
Bronlaak Journaal
oktober 2019

Bronlaak

thema 

helende

omgeving



2

Voorwoord 
En dan word ik gevraagd om het voorwoord te 

schrijven voor deze editie, met als hoofdthe-

ma ‘helende omgeving’… 

Een prachtig thema en de aandacht die daar 

naar uitgaat, maakt mede dat ik me zo ver-

bonden voel met Bronlaak. Tegelijkertijd ben 

ik juist de leerling op dit gebied en laat ik me 

heel graag inspireren door anderen die daar 

zoveel kennis van hebben en vorm weten te 

geven hieraan. Ik voel me dus wat verlegen 

met de vraag, maar ik doe mijn best.

Ik herken de helende omgeving als een van de 

belangrijke pijlers in onze zorg. 

Verre van een materiele kwestie, maar veel 

meer de aandacht en de zorg waarmee er met 

het materiele wordt omgegaan. Het respect 

en een besef van verantwoordelijkheid voor de 

omgeving. Op Bronlaak zie ik dat helemaal te-

rug, bewoners die naar eigen vermogen zorg 

en verantwoordelijkheid dragen voor hun om-

geving, zowel binnen als buiten. Elke dag zie 

ik bewoners en hun begeleiders die aandacht 

en zorg geven en dat straalt het terrein ook 

uit, het nodigt uit om hier te willen zijn. 

“Een helende omgeving is een omgeving die 

zo harmoniserend mogelijk werkt en tegelij-

kertijd autonomie en eigenheid stimuleert. 

Een helende omgeving brengt mensen beter 

in evenwicht en vormt daardoor een basis 

voor verdere ontwikkeling” 

Het voorleven van interesse voor en verwonde-

ring over de omgeving wordt hier beschouwd 

als een basishouding in ons werken met be-

woners. Ik zie en spreek hierover begeleiders 

die enorm inspirerend zijn in de manier waar-

op ze dat vorm weten te geven. Zij proberen 

bewoners bewust te laten zijn voor hun om-

geving en helpen hen waar nodig om zich er 

mee te verbinden.  

De bewoners van Bronlaak zijn vaak sterk af-

hankelijk van hun omgeving en hebben baat 

bij de juiste mate van prikkels, maar ook een 

omgeving die veiligheid biedt. Als daar een 

balans is, kan de omgeving een tegenwicht 

bieden bijvoorbeeld aan minder prettige 

gevoelens. Het contact met de natuur, de he-

lende werking van uitzicht op het groen, de 

tuinen, de heide, het buiten zijn bevordert het 

welbevinden. Dat merken we toch allemaal als 

we hier rondlopen. En dan hebben we het nog 

niet over de kleuren en hun krachtige werking 

op de stemming van mensen. Akoestiek, mu-

ziek, voeding, materiaalkeuze en vormgeving, 

hoe onze eigenheid tot uitdrukking komt in 

onze omgeving en hoe het kunnen zorgen 

voor je omgeving inspeelt onze basis en ge-

voel van eigenwaarde verstevigt. 

Zoals gezegd, voor mij ligt er nog een hele 

wereld open over dit onderwerp. Ik ben blij 

het hier in dit themanummer een centrale rol 

inneemt, zodat ik erover kan leren. 

Binnen het scholingsprogramma ‘Antroposo-

fie is eigen werk” dat we dit jaar op Bronlaak 

hebben weten te organiseren is de helende 

omgeving uiteraard een thema. De scho-

lingsmomenten zijn wat uitgesteld, maar 

gaan later dit jaar plaats vinden. Iedereen is 

van harte uitgenodigd om daar aan deel te ne-

men. Ik ben er in elk geval graag bij.

Voor nu wens ik jullie veel plezier bij het lezen 

van deze editie van het Bronlaak Journaal.

Bebbie van de Laar

Clustermanager

foto voorzijde: Lindi Maas.

Een helende omgeving
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Helend beeld: het logo van Bronlaak
Dit bijzondere symbool van Bronlaak is al bijna 60 jaar oud en je vindt het overal: 
op vlaggen en banners, onderaan de e-mails, op koekjes maar ze wordt ook kunst-
zinnig vormgegeven in vilten broches voor de open dag, in keramiek en als beeld 
op een sokkeltje. Waarbij de beleving van een driedimensionaal beeld weer anders 
is dan van een logo in het platte vlak.

Vraag mensen wat ze bij dit sierlijke, organisch gevormde beeld voelen, wat ze erin zien en je 

krijgt antwoorden als “de omhulling van Maria, de vier elementen, de geest die opstijgt…” Uit 

zulke antwoorden blijkt dat men een individuele verbinding aangaat met zo’n beeld. Het is een 

uitdrukking van zoveel meer als een herkenning voor buitenstaanders en andere organisaties. 

Namelijk van de identiteit van Bronlaak als woon- en werkgemeenschap en die, net als spreuken, 

door kunnen werken op het onderbewuste…

Bronlaak dankt haar naam aan de Parcival-sage. In het boek dat Bronlaak in de eerste 50 jaar 

beschrijft, wordt dit mooi uitgelegd. Als het gebroken zwaard van Parcival in de ‘Brunnenlaach’ 

wordt gedompeld, wordt het zwaard weer heel en sterk. Een kristalheldere metafoor voor het 

werken aan de ontwikkeling van de bewoners en medewerkers. 

Parcival zoekt in dit verhaal naar de heilige graal, deze staat symbool voor de plek waar het gees-

telijke in wordt waargenomen, datgene wat in ons aller wezen te vinden is. Bronlaak wil met 

dit symbool aangeven samen een schaal te willen zijn. Een schaal waar ieders eigen individuele 

kracht, energie en inspiratie een plaats heeft.

De schaal daagt een ieder uit er omheen te komen staan en de ander waar te nemen. Tijdens die 

activiteit licht er in de schaal (het heilige midden) een nieuwe gezamenlijke werkelijkheid/kracht 

op. 

Deze nieuwe (verrassende) werkelijkheid wordt waargenomen en ieder individu kan zich er op-

nieuw aan laven. De kleur paars staat voor de geestelijke wereld. 

Jan de Bruin/ Natasha van Dijk

          

Bronlaak
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Natuur als helende omgeving, natuur als oude vriend 

Een collega die veel kan vertellen over Bronlaak en de omgeving is stafmedewerker 
terreinen Henric van Dijk, bijna 30 jaar geleden begonnen op Sylvester en tegen-
woordig werkzaam voor CSS. Hij weet veel van de geschiedenis en is al vanaf zijn 
jeugd vertrouwd met het boerderijleven en de natuur.

Er wordt wel eens gezegd: “Natuur is een oude 

vriend die goed is voor mensen”. Dat voelen we 

waarschijnlijk als we door de natuur wandelen 

of buiten werken. Bronlaak ligt in een prachtig 

omgeving, door menselijk ingrijpen is het hui-

dige landschap ontstaan. 

Henric vertelt: “Rond 1900 kon je van Oploo naar 

Gemert kijken, het was kaal en woeste grond. Pluk-

jes struiken, heide, zand, beekjes die naar de Maas 

stroomden en stukken hoogveen. Ik heb in mijn jeugd 

nog restanten gezien van dit soort landschappen op 

het land van mijn opa, maar dat werd in de jaren 60 

afgegraven en geschikt gemaakt voor de landbouw. Nu 

vind je nog resten in de Peel. Toen mijnheer Roelvink 

de Grote Slink kocht en zijn broer de Bunthorst zag het 

landschap er dus heel anders uit.” Zie foto’s in de Wando.

Adam Roelvink zorgde ervoor dat rond het grote huis een parkachtige tuin werd aangelegd. In de 

20e eeuw hebben veel mensen gewerkt aan dit landschap, waar wij tot op de dag van vandaag, en 

hopelijk nog heel lang van mogen genieten. 

“Adam Roelvink haalde een bekende landschapsarchitect naar de Grote Slink, Leonard Springer. Springer was 

een vriend van Karel Muller, de architect die het grote huis heeft ontworpen. Karel Muller werd “de vader van de 

Twentse landhuizen” genoemd. Aangezien mijnheer Roelvink uit Twente kwam was het voor de hand liggend dat 

hij Karel Muller vroeg als architect en daarnaast diens vriend Springer als landschapsarchitect. Beide architecten 

hebben goed gekeken naar het landschap en wat de mogelijkheden waren. De Slink werd dieper en groter uitgegra-

ven, de aarde verplaatst en tot een heuvel gemaakt. Twee vliegen in één klap, een Slink die uit de verte lijkt op een 

stromende beek en een heuvel waarop een villa gebouwd kon worden met uitzicht op de omgeving. Springer heeft 

twee landschapsstijlen gebruikt. Uit de barok de patte d’oie, de ganzenvoet. Drie lanen of zichtassen komen in een 

punt samen, het draaipunt. Op Bronlaak zijn vooral de Düsseldorfer Allee en de Long Walk zichtbaar, de derde 

zichtlijn gaat naar de heide en is minder zichtbaar. Wel zijn alle lanen door paden weer met elkaar verbonden. 

Het draaipunt bevindt zich vaak op een plein voor het paleis of een 

gebouw. Op Bronlaak lijkt deze net voor de open haard in de Wando 

te liggen. Dit draaipunt schijnt energetisch ook een speciaal punt te 

vormen. De aanplant van beide grote lanen zijn naar het voorbeeld in 

Düsseldorf aangelegd: aan beiden zijden een dubbele rij bomen. 

Naast dit barokke deel is er een andere stijl gebruikt: de Engelse land-
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schapsstijl. Geen rechte lijnen maar ronde, je moet de lijn volgen om te zien wat er om de bocht ligt, mean-

derende beken, solitaire bomen en geen verstorende elementen. Daarom is bijvoorbeeld de boerderij van Koole 

verstopt achter de bomen. Het wordt wel de romantische stijl genoemd, alles klopt, alles is heel, is mooi. Je oog 

wordt gelokt door zaken dichtbij en door de zichtassen ook naar veraf. Verblijf in de natuur is heerlijk, daarom 

ook een theekoepel om te verblijven, wat te eten en drinken, het wild te zien of het vee.”

Tot op heden mogen we van dit landschap genieten; wonen in huizen met een 

prachtige “achtertuin” om in te wandelen, met Pasen staan we stil bij alle ver-

schillende bomen, in juni speelt de muziekvereniging uit Oploo onder de bo-

men bij het Pinksterhuis, we gaan dauwtrappen en vieren Sint Jan op de heide. 

Er komen mensen van ver om een gedichtenwandeling of beeldenroute te lopen 

en in het voorjaar heeft de judasboom op het terras van Ons Dorpscafé grote 

aantrekkingskracht. Veel bezoekers ervaren en verwonderen zich over de pracht 

en de rust van Bronlaak; dat is “de oude vriend”. 

Zoals de oude vriend voor ons zorgt, mogen we ook voor de natuur zorgen. Die 

prachtige omgeving is niet vanzelfsprekend. Die stoelt op een rijke geschiede-

nis en actuele zorg. Onder andere de buitenwerkgebieden dragen zorg voor het 

landschap. Maar iedereen kan een bijdrage leveren; door met aandacht en res-

pect in de omgeving te zijn; door te genieten van de kunst, te herinneren op de 

stilteplek, de lanen en paden schoon te houden, uit te rusten op een bankje bij 

de vijver, ons te verwonderen bij de deur in het bos, gedichten te lezen. Als we 

respect hebben voor het landschap en een goede vriendschap in standhouden dan resulteert dit in 

een helende omgeving.

Een vriendschap die je op een speciale manier in stand kunt houden, namelijk door het maken 

van de biologisch dynamische preparaten. (Google maar eens op: preparaten, Rudolf Steiner en 

Hugo Erbe; met een mengsel van mest en planten geven we de aarde mineralen en organische 

stof om zo weer een rijker voedingsbodem te worden voor nieuwe gewassen). Henric: “Mijn wens 

is vooral dat mensen hiermee aan de slag gaan, zeker in een tijd waar de hele natuur het moeilijk heeft. Hopelijk 

staat er een groep mensen binnen Bronlaak op om zich samen met de agrariërs hiermee te verbinden om het he-

lende aspect te ondersteunen. Michaëlstijd komt eraan, niet meer praten maar doen!”

Henric van Dijk, Astrid Ockers
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Therapie om de balans te herstellen
We denken bij helende omgeving niet alleen aan de gebruikte materialen of aan de natuur als ge-

zond makende omgeving, we leggen niet alleen de nadruk op de vorm van de dingen, we geven 

hechten niet alleen belang aan de rituelen, de ritmen van de jaarfeesten enz. maar we vragen ons 

vooral af: hoe aandachtig zijn we in de omgang met onze bewoners? Hoe staan we in verbin-

ding, hoe zorgen we voor elkaar? En bij dat laatste is ook het aanbod aan therapieën op Bronlaak 

van wezenlijk belang.

Fysiotherapie, PMT, beweging, logopedie, muziektherapie, euritmietherapie, schildertherapie, 

ritmische massage: op Bronlaak bestaat er een bijzonder en divers aanbod van reguliere en antro-

posofische therapieën. Allen zijn gericht op herstel, heling en ontwikkeling. 

De visie op gezondheid vanuit de antroposofische gezondheidszorg is dat elk mens uniek is. En 

als je gezond bent dan is jouw lijf, jouw vitaliteit of levenskracht met jouw geest en ziel in even-

wicht. In deze visie heeft de mens een enorm zelf-herstellend vermogen; dit wordt ondersteund 

door deze therapievormen, en het gebruik van antroposofische 

medicatie. Behandelingen zijn gericht op ontwikkeling. Soms kan 

het ziek zijn ons iets leren, en wijst het ons de weg naar een veran-

dering. 

Op Bronlaak kan een helende therapeutische omgeving ook niet 

los gezien worden van gezond biologisch-(dynamisch) eten, en 

voldoende beweging. Maar dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, 

toch?

Maar hoe ziet de werking van een dergelijke therapie er in de prak-

tijk nu uit? Neem de euritmietherapie. Wat gebeurt er nu eigenlijk als onze euritmiste, Ruth Nies-

sen, na indicatie door de huisarts, met één van onze bewoners aan de slag gaat? 

De vragen voor euritmietherapie kunnen heel divers zijn: te druk in het hoofd en veel onrust. Of 

te weinig beweging in het geheel en slaperig. Maar ook te veel eenzijdige bewegingen (één hand 

of slechts één arm altijd gebruiken) kunnen aanleiding zijn tot een vraag voor euritmietherapie. 

Of dat er te veel warmte op plaatsen is waar het niet warm moet zijn of juist te koud waar het niet 

goed is voor je lichaam. Bij de euritmietherapie gaat het erom het evenwicht weer te herstellen en 

een voorbeeld te geven voor je lichaam: “kijk, zó doe je dat. Zó hoort het te zijn”. 

Niet te veel bewegen en niet in verstarring geraken maar stromend en bewegend. Bij voorkeur ge-

bruikt Ruth ritmen. Dat kan zijn ritme in de taal, in een gedicht of in een liedje. Door het spreken 

of zingen komt de beweging vanzelf op gang: de drukke gebaren worden langzamer en te trage 

mensen proberen mee te komen in de stroom van de woorden of de muziek. 

De therapeut gebruikt altijd allebei de armen en handen, beide benen, beide voeten. Daar waar 

het alleen niet kan, helpt Ruth mee zodat de gehele mens in zijn rechts/links, boven/onder - be-

weging komt. Vaak zie je een grote ontspanning als mensen in hun gehele lichaam weer kunnen 

‘wonen’. Ruth gebruikt altijd beelden om een beweging op te roepen: de zon gaat op: we kunnen 
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rechtop staan en onszelf uitstrekken! De zon gaat onder: we kunnen buigen, de rug ontspannen. 

Door deze eenvoudige beelden wordt de beweging zowel innerlijk als ook uiterlijk gevoeld. En 

zelfs als er uiterlijk niet heel veel te zien is, voel je de innerlijke strekking bij bijvoorbeeld de be-

woners in een rolstoel. De beelden en gedichten roepen bij de bewoners ook veel herkenning en 

vreugde op en ze spreken graag mee. Dan gaat de rest mee als vanzelf. Ruth hoeft nooit tegen een 

bewoner te zeggen “strek je arm hoger” omdat de innerlijke impuls al sterk genoeg is. 

Vaak herhaalt zij bepaalde klanken en letters omdat deze klanken een bijzondere werking heb-

ben: met de ‘L’ van licht of de ‘I’ van ik kun je jezelf groot maken, zichtbaar worden, strekken. Met 

de klank ‘A’ kun je jezelf openen tegenover de wereld en de medemens. Met de klank ‘E’ doe je 

het tegenovergestelde: je sluit je af, je stelt je teweer tegen de wereld. In het Nederlands is het heel 

duidelijk: ‘Ja’, ik ben het eens met jou. ‘Nee’, dat wil ik helemaal niet. Door deze twee klanken 

afwisselend te doen, kun je bijvoorbeeld oefenen: ”het is prima als ik heel hard ‘nee’ zeg”. Voor 

sommige bewoners een hele opgave!  

Zo kan elke therapeut een prachtig verhaal vertellen over de werking van kleuren, klanken/mu-

ziek, van bewegingen, van inwrijvingen met speciale zalven en vooral over hoe onze bewoners 

hier op reageren. Hoe er iets in gang gezet kan worden, en hoe het ondersteunend kan doorwer-

ken op de ontwikkelingsprocessen van onze bewoners.

Ruth Niessen, Natasha van Dijk
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De vele boeken over geneeskrachtige planten, 

die al eeuwenlang geschreven worden door 

hoge geleerden en wetenschappers, bevestigen 

de helende werking van de kruiden. Kweken, 

verzorgen en oogsten is alleen daarom al dank-

bare arbeid.

In de zomermaanden draaien onze droogkas-

ten op volle toeren. Wij worden omringd door 

de opwekkende geur van rozemarijn, verbena 

en pepermunt, de geur van ontspanning van 

lavendel, melisse en kamille. Het aroma van 

salie of brandnetel brengt ons een gevoel van 

sereniteit. En bij een hoestbui wenden wij ons 

tot de tijm, venkel en hysop. Wanneer we de 

keukenkruiden drogen krijgen we alleen daar-

van al gezonde trek. 

Al werkend in het ritme van het jaar, met de 

steeds terugkerende cycli van werkzaamheden 

die elkaar opvolgen en overlappen in een lo-

gische volgorde, passend in de seizoenen en 

de tijd van het jaar, zou je kunnen zeggen dat 

wij ons in de tuin begeven in een denkbeeldige 

levende jaarta-

fel. Onderdeel 

vormen van zo’n 

levende jaartafel 

helpt onze be-

woners om de 

tijd te overzien, 

het geeft rust in 

een steeds druk-

ker wordende 

wereld. 

Rond het Sint 

Jansfeest pluk-

ken we gouds-

bloemen, sint 

jansbloemen en 

het driekleurig 

viooltje. Vaak is het mooi weer.

Rond het Michaëlsfeest snijden we, aan de 

werktafel, veel appeltjes om te drogen. Dan 

staan er potten tinctuur in de vensterbank, het 

is ook kouder buiten.

Na Nieuwjaar en Maria Lichtmis zoeken wij 

buiten in een winterse, kale tuin zaailingen van 

kamille en viooltjes in de tuin, op een moment 

dat het koud is, maar niet vriest.

Behalve de weersverwachting, waar we geen 

vat op hebben, wordt het jaar op deze manier 

overzichtelijker, voorspelbaarder en brengt 

het natuurlijk ritme meer rust en ontspanning. 

Want al onze werkzaamheden, komen op deze 

manier ieder jaar terug. En door in rust en ont-

De kruidentuin als helende omgeving
Het werken in de frisse buitenlucht is heerlijk en gezond. Te midden van de prach-
tige kleuren van bloemen die wij plukken in de zomertijd, onze handen in de los-
gemaakte aarde wanneer wij (on)kruid wieden. Maar ook als we de kruidenbed-
den schoffelen of als we de geurende oliën ruiken van de kruiden wanneer wij aan 
het oogsten zijn. De aardse geur van half verteerd beukenblad waarmee aan het 
einde van de herfst de plantjes beschermd worden tegen vorst, zelfs de geur van 
mest kruien in het voorjaar voelt gezond. 
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spanning te werken, ligt het pad open om din-

gen te leren, aan ontwikkeling te werken door 

te oefenen met bijvoorbeeld:

– Eigen keuze: wat wil je vanmiddag doen? Je 

mag kiezen.

– Opdracht: het werken aan een klus en het 

afmaken van alles wat daarbij hoort.

– Werken in een groep, met zijn allen samen-

werken om één klus af te maken. Hoe doe je 

dat?

– Eigen inzicht: wat is er vandaag nodig om te 

doen? Wat vraagt de plantenwereld in dit mo-

ment van ons?

Het werken in de kruidentuin is tenslotte ook 

erg afwisselend. We zaaien, wieden, planten, 

spitten, kruien, plukken bloemen, oogsten 

kruiden, drogen en ritsen de kruiden, maken 

thee en andere kruidenproducten en snijden 

groenten. Er is altijd iets te vinden van je ga-

ding. 

Dit alles, zorgt voor een helende omgeving in 

en om de kruidentuin!

Kristel Verstralen

Tuinderij de Kiem
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Antroposofische architectuur is een organische architectuurvorm. De 

organische architectuur stroom ontwikkelde zich rond 1900. Naast Stei-

ner zijn andere bekende ‘organische’ architecten uit deze periode Antoni 

Gaudí, Friedensreich Hundertwasser, Frank Lloyd Wright, Imre Mak-

ovecz en Louis Sullivan. 

Deze architecten zochten naar een stijl die vernieuwend en eigentijds 

moest zijn, zonder gebruik te maken van stijlkenmerken uit het verleden. 

Daarnaast was duurzaamheid en gebruik van natuurlijke en nieuwe mate-

rialen een belangrijk uitgangspunt. Er is niets dat de organische architec-

tuur stroom in uiterlijke kenmerken verbindt. 

Waar Gaudi bijvoorbeeld gebruik maakte van een bijna “vloeibare” 

vormgeving waarbij hij de natuurlijke boog van hangende touwen ge-

bruikte, ontwierp Wright juist veel rechthoeken en probeerde deze de 

gebouwen en de natuur te laten versmelten door de binnen en buiten-

ruimte in elkaar over te laten lopen.

Bijna alle architecten van deze stroming volgden het principe dat de 

functie bepalend moest zijn voor de vorm van een gebouw. Steiner 

onderscheidde zich in dit opzicht echter van de anderen doordat hij 

vond dat een gebouw meer moest zijn dan een dak boven het hoofd of 

een plek om samen te komen; het moest persoonlijke ontwikkeling 

en groei stimuleren.

‘Kenmerkend voor deze stroming (antroposofische architectuur) zijn de 

plastische, aan de natuur ontleende vormgeving, gebruik van natuurlijke mate-

rialen, integratie met de omgeving, het gebruik van de Gulden Snede, het toepas-

sen van de regenboogkleuren en het gebruik van de vijfhoek als bouwvorm.’ (bron: https://nl.wikipedia.org/

wiki/Antroposofische_architectuur) 

Ab Ecken is zoveel meer dan het 
afsnijden van hoeken
Mij is gevraagd om voor het Bronlaak Journaal een stukje te schrijven over de 
architectuur van de gebouwen op Bronlaak. Ik ben hierom eerst een zoektocht 
begonnen naar de kenmerken van de antroposofische architectuur in zijn 
algemeenheid. Dit bleek een zeer interessante, maar ook omvangrijke zoektocht. 
In dit stukje beschrijf ik wat ik op internet heb kunnen ontdekken en daag jou als 
lezer uit om eens, met onderstaande in gedachte, op Bronlaak rond te lopen en in 
het Pinksterhuis en andere gebouwen te gaan kijken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofische_architectuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antroposofische_architectuur
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Een van de meest zichtbare kenmerken van antroposofische vormgeving zijn de “abgeeckte” 

hoekjes. “Ab ecken” is een typisch begrip binnen de antroposofie. Nieuwelingen op Bronlaak is 

het vast al eens opgevallen. Er zijn op Bronlaak heel veel van oorsprong haakse hoeken te vinden 

waar een diagonaal hoekje vanaf is. 

Dit abecken heeft op het eerste gezicht iets willekeurigs; gewoon een manier om de scherpe kant-

jes ergens vanaf te halen. Niets is echter minder waar! Ab ecken is veel meer dan ergens zomaar 

een hoekje afhalen of aan plakken. Allereerst gaat er een filosofische gedachte aan vooraf. Heel 

kort door de bocht is dat deze: “In de natuur is er niets dat haaks is, het is dus onnatuurlijk om 

haakse hoeken te gebruiken”. 

Daarnaast gebeurd ab ecken ook niet willekeurig. De hoeken die worden gebruikt worden ont-

leend uit geometrische figuren zoals de vijfhoek, zeshoek, de octogoon en de gulden snede. Deze 

geometrische figuren zijn overal in de natuur terug te vinden; mineralen hebben geometrische 

vlakken; bloembladeren groeien, volgens het principe van de gulden snede en in een geometri-

sche veelvoud; 3, 4, 5, 6,7, 8, blaadjes ect; slakken groeien hun huisje vanuit het principe van de 

gulden snede; dieren en mensen planten zich voort volgens de principes van de gulden snede; de 

bouw van mineralen, planten, dieren en de mens bestaat uit geometrische principes. 

Ab ecken is dus een werkwijze om iets een, middels uit de natuur ontleende wiskundige princi-

pes, organisch uiterlijk te geven. Steiner gaat er vanuit dat deze manier van vormgeven helend is 

voor het wezen van de mens. De organische vormgeving laat ons zien dat wij mensen ook onder-

deel zijn van de natuur en ons in het geheel zouden moeten passen. Deze manier van vormgeven 

draagt dus bij aan wat binnen de antroposofie bekend staat als “helende omgeving”. 

Tijdens mijn zoektocht naar basis informatie over de antroposofische architectuur en vormge-

ving, vond ik een ontwerp van een nieuw te bouwen Bakhuis op de site van Kristinssonarchitec-

ten. Hierbij las ik het onderstaande zinnetje

“Na een grondige lokatiestudie is gekozen voor een situering die stedenbouwkundig het spiraalvormige bebou-

wingslint afrond.” (Bron http://www.kristinssonarchitecten.nl/2009/index.php?show=start&sho-

wid=283)

Dit zinnetje heb ik getoetst door gebruik te maken 

van Google Maps en een slakkenhuis van Fibonacci 

en tot mijn verbijstering klopt het: Bronlaak is ge-

bouwd in een slakkenhuisvorm! Dus een omgeving 

om in te groeien! 

 

David Steenhorst

http://www.kristinssonarchitecten.nl/2009/index.php?show=start&showid=283
http://www.kristinssonarchitecten.nl/2009/index.php?show=start&showid=283
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Het begrip ‘helende omgeving’ is nog 
relatief  jong en pas vrij recent als ‘he-
aling environment’ komen overwaaien 
vanuit Amerika. Hier in Nederland leeft 
het vooral binnen zorginstellingen; met 
fysieke omgevingsinvloeden tracht men 
stress (en waar mogelijk ook rouw die 
gepaard gaat met ziekte en verlies) te 
verminderen. 

Met een helende omgeving zoals dat enkele 

jaren geleden in de Zonnehuizen werd uitge-

dragen, werd bedoeld dat zorgvragers zich er goed 

voelen en dat de omgeving hen beter in balans brengt 

of houdt. 

Het gaat dus niet om de persoonlijke smaak 

van de medewerker maar om de werking van 

vormen en kleuren op de zorgvrager. Werken 

aan de omgeving, zo is de overtuiging, legt een 

basis voor zorg en behandeling, en kan soms 

gedragsproblemen voorkomen of verminde-

ren.

Je kunt je afvragen in hoeverre het introduceren 

van het begrip ‘helende omgeving’ niet zoiets 

is als ‘oude wijn in nieuwe zakken’. 

Binnen Bronlaak leeft vanaf de beginjaren het 

bewustzijn voor het gegeven dat de vormen en 

kleuren waarmee wij onze gemeenschap in-

richten en de daarin levende mensen omhullen, 

ondersteunend zijn aan de ontwikkeling, het 

welbevinden en welzijn van zowel bewoners 

als medewerkers. Alleen noemden we dat vroe-

ger niet ‘helende’ omgeving,  maar spirituele, 

kunstzinnige omgeving: 

– met meeleven met de natuur, de seizoenen 

en de natuurlijke elementen(-wezens) middels 

jaarfeesten en het verzorgen van jaartafels; 

– met bewustzijn voor het belang van het nach-

telijke zicht houden op sterrenhemel (door 

alleen maar sporadisch en lage lantaarnlich-

ten op kniehoogte langs de Bronlaakwegen te 

zetten) en het veelvuldig gebruik van met volle 

aandacht uitgesproken meditatieve teksten en 

spreuken; 

– met  gevoel voor werking van vloeiende lij-

nen, zachte, warme kleurtinten en organische 

vormen waarmee huizen gebouwd en ingericht 

werden, en werd het fraaie landschapspark 

aangelegd.

Tot op de dag van vandaag zijn er dan ook men-

sen die hier voor het eerst komen en dan na een 

tijdje zoiets kunnen zeggen als: “Ik weet niet 

wat het is op Bronlaak, maar het heeft iets, er 

hangt iets, er is iets wat bijzonder, wat zo aan-

genaam, zo fijn is…”.

In het begin van de vorige eeuw leefden er 

onder vele kunstenaars ongelooflijk verheven 

idealen met een heel praktische uitwerking: de 

wereld beter maken met kunst!

Kunst moest niet weggestopt in musea en 

galerieën voor een select gezelschap te zien 

zijn,  maar overal in de samenleving aanwezig: 

gebouwen, meubels, gebruiksvoorwerpen, 

kleding, de openbare ruimte; kunst moest als 

een wezenlijk bestanddeel en als een soort van 

desem de hele samenleving doordringen. Het 

theoretische en praktische leerprogramma op 

de Hoge School voor Beeldende Kunsten in 

Weimar, het nieuwe Staatliches Bauhaus o.l.v. 

Walter Gropius was dan ook een volledige syn-

these van plastische kunsten, ambachtelijke 

techniek en industrie.

Terug naar Bronlaak. Het bewustzijn voor het 

kunstzinnige, voor de kracht en werking van 

schoonheid, evenwicht, spiritualiteit en ritu-

Bronlaak en haar kunstwerken  
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elen en komt hier niet alleen tot uitdrukking 

in de inrichting van landschap en gebouwen, 

maar ook in het rijke culturele leven met al zijn 

jaarfeesten, euritmie-uitvoeringen, concerten, 

wisselende exposities, en kunstwerken die 

Bronlaak in de loop der jaren rijk is geworden, 

al dan niet door schenking of aanschaf. 

En in de ambachtelijke werkgebieden is er niet 

een aparte werkplaats waar men exclusief aan 

kunst doet, het beoefenen van zgn. outsider-art 

(kunst van mensen met psychiatrische of ver-

standelijke beperkingen); nee, in alle werkge-

bieden leeft het kunstzinnige, naar de aard van 

de zaak in de ene uiteraard wat meer dan in de 

andere. Denk bijv. aan de producten van de Pot-

terij die tot in de verre omtrek gekend worden 

als artistiek en zeer hoogstaand!

Over smaak valt natuurlijk niet te twisten, 

maar met recht kunnen we nu toch de vol-

gende vraag stellen: “In hoeverre zijn de beeldende 

kunstwerken op Bronlaak (w.o. de vele schilderij-

en van Helene Janssen; Piet van Hout; Liane 

Collot d’Herbois; het hele grote schilderij in 

de Zonnekamer van een van onze voormalige 

directeuren de heer Andre Maas met de titel: 

‘Ja zo zag een mens een plant eens’; de beeld-

houwwerken verspreid over het terrein van o.a. 

Ludivicus van Eynatte; het Bokspringerbeeldje 

voor het Koetshuis van W. vd. Roetering; de 

diverse bustes van de hand van W. Roelvink; de 

glasvensters in de Pinksterzaal van P. van Hout; 

de Zonnewijzer van Eg Sneek, het schilderij 

langs de trap in Helianthus van Herman Brood, 

en nog vele, vele andere kunstwerken) in hoe-

verre zijn al deze kunstwerken ook met recht ‘helende 

kunst’-werken, en welke criteria gelden daar dan voor?

In een volgende uitgave van het Bronlaak Jour-

naal ga ik proberen hierop een antwoord te 

geven.

Ook ga ik proberen een richting aan te geven 

waarin u als lezer, waarin wij allemaal als 

mensen, als menselijke, sociale omgeving van 

Bronlaak in ons alledaagse Bronlaakleven mid-

dels een minieme inspanning al een bijdrage 

kunnen leveren aan een verbeterde, een kunst-

zinnige, een helende, levendige en bezielde 

omgeving. 

Wordt dus vervolgd!

Hugo Tijssen
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Het Glasvenster in de Pinksterzaal
Velen van ons hebben ongetwijfeld het glasvenster in de Pinksterzaal gezien. Het 
is geplaatst in de oostelijke gevel van het gebouw, zodat elke ochtend na zonsop-
komst, de zonnestralen een prachtig lichtschouwspel in de zaal verzorgen. Het 
riep de vraag op waar komt het glasvenster vandaan en wat betekent het nu eigen-
lijk? Hoe is ’t verhaal van het glasvenster ontstaan? 

Om antwoorden op deze vragen te krijgen zijn we afgereisd naar twee oud medewerkers van 

Bronlaak: Jo en Piet van Hout. Piet was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, als 

hoofd technische dienst, nauw betrokken bij alle huisvestings- en bouwprocessen op het Bron-

laakterrein en daarnaast namen Jo en Piet samen, in de buitenhuizen in Sint Anthonis, wekelijks 

deel aan de bijbelavonden. De naam Pinksterhuis is ontleend aan één van de oudste huisjes op het 

Bronlaakterrein, dat moest wijken voor nieuwbouw. Op de plek van het oude Pinksterhuisje, dat 

onder andere bestond uit een eurithmiezaaltje met een originele wandtekening van kunstenares 

Liane Collot d’Herbois en een woonhuisje, staat nu Papyrus. Toen eenmaal besloten was om op 

het Bronlaakterrein een nieuwe keuken en een grote zaal te bouwen, stond de naam ervan vrijwel 

direct al vast : ‘Het Pinksterhuis’. Bij het ontwerpen ervan door architect Piet Ruijssenaars werd 

vanaf het begin al rekening gehouden om er een glasvenster te plaatsen. We kunnen het ons nu 

bijna niet meer voorstellen, maar er werd onder de medewerkers zelfs een fonds opgericht om 

de kosten ervan te kunnen betalen. Desondanks heeft het heel wat tijd en moeite gekost voor het 

zover was. 

Hoe ontstond het verhaal van het glasvenster? Daarvoor moeten we terug naar de bijbelavon-

den in het Anthonideshuis en de Bron in Sint Anthonis met Piet en Jo. Piet van Hout is eigenlijk 

kunstschilder en ontwerper en het verhaal is dat hij samen met de bewoners maanden achtereen, 

vele donderdagavonden gewerkt heeft aan het ontwikkelen en ontwerpen van het glasvenster. Het 

glasvenster zou moeten komen in het Pinksterhuis en het motief voor het glasvenster werd ge-

vonden in het Pinksterevangelie. Het Pinksterevangelie werd vaak door Jaap Kalff voorgelezen en 

heel sterk zei hij dan: ‘ja, wanneer je dit nu in het Duits leest dan voelt het nog krachtiger’. 

Pinksteren vervult ons met vertrouwen, kracht en hoop en in de diepere betekenis van het woord 

kan van Pinksteren geschetst worden dat geestelijk de blik zowel op de toekomst gericht wordt, 
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als op het verleden. Glasvensters kennen we waarschijnlijk wel uit oude kathedralen. Hele mooie 

eeuwenoude glasvensters zijn bijvoorbeeld nog te zien in de kathedraal van Chartres en zo’n 

beeld, hoe mooi zou dat wel zijn om voor het Pinksterhuis maken? Het raam, dat werd uitge-

spaard in de oostgevel van de Pinksterzaal, werd onderverdeeld in tien ramen. Zo ook werd het 

Pinksterevangelie opgedeeld in tien delen met het gesprek: “ wat de Geest te verkondigen had, 

wat betekent dat op Bronlaak?” Zo kun je het Pinksterevangelie lezen als een boodschap: het 

evangelie verkondigen in alle talen zodat iedereen het kan verstaan. En als je eens de tijd vindt 

om met aandacht de tien verschillende ramen van links naar rechts te bestuderen dan herken je 

heel veel. Vervolgens moest al het gesprokene omgezet worden in beelden. Wat zeg ik, wel tien 

beelden. Het bijzondere is dat alle voorontwerpen en studies hiervan nog bij Piet in een lade terug 

te vinden zijn. Toen het ontwerp eenmaal klaar was, werd bij de glazenier het glas in alle verschil-

lende kleuren besteld. Ook de architect Piet Ruijssenaars had met het glasvenster een doel: zijn 

uitgangspunt was dat het glasvenster zo’n kracht moest uitstralen dat niemand in de zaal in slaap 

zou vallen. Alzo, ontwerp klaar, het glas besteld, het eerste raam gemaakt en toen is het hele 

project jarenlang stil komen te liggen. In de geveluitsparing werd een gewoon doorzichtig raam 

geplaatst en dat was het. Voor degenen die willen weten hoe dat in elkaar stak : bij bijna elk pro-

ject zijn er voor- en tegenstanders en de tegenkrachten hebben dus lange tijd de overhand gehad. 

Dit werd doorbroken door een wel heel aparte gebeurtenis. Bijna tien jaar later, bij de opruiming 

van het magazijn van de glazenier, stortte, van wel vier meter hoog, een pakket gekleurd glas van 

de heftruck op de grond. Wonder boven 

wonder waren op een paar platen na 

alle glasplaten nog heel. Er werd nog 

eens contact opgenomen met Piet van 

Hout met de vraag of Bronlaak nog iets 

met dat gekleurde glas wilde doen… 

Dat was het moment om het glasvenster 

daadwerkelijk te gaan maken en het 

gelijk daarna ook te plaatsen in de oost-

gevel van het Pinksterhuis. 

Willem de Ridder
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De magie van licht 
en kleur in de 
Pinksterzaal

Licht en kleur vormen samen een belang-

rijk belevingselement in onze Pinksterzaal. 

Kleuren ontstaan in het spel tussen licht en 

donker. Als je vanuit het donker naar iets 

lichts kijkt, naar de ondergaande zon bij-

voorbeeld, dan zie je de kleuren rood, oran-

je en geel. Als je vanuit het licht naar iets 

donkers kijkt dan overheersen de kleuren 

blauw en violet. 

Voor elke gelegenheid/activiteit in de zaal 

wordt telkens weer met zorg en aandacht 

dit ‘spel van licht en kleur’ gespeeld.

Tanca Boot
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Natuur beleven goed voor lichaam en geest
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wie minstens twee uur per week in de natuur 

doorbrengt, zich gelukkiger en gezonder voelt. IVN Natuureducatie is blij met deze bevindingen 

en biedt diverse activiteiten om met plezier in de natuur te zijn (zie hun site: www.ivn.nl ). Regel-

matig hebben ze rondleidingen op Bronlaak en over het terrein van de Groote Slink.

Dat de natuur een helende werking heeft ervaren we op Bronlaak al heel lang. Gezond verstand 

zegt dat de natuur stil en rustgevend is en dat we in de natuur al onze zintuigen kunnen laten 

prikkelen. In Kaspar Hauser Kursus Huis bieden we daarom bijvoorbeeld ook altijd de cursus 

Natuur Beleven aan. Al dan niet met de huif-

kar trekt de groep eropuit. Een vrijwilliger 

die deze groep jaren heeft begeleid vraagt 

“om alsjeblieft met de bewoners veel naar 

buiten te blijven gaan! Als je in zo’n mooie 

omgeving woont zorg dan dat je er opti-

maal van geniet en ga vooral naar buiten!”

Astrid Ockers

http://www.ivn.nl
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Winkel Bronlaak, de plek waar alles samenkomt

Het grote huis op Bronlaak huisvest al sinds jaar en dag de winkel van Bronlaak. 
Stevig omarmd door de oude muren. Een winkel die met recht een bijzondere plek 
genoemd mag worden, als wij onze bezoekers mogen geloven, en dat doen we zeker.

Bij binnenkomst is er een keur aan prachtige producten gemaakt door de werkgebieden. Ieder werk-

gebied heeft hier zijn plek gevonden om de producten die gemaakt/verbouwd worden te delen met 

het grote publiek.

De aandacht waarmee deze producten gemaakt zijn, ademt door het hele pand. Ook de persoonlijke 

ontwikkeling is zichtbaar, en dit is wat we met het team Winkel Bronlaak ook nastreven. Dat datge-

ne zichtbaar wordt wat er daadwerkelijk op Bronlaak gebeurt.

In de winkel creëren wij een plek waar een ieder zich welkom voelt. De klant die zijn dagelijkse 

boodschappen doet, de klant die een kadootje uit komt zoeken, de klant die even bij wil komen met 

een heerlijk kopje koffie of thee. De collega’s die komen voor een praatje of wat lekkers om de dag 

verder door te kunnen. De bewoners die hun producten komen brengen voor de verkoop – kortom, 

er is ruimte voor iedereen. 

Kort geleden gebeurde het volgende, wat zo goed laat zien wat deze plek kan en wil betekenen voor 

de gemeenschap:

“Is dit de plek waar je koffie thee en lekkers krijgen kan,” vroeg een man die samen met zijn vrouw 

verregend en koud aan kwam fietsen. De deur werd verwelkomend opengehouden en de mensen 

gingen zitten. De jassen werden uitgedaan en de koffie werd gemaakt. Na de eerste paar slokken en 

het genieten van de Wando-taart gingen de ogen open en werd er nieuwsgierig rondgekeken. Lang-

zaam zag je dat deze mensen zich binnen verwarm-

den aan de sfeer van de winkel. Na een uurtje vertrok-

ken ze weer, met rode wangen en onder de indruk van 

alles wat zij hadden gezien en ervaren in de winkel. 

“We komen zeker terug, wat een bijzondere plek is 

dit”, zeiden ze bij vertrek.

Dit is niet een op zichzelf staand voorbeeld. We mer-

ken steeds weer dat mensen zich komen opladen in 

de winkel.

De aandacht waarmee alles is neergezet, respect voor 

het maakproces en de ontwikkeling is een prachtig 

goed, waar wij winkeliers meer dan trots op zijn. Dat 

wij met liefde willen tonen. Wij weten ons omringd 

met al die energie en delen dit graag met een ieder die 

binnenkomt.

Wees welkom en beleef mee!

Team Winkel Bronlaak 
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Educatief en 
gezellig bij het 
MOB complex 
van de Sylvester 
Bosgroep

Bij helende omgeving denk je al 

gauw aan verantwoorde kleuren, 

een jaartafel met verse bloemen 

of takken, aparte architectuur of 

een bijzondere vormgeving van de 

ruimte. Bij werkgebied Sylvester/

MOB vind je dit niet. Integendeel: 

een grote betonnen loods waar de 

jongens en meiden pauzeren na 

hun werkzaamheden in het bos. 

Vierkant, donker, niks abgeeckt! 

Maar wát een prachtige vitrines 

met uitgestalde vogels, vlinders, 

de neushoornkever, vogelkop-

skeletjes, botjes, een vleermuis, 
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en nog veel en veel meer. Alles 

is jarenlang verzameld door 

het gehele team tijdens hun 

werkzaamheden in de Staats-

bossen en bij Natura.

Er is zoveel te zien, het is net 

een klein natuurmuseum… 

leerzaam en interessant, de 

natuur zó dichtbij. Wanneer 

vind iemand nu een dood-

shoofdvlinder? Of een ver-

droogde vleermuis, zodat je 

deze goed kunt bekijken van 

dichtbij? En als de bewoners 

nóg meer willen leren, dan 

ligt er naast de hangbank een 

hele stapel natuurtijdschriften 

voor jong en oud. Hoe leuk is 

dat? 

Natasha van Dijk
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Helende omgeving: voeding op Bronlaak
We zijn er ons niet altijd van bewust maar wij ondergaan als mens doorlopend in-
vloeden van onze omgeving. Deze hebben invloed op onze stemming, gezondheid 
en ons bewust zijn.

Wanneer een omgeving zorg en aandacht uit straalt, geeft dat aan de mensen die er leven en wer-

ken de boodschap dat ze zo’n omgeving waard zijn. Dit heeft een positief effect op ons zelfbe-

wustzijn en het laat ons beter in ons vel voelen: lichamelijke en psychisch. 

Een helende omgeving straalt zorg en aandacht uit. Het bevat natuurlijke elementen en biedt mo-

gelijkheden tot contact met de natuur. Ook het ervaren van schoonheid en kunstzinnige elemen-

ten maken een omgeving helend.

Met onze voeding op Bronlaak wordt ook een 

helende omgeving verzorgd. Een maaltijd die 

met zorg en aandacht is bereid geeft de bood-

schap aan de ontvanger dat die de moeite waard 

is om voor te koken. Een mooi gedekte tafel, 

maaltijd in schalen of broodmandjes en een 

rustige en ontspannen sfeer dragen bij aan die 

helende omgeving. Zo wordt eten niet zomaar 

voedingsstoffen tot je nemen maar een belang-

rijk moment om van te genieten. Bovendien 

geeft het, het ritme van de dag aan. Belangrijk is 

dat we eten met aandacht.

Een wezenlijk uitgangspunt in de antroposofische voeding is dat de voeding de mens een ont-

wikkelkans kan bieden. Voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking werkt het 

als een therapie. Door ons herhaald te laten meten met levenskrachtige bio-dynamische voeding, 

ontwikkelen we onze eigen krachten, bijvoorbeeld de spijsvertering. Om deze op gang te brengen 

bieden we bij de maaltijd een kleurige kleine portie rauwkost aan.

Bij de antroposofische voeding wordt uitgegaan van volle ongeraffineerde en biologisch-dyna-

mische (BD) producten. Dit voor het behoud van de levenskrachten en harmonie met de natuur. 

Denk aan volkoren graan of rijst en volle melk, kaas, kwark en yoghurt van onze boerderij De Lin-

delaar. Ben je huiverig voor het vetgehalte hiervan 

dan is het een oplossing om kleinere porties te ne-

men in plaats van “lightproducten waaraan allerlei 

kunstmatige voedingsstoffen om de smaak goed te 

krijgen zijn toegevoegd. 

Op Bronlaak volgen we met de maaltijden het ritme 

van de seizoenen. Dit herkenbare ritme is ook een 

onderdeel van een helende omgeving. De keuken 



22

past de menu’s aan, aan het aanbod van onze tuinderij De Kiem. Zo weet je dat bij raapstelen 

stamppot, de lente voor de deur staat en is bij veel verse aardbeien de zomer in aantocht. Pom-

poenen brengen het seizoen van de herfst: Michaëlsfeest. Zo geven wij aan onze bewoners het 

beleven van het jaarritme mee: de kalender op je bord!

Seizoensgroenten zijn vers, hoeven maar weinig bewerkt te worden en bezitten veel levenskracht. 

Ze komen uit eigen omgeving en zijn duurzaam geteeld. Een goede evenwichtige maaltijd bevat 

gerechten waar wat betreft groenten alle drie de plantendelen in verwerkt zijn. Dus wortel, blad/ 

stengel en bloem/vrucht. Dit heeft volgens de antroposofie te maken met de driegeleding van 

mens en plant. Dat zit zo:

Driegeleding Mens

Bovenpool

Het hoofd waar rust en koelte nodig zijn. Hier zijn we “wakker” en denken we. Hier zetelt het 

centrum van onze zenuwen en zintuigen.

Onderpool

Het gebied van de buik, ook wel stofwisselingspool genoemd. Hier vinden we warmte en activi-

teit en verteren we onbewust ons voedsel. Hier ‘slapen’ we. Ook onze voortplanting en beweging 

zetelen er.

Middenpool

De romp met de ritmisch werkende organen het hart en de longen. Het ritmisch systeem werkt 

verbindend tussen de boven- en onderpool.

Driegeleding Plant (andersom dan van de mens)

Bovenpool van de plant

De wortels (hoofd) van de plant staan in de koele grond, waar het donker is. Er vindt weinig be-

weging plaats. Er heerst koelte en rust.

Onderpool

Het bloem/ vruchtgebied is de tegenpool van de wortels. Hier vindt de meeste warmte en bewe-

ging plaats (naar het licht).

Middenpool

Het blad- en stengelgebied uit zich in ritmisch gerangschikte bladeren aan de stengel. Hier vindt 

de ademhaling via het blad plaats.

Een mens is gezond als de polaire processen in evenwicht zijn. Dit evenwicht kan ondersteund of 

hersteld worden door voeding. Dit kan door alle delen van (verschillende) planten in één maaltijd 

te verwerken.

Concreet komt het er op neer dat worteldelen van planten van invloed zijn op het zenuwgestel van 

de mens dat in het hoofd zetelt. Denk aan knolselderij, bietjes, wortelen.
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Blad- en stengeldelen hebben een gunstige invloed op de ritmische organen (longen, hart) in het 

middengebied van de mens. Bijvoorbeeld andijvie, kool, prei, uien (verdikte stengel, geen knol).

En de bloemen en zaden van de plant met hun warmte/ vuur kwaliteiten beïnvloeden met name 

de stofwisselingsprocessen. Belangrijk zijn bijvoorbeeld peulvruchten, maar ook komkommer, 

fruit, tomaat en bloemkool.

Voor een verheldering zie de tekening hieronder.

Er is nog veel meer over te vertellen en wie meer wil weten wordt uitgenodigd eens met de koks 

van de keuken te gaan praten. Want in de keuken van Bronlaak proberen we waar en wanneer 

mogelijk om met deze driegeleding te werken. Natuurlijk lukt dat niet altijd. 

Lucienne Gabeler

Kok/ begeleider 

Met veel dank aan collega kok Maria Klauwer voor haar wijsheid.
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