
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trouwdag op maat | betekenisvol moment 
 
 
Een feestelijk, betekenisvol moment op je trouwdag, bij een huwelijksjubileum, 
als je gaat samenwonen of op een ander belangrijk moment in je leven. Naast 
alle andere festiviteiten een moment van bezinning om het leven te vieren. 
 
 
 

 
 



Over ‘Trouwdag op maat’ 
_________________________________________ 
 
 
Je wilt meer dan 'trouwen op het stadhuis', dan een feest.  
Je wilt stilstaan bij een betekenisvol moment in je leven.  
Je hebt ook duidelijk hoe je het wilt: 
op de dag zelf een moment van bezinning 
dankzij een goede voorbereiding  
met een betrokken begeleider met verstand van zaken. 
Een ceremonie als afspiegeling van wie jullie zijn.  
 
Dus geen standaardtoespraken, geen draaiboek volgens  
het boekje, geen ceremonie-op-de-automatische-piloot.  
Het wordt een viering die uniek is, omdat het door jullie is 
ontwikkeld samen met een ervaren begeleider. Jullie  
bedachten inhoud, plek en vorm in muziek, woord en beeld.  
 
“Voor ons was de ceremonie een wezenlijke aanvulling op de gang naar het 
gemeentehuis, hoe zeer de ambtenaar ook haar best deed.  
Zowel de gesprekken voorafgaand als de ceremonie gingen ergens over: over dat 
wat wij voor ons hun leven essentieel vinden. Waarom wij ‘ja’ zeggen tegen 
elkaar en tegen het leven.”  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



Werkwijze 
_________________________________________ 
 
 
Hoe gaan we aan de slag? 
Jullie gaan elkaar verhalen vertellen over wie je bent, wat je belangrijk vindt en 
waardevol. Over jullie relatie en over jezelf daarin. 
Deze momenten van vertellen, elkaar bevragen, onderzoeken en ontdekken zijn 
betekenisvol op zich. Het zijn gesprekken die gaan over dat wat het leven kleurt. 
Die vertellen over ‘goede tijden, slechte tijden’, over dat wat het leven zinvol 
maakt. Ze zijn wezenlijk als voorbereiding én ze leiden tot hét idee: “Dit – een 
gedachte, een beeld, muziek of woord - vinden wij belangrijk tijdens de 
ceremonie. Dit willen wij zeggen, uitdragen en bevestigen”. De viering wordt 
daarmee een afspiegeling van jullie leven, levensvisies én van de relatie. 
 
Daarna start het proces van creëren: hoe gaat de ceremonie eruit zien? Wat wil 
je doen, horen of zien; wat moet er uit de gesprekken terug komen. Elke viering 
is uniek. Er is geen blauwdruk.  
 
De begeleiding is in handen van Ria Pool Meeuwsen – zie ook ‘Begeleiding’.  
Dankzij haar jarenlange en brede ervaring (ook op het vlak van communicatie en 
organisatie) denkt ze mee op inhoud, vorm en mogelijkheden. 
 
Of en hoe zij aanwezig is bij de ceremonie zelf, dat vullen jullie samen in. Bij 
sommigen begeleidt ze alles van het begin tot het einde, bij anderen verzorgt ze 
een korte ‘toespraak’ naar aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn of ... ze 
zwijgt en kijkt mee op de achtergrond. Jullie stemmen samen af. 
 
Elke viering is een goede viering, omdat je door een actieve en bewuste 
voorbereiding het geheel tot jouw viering hebt gemaakt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begeleiding 
_________________________________________ 
 
 
De begeleiding is in handen van Ria Pool Meeuwsen: ‘Sinds 1996 begeleid ik 
mensen in het vormgeven van een belangrijk moment in hun leven. Over het 
algemeen zijn dit feestelijke gebeurtenissen, zoals trouwen en trouwjubilea, maar 
je kunt je voorstellen, dat afscheid-nemen (scheiding, overlijden) ook zo’n 
moment kan zijn. 
  
Door het Humanistisch Verbond ben ik opgeleid om dit werk te kunnen doen. Het 
filosofisch-humanistisch begrip ‘levenskunst’ is daarin voor mij belangrijk: wat 
vind je van jouw leven? Hoe wil je jouw leven vormgeven? Vanuit deze visie 
begeleid ik vieringen, maar ook in mijn werkzaamheden als begeleidingskundige 
(werkmetLef, praktijk voor individuele begeleiding) en als directeur/eigenaar van 
La Scuola | academie voor levenskunst (workshops, socratische gesprekken en 
bijzondere vakanties) zijn er door gevormd. Van beide ben ik oprichter. Dit en 
mijn jarenlange ervaring als directielid van een communicatieafdeling van een 
grote onderwijsinstelling zeggen iets over mijn hands-on kwaliteiten. Ik zorg er 
voor dat we het doel in de gaten houden. Tevens stel ik vragen die ergens over 
gaan. Deze combinatie van praktijk en inhoud geven mijn begeleiding een eigen 
kleur. 
 
‘Leven Liefde Lef’ zijn de waarden van waaruit ik werk en leef. Ik wil mensen 
ondersteunen, ze uitdagen en inspireren. Het is mijn overtuiging, dat we elkaar 
nodig hebben. Je bent mens dankzij de ander.” 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijplaats | Wende Snijders 
 
Een plek waar de wind door je hoofd waait – 
waar je doet waar je buik van gaat zingen –  
waar je droomt zoveel je kan –  
waar je bent wie je bent.  
Een plek van zand, van zee, van lucht, van aarde, van vuur –  
een plek waar je nooit verdwalen kunt.  
Een plek waar de vrijheid woont; daar wil ik zijn.  
En als ik  daarvan vertrek, neem ik die plek mee –  
overal waar ik nog komen ga.     

 
 
 
 
 
 
 



Levenskunst: werken aan een levenshouding 
________________________________________________ 
 
De filosofie van de levenskunst is het gedachtegoed van waaruit La Scuola werkt. 
We sluiten af met een korte toelichting. 
 
Het inrichten en onderhouden van relaties in het gezin, de familie of de 
vriendenkring vergt grote inspanningen. Net als een studie, werk of een 
loopbaan. Interactie met de mensen om je heen vereist betrokkenheid die 
toeneemt als relaties in zwaar weer terechtkomen. Vragen over verlies, 
gezondheid, eenzaamheid, eindigheid, macht en vriendschap, liefde en trouw 
kunnen de verstandhouding verrijken of onder druk zetten. Hoe ga je daar mee 
om? Vanuit het verlangen naar groei, stabiliteit en rust kan de zoektocht naar een 
zinvol leven ontstaan. 
 
Goede tijden, slechte tijden 
In onze samenleving wordt een sterk beroep gedaan op zelfregie en 
verantwoordelijkheid. We leven in vrijheid. Daar vloeit ook uit voort dat we 
moeten kunnen omgaan met de onzekerheden van ons bestaan. Het is niet 
vanzelfsprekend dat je altijd precies weet hoe je verder wilt, hoe je zult omgaan 
met tegenslag en onzekerheid. ‘Hoe willen wij leven?’ is een vraag van ons 
allemaal. 
 
De filosofie van de levenskunst daagt ons uit om een relatie aan te gaan met 
onszelf. Dan kunnen we ons leven bewúst leven. Deze filosofie daagt uit om 
zorgvuldig en zorgzaam te werken aan een eigen levenshouding. Ze leert ons om 
te gaan met tegenslag en negatieve ervaringen. We zijn gebaat bij natuurlijk 
leiderschap en bij de wetenschap dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij het 
leven horen. We zijn gebaat bij een eigen levenshouding en bij sociale zelfzorg 
van waaruit we bewust kunnen werken aan goed samen leven. 
 
Oude wijsheid 
Levenskunst als een filosofie van leven komt uit de tijd van Socrates, vijf eeuwen 
voor Christus. Deze filosoof stelde omstanders vragen over het goede leven en 
liet ze zo essentiële inzichten verwerven. De mensen met wie hij sprak, 
ontdekten dat ze de antwoorden zelf in huis hadden, vaak op onbewust niveau. 
Levenskunst als filosofie van leven is dus geen hype, niet zweverig, geen 
bedenksel van deze tijd. Het fundament van antwoorden op de vraag ‘hoe te 
leven’ ligt diepgeworteld in een eeuwenoude traditie: we worden gedragen door 
inzichten van de mensen vòòr ons.  
 
Ook hedendaagse filosofen dagen ons uit om de levenswijsheid die in elk van ons 
verstopt zit te (her)ontdekken als een praktische handleiding voor het leven van 
alledag. Ook in de psychologie krijgt levenskunst vaste voet aan de grond. 
Levenskunst biedt tegenwicht aan de hedendaagse illusie van maakbaarheid en 
gelukkig mòeten zijn. Levenskunst is een praktische filosofie met handvatten voor 
helder denken, bewust ervaren en concreet doen. Ze leert ons inzien dat leven 
ook ‘leren sterven’ is, zoals Socrates’ leerling Plato schreef. 

 
‘Natuurlijk leiderschap is leiding nemen over je leven, in al zijn facetten, vanuit 
de persoon die je van nature bent.’           Irene van Lippe-Biesterfeld 

 
 
 
 



Wie is La Scuola? 
_________________________________________ 
 
Vrijplaats 
La Scuola biedt een veilige omgeving waarin je vrijmoedig kunt spreken en 
bewegen. Wat elders moeilijk is, gaat bij La Scuola gemakkelijker. La Scuola is 
een vrijplaats voor levensvragen en zingeving. 
 
Ontmoeting 
La Scuola is een plek voor ontmoetingen. Samen werken aan levensvragen en 
zingeving is inspirerend. Leven doe je samen, leren doe je samen. We worden 
wijzer van elkaars verhalen.  
 
Be-leven 
La Scuola stimuleert het denken (bezinning), zoekt de passie (bezieling) en zet 
aan tot handelen (beweging). Werken met hoofd, hart en handen is een beleving. 
 
Het goede leven 
La Scuola begeleidt de zoektocht naar ‘het goede leven’. Wie ben ik? Wat drijft 
mij? Wat vind ik waardevol? Waar ben ik toe in staat? Hoe leef ik samen? Wat 
betekent sterfelijkheid voor mijn leven? 
 
No nonsens 
La Scuola werkt ‘met de beide benen op de grond’. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers in de dagelijkse levenspraktijk zelf een stap verder komen. 
Levenskunst is praktisch, een filosofie voor alledag. 
 
De naam 
La Scuola is een Italiaans woord dat je uitspreekt als ‘la skwola’. Daarin 
weerklinkt de ruimte, schoonheid en levensenergie die de oprichters in Italië 
ervaren, waar de academie werd geboren. Daarom is er ‘s winters een ‘open dag’ 
in Toscaanse stijl en ‘s zomers een bijzondere vakantie tussen de zonnebloemen, 
op de geboortegrond van La Scuola. 
 
La Scuola in beeld 
‘Waar La Scuola is, is de stoel en waar de stoel is, is La Scuola.’ In beeldmateriaal 
en in de ontmoeting kom je de witte stoel tegen: symbool voor de rust en vrije 
ruimte die La Scuola wil bieden. ‘Iedereen verdient zijn eigen plaats in het leven 
en La Scuola biedt de gelegenheid 'jouw' plek verder inhoud te geven’.  
 
Samen leren 
‘De mens leeft samen, de mens leert samen.’ Een levenshouding ontwikkelen is 
een bewust proces waar anderen voor nodig zijn. Je leert van verhalen van 
anderen door samen te reflecteren. Ervaren mentoren begeleiden je daarbij op 
een socratische wijze: onderzoekend, vragend en aansluitend bij jouw ervaring. 
Zij trainen niet. La Scuola is een vrijplaats waar je in eigen tempo op eigen-wijze 
aanwezig bent, waar je vanuit jouw eigen levensovertuiging (samen) werkt aan 
een betekenisvol bestaan. 
 
Aanbod 
De centrale vraag van levenskunst ‘Wie ben ik, wat is voor mij het goede leven, 
hoe wil ik samenleven?’ is het uitgangspunt voor een breed scala aan workshops, 
socratische gesprekken en bijzondere vakanties, met kunst en cultuur als 
inspiratiebron. La Scuola biedt naast deze activiteiten ook diensten en producten 
aan. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
Lo Spazio | de ruimte 
De thuisbasis van La Scuola is verhalenhuis ‘Lo Spazio’,  
in Park Craeyenburch, Nootdorp. 
 
Kooikerlaan 27 
2631 SX  Nootdorp-Delft 
 
015 – 257 10 61 
06 – 52 373 378 
 
www.academievoorlevenskunst.nl 
welkom@academievoorlevenskunst.nl 



 


