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METAMORFOSE-22

www.metamorfose22.be

P R O G R A M M A
Alle plenaire lezingen zijn in het Duits met consecutief-
vertalingen naar het Nederlands. De voertaal van de 
werkgroepen wordt in de lijst aangegeven.

Vrijdag 22 april 2022
18u-19u Aanmelden en onthaal met koffie/thee

19u30 Feestelijke opening, gevolgd door een lezing door ARMIN HUSEMANN

Zaterdag 23 april 2022
9u – 10u30 Lezing door MARTINA MARIA SAM

11u – 12u30 Werkgroepen Sessie I

15u – 16u30 Werkgroepen Sessie II

17u – 18u30 Werkgroepen Sessie III

20u Lezing door MATTHIAS GIRKE

Zondag 24 april 2022
9u – 10u30 Werkgroepen Sessie IV 

11u  Lezing door PETER HEUSSER 

12u30 Feestelijke afsluiting

Wetenschap kan mensen slechts 
verbinden als ze de mens in  
zijn geheel omvat en deze 
reflecteert. Ze verdeelt als ze 

het menszijn bij voorbaat herleidt tot de 
stof, tot materiële processen, tot één aspect 
van de werkelijkheid. 

Een apriori materialistische natuur-
wetenschap, met haar exclusieve focus 

op techniek, kan niet anders dan 
desastreuze gevolgen hebben voor de 
natuur, het sociale weefsel en de cultuur als 
ze zichzelf  gelijkschakelt met wetenschap 
tout court en ze zichzelf  voor exclusief  
‘wetenschappelijk’ houdt. Wetenschap dient 
zich uiteraard te baseren op empirie en 
logica, maar verlangt ook een terug-
koppeling naar de mens die haar heeft 
voortgebracht: hij is uiteindelijk met zijn 
diepste kern en in al zijn aspecten de proef  
op de som. Dit lijkt voor onze toekomst en 
die van de aarde essentieel.

De antroposofische onderzoeksmethode 
zoals ze honderd jaar geleden door 

Rudolf  Steiner ontstond, ziet zichzelf  als 
een verdere ontwikkeling, een metamorfose 
van de natuur- en menswetenschappen.  
We leren haar op deze conferentie stap voor 
stap in vier samenhangende voordrachten 
kennen en we trachten met haar in haar 
vele verschijningsvormen op weg te gaan 
door middel van twintig werkgroepen rond 
concrete thema’s.

NOOD AAN EEN NIEUWE 
WETENSCHAPSGEZINDHEID 
“We zoeken naar een wetenschap 
die niet enkel wetenschap is, maar 
die zelf ook leven en doorleefde 
ervaring is. Een wetenschap die op 
het moment dat ze als weten in de 
ziel van de mens binnenstroomt 
tegelijk de kracht ontwikkelt om als 
liefde in haar te leven en als actieve 
wil. Dan stroomt ze naar buiten als 
een werk dat in de warmte van de 
ziel ondergedompeld was. Zo gaat ze 
over in het bijzonder op al wat leeft 
en op de wordende mens. Wij 
hebben een nieuwe gezindheid nodig 
in de wetenschap.”

Rudolf Steiner, Toespraak bij de 

opening van de Waldorfschool, 

Stuttgart, 7 september 1919

METAMORFOSE-22
Algemene informatie
van vrijdagavond 22 tot zondagmiddag 24 april 2022
 

Plaats
Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

Organisatie
Antroposofische Vereniging in België vzw

Deelnameprijs
Standaardtarief: 160 euro — Voordeeltarief (tot 15 februari 2022): 140 euro
•  inbegrepen: lezingen, werkgroepen, twee maaltijden op zaterdag, 

koffie en thee tijdens de pauzes
•  de maaltijden zijn vegetarisch

Inschrijvingen
•  inschrijven via de website: www.metamorfose22.be
•  uiterste inschrijvingsdatum: 31 maart 2022

•  standaardtarief: 160 euro  
voordeeltarief: wie ten laatste op 15 februari 2022 inschrijft en betaalt, 
geniet het voordeeltarief van slechts 140 euro. 

•  een inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op bankrekening  
BE13 5230 8078 7739 (IBAN) – TRIOBEBB (BIC) van de Antroposofische Vereniging.

•  correspondentieadres: info@metamorfose22.be
•  postadres: Metamorfose-22, Gitschotellei 188, 2140 Borgerhout

Overnachtingsmogelijkheden
Er bevindt zich een jeugdherberg (Pulcinella) vlak bij de school waar de conferentie plaatsvindt. 
In de buurt zijn ook B&B’s te vinden. De stad Antwerpen herbergt ook veel hotels.

Parkeermogelijkheden
Het is in het centrum van Antwerpen niet vanzelfsprekend om de auto een hele dag te parkeren 
– wie dat wenst te doen, moet tevoren goed de mogelijkheden onderzoeken. Hou daarbij ook 
rekening met mogelijke andere events. I N T E R N A T I O N A L E  

C O N F E R E N T I E  

A N T W E R P E N 

22-24 april 2022

Naar een 
wetenschap 
die verbindt

Naar een wetenschap die verbindt
METAMORFOSEMETAMORFOSE-22

 Antroposofische Vereniging in België 
Locatie: Hiberniaschool Volkstraat 40 Antwerpen 

www.metamorfose22.be – info@metamorfose22.be

CONFERENTIE – 22-24 april 2022

Meer info en inschrijvingen op onze website

www.metamorfose22.be
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Plenaire lezingen en werkgroepen
VRIJ

22 apr.
ZATERDAG
23 april

ZONDAG
24 april

Sessie 
I

Sessie 
II

Sessie 
III

Sessie 
IV

18u 9u 
>10u30

11u 
>12u30

15u 
>16u30

17u 
>18u30

20u 
>21u30

9u 
>10u30

11u 

PLENAIRE VERGADERINGEN – meer uitleg over de lezingen op www.metamorfose22.be  
A Aanmelding tussen 18u en 19u A

B Feestelijke opening gevolgd door de lezing: Hoe kan de natuurwetenschap het leven in zijn volheid denken ARMIN HUSEMANN B

C Lezing: Kenmerken van geesteswetenschappelijk onderzoek MARTINA MARIA SAM C

D Lezing: De Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van het Goetheanum MATTHIAS GIRKE D

E Lezing: Op weg naar een nieuwe wetenschapscultuur in het hoger onderwijs – in het tijdperk van Michaël PETER HEUSSER E
F Feestelijke afsluiting F

WERKGROEPEN - Deelaspecten en actualiseringen van het conferentiethema – meer informatie over de werkgroepen op www.metamorfose22.be   

Duitstalige werkgroepen, met vertaling

1 Het menselijke hart (2 delen) Armin Husemann w01a w01b

2 Een oerbeeld van de menselijke ontwikkeling – over Rudolf Steiners vroege biografie Martina Maria Sam w02a w02b

3 Immuniteit Matthias Girke w03a w03b

4 Denken - meditatie - geesteswetenschap Peter Heusser w04a w04b

5 Metamorfose van mens en dier (zie ook www.metamorfose22.be voor info over de bijhorende tentoonstelling) Christoph Hueck w05a w05b

Nederlandstalige werkgroepen

6 Wat is een fenomeen? Oorzaken als engelenwezens Jos Verhulst w06a w06b

7 Tegemoet komen: het kwetsbare gesprek Christine Gruwez w07a w07b

8 Euthanasie: een goede dood? Luc Vandecasteele w08a w08b

9 De omkering van de cultus: de omgekeerde cultus Pim Blomaard w09a w09b

10 Onderzoek naar de mogelijkheden en de kracht van 'verbinding' in de economie en het geldwezen Frans De Clerck & Pierre Aeby w10a w10b

11
Wat we zien als het oog stopt met kijken: een wetenschappelijk onderzoek naar visuele nabeelden en  
hun relatie tot ziekte en gezondheid

Nele Heiden w11a w11b

12 Levend denken voor een levende aarde Koen Dhoore w12a w12b

13 Levenskrachten en vormkrachten leren waarnemen Xavier De Keyser & Mia Lemaitre w13a w13b

14 Het inleven in het principe van metamorfose Ineke Van den Bosch w14a w14b

15 Het verlevendigen van het denken door oefenend met metamorfose te werken Paul Van Dyck w15a w15b

16 Sociale vernieuwing in de praktijk Jan Borghs w16a w16b

17 Oefeningen tot zelfscholing Bart Vanmechelen w17a w17b

18 De mens dobbelt, wat doet god? Albert Vlug w18a w18b

19
Rudolf Steiners Mysteriedrama’s – Blik op de ontwikkeling van prof. Capesius en Johannes Thomasius — (de twee 
werkgroepen vormen één geheel en worden best allebei gevolgd) 

Marc Nauwelaerts & Joris Dewispelaere w19a w19b

20 Rafaels 'School van Athene' als wetenschapsmetamorfose Wilbert Lambrechts w20

21 Ademen bomen op het ritme van de planeten? Herman Meyvis w21

22 Achterwaarts begrijpen en voorwaarts leven: de existentiële dimensie van onderzoek Matthijs Van Alstein w22

23 Gespreksgroep rond het thema van de conferentie Arnout De Meyere w23

Pierre Aeby - 10 
Jurist. Was Chief Financial Officer en lid van de Raad 
van Bestuur van Triodos Bank.

Pim Blomaard - 9
Filosoof. Hij vertaalde De filosofie van de vrijheid 
(Rudolf Steiner) in het Nederlands, is voorzitter van de 
Antroposofische Vereniging in Nederland. 

Jan Borghs - 16
Stichter en directeur van de dorpsgemeenschap Widar 
in Merksplas, een zorgboerderij voor personen met 
een matige tot ernstige handicap.

Frans De Clerck - 10 
Eerste directeur Triodos België. Algemeen directeur 
van de Nederlandse moedermaatschappij. Medeini-
tiatiefnemer ‘Global Alliance for Banking on Values’. 

Xavier De Keyser - 13
Leraar wetenschappen in de Steinerschool Gent. In 
zijn eigen onderzoek heeft hij onder andere interesse 
in water, etherkrachten en Viktor Schauberger.

Arnout De Meyere - 23 
Wetenschappelijk onderzoeker, leraar, … Leidt de 
pedagogische begeleidingsdienst van de Federatie 
Steinerscholen.

Joris Dewispelaere - 19
Dr. in de klinische psychologie en psychotherapeut. 
Hij is docent/onderzoeker aan Hogeschool Odisee. Hij 
is verbonden met het Drempeltheater (NL).

Koen Dhoore - 12
Onderwijst bedrijfsbeheer in de opleiding voor bio-
landbouw van De Landwijzer (Gent en Leuven). 

Christine Gruwez - 7 
Studeerde o.a. klassieke talen, filosofie en iranistiek. 
Seminars, workshops, lezingen. Publiceerde o.a. 
Tijdgenoten onderweg en Meditaties over onmacht. 

Nele Heiden - 11 
Klinisch psycholoog (Gent); doet wetenschappelijk 
onderzoek naar de samenhang tussen zintuiglijke 
waarnemingen en gezondheid/vitaliteit.

Christoph Hueck - 5 
Studeerde biologie en chemie. Deed onderzoek in 
de moleculaire biologie (o.a. vaccinontwikkeling) in 
Duitsland en de Verenigde Staten. Talrijke publicaties.

Wilbert Lambrechts - 20 
Dichter en literatuurwetenschapper. Auteur 
Lichtbaken 1917-2017 en Wetenschapsmetamorfose. De 
antroposofische onderzoeksmethode. 
 

Mia Lemaitre - 13 
Professionele (heil)euritmiste. Jarenlange ervaring met 
cursussen en vorming rond gebaren en euritmie. 

Herman Meyvis - 21 
Leraar natuurwetenschappen (Steinerschool 
Turnhout). Oprichter middelbare steinerschool 
Berchem, auteur van Naar de voet van de regenboog. 
Een zoektocht naar een andere wereld met de 
projectieve geometrie als gezel. 

Marc Nauwelaerts - 19 
is ingenieur en kenner van de mysteriedrama’s van 
Rudolf Steiner. Hij is auteur van het boek De weg 
van Felix en Felicia Balde. Op ontdekkingstocht in de 
Mysteriedrama’s van Rudolf Steiner. 

Mathijs van Alstein - 22 
Promoveerde in de filosofie met een proefschrift over 
Martin Heidegger, tegelijk grondige studie van Rudolf 
Steiner. Geestelijke in Christengemeenschap Zeist.

Luc Vandecasteele - 8 
Antroposofisch huisarts in Gent, actief als 
voordrachtgever, auteur van Islam en Christendom en 
Geen mens zonder god.

Ineke Van den Bosch - 14 
is beeldhouwster en leraar P.O. in Steinerschool Lier.
Volgde opleiding in o.a. Driebergen en Emerson 
College. Tentoonstellingen in België en Nederland.

Paul van Dyck - 15 
Kunstenaar, studeerde aan het Emerson College. 
Vormen ontstaan vanuit de beweging. Centraal 
thema in zijn werk is water. Goetheanistisch-
fenomenologische interesse voor de natuur.

Bart Vanmechelen - 17 
Directeur Heilpedagogisch dagverblijf De Speelhoeve, 
lid van leiderschapsteam van de Anthroposophic 
Council for Inclusive Social Development. 

Jos Verhulst - 6
Doctor in de natuurwetenschappen (specialiteit 
kwantumchemie), voordrachtgever en auteur van 
Der Erstgeborene, Der Glanz von Kopenhagen, Het 
verschijnsel vrijheid, Directe Democratie (samen met 
Arjen Nijeboer) en De Rubenscode.

Albert Vlug - 18 
Ingenieur informatica en filosoof. Hij houdt zich bezig 
met de antroposofische kernvraag: hoe ken ik mezelf?

Medewerkers werkgroepenSprekers plenaire lezingen
Het nummer naast de naam verwijst naar de werkgroep.

Armin Husemann 
Arts voor algemene 
geneeskunde op basis  
van de antroposofisch 
verruimde geneeskunde. 
Hij heeft sinds 1987 een 
eigen praktijk in Stuttgart 
en was van 1988 tot 1993 
ook actief als schoolarts. 
Sinds 1993 is hij de leider 
van en lesgever aan de 
Eugen-Kolisko-Akademie 
in Filderstadt.  

Als auteur heeft Husemann 
talrijke boeken over geneeskundige thema’s 
vanuit antroposofisch perspectief gepubliceerd 
waarin hij vooral een plastisch-muzikale 
menskunde ontwikkelt. 

Zijn meest recente werken: Form, Leben und 
Bewußtsein – Einführung in die Menschenkunde 
der Anthroposophischen Medizin (2015), Der 
hörende Mensch und die Wirklichkeit der Musik 
(2017), Die Blutbewegung und das Herz (2019).

Matthias Girke
Specialist inwendige 
geneeskunde en 
palliatieve geneeskunde. 
Hij is medeoprichter van 
het Gemeinschaftskran-
kenhaus Havelhöhe 
(Berlijn) en werkte daar 
vanaf 1995 meer dan 21 
jaar als hoofd van de 
afdeling Algemene 
inwendige geneeskunde. 
Vanaf 1999 tot 2010 was hij 
zakelijk leider van de 
Gesellschaft Anthropo-
sophischer Ärzte in 

Deutschland (GAÄD). Sinds 2001 zit hij in het 
bestuur van de koepelorganisatie voor antro-
posofische geneeskunde in Duitsland (DAMID). 
Hij leidt samen met Georg Soldner de Medische 
Sectie van de Vrije Hogeschool voor Geestes-
wetenschap aan het Goetheanum. Bestuurslid 
van de Algemene Antroposofische Vereniging in 
Dornach. Publicaties o.a.: Innere Medizin; 
Grundlagen und therapeutische Konzepte der 
anthroposophischen Medizin (2020). 

Martina Maria Sam

Auteur en onderzoekster. Ze 
studeerde sociologie en 
politicologie in Heidelberg 
en euritmie en pedagogie 
aan het Instituut voor 
Waldorfpedagogie in 
Witten/Annen. Van 1987 tot 
1992 was ze euritmiste aan 
de Goetheanum Bühne. Ze 
was twaalf jaar als uitgever 
werkzaam in het kader van 
de Rudolf-Steiner-
Gesamtausgabe (GA). Van 
2000 tot 2012 leidde ze de 
sectie voor Schone 

Wetenschappen van de Vrije Hogeschool voor 
Geesteswetenschap te Dornach. Ze schreef 
verschillende boeken over taal, literatuur, 
kunstgeschiedenis en de antroposofische 
scholingsweg. Haar werk bereikt een hoogtepunt 
met een vierdelige biografie van Rudolf Steiners 
eerste levenshelft, waarvan reeds de eerste delen 
verschenen zijn: Rudolf Steiner: Kindheit und 
Jugend (1861-1884) (2018) en Rudolf Steiner. Die 
Wiener Jahre (1884-1890) (2021).

Peter Heusser
Zwitsers specialist voor 
algemene geneeskunde en 
antroposofische 
geneeskunde. Vele jaren 
praktijk-, onderwijs- en 
onderzoekservaring in de 
integratieve en antropo-
sofische geneeskunde, o.a. 
aan de universiteit van 
Bern. Hij geldt als expert 
voor de complementaire 
geneeskunde voor de 
Zwitserse federale 
overheid. Sinds 2009 
houder van de Gerhard 

Kienle leerstoel voor de theorie van de 
geneeskunde, voor integratieve en antropo-
sofische geneeskunde aan de Faculteit 
Geneeskunde van de universiteit van Witten/
Herdecke in Duitsland. Hij schreef o.a. 
Anthroposophie und Wissenschaft (2016), de 
eerste grondige inleiding in de wetenschappelijke 
grondslagen van de antroposofie en de antropo-
sofische geneeskunde in de context van de 
academische wetenschap.

De plenaire lezingen vinden plaats in de grote zaal van de school. De lezingen B, C, D en E zijn in het Duits, met 
consecutiefvertalingen naar het Nederlands. 
In de werkgroepen komen deelaspecten en actualiseringen van het conferentiethema aan bod.  
Er zijn 4 sessies van telkens 10 werkgroepen: 3 sessies op zaterdag en 1 sessie op zondag. Elke deelnemer kan per sessie één 
werkgroep kiezen. De meeste werkgroepen worden tweemaal gehouden.
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11u  Lezing door PETER HEUSSER 
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Wetenschap kan mensen slechts 
verbinden als ze de mens in  
zijn geheel omvat en deze 
reflecteert. Ze verdeelt als ze 

het menszijn bij voorbaat herleidt tot de 
stof, tot materiële processen, tot één aspect 
van de werkelijkheid. 

Een apriori materialistische natuur-
wetenschap, met haar exclusieve focus 

op techniek, kan niet anders dan 
desastreuze gevolgen hebben voor de 
natuur, het sociale weefsel en de cultuur als 
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tout court en ze zichzelf  voor exclusief  
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zich uiteraard te baseren op empirie en 
logica, maar verlangt ook een terug-
koppeling naar de mens die haar heeft 
voortgebracht: hij is uiteindelijk met zijn 
diepste kern en in al zijn aspecten de proef  
op de som. Dit lijkt voor onze toekomst en 
die van de aarde essentieel.

De antroposofische onderzoeksmethode 
zoals ze honderd jaar geleden door 

Rudolf  Steiner ontstond, ziet zichzelf  als 
een verdere ontwikkeling, een metamorfose 
van de natuur- en menswetenschappen.  
We leren haar op deze conferentie stap voor 
stap in vier samenhangende voordrachten 
kennen en we trachten met haar in haar 
vele verschijningsvormen op weg te gaan 
door middel van twintig werkgroepen rond 
concrete thema’s.

NOOD AAN EEN NIEUWE 
WETENSCHAPSGEZINDHEID 
“We zoeken naar een wetenschap 
die niet enkel wetenschap is, maar 
die zelf ook leven en doorleefde 
ervaring is. Een wetenschap die op 
het moment dat ze als weten in de 
ziel van de mens binnenstroomt 
tegelijk de kracht ontwikkelt om als 
liefde in haar te leven en als actieve 
wil. Dan stroomt ze naar buiten als 
een werk dat in de warmte van de 
ziel ondergedompeld was. Zo gaat ze 
over in het bijzonder op al wat leeft 
en op de wordende mens. Wij 
hebben een nieuwe gezindheid nodig 
in de wetenschap.”

Rudolf Steiner, Toespraak bij de 

opening van de Waldorfschool, 
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METAMORFOSE-22
Algemene informatie
van vrijdagavond 22 tot zondagmiddag 24 april 2022
 

Plaats
Hiberniaschool, Volkstraat 40, 2000 Antwerpen

Organisatie
Antroposofische Vereniging in België vzw

Deelnameprijs
Standaardtarief: 160 euro — Voordeeltarief (tot 15 februari 2022): 140 euro
•  inbegrepen: lezingen, werkgroepen, twee maaltijden op zaterdag, 

koffie en thee tijdens de pauzes
•  de maaltijden zijn vegetarisch

Inschrijvingen
•  inschrijven via de website: www.metamorfose22.be
•  uiterste inschrijvingsdatum: 31 maart 2022

•  standaardtarief: 160 euro  
voordeeltarief: wie ten laatste op 15 februari 2022 inschrijft en betaalt, 
geniet het voordeeltarief van slechts 140 euro. 

•  een inschrijving is definitief na storting van de deelnameprijs op bankrekening  
BE13 5230 8078 7739 (IBAN) – TRIOBEBB (BIC) van de Antroposofische Vereniging.

•  correspondentieadres: info@metamorfose22.be
•  postadres: Metamorfose-22, Gitschotellei 188, 2140 Borgerhout

Overnachtingsmogelijkheden
Er bevindt zich een jeugdherberg (Pulcinella) vlak bij de school waar de conferentie plaatsvindt. 
In de buurt zijn ook B&B’s te vinden. De stad Antwerpen herbergt ook veel hotels.

Parkeermogelijkheden
Het is in het centrum van Antwerpen niet vanzelfsprekend om de auto een hele dag te parkeren 
– wie dat wenst te doen, moet tevoren goed de mogelijkheden onderzoeken. Hou daarbij ook 
rekening met mogelijke andere events. I N T E R N A T I O N A L E  

C O N F E R E N T I E  

A N T W E R P E N 

22-24 april 2022

Naar een 
wetenschap 
die verbindt

Naar een wetenschap die verbindt
METAMORFOSEMETAMORFOSE-22

 Antroposofische Vereniging in België 
Locatie: Hiberniaschool Volkstraat 40 Antwerpen 

www.metamorfose22.be – info@metamorfose22.be

CONFERENTIE – 22-24 april 2022

Meer info en inschrijvingen op onze website

www.metamorfose22.be




