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Wij zijn ‘de nog niet ontvouwden’. 
 

 
 

Wij zijn de ‘nog niet ontvouwden’;  

de ‘zich oprichtenden’ van de planten; 
bescherm ons nog even; 

bedek ons nog eerst; 

geef ons nog geen middagzon; 

wij zijn nog maar pas ontluikend. 

Het is de warmtemantel van de aardemoeder; 

de warmteoceaan van de wereldvijver; 

de warmtebron van het stromingsbekken 

die ons voedt en doorgloeit. 

Wacht en behoedt ons alleen maar, wij worden wél groot! 

 

Een warme meigroet, nog met een staartje van de 

winter, maar ook al met een snaveltje van de zo-

mer, van vzw Saluto-Genese  

aan al onze leden en vrienden van het kleine kind. 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluto-Genese v.z.w www.salutogenese.be   
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd  

Aangesloten bij de International Alliance for Childhood 

Bankrekening: 523-0456682-81  

 

Redactieadres:                   

Houwaartsebaan, 55 

B – 3220 - Holsbeek 

salutogenese@skynet.be   
 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Annelies Sysmans,  

Kelly De Rijck 

Rik Fagard 

In deze Nieuwsbrief: 
 

Wij zijn’ de nog niet ontvouwden’                         p.1-2                  

Kalender                p.3 

Zal ik slapen?  A. Sysmans                                     p.4 

Lentereceptjes                                                         p.6-7 

Wist je datjes?                                                         p.7-8-9 
Kind & zijn spel verstaan.    A.S.                           p.10-19     

Een metafoor voor de speeldrift van het kind. 

Rudolf Steiner                                                          p.20 

Aanbevolen literatuur                                             p.22 

Vreugdevolle Hemelvaart- en Pinksterdagen!       p.23                                  

 

LIDMAATSCHAP    2012 

15 euro 
“Wil U mee zorgen voor een gezonde 

kindertijd voor de allerkleinsten?” 

Door uw lidmaatschap steunt u onze 

werking, het geven van cursussen 

voor ouders en opvoeders van het 

kleine kind en de uitbouw van klein-

schalig kinderonthaal. 

Hiervoor onze dank! 

rekeningnummer saluto-genese vzw 

523- 0456682- 81 

 

 

 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
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KALENDER 
    
Cursusvoormiddagen! Er kan nog ingeschreven worden voor de cursus van 26 mei ’12! 

 

 

www.salutogenese.be 

 

 Handgebarenspelen en liedjes voor de 

allerkleinsten van 0 tot 3 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik groei in diepe relatie en 

innige verbondenheid” 
De Goudskinderen Holsbeek  

(zie adres hieronder) 

 

 

26 mei 2012       Onthaal vanaf  negen uur 
09.15Gebarenspelen – ritmische verhaaltjes            

Annelies Sysmans 

10.30 Pauze met koffie en thee 

11.00werkgroep:gebarenliedjes en versjes ZOMER–   

gebarenspelen en liedjes voor overgangen in het 

dagverloop. Annelies Sysmans 

12.00 Kringgesprek - vragen 

12.30Afsluitspreuk: zelfwerkzaamheid: “Eeuwige 

Vader…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 september 2012    Onthaal vanaf  negen uur 
09.15  Schoot-, kriebel- en liefkozingsspelletjes. 

            Annelies Sysmans 

10.30   Pauze met koffie en thee 
11.00 werkgroep: gebarenliedjes en versjes 

HERFST – gebarenspelen en liedjes voor 

overgangen in dagverloop. Annelies Sys-

mans 

12.00  Kringgesprek – vragen 

12.30 Spreuk:zelfwerkzaamheid:“Eeuwig Vader” 

 

27 oktober 2012  Onthaal vanaf negen uur. 

Ook van 9.15 – 12.30 met Gebarenliedjes en versjes 

WINTER 

WELKOM 

Inschrijven  
p/a De Goudskinderen  

Houwaartsebaan, 55 

3220 – Holsbeek 

salutogenese@skynet.be  

tel 0032-16-62 32 84 

www.salutogenese.be  

 

De inschrijving is pas  
geldig na betaling  

van het inschrijvingsgeld  

op rekeningnummer  

523-0456682-81  
BIC: TRIOBEBB /  

IBAN: BE 36 5230 4566 8281 

met vermelding  

‘jaarcursus 2012’ 

of ‘naam dagcursus 

+datum’. 

 

Cursusgeld voor één zaterdagvoormiddag: 

leden: € 25,- 

niet-leden: €30,-  

 

 

 

 

Hedwig Cammaert, creatief therapeute, geeft cur-

sussen op maandag- en zaterdagvoormiddagen van 

10.00u tot 12.30u te Holsbeek: 

 
“Al schilderend, zingend, dansend,... 

op ontdekkingstocht in jezelf 

Respectvol verkennen 

wat zich aandient 

Elkaar ontmoeten en inspireren 

in het creatieproces 

Ruimte geven 

aan je innerlijke groei” 

 

O495/27 91 02 

hedwigcammaert@hotmail.com 

voor kalender en verdere info:  

 www.berkana-web.be/index.html  
Adres:Gobbelsrode 68, 3220 Holsbeek 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.salutogenese.be/
mailto:hedwigcammaert@hotmail.com
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Zal ik slapen? 
 
Als we een kindje te slapen leggen, voor de 
nacht of voor een kort slaapje overdag, dan 

moeten we dit goed voorbereiden en ons be-

sluit, het kind nu te slapen te leggen, trouw en 
met zekerheid doorvoeren.  

Het is voor het kleine kind niet zo vanzelfspre-

kend om afscheid te nemen van de dag met 
haar vele belevenissen. Het kind staat welis-

waar veel dromeriger in de wereld dan de 

volwassene, maar toch is het ook voor hem een 

hele opgave om het dagbewustzijn los te laten 
en zich over te geven aan de slaap. We leven in 

een tijd waarin het kind met een overvloed aan 

indrukken en prikkels wordt overspoeld.  

 

 
‘in Oma’s armen’ dank aan Carla Esselman met klein-
dochtertje Fien (Eindhoven) 
 

Ook voor ons als volwassenen is het geen sine-

cure om rust te vinden in het jachtige bestaan. 

Bij oma gaat de dag zo heerlijk ‘liggen’. In 
oma’s armen is nog wel dikwijls zo’n rustige 

‘tijdsduur’ te ervaren! 

Maar als jonge ouder heb je het soms zó druk! 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in-

slapen niet meer zo vanzelfsprekend gebeurt of 

dat deze allerkleinsten onrustig slapen en/of 

vaker wakker worden. Bij die kinderen die niet 
gemakkelijk inslapen ligt de oorzaak voor 80% 

in een overprikkeling van de zintuiglijke waar-
nemingen. Voor de ouders en opvoeders van 

het kleine kind is er dan ook een bijzondere 

verantwoordelijkheid weggelegd om het insla-

pen te vergemakkelijken en een stemming te 
creëren waarin de overgang van de ene in de 

andere bewustzijnstoestand gemakkelijker kan 

plaatsvinden. Hierbij kunnen eenvoudige ritue-
len met liedjes en verhalen ons helpen. Het 

ritueel mag gerust iedere dag hetzelfde zijn. 

Het kind herkent dan de steeds terugkerende 

handelingen, gebaren, liedjes, verhalen,... en 
dat is het juist wat hem vertrouwen en zeker-

heid geeft. 

 
Het slapengaan kunnen we in de late namid-

dag al beginnen voor te bereiden door de acti-

viteiten langzaam af te bouwen, door het 
speelgoed op te ruimen, door een rust te 

scheppen,... 

Na het avondmaal kan een verhaal wonderen 

doen. Het kind ‘opent’ zijn ziel voor de imagi-
natieve wereld, die nauw verwant is met de 

wereld van de slaap en van de droom. We gaan 

stiller en zachter spreken. Daarbij creëren we 
een intieme, knusse sfeer in de schaars verlich-

te kamer. Het verhaal kan dan afgesloten wor-

den met een avondliedje. Als je dit ritueel een 
tijdje aanhoudt, kan je merken 

dat het kindje er zelf om gaat vragen. 

 

Ook voor jezelf kan dit intieme samenzijn met 
je kind, een rustpunt worden in een overvolle 

dag. Daarna wordt het kindje met warm water 

gewassen. Het wordt verzorgd en de voetjes en 
het buikje worden ingeolied. Als de haartjes 

zijn losgekamd, dan kunnen de warme slaap-

kleedjes aangedaan worden en kan het kindje 

eventueel gebusseld en in een slaapzak gewik-
keld worden. Als we nu het kindje dicht tegen 

ons houden, zullen we merken dat er spontaan 

liedjes in ons opkomen en dat we beginnen te 
neuriën. Het kindje geniet ervan gewiegd en 

geknuffeld te worden en neuriet mee met onze 

stem. Gefascineerd door de klanken komt het 
tot rust. We kunnen ons afvragen waarom het 

juist de wereld van de muziek is, die ons in de 

opvoeding telkens 

weer ter hulp komt? Muziek roept reeds bij het 
allerkleinste kind herinneringen op aan een 

niet zichtbare werkelijkheid. Net als de slaap 

voert de muziek ons mee naar de ‘andere’ 
wereld en maakt deze tastbaar. Klanken en 

harmonieën brengen ons levenskrachten-

lichaam in een resonantie met onze andere 
wezensdelen. De muziek bereidt ons voor om 
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bij het inslapen het fysieke lichaam los te kun-

nen laten. Door het kindje een lied te schenken, 

bieden we het de mogelijkheid zich weer te 
verbinden met de geestelijke wereld en verge-

makkelijken we het inslapen. Met ieder lied 

‘trilt’ het levenslichaam van het kind zachtjes 
mee. Ieder lied moet op ieder moment opnieuw 

geboren worden en brengt het in-slaap-

vallende kind dichter bij de geestelijke wereld. 

 
Dat er van vele slaapliedjes zo een heilzame 

werking uitgaat is te danken aan het feit dat ze 

zo verwant zijn met de geestelijke wereld, waar 
het kind in zijn slaap naar toe gaat. 

 

Moge de vele kinderen een goede en levens-
krachtige slaap genieten, zodat ze, als ze weer 

wakker worden, zich deze muzikale wereld 

weer kunnen herinneren. 

 
Veel vreugde wens ik u en het kleine kind toe 

bij het zingen van de wieg- en slaapliedjes. 

 
Lichtmachten dragen je (mij) 

in het huis van de geest 

(Rudolf Steiner) 

 

 
 

 

 

 
 
Eerst samen de popjes rustig te slapen leggen,… 

 

 
 

 
 
 
De rust van onze handen en de rustige aandacht bij 

onze handelingen, werken via ziel en geest door tot 

in het lichaam en het gehele organisme.
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Receptjes : Sinaasappelkoekjes – Brandnetelsoep – Eiersla - 

Sinaasappelkoekjes 
  

  100 gr zachte boter 

  3 eetlepels agavesiroop – (of ahornsiroop)  

  2 eiwitten 

  100 gr bloem 

  Gekonfijte sinaasappel 

  Pistachenoten (of een ander nootje)   

  

1. Meng de boter met de agavesiroop. Voeg de losgeklopte eiwitten toe en de bloem. Meng tot 

een glad deeg en laat een kwartiertje rusten. 

2. Vorm ronde koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Versier met pistachenootjes en 

gekonfijte sinaasappelschil. 

3. Bak een 10 tal minuten in een oven van 180°. De randjes moeten lichtbruin zijn maar de 

binnenkant van het koekje blank. 

      Het konfijten van de sinaasappelschillen  

- Ontmantel de appelsien van haar schil (overlangs in brede repen van boven naar beneden lossnijden, 

zo dun mogelijk, niet het wit afschillen). 

- Snijd de appelsienschilrepen nu in dunne lange reepjes. 
- Weeg ze af.  

- Weeg evenveel rietsuiker af. 

- Doe de reepjes in een panneke en zet ze onder met koud water. 

- Laten opkoken. 
- Afgieten door zeef. 

- Terug in panneke doen en zo 3x herhalen ( dit om de bitterheid van de schil weg te nemen). 

- Zet de reepjes voor de ‘de maal onder water – nu met dezelfde hoeveelheid suiker erbij. 
- Kook ze op tot de reepjes doorschijnend zijn geworden (glazig) (dit duurt heel lang!) 

- Pas op! Niet te ver, anders worden de reepjes hard en taai. 

- Afgieten en laten uitlekken. 
- KLAAR! 

- Geniet de heerlijke appelsiengeur! 

 

 

Eierboter 

 
250 g boter 

4 hard gekookte eieren 

1/4 theelepel zout  

De gekookte eieren pellen en met een eipeller 

2x doorsnijden.De eierstukjes met de boter en 

het zout kneden. 

Heerlijk op de boterham of het ontbijtbroodje! 

Brandnetelsoep 
 
60 g brandneteltoppen  
40 g boter  
50 g havermeel (fris gemalen)  
4 dl krachtige groentebouillon  
5 dl water  
1 dl room kruidenzout  
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Zoek 60gr brandneteltoppen (pluk deze in de 
natuur, ver weg van autoverkeer). 
Was ze in rijkelijk water. 
5dl water opkoken en de gewassen brandnetels 
hierin ‘blancheren’. 
De neteltoppen er uit nemen en afkoelen in koud 
water. 
Ze laten afdruppen en fijnsnijden. 
Het blancheerwater zeven en bij de 4 dl bouillon 
voegen. 
De boter smelten, het havermeel hierin lichtjes 
roosteren en overgieten met de vloeistof. 
Onder het roeren opkoken en op een klein vuurtje 
20 minuten laten sudderen. 
De brandnetels toevoegen en verder 5 min laten 
trekken. 
De room toevoegen en afsmaken met kruiden-
zout. 
Eventueel verdunnen met groentenbouillon. 

Lentesla 

 
Een bord zachte paardenbloemblaadjes, beetje 

muur en weegbree  plukken ( ver van het au-

toverkeer) en ze goed wassen. 

Een halve citroen persen en in een kom doen. 

Een beker yoghurt en 1 eetlepel agavesiroop 

(of ahormsiroop) met het citroensap mengen. 

De goed uitgelekte blaadjes onder het slasaus-

je mengen. 

Versier eventueel met enkele blauwe berna-

giebloempjes. 

 

Klaar! 

 

 

 

Wist je datjes 

 

 Wist je dat?  Je op http://www.eliant.eu/files/memorandum/memorandum-alliance-eliant.pdf 

het ‘Memorandum’van Eliant kan lezen, de wereldbeweging die 1 miljoen handtekeningen bij 

elkaar kreeg voor o.a. een natuur- en mensvriendelijke landbouw, bio-dynamische voedings-

producten, een natuurlijke bio-dynamische babyvoeding, bescherming van alle antroposofi-

sche geneesmiddelen, vrijheid van onderwijs, stimulansen voor een technologisch platform 

voor complementair en holitisch onderzoek in menswetenschappen, …. 

Wist je dat je hen kan steunen bij de uitbouw van hun beweging? www.eliant.eu  

 Wist je dat? Ann Wolfs wolfsann@hotmail.com prachtige, zachte en warme kinderkleding ZELF 

breit voor de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar!! Ze spint de wol ook zelf vanaf de  vacht van het 

schaapje. Ze is te vinden op Joppe’s wol: 

htps://skydrive.live.com/?cid=698e4f4da902b881&sc=photos&action=Download&canary=gx/9JFD

7u8O923Fq+UtVSK3cRmrwV+Opt3I7osa0HJk=5&jsref=1&id=698E4F4DA902B881!237 

 
 Wist je dat ?  de ZOMERUNIVERSITEIT 2012 doorgaat van 3 augustus tot 10 augustus 2012 en je nu kan 

inschrijven! 
 

• plaats: 
Château Ferme de Macon, Place Yvon Paul 9, 
6591 Macon – verblijf in tweepersoonskamers 
in een 17de-eeuwse kasteelhoeve, gelegen in 
het uiterste zuiden van de provincie Henegouwen 
aan de Franse grens. De kasteelhoeve is 

voorzien van alle comfort met kamers voor 2 
personen. Badlinnen is zelf mee te brengen! 

• data: 
van vrijdag 3 augustus (20u) tot vrijdag 10 augustus 

(10u) 
inclusief: één excursie naar Soissons en Reims 
(Frankrijk) 
 
 
 

 
 
 

 

• prijs: 
450 euro (cursus, één excursie, overnachten) 
vegetarische maaltijden) 
(voor jongeren die op 3 augustus 2012 jonger zijn 
dan 28 en geen of een klein inkomen hebben, is er 
een verminderde deelnameprijs van 250 euro) 

• inschrijvingen: 
Antroposofische Vereniging vzw, 

Lousbergskaai 44, 9000 Gent 
09/233 54 58 – mattias.goderis@hotmail.com 
(inschr. is definitief na storting op rek. 
nr. 001-1962019-76 van de Antroposofische 
Vereniging vzw – bij eventuele annulatie van de 
zomerweek wordt dit bedrag teruggestort) 
max. 30 deelnemers  -   folder aanvragen bij Via-Libra. 

 

 

 

 

http://www.eliant.eu/files/memorandum/memorandum-alliance-eliant.pdf
http://www.eliant.eu/
mailto:wolfsann@hotmail.com
https://skydrive.live.com/?cid=698e4f4da902b881&sc=photos&action=Download&canary=gx/9JFD7u8O923Fq+UtVSK3cRmrwV+Opt3I7osa0HJk=5&jsref=1&id=698E4F4DA902B881!237
https://skydrive.live.com/?cid=698e4f4da902b881&sc=photos&action=Download&canary=gx/9JFD7u8O923Fq+UtVSK3cRmrwV+Opt3I7osa0HJk=5&jsref=1&id=698E4F4DA902B881!237
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 bij Anne Vandekieboom anne@steinerschoolturnhout.be zelfgekleurde seizoentafeldoekjes kan 

bestellen in pakketjes, vervaardigd uit fijne natuurgaasdoek. 

 Wist je dat? om het kleine kind écht te begrijpen, er een diepere levenswerkelijkheid moet 

ontsloten worden dan de intellectuele. Door de etherwereld bewust te gaan leren kennen, hem 

te verzorgen en hem dan weer terug te geven aan het etherlichaam, wordt deze kennis over dit 

etherische gebied tot een intuïtieve opvoedingskracht voor het groeiende kind. Het onderzoek 

naar de werking van het eigen etherlichaam wordt dan een ‘innerlijke werkplaats’ voor de 

scholingsweg. (Uit: “Het etherlichaam als pedagogisch instrument in de opvoeding van het kleine kind.” 

Cornelis Boogerd  Nearchus CV)  

 Wist je dat? je best je kind en jezelf verwent met NATUURKLEDING! “Pluizen als 

milieugif” ‘Süddeutsche Zeitung’ van 25 oktober 2011 stond een artikel over ‘Fleece’-kleding: 
‘Fleece’ heeft vele voordelen. De kleding uit dit materiaal houdt heel goed warm, is kreukvrij, licht en 

droogt snel. ‘Fleece’ is uit gerecupereerd materiaal, een trui bestaat zowat uit oude PET-flessen. Nu 
brengt de zeebioloog Mark Browne van het ‘University College’ in Dublin,Ierland, een mogelijk ern-

stig nadeel van deze textiel in het spel. Een fleecetrui verliest tot 2000 kunststofvezels per wasbeurt. 

De pluizen sluipen blijkbaar ongehinderd door de waterzuiveringsinstallaties en landen als mikro-

plasiekafval in de wereldzeeën. En daar, zo waarschuwt Browne en zijn collega’s in de novemberuit-
gave van de online-krant “Environmetal Science and Technologie”, kunnen de vezels heel snel in de 

voedselketen geraken. Plastiekafval in de wereldzeeën is een gigantisch probleem! Naar schatting 

gaan 100 miljoen ton hiervan in de oceanen. Als bijzonder gevaarlijk zijn de mikroplastiekpartiekel-
tjes, die kleiner zijn dan een millimeter – alsook de synthetische pluizen. Browne en zijn collega’s 

willen melden hoe acuut de vervuiling door deze kleine vezeltjes is. Ze verzamelden stalen op 18 

stranden uit 6 landen en analyseerden hun samenstelling. Geen enkele staal was vrij van vezels uit 

synthetische textiel. Om te verstaan hoe dit materiaal in de zeeën en op de stranden is terecht geko-
men, onderzocht het team gezuiverd water uit de waterzuiveringsinstallaties alsook maakten ze stalen 

van afvalwaterslib. Steeds ontdekte Browne veel polyester- en acrylvezels. Maar hoe zijn deze in wa-

terzuiveringsinstallaties geraakt? Browne had de kunstvezelkleding in de verdenking. Zo kocht zijn 
team truien, dekens en ander textiel uit synthetisch materiaal, liet deze meerdere malen in drie was-

machines wassen en analyseerde het afvalwater. Ieder kledingstuk verloor honderden pluizen per 

wasbeurt. Bijzonder veel bij het textiel uit ‘fleece’. “Dat is een bewijs dat een groot deel van de mikro-
plastiekpartikels  in de ecosystemen ,̈ die de zeeën zijn, stammen uit het afvalwater van de wasmachi-

ne” schrijft Browne. “De makers van kleding en van wasmachines zouden op dit probleem moeten 

reageren”, zo de onderzoekers. “Maar tot nu zijn er nog geen echte bewijzen dat deze synthetische 

vezels onze maritieme ecosystemen bedreigen”, zegt Browne. Maar men ging verder zoeken. Zo kon 
onlangs een werkgroep van het ‘Alfred-Wegener-Institut’ in Bremerhaven in het labo aantonen dat 

kleine plastiekdeeltjes zelfs tot in de lichaamscellen van weekdieren zoals mossels, voorkomen. Als in 

de natuur hetzelfde gebeurt, “ dan kan het plastiek tot op onze borden landen” alarmeert Browne. 
Bovendien werkten kleine plastiekdelen in de zee zich uit als giftige zwammen: op hun oppervlakte 

concentreerden zich giffen zoals DDT of polychloorbiphenyle (PCB) 

 Wist je dat ?  Er allergie-gevaar is door je gsm?  
Het percentage aan NIKKELVRIJMAKENDE MOBIELTELEFONEN is niettegenstaande 

een EU-verordening nog steeds even hoog aanwezig in onze gsm’s als voordat deze verorde-

ning is ingegaan in het jaar 2009. Nog steeds geven 9 van de 50 (18%) van de toevallig uitge-

zochte gsm’s, meer dan de toegelaten 0,5 µg per cm2 en per week vrij. Dit toont ons een 

nieuw onderzoek uit Denemarken. Onderzoekers houden het voor mogelijk, dat dit een reden 

zou kunnen zijn voor de sterke toename van NIKKELALLERGIE.  

http://www.aerztezeitung.de/news/article/683444/allergie-gefahr-jedem-fuenften-handy.html 

 Wist je dat? Gezonde beweging in frisse lucht, voldoende slaap en weinig televisiekijken 

kinderen gezond houdt! 

Het gezondheidsproject IDEFICS, dat door de Europese Unie werd besteld, heeft aangetoond 

dat het kinderen die voldoende slapen, zich veel bewegen en slechts weinig tijd voor het tele-

visie- en computerscherm doorbrengen, gemakkelijker valt om een gezond lichaamsgewicht 

te bewaren. www.aerzteblatt.de/nachrichten/48068/ 

mailto:anne@steinerschoolturnhout.be
http://www.aerztezeitung.de/news/article/683444/allergie-gefahr-jedem-fuenften-handy.html
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/48068/
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 Wist je dat je? Best voorzichtig mag zijn voor geneesmiddelenvervalsing –  

Zowat 10% van de geneesmiddelen worden vervalst, zo schat het WHO in. De risico’s van 

vervalste producten brengen een heel ernstig gezondheidsprobleem met zich mee. Dat betreft 

vooral Afrika en Zuidoost-Azië, doch door het internetverkeer toenemend ook Europa en 

Amerika. Een nieuwe gratische flyer “Augen auf beim Arzneimittelkauf” van Global Pharma 

Health Fund e.V. (GPHF) informeert u als verbruiker over vervalste geneesmiddelen – hoe ze 

verdeeld worden – waaraan men ze herkent – en wat te doen bij twijfel?!  
downloaden: http://www.gphf.org/images/downloads/faltblatt_arzneimittelfaelschungen.pdf 

 Wist je dat? Er  een zeer interessante nieuwe website is (wel in het Duits) 

www.fuerkinder.org die gemaakt werd door de initiatiefnemers van het FONDS VOOR HET 

KIND “FÜR KINDER”. Je kan je op de site inschrijven voor hun Nieuwsbrief. Ze ijveren 

voor een leefloon ook voor ouders van het kleine kind, EEN FONDSINITIATIEF VAN  

Wolfgang Bergmann, Mai 2011 “De blik van de moeder in aandacht en met overgave 

voor het kind, geeft het kind het vermogen om niet te vergeten een ‘ik’ te zijn. Als deze 

‘blik’ er niet is, kan het gebeuren dat het kleine kind zich terugtrekt in een zielloze 

ikloosheid.” 

 

 

 Wist je dat? Het tijd is om onze ziel te sterken? 

 

 

 

“Het is tijd, om datgene te redden 

Wat zich niet functioneel laat rechtvaardigen. 

Het is tijd, om voor die dingen te ijveren 

Die geen ‘nut’ hebben op zich: 

Voor het spel, voor de muziek, voor de gedichten, 

Voor het gebed, voor het scheppende, voor de stilte! 

Voor alle poëtische vaardigheden van de mens. 

Ze hebben geen lobby, en ze brengen geen profijt 

Maar ze sterken onze ziel.” 

 

 
Fullbert Steffensky 

 

 

 

 

http://www.gphf.org/images/downloads/faltblatt_arzneimittelfaelschungen.pdf
http://www.fuerkinder.org/
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Het kind & zijn spel verstaan! 
 

Ik bouw mijn huis om er in te kunnen wonen – als het te 

klein is verbouw ik het, tot het weer past!    (A. Sysmans) 

 

Hoe kinderen spelen hangt samen met de  liefdevolle mensenkennis van de pedagoog. Hij 

richt de spelomgeving voor het kind zó in, dat het kind ongestoord kan spelen.  De spelomge-

ving moet voldoende avontuurlijk zijn, maar toch ook voldoende veilig zijn en geborgenheid 

bieden. Het kind wil zich enthousiast en vol begeestering kunnen overgeven aan zijn spel, 

maar het moet ook de ruimte krijgen om zich te vervelen. In het ware spel heeft het kind de 

mogelijkheid om zijn gevoelens van vreugde, angst, verdriet of pijn een plaats te geven. Een 

gezonde spelomgeving kan het kind vinden in een omgeving waar mensen zijn met wie hij zich 

verbonden voelt in waarachtigheid en diepe innigheid, maar waar hij toch ook alleen mag 

spelen en verwijlen in zijn droombeelden, fantasieën en tot ver terugvoerende of ver vooruit-

leidende voorstellingen en beelden. Een deur die open gaat, kan zo’n spelend kindje onher-

roepelijk uit zijn spel halen. Het is de opvoeder die fijn aftast wanneer het spel tot een zeker 

einde is gekomen. Kinderen willen immers hun leergierigheid, speeldrift en ontdekkings-

vreugde  op een natuurlijke, gezonde en ‘ongestoorde’ wijze kunnen uitleven! Het kind danst 

dan zo zijn ‘lichaam’ binnen, dat het huis wordt voor zijn ziel en geest. 
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Is mijn huis te groot, te klein, te nauw, te los, spant het, floddert het, is het er koud, warm,  heet, lauw,… of past 

het me nu helemaal goed!? 

 

Een kind speelt om in de waarheid te zijn en om de waarheid te leren kennen! 

 

Het kind wil de waarheid van de wereld hier op aarde leren kennen, met al zijn fysieke, biologische en  chemi-

sche wetmatigheden. Het wil de logica die aan de uiterlijke wereld ten grondslag ligt achterhalen met zijn eerste 

voet- en handmatige 'denken'. Maar ook op de wetten van de ziel, van de moraliteit, van het sociale en het kunst-

zinnige in deze wereld wil het kind vat krijgen. 

Het  kind wil tevens  de waarheid leren kennen van de wereld van de geest, die hij net verlaten heeft en waarnaar 

hij eens zal terug keren. Het ervaart dat deze spirituele wereld alom aanwezig is en in het onzichtbare. 

Zo speelt een kind om de waarheid te leren kennen over het leven vóór zijn geboorte, over zijn leven nu, over het 

leven ná zijn leven hier op aarde en over zichzelf. Kinderen worden al spelende ‘Inzichtdragers in de Schep-

ping’. 
Vele vragen zullen open blijven en in dit leven geen antwoord vinden. Maar vele vragen zullen al spelend in hem 

opkomen en antwoorden worden stil gehoord, tenminste als hij goed en ongestoord heeft kunnen spelen en dat 

vanaf zijn eerste levensuur. 

‘Als we het kleine kind zien spelen op zijn nog kosmische wijze, vol aandacht en overgave voor innerlijke motie-

ven en imaginaties, voor ontmoetingen met imaginatieve realiteiten, dan zien we hoe dit spelende leven van het 

kind nog een naklank is – een uitklinken is – van zijn voorgeboortelijke levensbestaan. In het diep geïnspireerde 

en diep, innig, verbonden spel zien we ‘een oplichten van het voorgeboortelijke geestelijke leven van het kind’. 

(Peters Selg “Ungeborenheit”) 

 

De spelende Freya (2 jaar en 10 maanden) kijkt even op van het verzorgen van haar popje en zegt: “Ja, alle deu-

ren gaan altijd open!”, ze legt een doekje over haar hoofd en blijft eronder zitten. Dan keert ze weer terug 
vanonder het doekje,  helemaal aanwezig voor haar kindje, en buigt zich naar haar pop in het bedje. 
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Rudolf Steiner beschreef dit als “…iets wat uit het kinderlijke oog naar buiten kijkt, wat niet door de geboorte in 

deze werkelijkheid is binnengetreden, maar wat vanuit menselijke zielendiepten naar buiten laat kijken.”  

“De ziel dringt langzaamaan doorheen het oog naar buiten, doorheen  het oog, dat steeds meer, met verstand de 

wereld in gaat kijken.”  

Dit geldt zo voor ieder kind en ook voor die beeldende kunst, waar Rafaël in het bijzonder begaafd in was:  

“Wie de kinderen op de madonna-afbeeldingen van Rafaël bekijkt, ziet dat uit hun kinderogen het goddelijke, het 

verborgene, het bovenmenselijke straalt, waarmee het kind nog in de eerste tijd na zijn geboorte verbonden is”.  

(Rudolf Steiner GA 143 blz. 179) 

“Het bewust gewaarworden en de eerbied voor het voorgeboortelijke leven van de mens heeft een grote beteke-
nis voor de pedagogie en levenscultuur van de toekomst, voor een samenleving, die zich opnieuw begint te be-

zinnen over de levensvoorwaarden van de enkeling en van de gemeenschap.”  

(Peter Selg “Ungeborenheit”)  

“Hierop moeten wij in de eerste plaats onze aandacht richten voor de toekomst. We moeten leren om de openba-

ring van het geestelijk-zielsmatige van de opgroeiende mens fijngevoelig te beluisteren, hoe dit was vóór de 

geboorte, vóór de ontvangenis. We moeten leren om in het opgroeiende kind de voortzetting te zien van zijn 

verblijf in de geestelijke wereld: dan wordt onze verhouding tot de eeuwige wezenskern van de mens steeds 

minder en minder egoïstisch, steeds on-egoïstischer.” (Rudolf Steiner GA 296 blz. 75) 

In zijn algemeen antroposofische en pedagogische voordrachten sprak Rudolf Steiner meerdere keren over het 

feit, dat in de ontwikkelingsstappen van de eerste kindertijd – in het verwerven van de oprichtings- en even-

wichtskracht, het gaan, het spreken en het denken – nog pre-conceptionele ervaringen en levensprocessen van de 
menselijke geestziel nagalmen. Ook de drang tot nabootsing, die centraal staat  in  de eerste zeven levensjaren 

van de  kinderlijke ontwikkeling, kunnen we zien als een 'naklank' uit de voorgeboortelijke wereld.. Kinderen 

leven in hun sociale omgeving vol overgave en vertrouwen; ze verinnerlijken het waargenomene en bootsen het 

scheppend na, in een diepe opname van het wezen van hun vertrouwenspersoon, zijn gebaren en levensmotieven, 

zijn morele gestalte. De bijzondere, in latere tijden nooit meer weerkerende omwereld-verbondenheid van het 

kleine kind, ontstaat na de geboorte zeker niet uit het ‘niets’, noch is ze het resultaat van ‘het leren’ of van ‘de 

opvoeding’. Ze gaat veel meer iedere pedagogie vooruit en vormt haar basis – als een naklank van de pre-

conceptionele levenssituatie in de geestelijke wereld, van haar intuïtieve ontmoetingswijzen en relaties, die de 

overgang uit de geest- in de aardegemeenschap voorafgingen en deze overgang mee mogelijk maakten: 

 

“De speellust en de nabootsingskracht zijn uiteindelijk niets anders dan een verder leven van datgene, wat in 
een geheel andere vorm vóór de geboorte of vóór de ontvangenis in de geestelijke wereld al aanwezig was,  daar 

waar het onderduiken van het ene wezen in het andere wezen plaatsgrijpt; dat drukt zich dan uit in de naboot-

singskracht van het kleine kind tegenover zijn mensenomgeving als naklank van de geestelijke beleving.”  

(Rudolf Steiner GA 200 blz.115) 

 

Het slapende bewustzijn – tussen 0 en 3 maanden 

 

Begint het  ‘behuizen’,  het ‘incarneren’ in het lichaam niet al vanaf het allereerste kosmische spel: Het eerste 

‘horen’ in de moederschoot? In de moederschoot, zo rond de 23ste week zwangerschap, hoort de kleine foetus al 

de ‘ hart- en  ademhalingssymfonie’ van de moeder! Het leren richten en zich kunnen focussen op geluiden 

gebeurt na de fysieke geboorte, als klank zich op de lucht gaat voortbewegen en verplaatsen. Het allereerst wat 

een pasgeborene herkent is mama’s stem, dan papa’s stem. Dan wordt met de stem, met de eerste kruising van de 

blik, zo ca na de 4de week, als de zuigeling bij het inslapen of bij het ontwaken het licht- en schaduwspel speelt, 

het aangezicht en vooral de ogen herkent. Je kan al heel vroeg merken aan bepaalde baby’s dat ze zich vlijtig en 

spelenderwijs oefenen in het vinden van de klankrichting van de  klankbron! Het is goed om aan deze kleine, 

fijne, ‘overgevoelige’ oortjes alle respect en kunstzinnig verzorgende aandacht te geven. Als we de kwaliteit van 

de klanken in de omgeving van het kleine kind goed verzorgen,  maakt dit fijnhorende kind bijvoorbeeld later 

dan zijn ‘watergongetjes’ bij de zandbak, door allerlei verschillende metalen of glazen potjes te vullen met ver-
schillende hoeveelheden water en/of water met een beetje zand bij, en beluistert vol bewondering hun aparte en 

rijke klankverschillen, door ze aan te slaan met een stokje. In deze eerste levensmaanden zijn het vooral de klan-

ken, de geluiden, de stemmen en de lichtindrukken die waargenomen worden. Wat het kind niet meer hoort, 

bestaat niet meer. Als het kind de blik gaat kruisen ( ca. 3-4 weken) komt een eerste ontwaken in een voorwerps-

bewustzijn, vb. mama’s ogen, zijn eigen handje....Maar wat het niet meer ziet, bestaat ook niet meer. 

 

Mijn man staat even op en gaat naar de keuken om iets te halen. Ode (1 jaar, 7 maanden) zegt: “Ja, Rik is weg! 

Naar winkel gaan.” 
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Het voorwerp-bewustzijn of het combinerende bewustzijn - tussen 3 en 6 maanden 

 

De dingen bestaan maar zolang als het kind ze ziet. Het kinderlijke voorstellingsvermogen in de eerste zes 

maanden heeft nog helemaal geen links, rechts, voor of achter. Het is nog niet aards. 

Alle denken ontstaat allereerst uit het waarnemen en het herkennen. Al vanaf het eerste levensogenblik van het 

pasgeboren kind neemt het met al zijn zintuigen de buitenwereld waar, en dit zeer fijn besnaard. De buitenwereld 

wordt hierdoor binnenwereld en wordt door het opnemen ervan tot innerlijke beeldenwereld. Een eerste vorm 

van ‘zich herinneren’ ontstaat hierdoor. De rammelaar, het tasje, mama’s liedje, papa’s stappen, papa’s grote 

warme hand, de donkere gang, ... worden langzaamaan herkend bij herhalend waarnemen ervan. Vooral de 
huidwaarnemingen aan het eigen lichaam worden diep opgenomen en ‘vertaald’ tot incarnatie en groei in het 

lichaam. Aanvankelijk staan de waarnemingen nog los van elkaar, maar hoe meer een kind kan herkennen, des te 

meer passen de levensgebeurtenissen in een groter beeld. Door het ‘grijpen’ (waarnemen) ontstaat het ‘begrij-

pen’. Deze vorm van de dingen begrijpen is een eerste begin van een combinerend vermogen, en een eerste 

begin van het denken. 

Vb. Het kindje wordt gebakerd en klaargemaakt om te gaan slapen. Als het ritueel zich enkele dagen op dezelfde 

wijze heeft herhaald, legt het kindje reeds zijn hoofdje te rusten of zuigt al op de duim bij het gewikkeld worden 

en naar bedje brengen. 

 

Tussen 8 en 12 maanden 

 
Als we een kindje dat al het omrollen en het ‘tijgeren’ heeft geleerd, goed waarnemen, kunnen we opmerken dat 

het iedere keer na zijn slaapje, zijn vorige spel weer opneemt en naar dezelfde hoeken en belevenissen trekt, 

waar het de vorige keer ophield met spelen en onderzoeken. Het kind intensiveert steeds dieper en steeds nieuw 

zijn opgedane zintuigindrukken en de daarmee beleefde gevoelens, ervaringen, inzichten en gedachten. Het is 

goed deze kinderen een groot en veilig en toch avontuurlijk sluip- en kruipterrein te gunnen, zodat hun experi-

menteermaterialen, alsook de plaats waar ze het hebben achtergelaten, voor hen herkenbaar zijn. Een groot park 

of een afzethekje voor een deel van de speelruimte zijn ideaal. Op het gras onder de boom of op een grote plaid 

in de eerste lentezon gaat de ontdekkingstocht steeds gespecialiseerder verder.  

De herinnering kan zich steeds dieper inschrijven. Het voorwerp blijft in een innerlijk beeld aanwezig ook al is 

het er uiterlijk niet meer. Het gevolg hiervan is de vaardigheid dat het kind gaat ‘zoeken’,  maar wel alleen nog 

maar op één plaats. 
 

Tussen 12 en 18 maanden 

 

Het kleine kind dat zo zijn eerste stapjes heeft leren zetten, gaat dan spelenderwijs allerlei ‘verstoppen’, ‘mer-

ken’. Het grijpt vast, loopt rond, prent zich de ruimtelijke plaats, de tijd en de levenssituatie in in het geheugen, 

laat het spulletje weer los en legt het spulletje ergens zeer bepaald neer! Het legt a.h.w. zijn ‘merkstenen’, zijn 

‘dolmen’ neer op zeer originele plaatsen, die hij zich later zal herinneren. Het zijn logische plaatsen van een heel 

andere orde dan onze logica. 

Na enkele dagen, of soms al na zijn middagslaapje, gaat hij naar dit speeltje weer ‘op zoek’ en voelt hierdoor de 

bevestiging van het eigen wordende ‘IK’. 

Het kind kan nu ook al ‘overal’ zoeken. De ruimte wordt steeds meer beheerst in zijn drie dimensies. 

 
Het kleine kind schrijft zichzelf voortdurend in, in de aarde! Wij mogen dit grote, kosmische spel niet verstoren 

of verhinderen. Daarom is het zo goed voor onze allerkleinsten om iedere dag weer, op dezelfde plaats en met 

dezelfde tijdsindeling zijn leventje en zijn incarnatie in het lichaam op te bouwen aan de hand van het ‘zelf-

bewegen’, het manipuleren en het bewegen en verplaatsen van dingen. De meest rijke en levendragende materia-

len zijn de natuurlijke materialen en grondstoffen. Ze zijn vol van geheimenis. Ze schenken het kleine kind hun 

wijsheidsvolle herkomst en levenskrachtige oorsprongswereld. Ritme, regelmaat, rust, diepe relatie in omhulling 

en geborgenheid, de nodige rem, eerbied en religie, rituelen en respect, dat alles brengt het kind tot ‘vrij kunnen 

spelen’.  

 

“Een vriend van het kind is hij, die een gevoel heeft voor wat er aan materie is in de wereld, voor wat er als 

zielewezen en zieleleven de wereld vervult, voor wat de wereld aan geestsubstantie bevat. Wie hiervoor geen 
gevoel heeft is niet in staat het wezen van het kind te kennen. Want in het kind leeft nog iets van het verborgene 

dat de mens meebrengt, wanneer hij uit heel andere werelden, uit geesteswerelden tot zijn ouders komt en van 

hen een lichaam krijgt.” Rudolf Steiner.  

 

Zoek-, piep-, verstopspelletjes beginnen nu!  
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Rond 1,5 jaar is het voorstellingsvermogen een beetje aardser geworden. Het kind begint te ‘wijzen’ met de 

‘wijsvinger’. Het komt uit zichzelf op de gedachte om voorwerpen, dieren, mensen, handelingen met losse 

woorden te gaan benoemen. Dat wat het ‘be-grijpt’ wil het nu ‘be-kennen’. 

‘kijk, een inzwiege!’ 

‘da’s pisselit!’ 

‘een opje’ 

Met woorden kan het aangeven wat het bedoelt (denkt). Ook gevoelens en zielekwaliteiten leert het uitdrukken: 

Ode (1 jaar en 10 maanden): ‘vind MOOI ik!’ ‘is lekkej!, ‘kimmel, kimmele, leuk is!’, ‘Ode tapt. Kaboutje ook-

tapt! Hard!’  
Ritme, voorspelbaarheid, herhaling, orde, regelmaat en rust in de dagelijkse gebeurtenissen van het kleine kind 

helpen hem om beter waar te nemen, te herkennen, te herinneren en samenhangen te zien. 

Een zelfgemaakt stokpaard bijvoorbeeld, genaaid van een dikke wollen sok met neus, ogen, mond,.. kunnen nog 

wel voor verrassingen zorgen bij het kind van anderhalf. Ze denken werkelijk dat het een echt paard is en blijven 

veilig op een afstand. Ook het zandtaartje in de zandbak wordt nog echt in de mond gestoken, in de verwachting 

een taartje te proeven.  

 

 
 

 
 

Tussen 18 en 24 maanden – de fantasie komt stilaan op dreef – een levendig denken ontwikkelt zich via 

een scheppend en rijk vrij spel! Hoe eenvoudiger en hoe minder ‘speelgoed’ hoe meer het kind zelf schept! 

  

Rond het tweede levensjaar gaat een kind al veel verder zoeken naar een verstopt voorwerp. En als het op ver-

schillende plaatsen werd verstopt, gaat het tot bij de oorspronkelijke plaats zoeken. Met een goed voorbeeld leert 
het nu twee-woord-zinnen en korte zinnetjes zeggen met een beginnende taalstructuur. Het goed leren van de 

moedertaal en het kunnen beschikken over een rijke woordenschat zijn belangrijke voorwaarden voor een goed 

begripsvermogen en een genuanceerd leren denken! De grootste sleutel voor taal is de nabootsingsdrift. 

Grote zus zegt: “Kom popje, we zullen naar het park gaan.” 

Kleine zus zegt (na): “We zullen park gaan.” 

 

‘Babytje sapen, Ode ook sapen, wij zullen naar bove kimmele, wij zulle sapen! Mijn leeuwtje sapen in 

 de hemel!’ 

‘poes likt mellek, Ode mellek likke!  

‘eruit gaan, eraf gaan, Ode, handes geve!’ 

 

Door goed te luisteren welke woorden je kind al gebruikt, kan je inzicht krijgen in wat je kind al allemaal be-
grijpt van de wereld. 

Het kind spreekt eerst in namen en zelfstandige naamwoorden: het leeft met de dingen die ‘zijn’. 

Bij het gebruik van de werkwoorden: het krijgt nu ook begrip voor het ‘actieve’, het ‘wordende’. 

Gebruikt het kind ook bijvoeglijke naamwoorden dan kan het al nuances en kwaliteiten van de geaardheden van 

de dingen denken: mooi, lekker, veel, beetje,  

Gebruikt het voorzetsels: op, onder, tussen, voor, achter, bij, naar, ….dan incarneert het steeds dieper in zijn drie 

dimensionale lichaampje in de drie dimensionale ruimte. De motorische kinderen die goed in hun vel zitten 

spreken ook vlug met deze werkwoorden: ‘Opklimmen’, ‘Naartoe gaan’, ‘Afspringen’, ‘Voorbij willen’… 

De vierde dimensie van de tijd komt er pas later bij. 

Hoe de handjes grijpen, zo ontwikkelt zich het melodieuze in de spraak! 
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Hoe de voetjes stappen, zo ontwikkelt zich het ritme in de spraak! 

Hoe de vormkrachten in het bewegen zijn, zo ontwikkelt zich de articulatie in de spraak! 

Gebarenliedjes en gebarenversjes helpen de denkontwikkeling op gang. Kleine aandachtige gesprekjes en ook de 

dagelijkse verteltijd zijn voorwaarden voor een goede denkontwikkeling. 

Leert het kindje zelf aandachtig luisteren, zo verstilt het spreken zich en ontwikkelt zich uit dit stollingsproces 

van de spraak, het ‘Denken’. 

 

Het zelfgemaakte wollen stokpaard is op deze leeftijd nog steeds een ‘echt’ paard,  maar ook weer niet. De bijna 

tweejarige maakt nu onderscheid tussen fantasie en de werkelijkheid. Poppenspel wordt nu boeiend! De zand-
taartjes worden ook niet meer ‘echt’ opgegeten. Er wordt ‘paard’ gereden op een zandbakschepje, mondharmo-

nica gespeeld op een blok, met een puzzelstukje aan het oor ge-gsm’t. Het fantasiespel groeit en groeit! Het spel 

en het fantasiebeeld evolueren en metamorfoseren voortdurend spelenderwijs en onophoudelijk!  

 

Godfried Bomans schrijft over het spel van het kind het volgende in zijn boek “ De wereld van Godfried Bom-

ans”: “… Want waaruit ontstaat het spel? Uit de onvolmaaktheid. Een kind dat een stuk hout vindt en daarmee 

sissend en blazend voorwaarts stoomt in de vaste overtuiging dat het een locomotief bestuurt, boort al zijn reser-

ve van verbeelding en voorstellingsvermogen aan om het zo te houden. Bij een echte locomotief is dat niet meer 

nodig. Het ding is er eenvoudig. En onmiddellijk verslapt het kind. het raakt, wat fantasie betreft, alle spier-

kracht kwijt, eenvoudig omdat het niet meer hoeft. De welvaart waarin wij leven heeft de marge weggenomen 

tussen de gebrekkige werkelijkheid van een ding en wat het voorstelt te zijn. Die twee lijnen vallen nu samen, de 
schemerige strook ertussen is verschrompeld. Meent u toch niet dat het in het verkeer zit. U kon in uw jeugd ook 

niet op straat spelen, de stoep was de enige veilige plek en dat is nog steeds zo. Het is de perfectie die het spel 

heeft weggevaagd. Kinderen spelen niet meer, omdat de noodzaak ertoe is weggevallen. Zij zijn door weelde arm 

geworden.” 

 

 

Vrij spelen! 

 

 

 
 

“Wij zijn in de trein ,hé!” 

 

 
 

“Ik is in ’t bad!” 

 

 

 
 

“ Ikke washandje pakken” 

 

 
 

“Wij zijn in ’ t bad!” 
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“Wij zijn de popjes” 

 
 

“Ik ben mama van popje!” 

 
 

Het onderzoek-bewustzijn of het verfijnde bewustzijn 

 

2-3 jaar:  

 

Alle waarnemingen, gebaren, handelingen verfijnen zich. Zeer precies worden ruimtebelevingen gecorrigeerd, 

uitgedaagd, onderzocht. Een kindje van bijna 3 jaar kan bijvoorbeeld zo heel erg lang met zijn laatste korstje 

brood spelen, door het steeds een andere plaats en stand te geven naast zijn bordje, door er stukjes van af te 

bijten en de vormen te laten spreken. Heerlijk, dat spelen even na het eten! 

Begrippen als afstand, diepte, hoogte, verte, schuintegraad, gewicht, evenwicht,… worden gedetailleerd onder-

zocht. Zo speelde een driejarige met zijn bijenwasbolletjes dat het dansende kindjes waren die zich steeds van 

plaats veranderden. Haar vingertjes manipuleerden de bolletjes zeer nauwgezet. Alle ruimtelijke wetten werden 
vol aandacht waargenomen en geverifieerd. Ik verbaasde me hoe mooi ze de (halve) cirkel legde. Haar bewust-

zijn  is reeds veranderd van een ‘rondom-bewustzijn’ (IK ben het middelpunt) naar het ‘frontale bewustzijn’ 

(achter mijn rug is de ene werkelijkheid die ik nu niet zie – ik kijk naar wat voor mij is). 

 

 
“Ze dansen!” 

  
 

Het kind denkt al pratend. Door de groeiende fantasiekrachten wordt er ook gespeeld met het uitvinden van een 

eigen taal en eigen gevonden woorden ontstaan. 

 

 
“Oh, de vliegauto  - oh, gaat rap! – Oh, vliegauto  

 
rap gaan! – Vliegauto rap gaan - vallen! Nóg!” 
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Een peuter gaat zelf op onderzoek en doet vele nieuwe ontdekkingen. Hij begeleidt dit onderzoekende spel met 

‘luidop denken’. Al pratend komt er een ‘gedachtegang’ op gang. Zo beweegt het al pratend de begrippen ten 

opzichte van elkaar en het opbouwen van een ‘gedachteloop’ begint. 

Bijvoorbeeld:  “Oh, de vliegauto  - oh, gaat rap! – Oh, vliegauto rap gaan! – Vliegauto rap gaan - vallen! Nóg!” 

Het kind leert zich ‘bewegen’ in de wereld van de ideeën, en al denkend legt het een ‘weg’ af. Bij kleine kinde-

ren is die weg soms stap voor stap te volgen. Een groter kind zei eens: “Laat mij toch luidop praten, dan hoor ik 

tenminste hoe ik denk.” 

 
Ieder bouwt zijn eigen ‘passend huis’ en bouwt, en verbouwt, tot er weer een nieuw omhulsel klaar is waarin de 

geestelijke inhoud, de geestelijke oorsprong en inspiratie van deze mens, zichtbaar is geworden. Denken we 

terug aan de tijd dat we zelf zo’n 15 à 16 jaar waren en minstens om de 14 dagen onze kamer wel eens helemaal 

ombouwden, veranderden, alles verhuisden, om telkens weer opnieuw, met  aangepaste en verwandelde eigen-

schappen deze nieuwe kamer te gaan ‘bewonen’. 

We willen ons geërfde ‘model-lichaam’ (gebeurt al voor een groot deel na het 7de levens jaar) afleggen en steeds 

meer en meer gaan individualiseren.  

 

 
 

 
 

Het lichaam behuizen vraagt heel wat architectoni-

sche levenskrachten van het opgroeiende kind. Een 

kind speelt om te incarneren en om zijn plaats in de 

wereld te vinden.  

 

Het kind ‘speelt’ het eigen geestelijke principe 

‘in’, in het lichaam, zodat zijn genius kan inda-

len! 

 
 

 
 

 
 

Ze leggen soms vele doeken boven elkaar over hun hoofdje, over hun vriendje dat moet slapen. Popje wordt 

helemaal ondergestopt en toegedekt, ook het hoofdje! Het ‘toe-dekken’, het ‘be-dekken’, het verdonkeren en 

verduisteren (wegkruipen in een zo donker mogelijk gemaakt huisje) helpt het incarnatieproces van de geest en 

de ziel in het lichaam. Het is een ‘verdichtingsproces’. Stil in het donkere huisje gaat het 2 à 3 jarige kind dan 
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‘fluisteren’ en de eigen stille, gedempte klanken van de eigen stem waarnemen. Het wordt zich nu ook auditief 

bewust van zichzelf, de voorstap van het echte ‘ik-bewustzijn’. Het al oudere kind durft helemaal te worden 

ingegraven met het zeezand op het strand. Ikzelf herinner me dat mijn broer me ingroef tot aan de neusgaten! 

 

2,5- 3jaar:  Het kind denkt zijn eerste zuivere, eigen, vrije gedachte: ‘Ik’. Het zelfbewustzijn ontstaat.  

Stilaan, rond het derde levensjaar, voorafgegaan door de trotsfase (ook koppigheidsfase genoemd), verlaat het 

kleine kind het kosmische bewustzijn om dit in te ruilen voor een ‘ik- bewustzijn’, ‘het zelfbewustzijn’. Dit kent 

een lange ingroeitijd. Het ik- bewustzijn kan soms nog wegdeemsteren en het kosmische bewustzijn klinkt nog 

lange tijd (tot het 10de levensjaar) na. De eerste eigen, persoonlijke, vrije, zuivere gedachte die de mens heeft, 
ontwikkelt zich uit deze trotsfase van het derde levensjaar en draagt in zich het besef en het begrijpen van: “Ik 

ben ik!”. Het kind voelt zich niet langer versmolten met zijn omgeving; het voelt zich nu als ‘Ik’ tegenover de 

wereld en de mensen staan. Door ‘Neen!’ te zeggen roept het kind dit gevoel telkens weer op, net zolang tot dit 

gevoel ook los van het ‘neen-zeggen’ kan bestaan. Daarmee is dan ook een einde gekomen aan de zogenaamde 

‘koppigheidsfase’. Langzamerhand leert het ook onderscheiden: “dus jij bent jij!”. Hij krijgt er weet van dat de 

ander een zelfstandige persoon is, los van hemzelf. Het kind komt tegenover de wereld te staan en ervaart zich-

zelf als een ‘gesloten’ geheel met een kern. (zie kindertekeningen). Uit dit grote ik-bewustzijn kan zich nu het 

eerste ‘sociale denken’ gaan ontvouwen, op voorwaarde dat wij het voorleven voor het kind. Het speelt een spel 

over ‘betrokkenheid en relatie’. Naast dit sociale denken begint ook het virtuoze klavierspel op de ‘fantasietoet-

sen: een keerborsteltje wordt een ‘stofzuiger’, een ‘paard’, een ‘brug’ om moeilijk overheen te stappen – een 

zakdoekje wordt het ‘dekentje voor popje’, het windeltje voor de zieke koe, dan een ‘snuitzakdoek’, dan een 
‘mutsje op het eigen hoofd’ (deze laatste zijn zelfs voorbeelden van een kindje van nog géén 2 jaar!). Het den-

kende, zingende, pratende kind is in staat tot eindeloos en empathisch scheppen! 

 

 

 
“Popje is moe, ze wil slapen!” Freya, bijna 3 jaar. 
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Een metafoor voor de speeldrift van het kind! 

 (Rudolf Steiner) 

 

 
 

Bergrivier te Kärnten (Oostenrijk) – ze verdwijnt voor een lange tijd onder de grond – om dan weer nieuw te-

voorschijn te komen. 

 

“Ik zou u willen herinneren aan iets in de natuur. Er zijn bepaalde rivieren in Kärnten en Kraïn; één 

van deze rivieren begint vanaf zijn oorsprong te stromen en heet Poik. Dan  verdwijnt hij in een ope-

ning, is niet meer zichtbaar. Na enige tijd komt hij weer tevoorschijn. Het is dezelfde rivier, hij is al-
leen onder de aarde verder gestroomd. Dan stroomt hij verder maar heet nu Unz. Dan verdwijnt hij 

weer, stroomt weer onder de aarde verder, komt weer tevoorschijn, en draagt nu de naam Laibach. 

Hij komt altijd weer tevoorschijn, het is hetzelfde water, alleen stroomt het af en toe onder de aarde. – 
Zo is het ook in het leven van de mens. Er treedt bij iedere mens iets bepaalds op tussen het 2

de
 en het 

7
de

 levensjaar en ook gedurende de schooltijd: dat is de lust van het spelen! 

Alles wat met het spel van het kind samenhangt, leeft op een bijzondere wijze op deze leeftijd. 
Dan verdwijnt het – gelijk de rivier – in de ondergrond van het menselijk leven. Men ziet , als de pu-

berteit komt, als andere dingen komen, dat deze lust om te spelen er niet meer op dezelfde wijze is, 

men ziet die niet meer. Maar dan met het 20
ste

 komt hetzelfde, wat er als spel was,weer tevoorschijn. 

Maar het treedt nu niet meer als spel-bezigheid op; het is nu iets anders. Het is nu geworden tot de 
manier, waarop de mens zijn weg in het leven kan vinden. 

En het is inderdaad zo: wanneer men het kind op de juiste wijze volgens zijn kinderlijke aanleg laat 

spelen, dan zal het kind zich op de juiste wijze kunnen aanpassen. 
Wanneer men de kinderlijke aard op een verkeerde wijze beïnvloedt bij het spelen, dan zal het kind 

ook niet zijn weg in het leven kunnen vinden. Zo hangen de dingen samen: dat, wat de speldrift is, de 

bijzondere manier waarop een kind speelt, die verdwijnt, verzandt in het leven. Daarna komt ze weer 

tevoorschijn, is echter nu iets anders geworden. Wij zien het, als wij er onze aandacht op richten; het 
is geworden tot het vermogen zijn weg in het leven te vinden, aanpassingsvermogen. 

Het leven toont een innerlijke samenhang door alle levensperioden heen. Dit moet men weten om het 

kind op de juiste wijze te kunnen opvoeden.” 
 
Rudolf Steiner, op een ouderavond voor ouders en leerkrachten, in de eerste Waldorfschool te Stuttgart –13 januari 1921  
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Ode: 1 jaar en 10 maanden  

 

“Ik speel! Ik ben helemaal alleen buiten, ongestoord! Ik ben het, die hier alleen wandelt. Ik zoek zelf mijn weg! 

Deze stille etherwereld voedt mijn levenskrachten en mijn naar evenwicht zoekende, stromende gezondheid. Ik 

ga iedere dag opnieuw op pad, iedere dag weer! Telkens is de natuur veranderd en pas ik mijn wandelpad aan. 

Soms zoek ik de poes of  vind ik steentjes, een slakje, op een dag een gevallen eitje. Ik ruik, voel, luister, proef, 

tast, kijk en geniet. Ik ben ondernemend en moedig, want ik ben nieuwsgierig. In, uit, op, af, naar, van, tussen, 

onder, boven, achter, voor, open, toe, bij, met, of,  niet, lekker, mooi, vies, … Ik weet wanneer iets gevaarlijks is 

of moeilijk. Soms val ik en kruifel dan weer recht.  Met mijn ‘spetterpakje’ kan ik fijn met water, zand en modder 

spelen! Als ik lekker buiten heb gespeeld, heb ik grote eetlust, ben ik moe en is het weer gezellig binnen. Ik hou 

van frisse lucht en van diep in – en uitademen.” 
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Monika Aly Mein baby entdeckt sich 

und die Welt. In dit boek ervaar je alles 

over de basisprincipes van Emmi Piklers’ 

pedagogie: opmerkzaamheid, respectvolle 

begeleiding van het kind vanaf de geboor-

te. – een boek over de eerste 18 maanden 

met meer dan 100 prachtige kleurfoto’s. 

extra: met waarnemingsleiddraad voor de 

gezonde opvoeding van de baby. 

 

Kösel Verlag 159 blz.  

 

 

 

 

 

 

“De wereld veranderen in een BROEDER-

SCHAP, dat is wat we te doen hebben. Het 

is de aankomende generatie waarvoor we 

te strijden hebben. Focus je op het kleine 

kind. In de vereniging van de naties moe-

ten we werken met mensen die een spiritu-

ele opvoeding willen voor het kind. 

Dit zal de naties verbinden. 

Als we de moed , verzorging en interesse 

opbrengen voor de problemen rond het 

kind, dan zal onze sociale cultuur zich 

transformeren!! 

COURAGE – CARE – LOVE! = funda-

ment van moraliteit. 

Dan is er plaats en geld voor spiritualiteit 

in ons kinderonthaal en opvoedingsplan 

voor 0-3 jaar. (tijd voor het vrije, diep ver-

zonken, tot morele fantasie leidende spel. 

Er is een Europees fonds voor het kleine 

kind .  

ALLES EEN NIEUWE ORDE GEVEN! 

Sociale imaginatie en creativiteit zijn no-

dig! Laat ons onderzoeken wat er kan! 

 

De spiritualiteit voor het kleine kind, zal de 

naties verenigen!” 
 

 

 

 

 

http://www.steinerbooks.org/author.html?au=1007
http://www.steinerbooks.org/author.html?au=922
http://www.steinerbooks.org/author.html?au=922
http://www.steinerbooks.org/author.html?au=474
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“Zachtjes gaat hij, zachtjes waait hij 

Door de takken waait de wind 

Op en neder 

Heen en weder 

Schommelt hij het vogelkind 

Noe, noe, noe, noe,…” 
 

naar G. Chr. Dieffenbach 

 

 

 
“De spiritualiteit voor het kleine kind, dát zal onze naties verenigen.” 

Christopher Clouder  http://www.youtube.com/watch?v=F2PNty7v8rE 

 

We willen u een levenskrachtige meimaand en een geest-
vernieuwend Pinksterfeest toewensen!  

 
voor het bestuur van Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be   

http://www.youtube.com/watch?v=F2PNty7v8rE
http://www.salutogenese.be/

