
 

Van de Stichting Vrienden van Rudolf Steiner Zorg                                               

  

15 Juni 2022 

Betreft reacties op onze brief van 2 maart 2022, over de toekomst van het Raphaëlhuis. 

 

Beste lezer  

Hartelijk dank voor uw reactie op onze brief van 2 maart jongstleden. Uit alle antwoorden 

blijkt hoe groot de betrokkenheid is bij de toekomst van het Raphaëlhuis.  

Het gaat iedereen zonder uitzondering aan het hart.  

In deze brief willen we u informeren met een samenvatting over de aard van de reacties en 

hoe wij hier mee verder gaan. 

Eerst willen we nog nadrukkelijk een misverstand uit de weg ruimen. Van verschillende 

kanten kreeg de Stichting Vrienden te horen, dat wij ons meer zouden inspannen voor de 

toekomst van het Raphaëlhuis dan voor het welzijn van de betrokkenen: de bewoners, 

cliënten, medewerkers en verwanten.  Met alle begrip voor de emotie, die het besluit van de 

Raphaëlstichting oproept, willen we ons uitdrukkelijk distantiëren van deze mening.  

Als bestuur van de Stichting Vrienden hebben we aangeboden aan de Raphaelstichting om 

verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwikkelingsproces, zowel inhoudelijk als 

financieel, wat betreft de toekomst van het Raphaëlhuis, afgestemd op de oorspronkelijke 

impuls van Willem Zeylmans van Emmichoven.  Dat aanbod is hartelijk ontvangen.  

Wij hebben dit gedaan voordat het besluit door de Rahaëlstichting genomen was om Rudolf 

Steiner Zorg af te stoten. Wij waren al eerder door de Raphaëlstichting geïnformeerd, dat de 

voortzetting van de zorg op de huidige locatie niet mogelijk was en dat alle energie gericht 

was op het realiseren van nieuwbouw /huisvesting op een andere locatie. Wij werden 

vervolgens ook onaangenaam verrast door het besluit van de Raphaëlstichting om volledig 

te stoppen met Rudolf Steiner Zorg in Den Haag.  

Natuurlijk hebben wij alle zorg voor het welbevinden van alle betrokkenen in deze moeilijke 

situatie. Wij doen dat door actief in gesprek te zijn met de directie van Rudolf Steiner Zorg 

en met het bestuur van de Raphaëlstichting. Ook door deel te nemen aan gesprekken over 



de gevolgen van het besluit voor bewoners, cliënten, medewerkers en familie. Vooral ook 

door voor bewoners en medewerkers bij te dragen aan attenties en activiteiten, die enige 

ontspanning en verlichting kunnen betekenen in deze onzekere tijd. In de toekomst zullen 

we, waar mogelijk, zeker blijven bijdragen aan de antroposofische kwaliteit van de zorg voor 

de bewoners en cliënten. 

 

Tenslotte zijn wij van mening dat, ongeacht hoe de toekomst van Rudolf Steiner Zorg ook 

verder invulling krijgt, de huidige gebouwen, op de wijze waarin ze nu gebruikt worden, hier 

geen blijvende rol in zullen hebben.  

In onze brief van 2 maart hebben wij een aantal opties aan u voorgelegd. Velen hebben de 

wens aangegeven op de hoogte gehouden te worden (optie 1) en enkelen hebben in 

aanvulling daarop laten weten open te willen houden om eventueel in een later stadium 

actief bij te dragen of in te stappen (optie 1). Een substantieel aantal heeft aangegeven 

actief te willen bijdragen aan de ontwikkeling van de bestemming van het Raphaelhuis. (in 

verbinding met zijn oorspronkelijke impuls). (Opties 2 en 3). Met degenen, die een actieve 

bijdrage willen leveren, hebben wij contact opgenomen en een verkennend gesprek 

gevoerd.  

Een enkeling heeft al financiële ondersteuning gegeven of heeft aangegeven dat in een later 

stadium te overwegen, afhankelijk van het plan dat ontwikkeld wordt (optie 4). 

 

HOE GAAN WE NU VERDER?! 

Op 21 juni 2022 hebben we ieder, met wie we oriënterend gesproken hebben, uitgenodigd 

voor een ontmoeting en nadere kennismaking.  

Het vervolg daarop zal een werkconferentie zijn in samenwerking met Peter Selg, de datum 

daarvoor wordt nog opnieuw gekozen. 

Peter Selg is al sinds 2013 betrokken bij de impuls van en de ontwikkelingen in “de Rudolf 

Steiner Kliniek”, ‘Het schip in de duinen”. Hij heeft jaarlijks openbare voordrachten 

gehouden om de verbinding met de inspiratie van Willem Zeylmans van Emmichoven te 

versterken en tevens de genezingsimpuls, in de breedste zin van het woord, die aan de basis 

van dit huis ligt, te stimuleren. 

In het kader van de huidige ontwikkelingen zal hij een openbare voordracht geven in het 

Raphaelhuis, waar iedereen welkom is.  

HEIL - KUNST 

mit betrachtungen von Ita Wegman, Willem Zeylmans van Emmichoven, Jacoba van 

Heemskerck en Liane Collot d’Herbois. 

Aansluitend daarop zal er een werkconferentie in de ochtend zijn, met een kleine groep, op 

uitnodiging, om tot een vervolgplan te komen. Dit zal in samenwerking zijn met de 



Christengemeenschap en ook Pim Blomaard, voorzitter van de Antroposofische Vereniging 

Nederland, zal daarbij aanwezig zijn.  

Deze conferentie stond al gepland op 1 en 2 juli maar zal uitgesteld worden omdat Peter 

Selg verhinderd is. De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

Tot zover de informatie over de huidige stand van zaken. Wij hopen u hiermee voldoende 

duidelijkheid te geven over deze fase van het door ons in gang gezette proces. Natuurlijk 

kunnen we ons voorstellen, dat deze brief vragen op kan roepen. Neem gerust contact met 

ons op als u daar behoefte aan heeft, via de onder deze brief vermelde mogelijkheden.   

Met veel dank voor de betrokkenheid en ondersteuning, hartelijke groet. 

Namens de Stichting Vrienden van Rudolf Steiner Zorg,  

Els van Beek, Ted van Schie, Jan Huisman  

 

Contactmogelijkheden: 

stichtingvriendenrsz@gmail.com 

tel. nr. Els van Beek:  06-14806310 

tel.nr. Jan Huisman:  06-53231223 

te.nr. Ted van Schie: 06-51921074 
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