
Van de Stichting Vrienden van Rudolf Steiner Zorg
         

Den Haag, 2  maart  2022.

Aan: allen die zich betrokken voelen bij de toekomst van het 
Raphaëlhuis aan de Nieuwe Parklaan 58, Den Haag

Beste lezer,

Als bestuursleden van de Stichting Vrienden van Rudolf Steiner Zorg (voorheen Rudolf 
Steiner Kliniek)* willen wij u graag uitnodigen en eventueel  verwelkomen als nieuwe vriend 
en/of partner. Dit voor betrokkenheid en meedenken bij het proces om een nieuwe 
toekomstige bestemming te geven aan het Raphaëlhuis aan de Nieuwe Parklaan in Den 
Haag. Aan het eind van deze brief kunt u een keuze maken of en hoe u betrokken wilt zijn bij
deze ontwikkeling.

De situatie is als volgt: 

Velen van u weten dat het Raphaëlhuis, als onderdeel van Rudolf Steiner Zorg, nu gebruikt 
wordt ter ondersteuning, in de breedste zin van het woord, van de verpleeghuiszorg (o.a. de 
arts en de therapeuten die verbonden zijn aan Rudolf Steiner Zorg hebben hun werkkamer in
het Raphaëlhuis) en de dagbesteding ten behoeve van mensen met een verstandelijke 
beperking. Ook Els van Beek als GZ-psycholoog /antroposofisch psychotherapeut heeft haar
praktijk in het Raphaëlhuis. 

De Raphaëlstichting heeft vorige maand te kennen gegeven dat zij de intentie heeft om de 
zorg die wordt geboden door Rudolf Steiner Zorg te laten continueren door een tweetal 
partijen: Stichting Saffier – De Residentie Groep en Stichting Middin. Met deze twee partijen 
is een intentieverklaring getekend. Momenteel wordt er door partijen onderzocht of en hoe zij
de zorg en activiteiten van Rudolf Steiner Zorg kunnen continueren. Vragen en antwoorden 
met betrekking tot dit proces zijn te vinden op www.raphaelstichting.nl/rudolfsteiner. 

Een consequentie van deze ontwikkeling is waarschijnlijk dat het onroerend goed, het 
Raphaëlhuis en het Tobiashuis, op termijn beschikbaar komt. ONS ERFGOED !

De formele regelgeving in de zorg bepaalt, dat als de Raphaëlstichting deze gebouwen zou 
willen vervreemden, ze via een zorgvuldig proces aan de hoogste bieder worden verkocht of 
tegen een reële marktprijs worden verhuurd.

Het Raphaëlhuis is in 1927 gebouwd, als nieuwe behuizing voor de Rudolf Steiner Kliniek, 
die een paar jaar eerder door Willem Zeylmans van Emmichoven was gesticht. Dit gebouw 
heeft een bijzondere geschiedenis en uitstraling. De impuls van waaruit Willem Zeylmans 
van Emmichoven dit gebouw ontwierp en verwezenlijkte, kwam direct voort uit zijn verbinding
met en de verantwoordelijkheid voor een geneeskunde gebaseerd op de geesteswetenschap
van Rudolf Steiner. Velen van ons ervaren het als een inwijdingsplek voor deze 
mysteriegeneeskunde, waarbij genezen betekent de mens als geheel van lichaam, ziel en 
geest weer in samenhang brengen met de aarde en de kosmos. Genezen wordt zo gezien 
als een ontwikkelingsproces (zie hiervoor ook toelichting in de bijlage). 
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Vanuit die ervaring, maar ook uit eerbied voor het verleden en dit erfgoed wil de Stichting 
Vrienden van Rudolf Steiner Zorg, voorheen de Rudolf Steiner Kliniek, in samenspraak met 
de Raphaëlstichting alles in het werk stellen om dit fysieke en geestelijke monument te 
behouden voor de antroposofische geneeskunde, met ook plaats voor andere vormen van 
integrale geneeskunde. Hiertoe wordt een proces ingericht om een daadwerkelijk nieuw 
toekomstplan te ontwerpen, zowel financieel als inhoudelijk. 

Deze brief is in deze fase van het proces bedoeld om u te informeren en om te 
inventariseren of en hoe u betrokken wilt zijn bij dit proces. Daarom nodigen we u van harte 
uit ons te berichten welke van de onderstaande keuzen voor u van toepassing is/zijn.

1) U wilt op de hoogte gehouden worden en openlaten of u in een later stadium 
wellicht actief wilt instappen in deze ontwikkeling.

2) U heeft affiniteit met de inhoud van deze zoektocht en wilt (vanuit uw expertise) actief 
meedenken en meewerken aan het ontwikkelen van plannen. U voelt zich 
aangesproken/ geroepen of u herkent deze impuls bij uzelf.

3) U bent ondernemend en hebt (al een plan voor) een zorgonderneming en u wilt 
onderzoeken of deze mogelijk past bij dit initiatief, in de verbinding met de impuls van 
Willem Zeylmans van Emmichoven 

4) U wilt financieel bijdragen.

5) U heeft kennisgenomen van deze brief en wenst niet verder op de hoogte gehouden te 
worden.

Graag zien wij uw antwoord tegemoet en nodigen u uit om te reageren voor 10 april 2022.

T.a.v. Stichting Vrienden van Rudolf Steiner Zorg
Nieuwe Parklaan 58, 2597 LD Den Haag
stichtingvriendenrsz@gmail.com   
Tel.nr.   +31 6 14 80 63 10  

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Vrienden van Rudolf Steiner Zorg: 
Els van Beek (voorzitter), Ted van Schie (secretaris), Jan Huisman (penningmeester)

* De doelstelling van de Stichting Vrienden van Rudolf Steiner Zorg is het stimuleren en 
ondersteunen van de antroposofische zorg en geneeskunde voor bewoners en 
deelnemers, door middel van o.a. het versterken van de therapieën en verzorgen van de 
jaarfeesten. Daarnaast hebben we ook opgenomen in de doelstelling, dat we een 
waarachtige verbinding met de oorspronkelijke impuls van Willem Zeylmans van 
Emmichoven willen behouden, zoals die aan het Raphaëlhuis is meegegeven.
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BIJLAGE

“Een schip in de duinen”, nu het Raphaëlhuis van Rudolf Steiner Zorg,

gebouwd in 1927 vanuit een impuls van Willem Zeylmans van Emmichoven, destijds 
mogelijk gemaakt met schenkgeld van Susanne Bouricius.

De impuls van waaruit Willem Zeylmans van Emmichoven dit gebouw ontwierp en 
verwezenlijkte kwam direct uit zijn verbinding met en de verantwoordelijkheid voor een 
geneeskunde, gebaseerd op de geesteswetenschap die door Rudolf Steiner gebracht was.  
Een mysteriegeneeskunde waarbij de mens gezien wordt als een geheel, bij wie lichaam, 
ziel en geest wel van elkaar te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden. De mens als 
wezen in samenhang met de aarde en de kosmos en waarbij genezen betekent de mens 
weer in verbinding brengen met deze samenhang, die voor zijn huidige ontwikkeling 
noodzakelijk is. (1)

Een geneeskunst met als opgave het lijden van de mens om te vormen tot geest bevrijdende
krachten. Een geneeskunst die daar begint waar de liefde voor de therapeutische daad 
degenen die daarin werkzaam zijn bezielt. (1)

Bij de grondsteenlegging in november 1927 werd aan dit gebouw een bestemming 
meegegeven. Uit de daarbij passende spreuk spreekt de juiste stemming, wil er sprake 
kunnen zijn van genezing in dit gebouw. Deze spreuk werd eerder gegeven door Rudolf 
Steiner aan het huis van de ouders van Elisabeth Vreede in Arlesheim. Nu werd deze spreuk
verbonden met dit huis, Elisabeth Vreede was daarbij aanwezig. (2) (3)

GRONDSTEENSPREUK   VAN  HET  RAPHAËLHUIS  (1927)
In dit huis moge de ziel leven
Die doordrongen moge worden door de geest
Die zoeken in de diepste grond
De vaste wil
Opdat hij ontvangen moge 
De vrome gezindheid
In alle ruimten van het huis
En dat van boven
Zich kan verenigen 
De zegen van de geest
En Gods genade
In allen die hierin leven.

De impuls van waaruit dit gebouw is gecreëerd en zijn vorm heeft gekregen ligt aan de basis 
van datgene wat erin kan gebeuren. Een gebouw met een bedoeling. In de loop van de tijd is
er veel gebeurd, maar de dragende stroom van de eerste impuls is er nog steeds. Op dit 
moment is de tijd aangebroken voor een nieuwe ontwikkeling. 

Deze plek is een plek waar geneeskunde kan plaats vinden, moderne mysteriegeneeskunde.
De uitgangspunten van de geesteswetenschap zoals die door Rudolf Steiner 100 jaar 
geleden in de wereld zijn gebracht, vormen daarvoor het uitgangspunt. 
Mysteriegeneeskunde doet denken aan de voorchristelijke tijden, toen er nog 
mysterieplaatsen waren, zoals o.a. in Azië, Egypte, Griekenland waar mensen werden 
ingewijd. De samenwerking met de goddelijk geestelijke wereld was toen nog 
vanzelfsprekend, de materiele en de spirituele wereld waren nog met elkaar verbonden. Dat 
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is nu wel anders geworden, vanzelf gaat het niet meer, maar het is wel voor iedereen nu 
mogelijk. Voorwaarde is dat iemand het zelf wil, deze verbinding zoeken en ontwikkelen. 

Genezen betekent beter worden, beter dan je was voordat je ziek was. Zo kun je ziekte zien 
als onderdeel van de ontwikkeling van een mens. Als je van het mensbeeld uitgaat dat een 
mens bestaat uit lichaam, ziel en geest, dan betekent ontwikkelen, steeds meer worden wie 
je wezenlijk bent, vanuit je geestwezen. 

Genezen is een proces van verandering, wat door de pijn, het lijden heen gaat en leidt tot 
opstanding, tot bevrijding in de mens. Zo kan beter worden betekenen nieuw worden en dat 
kan leiden tot nieuwe keuzes in het leven.

Een plek waar genezing kan plaats vinden vanuit deze inzichten zou je een inwijdingsplek 
kunnen noemen. Inwijding kun je zien als het verbinding maken met je ware zelf, met de 
wereld van de geest, waar je met je hoger zelf deel van bent. Om deze processen te 
ontwikkelen zijn liefde en licht nodig. Liefde en eerbied voor de samenhang met kosmische 
scheppende krachten, creatieve krachten. (voelen en willen) Licht vanuit het inzicht en 
kennis over deze processen. (waarnemen en denken). 

Met bewustzijn en eerbied deze processen ontwikkelen, betekent het uitnodigen van de 
scheppende, warme liefdeskrachten in het overwinnen van de vernietigende tegenkrachten.

Beter worden kost tijd en ruimte om vanuit zichzelf in de wereld tot nieuwe daden te kunnen 
komen.

Zoals Ita Wegman het ooit zei, kan er van zo’n plek een helende werking uitgaan de wereld 
in.

Het Raphaelhuis en het Tobiashuis (omdat ze met elkaar verbonden zijn) kun je ook zo zien. 
Een plek waar een genezende werking vanuit kan gaan de wereld in, wanneer daar vanuit 
die impuls gewerkt wordt, daar is het van afhankelijk.

Een ontmoetingsplek ook voor mensen en daardoor voor hemel en aarde, waar een 
lichtende werking van uit kan gaan. Genezen betekent ontwikkelen, gebaseerd op de moeds 
en wijsheidskrachten van het verleden, op een vrije plek, met uitnodiging voor de toekomst. 

(1) F.W.Zeylmans van Emmichoven, Rudolf Steiner en zijn levenswerk Antroposofie, 
Zeist 1983

(2) Ineke van de Duijn Schouten, Een schip in de duinen, ter gelegenheid van het 75-
jarig jubileum 1998

(3) Peter Selg, Elisabeth Vreede, 1879-1943, Verlag des Ita Wegmaninstitut, 2009
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