 
Diek van Mansvelt deze dag de kern van zijn levenswerk.  
 
We gaan kijkend, luisterend en oefenend bezig met levensprocessen 
en exact imagineren. We tasten daarbij naar inspiratie en meer. 
 
Ons leerboek is de plant met haar onuitputtelijke vormveranderingen. 
Door inzet van onze verbeelding kunnen we die omvormingen 
innerlijk nadoen en merken: dit gaat over mij!  
 
Ook mensen zijn wezens in ontwikkeling – door het leven heen, door 
aardelevens heen… Ten slotte blijkt dat ook in ons werk, onze 
projecten en scheppingen zich vergelijkbare ontwikkelingswegen laten herkennen. Zo wordt plantkunde tot 
een oefening in breed inzetbaar imagineren! Op weg naar intuïties 
 
Jan Diek van Mansvelt, dr. sc. (1943) is bioloog en voormalig bijzonder hoogleraar Alternatieve Landbouw 
aan de Universiteit Wageningen. Thans is hij zelfstandig consultant, gevraagd spreker en publicist 
 
 
 
 
 
 
 


