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Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
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Recept: Paardenbloemensiroop in de zomer!

Benodigdheden:
-

-

3 handenvol paardenbloemen
1kg suiker (oersuiker of volwaardige
rietsuiker- je kan ook minder suiker nemen
en het sap indikken met ‘Marmello’
natuurlijke pectine)
¾ tot 1 liter water
1 citroen
Confituurpotten met schroefdeksel (rein
uitkoken)

Recept:
1. De gewassen paardenbloemen een goede 5
minuten laten koken in het water.
2. De vloeistof door een koffiefilter gieten.
3. De suiker toevoegen.
4. 2 minuten laten doorkoken tot de suiker is
opgelost.
5. De citroen persen en het citroensap
toevoegen bij goed doorroeren.
6. De
bloemensiroop
heet
in
de
schroefdekselpotten gieten, goed afsluiten en
omgekeerd laten afkoelen.

De paardebloem is de lievelingsbloem van vele kinderen!
Dit is een heerlijke siroop in Mei, Juni en zomer!
De paardenbloemensiroop lest, aangelengd met fris
bronwater, zeer goed de dorst!
Op eerder koudere dagen is hij lekker in hete thee!
Maar ook als broodsmeersel is deze bloemensiroop heerlijk
voor ons en voor kinderen!

‘Saluto-Genese’ wil jullie allen een mooie
en deugddoende Zomervakantie toewensen,
Met veel natuur,
veel plezier en
gezondheid!
SALUTO!
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Beelden scheppen.
Door Annelies Sysmans
Een beeld:
Het is kwart vóór twaalf, we zijn met een
voorbereidingsgroep samen op de bouwgrond voor een
‘kindinitiatief’ voor kinderonthaal vanuit de inzichten
van de antroposofie, als een mooie vlinder, een
koniginnepage, zich neerzet op een open plek in het
gras. Hij opent wijd zijn vleugels en blijft lange tijd
zitten. Allen kunnen hem een lange tijd bewonderen.
Een grote stilte maakt zich van ons meester. Een beeld
daagt in mij op: dit is een beeld voor de ziel van de
mens die vrij komt als het fysieke lichaam wordt
afgelegd, maar tevens is het ook het beeld voor het nog
ongeboren kind. De geestelijke wereld schenkt ons met
deze gouden koniginnepage het beeld voor het nog
ongeboren geestelijke aangezicht van de mens, ‘met de
ogen nog op de vleugels’. De ongeboren mens is een
wezen met ogen op zijn vleugels. De vlinder, net als
het kleine kind, schouwt nog in de geestelijke wereld.
Na de vlinder komt het ei, na het ei het rupsje, na de
rups de pop, na de lange stiltetijd van de pop
verwandelt zich deze tot een nieuwe vlinder, weer met
ogen op de vleugels. Dit is de weg die de ongeboren
ziel gaat, als hij mens wordt en weer sterft en overgaat
in het geestelijke.
Dan vliegt de gouden koniginnepage op en verlaat ons
weer, maar het beeld dat deze vlinder ons schonk blijft
diep in ons hart aanwezig. Misschien kan hier op deze
plek de grondsteen voor het gebouw van het
kinderonthaal worden gelegd, met op de steen
geschilderd, deze koniginnepage?
Een beeld:
Ineens was het daar! Het beeld! Het beeld van de
vermenigvuldiging! Ik zat in de vierde klas.
Reeds vele malen had onze juf mij alle stappen van het
vermenigvuldigen uitgelegd. Maar ik werd er radeloos
bij. Mijn gedachten dwaalden af, mijn interesse lag
ergens anders, ik hoorde de stem van de juf slechts in
de verte. Het deed me pijn om te denken over deze
rekentrucs. Ik woelde me gespannen en onzeker.
Telkens weer moest ik het antwoord schuldig blijven
als mij de vraag van de vermenigvuldiging gesteld
werd. De vermenigvuldigingstafels kreeg ik ook niet
vanbuiten geleerd, daar ze me niet boeiden. Er kwam
steeds meer druk op de zaak. De ontmoeting met het
nieuwe begrip in deze rekenlessen gelukte niet. Er
moet immers eerst een ‘ont- moeten’ plaatsgrijpen
alvorens er een echte ontmoeting kan plaatsgrijpen met
dit rekenprobleem. Stress is nefast voor de ‘ont-moeting’.
Tot op de dag, plots was het er, als de vlugge beweging
van een vos, plots ‘snapte’ ik het! Plots zag ik er de
‘werkelijkheid’ van. Ik zag hoe mijn vader de dag
voordien omheen de tafel was gegaan: er lagen 10
hoopjes met gestencilde bladeren voor het
parochiekrantje. Van ieder hoopje nam hij het bovenste

blad en schikte dit tot een boekje. Na een ½ uurtje
werken had hij 50 boekjes. Plots zag ik het voor mij!
Ja, ik had een pak van 500 witte stencilbladen voor
mijn vader moeten klaar leggen voor zijn stencilwerk.
Het zijn nu 50 boekjes van ieder 10 bladzijden.
In de klas had ik het nieuwe begrip niet eerst mogen
ont-moeten.
Als ik iemand echt wil ontmoeten, probeer ik ook eerst
ruimte te maken in mijn ziel, te luisteren, te kunnen stil
worden, de beweging van het spreken proberen stil te
leggen, zodat de ander zich in mij kan manifesteren tot
in mijn ziel. Iets soortgelijks speelt zich af bij de ontmoeting met een nieuw begrip:
1) Eerst moet ik het nieuwe begrip kunnen
waarnemen, kunnen ‘luisteren’ naar het begrip
met mijn gedachtezintuig.
2) Dan moet ik ruimte voor het nieuwe begrip
laten in een gedachtestilte. Ik laat hierbij het
denken zelf over het nieuwe begrip los. In dit
loslaten van de gedachte, kan de ont-moeting
met het nieuwe begrip plaatsgrijpen. Ontmoeten van een nieuw begrip is loslaten van
de gedachten over dit begrip, is stopzetten van
het gedachtezintuig, is niet dubben, niet
peinzen, niet zenuwachtig denken, niet kost
wat kost willen begrijpen, maar is rust in het
hoofd toelaten. Dan ga je het begrip plots ontmoeten en in zijn werkelijkheid zien.
3) Dan plots, met de snelle sprongbeweging van
een vos ‘snap’ je het nieuwe begrip!
De ‘vermenigvuldiging ‘snappen’ betekent dus, de
gedachte aan de vermenigvuldiging even oplossen,
om het te kunnen ‘snappen’ in zijn
werkelijkheidskarakter. Dit sluit in dat je gebruik
maakt van ‘een beeld van het begrip’. Ons
beeldvermogen voert ons naar de werkelijkheid
van de dingen. Een beeld van het ding, is een veel
grotere werkelijkheid dan het ding zelf.
Toen ik het begrip: ‘vermenigvuldiging’ waarnam,
gebruikte ik mijn gedachtezintuig.
Toen ik het begrip ‘vermenigvuldiging’ in mijn
gedachten zelf bewoog, ging ik het beeldend
aanschouwen. Ik ging om met ‘een beeld’ van het
begrip, met de wezenlijke werkelijkheid van het
begrip. Als ik dan plots merk dat het écht zo is,
wordt ik een ‘ander’ doordat ik een ontmoeting
had met dit nieuwe begrip. Ik weet nu! Ik begrijp
nu! ‘De vermenigvuldiging’ is plots een omkering
van de deling, ze is niet alleen maar een gedachte
maar ze is een werkelijkheid die zich beeldend in
mij beweegt.
Alleen in rust kan ik werkelijk begrijpen.

Vertellen voor kinderen zonder boek, helpt
hen om fantasiekrachten te ontwikkelen.
Voor kinderen vertellen zonder boek, zo uit je hart
en uit je eigen beeldvermogen, dat is als een
werkwikkende weldaad voor hun gehele
kinderlijke organisme. Onze handen, onze stem,
onze schoot, soms eens een popje, zijn voldoende
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voor het kleine kind om in deze grote imaginatieve
wereld van de beelden naar binnen te gaan.
Als we gaan vertellen voor het kind, kan je zien
hoe hun handjes rustig in de schoot gaan liggen,
sommige kinderen steken hun duimpje of vingertje
in de mond, halen hun popje of knuffeldoekje, of
draaien in hun haartjes met een vingertje. De
oogjes van het zich voorstellende kind kijken nu
anders; niet naar de buitenwereld; niet naar hun
binnenwereld zoals bij vermoeidheid bijvoorbeeld,
maar de oogjes kijken erg actief en aanwezig in
een gebied, een drempelzone tussen deze beide
werelden in. Daar is het gebied van de ‘plastische
beelden’, de ‘beeldgestalten’. Het zijn bouwsels
die je als verteller, als architect voor hen opbouwt.
Het kind dat luister naar deze zelf opgebouwde
beeldgestalten door de verteller opgeroepen, gaat
nu zelf actief mee opbouwen. Bij ieder nieuw
woord, ieder nieuw begrip, bij iedere vertellende
beschrijving van het gebeuren, bouwt het kind
vanuit zijn plastische levenskrachtenlichaam de
wordende beelden mee op. Er ontstaat een
imaginatieve wereld in dit verteluur!
De zielsmatige binnenwereld van het kind is niet
altijd beeldrijk! Maar door onze plastische
fantasiekracht tijdens het vertellen, wordt het kind
in staat om ‘fantasie’ te gaan ontwikkelen. Het
schept deze ‘voorgestelde’ en ‘voorgeboetseerde’
beelden door onze taal en door onze gebaren, mét
ons mee! Wat het aan beelden van ons hoort
vertellen gaat het dus als het ware, steeds weer
helemaal opnieuw zelf opbouwen! Het zijn geen
af-beeldingen’ die het kind ziet. Het zijn volledige
nieuwe authentieke beelden zoals hij alleen ze
schept en architecturaal opbouwt.
Ook omgekeerd: deze zelfgeschapen beelden door
het luisterende kind opgebouwd, gaan nu allerlei
bewerkstelligen in de eigen ziel van het kind. Het
kind gaat samenhangen zien, kennis en menselijke
wijsheid opdoen aan deze beeldende verhalen.
Beelden ontstaan, en dit is al sinds de oertijden zo,
steeds in een ontmoeting van de innerlijke met de
uiterlijke wereld. Deze beelden moeten we altijd
zelf weer opnieuw scheppen, met plastische
fantasiekrachten.
Zonder
deze
innerlijke
verbeeldingskracht is het niet mogelijk om zich als
mens deze wereld eigen te maken.

Welke beelden vertel ik?
Welke beelden vertel ik voor welke leeftijd?
Welke beelden vertel ik bij een bepaalde
situatie?
Er zijn beelden die ‘bezet’ zijn – ze zijn innerlijk
bezet”. Ze zijn niet vrij, authentiek of transparant.
Ze zijn geen dragers van oprechte wijsheid. Deze
‘beelden’ worden ‘beeldsjablonen’ genoemd. Ze
zijn gemakkelijk te herkennen daar ze zich

stereotiep herhalen. Er is een vastheid, een vorm
van sclerose gekomen in deze beelden.
Beeldsjablonen zijn gemakkelijk te herkennen daar
ze
niet
zelden
door
de
macht
en
alomtegenwoordigheid van de media en de
speelgoedindustrie
zijn
bedacht.
De
fantasievaardigheid van het kind wordt er steeds
door beknot, ja soms zelfs volledig verlamd.
Kinderen waar het niet zo goed mee gaat, kunnen
soms ook van zichzelf zulke weinig beweeglijke
en starre beelden in zichzelf dragen. De beelden
zijn dan weinig levendig, star en deze kinderen
komen er ook niet van los. Ze zijn ontstaan uit
angsten, bij traumatische belevingen, bij verdriet
of verlatenheid,…
Er is een heel groot verschil in beelden mogelijk,
denken we maar aan de beelden die een kind mag
krijgen bij het spelen in een bloeiende
bloemenweide waar doorheen de wind waait, of de
kwakkelige you-tube-filmpjes die vele kinderen nu
ook zien. Met gefixeerde beelden zoals deze
laatste, laten we het beeldende vermogen van het
kind niet vrij.
Als volwassene zijn we best zelf en op vrijlatende
wijze, het beeldend scheppende vóór-beeld. Dan
kan het kind zelf de beelden heropbouwen die het
zelf als helpend ervaart voor zijn verdere
menswording.
Het kind heeft spirituele beelden nodig, die hem
met eerbied, dankbaarheid en liefde voor deze
schepping vervullen.
Waarheidsbeelden vertel ik, ware beelden die
meegroeien met de leeftijd van het kind. Bij angst
vertel ik beelden van moed. Bij verdriet vertel ik
beelden van troost, bij onzekerheid en twijfel
vertel ik beelden van beslissingskracht en
doelgerichtheid. Bij verlatenheid vertel ik beelden
van geborgenheid en omhullende liefde, bij
depressie vertel ik met beelden die bruisen van
levenskracht,
rust,
ritmische
herhalingen,
vertrouwenschenkende beelden, zalvende beelden
die wonden heilen.

Spreken in beelden:
Kleine kinderen hebben een nog kosmisch, diep
religieus bewustzijn. Hun aard van denken, logica,
begrijpen en verstaan, hun taal, hun spel en
gebaren, hun handelen, is anders dan dat van ons.
Als we tot kinderen willen spreken, is het goed om
liefdevol en beeldend over deze geestelijke,
spirituele zaken te spreken. Fantasievol scheppend
klinkt de taal die we tot kinderen spreken. Een
mooi voorbeeld geven ons hiervan de gebroeders
Grimm, Michaël Bauer, Elisabeth Klein, Jacob
Streit, Christiane Lesch, …
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De gebroeders Grimm: Jacob (1785-1863) en
Wilhelm (1786-1859)
Natuurlijk werkt alles wat om het kind heen is op
hem, het kind reageert hierop spontaan, emotioneel
en vol van dadendrang. Maar het kleine kind leeft
ook dikwijls in zijn eigen wereld, steeds in een
andere al naargelang naar waar op dat ogenblik
hem zijn fantasie naartoe ontvoert!
De fantasiewereld van en kind kan een enorme
dramatiek hebben en een grote bruisende
levendigheid vertonen. Na zijn wonderlijke
ervaringen kan het met gloeiende wangen en
lichtende ogen hieruit terugkeren!

Na zijn wonderlijke ervaringen kan het met
gloeiende wangen en lichtende ogen hieruit
terugkeren!

Een kind toespreken in een rijke beeldentaal is alsof je
het een deugddoend warm en rustgevend kruidenbad
geeft. Beelden geven het kind gezondheid en
welbehagen. Als we echter abstract tot hem spreken en
alles uitleggen met ons verstandskrachten, reageert het
kind hierop helemaal anders: in het beste geval neemt
het onze intellectuele taal koel ter kennis en met een
innerlijke lusteloosheid. Het is veel beter om aan te
knopen bij de innerlijke beeldende wereld die het kind
zo goed begrijpt en ook blij maakt. De beelden zijn
immers krachtig, stemmig, authentiek en vuren het
kind aan, zo zeg je bijvoorbeeld als je de kinderen in
een kring wil hebben:
“Maak jullie eens de mooie ronde zon!”
Als de kinderen een rechte rij moeten maken:
“Kom, allemaal in de trein!” of de kinderen gewoon
over de ruimte verdeeld staan, geeft je hen één voor
één een ingebeeld touw in de hand
Waardoor de kinderen zich op een rij voegen.
Als je de kinderen flink rechtop wil hebben staan kan
je het beeld gebruiken:
“ Jullie zijn allemaal een flinke, hoge kerktoren met
een rechte spits.”

Een beeld is altijd heel concreet!
Een beeld beschrijft dingen, wezens en gebeurtenissen
die waar te nemen zijn, doch het beeld beschrijft deze
voor zielsmatige en geestelijke voorgangen.
Een beeld spreekt van iets zeer bepaalds en wordt voor
iets algemeens gezet.
Een beeld spreekt van iets zeer concreet en bedoelt iets
abstract, iets geestelijks.
Doch in tegenstelling tot dit algemeen geestelijke heeft
het beeld, als concreet iets, zeer vele gedifferentieerd
beschrijfbare eigenschappen.
Omdat beelden altijd eenmalige situaties schilderen die
concreet en gedifferentieerd zijn, is het vinden van het
juiste beeld een zeer moeilijke opgave.
Pas als ik helemaal juist weet wat ik zoek, of het om de
juiste vorm gaat, de consistentie van iets of om de
functie, kan ik het beeld vinden dat ‘klopt’.
Bijvoorbeeld: “Wees eens zo stil als muisjes!”, dan zal
de gehele groep beginnen piepen en wriemelen na een
tijdje.
Je zegt beter:
“We gaan eens zo stil zijn, dat je het gras kan horen
groeien!” , dat werkt!
Slechts wanneer ik een duidelijke klaarheid heb over
de dynamiek van de zaak die ik wil schilderen, kan ik
een beeld vinden dat kinderen willen ‘aan-nemen’,
voor ‘waar’ nemen.

“Ik BEN Roodkapje!”

Als de relatie van het beeld tot datgene waarvoor het
staat in de uiterlijke wereld, klopt, pas dan kan het
beeld als ‘waar’ beleefd en aangenomen worden. Een
waarachtig beeld neemt zijn inhoud uit de ons
omgevende wereld, en hoe juister de inhoud ervan
wordt weergegeven, hoe krachtiger de uitspraak is.
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Bijvoorbeeld:
In de turnles: “Kom we rollen eens van links naar
rechts, zoals een poesje op de warme steen dat doet!”
Beelden uit de moderne kindermedia staan letterlijk en
figuurlijk in de luchtledige ruimte.
Willen we de juiste beelden vinden voor onze kinderen
is het van het allergrootste belang, om op steeds
nieuwe wijze, de ons omgevende wereld, liefdevol en
interessevol aan te kijken.
De dieren, de planten, de stenen, de mensen, het water,
de wolken, de nevel, de mist,… overal openbaren zich
dan samenhangen voor ons oog, tussen wereld en
mens.
De mens draagt de hele wereld in zich en omgekeerd,
de wereld is een uitgespreide mens.
Alles wat in de Schepping voorhanden is, is een beeld
voor een wezenlijke waarheid, voor een waarheidsvolle
wezenlijkheid, die achter dit zichtbare werkzaam is.
Daarom gaat het gebruik van beelden in de opvoeding
van het kleine kind met zoveel verantwoordelijkheid
gepaard.
Is ons beeld waarachtig?
Beelden knopen aan bij innerlijke belevingen in het
allerdiepste van onze ziel.
“ Ze was zo blij, als een lammetje dat kwispelt met zijn
staartje.” Gebroeders Grimm.

Beelden leren ons ademen met de ziel.
-

“ Trek nu maar zo hard je kan, zoals de boer
die aan het touw trekt van zijn koppige ezel.”
“ We gaan rustig en gestaag verder, zonder te
botsen, zoals de wolken in de lucht.”
“ Leg je nu allen neer op de rug, zoals een
herder die de sterren telt.”
“ Ja, ik zie het, jij draagt je gouden kroon van
Sint Michaël op het hoofd!”
“ Sluit jullie oogjes, zoals het slakje dat haar
huisje helemaal dicht afsluit.”

“ Ze was zo blij, als een lammetje dat kwispelt met zijn
staartje.”Gebroeders Grimm.

Een ‘kloppend’ beeld klopt naar 2 richtingen:
Aan de ene kant moet het beeld de feiten die we ermee
willen bekomen , zo juist mogelijk bereiken. Is er ook
de mogelijkheid om met dit beeld nog verder aan de
slag te gaan voor de kinderen, of moet er al vlug met
een ander beeld worden verwisseld?
Aan de andere kant heeft een ‘kloppend’ beeld een
juiste en ware betrekking op de uiterlijke zintuiglijke
wereld.

Het kleine kind onder de 9 jaar moet het ademen en
‘slapen’ nog leren!
Wat is hiermee bedoeld?
Het kleine kind heeft nog geen innerlijke afstand tot de
hem omringende wereld. Pas op 9 jaar (Rudolf Steiner
noemt dit de periode van de Rubicon – daar het kind in
een nieuw bewustzijn treedt), ontstaat een eigen
innerlijke zielewereld in welke de uiterlijke ervaringen
worden verwerkt. Pas op 9 jaar kan in de slaap
datgene wat overdag beleefd werd, worden
verwandeld tot nieuwe vaardigheden. Voordien,
vóór de 9 jaar, ontbreekt het het kind om een
samenhang tussen waken en slapen te hebben. Het
kleine kind is nog in 2 werelden thuis: in de geestelijke
wereld die het zich herinnert; in de aardse wereld
waarin hij handelt en hem zich eigen maakt.
Een goede samenhang tussen waken en slapen kan
geleerd worden, door het zielsmatige goede ademen te
leren!
BEELDEN zijn hiervoor een ondersteunende hulp!
Beelden maken feiten kleuriger, levendiger, intensiever
en beweeglijker. Alles wordt dynamisch- scheppend!
Dit spreekt het gevoel aan van het kind.
Bijvoorbeeld:
“ Kom, we gaan zo lopen, als paardjes die nooit vallen
of struikelen – in galop, in galop, in galop!”

“ Kom, we gaan zo lopen, als paardjes die nooit vallen
of struikelen
– in galop, in galop, in galop!”
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Beelden werken ver-beeld-end en voeden de
fantasiekrachten;
ze
sterken
het
levenskrachtenlichaam en zo de gezondheid van
het kind.
“Doe je mondje eens open, zoals een reus die gaapt?”
Verschillen, die met het denken moeilijk te vatten zijn,
kunnen door een plastisch beeld, duidelijk en
gevoelsvol beleefd en daardoor ook beter begrepen
worden. ‘Beelden’ helpen om zich via het HOREN en
het ZIEN dieper te kunnen verbinden, dan alleen maar
via het denken. Ze doorwarmen, enthousiasmeren en
sterken de beleving in de ziel.

Een beeld laat zich niet vastnagelen, beelden
houden ons levendig!
Een beeld laat zich niet vastnagelen, zoals de
regenboog ook steeds meer verdwijnt, hoe meer we
hem willen zien.
Een ‘kloppend’ beeld is als een regenboog die zich
vormt aan de door de zon beschenen regenwand: er
bestaan kleuren die alleen bij zon of alleen bij regen te
zien zijn. Zo laat een waarachtig beeld ook nieuwe
kleuren ontstaan uit de geest, zoals de regenboog zijn
schoonheid en kleurenrijkdom uit het verre,
onbestemde laat ontstaan.
Kinderen die met beelden zijn opgevoed, maken
gemakkelijker overgangen en zijn soepel invoelend.
Een beeld dient ons begripsvermogen, maar een beeld
op zichzelf, is ook iets nieuws, iets op zichzelf staands!
Beelden wekken door hun onscherpte, door hun
levendigheid en bestaan in een tussenwereld, levendige
innerlijke belevingen in de ziel. ( zie film : ‘The
Stalker’ van Andrej Tarkowsky- een geestelijke
inwijdingsweg wordt verzinnebeeld).

“Ja, heel je bordje mag leeg, als een poesje dat alles
oplikt!”

Door een beeldrijke taal te gebruiken bij
kinderen, verbinden we de slaap met deze van
het waken – de wisseling tussen beiden verloopt
dan beter.

Een vergelijkend beeld brengt ons in een zekere
objectiviteit met het beschrevene, als door een
bedauwd glasraam.
Een vergelijkend beeld opent de ruimte tussen de
feitelijkheid van iets, het intellectuele verstaan ervan en
het tastende, vermoedende betekenis vinden van die
zaak.
Het beeld geeft ons toegang tot het rijk van de
onbewuste wijsheid in de mens, door zijn ademende
proces. Het is een afwisseling tussen grijpen en
loslaten, tussen scherpte en omfloerstheid, tussen
abstracte interpretatie en de terugkeer naar het reine
beeld.
Een beeld is met één enkele interpretatie nog niet
uitgeput.
Ware beelden zijn onuitputtelijk.

“We dragen ons gevonden eitje, zo voorzichtig en zo
zachtjes, zoals we een pasgeboren kuikentje dragen.”
Het kind ontwikkelt een zeer grote rijkdom aan de
scala van gevoelens die ook het beeld in hen oproept.
Het beeld werkt ‘ver-klaar-end’, verhelderend, op de
geestelijke inhoud waarvoor hij staat. Dagelijkse
situaties of voorwerpen worden met betrekking tot de
geestelijke wereld beter begrepen. Beelden geven het
kind een aards kleed en helpen hem incarneren.

Uit: voorbereiding film ‘The Stalker’ van Andrej
Tarkowsky.
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Levendige beelden.
“Is het weer vlaggenfeest in de Broekstraat?”
Het kind lacht – begrijpt – en steekt vlug zelf zijn
hemdje weer goed weg .
Een levendig beeld maakt ons vreugdevol en actief.
Het werkt de innerlijke passiviteit tegen, die door de
vele uiterlijke mediabeelden wordt opgewekt. Het
levendige beeld is objectief.
Bijvoorbeeld:

“Zo wit als sneeuw,
Zo rood als bloed,
Zo zwart als ebbenhout.”

Leraren en kleuterjuffen worden verbeterd door
kinderen als ze het niet juist (objectief ‘waar’) zeggen.
Ze zijn zeer actief mee werkzaam bij het beluisteren
van een beeldend verteld verhaal.
Levendige beelden vuren de ademhaling en de
bloedsomloop aan! Dan is leren een zelfbeleefd en zelf
voltrokken proces.
Levendige beelden maken kinderen leergierig, innerlijk
open en actief en daarbovenuit nog lichamelijk
gezonder ook!
In een goed gezocht beeld, spreekt zich dan plots iets
uit, wat ons boven het alledaagse optilt.

Sprookjes zijn waarheidsbeelden.
Gelukkig is er weer ruimte en aandacht voor ‘de oude
volkssprookjes’ in de opvoeding van het kind. We
vinden steeds meer en mooiere uitgaven van smaakvol
geïllustreerde sprookjesboeken in de boekhandel. Ook
acht men steeds meer op het behouden van de
authentieke taal bij deze recente uitgaven. Zo is nu, in
2009, het dikke gezinsvertelboek van de gebroeders
Grimm opnieuw uitgegeven in nog een meer originele
taalversie dan de voorlaatste.

Doch worden onze originele volkssprookjes spijtig
genoeg nog dikwijls herschreven, veranderd,
geïnterpreteerd voor tonelen of films en ook dikwijls
gecombineerd met elkaar, waardoor deze oersprookjes
hun waarheidsgehalte verliezen. Soms zijn het
feministen die vinden dat de vrouw in haar hoek wordt
geduwd, soms zijn het psychologen die doortrokken
zijn van angsten en de zogezegde gruwelijkheden eruit
laten, omdat ze het kind zouden kunnen beschadigen.
Soms zijn het therapeuten die denken dat ze het slot
moeten herschrijven, enzovoort.
Maar sprookjes zijn echte waarheidsbeelden van de
ontwikkeling van de menselijke ziel. Diep Christelijke
motieven van vrije offerkracht, liefde, toewijding,
broederlijkheid en rechtvaardigheid zijn o.a. hun
leidmotief.

Ikzelf heb vele sprookjes verteld gekregen en heb zelf
ook vele sprookjes verteld voor mijn drie zonen en tot
grote vreugde zag ik bij alle drie, hoe zij deze
sprookjes op latere leeftijd weer gingen terug lezen, net
zoals ik nu nog steeds grote vreugde en zinvolheid
beleef bij het lezen en horen van oersprookjes. Ik heb
als kind geen angst beleefd bij de gruwelijkheden in de
handelingen, maar ik heb innerlijk en rustig al deze
beelden imaginatief en intuïtief in mij kunnen
opnemen, net zoals bij de verhalen uit de Bijbel. In
moeilijkere momenten in mijn leven of bij emotionele
opgaven in de opvoeding van kinderen heb ik
meermaals naar deze sprookjes teruggegrepen en kon
ik een toepasselijk sprookje vinden.
In bepaalde situaties kunnen sprookjes dan plots in een
beeldenrij in mij opduiken.
Sprookjesbeelden zijn BEELDGESTALTEN – het zijn
zielsmatige processen in een bepaalde afloop in beeld
gebracht.

Boekillustraties kunnen die volheid en stromende
levenskracht van een verteld sprookje niet benaderen.
Het imaginatieve bewustzijn van de mens, ja, ook van
een kind, is tot een eindeloos groot beeldvermogen in
staat.
Metamorfosen,
omstulpingen,
been
onttoveringen, verdwijningen en verschijningen,
gestalteveranderingen, ja, ook opstanding uit de dood
kunnen
wij
ons
imaginatief
voorstellen.
Sprookjesbeelden geven een verloop van een
zielsmatig proces in de mens weer in ‘beelden; niet op
analytische, psychologische, intellectuele wijze zijn
deze beelden bedacht, maar vrij van al deze
intellectuele abstractie, zijn deze beelden
- ontstaan,
- opgedoemd,
- opgerezen
uit de niet-intellectuele, open kinderlijkheid van de
wijze zielemens.
Sprookjes werden niet voor kinderen verteld, maar wel
voor kinderlijke, niet-intellectuele volwassenen, die in
beeldende openheid leefden. De toehoorder moet zich
in de sprookjesgestalten inleven, indromen.
Ik moet me invoelen in de innerlijke dynamiek van de
zich bewegende beelden, de innerlijke handelingen die
zich in mijn ziel afspelen door deze zich
verwandelende beelden, moet ik innerlijk aftasten en
navoelen, als ik naar deze beelden luister.
Het kan heel helpend zijn om bijvoorbeeld eens 1
figuur in vele verschillende sprookjes te gaan
vervolgen, bijvoorbeeld, de koningsdochter:
‘ Sneeuwwitje die verlost wordt, toont een hele andere
aard van ‘lentebloesemknop’ dan de koningsdochter en
de 6 zwanen, die zelf de bevrijdster is van haar 6
broers. Ook Doornroosje gaat weer een hele ander
metamorfoseweg als koningsdochter dan deze 2
anderen.’
De koningsdochter is een imaginatief beeld voor onze
jonge zielekrachten die willen uitrijpen, maar dit
uitrijpingsproces verloopt ook bij iedere mens anders.
Ook alle verschillende bloemen of vruchten kennen een
ander rijpingsproces. Ze gaan allen van zwellen van de

7

bloem- of vruchtknop,/ openbloeien van de bloem/
geuren/ bevruchten/ bloeien/ verwelken/ zaadvorming/
sterven, anderen laten kiemen. De beeldscheppende
activiteit van de menselijke ziel gebeurt ook naar deze
wetten van het zwellen, openbloeien, geuren,
bevruchten, bloeien, verwelken en vrucht krijgen. Ze is
evenzo vrij van een doelgerichtheid, van een bepaald
programma of van willekeur.
Daarom kan men bij het vervolgen van een sprookje
met zijn evolutie en metamorfose in de verschillende
beelden, evenzo de zielsmatige wijdheid en de
stromende levenskracht beleven, als bij het
fenomenologisch
waarnemen
van
een
plantontwikkeling
gedurende
de
verschillende
jaargetijden. Als ik het bloeien van een plant als een
‘zelfbevrijding’ kan verstaan, omdat de plant in zijn
bloem, zijn echte Wezen openbaart, dan kan ik ook de
daarbijhorende zieletoestand in de mens vinden en
zeggen dat deze allebei hetzelfde zielsmatige fenomeen
uitdrukken: uiterlijk in de plant, innerlijk in het
sprookjesbeeld van Sneeuwwitje bijvoorbeeld.

‘De oerplant’ volgens Goethe
Het ‘bloeien’ is een echt waarheidsbeeld, dat men
zonder willekeur en zonder fantasterij, maar met echte
waarheidsfantasie, kan vinden.
Sprookjesbeelden zijn werkelijke waarheidsbeelden
van de ziel die kunnen gevonden worden door het
oefenen van echte beeldenscheppende fantasiekrachten.
Is het ook niet zo, dat we slechts de vele levenssituaties
waarin we terecht komen en de vele zintuigindrukken
die we opdoen aan het leven, kunnen hanteren en
verwerken, als we er de ordenende, zingevende en
helende kracht van de fantasievolle waarheidsbeelden
tegenover kunnen stellen?
Ware fantasie houdt ons staande!
Als kinderen ons hun ‘waaromvragen’ stellen, zoals:
- “Waarom gaat de zon onder?”
- “Waarom is opa gestorven?”
- “Waarom hebben mama en papa elkaar niet
meer lief?”,

dan wordt hier niet naar een ‘waarom’ gevraagd, maar
een diep levensraadsel dat het kind onrustig, droevig of
angstig maakt, vraagt om een zingevend BEELDantwoord. Het is goed om dan spontaan met een beeld
of een klein verhaal het kind te kunnen antwoorden.
Sprookjesbeelden dienen om op het leven te worden
toegepast!!!!
Sprookjesbeelden willen niet geïnterpreteerd worden,
gecombineerd, herschreven of gemanipuleerd worden,
zeker niet tot karikatuur worden gemaakt, maar
sprookjesbeelden zijn wegwijzers en gezondheidselixir
voor onze ziel!!!

Gruwelijkheden in sprookjes.
Boekbespreking:
“Verstossen,
verschlungen,
erschlagen. Uber Grausamkeiten im Märchen.” Almut
Bockemühl – Freies Geistesleben
door Karin
Haferland
( Heft ‘Die Drei’: 4/2009)

Dit boek beschrijft ons, welke zin de gruwelijkheden
hebben, die in sprookjesbeelden voorkomen.
Hebben ‘sprookjes’ überhaupt zin en betekenis?
Vertellers,
heilpedagogen
en
onderzoekers
beantwoorden ons deze vragen uit hun eigen standpunt.
Het wezen van het sprookje wordt hierbij duidelijk
gemaakt, door de kennis van de gebroeders Grimm,
Rudolf Steiner en de sprookjesonderzoeker Max Luthi
ondersteund. Vooral het fenomeen van het ‘boze’ in het
sprookje en van de metamorfose van het boze, worden
in dit boek behandeld. De genezende kracht van het
sprookje bestaat hierin dat het in beelden, en daardoor
onmiddelbaar, to de ziel spreekt. Als zieleprocessen en
geestelijke inzichten worden medegedeeld door
sprookjestaal, kan dit universeel en individueel worden
waargenomen.
Sprookjes geven moed om de eigen weg te gaan!!!
Ze helpen om de eigen kracht te herkennen. Angelica
Schnucker
(Waldorfpedagoge)
schildert
haar
ervaringen bij het vertellen. Kinderen kunnen nog
zonder moeite, tegelijkertijd in de werkelijkheid én in
de droomwereld leven. Daar kinderen nog één en al oor
zijn, horen ze toe met hart en ziel! Ze vertrouwen de
sprookjes en hun innerlijke structuur. Almut
Bockemühl spreekt in het boek van de Archaïsche
beeldenwereld van de sprookjes en van de overwinning
van de dood door de zielsmatige, geestelijke
opstanding. Elke Blattmann (heilpedagoge) schildert
haar ervaringen met Wolfsprookjes, die met dood en
wreedheid te maken hebben. Om de, in het
onderbewuste, zittende angst van de kinderen te
objectiveren, raadt ze het ‘schilderen’ aan. Door
onderliggende angsten op kunstzinnige wijze tot
expressie te brengen, kan deze ‘vrees’ (Furcht) zich tot
‘eerbied’ (Ehrfurcht) verwandelen en oplossen en zo
een verzoening met de innerlijke vijand mogelijk
maken. Ulrike Mandiker (verpleegster) schrijft over de
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boze blik en de zelfzucht. Ze herinnert ons eraan dat
slechts medelijden en Liefde de macht hebben, om de
ban van het boze te breken. Dagmar Wicke (ervaren
vertelster) bespreekt de kracht die magische spreuken
en raadselachtige woorden hebben, aan de hand van het
sprookje van ‘Vondevogel’. Ze openbaren zich slechts
aan hen die deze spreuken kunnen ontraadselen en
ontsluiten. Arnica Esterl moedigt ons aan om het boze
te willen leren kennen, om van daaruit de kracht te
halen van het zich verwandelen. Sprookjes zijn
innerlijk geschouwde beelden en zijn bewustzijnsmatig
in de geschiedenis van betekenis daar ze een geestelijke
wet volgen.
Het is steeds juist om naar de stem van het hart te
luisteren ( De roversbruidegom). De bevrijding van een
mens, die het waagt om grenzen tussen het bewuste en
het onbewuste, het hier en het ginder, te overschrijden,
is steeds een inwijdingsstap.

Christa Schmid herinnert ons eraan dat het kind bij het
luisteren naar een sprookje, niet de angsten ui het
sprookje, maar de eigen angsten die uit het leven
komen, leert te overwinnen.
Zonder angst is er geen ik-ontwikkeling!!!
Gebeurtenissen in sprookjes zijn geen afbeeldingen
maar zijn oerbeelden.
Gruwelijkheden
in
sprookjes
zullen
steeds
gerelativeerd worden, zegt ons Almut Bockemühl in
het voorwoord. Ze tonen ons dat het boze een missie
heeft; dat het boze een werkende kracht is die we
moeten leren herkennen en leren te metamorfoseren.

De missie van het boze metamorfoseren, dit is de
boodschap van onze tijd!

Wist-je-datjes…..
‘Baby’s niet té zeer vorderen en stimuleren….
Anders branden ze op!’
Tijdschriftartikel: Medical Tribune,
5 mei 2000/MS
“Bij kleine kinderen en baby’s kan een te veel aan
geestelijke stimulans en uitdaging juist het tegendeel
tot gevolg hebben: als ouders zich overdreven
bekommeren om hun baby, waardoor het tot een
bijzonder ‘wakker gemaakt’ kind wordt, kan het zowel
op verstandelijk als emotioneel vlak regresseren,
terugontwikkelen,
verwittigde de Amerikaanse
Opvoedingswetenschapper Matthew Malmed. Vooral
in de eerste levensjaren hebben kinderen tijd nodig, om
de wereld voor zich zelf te ontdekken en voet aan de
grond te krijgen. Als ze voortdurend van buitenaf
worden gestimuleerd met cognitieve uitdagingen,
kunnen ze, evenals managers, ‘opbranden’.”

Beste leden,
ouders, onthaalouders, een zéér
interessante en overkoepelende wereldbeweging werkt
aan de bekendmaking en subsidiëring van kwaliteitsvol
kinderonthaal. Zij geven Nieuwsbrieven uit en houden
conferentiedagen over de opvoeding van het kleine
kind. Je kan deze boeiende info en brieven vinden op
deze website.

‘Geluksmomenten met Livipur-dagkalender’:
Op http://www.livipur.de/116-0-Gluecksmomente.html
iedere maand een zeer leuke ‘doe-kalender wordt
uitgegeven om met je kleine (en grotere) kinderen, in
relatie met de natuur, te doen! Met respect voor het
kind en de natuur worden zeer leuke tips en recepten
doorgegeven.
Veel plezier met de ‘Livipur-dagkalender’!
‘Biologische baby-natuurkleding bij www.petitbateau.com, 0033-3/25.71.14.81’:

‘Wereldbeweging vanuit de Rudolf
Steinerpedagogie en antroposofie’:
www.ecswe.org

Krantenknipsel ‘ecospecialnieuws’ uit ‘De Morgen’,
april 2009
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Onthaalouders op straat.
Uit een krantenartikel van De Standaard, zaterdag 14
maart ‘09
…De 10.000 Belgische onthaalouders vragen al
jarenlang een volwaardig werknemersstatuut ,
maar tot op vandaag kwam daar nog niet veel van
in huis. Ook dit jaar zal er niet veel veranderen.
Daarom trekken de onthaalouders op vrijdag 13
maart naar Brussel om hun grieven aan de
ministers voor te leggen. De organisatoren
verwachten een duizendtal deelnemers.
De ongeveer 7500 Vlaamse onthaalouders staan in
voor de dagelijkse opvang van ongeveer 40.000
kinderen. In Wallonië zijn ongeveer 2500
onthaalouders werkzaam. “We hebben een stijging van
het aantal onthaalouders nodig om de groeiende vraag
op te volgen”, stelt de CD&V-politica Sonja Becq. “De
aantrekkelijkheid van een job wordt meebepaald door
de werkomstandigheden en of men zijn werk graag
doet, maar ook loon en de erbij horende sociale
verworvenheden zijn belangrijk. In het federaal
regeerakkoord werd de belofte ingeschreven om werk
te maken van een volwaardig werknemersstatuut, dus
recht op vakantiegeld, bescherming tegen ontslag,
opbouw pensioen, ziektevergoeding en kans op
vorming. …
Vlaams Minister van Welzijn Heeren kwam
ondertussen al over de brug met 10 miljoen euro…
Volgens Federaal Minister van werk Joelle Milquet zou
de totale kost van het volwaardig statuut echter 90
miljoen euro bedragen! …
Zij is ook van mening dat onthaalouders na elke
uitbreiding van het statuut overal in het land van
dezelfde rechten en plichten moeten kunnen genieten.
“Een uitbreiding van het statuut brengt niet alleen
voordelen voor de betrokkenen met zich mee, een
aantal afgeleide rechten zou kunnen verdwijnen, terwijl
een volwaardige arbeidsrelatie ook plichten zoals
flexibiliteit, aantal kinderen die worden opgevangen en
minimumvereisten allerhande met zich meebrengen”,
besluit de minister.

Voorstel voor vier weken vaderschapsverlof
Uit ‘De Standaard’, woensdag 15 april 2009
Twintig weken moederschapsrust en vier weken
vaderschapsverlof dat is het voorstel van een vakgroep
van het Europees Parlement. Vaders zouden recht
krijgen op vier weken aaneengesloten verlof voor of na
de geboorte, waarvan twee weken verplicht te nemen.
De moederschapsrust zou uitgebreid worden tot twintig
weken waarvan minstens acht weken na de geboorte
moeten genomen worden. Een verdere verlenging zou
mogelijk zijn bij vroeggeboorte, baby’s met
gezondheidsproblemen of meerlingen. Deze en nog
andere extra maatregelen stelt de vakgroep voor om de
combinatie gezin en werk gemakkelijker te maken. De
vakgroep is o.a. van mening dat het ziekteverlof in
geval van voortijdige werkonderbreking omwille van
zwangerschapsverwikkelingen,
niet
van
de
moederschapsrust mag worden afgenomen, zoals nu
wel het geval is.

In België bedraagt de moederschapsrust momenteel 15
weken , vaders krijgen slechts 10 dagen verlof.
Toekomstige of nieuwe ouders zouden tijdens het
verlof rond de bevalling hun volledige loon behouden
en niet terugvallen op een beperkte uitkering. Of het
voorstel volledig of gedeeltelijk aanvaard zal worden
door het Europees Parlement zal afhankelijk zijn van
het kostenplaatje van de voorgestelde maatregelen.
(wordt vervolgd…)

ECSWE in Brussels
Europees Parlement
Werkgroep
“kwaliteitsvol kinderonthaal”

Beste ouders en onthaalouders, een zéér
interessante en overkoepelende wereldbeweging
werkt aan de bekendmaking en subsidiëring van
kwaliteitsvol kinderonthaal. Zij geven
Nieuwsbrieven uit en houden conferentiedagen
over de opvoeding van het kleine kind. Je kan deze
boeiende info en brieven vinden op deze website

www.ecswe.org
Deze groep komt om de twee maanden samen om
onderwerpen te bespreken die in verband staan met
‘kwaliteitsvol kinderonthaal’. Op 5 december 2006
vond de eerste bijeenkomst plaats met als thema ‘het
toxische kindsyndroom’ dat de laatste tijd erg
prominent aanwezig was in de Britse media. Twee
vertegenwoordigers van Spaanse en Nederlandse
universiteiten en zes andere NGO’s uit Denemarken,
Italië, Duitsland, Nederland en België hebben zich bij
ECSWE aangesloten om dit initiatief mede te steunen.
Zij vormen samen het platform “The Alliance for
Childhood-European Network Group”.

Crisis in de kleuterschool
Waarom kinderen moeten spelen
op school
Studie van The Alliance for Childhood
april 2009

De studie is een samenvatting van drie - door The
Alliance gesponsorde - onderzoeken van wat er aan de
hand is met het vrije spel in openbare kleuterscholen.
De bevindingen worden geplaatst in een ruimer
perspectief van wat er reeds bekend is over de noden
van jonge kinderen.
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De bevindingen zijn alarmerend. Speeltijd is een
zeldzaam iets in kleuterscholen. De meeste van de
leerkrachten die ondervraagd werden, zeiden dat ze
twee tot drie uur per dag besteedden aan het aanleren
en testen van literaire en mathematische vaardigheden.
Gestandardiseerde testen en voorbereidingen van
testen,
toestanden
die
door
de
meeste
ontwikkelingswetenschappers verworpen worden als
zijnde ‘onnuttig en schadelijk’, zijn dagelijkse kost in
de meeste van de klassen die bezocht werden.
Leerkrachten in Los Angeles gebruiken schema’s die
hen ertoe nopen om die patronen voor vele uren per
dag te volgen, ondanks het feit dat studies voor deze
benadering maar lage resultatenscores op lange termijn
aangeven. Over het algemeen is een vroege didactische
opvoeding minder effectief dan methodes die op spel
gebaseerd zijn. De academische drills en tests zijn
nochtans aan de winnende hand.
Tegelijkertijd nemen de afkeer voor de kleuterschool
en ernstige gedragsproblemen alsmaar toe. Crisis in de
kleuterschool is van mening dat de huidige methodes
een risico vormen voor de gezondheid van de kinderen
op lange termijn en voor hun succes op school. De
werkgroep doet een oproep voor een nieuwe kijk op het
vrij spel en het experimentele leerproces tijdens de
eerste schooljaren waarbij de extremen van zowel de
chaotische laissez-faire als het didactische, saaie
lesgeven vermeden worden.
The Alliance for Childhood ziet het als haar taak om
emotionele antwoorden los te maken. David Elkind
noemde de resultaten van de studie “hartbrekend”.
Deborah Meier noemde het rapport “een nauwkeurige
weergave van wat werkelijk gaande is in de
kleuterscholen” en ze voegde er aan toe “ het nieuws is
angstwekkend”.
Crisis in de kleuterschool kan online gelezen worden
op
www.allianceforchildhood.org
alsook
een
samenvatting van acht pagina’s, een flyer en
perscommentaren.
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