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Voor jou,  
 

Ach, kon ik zijn als het zand, 
Onzelfzuchtig en gelaten, dragend 
Jou in je waarde latend, 
Jou met rust latend, 
En zo ongestoord latend, 
Zodat je drijvend op mijn grond, 
Worden kan tot je eigen vorm en kracht, 
Zachtjes, sereen meedrijvend op mijn stabiele aarde, 
Worden kan tot je eigen IK… 
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Water, zand, licht en warmte, lucht en wind, 
vuur, aarde, steen,….. ik geniet, ervaar, word 
wijs, voel me gezond en sterk en groei! 
EEN BLIJE EN DEUGDDOENDE ZOMER-
VAKANTIE!    Vzw Saluto-Genese 
 

 

 

LIDMAATSCHAP   2014! 
15 euro 

Zo u zich lid maakte, onze hartelijke 
DANK hiervoor! 
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. Zo u zich lid 
wil maken: 

Mail ons: salutogenese@skynet.be 
rekeningnummer Saluto-Genese vzw 

523- 0456682- 81 
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Isis-Sophia 
Wijsheid van God 

Is door tegenmachten gedood 
En op de wieken van de Hemelkrachten 

In de wijdten van de Wereld weggedragen. 
Christus-wil 

In Mensen werkend, 
Zal aan tegenmachten ontrukken 
En op het Schip van geestesweten 

In de zielen wekken 
De Isis-Sophia,  wijsheid van God. 

(uit de nieuwe Isislegende  van Rudolf Steiner.) 
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Opgeklaard! 
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Klein en dapper instappen in deze mooie wereld!!  
Over hoe kinderen zich hechten en verbinden in wederzijds vertrouwen, in warmte, weekheid, gerustheid, 
beweging, in water, in alle elementen, soepel, met loyaliteit en tolerantie, als wíj IN de wereld proberen te zijn.   
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       Publicaties vzw Saluto-Genese 

 

Nieuw! Bundel 30 
bestellen via salutogenese@skynet.be  

 
 
Uit de inhoud: 
Het drie-Koningenpreparaat – Een dankpreparaat voor de aarde, de elementen en de mens . Dr. Luc Vandecasteele/ Vorming en ontwikke-
ling in de warmte van een veilige hechting en binding.  Philippe Gelitz/  Ouder en Kind – een geboden kans. A. Sysmans/ Over de drie 
oerdeugden: de dankbaarheidswil, de liefdeswil en de verantwoordelijkheidswil. Rudolf Steiner/ Over hechting, diepe verbondenheid en 
relatie. Rudolf Steiner  GA 306 1ste voordracht/  Reeds verzorgd in de zwangerschap. Laura Rozic (Wala)/ Niet gemaakt maar ontvangen. 
Laura Krautkrämer/ De wereld met andere ogen zien. Dr.med.Hauke Schütt / Vorming ontstaat uit binding. Dr. Armin Krenz (Kiel – DE)/ Wat 
nieuwe relatievorming en diepe binding bevordert.  A. Sysmans / Hebben 40 procent van onze kleine kinderen geen zekere en veilige 
binding bij hun ouders?  "Baby Bonds: Parenting, attachment and a secure base for children", gepubliceerd op 21 maart 2014/ Zelf-
werkzaamheid.   Maar in een mantel van liefde en geborgenheid. A. Sysmans/ Onze baby’s in het storingsveld van de Gsm, TV en computer. 
Tekst en brochure: Dr. Maria Luisa Nüesch, September / Werkzaam helen met ritme en warmte (WALA) / Over hechting.  A. Sysmans (uit: 
Gebaren van Leven - Hoe groei- en omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind)/ Maken crèches agres-
sief? Claudia Grah-Wittich (Erziehungskunst Februari 2014/ Kinderartsen waarschuwen voor slechte crèches.  Brigitta vom Lehn in der 
Stuttgarter Zeitung van 26 September 2011 / Het belang van duurzame relaties. Marielke Eerkens/ Baby’s van enkele uren oud herkennen 
al sociale interactie.  25 Oktober 2013 NURSERY WORLD/ Ontwikkeling kinderonthaal in België.  A. Sysmans (lerarendag 2010 te ‘Roma’ 
Borgerhout)/ De donkere zijde van de kindertijd.  Dr. Böhm/ School aan een Demeter-boerderij./ “Als ik een moeder had, zoals onze voor-
ouders, een moeder… zij zou me horen, zij zou me troosten. ” www.fuerkinder.org/ Oefeningen voor de ziel tot het sterken van de gezond-
heid.  Friedwart Husemann    
 

 
 

mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.fuerkinder.org/
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Ik speel graag in de plassen! 
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Tussenmenselijke dynamiek.  (Philippe Gelitz maart 2014)  

De vertaling van de gehele tekst is opgenomen in bundel 30: “Veilige hechting ontvangen en gehecht zijn in mezelf –  zo kan ik aanmeren.” 
Te bestellen bij salutogenese@skynet.be of 016/62 32 84 

Hier zal worden ingegaan op twee ontdekkingen:  
De eerste ontdekking is de ontdekking dat ons menselijk gedrag veel minder over de genen 
geërfd wordt dan -  vóór een paar jaar nog -  beweerd werd. 
Het is veel meer een zich dynamisch ontwikkelende interactie tussen volwassene en kind, 
wat dan in de eerste achttien maanden een hechtingsmodel zal oproepen. Hoe meer het 
kind zich aangenomen en begrepen voelt, des te sterker is zijn zelf- en wereldgewaarwor-
ding. Hoe meer onbegrepen en fout hij wordt waargenomen en hij zich voelt,  hoe meer 
onveilig en onvoorspelbaarder op hem gereageerd wordt, hoe onzekerder het kind zich in 
alle opzichten zal voelen. Het kan dan nauwelijks de wereld ontdekken, omdat het voortdu-
rend stress heeft met het zich vergewissen van zijn aanhechting en binding, zijn verbonden-
heid met deze wereld. Het kan moeilijk alleen spelen en/of wegdromen in zijn kindheid. 
De tweede ontdekking is dat volwassenen en kinderen gemeenschappelijk moeten leven, 
elkaar moeten waarnemen, aanraken, voelen, zien en moeten horen (beluisteren). 
Dit is een basisvoorwaarde voor een leven met zelfvertrouwen en een zelfwaardegevoel. 
 
Op de relatievorming komt het allereerst aan, op acceptatie, ouderlijke warmte, niet op 
vormings- en ontwikkelingsinhouden, niet op opvoedingsconventies. 
 
Leerinhouden, intellectuele vorming en allerlei opvoedingsdoelen voor het kleine kind zijn 
steeds secundair! Intellectualisme en prestatiedruk op cognitief vlak halen het kleine kind uit 
zijn ‘kind mogen zijn’ en uit zijn nog kosmisch bewustzijn. 
Op de eerste plaats komt een gemeenschappelijk, WARM MET ELKAAR LEVEN. Zonder deze 
warme levensverbondenheid is er geen leren of opvoeden mogelijk. 
Het is het veilig gehecht zijn, het verbonden zijn in zekerheid en wederzijds vertrouwen, dat 
de mens pas opnamebereid maakt. 
Wie in zijn relatie tot zijn ouders, opvoeder of leraar onzeker is, moet noodzakelijk zijn rela-
tiegedrag activeren, daar dit neurobiologisch altijd primair een positief ontdekkings- en leer-
gedrag tegenhoudt. Relatiestress betekent: hormoonuitwerkingen hebben die het 
onderzoeken van de om-wereld alsook het leren verhinderen. 
Eerst komt de binding en dan de vorming en opvoeding. 

mailto:salutogenese@skynet.be


 10 

Kalender. 
Nationaal:  cursussen van vzw Saluto-Genese www.salutogenese.be  

inschrijven vóór 15 september 2014 aub? 
 

                                     
 zaterdag, 8 november 2014, bij vzw Saluto-Genese te Holsbeek, Houwaartsebaan, 55 van 09.30u tot 

12.15u. ‘Uitwisselingsgroep kinderonthaal  vanuit de inzichten van de  antroposofie, België’ , voor 

crècheleidsters, onthaalouders, toekomstige kindleidsters, crèchecoördinatoren)  
aanmelden  016 62 32 84   salutogenese@skynet.be

Internationaal:  
INTERNATIONAL CONFERENCE AT THE GOETHEANUM, DORNACH, SWITZERLAND   
31 maart – 3 april 2015 !      
 “TRANSITIONS IN CHILDHOOD FROM BIRTH TO 14 YEARS: SIGNIFICANCE, CHALLENGES AND CONSEQUENC-
ES.”         Lees de aankondiging: 
htps://origin.library.constantcontact.com/doc204/1103422986922/doc/ddOJ2mrvygPRUe26.pdf 
 
“KONGRESS KINDERGESUNDHEIT HEUTE” 
Congres “Kindergezondheid vandaag.” voor artsen, therapeuten, pedagogen, kindleidsters, 
ouders,… 

Stuttgart/Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart   27.(09.00u) /28.(13.30u) September.2014 
Meer info verder in de Nieuwsbrief. 
http://www.kindergesundheit-heute.de/  

 
 

 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
https://origin.library.constantcontact.com/doc204/1103422986922/doc/ddOJ2mrvygPRUe26.pdf
https://origin.library.constantcontact.com/doc204/1103422986922/doc/ddOJ2mrvygPRUe26.pdf
http://www.kindergesundheit-heute.de/
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Hieronder  leest u een tekst over ‘Salutogenese’ , het gaat ook over praktische oefeningen - mis-
schien iets voor in de vakantietijd? 
 
 

Oefeningen voor de ziel tot 
het sterken van de gezond-

heid. 
Friedwart Husemann 

Vertaling: vzw saluto-genese 
 

Het hoeft vandaag niet meer bewezen te  
worden, dat de zielsmatige houding van 
de mens zijn gezondheid en zijn ‘gezond 
worden’ of ziek blijven beïnvloedt. Studies 
over religie en gezondheid, over liefde en 
gezondheid en de onderzoeken rond salu-
togenese voldoen hierover aan de mo-
dernste eisen. Als ook Rudolf Steiner kan 
gelden als een pionier rond deze samen-
hangen, zo zijn z’n aanduidingen vandaag 
nog zeer verrassend. Verrassend in hun 
verbluffende eenvoud, verrassend vooral 
in hun onderlinge samenhang en relatie 
tot elkaar. 
Hieronder zult u de oefeningen voor de 
ziel, zoals deze beschreven werden door 
Rudolf Steiner in zijn voordracht “Nervosi-
teit en het ik” in hun onderlinge relatie tot 
elkaar terug vinden, zodat een hogere 
ordening zichtbaar kan worden. 

 

 
 

1. De weg-leg-oefening. 
Eerst worden we op onze vergetelheid 
gewezen die zo gemakkelijk onrust en 
haast in ons leven kan brengen. Waar heb 
ik mijn autosleutels gelegd? Waar is mijn 

regenscherm? Heb ik mijn handtas in de 
trein laten liggen?  
De “woede over de verloren cent” (Beet-
hoven) is zo groot, omdat hij zich uit twee 
bronnen voedt: ten eerste uit het werke-
lijk verlies en ten tweede uit de ergernis 
over het feit dat dit onheil gemakkelijk 
had kunnen vermeden worden. Men 
spaart immers heel veel kracht als men 
niets vergeet en niets verliest. Men be-
heerst zijn leven, als men bij het sluiten 
van de deur geen andere gedachten heeft 
dan alleen die van het deur sluiten, opdat 
men niet achteraf zou moeten nachecken 
of men de deur gesloten heeft of niet. 
 
Steiner beveelt ons aan om een beeldend 
geheugen te gaan opbouwen en tot ge-
woonte te maken. Men legt de autosleutel 
nu net niet op dezelfde plaats, maar bij-
voorbeeld iedere dag op een andere 
plaats, waarbij men zich dan de kastrand, 
de schuif of de gekozen plaats zo goed als 
mogelijk in het beeldende geheugen 
prent, zodat men het voorwerp later heel 
gemakkelijk terugvindt, omdat men het 
wegleggen ervan heel bewust met het 
eigen ik, de eigen wezenskern verbonden 
heeft. Bij het sluiten van de deur kijkt men 
bijvoorbeeld heel goed toe hoe zich de 
sleutel heeft omgedraaid en men prent 
zich het geluid in de oren dat de sleutel 
hierbij maakte. Ieder die deze ‘weg-leg-
oefening’ al eens gedaan heeft, kan beves-
tigen dat ze gemakkelijk te volbrengen is 
en met een goed resultaat. Deze kleine 
vreugde en tevredenheid die men krijgt 
doordat men een weggelegd voorwerp zo 
gemakkelijk terugvindt en weet, is niet te 
ontzien; ze is namelijk het wezenlijke van 
het geheel. Ze brengt rust en zekerheid in 
ons leven, ze maakt ons gelaten in de goe-
de zin van het woord en ze maakt ons 
open voor nieuwe belevingen en ervarin-
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gen. “En wie deze oefening met intensiteit 
herhaalt, zal de positieve uitwerking ervan 
steeds sterker ervaren.” 
 

2. Je geschrift veranderen. 
Een verdere oefening is deze van het eigen 
handschrift veranderen. Het schrijven zal 
bewust worden uitgevoerd, schilderend 
schrijven, opdat de hand niet automatisch 
zal schrijven of eerst in de lucht heen en 
weer wat bewegingen hoeft de maken 
alvorens de letter op het blad te kunnen 
vormen zoals men bij beambten dikwijls in 
post of bank kan zien. 
Ook andere ingeslopen gewoonten kan 
men veranderen: de soep bijvoorbeeld 
eens met de andere hand roeren en uitle-
pelen. Of weet jij met welke arm je eerst 
in je mantel sluipt? Zo niet, probeer er dan 
eens bij gelegenheid regelmatig op te let-
ten en probeer het eens met de andere 
arm. 
Wat bewerken deze twee eerste oefenin-
gen? Wat anders automatisch en half be-
wust afloopt, zal gedurende een klein deel 
van de dag ik-bewust worden gedaan. Het 
Ik grijp in in het gewoontelichaam (etherli-
chaam) en maakt het beweeglijk, aanpas-
singsvaardig en elastisch. 

 
3. Terugblikkend voorstellen 

(achterstevoren terugblik-
ken). 

Evenzo wordt het etherlichaam versterkt 
als wij proberen om ons de verschillende 
haltes van een reis, de afloop van een 
gesprek, een theaterstuk, een film of een 
sonate ons van achter naar voren voor te 
stellen. We stellen ons alles juist voor, 
maar door het van achter naar voren te 
doen, maken we de voorstellingen los van 
het zinvolle. Dit is een basisoefening voor 
het zich ‘zinvolheidsvrij’ kunnen voorstel-
len. Tegelijkertijd is het een oefening ty-
pisch voor het levenslichaam. Het 
levenslichaam is de dubbelganger van het 

fysieke lichaam, als tijdslichaam openbaart 
het de fysieke verworvenheid in omge-
keerde volgorde. Bijvoorbeeld: 
Het fysieke lichaam wordt gedurende de 
levensloop van de mens steeds ouder, het 
levenslichaam wordt steeds jonger. Als we 
ons dus iets achterstevoren voorstellen, 
denken we etherisch gezien juist. Daar-
door wordt het etherlichaam gesterkt. Dit 
is hetzelfde principe als in de euritmie, 
waarbij het fysieke lichaam bewegingen 
maakt die anders alleen het etherlichaam 
maakt. Het is voor het etherlichaam een 
weldaad als het fysieke lichaam hem niet 
weerbarstig tegenwerkt, maar gewillig 
navolgt  (zoals bij een wuivende boom in 
de wind). 
Het zich herinneren. 
De ‘weg-leg-oefening’ gaat nog om een 
voorwerp. 
Het bezinnen . 
De ‘handschrift—verander-oefening’ gaat 
over onze eigen lichaamsbewegingen.  
Het geestelijk schouwen. 
De oefening van het ‘achterwaarts voor-
stellen’ verloopt helemaal in ons innerlij-
ke. (bijvoorbeeld je dagverloop achter-
waarts terugblikken). 
 
Deze driestap kennen we van de grond-
steenmeditatie: 
Oefen geest-herinneren 
Oefen geest-bezinnen 
Oefen geest-schouwen. 
Iedere praktische dagoefening verhoudt 
zich tot de grondsteen zoals een beeld tot 
haar oerbeeld. 
We zullen hierbij de dagdagelijkse dingen 
niet verachten, want wie het dagelijkse 
leven niet beheerst zal ook niet in de 
hogere dingen verder komen. 
 

4. Tegenover zichzelf staan als 
tegenover een vreemde. 

De vierde oefening staat op zich alleen. Ze, 
is de enige van de vier oefeningen waar-
mee we de heerschappij van het astrale 
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lichaam over het etherlichaam sterken. 
Zonder daarbij in ijdelheid te vervallen, 
zullen we er ons een beeld van maken 
welke handbewegingen we normaal ma-
ken bij het spreken of zwijgen, of we luid 
of zacht lachen, hoe we niezen, hoesten 
enz. Als men hierbij zorgvuldig te werk 
gaat, zal men zichzelf niet zo sympathiek 
vinden, maar wel een kleine of grote ver-
rassing over zichzelf beleven. De waarne-
mende afstand ten opzichte van het eigen 
astrale lichaam reinigt de ziel en voedt 
haar op. De zachte smart van een afschu-
welijk zichtbaar gemaakte zelfkennis zal 
ons toch de grote smart van het ziek wor-
den besparen, die we door de verzuimde 
zelfopvoeding moeten inhalen. 
Normaal antwoordt men spontaan en 
dadelijk, misschien behoor je zelfs tot die 
mensen die gemakkelijk door anderen 
heen spreken. Of je behoort tot diegenen 
die zelden spreken en veel zwijgen, ook dit 
zal je van jezelf bewust zijn, zodat je op 
het juiste moment het juiste woord leert 
zeggen en door te zwijgen niet iets ver-
zuimt. Juist bij deze oefening spreekt Ru-
dolf Steiner in superlatief: 
“ Het behoort juist tot de grootste ver-
worvenheden van de mens, dingen, die 
men doet, onder bepaalde omstandighe-
den, ook anders te kunnen doen.” 
Deze zin is het leidmotief van alle zeven 
oefeningen om de eigen gezondheid van 
de ziel te sterken. 

 
5. Het nalaten van een wens. 

Nu volgen de drie laatste oefeningen, die 
telkens de heerschappij van het ‘Ik’ over 
het astrale lichaam sterken. 
Men begint de dag met de vraag welke 
wens men – natuurlijk zonder zichzelf of 
de anderen te beschadigen – kan nalaten. 
Wat men kan ontberen. 
Bijvoorbeeld kan men het eerste of ook 
het tweede stuk suiker in zijn koffie laten. 
Op deze manier zijn nieuwe ervaringen 
mogelijk, bijvoorbeeld over de eigen 

smaak van de koffie, die anders door de 
suiker is overtroffen. Of men laat het om 
met de auto te rijden en gaat de weg te 
voet. Hoe kleiner de wens is, hoe gemak-
kelijker men hem leert beheersen en nala-
ten. En daar komt het juist op aan! 
Deze overwinning om over een kleine 
wens heen te kunnen springen is een zeer 
grote beleving; het is de ervaring van de 
eigen autonomie. We beleven ons ik als 
we bewust een wens ontberen. Hierdoor 
wordt het Ik en de ziel gesterkt. – natuur-
lijk kan men niets bereiken, als men voor-
heen niets gewenst heeft. Hier gaat het 
namelijk over onze overvloedige wensen, 
die we zullen onderdrukken en ons bespa-
ren, en daarvan hebben we er meer dan 
genoeg. 
 

6. Het terughouden van een 
oordeel. 

Wij kunnen heel gemakkelijk vaststellen 
hoe dikwijls we oordelen: over het weer, 
over het nieuws van de dag, over de poli-
tiek, over collega’s, buren of familie. Dik-
wijls herhalen we deze oordelen 
voortdurend, en al vlug zijn ze ook weer 
vergeten, alvorens ze ten einde zijn ge-
dacht (oppervlakkigheid). Steiner stelt vast 
dat 90% van onze oordelen doorheen de 
dag kunnen worden teruggehouden. Men 
denkt maar eens hoeveel kracht hierdoor 
wordt versmost. Hoeveel zielenblindheid 
bouwen we op en hoeveel aan werkelijke 
goede waarneming wordt hierdoor ver-
zuimd. Als we de drie laatste oefeningen 
als geheel betrachten zien we onmiddellijk 
dat het terughouden van een wens een 
opvoedingsmiddel is voor de gemoedsziel. 
Het afwegen van voor of tegen – denk 
maar aan de twijfelende Odyssees, die nog 
in de seconden van het hoogste gevaar 
afweegt – schoolt onze verstandsziel. De 
bewustzijnsziel moet  oordelen – dat heeft 
de voorbeeldhouding van de verzetstrijder 
in het derde rijk bewezen – maar men 
moet zich het oordelen naar de werkelijk-
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heid veroveren, doordat men eerst zijn 
vooroordelen en fouten erkent. 
Gewaarwordingsziel: wens terughouden 
Verstandsziel: afwegen van het voor en 
tegen (be-oordelen) 
Bewustzijnsziel: terughouden van het 
voor-oordeel. 

 
Het organisme van de zeven oefe-
ningen. 
De eerste oefeningen sterken het etherli-
chaam. De laatste drie sterken het ‘Ik’. In 
het midden staat de vierde oefening, die 
het astrale lichaam reinigt. Als men het 
wezen van de zeven hierbij bedenkt, komt 
men op de gedachte dat in deze oefenin-
gen de zeven planetenkwaliteiten vervat 
zitten. 
Het evolutieaspect van de zeven planetai-
re ontwikkelingstrappen, het aspect van 
de werkelijk aan de hemel werkende pla-
neten tot en met hun aardse spiegelingen 
in de metalen (GA 312) en de kwaliteiten 
van de zeven vocalen (5 klinkers en 2 samen-

gestelde klinkers) worden hier niet onder-
scheiden. Niettegenstaande hun verschei-
denheid zijn deze aspecten toch met 
elkaar verwant. Als zo’n grote wereld-
krachten dan in deze piepkleine alledaagse 
oefeningen verkleind worden, is het mo-
gelijk dat af en toe hun oorsprong als een 
kleine lichtflits oplichten kan en bij het 
doen van deze oefeningen verschijnen 
kan. 
 

De verlegoefening oefent de herinnering. 
De herinneringskracht van de mens heb-
ben we te danken aan het Saturnus-tin-
proces (GA 232). Deze oefening hoort op de 
zaterdag (Saturnusdag) thuis. 
 

De oefening van het schrift veranderen 
heeft met het licht te maken, de tweede 
dag van de schepping, het ontstaan van 
het licht. Het licht ontstond op de tweede 
werelddag, op de oude Zon, wat ons van-
daag nog herinnerd wordt door de naam 

zondag. De Zondag, als eerste dag van de 
week, is sowieso een aangewezen dag, om 
de gewoonte van het schrijven te veran-
deren. Woorden van de Zondag: “Zie, ik 
maak alles nieuw.” (Apocalyps 21,5) 
 

De oefening van het terugblikkend voor-
stellen is zoals een spiegel voorhouden, 
zoals het de maan en het zilver doen. Was 
de derde werelddag slechts een spiege-
ling? Was het niet hetzelfde maar in een 
andere volgorde? Ja, zeker! Juist in deze 
volgordeverandering en in de afstand tus-
sen afbeelding en oerbeeld, ligt een eerste 
stap naar het zelfstandig worden, die de 
vrijheid mogelijk zal maken. 
 

De oefening van het tegenover zichzelf 
staan gebeurt op de vierde werelddag, op 
de dinsdag, de Marsdag. De mens is met 
zich alleen. De persoon is geboren. Kan hij 
zo blijven zoals hij is? Er is een zekere au-
to-agressie nodig in goede zin, om zichzelf 
als vreemde tegenover zich te stellen. 
Alleen op deze manier is zelfopvoeding en 
voortschrijden mogelijk. 
 

De oefening van het terughouden van 
een wens hebben we nog niet verleerd. 
We staan op de vijfde werelddag. Aan de 
basis van ieder egoïsme ligt een wens. 
“Schouw naar uw wenswereld, en dan ziet 
ge hoe gemakkelijk ge een zondaar kunt 
worden.” (R. Steiner GA 230)  
Ook de schijnbaar allerkleinste terughou-
ding van een wens is beter dan geen. Deze 
oefening past op woensdag, Mercurius-
dag, want Mercurius komt overeen met 
“de egoïstische aard” van de mens. 
 
De oefening van het oordeel vormen, het 
afwegen, komt overeen met de kwaliteit 
van Jupiter, de donderdag.  
De oefening van het terughouden van het 
oordeel of de positiviteit in het beoorde-
len van de wereld voert ons naar een lief-
devol wezen en naar overgave aan de 
mens, Venus, de vrijdag. 
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Samenvattend 
 
Verlegoefening                   -   zaterdag                                                                    Oude Saturnus 
Gewoonten veranderen    -   zondag                                                                      Oude Zon 
Achterwaarts                       -   maandag                                                                   Oude Maan 
Zich minder als 
vreemde  
tegenover staan                -   dinsdag    -   eerste deel                                     Mars 
wensterughouding            -   woendag  -   tweede deel                                   Mercurius 
afwegen                            -   donderdag -  volgende in- 
                                                                    carnatie vd. 
                                                                    Aarde.                                           Jupiter 
Oordeel terughouden       -   vrijdag     -   overvolgende 
                                                                   incarnatie vd.  
                                                                   Aarde                                             Venus. 
 
Omdat deze rij ook de evolutie van de 
aarde weerspiegelt, verstaat men ook 
waarom de drie eerste stappen: 
Herinneren    -     Oude Saturnus 
Bezinnen        -     Oude Zon 
Schouwen      -     Oude maandag 
zo ‘oerbeeldend’ zijn. Deze drie stappen 
die aan de aarde-ontwikkeling voorafgaan 
en  oorspronkelijk de Triniteit voorstellen, 
liggen aan de basis van alle andere driege-
ledingen. En daarom verschijnt de driege-
leding ook in deze vorm in de grond-
steenspreuk. 
 

7. Macroscoperen en microsco-
peren.  

We kunnen in de kleine dwergen van deze 
zeven oefeningen de reuzenstappen van 
de aarde-ontwikkeling terugvinden. We 
kunnen leren vergroten en verkleinen. 
Salutogenetisch gezien sterken deze oefe-
ningen de zeven gezondheidstendensen; 
pathogenetisch gezien veroorzaken ze 
zeven verschillende tendensen tot ziekte. 
 

1. De weglegoefening: het vergeten, 
dat iedereen kent, neemt bij ou-
derdom op natuurlijke wijze toe. 
Pathologisch gesteigerd ontstaat 
hieruit dementie. Zo is de weg-
legoefening een goede profylaxe  

 
voor het hersenorganische psycho-
syndroom in de ouderdom. 
 

2. Gewoonten veranderen, goede 
euritmieoefeningen doen (onze 
gewone turn- en sportbewegingen 
trekken het fysieke lichaam voort-
durend uit het etherlichaam) , ons 
geschrift veranderen, ze geleden 
het fysieke lichaam terug in het 
etherlichaam. Een goede profylaxe 
voor ongeschiktheid, onhandig-
heid, Parkinson-patiënten, ver-
lammingen, … 
 

3. Tegenover de huidige stress, hy-
pertonie en burn-out-syndroom  
kunnen we innerlijk de oefening 
van de achterwaartse terugblik 
stellen. De Zon is het versnellende 
principe (vorige oefening). De 
Maan is het verlangzamende prin-
cipe. 

 

4. Zichzelf als vreemde tegenover 
stellen als profylaxe voor zielsma-
tige labiliteit, zelfmoordneiging, 
anorexia Nervosa, in het psyche-
immunologische: immuunzwakte, 
kanker of auto-agressieziekten. 
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5. Zichzelf een wens leren onthou-
den als profylaxe voor alcoholver-
slaving, roken, overgewicht, 
risicosporten. 
 

6. Oefening van het afwegen als pro-
fylaxe voor de eenzijdigheid van  
dwanggedachten en dwangmatig 
handelen. 

 

7. Oefening van het terughouden 
van een oordeel en positiviteit oe-
fenen voor de wereld, als profy-
laxe voor psychose. De toekomst 
van het leven werkt te sterk door 
in de huidige incarnatie. Als je 
merkt dat je je vergist hebt, oefent 
de gezonde mens dadelijk terug-
houding van zijn oordelen. Een 
waanzieke kan dit niet. Hij is over-
geleverd aan zijn oordelen alsof 
het wezens zouden zijn, waarte-
genover hij geen enkele macht 
heeft. 
 

Gezond worden kan door alledaagse oefe-
ningen. Theodor Fontane (1819 – 1898) 
laat één van zijn gestalten zeggen: “Klei-
nigheden, die eigenlijk het belangrijkste 
zijn.” Rudolf Steiner herhaalt dit in zijn 
voordrachten steeds weer. Een element 
voor de geneeskunde van de toekomst is: 
 
“Wij moeten de overgang vinden naar een 
zorgvuldige doorgeestelijking, weten-
schappelijk bevruchtte waarneming van 
het leven. Want wie het leven betracht, 
kan ziekte overal vóór zijn. 
In de eenvoudigste uitingen van het alle 
dagelijkse leven, die slechts een beetje 
afwijken van het zogenaamde normale, 
ligt iets dat ons, wanneer we het juist be-
kijken, kennis kan bijbrengen over gecom-
pliceerde ziekteontwikkelingen, als men 
deze dingen in de juiste samenhang door-
ziet.” 

 

8. Dankzegging. 
Tot slot wil Friedwart Husemann de lezer 
herinneren aan een werk van Walther 
Bühler (1913 – 1995), die in vele geschrif-
ten en voordrachten, de omvattende hy-
giënisch-gezondmakende waarde van de 
antroposofie liet klinken en de voordrach-
ten van Rudolf Steiner: “Nervositeit en het 
‘Ik’” en “Praktische scholing van het den-
ken.” Verder uitwerkte. Hij bedankt Bühler 
voor beslissende aansporingen. 
Ook bedankt hij zijn collega Georg Soldner, 
die dit manuscript met hem doornam. 
 
"Anthroposophische Medizin – ein Weg 
zu den heilenden Kräften"  
(ISBN 978-3-7235-1342- www.vamg.ch  
 

  
 
De hoofdstukken:   
  

 Schets van de verschillende geneesmiddelen, 

 Ziektebeelden, 

 Vragen rond de dosering van de medicatie, 

 Diabetes mellitus, 

 Man en vrouw vanuit antroposofische inzich-
ten, 

 Heileurithmie, 

 Levenshulp in de artsenpraktijk, 

 Zielenoefeningen ter gezondheidssterking,  

 De  helende impuls van het Lucasevangelie,  

 Aspecten tot herinrichting van de artsenoplei-
dingen.  
 
 
 

http://www.vamg.ch/
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Hechtingstheorie en Rudolf Steinerpedagogie.  
 

Eerst binding en dan vorming. 
In de vrije schoolpedagogie wordt graag van 
omhulling gesproken. Zo wordt er gesproken 
van het fysieke moederlichaam dat het kind 
omhult, van het etherlichaam van de moeder 
waarmee ze het kind nog gedurende de eerste 
zeven jaar omhuld en gevoed wordt. Zo wordt 
het voorschoolse kind zeven jaren lang be-
schermd door eerst maar een goede gewoon-
tevorming, een gemeenschappelijk met elkaar 
leven en verzorgen,  alvorens het zielsmatige 
‘expliciete leren’ begint, de geboorte van het 
astrale lichaam plaatsgrijpt en het kind ‘op-
drachten’ en ‘leeruitdagingen’ krijgt. 
In de jaren tot de puberteit (7 tot 14) is het 
kind dan in de astrale omhulling gehuld die 
het kind nog ver weg houdt van het al kritisch 
moeten gaan oordelen. Tot de mondigheid (21 
jaar) is het vrije handelen van het IK - het zich 
zelf verwerkelijkend handelen vanuit het eigen 
levensmotief - nog door de allerlaatste ziels-
matige sluiers omhuld. 
Met deze omhullingen - eigen aan iedere leef-
tijd - rekening houden, is een pedagogische 
opgave, volgens Steiner. Het is een kwestie 
het kind te beschermen voor schadelijke ver-
vroegingen en het  niet te overvragen op cog-
nitief en prestatievlak. 
Zoals in de hechtingstheorie geldt dat de om-
geving van het kleine kind fijngevoelig, ver-
trouwen schenkend en veiligheid schenkend 
en dat je als opvoeder beschikbaar bent,  
komt dit helemaal overeen met de pedagogi-
sche visie van de Rudolf Steinerpedagogie, die 
aan het kleine kind (0 tot 7 jaar) een etheri-
sche omhulling wil schenken. 
De gewoontevorming door een ritmisch dag-
verloop met zijn rituelen, maar ook de fijnge-
voelige waarneming en respectvolle achting 
van het kind zijn twee elementen van het 
etherische, van het levendige. Als we de 
waarneming normaliter als iets zielsmatig 
talent noch als louter fysiek gebeuren be-
schrijven, ligt er aan de basis van deze waar-
neming toch ook altijd een zintuiglijk -  niet 
waarneembare -  levenssfeer. 
 
 

 
 
 
Rudolf Steiner: 
“Als je een stuk krijt vastneemt speelt zich geeste-
lijk precies hetzelfde proces af als wanneer je 
etherkrachten uit je ogen zendt om een voorwerp 
met het ‘zien’ te gaan ‘vastnemen’. Deze ‘vangar-
men’ (R. St.) zijn niet zintuiglijk te zien. Het aankij-
ken van de dingen is in zijn fijnere aard, helemaal 
hetzelfde als het fysieke vastnemen van iets.” 
“Wat voor de zintuigelijke waarneming aan oog en 
oor belangrijk is, is niet het passieve, maar is het 
actieve, wat wij vanuit onze wil aan de dingen 
willen aanbrengen .”  

 

Hechting begrijpen vanuit de 
inzichten van de antroposofie. 
Het opbouwen van een relatie betekent vanuit 
antroposofisch gezichtspunt: een actief ‘inhul-
len’ van het kind in de etherische waarne-
mingshandeling van ons als volwassene. Het 
komt er veel minder op aan hoe lang we het 
kind ‘aankijken’, ‘zien’, het waarnemen, naar 
hem luisteren of zijn uitingen moreel beoorde-
len, dan dat we het kind kwalitatief waarne-
men, ons onze blik gunnen diep van ziel tot 
ziel, van hart tot hart, in ongedeelde aandacht 
(terwijl we even niets anders doen). 
 
Het komt erop aan dat ik het kind waarneem 
omwille van het kind, om het te dragen en 
dat ik het door mijn actief-waarnemen, door 
mijn deelname aan het kind, door mijn ac-
cepteren, mijn wil tot het echt begrijpen van 
het kind, het te aanvaarden zoals het kind is, 
ik tot een geëngageerd ‘dragen’ van het kind 
kom. 
 

Dit voelt het kind omdat onze waarnemings-
activiteiten elkaar gaan kruisen. Het kind is 
niet het object zoals dat stukje krijt dat je kan 
vastgrijpen. Veel meer is het een elkaar ont-
moeten van twee subjecten: een volwassene 
en een kind, die elkaar in de onzichtbare tus-
senruimte allebei tegenover elkaar waarne-
men. Niet alleen twee blikken ontmoeten 
elkaar, maar er kruisen twee levendige hande-
lingen. 
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Dit is een bovenzinnelijke waarneming in de 
sfeer van al het levendige, die zijn afdruk dan 
vindt in de zekere of onzekere relatie van het 
kind met zijn vertrouwenspersoon. 
 
De permanente blik op de GSM of iPad door-
snijdt deze ‘tussenruimte van relatie’. De neu-
robiologisch nawijsbare bindingszekerheid (of 
de bindingsstress) heeft haar oorsprong in de 
‘etherische vangarmen’ van de waarnemings-
activiteit van de twaalf zintuigen van de vol-
wassene en het kind. Zijn we in ongedeelde 
vereniging met het kind of vertoeven we in 
onze eigen gedachten en problematieken? 
 
Daar het kleine kind uitsluitend via de naboot-
sing leert en de wereld leert kennen, bepaalt 
de waarnemingsactiviteit van de volwassenen 
de waarnemingsmogelijkheid van het kind. 
 
Het kind komt zowel via de waarneming als 
via de nabootsing van een liefdevolle, angst-
vrije en doelgerichte waarnemingshandeling 
van de volwassene tot zijn oervertrouwen: de 
wereld is goed, ik voel me geborgen, en ik 
kan vanuit deze zekere haven de wereld gaan 
ontdekken. Hierbij is de zachte, liefdevolle 
aanraking , het tasten, van een zeer groot 
belang bij het kleine kind. 

Door samen te leven, in een gemeen-
schappelijk ritme van werken, spelen, eten, 

slapen,… met zachte, liefhebbende aan-
raking,  het zien, het luisteren, het heel fijn 
luisteren naar elkaar, wordt dan een fijn, 
gezond en mooi en sterk etherisch kleed 
geweven voor het kind. Zo kan zich dan ook 
in het onthaal, met de grootouders, in een 
opvanggezin of crèche een nieuwe secundai-
re vertrouwensrelatie gaan uitbouwen. 
SAMEN LEVEN en ELKAAR WAARNEMEN! 
 
Er is dan ook een belangrijke aanpassingstijd 
en hechtingstijd in te lassen – deze mag geen 
éénrichtingsbaan zijn wat betreft het kind, 
maar een levendig zich heen- en weer aanpas-
sen in het levendige een aan elkaar zich aan-
passen en zich hechten;  een op de tegen-
stellingen van elkaar gerichte activiteit in het 
etherische veld, in de etherische tussenruimte 
tussen opvoeder en kind. 
 

Het proces van het zich veilig 
hechten. 
Rudolf Steiner in ‘Der pädagogische Praxis’  
GA 306 1

ste
 voordracht over hechting. 

 
“Jullie gaan opvoeden? Dan komt de vraag: 
“Hoe was mijn ‘verbonden zijn, mijn gehecht 
zijn? We voelen angst als we moeten gaan 
opvoeden. Want de meeste mensen zeggen 
dat ze zelf slecht opgevoed zijn. De meeste 
mensen hebben ook echt een slechte binding 
en hechting genoten, hebben tekort aan be-
grenzing ervaren, …  Men wil dan zelf een 
beter opvoedingsplan bedenken. Is het eigen-
lijk wel zo belangrijk dat men heel veel moeite 
in opvoeding steekt, om een opvoedingsideaal 
uit te vinden/of te hebben, omdat een mens, 
die zoveel te klagen en te vloeken heeft over 
zijn eigen opvoeding, toch wel kan uitgroeien 
tot iemand heel wijs bv. zo’n Rabindranath 
Tagore (hij had een zeer ruwe en harde op-
voeding). 
Er is de natuurwetenschap, maar antroposofie 
wil ook kijken naar de kennis van de ziel, die 
voortkomt uit dit natuurwetenschappelijke 
denken. We zijn meer en meer bekend ge-
worden met de uiterlijke natuur, maar steeds 
ook minder betrokken en verbonden, dus 
vervreemd, van onze eigen menselijke wezen-
lijkheid – onze innerlijke natuur – onze ziel en 
onze geest. 
 
… Tot waar heeft de natuurwetenschap gelijk? 
De wereld is niet logisch, maar je moet naar 
de werkelijkheid durven zien. Men berekent 
nu wanneer de aarde haar warmtedood gaat 
sterven, maar gaat dat ook zo zijn? De na-
tuurwetenschap voert ons dikwijls weg van de 
werkelijkheid. Er bestaat ook ‘toevalligheid’ 
(wat ons ‘toevalt’). Als we RELATIE en BIN-
DING gaan bestuderen mogen we niet van de 
werkelijkheid afdwalen! Daarvoor is dit the-
ma te belangrijk voor de mens.  
Een kind is graag gehecht aan één persoon 
gedurende de drie à zeven eerste levensja-
ren.  
Als we statische bevindingen zouden gaan 
toepassen in opvoeding en onderwijs dan is 
dit alsof je zou zeggen tegen een mens die 
schilder wil worden: “Hier, lees dit boek en je 
kan schilderen.” Wetenschappelijke statistie-
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ken zijn interessant maar voor opvoeding en 
onderwijs is wat anders nodig. Je moet het in 
de vingers krijgen. Opvoeding moet je kunnen 
oefenen en leren. Je hebt geen statistiekgetal-
len nodig als je diep wil indringen in het men-
selijk wezen. Hoe leert een kind, hoe leert een 
kind tekenen, moedertaal, rekenen,..? Hoe 
kan leren beginnen? 
Wat zijn de voorwaarden tot leren en ontwik-
kelen? 
Wat geeft het kind zelf aan ons?  
Opvoeden moet je oefenend leren. 
De zevenjarencyclus erkennen en leren waar-
nemen. 
Wat betekent etheromhulling? 
DAARVOOR IS MOED NODIG! MOED om naar 
het kind fenomenologisch te kijken! De mens 
waarnemen zoals we de natuur fenomenolo-
gisch waarnemen. 
MOED OM FENOMENOLOGISCH NAAR EEN 
KIND TE KIJKEN. (bloost dit kind of is het eer-
der bleek, heeft het koude of warme handjes 
en voetjes, is zijn blik open en vertrouwens-
vol,…?) Er zijn latente krachten in het kind 
aanwezig (zoals ook latente warmte aanwezig 
is), die er met het krijgen van de eigen per-
soonlijkheidstanden uitkomen, maar die eerst 
nog gebonden waren aan het fysieke lichaam 
van kind. Het etherische was nog één met het 
fysieke lichaam tot vóór het zevende levens-
jaar. De etherkrachten doorvormen en boet-
seren het fysieke lichaam nog gedurende de 
eerste 7 levensjaren. Rond het zevende le-
vensjaar zien we hoe de persoonlijkheids-
tanden uitgroeien, melktandjes worden uitge-
duwd, beenderen gaan groeien, de strekking 
in hals, taille, bekken en ledematen wordt erg 
opvallend. Het knokige, het verhardende, dat 
wat ‘HALT’ geeft aan de mens, wordt rond het 
zevende levensjaar uitgestoten. Onze beende-
ren gaan in de drie dimensies staan. De ziel is 
teruggehouden materie, dus het kind mag niet 
te vlug in de verkalking en verbening geleid 
worden zodat de ziel de mogelijkheid vindt om 
in het nog weke, warme lichaam in te dalen. 
De voorwaarde voor het kind om oefenend  
te gaan spelen en vertrouwen, veiligheid, 
geborgenheid, etherische omhulling te erva-
ren is een diepe hechting en verbondenheid 
met zijn opvoeder. 
 

Wat we aan het kind geven, geven we hem 
voor het leven; dus ook relatie en hechting. 
Het intellectualisme moet uit alle opvoedings-
ideeën verdwijnen. Het hart van de kinderen 
moeten we opvoeden. Men moet aan zelfop-
voeding doen en ook een hart ontwikkelen 
voor pedagogie ‘an sich’. Wat moet er gebeu-
ren dat pedagogie weer een hart bekomt?” 

 
Hoe bereik je een veilige hech-
ting voor je kind?
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1. Door vanaf de conceptie en bij de ge-
boorte voor je kind ‘te gaan’. 

2. Door rust, fijngevoeligheid, sensitivi-
teit, continuïteit, ritme, regelmaat en 
diep respect voor het nog kosmische 
wezen van het kind aan te brengen.  

3. Door stille aanraking en voedende 
aanwezigheid. In het Duits noemt 
men de tijd van het zogen ‘Der Stil-
lzeit’. Hierin ligt een grote wijsheid.  
De tijd dat je je kindje zelf voedt, is 
een stille tijd. Op dit ogenblik is niets 
zo belangrijk als moeder en kind.Tele-
foon, GSM, televisie, PC, alle scher-
men… zullen uit zijn. Grotere broer of 
zus leert deze ‘stille-tijd’ ook te res-
pecteren en houdt zich even terug. 
De baby zal voelen dat er momenten 
zijn waarop niets zo belangrijks is als 
hij. Dat is een belangrijk fundament 
voor het kind zijn latere zelfwaarde-
gevoel, zelfrespect van het kind, ook 
zijn respect voor anderen en zijn die-
pe hechtings- en relatievermogen 
met een vertrouwenspersoon. 

4. Een hoofdvertrouwenspersoon die 
vanaf de geboorte voor het kind zorgt 
in een interactief proces van warme, 
moederlijke liefde. 

5. Een veilige haven zijn voor je kind, in 
sensitiviteit, beschikbaarheid, voor-
spelbaarheid, open en eerlijke com-
municatie,  warmte. Het is boeiend 
om te zien hoe het kind dan de hech-
tingsrelatie aangaat. Enerzijds komt 
daarin de eigen aard van het kind 
naar voren, anderzijds je eigen aard, 
ook al wil je je eigen problemen niet 
op je kind projecteren (zelfrelativiteit 
oefenen – als je iets herkent van je-
zelf in je kind, dan kan je het ook 
goed begrijpen.) 

6. Vooral eerst de vier basiszintuigen 
zeer goed verzorgen en voeden, vanaf 
het eerste levensuur:  
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 Het tastzintuig (symbiose met de 
moeder, zachte inwrijvingen met ver-
warmende olies, liefdevolle aanraking, 
huidnabije warmte, begrenzing, huid-
begrenzing, BAKEREN (boekje: ‘Regel-

maat en inbakeren’ van Ria Blom): geeft 
basis- en zelfvertrouwen, veiligheid in 
zichzelf, hechting in zichzelf.  (preven-
tie tegen angst, valse beschaamdheid, 
afstomping, valse bescheidenheid, te 
lage zelfwaarde.) 

 
“De ouder is de lichtgestalte die de leiding en 
begeleiding van de baby overneemt uit de 
handen van de geestelijke wereld, uit ‘de vleu-
gels van de engel van het kind’ in de eigen 
handen.”  
Dr. Helmut von Kügelgen. 
 
  

 Het levenszintuig (het welbevinden en 
de gezondheid van het kind, ritme, re-
gelmaat, natuurlijke voeding en ver-
zorging, warme natuurkleding, frisse 
buitenlucht, voldoende kwaliteitsvolle 
slaap, rust afgewisseld met spel en 
werk, het kind troosten, RITUELEN, 
DRAGEN, WIEGEN, ZINGEN, SCHOM-
MELEN, KNIESPELLETJES, OPGEVAN-
GEN WORDEN...): geeft gedragen rust 
in zichzelf en energie. (beschermt het 
kind tegen zenuwachtigheid, over-
vermoeidheid, ambivalentie). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Het tastzintuig: 
1. Belangrijk oudergedrag: acceptatie, 

warmte, toewijding, ongedeelde aan-
dacht, onvoorwaardelijke liefde, ver-
antwoordelijkheid.   

2. Kinderlijk gedrag bij ernstige versto-
ringen: Bij het afwijzen van het kind, 
het afstaan, ambivalente beschikbaar-
heid bij psychiatrische problematiek of 
bij een postnatale depressie, treden 
verstoringen op in het hechten. Eerst 
angst, dan paniek, ten slotte apathie 
of het kind wendt zich af. Er moet 
naar een plaatsvervangende hech-
tingspersoon gezocht worden (anders 
later veelal problemen in de morele 
ontwikkeling). 

 
 
 Het levenszintuig: 
1. Belangrijk oudergedrag: eigen ether-

krachten verzorgen door gezondheid 
te ondersteunen, voldoende slaap, op-
laden, welbevinden zelf verzorgen, re-
gelmaat en goede gewoonten 
aanleggen, rituelen inlassen en ver-
zorgen, empathie, mimische lichaams-
taal, taal en contact verzorgen, 
etherisch het kind omhullen met je ei-
gen etherlichaam, groeikrachten 
schenken, beschikbaar en dienstbaar 
zijn, troosten, voeden,… 
Kinderlijk gedrag bij ernstige versto-
ringen: Het kind voelt onbehagen, te-
kortkomen, bodemloos gevoel in de 
buik, oververmoeidheid, uitputting, 
zwakke etherkrachten, weinig immu-
niteit, is veel ziek, gaat slecht groeien. 
Later treedt te vroege ego-
ontwikkeling op: te wakker overleef-
gedrag, vecht-gedrag gepaard gaand 
met wantrouwen naar iedereen – 
geen relatie kunnen uithouden.  
 
Therapie: veilige nabijheid moet her-
steld en geoefend worden in de rela-
tie. 
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 Het bewegingszintuig  

(vrije, natuurlijke eigen bewegings-

ontwikkeling vanuit het liggen op de 

rug op de mat  (o.a. Emmi Pikler), 

spiertonus ontwikkelen, intentionali-

teit, onafhankelijkheid en vrijheid oe-

fenen, exploratiedrang in een veilige 

situatie, oefent korte separatie van de 

hoofdhechtingspersoon, eigen cohe-

rentie, consistentie (ik weet wat ik 

kan!). EXPLORATIE, KIEKEBOE, AVON-

TUUR IN VEILIGHEID, BEWEGEN   : 

geeft levensvreugde en levensblijheid, 

optimisme. (preventie tegen passivi-

teit, depressiviteit, boosheid, dwin-

gende onzekerheid,…) 

 
 
 

 
 

 Het evenwichtszintuig (klauteren, lo-

pen, stappen, speeltuin, evenwichts-
balken en  -koorden, op muurtjes en 
in de bomen, natuurexploratie, be-
hendigheid, atletiek,…). Ik-bewustzijn 
bij de trotsfase, voelt zich veilig bij 
zichzelf. Onafhankelijkheid en zelfres-

pect ontwikkelen. BALANCEREN, 
dat geeft zelfzekerheid en zelfstan-

digheid. (dit is een preventie tegen 
twijfelen, eenzaamheid, schijnzelf-
standigheid, verwarring, onzekerheid). 

Overcompensatie uit zich in snoep-
lust of hebzucht maar ook in het alle-
mansvriendje willen zijn. Later 
ontstaan problemen met overgave en 
afhankelijkheid, er treedt een te vroe-
ge ego-ontwikkeling op: te wakker 
overleefgedrag, vechtgedrag gepaard 
gaand met wantrouwen naar iedereen 
– geen relatie kunnen uithouden.  
Therapie: veilige nabijheid moet geoe-

fend worden in de relatie bij het ne-
men van drempels, overwinnen van 
moeilijkheden, evenwichtstoestanden. 
 
 

 Het bewegingszintuig: 
1. Belangrijk oudergedrag: Ruimte ge-

ven, hechten en loslaten oefenen, ex-
ploratie stimuleren, het kind tijdelijk 
laten gaan, balans vinden tussen af-
stand en nabijheid, wederkerigheid in 
de relatie laten ontstaan, aanzet tot 
oplossen van de symbiose. De ouders 

hebben vertrouwen in de groei-
mogelijkheden van het kind. Ze laten 
het kind ongestoord. De wereld is 
goed.  Maximale betrokkenheid bij op-

timale distantie. (bv. het kind leren al-
leen buiten te spelen – het kind weet 
dat je binnen bent en is gerust.) 

2. Kinderlijk gedrag bij ernstige versto-
ringen: voortdurend aandacht vragen, 
snoepen, hebberigheid, agressief af-
werend gedrag (bijten/knijpen/ 
duwen/trekken) en jaloezie of juist 
passiviteit, klampen, onzekerheid, 
angstige gehechtheid, angst van alle 
geluiden…) 
 

 Het evenwichtszintuig: 
1. Belangrijk oudergedrag: Balanceren 

toelaten, veel buitenspel, atletiek, 
dans, … Het kind eigen bestaansrecht 
geven. Loslaten van eigen verwachtin-
gen, acceptatie van de eigenheid van 
het kind. De eigenheid van het kind 

wordt zichtbaarder. Duidelijk en con-
sequent zijn, begrenzen, ik-bood-
schappen kunnen doorgeven, een 
ROTS zijn voor het kind. (niet bang zijn 
voor wat neens van je kind). Je eigen 
innerlijk zielenevenwicht tonen. Eigen 
labiliteit overwinnen. Eenduidig zijn. 

2. Kinderlijk gedrag bij ernstige versto-
ringen:  Het probleem stamt vaak al 
uit eerdere fasen waarin iets mis is 
gegaan. Er ontstaat dan ofwel schijn-
zelfstandigheid en krampachtige zelf-
handhaving, of het kind kan 
onvoldoende loslaten, is krampachtig 
en blijft afhankelijk. Ook kan een kind 
dan in verwarring komen, omdat het 
niet meer weet hoe zich te gedragen. 
Het schaamt zich, voelt dan weer ge-
krenktheid, kan zich niet meer afslui-
ten, is constant overprikkeld (stress). 
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Hoe veilige hechting tot creati-
viteit en zelfrealisatie leidt en 
onveilige hechting tot een-
zaamheid, angst en machte-
loosheid leidt. 
Door zich veilig te hechten aan een ander, is 
het kind zich veilig gehecht gaan voelen in 
zichzelf. Het eigen lichaam, de ziel en de geest 
staan hem als instrumentarium ten dienste. 
Nu kan het kind zelfstandig en op eigen benen 
staand inkleuring gaan geven aan zijn leven. 
Het kind gaat rollenspelen spelen, het gaat 
zich ook stilaan verinnerlijken, wordt luiste-
rend en verstild. Het wordt creatief en vol van 
scheppende fantasiekrachten. Het handelt, 
onderneemt, neemt initiatief, is verantwoor-
delijk en wordt assertief. Het kan zich auto-
noom gaan openstellen voor een opdracht, 
het ontwikkelt voeling met de eigen mogelijk-
heden, talenten, met zijn potentie en met zijn 
zwakten en met het eigen sturende IK. Door-
dat het acceptatie en liefde mocht ontvangen 
in de vroege kinderjaren heeft het moed en 
een eigen levenswil ontwikkeld. 
Het is goed om als ouders en begeleiders van 
het kind steeds meer liefde en vrijheid aan het 
kind te geven, het kind steeds met geduld en 
respect te benaderen en het in vertrouwen te 
durven laten gaan, binnen veilige grenzen. 
Jezelf niet opdringen (maar terughouden, stil 
een kleine ambacht doen of een huishoudelijk, 
verzorgend werk,…) , het toeluisteren steeds 
intensiveren, het kind  een goed gesprek ge-
ven, het een liefdevol gebaar geven,... dit alles 
helpt het kind om zichzelf te vinden. 
 

 
“Hallo, hier ben ik!” 

 
 

Als een kind onveilig gehecht is zien we aller-
lei gedragsvormen die machteloosheid uit-
drukken. Verstorend oudergedrag zou zijn: 
aanvallen, provoceren, je opdringen, domine-
ren, overdonderen, manipuleren, (onbewust 
machtsmisbruik), zelf overactief zijn en onrus-
tig, zenuwachtigheid. Het kind leeft in on-
macht om de eigen ruimte in te nemen. De 
weigering van afhankelijkheid of juist te grote 
afhankelijkheid blijven bestaan en de eigen 
wilsontwikkeling komt onvoldoende tot stand. 
Eerst gaat het kind provoceren. Als dat niet 
helpt maakt het kind, voor zijn eigen  veilig-
heid, veel gebruik van afweermechanismen, 
zoals de bekende projectie, ontkenning, ver-
dringing, verschuiving, rationalisatie:   
Het is angstig/ambivalent, angstig/afwerend 
of angstig gedesorganiseerd. 
 
De wijze waarop de hechting tot stand komt, 
is dus van belang voor het hele verdere le-
vensloop. Hoe veiliger en gevarieerder de 
hechtingsrelaties in de kinderleven zijn, hoe 
vrijer het kind en de latere volwassene zich in 
andere relaties kan begeven en hoe minder 
blokkades er in de lichamelijkheid liggen op-
geslagen ten aanzien van het hechten in zich-
zelf. 
Het hechtingsproces duurt zo’n 18 maanden 
tot 3 jaar. Meestal rond de 7de à 8ste levens-
maand gaat de baby zich ‘vreemd voelen’ 
wanneer het in de armen ligt van een ander 
persoon dan de vertrouwenspersoon. Het 
‘vreemden’ hoort bij het natuurlijke bewust-
zijnsproces op die leeftijd. Het kind is ‘één-
kennig’ geworden omdat het gehecht is. 
Als er sprake is van een veilige hechting, kan 
een kind uitgroeien tot een zelfstandige, emo-
tioneel stabiele persoonlijkheid die in staat is 
zich flexibel en met zelfvertrouwen in allerlei 
situaties te begeven en die zich met realiteits-
zin aan de omstandigheden weet aan te pas-
sen. Goed gehechte kinderen zijn innerlijk 
stabiel en erg leergierig. De voorwaarden voor 
het  creëren van een ‘fully functioning person’ 
(zo Carl Rogers) zijn dan vervuld. Dat wil zeg-
gen dat de basis is gelegd om zichzelf op latere 
leeftijd te realiseren en het eigen karma te 
gaan vervullen. 
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Hoe geringer en dus hoe onveiliger het proces 

van het zich mogen hechten verloopt, des te 
gefixeerder wordt de hechtingsstijl en des te 
rigider en eenzijdiger worden de gedragspa-
tronen en afweermechanismen en des te 
onveiliger is de hechting, de verankering in 
het eigen lichaam. In feite is het zo dat alle 
latere relaties plaatsvinden op basis van de 
veilige of onveilige vroegere hechtingsrelaties. 
Het blijkt dat wel ongeveer de helft van de 
volwassenen zelf een onveilige hechting heb-
ben – dus zelf niet zo goed kunnen reflecte-
ren. Veilig gehechte ouders zijn eerder wel in 
staat hun eigen emotionele werkelijkheid te 
relativeren en hoeven deze niet op hun kind te 
projecteren. Ze realiseren zich dat hun kind 
een andere persoonlijkheid is met een eigen 
ervaringswereld. Het kind leert zichzelf dan 
kennen door de ziel van de ouder als een ei-
gen ik-persoon. Ze leren hun kind hoe het het 
eigen denken, voelen en willen vanop afstand 
kan gaan aanschouwen en gezond afstand kan 
leren nemen (mentaliseren). Deze kinderen 
leren om vanuit hun ik-krachten een verhou-
ding tot de eigen zielenprocessen krijgen. 
Een eigen onveilige hechting hoef je dus niet 
door te dragen op je kind. 
 
Het is niet erg als het hechtingsproces niet 
vlekkeloos verloopt, als de verstoringen maar 
opgemerkt kunnen worden, zodat er wat kan 
aan gedaan worden.  
 
Als de eigen verstoringen echter niet worden 
opgemerkt, bijvoorbeeld door oververmoeid-
heid, minder pedagogisch talent, psychiatri-
sche problematiek of ziekte of in beslag 
genomen zijn van de ouders met eigen ver-
wikkelingen of door een mogelijke ontwikke-
lingsstoornis bij het kind (bijvoorbeeld een 
autisme-spectrumstoornis), ontstaat een on-
veilige hechting, die het verdere leven kan 
blijven beïnvloeden. 
Doch partners kunnen in een liefdevolle rela-
tie heel verrijkend werken aan elkaar, eenzij-
digheden aan elkaar schaven en in openheid 
en bereidheid de relatie ‘voedend begieten’. 
Kinderen met ernstige vroegkinderlijke ver-
waarlozing ervaren vaak ‘een bodemloos 
zwart gat’ in het eigen innerlijk. Men spreekt 

van ‘bodemloze kinderen’. In geduld en liefde 
kan zich het vertrouwen in anderen herstellen. 

* 
Literatuur rond hechting en re-
latie met het kleine kind. 

- Eva Rass: Bindung und Sicherheit im Lebenslauf, 
Stuttgart 2011 

- Karin Grossmann/ Klaus E. Grossmann: Bindungen – das 
Gefüge psychischer Sicherheit, Stuttgart, 2012 

- Rudolf Steiner: Die Pädagogische Praxis – 1
ste

 voordracht 
GA 306 

- Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als 
Gründlage der Pädagogik, 3

e
 Vortrag GA 293 Dornach 

1992. 

- Bowlby,J.: Separation – anxiety and anger, Hogarth 
Press, London 1973 

- Mahler, M.S.: The psychological berth of the infant, 
symbiosis and individuation. Basic books, London 1975 

- Ainsworth M.D.S./Blehar M.C./ Walters E./Wall S.: 
Patterns of attachment:  A psycholical study of the 
strange situation, Erlbaum,Hillsdale 1978 

- Steiner, R: Die geistig-seelischen Grundkräfte der 
Erziehung. GA 305  Dornach 1991 

- Gael, M.: De missing link tussen trauma en borderline 
problematiek. Een benadering vanuit de hechtingsthe-
orie. 

- Steiner R.: Genezend opvoeden, over kinderen met een 
ontwikkelingsstoornis. Vrij Geestesleven Zeist 1997. 

- Köhler, H.: Over angstige, verdrietige, en onrustige 
kinderen. Vrij Geestesleven Zeist 1997. 

- Niemeijer M.H./ Gastkemper M./Kamps F.H.M.: 
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.  tekst 10 Hech-
ting marijke Bijloo. Koninklijke Van Gorkhum  Nl 2005 

- R. Damasio: Der Spinoza-Effekt. Wie Gefühle unser 
Leben bestimmen, München 2003;  

- K. Grossmann, K. E. Grossmann: Bindungen – das Gefüge 
psychischer Sicherheit, Stuttgart 2004;  

- A. Krenz: Kinder brauchen Seelenproviant, München 
2009; G. Roth: Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn 
unser Verhalten steuert, Frankfurt 2001  

- Armin Krenz: ‘Bindung ist Voraussetzung für Bildung 
Oktober 2011    ( A. Krenz ist Dozent am »Institut für 
angewandte Psychologie & Pädagogik« in Kiel mit dem 
Schwerpunkt »Qualität und Professionalität in der Ele-
mentarpädagogik«.  
www.ifap-kiel.de 

 

* 

http://www.ifap-kiel.de/
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Vakantie-ervaring: TIJD EN EEUWIGHEID. 
Annelies Sysmans 

 

De westzijde schijnt te roteren als de klok van de tijd , de oostzijde werkt rustgevend en gestaag.

 

 
Basiliek St. Nazaire te Carcasonne: 

Roosvenster West: De tijd. -  Roosvenster Oost: De Eeuwigheid. 
 

 

 
Rosette Westzijde: De tijd  (draaiend effect). 
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Rosette Oostzijde: De Eeuwigheid (‘zijn’) 

 

 
De tijd. 

 
 
 
 

 
De eeuwigheid. 
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Wieze-Marie en papa bij een kathedraalbezoek. 

 

Wist je datjes? 
 

Wist je dat? 

alternatieve geneeskunde ten slotte een constitu-
tionele status bereikt te Zwitserland.   Lorenzo Ravagli, Mai 2014  
Na een besluit van de Zwitserse soevereine in een referendum van 2009, was de regering verplicht om alterna-
tieve en aanvullend medische methoden meer naar waarde te schatten. Als gevolg hiervan namen de wettelij-
ke ziekenkassen sinds 2012 de medische prestaties van de antroposofische en traditioneel Chinese 
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geneeskunst, van de homeopathie en van de fytotherapie over. De “wetenschappelijkheid, doelmatigheid en 
werkzaamheid’ van de genezingsprocessen bleef doch omstreden. 
Begin mei heeft de Zwitserse minister van gezondheid Alain Berset medegedeeld, dat hij, als gevolg van de 
moeilijkheid om een akkoord te treffen over de onderzoekingscriteria, waarnaar de economische efficiëntie, 
doelmatigheid en werkzaamheid van de genoemde behandelingsmethoden beoordeeld zullen worden, deze 
methoden nu eindelijk gelijk zal stellen met die in andere vakrichtingen gelden. 

Het Zwitserse gezondheidsministerie gaat uit van – een volledige gelijkwaardigheid van de complementaire 
geneeskunde  en richt zich daarmee definitief naar de wil van de Souvereine.  

Er moeten alleen nog testen van controversiële methoden gebeuren. 
Maar hier komt weer dezelfde methodische vraag naar voor: volgens 
welke criteria zal men de werkzaamheid, economische efficiëntie en 
doelmatigheid van de betreffende methoden testen? De enige con-
sequentie vanuit het inzicht om pluraliteit in de geneeskunde te ga-
randeren, kan logischer wijze zijn om ook testmethoden te erkennen 
die compatibel zijn met de filosofie en de praktijken van respectieve-
lijke geneeskundige praktijken. 
De complementair-geneeskundige artsenorganisatie van Zwitserland 
is zeer ingenomen met het besluit van het ministerie van gezondheid. 
Volgens hen vervult de door hen vertegenwoordigde geneeskunde de 
genoemde criteria. 
De beoordeling van alle bewijzen, ontwikkeld in de laatste jaren, 
laat de vaststelling toe dat testmethoden voor complementaire en 
conventionele geneeskunde gelijkwaardig zijn. 

Aconitum napellus. Een uiterst werkzaam helend middel vanuit de ‘alternatieve’ geneeskunde. 

 
Wist je dat?  
Ouders, pedagogen, artsen en therapeuten, ook school- en complementaire geneeskunde in gesprek gaan met 
elkaar voor een betere gezondheid van onze kinderen in het stadhuis te Stuttgart? 
Stuttgart/Rathaus, Marktplatz 1, 70173 Stuttgart 
27.(09.00u) /28.(13.30u) September.2014 
“KONGRESS KINDERGESUNDHEIT HEUTE” 
Congres “Kindergezondheid vandaag.” voor artsen, therapeuten, pedagogen, kindleidsters, ouders,… 
http://www.kindergesundheit-heute.de/ 
Wat hebben kinderen vandaag nodig om gezond op te groeien? Waarom zijn er steeds meer chronische ziekten 
zoals allergieën & co, diabetes, gewricht- en houdingsproblemen, niet tot spelen komen, ….? Zeker is dat zulk 
een situatie meer samenwerking vraagt tussen geneeskunde, school en ouderlijke thuis. Het congres “Gezond-
heid van het kind vandaag” zet in op de dialoog tussen alle betrokkenen: artsen, pedagogen en ouders spreken 
met elkaar – en niet zoals gewoonlijk – over elkaar. 
Het moet dan handelen over opvoeding, leefstijl, familiale structuren, voeding, ook in dialoog met de klassieke 
als de complemetairgeneeskunde. Het programma en concept werden in nauwe samenwerking met verant-
woordelijken uit de schoolgeneeskunde, jeugdhulp, ouderbegeleiding en pedagogie ontwikkeld, zoals bijvoor-
beeld het Olgahospitaal, de Filderkliniek en de stad Stuttgart. 
 
De drie basismotieven van het congres zijn: 

1. Het kind en zijn ouders. 

2. Het kind en zijn concentratie en opmerkzaamheid. 

3. Het kind en zijn pijn. 

>> meer informatie en aanmelding 

 
Wist je dat? 
er een  ‘Uitwisselingsgroep kinderonthaal  vanuit de inzichten van de  antroposofie, België’ gestart 

is? Op zaterdag 21 juni 2014 hadden we voor de eerste maal een ‘Uitwisselingsgroep kinderonthaal  

vanuit de antroposofie, België’. De samenwerking werd als zeer vruchtbaar ondervonden en de 

 

http://www.kindergesundheit-heute.de/
http://mailings.info3.de/link.php?link=01_03_04_116_C
http://www.erziehungskunst.de/uploads/pics/Aconitum_napellus.jpg
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ontmoeting met elkaar was erg verrijkend ondersteunend. We proberen met open oog en hart naar 

de toekomst te kijken en maken voornemens om de noden van het kleine kind te beantwoorden. 

Voor de volgende bijeenkomst van zaterdag, 8 november 2014, bij vzw Saluto-Genese te Holsbeek, 

Houwaartsebaan, 55 van 09.30u tot 12.15u. zullen we weer enkele verantwoordelijken uitnodigen 

om met elkaar in gesprek en uitwisseling te kunnen gaan. 

Wie graag ook een uitnodiging ontvangt met programma  en erbij wil zijn (als onthaalouder, crèche-

leidster of toekomstige kindleidster,…?) neemt met ons contact op. 

vzw Saluto-Genese     016 623284  salutogenese@skynet.be 

Wist je dat? 
www.gesundheit-aktiv.de in haar nieuwsbrief van 05.06.2014  het artikel publiceert ‘Senkt Sonnen-
kontakt das Hautkrebsrisiko?’ waarin ons bevolen  wordt om toch voldoende in het zonnelicht te 
komen. Door gewoon te worden aan het zonnelicht (eerst korte perioden)  bouwen we zelf bescher-
mingsmechanismen op tegen de UV-stralen. Het zonnelicht is immers noodzakelijk voor de opbouw 
van ons skelet. In een nieuwe studie is de vraag gesteld of het melanoom-risico zelfs niet daalt als we 
ons regelmatig aan het zonnelicht blootstellen. Studie: JEADV 2014 (online 31.März 2014).  
Abstract der Studie   
verein@gesundheit-aktiv.de 
www.gesundheit-aktiv.de 

Wist je dat?   
de Universiteit in Mainz geïnteresseerd is in de samenhang tussen schools leren, vroeg inscholen en 
de gezondheid van het kind? Dr. Martina Schmidt, voormalig schoolarts aan de Waldorfschool van 
Frankfurt, is sterk betrokken bij het studieproject in dit verband dat nu in april 2014 gestart is. 
http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1103422986922-319/Schmidt+Final.pdf 

Wist je waarom?   
vroeg inscholen van het kind tot niets leidt? Een artikel (2012 verschenen op de site van “Institute of 
Marriage and Family, Kanada”) zet zich met argumenten uit het ‘hechtingsonderzoek’ van de beken-
de Canadese psycholoog Gordon Neufeld af tegen het te vroege inscholen. 
http://www.imfcanada.org/issues/nurturing-children-why-early-learning-does-not-help 

Wist je dat?   
er een relatie is tussen het ‘vrije spel’ (vrij en ongestoord mogen spelen) en de gezondheid en het 
welbevinden van de peuter, kleuter en basisschoolkind. (het artikel van Elisa Sobo Universiteit San 
Diego in ‘ International Journal of Play’ - maart 2014 beschrijft het onderzoek van het vrije spel in een 
Waldorf-kleuterklas vanuit de achtergronden van speeltheorie en antropologie.)  
http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1103422986922-
318/Play+and+Waldorf+education.pdf 

Wist je dat?   
(over het overbehoedde kind.) 
ontdekkingsvreugde, zelfstandigheid, durf en moed, coherentie en zelfwerkzaamheid bij het kleine 
kind onmogelijk worden gemaakt als je hen overdreven zekerheid wil bieden of hen overdreven con-
troleert. Over de aard van speelplaatsen die dringend nodig zijn! Over kinderen niet animeren maar 
gerust laten. (artikel van maart 2014 in “The Atlantic”.) 
http://www.theatlantic.com/features/archive/2014/03/hey-parents-leave-those-kids-alone/358631 

 
Wist je dat? er een prachtige video is over avontuurlijk en rijk spelen.    
"Playing for Life”  https://www.youtube.com/watch?v=-Mx_m7ItViM
 
Wist je dat? er een waldofproject is in Salvador, één van de armste steden van Brasilië? 
http://mailings.info3.de/link.php?link=01_03_04_117_9&v=QOzWWiX3njw&feature=youtu.be 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SALVA DOR (Deutsch)    (zeer aangrijpende, warme reportage)    
  

mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.gesundheit-aktiv.de/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.12488/abstract
mailto:verein@gesundheit-aktiv.de
http://www.gesundheit-aktiv.de/
http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1103422986922-319/Schmidt+Final.pdf
http://www.imfcanada.org/issues/nurturing-children-why-early-learning-does-not-help
http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1103422986922-318/Play+and+Waldorf+education.pdf
http://origin.library.constantcontact.com/download/get/file/1103422986922-318/Play+and+Waldorf+education.pdf
http://www.theatlantic.com/features/archive/2014/03/hey-parents-leave-those-kids-alone/358631
https://www.youtube.com/watch?v=-Mx_m7ItViM
http://mailings.info3.de/link.php?link=01_03_04_117_9&v=QOzWWiX3njw&feature=youtu.be
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Recepten 
 

 
Energiereepjes - natuurlijk! 
 
 
 

 Zet enkele ontpitte, fijngemaakte dadels en rozijnen in de week in warm honingwa-
ter. 

 Vul een middelgrote kom met zachte havermoutvlokjes. 
 Voeg hierbij naar eigen smaak een beetje lijnzaad, zonnebloempitten en pompoen-

pitten (eventueel roosteren), kaneel, pure chocoladestukjes, soorten bessen zoals 
cranberry, framboosjes, blauwe bessen of enkele gojibessen, beetje geraspte ci-
troenschil en appelsiensap. 

 Voeg nu ook de geweekte dadels, rozijnen in honingwater toe. 
 Laat de kom een half uurtje weken. 
 Spreid de massa uit over een ingeboterd bakpapier op ovenplaat. 
 20 minuten bakken op 150 ° en dan in reepjes snijden. 
 Voor kleine peutertjes kleine handige vierkantjes maken. 

 
 
Heerlijk op de dagwandeling en/of bij buitenspel! 
 

Buitenidee 

Takken zoeken onderweg – takken snijden – takken ontschorsen en bijvormen – alles op-
hangen met koord: Een boomklokje uit acaciahout gesneden met een handmesje. Kleine 
kruipers en peuters laten dit met hun handjes bewegen en genieten van de mooie gevari-
eerde, heldere en lichte klanken van het hout. Grotere kinderen leren het bespelen met een 
hamertje. 
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Literatuur voor de vakantie misschien? 
 

 
Michael Stellmann und Wolfgang Warner 
Die ersten sieben Lebensjahre 
Het kind vanaf de geboorte tot de schoolrijp-
heid – een medicinaal-pedagogische raadge-
ver.   
 

 

 

http://pikler.nl/stichting/producten 

 

 
een film in 5 talen of zonder taal en met 
tekstboekje.  http://pikler.nl/ 
en nog meer dvd’s! 
 

Gevonden op site: http://intrinsiek.nu/ 
(visie van Montessori en Pikler tezamen) 

http://www.geistesleben.de/urheber/michael-stellmann
http://www.geistesleben.de/urheber/wolfgang-warner
http://www.geistesleben.de/buecher/9783772550164/die-ersten-sieben-lebensjahre
http://pikler.nl/stichting/producten
http://pikler.nl/
http://intrinsiek.nu/


32 

 

 

Bewezen resultaten kinderdagverblijf 
(Pikler/Montessori) 

1. Er heerst heel veel rust in de 
groep(en) 

2. Er zijn weinig conflicten tussen 
kinderen 

3. Kinderen zijn erg zelfstandig 
4. Kinderen zijn telkens uit zichzelf 

actief bezig 
5. Kinderen hebben veel zelfvertrou-

wen 
6. Kinderen ontwikkelen zich moto-

risch stevig en in balans 
7. Kinderen spelen lang en geconcen-

treerd met aangeboden materialen 
8. Kinderen zijn talig sterk, maar kun-

nen ook dromen 
9. Kinderen laten veel sociaal gedrag 

zien 
10. Kinderen huilen weinig 
11. Kinderen eten en slapen goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kind centraal in de kinderopvang 
Opvoeden vanuit respect en contact  
Manja Haze  
ISBN: 9789088502880 

 Voor leidsters geldt: 

1. Leidsters benaderen en verzorgen 
kinderen zeer respectvol 

2. Leidsters ervaren weinig werkdruk 
3. Leidsters verwoorden veel tegen-

over de kinderen maar laten hen 
ook ongestoord en gerust 

4. Leidsters nodigen kinderen uit tot 
taal maar ook tot stilte bij het na-
bootsen 

5. Leidsters hebben nauwelijks of 
geen conflicten met kinderen 

6. Leidsters genieten (meer) van de 
kinderen en van hun werk 

7. Leidsters weten (door observa-
tie) aan te sluiten bij de behoeften 
van kind 

8. Leidsters weten variatie aan te 
brengen o.a. in hun aanbod van 
speelmaterialen 

9. Leidsters stralen rust uit en zijn 
ontspannen tijdens hun werk 

10. Leidsters zijn professioneel wat 
houding en wat kennis betreft, 
maar de norm blijft de mens.  
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Warmte, het belang van warmte voor het 
opgroeiende kind. 
Dr. Edmond Schoorel 

 
ISBN: 9789060387146 
Verschenen:16-02-2014    Christofoor 12,50 € 
Alles begint met warmte. In de kou valt alles stil. 
Kou vatten is iets wat we in ons kikkerlandje maar 
al te goed kennen. 'Warm vatten' zou het omge-
keerde kunnen zijn: gezondheid opbouwen. Als het 
iets verder gaat, noemen we het koorts. Maar ook 
koorts heeft te maken met gezond worden. In dit 
boek staat de warmte in de opvoeding centraal. Als 
die warmte zo belangrijk is, hoe kun je er dan het 
beste mee omgaan? Kun je dat opvoeden? Hoe 
kun je de warmte verzorgen? Is het belangrijk dat 
een kind ergens warm voor kan lopen? Wat is de 
rol van koorts? Welke kleding kan ik mijn kind het 
beste aantrekken? De tekst van dit boek is ont-
staan uit de dagelijkse praktijk in het Kinderthera-
peuticum in Zeist. Op ieders vakgebied ervaren de 
medewerkers dat warmte een therapeutisch pro-
ces op gang kan brengen en hoe belangrijk het is 
om die warmte goed te verzorgen. In het laatste 
deel van dit boek vertellen de medewerkers over 
de warmte in hun vak. Elementen daarvan kan 
iedere ouder bij de opvoeding van zijn kind mee-
nemen. En anders weet je naar welke therapie je je 
kind kunt sturen.  
 

 
Kim John Payne 

ISBN  9789060386842 

De internationaal befaamde gezinstherapeut Kim 
John Payne helpt ouders bij het terugwinnen van 
de ruimte en vrijheid die kinderen nodig hebben 

voor de ontplooiing van hun unieke persoonlijk-
heid. Eenvoudig opvoeden geeft hiervoor inspiratie 
en ideeën, zoals: Organiseer de thuissituatie, zorg 
voor weinig spullen en een opgeruimd huis, ver-
minder de overlast aan geluiden, straling en zin-
tuiglijke prikkels. Stel ritmes en rituelen in, 
bijvoorbeeld ontspannen gezamenlijke maaltijden 
en slaaprituelen. Neem pauzes op in het rooster. 
Zorg voor regelmatige perioden van rust.  
Beperk het gebruik van de media. Maak een tijd-
schema voor de computer- en tv-tijd van je kin-
deren en beperk zo de eindeloze stroom aan 
informatie en prikkels. Als manifest ter bescher-
ming van de 'onschuld van de jeugd' is "Eenvoudig 
opvoeden" een overtuigende gids, die laat zien dat 
het invoeren van nieuwe ritmes een weldadig 
effect heeft op het welzijn en de ontwikkeling van 
je kinderen. 

Schrei nach Geborgenheit    

Gundula Göbel 

 
 “Hoe inniger de binding van kinderen met hun 
ouders is, des te positiever werkt zich dat op hun 
latere leven uit. Steeds meer kinderen en jeugdi-
gen lijden onder zware emotionele stroringen, zijn 
sociaal opvallend en/of hebben leerproblemen. 
Auteur Gundula Göbel ziet deze ontwikkeling als 
het gevolg van bindingsonzekerheid tussen ouders 
en kind. Ze toont aan ouders hoe ze hun kind(eren) 
de beste startvoorwaarden kunnen schenken. De 
psychotherapeute maakt de lezer duidelijk waarom 
kinderen vanaf de geboorte warme geborgenheid, 
structuur, ritme en regelmaat en ook vrijruimte 
nodig hebben en hoe ouders en andere vertrou-
wenspersonen de ervaring van verbondenheid en 
hechting voor het verdere leven van het kind 
beïnvloeden.” 
 (TV Gesund & Leben, Ausgabe 10/2013) 
 
In onze manier van leven van vandaag, waar bijna 
alles tot in de perfectie georganiseerd wordt, blijft 
weinig tijd over voor het wezenlijke: het lichte, het 
geestige, de humor, de ademhaling, de geborgen-
heid in zachte aanraking en spel en de veilige, 
zekere binding van kinderen en jeugdigen tot hun 
vertrouwenspersoon (-personen). Prestatiedruk 
begint vandaag al met de geboorte, trekt zich 

http://www.briefgestoeber.de/shop-1/schrei-nach-geborgenheit/
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doorheen de crèches, de peuter- en kleuterklassen, 
de school en trekt zich tot in het beroepsleven 
door.  
Doch een goed resultaat ontstaat nooit door druk, 
stress en dwang; veel meer zijn hier zielsmatige 
gezondheid, de vrije ademhaling en de doorleefde 
bindingszekerheid de centrale sleutels. 
 
14,90 €  uitg Briefgestöber   
http://www.briefgestoeber.de/shop-1/schrei-
nach-geborgenheit/ 
 

 
 

 
Der Lebenslauf 
George und Gisela O’Neil, Florin Lowndes 
Lezen in de eigen biografie 
Verlag Freies Geistesleben, 464 pagina’s € 32,00 
Het boek van George und Gisela O`Neil en Florin 
Lowndes ontsluit de antroposofische basisinzichten 
van het biografiewerk. Hoe kan ieder zelf het eigen 
leven beter vorm leren geven? Er wordt een blik 
geworpen op andere biografieën en er ontstaan 
vruchtbare vragen voor de eigen ontwikkeling. 

  
Günther Dellbrügger 
Im Herzland 
Zur Esoterik des christlichen Jahres 
Verlag Urachhaus, 255 pagina’s € 19,90 

Verborgen en toch midden in ons dagelijks leven 
vinden we veelvuldig Christussporen. Ze doortrek-
ken ons leven als fijne goudaders. Een tweede 
werkelijkheid wordt zichtbaar, onspectaculair, 
maar diep tot het hart sprekend. Want in iedere 
mensenziel is de Christuswerkelijkheid verborgen 
als zijn ‘hartland’. 
 http://www.info3-magazin.de/4153-seiten-
anthroposophie/ 

 
Urs Weth 
Selbst-Reflexion als soziale Kernkompetenz 
Ein Blick hinter die Kulissen der eigenen Persön-
lichkeit oder: wer spricht, wenn Sie Ich sagen? 
Wirkstatt Verlag, 188 Seiten, Broschur, € 12,90 
 
Zelfreflectie in het sociale leven. Dat is een nauwe-
lijks geachte vaardigheid. We leven in een wereld 
van schijn, waarin het grootste deel is gericht op 
etiquette. Doch in de huidige tijd wordt het als-
maar belangrijker, dat mensen elkaar authentiek 
en eerlijk kunnen ontmoeten. Hoe de toekomstige 
samenleving er zal uitzien, zal afhangen van hoe 
goed we onszelf kunnen waarnemen en welke 
werktuigen we hebben, om die verschillende facet-
ten van onze persoonlijkheid beter in het licht te 
zetten. Op deze vaardigheid baseert zich elke per-
soonlijke ontwikkeling. En alleen vanuit deze zelf-
reflectie kunnen we ons eigen midden terug-
vinden, en daarmee vruchtbaar op het sociale 
werken. 
 

 
 
Die Würde des kleinen Kindes (Persephone) [Kind-
le Edition]  
Michaela Glöckler (Herausgeber), Claudia Grah-
Wittich (Herausgeber)  
michaela.gloeckler@medsektion-goetheanum.ch 
Telefon: +41 (0)61 706 42 90 
Dr. Michaëla Glöckler 

 

http://www.briefgestoeber.de/shop-1/schrei-nach-geborgenheit/
http://www.briefgestoeber.de/shop-1/schrei-nach-geborgenheit/
http://www.info3-magazin.de/4153-seiten-anthroposophie/
http://www.info3-magazin.de/4153-seiten-anthroposophie/
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Michaela%20Gl%C3%B6ckler&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Claudia%20Grah-Wittich&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Claudia%20Grah-Wittich&search-alias=digital-text&sort=relevancerank
mailto:michaela.gloeckler@medsektion-goetheanum.ch
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Kinderen en grenzen stellen - Opvoeden met 
gezond verstand Paulien Bom - uitg. Lifetime -
13.99€      ISBN 90-215-3995-0 
 

 
Paulien Bom is moeder en werkt als verpleegkun-
dige op een consultatiebureau. Zij komt met grote 
regelmaat in aanraking met opvoedkundige vraag-
stukken. De ouders die zij dagelijks ontmoet, zijn 
gewetensvol en goedwillend en hebben er bijna 
alles voor over om hun kind een gelukkige jeugd te 
bezorgen. Ze hebben vaak goed nagedacht hoe ze 
de opvoeding van hun kind(eren) willen vormge-
ven. Maar ook bij deze mensen loopt het wel eens 
anders dan ze gedacht hadden en waar is dat niet 
zo? Van tucht en discipline is er de afgelopen eeuw 
een enorme ommezwaai gemaakt naar de volledig 
vrije opvoeding waarin het kind geheel zijn eigen 
gang mocht gaan. Paulien Bom beschrijft deze 
geschiedenis nauwkeurig en allebei blijken ze hun 
sterke en zwakke kanten te hebben. We hebben 
veel gewonnen met het loslaten van de pure tucht 
en discipline en er is waarschijnlijk geen ouder die 
daar naar terug wil gaan omdat gebleken is welke 
emotionele gevolgen deze opvoeding kan hebben. 
Helemaal het omgekeerde werkt ook niet. Zoals 
gewoonlijk ligt de oplossing kennelijk ergens in 
het midden, hoewel dat midden voor elke ouder 
anders zal zijn. Paulien besluit haar boek met het 
veel zeggende Nieuw-Zeelands spreekwoord: "Er 
zijn twee dingen van blijvende waarde die men zijn 
kinderen mee kan geven: wortels en vleugels." 
  

 
Karl-Reinhard Kummer 
Impfungen 
Hilfen zur freien Entscheidung 

Best.-Nr. at2 / 48 Seiten / € 6,00* 
meer lezen 

 
Marion Debus, Matthias Girke 
Krebs als Wendepunkt 
Spirituelle und biographische Impulse 
Best.-Nr. 208 / 44 Seiten / € 6,00 * 
meer lezen  
 

 
Het etherlichaam als pedagogisch instrument 
In de opvoeding van het kleine kind 
Cornelis Boogerd  
Prijs: € 23.75   
Het inzicht in de ontwikkeling van het kind vanuit 
de antroposofie geeft het opvoeden een andere 
dimensie: je kunt inspelen op de krachten en kwali-
teiten die in die ontwikkeling hun rol spelen. Bij het 
kleine kind (tot ca. 7 jaar) zijn het de krachten van 
het etherlichaam die een wezenlijke taak vervullen. 
Die krachten drukken zich uit in onder andere 
ritme, gewoonten en nabootsing. Dit boek geeft 
aan hoe je bewust met, vanuit en aan deze krach-
ten kunt werken en geeft daartoe ook vele voor-
beelden en oefeningen. Tweede druk, gebonden, 
231 pagina’s, met illustraties. 
 
 

 
 

http://www.gesundheit-aktiv.de/shop/produktdetails/produkt/neuheiten/impfungen/?tt_products%5BbackPID%5D=1149&cHash=6be5f82fb2e1ca8dbb5919291207139a
http://www.gesundheit-aktiv.de/shop/produktdetails/produkt/neuheiten/krebs-als-wendepunkt/?tt_products%5BbackPID%5D=1149&cHash=fbd2fbe63cb1e35a0a991d5bc227b76e
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Cornelis%20Boogerd
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=3826&pag=
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Christa van Leeuwen und Bartholomeus Maris 

Schwangerschaftssprechstunde 
Medizinische, seelische und geistige Aspekte von 
Schwangerschaft und Geburt. 
Schwangerschaft und Geburt sind ein geheimnis-
volles Wunder der Natur. Die moderne Medizin 
bietet heute jedoch viele Möglichkeiten, in dieses 
Geschehen einzugreifen, Komplikationen frühzeitig 
zu entdecken und zu behandeln. Obwohl das Ge-
fühl der Sicherheit hierdurch verstärkt werden 
könnte, wird das von vielen auch als eine Bedro-
hung der Intimität dieses Wunders erlebt. Das 
geheimnisvoll Verborgene wird mit Ultraschall 
sichtbar gemacht, die Entwicklung des Ungebore-
nen intensiv überwacht, 
die Geburt kann eingeleitet und gesteuert werden. 
Die Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik 
stellen die Eltern heute vor extrem schwierige 
Entscheidungen. Wie können wir als aufgeklärte 
Menschen hiermit umgehen? Wie können wir die 
Möglichkeiten der Medizin annehmen, ohne unse-
ren inneren Bezug zum Ungeborenen zu verlieren 
und für den Zauber der Schwangerschaft unsensi-
bel zu werden? Dieses Buch behandelt nicht nur 
umfassend alle Fragen, die mit Schwangerschaft, 
Untersuchungen, 
möglichen Komplikationen und schließlich mit 
Geburt und Wochenbett zusammenhängen, son-
dern möchte auch eine Hilfe zur eigenen Urteilsbil-
dung sein. So wird neben den körperlich-
medizinischen 
Aspekten auch das Seelisch-Geistige im Menschen 
zur Anschauung gebracht. Auf diesem Hintergrund 
kann mit vielen Fragen ganz neu umgegangen 
werden. Verlag Urachhaus, 375 Seiten, gebunden, 
€ 25,00 
 

 
Mama manual 
Veel plezier van 0 tot 4 
Pauline van Wijk  
Prijs: € 16.95  Een no nonsense-boek over het 
opvoeden van jonge kinderen tot vier jaar. Daarin 

is niet alleen aandacht voor de verzorging, voeding 
en natuurlijke ontwikkeling van het kind maar ook 
voor de momenten en de dingen die niet zo soepel 
gaan, met je kind of met jezelf. Iedere ouder weet 
dat het leven niet alleen maar een roze wolk is als 
er kinderen gekomen zijn. Dit boek geeft alles een 
plaats en blijft toch positief en stimulerend 
(gebonden, 120 pagina’s, met veel kleur) 
 

 
Biologisch koken voor je baby  Sharon van Wieren  
Prijs: € 12.50  Een no-nonsense baby-
basiskookboek met meer dan 100 eenvoudige, 
gezonde recepten en handige tips. Ook over moe-
dermelk, fles- en bijvoeding. Bovendien bevat het 
praktische voedingsadviezen en een uitgewerkt 
voedingsplan. Voor baby’s vanaf zes weken tot 
twaalf maanden. (paperback, , 175 pagina’s) 
 

 
Geboorte op eigen wijze 
Thuis bevallen of in het geboortecentrum 
 Sheila Kitzinger  
Prijs: € 5.00  Steeds meer vrouwen besluiten om 
niet thuis maar in het ziekenhuis te bevallen, daar-
toe geadviseerd door verloskundigen, of aangezet 
door berichtgeving over de veronderstelde risico’s 
van de thuisbevalling. Dit boek biedt een tegen-
wicht en vormt een pleidooi voor het thuis beval-
len. Waarom is het fijn om thuis te bevallen als dat 
kan, hoe bereid je dat voor, hoe wordt je bevalling 
en de geboorte begeleid? (paperback, met illustra-
ties in kleur, 208 pagina’s) Van 16,75 voor 5,00 
 

 

http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Pauline%20van%20Wijk
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Sharon%20van%20Wieren
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Sheila%20Kitzinger
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=4678&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=4628&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=4489&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=4083&pag=187
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Je baby natuurlijk 
puur en eerlijk grootbrengen 
 Claire Gillman  
Prijs: € 17.50  Alle ouders willen het allerbeste voor 
hun kind en voor steeds meer ouders betekent dit 
dat ze op zoek gaan naar eerlijke kwaliteit. Als er 
een baby komt valt er veel te kiezen en te beslis-
sen. Over de kinderkamer, de kleertjes maar na-
tuurlijk ook over alles wat met voeding, verzorging 
en gezondheid te maken heeft. Op al deze gebie-
den is het tegenwoordig ook goed mogelijk om 
voor eerlijke kwaliteit te kiezen. In deze uitgave 
wordt een breed overzicht gegeven (verzorging / 
leefomgeving / leren / creativiteit / gezondheid / 
geneesmiddelen) met veel tips, ideeën en alterna-
tieven om tot goede keuzes te komen. (gebonden 
uitgave, 160p, in kleur geïllustreerd) 
 

 
Vaccinaties doorgeprikt 
Informeer je en kies dan het beste voor jouw kind 
 Tineke Schaper e.a.  
Prijs: € 17.90  Een zeer leesbaar en toch gedegen 
boek over het vraagstuk van het vaccineren. Zijn 
vaccinaties veilig; kennen ze bijwerkingen; waarom 
wordt er eigenlijk gevaccineerd; wat is de rol van 
overheid en media; hoe kun je anders met vaccine-
ren omgaan?  
De drie schrijfsters zijn klassiek homeopaat of 
antroposofisch arts (Noor Prent). 
(paperback, 160 pagina’s) 
 

 
Vitale voeding in het eerste levensjaar 
ABC Opvoedwijzer 3 
Marja Vijn en Petra Essink  
Prijs: € 4.75  Wat is het beste voor je pasgeboren 
baby op het gebied van voeding? Hoe lang ga je 
door met borstvoeding, wat zijn alternatieven, wat 
heeft je kind nog meer nodig en hoe maak je dat 
klaar? 
Op deze en andere vragen geeft deze brochure 
heldere antwoorden. Met recepten. 

(brochure, geniet, in kleur geïllustreerd, 24 pagi-
na’s) 
 

 
Het borstvoedingsboek 
het basisboek voor als je zelf gaat voeden 
 Hannah Lothrop  
Prijs: € 19.95  Een uitgebreide blik op borstvoeding: 
waarom het zo goed en belangrijk is, wat het in 
praktisch opzicht vraagt en betekent, wat je moet 
weten als je borstvoeding geeft, hoe je eventuele 
complicaties aanpakt, wat je doet als je zelf ziek 
bent, of als je kind ziek wordt, hoe je de borstvoe-
ding afbouwt enzovoort.  
Niet antroposofisch, wél vol inzichten en goede 
raad. (paperback, 304 pagina’s) 
 

 
Nabootsing 
Het toverwoord voor de opvoeding in de eerste 
zeven jaar - ABC Opvoedwijzer 1 
 Cornelis Boogerd • meer van deze auteur » 
Prijs: € 4.75  Een pasgeboren baby kent geen grens 
tussen zichzelf en de omgeving. Als het ouder 
wordt, gaat het die grens ervaren. Dat betekent 
(ook) dat het jonge kind leert door de nabootsing: 
het meebeleven en nadoen van wat het in zijn 
omgeving waarneemt. 
Hoe werkt die nabootsing en hoe kun je van dit 
gegeven gebruik maken in het opvoeden van jonge 
kinderen? 
(ABC Opvoedwijzer nr.1) 
 

 
Verhalen en sprookjes rond de geboorte 
 Bert Voorhoeve • meer van deze auteur » 

http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Claire%20Gillman
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Tineke%20Schaper%20e.a.
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Marja%20Vijn%20en%20Petra%20Essink
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Hannah%20Lothrop
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Cornelis%20Boogerd
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Cornelis%20Boogerd
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Bert%20Voorhoeve
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Bert%20Voorhoeve
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=3854&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=3247&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=2526&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=1686&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=1583&pag=187
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Prijs: € 24.90  Een bundel met ruim 70 sprookjes en 
legenden uit diverse landen en verhalen uit de 
mythologie, de bijbel, (kinder)boeken en biografie-
en, onderverdeeld naar drie thema’s: 
- op weg naar de aarde 
- geboorte 
- de wereld in. 
(gebonden, 354 pagina’s) 
 

 
Puur Kind Babydagboek 
Petra Weeda  
Prijs: € 12.95  Een babydagboek: om ontwikkeling 
of speciale momenten op te schrijven en met korte 
teksten over de ontwikkeling van het jonge kind, 
ook met bijdragen van een arts. 
Gebonden, illustraties in kleur, 116 pagina’s. 
 

 
Samen met je kind op weg 
Zwangerschap en eerste levensjaren 
Nicola Fels e.a.  
Prijs: € 6.90  
Drie deskundigen (een kinderarts, een gynaecoloog 
en een pedagoge) over de zwangerschap en de 
eerste jaren van het kind: wat kunnen we doen om 
de gezonde ontwikkeling van het kind te stimule-
ren? 
(paperback, 239 pagina’s) VAN 21,50 VOOR 6,90 
 

 
Tijd voor jezelf 
De eerste jaren na de bevalling 
 Tracy Marsh en Sharon Hauptberger  
Prijs: € 5.00  Iedere moeder weet het: kinderen 
krijgen is niet alleen maar leuk. Dit is een gerust-
stellend en ondersteunend boek voor moeders. 
(gebonden, 128 pagina’s) 

 
De eerste zeven jaar 
Kinderfysiologie 
 Edmond Schoorel  
Prijs: € 24.90  Standaardwerk over de ontwikkeling 
van het kind in de eerste zeven levensjaren bezien 
vanuit de ontwikkeling van het lichaam. Aan de 
orde komen o.m.: hoe ontwikkelt het etherlichaam 
zich?; ontwikkeling van de zintuigen; lopen - spre-
ken - denken en kinderziektes en hun betekenis. 
(gebonden, 268 pagina’s) 

 
Als je gaat slapen zal ik zingen 
Slaapliedjes 
 Mathilde Polee en Petra Rosenberg  
Prijs: € 6.90  
64 slaapliedjes uit de hele wereld, met tekst, mu-
ziek en illustraties in kleur en zwart-wit.  
(gebonden, 80 pagina’s) VAN 16,50 VOOR 6,90 

 
Babymassage 
Wat je zelf kunt doen voor het welzijn van je kind 
 Julia Woodfield  
Prijs: € 19.50  Over liefdevol lichamelijk contact - 
helende massage - dat noodzakelijk is voor de 
gezonde ontwikkeling van baby’s en peuters. Met 
foto’s en tekeningen. (gebonden, 118 pagina’s) 

 
Gewoon kind zijn 
Een praktische gids voor de eerste zeven jaar 
John Thomson  
Prijs: € 24.90 Op de praktijk gerichte uitvoerige 

http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Petra%20Weeda
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Nicola%20Fels%20e.a.
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Tracy%20Marsh%20en%20Sharon%20Hauptberger
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Edmond%20Schoorel
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Mathilde%20Polee%20en%20Petra%20Rosenberg
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Julia%20Woodfield
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=John%20Thomson
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=525&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=462&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=450&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=363&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=359&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=335&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=301&pag=187
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gids met een overvloed aan ideeën en inzichten 
voor verzorging en opvoeding van het jonge kind. 
(Vele illustraties in kleur en zwartwit, 352 pagina’s) 

 
Ouders en hun kinderen 
Opvoeding en ontwikkeling: een ontdekkingsreis 
 Michaela Glöckler • meer van deze auteur » 
Prijs: € 29.90  Uitvoerig standaardwerk over zo 
goed als alles rondom de opvoeding: huwelijk en 
gezin; pedagogie en gezondheid; denken, voelen 
en willen. (gebonden, 558 pagina’s) 
 

 
Kinderspreekuur 
Gezondheid - Ziekte - Opvoeding 
Michaela Glöckler en Wolfgang Goebel  
Prijs: € 35.00  Handboek over vragen van opvoe-
ding en gezondheid, op basis van de inzichten van 
de antroposofische geneeskunde en de Vrije-
Schoolpedagogie. (512 pagina’s, gebonden,geheel 
herziene en uitgebreide 5e druk) 
 

 
Groeiwijzer van één tot vier jaar 
Paulien Bom en Machteld Huber • meer van deze 
auteur » 
Prijs: € 13.90  Praktische wegwijzer over verzorging 
en opvoeding van kinderen van 1 tot 4 jaar, o.a. 
over zindelijk worden, het gezin, spel en creativi-
teit, kwaaltjes en ziekten. (164 pagina’s) 

 
Groeiwijzer van nul tot één jaar 
Paulien Bom en Machteld Huber • meer van deze 
auteur » 
Prijs: € 13.90  Praktische wegwijzer over voeding 
en verzorging van babies, o.a. over voeding en 
groei, inenten, ontwikkeling van het kind. (120 
pagina’s) 

 
Regelmaat en inbakeren 
Ria Blom  
Prijs: € 19.90  Praktische adviezen om onrust, 
overmatig huilen en slaapproblemen bij jonge 
kinderen te verhelpen. (238 pagina’s) 
 

 www.antrobuch.com 
Autonom lernen - intuitiv verstehen  
Andreas Neider  im Verlag Freies Geisteleben 
Over autonoom worden,  leren gaan, spreken, 
denken doe je zelf, voorbeeld, nabootsing,…. 
18,90 Euro 

 

http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Michaela%20Gl%C3%B6ckler
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Michaela%20Gl%C3%B6ckler
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Michaela%20Gl%C3%B6ckler%20en%20Wolfgang%20Goebel
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Paulien%20Bom%20en%20Machteld%20Huber
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Paulien%20Bom%20en%20Machteld%20Huber
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Paulien%20Bom%20en%20Machteld%20Huber
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Paulien%20Bom%20en%20Machteld%20Huber
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Paulien%20Bom%20en%20Machteld%20Huber
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Paulien%20Bom%20en%20Machteld%20Huber
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/zoek_boeken.php?q=Ria%20Blom
http://www.antrobuch.com/
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=235&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=30&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=16&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=15&pag=187
http://www.abc-antroposofie.nl/pags/meerinfo_boeken.php?boek=10&pag=187
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'Luister en zie mij’ – stappenplan voor het voeren 
van een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde 
leerlingen.    
Annita Smit, geeft leerkrachten en intern begelei-
ders een helder stappenplan voor het voeren van 
een diagnostisch gesprek met (hoog)begaafde 
leerlingen. Door aan de hand van dit stappenplan 
in gesprek te gaan met de leerling krijg je meer 
inzicht in: 
- Het denken en voelen van de leerling 
- Kennis, vaardigheden en taakaanpak van de leer-
ling 
- Het welbevinden van de leerling 
- De interesses en de belangstelling van de leerling 
Aan de hand van de casus van Bart uit groep 4 
wordt je in het boek door het stappenplan heenge-
leid. Het tweede deel van het boek is een beschrij-
ving van het spel 'Luister en zie mij' dat gratis is te 
downloaden op www.talento.nu. (spijtig van de 
karikatuurkaarten) 

 
Homöopathischer Ratgeber 4: Die homöopathi-
sche Prophylaxe bei Kinderkrankheiten 
Ravi Roy / Carola Lage-Roy 
Schutz vor Keuchhusten, Diphtherie, Polio, Röteln 
Masern, Mumps, Windpocken, Hintergründe zur 
Hib-Impfung, Appelle gegen die Impfpflicht, Folgen 
einer MMR-Impfung, Bildung von Diphtherie-
Antitoxinen nach homöopathischer Prophylaxe, 
Hahnemanns Scharlachprophylaxe. 
ISBN: 978-3-929108-22-4 

 
Monika Aly Mein baby entdeckt sich und die Welt. 
In dit boek ervaar je alles over de basisprincipes 
van de Emmi Pikler-pedagogie: opmerkzaamheid, 
respectvolle begeleiding van het kind vanaf de 
geboorte. – de eerste 18 maanden met meer dan 
100 prachtige kleurfoto’s. extra: met waarnemings-
leiddraad voor de gezonde opvoeding van de baby. 
Kösel Verlag 159 blz.  
Über inspiratives Erkennen 

 
Herzdenken 
  

Auteur en uitgever: Martina Maria Sam 
978-3-7274-5300-7    Rudolf Steiner Verlag 

 
Andreas Goyert  uitg. Urachhaus 
Magen-Darm-Sprechstunde 
Funktionelle Erkrankungen natürlich behandeln  

 
Christopher Clouder 
The Future of Childhood 
Alliance for Childhood Articles 
Edited by Sally Jenkinson, Edited by Martin Large, 
Edited by Christopher Clouder 
ISBN: 9781903458105 
De wereld veranderen in een BROEDERSCHAP, 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 
moeten we werken met mensen die een spirituele 
opvoeding willen voor het kind. Dit zal de naties 
verbinden. Als we de moed , verzorging en interes-
se opbrengen voor de problemen rond het kind, 
dan zal onze sociale cultuur zich transformeren!! 
COURAGE – CARE – LOVE! = fundament van morali-
teit. Dan is er plaats en geld voor spiritualiteit in 
ons kinderonthaal en opvoedingsplan voor 0-3 jaar. 
(tijd voor het vrije, diep verzonken, tot morele 
fantasie leidende spel.  

http://www.talento.nu/
http://www.urachhaus.de/urheber/andreas-goyert
http://www.steinerbooks.org/author.html?au=1007
http://www.steinerbooks.org/author.html?au=922
http://www.steinerbooks.org/author.html?au=474
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“Er is een Europees fonds voor het kleine kind. 
ALLES EEN NIEUWE ORDE GEVEN! Sociale imagina-
tie en creativiteit zijn nodig! Laat ons onderzoeken 
wat er kan!  
 

De spiritualiteit voor het kleine kind, zal de naties 
verenigen!”  Clouder 

 

 
Karsten Massei   Die Gaben der Bienen 
Mit 7 Kunstkarten von Franziska van der Geest/ 
Karsten Massei 978-3-85636-243-0      
Futurum Verlag. 
Vanuit een innerlijke dialoog met het innerlijke 
wezen van de bijen treden boodschappen en bete-
kenissen aan het daglicht, die tonen wat wij te 
danken hebben aan de bijen. Wie de schilderingen 
op zich laat werken zal al vlug de bijenwereld met 
andere ogen bekijken. Vele nieuwe informatie over 
darren, koninginnen, werkbijen maar ook over het 
wezen van was en honing, over de geheimzinnige 
samenwerking van de imker met zijn bijenvolken.  
 

 
Jedes Kind ein Könner  
Henning Kullak - Ublick  
Verlag Freies Geistesleben 
De juiste school voor je kind vinden – een hele 
uitdaging voor ouders. Juist wat betreft de 
Steinerscholen zijn er vele geluksverhalen maar zijn 
er ook veel vooroordelen. Henning Kullak 
beantwoordt de meest gestelde vragen, geeft een 
blik in het klasonderwijs op de Vrije Scholen en 
geeft oriëntering aan de ouders bij hun zoektocht 
naar een school, welke niet alleen in vraag komt 
maar ook goed is voor hun kind. 

 

Die sieben Lebensprozesse - Grundlagen und 
pädagogische Bedeutung in Elternhaus, Kin-
dergarten und Schule   
Ph. Gelitz und A. Strehlow  - Verlag Freies Geis-
tesleben 
Over de zeven levensprocessen die ook in de 
verschillende orgaanfuncties en in de 
levenskrachten van de mens werken: ademhaling, 
warmteregulatie, voeding, afzondering, behoud, 
groei en reproductie. Voor het kind zijn deze 
levensprocessen, die nog maar in opbouw zijn, van 
zeer grote waarde, daar ze het fundament kunnen 
worden voor een gezonde ontwikkeling. Het 
lichaam aangrijpen en het leren verwerven, 
groeien hier dan uit voort. 
 

  
Spielen macht Kinder stark   
Christine Kutik  - Verlag Freies Geistesleben 
Over vrij spelen, zelfstandig spelen, speelvreugde 
in de dag, omgeving inrichten zodat er gespeeld 
kan worden,… en speelideeën voor de 
verschillende leeftijden. 
 

 
Vital und selbstbestimmt Aktiv gegen Stress und 
Erschöpfung  
Paul Wormer  -  Verlag Urachhaus 
Het moet niet direct burn-out worden!  De gewone 
plichten van de dag kunnen aan onze 
levenskrachten knabbelen en we voelen dan hoe 
levensvreugde en welbevinden verlammen. Paul 
Wormer laat de lezer deelnemen aan zijn 
bevindingen en ervaringen als vitaliteitscoacher en 
biedt maatregelen voor de acute stressbestrijding  
alsook strategieën voor een langdurige 
heroriëntering, indien we onze zelfwaarneming 
sterken en ongebruikte levensenergie gaan 
activeren. 
-------------------------------------------------------------------- 
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Zijn we er bijna? 
 

Reizen met kleine kinderen is niet altijd zo vanzelfsprekend, nog voor u, noch voor het kind. Een klein kind wil 
er namelijk al dadelijk zijn! “Wanneer zijn we er mama? Zijn we er nu? Nu zijn we er hé!” 
Ideaal voor kleine kinderen zijn reizen waarbij ze niet te veel blootgesteld zijn aan te grote koude, te grote hitte 
of te grote luchtvochtigheid. Het doel is best ook goed bereikbaar, daar te veel en te lang reizen erg saai en 
vermoeiend voor kleine kinderen is. Ze kunnen zich helemaal niet bewegen en ze zijn zo graag in vrije beweeg-
lijkheid. Als het echt niet anders kan: in Duitsland heeft zo bijvoorbeeld de ADAC vastgesteld dat de dinsdagen 
de wegen het minst bereden zijn. 
Verre reizen zijn sowieso altijd wel een probleem. Het kind kan zich geen voorstelling maken waarheen het 
reist en heeft ook helemaal geen verhouding tot de weg en de afstand. 
Een reis in de tropen is heel moeilijk te maken met kleine kinderen (los van het financieel plaatje). De lieve-
lingsreizen voor kinderen zijn nog altijd naar een bekende plek, niet té ver weg en goed bereikbaar en best voor 
langere tijd op de bekende plek. Zo is bijvoorbeeld de tijd van 3 weken, de tijd waarbij het gewoontelichaam 
van het kind zich goed gaat voelen en zo écht ergens ‘aankomen’ kan met zijn volle levenskracht. Op die manier 
wordt het kind er echt gezonder van. Als we dit alles in overweging nemen blijven er immers nog genoeg vra-
gen over die jonge ouders zich stellen als we met kleine kinderen op reis gaan. Zo is samen zingen in de auto en 
samen spelletjes doen altijd een treffer!  
Een blije en deugddoende reis en zomervakantie! 

 

 
 
Uit: “Gouden Liedjes & Versjes voor de Goudskinderen”  
(200 Gouden  Liedjes, Versjes en Gebarenliedjes en Spelletjes voor de allerkleinsten met beschrijving en tekenin-
gen van de hand- en lichaamsgebaren en met audio-DVD  (114 liedjes ingezongen door de altsopraan Guinevere 
Schneider.)   

boekje + audio-DVD:  24 + 8 €  bestellen bij    salutogenese@skynet.be 

mailto:salutogenese@skynet.be
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Het kleine kind mogen begeleiden  -  een weg naar 
vreugde, verwondering, time-out en less is more. 

Annelies Sysmans 

 
 

Door het samen vegen en dweilen van de stenen vloer, kan een kind plots zo zijn kijk op de wereld 
totaal veranderen. Het kan op vele manieren de wereld bekijken of door de wereld gaan – een 

nieuwe virtuele werkelijkheid ontstaat - plots ziet het zulke prachtige dingen! Bloemen komen 
tevoorschijn uit het licht, 
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speelplanken, zwembadjes, tafels hangen vastgekleefd aan het gras, baden houden regenwater vast, 

wolken vormen een zacht tapijt waarop je wandelen kan, mensen wandelen op hun hoofd in de 
lucht. Ja, iedere mogelijkheid is er één. Onbevangen, verwonderd en open voor iedere verrassen-
de situatie van onze schepping en samenleving, is het kind. 
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            Grassen groeien uit zandwolken, zeeplassen worden tot lucht- en lichtdromen.

 
 
Lieve kind, dank voor je nieuwe kijk die je me geeft op onze wereld. Jij legt stenen, jij graaft 
je voetjes onder het zand, jij tekent jouw hiërogliefen in het zand en legt je moddersporen 
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op bepaalde plaatsen neer, jij raakt de boomschorsen aan en spreekt met de wolken, lieve 
kind, jij hecht je aan mensen die je omhullen en dragen, je meert aan in deze thuishaven op 
je zo eigen manier, moedig, open, loyaal, tolerant en liefhebbend. Je komt aan in je thuis die 
je ook zelf bent – je bouwt je huis stevig en harmonisch op en doorwarmt het met levens-
licht en enthousiasme, je  gaat wonen in jezelf en vuurt hierdoor de wereld aan.  
Jan Moeyaert , intendant van KunstenfestivalWatou / Zomer 2014, spreekt hierover bij de 
aankondiging van ‘Klein geluk in tijden van overvloed’ de volgende mooie woorden die ik 
hier wil aanhalen: 
“Veel mensen blijven hun leven lang op zoek naar hun intellectuele, gevoelsmatige, fysische of geografische thuisplek: een 
plek om gelukkig te worden: soms uit onweerstaanbare drang, la condition humaine zeg maar, soms uit nood gedwongen, 
vluchtend om voor zichzelf en hun familie een betere leefomgeving te vinden. Veel mensen vinden dat niet iedereen zo-
maar van plek kan veranderen. Vluchten is niet zomaar toegestaan. Je moet een goede reden hebben. Je moet over de 
juiste papieren beschikken. Je moet weten waar je plaats is. Gedomicilieerde duiven zijn definitief geringd. “Belonging”, 
ergens thuis horen, is één van de diepste noden van de mens. Die verankering is een fundamentele voorwaarde om geluk-
kig te kunnen worden. Vinden we die vandaag niet meer in onze directe omgeving dan compenseren we dat door op reis te 
gaan of door aansluiting te zoeken met virtuele communities via het wereldwijde net. Desnoods zetten we via Facebook 
een bijna dwangmatige zoektocht in naar “likes” die daar, meestal vrijblijvend, voor het rapen liggen. Ergens bij horen geeft 
ons het gevoel aanvaard te worden in een sociale, politieke, culturele of economische groep. Het geeft ons een gevoel van 
veiligheid en welzijn, van tevredenheid en geluk. Sommige mensen kiezen er voor om nergens toe te behoren. Anderen 
worden door de groep geweerd op basis van soms ondefinieerbare, persoonlijke, culturele, historische of sociale grenzen of 
nog andere barrières. Kiezen en gekozen worden. Er bij horen of niet. Het wordt maatschappelijk voor elk menselijk indivi-
du steeds dwangmatiger. We leven in tijden van absurde overvloed: keuze zat in soorten mensen, meningen, belevingen en 
bijzondere en doodgewone dingen. Of zoals schilder Hervé Martijn het formuleert: “Dagelijks krijgen we een overdonde-
rende stortvloed van zintuiglijke waarnemingen te verwerken. Elke dag opnieuw moeten wij die vloedgolf informatie selec-
teren, organiseren en interpreteren. De perceptie van dit alles wordt steeds meer onze virtuele realiteit.” Die 
ongebreidelde informatiestroom is een verplicht nummer geworden. Het is een zenuwslopende lawaaierige file geworden 
die ons belet om inzicht en harmonie te bereiken. In een wereld die meer en meer gedefinieerd wordt door consumptie, 
keuzestress en prestatiedrang zijn we meer en meer wat we bezitten. De jacht is open, 24 uren op 24, 7 dagen op 7….. 
Soms zit het zelfs in een kleine, voor sommige mensen minderwaardige, lithografie waar een groot verhaal achter zit. Je 
moet er oog voor hebben. Je moet er tijd voor maken. Volg de raad van de eminente schrijver/graver Hugo Camps in één 
van zijn wijze graafwerken: ‘Maak tijd voor introspectie, voor schoonheid en ontroering: een vertraagde gang naar geluk is 
groter geluk.’ “ 

Lieve kind, ook samen met jou onderweg zijn, zorgt voor verlangzaming, voor meer poëzie, 
voor meer durf, meer moed, meer plaats voor scheppingsdrang en originaliteit, meer inner-
lijke beweging en voor het inzicht dat het bij jezelf begint, misschien met ook wat loyaliteit 
en positieve tolerantie.  Dank voor je kindheid die ik mag meemaken en mijn kijk verandert! 
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Zinvol spelen met bewegingen, handelingen en gebaren die ikzelf bedenk. Ik bewoon steeds meer mijn eigen 

lichaam als mijn aller-eigenste huis. Ik leer mijn vrije bewegingsmogelijkheden kennen. Tweehandigheid, over-

kruisingen, enthousiasme, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden mijn werktuigen. Nieuwsgierig en leer-

gierig voor iedere nieuwe ervaring ga ik op waarnemingsavontuur: temperatuur, tastgevoel, welbevinden, vrije 

zelfbeweging, zoekend evenwicht, klank, geluid, visuele indruk, geur, smaak, taal en begrippen, gedachten en 

ik-beleving,… Ik wil! Ik voel! Ik denk! IK SPEEL!  .  

 
’s Avonds verwerk ik mijn ervaringen in de speelhoek – mijn diertje gaat in badje, later wordt het badje zijn 

bedje. Welterusten gemberworteldiertje!      begin juli 2014 - Staf is 1 jaar en 8 maanden 
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Grova Karl met kleinkind. 

 

“Grova, wanneer gaan we in de spoetnikcabine?” 
 

“Straks, mijn lieve jongen. Als iedereen is moegespeeld. Jij mag dan de schoppen en emmertjes nemen. We 
gaan er dan aan de voorkant in. Als we allen binnen zijn, gaat de cabinedeur dicht – dan mag jij op de startknop 

drukken en tellen we af tot tien. Dan vertrekt de spoetnik” 
 

“En zijn we er dan, Grova?” 
 

“Neen, dan zijn we er nog niet, dan vliegen we nog tot honderd, allemaal in de cabine en aftellen.”    
 

“En dan, zijn we er dan, Grova?” 
 

“Ja, dan zijn we er! Dan komen we aan in een heel ander land, een ander land, een land waar we stilletjes zijn. 
De achterdeur van onze cabine gaat open en dan zijn we in het ander land waar we mogen eten en dan stilletjes 

aan naar bedje gaan.” 
 

“Ja.” 
 

“Dag, lieve zee!”   “Dag lieve zee en zand!   Slaap jij ook lekker zee! Tot morgen!”    
 

 
 
 
                                                                                   Een deugddoende  zomertijd! vzw Saluto-Genese  
 

 
 

 


