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Over het verloop van de geboorte en de beslissende veranderingen die het 
kind met de overgang van de ene in de andere wereld, doormaakt. 

 
Het groeiende kind leeft gedurende de gehele tijd van de zwangerschap 
in een donkere, warme ruimte, die hem het gevoel van geborgenheid 
geeft. 
 
Zwemmend in het vruchtwater, voelt het kleine kind stille, zachte 
schommelbewegingen door de bewegingen van de moeder bij het gaan of 
bij andere bezigheden en handelingen. Slechts gedempt dringen geluiden 
en geruchten binnen in het reeds uitgebouwde oor van de ongeborene.  
Rustige stemmen of luid schreien, harmonische klanken of dreunende 
muziek ervaart het als aangenaam of onaangenaam. Vele kinderen 
reageren hier onmiddellijk op. Gedurende de gehele zwangerschapstijd 
wordt het lichaam van de moeder voortdurend waargenomen door het 
regelmatig pulserende ruisen van het moederlijke bloed. Het stroomt in de 
dichtst nabijheid van het kind, door de buikslagader van de moeder. In 
wisselende volgorde wordt door het ritmisch stijgen en dalen van het 
middenrif een zachte druk op het lichaam van de ongeborene 
uitgeoefend. Iedere vreugde, iedere smart werkt zich uit op het 
welbevinden van het kind. 
“En het kind sprong op in  haar lichaam” zo staat het in het 
Lukasevangelie, als Elisabeth, zwanger van het kind Johannes, de groet 
van Maria (zwanger van het Jezuskind) ontvangt. 

 
 
Door de constante warmte van de waterige omgeving, door de stijgkracht 
van het vruchtwater, door de lichte druk, die pulserend op het kind wordt 
uitgeoefend, ontstaat het gevoel van geborgenheid, waarop het 
oervertrouwen in de wereld berust. 
 
De geboorte, een doodsbeleving? 
 
Dan nadert, na 40 weken zwangerschap het tijdstip van de geboorte. De 
weeën zetten in, het wordt eng en ongemakkelijk in de voordien nog zo 
vredevolle warme ruimte. Weer op ritmische wijze en verloop wordt druk 
vanuit alle richtingen op de gehele lichaamsoppervlakte van het kind 
uitgeoefend, deze keer wat minder zacht en met een andere intensiteit als 
dat het geval was bij het moederlijke adem- en pulsritme. Het kind beleeft 
tijdens de weeënarbeid een steeds sterker geprest worden, en de 



ontspanningspauzes ertussen worden steeds korter. Als de weeën van de 
moeder beginnen, dalen hierbij telkens de harttonen in hun frequentie. Na 
een meer of mindere lange, eerder ongemoedelijke fase, beginnen de 
presweeën; het kind wordt door het enge geboortekanaal geprest, het 
hoofdje wordt eerst geboren, dan de schouders en dan het overige 
lichaampje. 
De levensverhoudingen veranderen zich nu zeer plotseling. Het is koud, de 
vertrouwde donkerte wordt plots ingewisseld voor helder licht. Geluiden en 
stemmen dringen nu ongedempt naar binnen in het gehoor van het kind, 
vreemde handen raken het vochtige, pas geboren lichaampje aan, om het 
op de buik van de moeder te leggen. De levenskrachtenstroom die voor 
alle belangrijke functies van het organisme van het kind via de 
navelstreng stroomde, houdt op – een geweldige beleving waarvan we de 
uitwerking op het kind ons nauwelijks kunnen voorstellen. Misschien een 
eerste ‘doodsbeleving’? 
Dan het spannende ogenblik: de eerste inademing wordt voltrokken, de 
longen ontvouwen zich, de embryonale kringloop wordt onderbroken, het 
ademen door de longen begint, het kinderlijke bloed wordt voor de eerste 
maal bij deze inademing met zuurstof verrijkt en is nu alleen 
verantwoordelijk voor het verdere onderhoud van het leven en voor de 
opbouw van de organen. 
 
Van de buik aan de hart  -  de betekenis van het zogen. 
 
Vanaf het tijdstip van de geboorte veranderen zich ook de 
‘voedingsgewoonten” van het kind. De zuigeling moet zich nu zelf 
bekommeren om zijn voeding en dit geschiedt op verbazingwekkende 
wijze. Een primitieve reflex zorgt ervoor, dar het kind begint te zuigen, 
alsof het nooit iets anders deed. Zo ligt het om het te zogen aan de borst 
van de moeder en treedt in een innig contact met haar. De zuigeling wordt 
uit het stofwisselingsbereik van het moederlijke organismewaar de 
baarmoeder haar plaats heeft, in het borst-hartbereik opgeheven. In 

plaats van met lichamelijke warmte, wordt de pasgeborene nu veel meer 
met zielenwarmte, met moederliefde verzorgd. Dat is voor zijn verdere 
ontwikkeling van centrale betekenis. Niet alleen het immuunsysteem van 
de zuigeling wordt hierdoor versterkt – het zogen traint ook de mond- en 
slikmusculatuur zodat zich later de spraak kan ontwikkelen. 
In 1997 worden aan de Harvard Universiteit in de USA 126 mensen 
bevraagd naar hun gevoelens tegenover hun ouders: van diegenen die 
hun tot hun moeder 35 jaar geleden als ‘niet warmhartig’ beschreven 
leden later 91% aan zware ziekten (coronaire hartziekten, hoge bloeddruk 
en twaalfvingerigedarmzweren). Bij de ‘warmhartigen’ lag het ziektecijfer 
in de latere jaren duidelijk lager, namelijk rond de 45%. We kunnen de 
betekenis van zielsmatige toewending niet beter aanduiden, en hierbij 
spelen de moedermelk en het zogen een grote, en misschien ook wel ook 
de enige rol in de eerste tijd van het aardse bestaan van een kind. Ook in 
psychologische betekenis is de moedermelk van onschatbare waarde. Ze 
verzorgt het kind met levensbelangrijke vitaminen of afweerstoffen, die 
hem in de eerste levensweken een zogenaamde ‘nestwarmte en 
nestomhulling’ (bescherming voor infecties) verschaffen. 
 
Hoe zintuigprikkels op de ongeborene en de pasgeboren werken. 
 
Ook de zintuigprikkels hebben een grote invloed, die nu echter 
hoofdzakelijk het zielsmatig gewaarworden en de zielsmatige 
ontwikkeling van het kind uitdaagt. Geluiden van elke aard dringen 
doorheen de mantel van de moederlijke bikwand tot bij de foetus en 
lokken daar reacties uit. Een klingelende fietsbel aan de buikwand van de 
moeder laat het hart van het ongeboren kind sneller slaan. Het slaat de 
armpjes hoog of strekt de beentjes en ledigt zijn blaas. We zien de meest 
verschillende reacties van foetussen op geluid en stilte, hoge of diepe 
tonen, wat ons duidelijk maakt, hoe gedifferentieerd akoestische prikkels 
in dit stadium waargenomen en verwerkt worden. Evenzo neemt het kind 
lichtsignalen waar, die door middel van een halogeenschijnwerper op de 



buik van de moeder worden gericht en waarmee men het kind reeds in de 
moederschoot het tellen wil bijbrengen. Zulke, voor een deel onzinnige 
prenatale trainingprogramma’s worden in de U.S.A. doorgevoerd. 
Maar niet allen de uiterlijke prikkels, maar ook het zielsmatige voelen van 
de moeder – vóór de geboorte of ook later – vormen de basis voor de 
psychomotorische ontwikkeling van het kind. Zielsmatige shocks  tijdens 
de zwangerschap werken zich negatief uit op het kind (zoals bijvoorbeeld 
de dood van een nabije vriend of familielid, scheiding van de ouders of  
psychosociale moeilijkheden), maar ook zware geboortes zoals bij 
keizersnede, een tangverlossing, vertraagde uitdrijvingsfase of een 
vacuümverlossing. Ze worden  meestal als de beslissende oorzaken voor 
zielsmatige problemen in de latere levensjaren aanzien: depressies, 
angsten, verhoogde nervositeit, magerzucht en zoveel meer. Maar ook 
‘gedachteoverdracht’ van de moeder op het kind houdt men niet meer 
voor rein bijgeloof, en oerangsten hebben dikwijls hun oorsprong in een 
moeilijke tijd nog vóór de geboorte. Zulke ‘vroegherinneringen’ worden 
soms door de patiënt  naar boven gehaald, die onder hypnose of door 
LSD- inwerking zulke belevingen in een psychotherapeutische zitting uitte. 
 
Kunnen we de ziel van het kind reeds voor de geboorte waarnemen? 
 
Meerdere wordende moeders kunnen helemaal beschrijven hoe zij hun 
kind reeds in ongeboren toestand als persoonlijkheid beleefden, die ze 
schijnbaar kende, op wie ze zich verheugd hebben, voor wie ze reeds een 
naam weten,…  
wordt deze beleving door een moeder op volgende wijze beschreven: 
“ In de 5de zwangerschapsmaand met mijn dochter, had ik in de nacht een 
droom die me sterk bijgebleven is. Ik zag een embryogezicht met grote, 
open ogen. Een hele zachte dons groeide op het hoofdje en op de huid 
van het gezichtje. Het keek me aan met een oneindig diepe en vredevolle 
blik. Het scheen wel te lachen en zonder dat het de lippen bewoog, scheen 
het tot mij te spreken. Het liet mij verstaan, dat het zich op mij verheugde, 

dat het zich verheugde om geboren te worden en in mijn armen te liggen. 
Lang zag dit ongeboren kind mij aan, zijn ogen waren vol van liefde. Dan 
draaide het kind het hoofd van mij weg en ik begreep, dat het moe was en 
dat ik het niet langer zou storen. Deze droom was zo levendig en 
indrukwekkend, dat ik hem nooit meer vergat. Als mijn dochter van enkele 
dagen oud dan in mijn armen lag, opende ze haar ogen en zag mij aan. 
Het was dezelfde blik, die zelfde ogen, die mij toen in mijn droom hadden 
aangekeken. Oneindig diepe, wijze ogen.” 
 
De moeder voelt in haar buik niet alleen een levendig wezen groeien, ze 
kan ook een aard van wezenlijke ontmoeting hebben, die na de geboorte 
kan voortgezet, verdiept en verder ontwikkeld kan worden. 
 

 
 

* * * 


