
KUNSTWERKPLAATS QUINTA ESSENTIA

ZATERDAG 5 MAART
CONFERENTIE SALUTOGENESE 

‘Ieder mens heeft zijn karmische schep en daarbij een berg zand om 
aan te werken. Sommigen beleven hun schep als een anker. Ze slepen 
het moeizaam achter zich aan en beklagen hun lot. Wip het anker uit 

de grond en je ontdekt tot je verrassing een schep...’

Herman Smith, uit ‘Een wonderlijke reis’

Voordrachten door Arie Bos en Jacques Meulman

Schilderijen van Herman Smith

Theater-maaltijd met singer-songwriter Kees Scholten



10.00 uur Ontvangst

10.15 uur Opening expositie ‘Een wonderlijke reis’.

Kunstenaar Herman Smith vertelt over zijn schilderijen, boeken en laat zijn 

gedicht ‘Koffie doet het’ horen.

10.45 uur Koffie- en theepauze

11.15 uur Voordracht door Arie Bos, antroposofisch huisarts.

Salutogenese of wel: hoe wordt of blijf je gezond? Dit begrip valt niet los te 

zien van het zelfgenezend vermogen van de mens.  

Echter niet alleen de mens beschikt daarover, maar alle organismen. Zon-

der zelfgenezend vermogen is het leven namelijk niet mogelijk. Daarmee 

is overigens nog niet gezegd dat het altijd op volle sterkte ons ten dienste 

staat. We kunnen het flink in de weg zitten. Maar dat betekent ook dat we 

het kunnen steunen.  

En daar gaat salutogenese over.

12.45 uur Lunch

14.00 uur Voordracht door Jacques Meulman, psychotherapeut. 

Al het werkelijk menselijke is gezondmakend. De kunstenaar schept aardse 

vormen uit inspirerende beelden die hem toevallen uit geestelijke verten. 

De mens als medeschepper in de gemeenschap bouwt met anderen 

voortdurend aan een sociaal kunstwerk waar ieder zich kan laven aan on-

uitputtelijke bronnen van gezondheid. Het leven als een sociaal kunstwerk 

valt en staat met de verzorging van hartverwarmende, betrokken mense-

lijkheid.

15.30 uur Theepauze en vragen- en gespreksronde.

17.00 uur Huisgemaakte maaltijd mét een theateroptreden van zanger-verteller 

Kees Scholten. Kees heeft gedichten van Herman op muziek gezet en  

verrast ons met een bijzondere voorstelling.

Kosten € 75,- all in. 

Opgeven 06 30809344 of marjan@dewisseling.nl

 06 55775268 of joke@kunstwerkplaats.com

Locatie Kunstwerkplaats Quinta Essentia

 Spieringweg 913, Zwaanshoek 

Programma

Dit programma is een samenwerking van Kunstwerkplaats Quinta Essentia en Galerie Theater De Wisseling

www.kunstwerkplaats.com / www.hermansmith.nl


