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Wolken geplooid, gevouwen, gebroken
als hangende bergketens zon-doorgloeide luchtstromen hemelsblauwe zeeën, meren,
rivieren en bijrivieren uitgespaard Ik adem,
vlieg mee met de vlucht van een late vogel
op zoek
naar mijn avondplek stil luisterend naar de ether die baart.
10 oktober 2016 Herfstervaring. A.S.
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…… Stil luisterend …...
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Lidmaatschap 2016 – ‘17
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523-0456682-81 of mail ons:
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‘DE ZONNEKINDEREN’
Feestelijke opening van kleinschalige antroposofische kinderonthaal te Gent op
zaterdag, 27 augustus 2016.
Op 17 augustus kwam de uitnodiging voor de feestelijke opening van het kinderonthaal ‘De
Zonnekinderen’ te Gent. Dit was helemaal niet onverwachts, daar het nieuwe project al maanden
lang in de ether hing. Met een ongelooflijke drijfkracht, inzicht en enthousiasme werden plannen voor
een kleinschalig kinderproject gesmeed. Het kinderonthaal zou beginnen met 5 kindjes onder het
derde levensjaar om dan later uit te breiden naar 10. Felicia Vandecasteele en Shirin Eimermacher
genoten de opleiding voor crècheleidster te Zeist en namen deel aan de pedagogische
uitwisselingsgroepen bij de vzw Saluto-Genese. Voorlopig zullen ze werken als onthaalouders om dan
later een zelfstandig kinderdagverblijf te worden.
Hun plannen werden grondig en verantwoordelijk voorbereid. In april/mei, op één van onze
bijeenkomsten vernemen we van de twee leidsters hun enthousiaste plan. Iets later, 5 juni 2016
ontvangen vele mensen de aankondiging van een crowdfunding-campagne die op 10 juni ’16 begint.
Ze willen eind augustus de eerste kindjes in ‘De Zonnekinderen’ ontvangen. Intussen wordt er een
geschikt huis gevonden in de Myosotisstraat, 31 te 9000 Gent, in een levendige, volkse arbeidersbuurt
ten noorden van de stad. Binnenkoer, schuur en tuin zijn erg stil en hoog ommuurd zodat de tuin tot
een rustplek wordt. De schenkingen lopen binnen, de tikker telt, warme harten openen zich,
daadkrachtige handen en voeten schieten in gang, vele werk- en denkdagen worden ingericht. In
verbazend korte tijd, op 17 juni, is de nodige opstartsom van € 7.000 bij elkaar gesprokkeld door vele,
vele ontsloten harten. 32% van de som werd al de eerste dagen geschonken door de dichtste
vrienden, familie en betrokkenen. Ze blijft in stijgende lijn groeien. De campagne verspreidt zich als
door open vensters en deuren naar de juiste kandidaten en een warme verzorgingsstroom komt vrij.
Op een overzichtelijk en ook sfeervolle website vinden we de ontwikkeling van de campagne, ook
hulplijsten, een lijst voor nog gezochte materialen en de agenda van snel op elkaar volgende
werkdagen. Ook via de stadswebsite wordt de actie ‘De Zonnekinderen’ gevonden. De leefruimten
worden gesaneerd en handig en gezellig ingericht. Men doet het met de middelen die men heeft,
sober, eco, met verstand en realistisch. Een geborgen terrasje voor buitenslapertjes wordt getimmerd
aan het huis achteraan. Fleurige bloempotjes brengen het leven en het water. Nieuwe elektriciteit
wordt gelegd, nieuwe ramen worden gestoken (koude en lawaai blijven buiten nu bij het slapen), ja,
ook de achterliggende tuin wordt tot een sfeervolle leef-, speel- en slaapkamer, want er zullen in de
nabije toekomst ook enkele kindjes buiten slapen in open tuinbedjes onder dak. Op de laatste dagen
wordt nog een mooie zandbak aangelegd, gevormd en gevuld met (zee)zand en stenen er omheen.
Een kippen- en konijnhok is klaar. Hoe alles dan precies georganiseerd zal worden, kan zich alleen
maar door diep vertrouwen, diep inzicht in het wezen van het kleine kind, gezond verstand,
doorzetting en originaliteit verder ontwikkelen. Aan de praktische en sfeervolle inrichting van de
verschillende leefhoeken valt op te merken hoe goed deze leidsters zich hebben ingeleefd en
voorbereid in de vele kleine en ook allerkleinsten noden van deze ouders en hun kindjes.
We genieten van een zonnige keuken, handige wasruimte, mooie eethoek met ovale tafel voor allen,
kruip-, klauter en bewegingshoek, park, twee verzorgingstafels, speelhoek, slaapkamer, inkomgang
met handige vestiaire voor jasjes, schoentjes, pantoffeltjes en een laag bankje voor de allerkleinsten
en ontvangsthalletje voor ouder en kind met mandjes voor verzorgings- en reservekleedjes.
Gordijnen werden genaaid, deuren geschilderd, de schuur opgeruimd, de koer geveegd, dit alles tot
enkele uren voor het openingsfeest! Blije vrolijke en trotse gezichten verwelkomen ons! Wij zijn mee
blij! Een warme oase voor het kleine kind is gecreëerd met liefde, vanuit schenkende mensenhanden,
harten en gedachten. Verfrissend kruidensap wordt ons aangeboden, heerlijk verwengebak en lekkers
door de leidsters, ouders, grootouders en vrienden gebakken,… we worden in kleine groepjes
rondgeleid door Felicia en Shirin en krijgen duidelijke uitleg en informatie over het leventje dat zich
hier zal afspelen. Wat mij zo ontroert is de bevinding dat dit project volledig past op de
initiatiefnemende mensen. Ontroerend hoe gesprekken en warme ontmoetingen plaats hebben rond
opvoeding, kinderen en antroposofie. Een ouderkring met in hun midden spelende, kleine baby’s op
een dekentje ontwikkelt zich in de levendige tuin, appeltjes rijpen en gloren aan de boom, spelende
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baby’s, ontdekkende kruipertjes en verwonderde, spelende peutertjes voelen zich omhuld, vrij en
geborgen.
“… en onder de mensen zag het kind hoe alles voorbereid was. Er stond een bedje, er lagen dekentjes, en het
kindje kon zien hoe het bedje nog leeg was en hem passen zou. Er lagen hemdjes, broekjes klaar en ook
luiertjes, en het kind wenste zich heimelijk daar naartoe. – Daar wil ik wonen, daar wil ik spelen, daar wil ik
groeien en zijn, daar kan ik ongestoord spelen en water drinken – sprak het zachtjes in zijn sluimerdroom, en
de engel knikte en sprak: kom, volg mij dan. Het is daar goed. (...)”

Dank je Felicia en Shirin en alle helpende mensen waardoor dit werkelijkheid werd!
We willen jullie heel veel geluk en drive toewensen met de arbeid en de juiste inspiratie voor ieder
kindje *!
Veel geluk Zonnekindertjes en iedereen die erbij hoort, de wasbare luiertjes liggen klaar, het flesje olie
voor jullie billetjes staat ernaast en de groentjes en fruitjes halen we morgen op de zondagmarkt,….

Info De Zonnekinderen:
Felicia Vandecasteele
Shirin Eimermacher
Adres: Myosotisstraat 31 9000 - Gent.
https://dezonnekinderen.be/
dezonnekinderen@gmail.com
https://dezonnekinderen.be/ondersteunons/materiaallijst/
je kan nog steeds contact opnemen voor
eventuele materiaalhulp.

8

speel- en kruipruimte

ouders en kindjes verkennen
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luifeltje inkom ouder en kind / verzorgings- speel- en eethoekhoek

buitenterrasje voor hangmatbedjes buiten.
verslag: Annelies Sysmans (voor vzw Saluto-Genese)
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HET BOEK IS ER! Dank aan alle voorintekenaars!

GEBAREN VAN LEVEN Hoe groei-en
omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de
opvoeding van het kleine kind.’

Woensdag, 23 november verschijnt het studieschrift ‘GEBAREN VAN LEVEN. Hoe groei- en
omhullingsgebaren ons kunnen inspireren bij de opvoeding van het kleine kind.’
Het schrift telt 280 pagina’s en is een studie over de nog ongeboren mens. Hierbij ligt de klemtoon op de geestelijke
oorsprong van alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten van waaruit de levenskiem uit de
onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden de samensteller van dit studieschrift Annelies Sysmans met
eerbied, achting en verrassende verbazing. Door het bestuderen van de embryologie en haar spirituele dimensie ontstaat er
een steeds ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender kan worden. Naast een eerste inleidend
deel over het vruchtbaar worden van de groeicellen volgt het eigenlijke hoofdstuk over de embryologische fasen die de mens
doormaakt. Overzichtelijke en kleurige tekeningen illustreren de snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van de
kiemcel die vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is van de welkomhetende omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om de latere levensomgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te richten.
De vele omhullingsorganen die het embryo beschermden, voedden en het een diepe verbondenheid schonken, verlaten bij
de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig bij de geboren mens als zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke
begeleiding. Een vierde deel in het schrift handelt onder andere over de ongeborenheid, over de vraag of de hormonale
voorbehoeding een vlucht of een zegen is en over de spirituele betekenis van de placenta. Dit is ook een studieschrift over
nieuw ouderschap en ook zeer boeiend lesmateriaal voor leraren van jongeren.
We hebben steeds meer een individualistisch zelfbeeld, maar een kind kan pas zichzelf worden als er een betekenisvolle
‘andere’ – de eerste vertrouwenspersoon – een diep verbond in liefde met hem aangaat. De blik en de warmte, de pulsering
van het levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij wordt liefgehad en ‘kind mag zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders
werden. We leven vandaag in een cultuur, waarin ‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’ een ontwaarding kennen. Dit
inzicht roept ons op tot wakkerheid.

de verkoopprijs 35 €.
Elk verkocht exemplaar komt volledig ten goede aan de ondersteuning van kinderdagverblijven en
onthaalouders in België, die werken vanuit de inzichten van de antroposofie en aan inrichting van
opleidingsdagen vanuit de inzichten van de antroposofie voor ouders, crècheleidsters, onthaalouders,
grootouders, verzorgers en therapeuten van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.
Saluto-Genese v.z.w. Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd
Aangesloten bij de International Alliance for Childhood www.salutogenese.be salutogenese@skynet.be
Triodos Bank: 523-0456682-81
BIC: TRIOBEBB / IBAN: BE 36 5230 4566 82 81
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Het boek is per 23 november verkrijgbaar via MAIL: salutogenese@skynet.be
onze website: www.salutogenese.be

Ook bieden wij u hierbij graag bundel 29 aan als bijhorende studieliteratuur:
Bundel 29 : “DE LEVENSGEBAREN VAN DE ONGEBORENEN - in verband gebracht met gebaren en
spelmotieven in een opvoeding en ontwikkeling van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.”
aan € 12 (als u
beide publicaties besteld)
Voorstudie: Levensgebaren van de mens na de dood –
kunnen ze ons misschien inspireren voor het begeleiden
van de mens?
Studie: Gebaren van Leven van vóór de geboorte –
kunnen ze ons inspireren voor het begeleiden van het
jonge kind?
a. De pre-conceptionele levenssituatie in de geestelijke
wereld.
b. De embryologische levenssituatie. Uit de geest, in de
aarde.
Gedicht van Nelly Sachs ‘Koor van de ongeborenen.’
Gedicht van Walt Whitman (uit “Grashalmen”) ‘Het lied
van mijn eigen Ik’.

TEKEN JIJ OOK DEZE PETITIE? WERELDWIJD –
NOG 178 DAGEN!
https://www.openpetition.de/petition/online/digital-kita-nein-ja-zukonstruktiven-bildungsinvestitionen

Digital-KITA? - NEIN! // Ja zu konstruktiven
Bildungsinvestitionen!
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Kalender.
Nationaal:
Zaterdag, 18 maart 2017
Het fysieke lichaam als dienaar van het
etherlichaam. Oefenen rond de integratie
van de oerreflexen.

!
!
!
!
!
!
!
!

Zaterdag, 2O mei 2017
Lezing met Dr. Helena Maryns:
Duidelijke begrenzing,
beschermingsfactor voor stress,
geschenk voor veerkracht bij ziekte.
09.30 opmaat met euritmie
met Erna Kint

09.45 Lezing: Dr. Helena Maryns, antroposofisch
arts in het Therapeuticum te Gent
11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.00 verderzetting lezing + vragenstelling
12.30 Afsluiten met het sprookje: Het levenswater.!
leden 8 € / niet leden: 15 €
adres: Rudolf Steinerschool ‘De Teunisbloem’ zaaltje
Elyzeese Velden, 8 9000 – Gent
!!!!!!!!!!

allen van harte WELKOM!!

09.30 opmaat met pentatonische kinderliederen
lente met Cristina Agace
09.45 workshop:Het fysieke !lichaam als dienaar van
het etherlichaam. met Aagje Dolhain
!
!

(Kleuter- en bewegingsjuf in Rudolf Steinerpedagogie)

!
11.00
Pauze met koffie, thee en koek
!
11.30
verderzetting
workshop: oerreflexen
!
integreren.
12.30 Afsluiten: samen zingen van een lied.

met Cristina Agacé

soepel schoeisel en beweeglijke kleding meebrengen
a.u.b.?
adres: Rudolf Steiner Kleuterschool ‘De Wingerd’ te
Brasschaat, Zwemdoklei, 3

Zaterdag, 29 april 2017
Horen en waarnemen vragen tijd.
09.30 opmaat met euritmie met Erna Kint
10.00 Pentatonische liederen en gebarenspelen voor
de allerkleinsten met Cristina Agace en A. Sysmans
11.00 Pauze met koffie, thee en koek
11.00 verderzetting workshop pentatoniek en
gebarenspelen
12.30 Afsluiten: voorstelling: beeldend verhaal
voor kleine kinderen.
euritmiepantoffels, klokkenspel, belletjes en of liertje
meebrengen zo je dit hebt, a.u.b.?
adres: nieuw initiatief: ‘De Zonnekinderen’ te Gent –
juist adres nog niet bekend.
Inschrijven voor deelname per mail of tel:
Onthaalouder: 20€ (per thuis, dus ook
als u deelneemt met 2)
Kinderdagverblijf: 50 € (ook al neemt u
deel met het hele team)
IBAN: BE 36 5230 4566 8281

salutogenese@skynet.be

!

!!!!! voor onze cursisten:
Lezing met Dr. Helena Maryns verplaatst naar zaterdag 20 mei 2017
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www.lichtbaken1917-2017.be
schrijf in aan verminderde prijs nog tot 15 november ‘16
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!
!
!
!
!
!
!

door!Bernd!Ruf!en!collega’s!

Voorkomen èn genezen
Steinerpedagogie!als!preventieG!en!traumapedagogie!!
Helend!werken!in!tijden!van!angst
zaterdag 14/1/2017
van 10u00 tot 17u30
MSV De Es
Diksmuidelaan 227
2600 Berchem
Info en inschrijven:
www.steinerscholen.be/
vorming/

De!wereld!van!vandaag!dringt!vaak!met!heftige!beelden!
van!natuurrampen,!conflictsituaties,!
vluchtelingenstromen,!bomaanslagen,!…!de!
belevingswereld!van!onze!kinderen!en!jongeren!binnen.!
En!dan!hebben!we!het!nog!slechts!over!het!grote!
’geweld’.!Ook!kleine,!op!het!eerste!gezicht!
onbeduidende,!gebeurtenissen!kunnen!de!kinderen!
kwetsen!
Hoe!kan!en!kind!omgaan!met!pijn,!onzekerheid!en!angst!
en!toch!gevoelig!blijven!voor!wat!er!rondom!hem!
gebeurt!zonder!depressief!of!apathisch!te!worden?!
Wat!is!trauma,!in!zijn!vele!gradaties,!hoe!ontstaat!het,!
wat!doet!het!met!de!mens!en!wat!kunnen!we!er!als!
leraar!of!opvoeder!aan!doen?!
!Vanuit!een!rijke!praktijkervaring!en!antroposofisch!
menskundige!inzichten!kijkt!Bernd&Ruf!naar!trauma!in!al!
zijn!gradaties.!Daarbij!reikt!hij!hulpmiddelen!aan!om!door!
middel!van!een!tijdige!en!doelgerichte!aanpak!het!
zelfgenezend!vermogen!van!de!mens!te!bevorderen.!
Bernd!Ruf!is!schoolleider!van!een!steinerschool!in!
Karlsruhe!en!werkt!over!de!hele!wereld!in!oorlogsG!en!
rampgebieden!aan!preventie!van!trauma!bij!kinderen!
Deze!studiedag!is!een!organisatie!van!de!Pedagogische&
Begeleidingsdienst&Steinerscholen,&&i.s.m.&
deBegeleidingsdienst&Vrije&Scholen.!
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Internationaal
Bildungskongress : 13.01. - 15.01.2017 in Stuttgart
aanmelden: http://www.bildungskongress2016.de/index.html

"Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder....” De ontwikkeling van het kind als
voorbeeld voor zelfontwikkeling, met o.a. Michaëla Glöckler, Johannes Greiner, Dr.
Christoph Hueck, Prof.Dr. David Martin.

Fachtagung für Kleinkindpädagogen mit M. Glöckler, C. Grah-Wittich, B.
Huisinga : 27.01. - 28.01.2017 in ‘der hof’ Niederursel.
aanmelden: bildungsstaette@der-hof.de
“Wie die Gesundheit der Kinder und der Betreuerinnen durch sinnvolle Abläufe
gefördert werden kann.”

7,50 €
https://shop.waldorfkindergarten.de/de/wie-beziehungsvolle-pflegeselbstlernen-krippenalltaggelingen.html&xaf26a=05dde8ef43ef39f21410cbd617b5825b
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zelf mogen bezig zijn.
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Samen met kinderen een zuurdesempje maken voor brood.
dag 1
1 kg biologische bloem (speltbloem geeft een mooi resultaat, maar tarwe kan
ook). Neem een glazen schaal waar ongeveer een liter zuurdesem in past. Weeg
op de eerste dag 100 gram bloem af en meng dit in de schaal met ongeveer 100
ml water tot een mooie, gladde massa. Het moet ongeveer zo dik zijn als
griekse yoghurt.
Zet nu de schaal gewoon in de keuken (op kamertemperatuur) met een
vochtige doek erover of met de deksel los op de schaal, zodat de lucht kan
ontsnappen.
dag 2 en 3
Roer het mengsel ’s ochtends direct na het opstaan en ’s avonds voor het naar
bed gaan goed door en als het even kan tussendoor ook nog een keer.
dag 4
Als het goed is zitten er nu luchtbellen in de desem en heeft het een lichtzure
geur. Mooi! Als je pech hebt ruikt de desem extreem zuur en ziet het er vies uit.
In dat geval moet je niet aarzelen: weggooien en overnieuw beginnen. Niets
aan te doen en niet zeuren, de volgende keer lukt het wel.
Soms is je zuurdesem nu nog niet actief. Er moeten echt een flink aantal bellen
te zien zijn, anders is de desem nog niet goed genoeg. Af en toe duurt het
gewoon één of twee dagen langer. Zo lang de desem niet stinkt of er vies uit
ziet loont het de moeite het nog enkele dagen te proberen.
We gaan nu de desem ‘voeden’. Voeg hiertoe 100 g bloem toe en wat water,
zodat het weer een mooi, plakkerig deegje is. Zet het weer met een vochtige
doek of een losse deksel apart.
dag 5
Je hebt als het goed is nu een mooie, actieve zuurdesem. We gaan nu voor de
laatste keer voeden: voeg nog eens 100 g bloem en wat water toe en zet het
weer apart. Je moet het nu minstens een uur of 8 laten staan.
dag 6
Nu moet je even plannen, want een zuurdesemdeegje moet lang rijzen. De
laatste voeding van dag 5 doe je best ’s ochtends. Dan heb je ’s avonds een
actieve desem en kan je bakken.
Een rest van de desem in de koelkast zetten voor het volgende brood.
Zuurdesembrood:
Ingrediënten:
• 350 g zuurdesem
• 500 g volkoren tarwe- en/of speltmeel
• 100 g bloem
• 2 tl zout
Zoals bij dag 6 aangegeven, maak je ’s avonds de deeg voor het brood.
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 Meng het meel met het zout en maak een kuiltje.
 Giet hierin de zuurdesem en voeg 250-350 ml lauw water toe. Het
aandeel water verschilt, omdat niet ieder zuurdesempje even dik is. Begin
gewoon met 200 ml en voeg steeds, al knedend wat toe. Kneed net
zolang tot je een mooie, elastische bal hebt.
 Leg het deeg in een schaal met een vochtige doek erover en laat het de
hele nacht rijzen.
 Neem de volgende ochtend een cakeblik (met bakpapier) van 26 cm lang.
 Kneed het deeg nog eens flink door, doe je dit niet dan krijg je hele grote
luchtgaten in je brood. Flink kneden dus!
 Leg vervolgens het broodje in het bakblik en laat het nog eens een uur of
wat (2, 3 of 4 uur) rijzen onder een vochtige doek. Het moet nu in
omvang verdubbeld zijn.
 Verwarm de oven, minstens 200 graden, als het kan 230 graden en zet
het blik in de oven. Spuit nu nog even met een plantenspuit wat water in
de oven en zet de timer op 30 minuten. Verlaag de temperatuur na 5
minuten naar 200 graden en als het brood nog een kwartier moet naar
170 graden.
 Haal het brood na 30 minuten uit de oven, klop even om te horen of het
hol klinkt.
En klaar! Een smakelijk, pittig broodje of vele kleine zuurdesembroodjes!
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Kinderen hebben gelukkige ouders nodig.
(interview met Anna Tardos door Sebastiaan Jüngel, in Wochenschrift für Antroposophie ‘Das
Goetheanum’ 28 oktober 2016)

De kinderpsychologe Anna Tardos behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Pikler-Kleinkindpedagogie. Deze is ook de basis voor vele
Waldorfinrichtingen. Op een warme lentedag is Anna Tardos op het eind van de
Conferentie voor het kleine kind in het Goetheanum bereid voor een interview.
Ze vertelt ons over haar werk (onverstoord door de grasmaaier in de tuin
ernaast).
Waarin is het wezen van het kleine kind zo typisch?
De pasgeborene is vanaf het allereerste begin een sociaal wezen. Als de
volwassene tot hem spreekt, hem op de arm draagt, hem erkent, ervaart hij al
dadelijk contact en toewending van het kind naar zich toe. In tegenstelling tot
een volwassene neemt het kleine kind zeer veel door de handen, door de stem,
door de mimiek van de moeder, ja, over het geurzintuig waar. Heel snel komt
dat eerste sociale glimlachen – vanaf zowat 8 à 9 maanden is de relatie tot zijn
vertrouwenspersoon zo gegroeid dat ze individueel en persoonlijk is.
Als de hechting zo huidnabij is, hoe zie je dan opvang buitenshuis?
Vooral in het eerste levensjaar is het belangrijk dat de moeder zelf voor het kind
zorgt: zo kunnen ze zich beiden leren kennen, elkaar verstaan – en zo ontstaat
ook de eerste belangrijke binding. Als het kind in een inrichting komt, is dat een
grote verandering in zijn leven. Een gedeelde verzorging heeft het ook reeds
thuis, namelijk door moeder en vader en soms ook door de grootmoeder.
Elisabeth Fivas heeft in haar onderzoeken aangetoond dat kleine baby’s van
slechts enkele maanden oud een andere relatie heeft met verschillende mensen
– met moeder, met vader maar ook met de grootmoeder. De nieuwe personen
moeten langzaamaan in het leven van het kleine kind worden ingeleid. Er is een
hiërarchische opbouw voor het kind. Dat is bijzonder belangrijk als het kind
buitenshuis wordt verzorgd en begeleid.
Wat moet er gedaan worden om de overgang zo harmonisch mogelijk te
maken?
De allereerste en tevens belangrijkste voorwaarde is, een nieuwe
vertrouwensvolle relatie op te kunnen bouwen met de tweede
vertrouwenspersoon. Het kind is daartoe bereid, maar heeft hier de wijze
ondersteuning van de volwassene nodig. Daarom is het heel belangrijk dat er
een gewenningsperiode is.
Waarin bestaat de ondersteuning?
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Enerzijds gaat het over hoe het kind wordt overgegeven van de moeder naar de
‘onthaalmoeder’. Natuurlijk is het heel belangrijk hoe de leidster in de crèche
het kind ontvangt, of zij vol begrip en empathie omgaat met het kind. De
moeder verstaat haar kind dat zich uit of iets toont; het kind op zijn beurt leest
in haar mimiek, in haar gebaren en lichaamshouding of de moeder hém
verstaat. Dit op elkaar ingespeeld zijn, deze vanzelfsprekende resonans laat zich
niet zomaar aan een crècheleidster overdragen. Men moet het kind in de crèche
dus zeer goed leren kennen. Dit vraagt tijd, waarnemingsvermogen,
invoelingsvermogen, rust en aandacht.
Wat kan het verschil maken in het overgangsproces?
Dat is verschillend in de verschillende leeftijden. Iedere gewenningsperiode is
een verhaal op zich. Het kind is nieuwsgierig, maar uit ook zijn moeilijkheden,
protesteert als de moeder – ook al is het voor eventjes – het kind in deze
nieuwe omgeving alleen wil laten en hem verlaat.
In het tweede levensjaar zijn de moeilijkheden in het algemeen opvallend.
Vanaf het derde levensjaar kan het meermaals gebeuren dat het kind zich
werkelijk al op voorhand verheugt om in de kindergroepen met zijn rijke
aanbiedingen, te komen spelen. Dan verloopt de gewenningsperiode tamelijk
gemakkelijk. Maar toch kan het in deze leeftijd ook nog tot moeilijkheden
komen: ik herinner me een meisje dat vanaf de derde week in de crèche
problemen met eten en slapen kreeg.
In iedere leeftijd is het heel zeker belangrijk de overgang voldoende tijd te
geven. In het begin kan het kind nog in de aanwezigheid van de moeder
waarnemen en leren verstaan wat er allemaal gebeurt in het onthaal en zo
vertrouwen ontwikkelen, de gewoonten en verwachtingen van deze nieuwe
leefplek leren kennen. Het heeft tijd nodig om te leren accepteren met andere
kinderen in een groepssituatie te zijn.
Wat is het onderscheid tussen crèche en thuis?
De crècheleidster heeft niet de opgave om moeder te zijn voor de kleine baby in
de crèche. Haar relatie is een vriendschappelijke, een constructieve, ondersteunende toegewijde in verbondenheid te zijn. Het kind is hier niet ‘mijn’ kind,
maar meer als een soort van ‘partner’, - het kind kan in de nieuwe partnerschap
ingroeien. De thuis is veel sterker emotioneel van aard.
Een goede kribbe biedt de mogelijkheid tot een goed en evenwichtig
emotioneel leven. Hier heerst bewust een rustige atmosfeer. Door de liefdevolle
toewijding en diepe relatie kan het kind sterke en rustige zekerheid bekomen. Ik
beleef dikwijls dat de kinderen in onze kribbe, met de tijd tot zichzelf komen,
meer zekerheid, meer moed en ontwikkelingskracht tot zelfstandig handelen
krijgen. Dikwijls – als de huissituatie onrustig is – heeft de tijd in de kribbe voor
het kind een therapeutische uitwerking. Om misverstanden te vermijden: wat
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een goede opvoeder voor het kind in de crèche biedt is een professionele relatie,
een liefdevolle, begripsvolle toewending en ondersteuning en geen rivaliteit met
de ouders.
Is de crèche tegenover de thuis een idylle?
Met het bezoek aan de crèche is het kind ook geconfronteerd geworden met
nieuwe gewoonten en een nieuwe leefcultuur – alles is anders en nieuw! Waar
is alles? Thuis is er een sofa en hier niet! Waar leg ik mijn kleedjes? Dus een
volledig praktische desoriëntatie en veronzekerd worden: Waar slaap ik? Wat
doe ik met mijn fopspeen? Plots bevindt het kind zich tussen twee ‘systemen’,
met ieder zijn eigen tradities en inzichten. Ook is het dagverloop volledig
anders: thuis is het meestal eerder flexibel, in de crèche zijn er vaste regels en
tijdstippen. Dan komt er nog de groepssituatie bij. Wij volwassenen denken
dikwijls dat het kind blij is om met andere kinderen te spelen en samen te zijn.
Dat is echter niet gemakkelijk voor een klein kind, zeker niet als het de hele dag
is; In het begin beleven de kinderen naast de nieuwsgierigheid voor de ander,
ook dikwijls de angst. Ze moeten leren hoe zich met de andere te verhouden,
hoe te communiceren, hoe zichzelf af te schermen en soms te beschermen, hoe
vredevol samen te leven.
Wat heeft jou tot de pedagogie van het kleine kind gebracht?
Ik interesseer mij al vanaf het allereerste begin voor kinderen: als jong meisje
dacht ik er aan om een school op te richten als een club voor kinderen, met
zwembad en tennisplaats er aan. Dat was echter niet realistisch. Ik heb
psychologie en pedagogie gestudeerd en nadien aan de Uni lesgegeven. Na de
revolutie van Hongarije van 1956 moest ik de Universiteit verlaten en
onderwees ik in een basisschool. Ondertussen kreeg ik eigen kinderen. Ik
onderhield me veel met mijn moeder, Emmi Pikler, over opvoeding, ze had me
dikwijls geholpen. Met haar ontstonden onze eerste artikels over opvoeding in
de familie. Zij stelde voor dat ik in de normaalscholen pedagogie zou gaan
onderrichten. Ze moedigde me ook aan in het Lockzy-heemhuis waarnemingen
door te voeren. En zo gaf ik les in de hogeschool en in de namiddag deed ik de
waarnemingen in het weeshuis; langzaamaan groeide ik in in het pedagogische
leven. Als mijn derde kind geboren werd zei mijn man: anderhalve
arbeidsplaats en drie kinderen is misschien te veel. Dan heb ik de school en het
lesgeven verlaten.
Hoe leerde je de Waldorfpedagogie kennen?
Ute Strub, een vroegere Waldorfleerling en psychotherapeute was erg
geïnteresseerd in het werk van mijn moeder. Ze kwam hiervoor naar Budapest.
Ik geloof dat dat mijn eerste ontmoeting was met de Waldorfpedagogie. Later
kwam ik in de mogelijkheid om verschillende Waldorfinrichtingen voor kinderen
te mogen bezoeken. Sinds vele jaren hebben we bijna altijd Rudolf
Steinerschool-pedagogen erbij in onze opleiding.
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De Waldorf- en Piklerpedagogie zijn verwanten. Er zijn veel gelijkenissen
tussen, vooral de respectvolle, vredevolle atmosfeer in deze inrichtingen, het
erkennen van de grote waarde van zelfwerkzaamheid, wonderbaarlijke eenvoud
en natuurlijk speelgoed, de liefde voor de natuur.
Er zijn ook verschillen. Ik heb de indruk dat er in de Waldorfpedagogie veel
tradities zijn: bijvoorbeeld het vele zingen gedurende de dag en de activiteiten;
ik ben niet tegen het zingen, het is echter spijtig dat men het verpast om juist
in de zo belangrijke verzorgingsmomenten niet echt en intiem samen stil te zijn,
samen te beleven wat er tussenmenselijk gebeurt, in stilte – in plaats hiervan
willen Waldorfpedagogen zingen. Ook is de Waldorfpedagogie veel later
uitgebouwd voor de allerkleinsten. Rudolf Steiner betoonde dat de kinderen in
de eerste drie levensjaren thuis zouden zijn. De realiteit is dat vele kinderen,
ook al hele kleine baby’s, buiten de familie moeten worden opgevangen. Vele
pedagogische tradities zijn in de Waldorfinrichtingen niet voor de allerkleinsten
aangepast – je kan de tradities van de kleuterklas niet zomaar toepassen op
baby’s. Veel meer speciale individuele toewijding, verzorging en een speciaal
aanvoelen van ieder kind individueel is hier nodig. Daar horen ook speciale
organisatorische opgaven bij (tijd om waar te nemen, tijd voor de arts,….).
Waarop ben je, wat betreft u werk, trots?
In psychologische vakliteratuur lees je dikwijls dat het niet mogelijk is om
kleine kinderen in een crèche tot gezonde kinderen op te voeden. Andere
onderzoeken hebben echter aangetoond dat Dr. Emmi Pikler kon bereiken dat
kinderen ook in een tehuis gezond en omhuld kunnen opgroeien.
Hoe is dit mogelijk? Beeldend gesproken: als men een bloem van de weide of
uit het woud in huis brengt, moet men – opdat ze ook het jaar erna overleeft
– alles over zijn levensomstandigheden en voorwaarden weten: welke aarde
heeft deze bloem nodig, welk licht, welke temperatuur, hoeveel en welk
water,…? Hoe was haar samenhang met het woud, met de weide... Emmi
Pikler en haar team hebben geweten wat het kind nodig heeft, uit welke thuis
het kwam, wat een echt kinderleven is. Daaruit groeide een psychologische en
pedagogische structuur met concrete raadgevingen, voorstellen, doch niet
gewoon methode of recepten geven. Ieder kind had zijn geschiedenis,
verleden en biotoop. Hiermee werd rekening gehouden.
Hoe is uw relatie tot de Waldorfpedagogie?
In ons weeshuis hadden we een kind dat met een complexe ziekte zonder
dijbeen geboren was. Zijn leven en ontwikkeling was niet gemakkelijk. Als het
vier jaar werd zochten we een kleuterklas. De staatskleuterschool had het kind
niet opgenomen. Uiteindelijk vonden we in onze buurt een Waldorfkleuterklas.
Dat was een zeer rijke en schone ervaring, bijzonder voor het kind, maar ook
voor ons!
foto’s rechts: slapen in groep
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Heb je voor ouders concrete wenken?
Ik geef uit principe geen goede raad. Goede raad en oplossingen geven is
gevaarlijk. Ouders zijn ouders. Emmi Pikler was een erkende, ervaren en
begaafde kinderarts, maar ook zij schreef in haar boek voor ouders:
“Lieve lezer, als je van mijn boek verstaan hebt wat je met je kind allemaal niet
zou mogen doen of dat je met je kind geen plezier mag hebben, dan leg je mijn
boek beter weer opzij.”
Als de ouders problemen hebben – hun kind slaapt niet door, eet niet goed, wil
niet even alleen blijven, kan niet alleen inslapen - , dan stellen ze vragen. Wacht
tot ouders vragen aan je stellen, en dan zoeken we gemeenschappelijk, samen,
naar een oplossing. Ik heb met de tijd de ervaring opgedaan: “je kan met
raadgevingen ook ouders storen.” Maak ouders gelukkig.
Het kind heeft een lieve, eerlijke moeder nodig. Kinderen kunnen in
verschillende familiesituaties gelukkig zijn. Kinderen hebben daarom gelukkige
ouders nodig.
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www.pikler.hu
een prachtige film over opvoeding in
achtzaamheid en liefde, Emmi Pikler

https://youtu.be/O_mAA5jcqhc

http://www.pikler.hu/gyerm
ekfilm/

“Kinderen en ouders hebben behoeften. Hoe kan men hen rechtvaardig
behandelen, zodat beide zijden zich goed en gelukkig voelen?” Anna Tardos

Anna Tardos (Emmi Pikler’s dochter)
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Emmi Pikler

Anna Tardos, psychologe, Congres: Kind in beweging’.
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vrije bewegingsontwikkeling vanuit de eigen focus- en oprichtingsimpuls.

27

“Kinderen en ouders hebben behoeften. Hoe kan men hen
rechtvaardig behandelen, zodat beide zijden zich goed en
gelukkig voelen?”
Anna Tardos (Pikler-LÓckzy-Gesellschaft Ungarn)- Daniela Pichler-Bochner (PiklerHengstenberg-Gesellschaft Österreich)
In de laatste jaren konden we in onze opleidingen een groeiende interesse in kwaliteitsverbetering van kinderonthaal in crèches waarnemen. Kinderen in de eerste drie levensjaren
hebben van zich uit nog niet de natuurlijke behoefte om in een groepssituatie te leven met vele
andere leeftijdsgenoten. Anderzijds ontstaat door de verplichtingen en behoeften van ouders de
noodzakelijkheid om kinderen voor een deel van de dag, voor de gehele dag of soms voor zelfs
langer dan een ‘werkdag’, de kinderen naar een crèche of gezinsonthaal te brengen. Pas als we
dit feit erkennen, kan de kwaliteit binnen crèches en gezinsonthaal verbeteren. Het is
noodzakelijk de behoefte aan veiligheid, geborgen zekerheid, een vertrouwensrelatie, coregulatie, de ontwikkeling van hun zelfgevoel en van hun zelfwording te erkennen en deze
duidelijk te onderscheiden van kinderen die ouder zijn dan drie jaar.
Voor een klein kind is het niet eenvoudig om zich van zijn ouders af te scheiden, om een nieuwe
relatie op te bouwen in hervonden vertrouwen en om zich aan de nieuwe situatie en persoon
aan te passen. Het moet hier weer opnieuw ‘ingroeien’. Het heeft regelmatig weerkerende tijden
van ongedeelde aandacht en toewijding nodig met de nieuwe vertrouwenspersoon en dit
afgewisseld met vrije tijd om zelfgestuurd te spelen en zelf op onderzoek te kunnen gaan. We
moeten onszelf confronteren met het feit dat een onthaal van kleine kinderen, dat niet
aangepast is aan de noden en behoeften van deze allerkleinsten, ook negatieve uitwerkingen
kan hebben op hun gezonde en harmonische ontwikkeling. Onderzoeken zoals deze van Agathe
Isreal en Ingrid Kerz-Rühling hebben aangetoond dat het diep inwerkende uitwerkingen kan
hebben als kinderen onder omstandigheden opgevangen worden, die niet overeenkomen met
de basisbehoeften van deze kleine kinderen. Kinderonthaal van de allerkleinsten gaat over
toewijding, vertrouwen, overgave, zich invoegen, zich oriënteren, ritmiseren in rust, zich
individualiseren, relatie aangaan, achtzame en liefdevolle zorg bij alle kleine en ook grote
fysieke, zielsmatige en geestelijke behoeften.
Krippen-Kinder in der DDR - Frühe Kindheitserfahrungen und ihre folgen für die
Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit. 2008 - Agathe Isreal en Ingrid Kerz-Rühling
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Laat ons ons de wezenlijke vragen stellen: Wat beleeft het kind in de crèche?
Welke toewijding en relatie bekomt het van ons?
Hoe kan de verzorging in het onthaal een zo hoge kwaliteit hebben, dat de
ontwikkelingsbehoeften van geborgenheid, vrijheid, liefde en gezondheid vervuld
worden en er geen schadelijke invloeden zijn?
Onze expertisegroep – de Hongaars- /Duitstalige ‘Pikler-Krippen Arbeitsgemeinschaft’ – heeft
hierover vele jaren gereflecteerd, en het was niet gemakkelijk de wezenlijkste antwoorden in 10
punten samen te vatten en hierin een passende ordening en volgorde te vinden. Het
belangrijkste lijkt ons de kwaliteit in de omgang en relatie met het kind en het recht op een
liefdevolle en ondersteunende relatie in vertrouwen met de volwassene(n).
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Als het kleine kind in een crèche geen persoonlijke band ervaart met zijn opvoeder, heeft het
weinig mogelijkheid zich goed te ontplooien. In tegenstelling hiermee kan een hoge relatiekwaliteit ook een positieve werking hebben en een constructieve kindertijd schenken aan het
kind in het onthaal. Voelt het kind zich geborgen en liefgehad in het onthaal kunnen de vele
rijke mogelijkheden en de schenkende relaties hem verrijken en gezondheid geven. De ouders
kunnen zich mede door deze gedeelde zorg voor het kind positief en inspirerend ondersteund
voelen in hun opvoedkundige taak als ouder(s) voor hun kind.
In de 10 punten hebben we samengevat welke voorwaarden er vervuld moeten zijn opdat
kinderen zich in welbevinden zouden kunnen ontwikkelen. Kleine kinderen leren door eigen
ervaringen wat ze nodig hebben. Maar ook een bewust opgebouwd ritmisch dagverloop en het
voorbeeld van de volwassene leren hem wat er nodig is.
Geïnspireerd van de algemene U.N.-Kinderrechten willen we sensibiliseren met deze 10 punten.
We hopen dat deze ‘Conventies van de rechten voor kinderen in de crèche’ tot nadenken
stimuleren en kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen voor de vele vragen in het
kinderonthaal. We hopen ook dat ze bijdragen tot een gekwalificeerde bijscholing.
We geloven dat deze ‘Rechten voor kinderen in de kribbe’ en ook voor andere buitenfamiliale
opvangsituaties in de vroege kindertijd inspirerend kunnen zijn.
We hopen, met de inrichting van deze ‘Conventies van de rechten voor kinderen in de crèche’
een bijdrage te kunnen leveren, dat kinderen in de kribbe een goed en rijk leven kunnen leiden.”

“Wezenlijk is het, dat het kind zo mogelijk vele dingen ZELF ontdekt.” Emmi Pikler
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Conventies van de Rechten voor Kinderen in Crèche.
door het PIKLER-LÓCZY-GESELLSCHAFT UNGARN

Ieder kind dat in de crèche gaat:
1. heeft het recht, als persoon geaccepteerd en met respect en begrip, tactvol
en achtzaam behandeld te worden. Het heeft het recht, voor iedere nog zo
kleine uiting van agressie in ontmoetingen met volwassenen, zij het door
woorden of door daden, in verdekte of open vorm, beschermd te worden.
2. heeft recht een aandachtsvolle, liefdevolle en ondersteunende relatie met
de volwassenen - die hem onthaalt, verzorgt en zijn fysieke, psychische en
geestelijke behoeften in achtzaamheid nakomt - te genieten.
3. heeft het recht op een gezonde levenswijze en een lichamelijk welbevinden:
zijn voeding, zijn kleding, voldoende vrije beweging en vrij spel zowel buiten
als binnen, voldoende slaap en rust – dit steeds rekening houdend met zijn
individuele aard en behoeften.
4. heeft het recht om bij de verzorging aan het lichaam een persoonlijke
verzorging te mogen ervaren zonder haast, spoed en stress.
5. heeft het recht op continuïteit en stabiliteit in zijn persoonlijke relaties, in
zijn levensomstandigheid, in de materiële wereld zoals ook in het
voorspelbare van het dagverloop en de transparantie ervan. Het kind heeft
het recht dat het mee kan inwerken op zijn omgeving en deze mee kan
vorm geven en zo ook een positief beeld van zichzelf kan krijgen.
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6. heeft het recht dat de volwassenen hem begeleiden bij zijn ontwikkeling en
groei en deze ook bevorderen, rekening houdend met het individuele ritme
van ieder kind – het niet confronteren met verwachtingen waarvoor het nog
niet rijp is.
7. heeft het recht voldoende en geëigende mogelijkheden aangeboden te
krijgen om zelfstandig actief te kunnen zijn, zich door vrij spel en vrije
beweging te kunnen ontwikkelen en door de volwassenen interessevol te
worden begeleid in zijn exploratiedrang.
8. heeft het recht om in zijn sociale ontwikkeling in een groep van kinderen zo
ondersteund te worden dat het zich goed en zeker voelt.
9. heeft het recht om de eigen emoties tot uitdrukking te mogen brengen,
medegevoel en empathie te mogen ervaren in zijn vreugden, verdriet, angst
of lijden en ondersteuning te mogen ervaren voor de ontwikkeling van zijn
gevoelens en ook van zijn groeiend sociaal gedrag.
10. heeft het recht dat de opvoeders onderling in een goed contact leven en er
een voortdurende uitwisseling is met de ouders en zodat er een brug
gecreëerd wordt tussen thuis en crèche. Het kind heeft het recht dat er
rekening wordt mee gehouden dat de tijd doorgebracht met de eigen
familie de belangrijkste is, ook tijdens de opvangtijd in de crèche.

PIKLER-LÓCZY-GESELLSCHAFT UNGARN www.pikler.hu
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PDF speelmateriaal Emmi Pikler door Martin Plackner atelier: http://piklerhengstenberg.at/wp-content/uploads/2014/09/pikler-geraete-katalog2014.pdf
Martin Plackner Werkstatt für Spiel und Pädagogik katalog 2014 www.spielzeugmacher.at
Tel. +43 (0) 7667 · 8662
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Over de eerste Waldorf-Kleuterklas – Stuttgart 1926.
Over de start van onze Waldorf-Beweging voor de vroege Kindertijd. (foto’s van o.a. de
basisschool,bovenbouw en de arbeiders-ouders)

Uhlandshöhe – Waldorfschule Stuttgart.

Waldorfpedagogie
(latere foto)

voor

de

kleinsten.
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Een Waldorfschool voor de kinderen van de
arbeiders van het Waldorf-AstoriaSigarettenfabriek.

Naast het school lopen door de kinderen
kregen ook de arbeiders op
dinsdagvoormiddag verschillende vakken
en iedere avond cursus: frans, zang,
Russische literatuur, geschiedenis,
algemene vorming. Op zaterdag tekenen,
dit naast het werk in de fabriek.
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door Susan Howard
De eerste “officiële” Waldorfkleuterklas werd geopend in de eerste Waldorfschool in Stuttgart
in 1926, een jaar en een half na de dood van Rudolf Steiner. Nochtans werd er al vroeger een
eerste poging ondernomen, waarover minder bekend is. Ik heb verschillende
tijdschriftartikels doorgenomen, ook ongepubliceerde manuscripten en nota’s van
gesprekken om het volgende verhaal samen te stellen over het prille begin van onze Waldorfbeweging voor de Vroege Kindertijd:
Zelfs al voor de opening van de eerste Waldorfschool in 1919, had Rudolf Steiner gesproken
over het belang van de eerste zeven levensjaren en hij had zijn spijt betuigd over het feit dat
de leraren de kinderen pas in de klas kregen nadat deze vormende periode afgerond was:
“De leraren nemen kinderen aan om op te voeden die al een zekere leeftijd hebben; en ze
moeten er rekening mee houden dat ze deze kinderen in de klas krijgen nadat ze in het
vroegste stadium van hun leven reeds van de ouders een zekere opvoeding – of een
verkeerde opvoeding - gekregen hebben. Dat waar we naar streven, zal pas bereikt kunnen
worden op het moment dat de mensheid zo ver geëvolueerd zal zijn dat ouders zullen
begrijpen dat kinderen zelfs op heel jonge leeftijd speciale noden hebben wat hun opvoeding
betreft.” (de openingsles uit ‘De leer over de mensheid of de basis van de menselijke
ervaring)

Elisabeth von Grunelius (1895-1989)
Vijf jaar eerder, in 1914, had Steiner Elisabeth Grunelius ontmoet, een 19-jarige onderwijzeres
uit de Elzass in Duitsland, die net haar opleiding tot kleuterjuf in Bonn had beëindigd.
Elisabeth had Steiner’s Theosofie gelezen, en ze besloot om te gaan helpen bij de bouw van
het Goetheanum in Dornach, Zwitserland. Ze sloot zich aan bij een groep kunstenaars die
onder Steiner’s supervisie werkten aan houten reliëfsculpturen voor het nieuwe gebouw.
Elisabeth bleef gedurende 18 maanden in Dornach, terwijl ze werkte aan het houtsnijwerk en
lessen bijwoonde van Rudolf Steiner tot ze haar studies over de vroege kindertijd aan het
Pestalozzi-Fröbel Seminarie te Berlijn verderzette. Later werd ze aangetrokken door de pas
geopende Waldorfschool in Stuttgart.
Op het moment dat de eerste Waldorfschool in 1919 haar deuren opende, vroeg Rudolf
Steiner aan de leraren om een lokaal vrij te maken voor de kleuterklas, maar dat bleek niet
mogelijk. De financiën waren beperkt en de klassenraad verkoos de beschikbare ruimte voor
te behouden voor extra graadklassen. Later, in 1920, sprak Rudolf Steiner opnieuw met het
bestuur over het belang van de kleuterklas: “Het zou beter zijn dat jullie de kinderen al van
in de kleuterklas zouden hebben. Hoe eerder je ze kan hebben, hoe beter. Zo zou je kinderen
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kunnen aannemen die nog niet oud genoeg zijn voor school… Het zou heel goed zijn als we
kinderen konden aannemen in de eerste zeven jaren van de vroege kindertijd. Uiteindelijk
zouden we ze jonger in de school moeten krijgen, het is minder belangrijk wanneer ze ouder
zijn.”
Na een bezoek aan een lagere schoolklas kon men hem horen uitroepen “we hebben
kleuterklassen nodig! we hebben kleuterklassen nodig!” Hij vroeg de leerkrachten om een
lokaal vrij te maken voor een kleuterklas, maar opnieuw zeiden ze dat dat niet mogelijk was.
Volgens een latere commentaar van Elisabeth Grunelius, leken de leerkrachten het belang
van een kleuterklas niet in te zien.
Steiner herinnerde zich Elisabeth van in Dornach, en hij vroeg haar om een zestig pagina’s
lang voorstel uit te werken over hoe men met kleuters van 3 tot 5 jaar kon werken. Ze
probeerde maar voelde snel aan dat ze hiertoe niet in staat was omdat ze geen ervaring had
met jonge kinderen.
“Ik voelde dat ik eerst ervaring moest opdoen. Men kon niet zomaar aan tafel gaan zitten en
dit eventjes uitwerken. In deze tijd kan men het zich misschien moeilijk voorstellen dat er
ooit een tijd was waarin nog niemand bewust gewerkt had met de mogelijkheden tot
nabootsing van het kind. We moeten er goed aan denken dat lagere schoolleerkrachten les
geven maar dat een kleuterleidster door haar leven en haar levenshouding moet tonen wat
moet gedaan worden.” (uit een niet gepubliceerd artikel, Rudolf Steiner vraagt kleutertuinen,
door Elisabeth Grunelius)
Plots, in de lente van 1920, werd door een nieuw wetsvoorstel, het begin van het schooljaar
van Pasen naar september gebracht. Dit betekende dat de kinderen die eigenlijk met Pasen
naar het eerste leerjaar zouden gaan, nu geen leerkracht hadden tot september. Op Goede
Vrijdag 1920, vroeg Rudolf Steiner aan Elisabeth Grunelius of zij van Pasen tot september een
kleuterklas wou opnemen. Later zou zij dat moment als volgt beschrijven:
“Ik had mijn opleiding beëindigd en ik was ervan overtuigd dat ik zeker niet met kinderen
wou werken! Ik wou geneeskunde studeren. Ik antwoordde dan ook aan Rudolf Steiner, “ik
moet erover nadenken”, en ik stond daar maar wat in gedachten verzonken naar de grond te
staren. Terwijl ik daar zo stond, bleef hij ook staan wachten alsof hij op een antwoord van mij
wachtte. Toen ik opkeek, was ik verbaasd dat hij er nog was.
En ik dacht, “wel, als Rudolf Steiner er ook is en me helpt, dan kan ik de opdracht misschien
wel tot een goed einde brengen”! En ik antwoordde, “als u achter me staat, kan ik het aan”.
Een week later begonnen ze. Maar het was geen ideale start! Elke namiddag had ze drie uur
lang 20 kleutertjes onder haar hoede. De klas werd in de ochtend voor de 8e klas gebruikt. Er
waren vaste banken langs de muren, en zware tafels die niet verplaatst konden worden, en
de vloer was zwart geschilderd! Gelukkig was het lente en zomer en Elisabeth kon vrijwel de
hele tijd naar buiten met de kinderen. Ze had geen speelgoed of materiaal om mee te spelen.
Ze beschikte enkel over de raad van Rudolf Steiner dat meditatie de basis moest zijn van het
leven in de kleuterklas, en dat ze vanuit de imitatie moest werken – twee radicaal nieuwe
ideeën die ze nog nooit in haar opleiding over de vroege kindertijd was tegengekomen!
Later herinnerde ze zich een klein meisje dat elke dag heel hard met de deur sloeg.
Herhaaldelijk vroeg ze haar om de deur netjes dicht te doen, maar zonder resultaat. Op de
derde dag realiseerde Elisabeth zich dat ze zelf de deur nooit echt helemaal dicht deed. Dus
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wanneer het kleine meisje naar haar keek, sloot Elisabeth de deur ‘netjes’ en daarna sloot
het kleine meisje de deur elke keer ‘netjes’. Dit was toen een ongelooflijke ervaring voor
Elisabeth.
Op een keer toonde ze Rudolf Steiner potloodtekeningen die de kinderen hadden gemaakt,
waarop hij antwoordde dat het nog beter was om hen met waterverf te laten schilderen met
goede, grote borstels en met vloeiende kleuren. “Het is niet de tekening die belangrijk is, zei
hij, maar de kinderen zouden uw ‘nobele houding’ moeten imiteren – ze zouden moeten
rondsmodderen met de kleuren, in plaats van uw gebaren exact te kopiëren”. (uit een
gesprek tussen Elisabeth en de Deense kleuterleidster Ingeborg Brockman tijdens de Wereld
Kleuterschool Conferentie in Dornach in 1984) Ze liet de kinderen ook kleien: “de kinderen
konden nauwelijks wachten om hun handen in de klei te duwen en te beginnen met het
vorm te geven”, schreef ze later, en ondertussen vertelde ze sprookjes.
Ze deed de kleuterklas tot aan het eind van de zomervakantie maar daarna was het niet
meer mogelijk om verder te doen in dat onaangepaste lokaal. Er was ook een “chronisch
gebrek aan geld” en ze ondervonden nog steeds geen steun vanwege de klastitularissen.
Elisabeth Grunelius trad toe tot het Lerarencollege en ze werkte als handwerkleerkracht en
vervangster voor klastitularissen tot 1926. Ze keerde geregeld naar Dornach terug om deel te
nemen aan artistieke activiteiten - euritmie, voordracht, boetseren met klei, schilderen en
antroposofische studies – deze ervaringen vormden haar opleiding voor de Waldorf
Kleuterschool. Gedurende deze jaren bleef Rudolf Steiner er bij de leerkrachten op
aandringen om een kleuterschool te openen, en hij gaf lezingen zoals De Basis van de
Opvoeding en Basisbegrippen van de Opvoeding, waarin hij sprak over het werk van de
kleuterleerkracht. Uiteindelijk, in 1924, gaf één van de leerkrachten, Herbert Hahn, gehoor
aan de oproep van Rudolf Steiner en hij besloot om de uitdaging van de opening van een
kleuterschool op het schoolterrein aan te gaan. De nieuwe kleuterschool was klaar in 1926,
bijna 18 maanden na de dood van Rudolf Steiner. Ze werd beschreven als “barakken’ met 3
kamers, één kamer was de euritmieklas, geschilderd in “blauw-roze zoals roze malve”, de
kleur die Rudolf Steiner aangegeven had als kleur voor de euritmie. De schilderkamer was
donkerblauw, “donkerder dan de hemel”, en de speelkamer was karmozijnrood. Rudolf
Steiner had uitgelegd op welke manier bij kinderen het ervaren van kleuren , afhankelijk van
het feit of ze rusteloos, of traag enz. waren, in hun innerlijk de complementaire kleuren zou
doen oprijzen, om zo aan hun eigen noden tegemoet te komen. Voor kinderen met
slaapproblemen bijvoorbeeld, had Steiner geadviseerd om donker oranje gordijnen rond het
bed te hangen. Buiten was er een zandbak en een tuin.
Elisabeth probeerde om de activiteiten in de kleuterschool uit te bouwen vanuit haar gevoel
voor wat de kinderen nodig hadden, meditatief, terwijl ze probeerde om eerder vanuit de
imitatie te werken dan om “dingen uit de kinderen te trekken”. Op een bepaald moment had
ze een mandenvlechter uitgenodigd om in de klas te werken in het bijzijn van de kinderen.
“Hij was een jonge man , en hij had de mouwen van zijn hemd opgerold zodat de kinderen
konden zien hoe sterk hij was. Hij had een grote mand bij die hij afwerkte met grote takken.
De volgende dag, zag ik in de vestiaire rietstengels hangen aan de kapstok van één van de
kinderen, een heel teruggetrokken meisje. Ik vroeg haar waarom ze de stengels nodig had.
“Om manden te maken”, antwoordde ze. Toen ging ik onmiddellijk naar buiten en ik kocht
rietstengels en bodems voor manden en de volgende dag maakten al de vierjarigen mandjes.
Ik wou hen helpen maar ze konden het allemaal zelf. Ze zouden dat nooit hebben kunnen
doen als ze de mandenmaker niet aan het werk hadden gezien.”
Drie jaar later, benaderde Klara Hatterman, een jonge vrouw uit Hannover die zeer
enthousiast was om Waldorfkleuterjuf te worden, Elisabeth Grunelius en zij drong er bij haar
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op aan dat zij een cursus zou geven. Maar Elisabeth voelde zich te onervaren; met tegenzin
gaf ze toe om een kleine groep van 4 à 5 geïnteresseerden te ontmoeten. Maar toen ze
allemaal aangekomen waren vroeg ze hen om weer te vertrekken zeggend dat ze er niet
klaar voor was. Ze gingen allemaal weer weg met uitzondering van Klara, die haar stagiaire
en later haar vriendin en collega voor het leven werd. Men zou kunnen zeggen dat deze twee
de pioniers van onze beweging zijn geweest.
In 1931, stichtte Klara een kleine kleuterschooltje in Hannover. De nieuwe Hannover Waldofschool deed zowel op spiritueel als op financieel vlak verwoede pogingen om zich te kunnen
vestigen, dus de kleuterschool moest onafhankelijk zijn. Klara huurde een appartement met
2 kamers en elke dag vormde ze één van de kamers om tot kleuterklas. Hier bloeide het werk.
Gedurende 10 jaar bezochten 20 kinderen elke dag de kleuterschool.
In 1938 sloten de Nazi’s de Waldorfscholen van Stuttgart en Hannover. De kleuterschool bij
Klara thuis, die minder zichtbaar was, bleef open tot 1941. Toen de Nazi’s de school sloten,
vluchtte ze naar Dresden waar ze een kleine kleuterklas opende in een kelder. Het was het
enige Waldorfinitiatief dat nog overbleef totdat de Nationaal-Socialisten het ook ontdekten
en sloten.
In 1940, reisde Elisabeth op uitnodiging van vrienden met een zeilschip mee van Genua naar
de Verenigde Staten. In 1941 opende ze een kleuterklas op de Myrin boerderij in Kimberton,
Pennsylvania. Dit zou de basis zijn van een nieuwe Waldorfschool. En vervolgens, in 1948,
stichtte ze een kleuterschool in de pas gestichte Waldorfschool op de campus van de Adelphi
Universiteit in Garden City, Long Island. Hier schreef en publiceerde ze haar boek, ‘De Vroege
Kinderjaren en het Waldorfschool Plan’. Het boek werd in vele talen vertaald, waaronder het
Japans.

Waldorfkindergarten 1952 te Hannover met Klara Hattermann.
Na de oorlog, in 1946, keerde Klara Hatterman terug naar Hannover waar ze opnieuw een
kleuterschool begon, in heel primitieve omstandigheden, met een dak van teerpapier, en
paraplu’s die het binnen droog moesten helpen houden. Het gras groeide door de vloer, en in
de winter stonden de ijsbloemen op de muren. In die begintijd bestond het vrij spel buiten uit
spelen in de naoorlogse rommel en het ontdekken van een lepel of een nagel, die van pas
kwamen bij het bouwen van hun kleuterschool.
Gedurende zeven jaren werkte de kleuterschool, als deel van de school, onder deze moeilijke
omstandigheden, tot ‘het lelijke eendje’ een mooie zwaan werd – de leerkracht
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houtbewerking ontwikkelde de bouwplannen en maakte de meubels, en de zaakvoerder van
de school zette zich met hart en ziel in voor het ontwerpen van een sociale en financiële
basis voor het gebouw van de kleuterschool. Op Kerstdag 1953 werd het nieuwe gebouw van
de kleuterschool ingehuldigd. Begin 1950, nodigde Klara Hatterman, toen 42 jaar, andere
kleuterleerkrachten uit om elk jaar gedurende de Heilige Nachten enkele dagen samen te
komen, om hun antroposofische studie van het jonge kind uit te diepen. Ze vroegen zich af,
“hoe kunnen we onszelf op zo’n manier ontwikkelen dat we het wezen van het jonge kind uit
de spirituele wereld kunnen ontvangen? Welke activiteiten en benaderingen kunnen we voor
het werk in de kleuterschool ontwikkelen? Op welke manier kunnen we echt een steun voor
de ouders zijn bij de opvoeding van hun kinderen? Ze deden hun best om hun begrip uit te
diepen van de kracht van imitatie, van het kind als zintuigorgaan, van de idee van
reïncarnatie in relatie tot de ontwikkeling in de vroege kindertijd. En ze verbonden zich ertoe
kleuterscholen op te richten en uit te bouwen, vanuit een antroposofisch mensbeeld.
We kunnen gerust zeggen dat deze bijeenkomsten het begin waren van wat uiteindelijk in
1969 resulteerde in de Internationale Vereniging van Waldorfkleuterscholen. Vandaag
bestaat er inderdaad een wereldwijde beweging die meer dan 1200 kleuterscholen omvat,
thuisopvang en gecentraliseerde kindverzorging, ouder-kindgroepen en familiecentra. We
kunnen met dankbaarheid terugdenken aan Elisabeth Grunelius en Klara Hatterman – voor
hun moed, hun onvermoeibare enthousiasme voor hun werk ongeacht tegenkantingen, hun
recht uit het hart komende liefde en warmte voor het jonge kind, en hun diepe devotie voor
het verder uitdiepen van hun werk door middel van studie en innerlijke ontwikkeling. Zij
waren onderzoekers, die intuïtief hun weg zochten vanuit de dagelijkse observatie van de
kinderen die ze onder hun hoede hadden. Zij waren zieners, die ver boven hun dagdagelijkse
omgeving konden uitkijken, en in staat waren om bewust om te gaan met de realiteit van de
spirituele aard van het kind.
Wij zetten nu het werk van deze pioniers verder, terwijl we nieuwe wegen verkennen om met
de noden van het jonge kind in een nieuwe eeuw om te gaan. Wat zijn in onze tijd de noden
van de incarnerende spirituele wezens die we onder onze hoede krijgen? Hoe kunnen we
groeien en verdiepen zodat we hun nabootsing waardig zijn? Wat is de spirituele basis van
ons werk? De vroegere bijeenkomsten tijdens de Heilige Nachten in Hannover groeiden uit
tot grote Internationale Kleuterschoolconferenties die elk jaar met Pinksteren gehouden
worden. Vele jaren lang opende Klara Hatterman de conferentie met het volgende gedicht
“Pnksterstemming” van Rudolf Steiner, dat ons de spirituele context in herinnering brengt
waaruit ons werk in de toekomst kan groeien en bloeien.
Het Zijn is in overeenstemming met
het Zijn in ruimtewijdten.
Het Zijn volgt het Zijn in tijdenronden.
Wanneer u, O Mens, verblijven zult in ruimtewijdten,
In tijdenronden,
Dan zal u zijn in rijken die verbleken en verdwijnen.
Toch machtig verrijst uw ziel boven hen,
Wanneer u goddelijk of bewust het Eeuwige aanschouwt,
Over de ruimtewijdten heen,
Over de tijdenronden heen.
Gepubliceerd in de Gataways Nieuwsbrief van de Waldorf Vroege Kindertijd Vereniging van Noord Amerika in
2005.

‘Een goede vriendin van Klara Hatterman was Caroline Smits. Zij werd de eerste
Waldorfkleuterjuf in België. Ook zij begon in haar eigen appartement met enkele kinderen:
een kleine kiem die uitgroeide tot een grote plant. Hoeveel kleuters zouden er nu niet
allemaal Vrije School hebben gelopen in ons landje?’ (noot van de redactie)
40

The 100th Anniversary of the Birth of
Helmut von Kügelgen
Susan Howard
“LIEFDE ALS BRON VAN OPVOEDING.”

Helmut von Kügelgen (14 december 1916 – 25 februari 1998), co-oprichter van
de “International Association for Waldorf Kindergartens”, zou nu in december
100 jaar geworden zijn. Zijn leven en idealen blijven opvoeders inspireren over
de gehele wereld.
Susan Howard (WECAN) stelde een boek samen over zijn liefdevolle werk voor
de vroegste kindertijd,: “Love as the source of Education.” op onderstaande link
voor de bestelling:
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http://store.waldorfearlychildhood.org/love-as-source-educationkugelgen.html

hier voor tickets van het Symposium te Hannover:
https://cp0776.miovent.de/waldorfkindergarten/5429797/try/restart
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‘Frühe Kindheit’ - een nieuw tijdschrift!
September 2016
Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van Helmut von Kügelgen, co-oprichter van de ‘Vereinigung der
Waldorfkindergärten’ startte er in de herfst 2016 een nieuw tijdschrift over de vroege kindertijd.

De redactie van het tijdschrift ‘Erziehungskunst’ heeft samen met de ‘Vereinigung der Waldorfkindergärten’ en
de ‘Bund der Freien Waldorfschulen’ het initiatief genomen om over de allerkleinsten een nieuw tijdschrift in
het leven te roepen, dat vier maal per jaar in een oplage van 30.000 ex. zal verschijnen en aan alle
Waldorfinrichtingen en hun ouders aangeboden zal worden. Hier kan je het bestellen:
Zur ersten Ausgabe September 2016

Bij vragen over de bestelling, je richten tot:
Antje Breyer | Leserservice | Verlag Freies Geistesleben | Postfach 13 11 22 | 70069 Stuttgart |
Tel: 0711 2853228 | Fax: 0711 2853210
E-Mail: antje.breyer(at)geistesleben.com
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Dankbaarheid voor het levenswerk van dr. Michaela Glöckler.
Na 28 jaar sectieleiding werd het levenswerk van Michaëla Glöckler op de jaarconferentie van de medische
sectie, ter gelegenheid van haar pensioen en 70ste verjaardag, gehuldigd. Michaela Glöckler gaf de leiding over
aan Matthias Girke (internist en medeoprichter van Gemeinschaftskrankenhauses Havelhöhe in Berlin ) en
Georg Soldner (kinderarts en leider van de Akademie für Anthroposophische Medizin in Berlin

Michaela Glöckler, op pensioen gestelde leiding van de ‘Medizinischen Sektion’
We kennen de kinderarts Michaela Glöckler allemaal als de auteur van het boek “Kinderspreekuur” (met
Wolfgang Goebel) en ook “Ouderspreekuur” maar ook als iemand die voor vele mensen enthousiaste en
boeiende lezingen gaf in binnen- en buitenland. Onder haar leiding heeft de antroposofische geneeskunde in
meer dan 80 landen voet aan de grond gekregen. Michaëla riep het netwerk IKAM - Internationale Koördination
Anthroposophische Medizin - in het leven. Als internationaal bestuursorgaan in de medische afdeling aan het
Goetheanum te Dornach zorgde ze o.a., in gemeenschappelijke afstemming, ook voor kwaliteitswaarborg en is
voor certificerings- en erkenningsvragen zowel voor de auditoren- en docentenopleiding verantwoordelijk. In 26
landen stimuleerde Michaëla Glöckler de op – en uitbouw van de internationale opleiding tot antroposofisch
arts, de antroposofische therapievormen en de ziekenverzorging (IMPT). Michaela Glöckler is in meer dan 30
bestuurssorganen werkzaam, daaronder in de Alliantie voor toegepaste antroposofie, ELIANT. Nu maandag 7
november was zij nog aanwezig in Brussel voor ELIANT.EU. (Medizinische Sektion- Dornach)

IKAM
De leden van dit netwerk kwamen eind oktober ‘16 samen te Arlesheim en overlegden hoe de medische sectie
in de toekomst zal ingericht worden. De eerste doelen voor de zogenaamde vijf ‘Care-Themen’ werden er
afgesproken:
• Zwangerschap, geboorte en de vroege kindheid, leven met een handicap.
• Koorts, infectieziekten en de groeiende antibioticaresistentie.
• Angst, slaapstoornissen, trauma en traumagevolgen.
• Chronische pijn, palliatieve geneeskunde, de omgang met sterven en dood.
“Wij kennen haar ook als de kinderarts en lector die met warme interesse en groot engagement nieuwe
antroposofische inhouden gaf aan ouders, opvoeders, begeleiders, therapeuten van het kleine kind op
internationale en nationale conferenties in vele landen. Ik herinner me nog het Internationale congres te
Dornach waar Michaëla ons Anna Tardos voorstelde en haar een lezing liet geven over Emmi Pikler en haar visie
op de ontwikkeling van de allerkleinsten in het weeshuis te Budapest. Scherpzinnig, met grote luisterbegaafdheid en onderzoekend waarnemen, zocht ze samen met de vele pedagogen naar de gezondste en
heilzaamste oplossingen. Het was fijn om met haar een conferentie te mogen doorbrengen – altijd werd er heel
hard gewerkt en dit steeds in grote vreugde en onderzoeksdrang. Met grote dank aan Michaëla Glöckler voor
de zo lange, warme begeleiding op de vele conferenties over de opvoeding van het kleine kind.” (noot van de
redactie)

44

BEWEEGLIJKE BEELDEN MAKEN. UIT ONZE WORKSHOP VAN OKTOBER ‘16

herfstbeeld: “Paardje, wil je een appel eten?” Yolanthe Grobet

45

“Herder brengt zijn schaapjes naar de stal” en “Herfstbos”
Francine van Dijck en Jef Coulembier.
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‘Wij geven samen de kippetjes eten’

Astrid Struycken
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Dwergenleven’ Cristina Agace (schilderend kleuren)
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KINDERONTHAAL, DUURZAAM, ECOLOGISCH EN VANUIT DE
INZICHTEN VAN DE ANTROPOSOFIE – BELGIË

De Kinderkamer
Lindebloesem

Camino Bambino

Le Jardin des deux Pays - Tournai

FELIES - IEPER
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Wist je datjes?
Wist je dat?
je in Brussel cursus kan volgen voor euritmie voor kinderen en voor volwassenen.

Eurythmie Brussels
Cursussen euritmie voor kinderen en
volwassenen.
http://eurythmiebrussels.wix.com/brussels
Inscriptions par mail :
eurythmiebrussels@gmail.com
Lieu : Salle Sainte-Anne, 125 Chaussée de
Tervuren, 1160 Bruxelles.
Facile d'accès : E411 sortie Auderghem, métro
Herrmann-Debroux et Bus 34 arrêt DeuxChaussée.

Wist je dat? je een interessant programma kan beluisteren rond het wel of niet en voor wat
of voor wat niet inenten van kleine kinderen ?
WDR/planet wissen, 26.10.2016 (57:50 Min)
http://www.planet-wissen.de/video-impfungen--welche-brauchen-wir-wirklich-100.html
Wist je dat? er in november ’16 weer een nieuwe beroepsbegeleidende opleiding begint voor
crècheleid(st)er- Rudolf Steinerpedagogie aan “der hof” te Frankfurt-Niederursel, met als
zwaartepunt het zelfstandig leren. www.der-hof.de
Wist je dat? de nieuwe website van IASWECE er is?
Hier zelfde adres www.iaswece.org
Wist je dat? je alle Osterheim-figuurtjes vindt bij: http://www.kindvoorhout.nl/
Wist je dat? je alles kan leren over het aanbrengen van wikkels, kompressen, en
gezondheidsverzorging met heelplanten en aromaverzorging,…zo bijvoorbeeld het
bijenwaskompres voor zuigelingen en kleine kinderen preventief voor winterkwalen.
Bijscholing in de ‘Linum-schule’ http://www.linum-schule.de/

boek van Bernadette Bächle-Helde/Ursul Bühring
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Wist je dat? “Kinderen leren door observatie en bootsen spelenderwijs na wat ze zien
gebeuren. Aan uitleg hebben ze minder, aan zelf ervaren des te meer. Kinderen verwonderen
zich en hebben een innerlijke drang om de wereld te ontdekken met hun zintuigen. Een kind
wil voelen, aanraken, optillen, ruiken, proeven, ergens op klimmen... Kunnen toegeven aan
deze innerlijke drang is essentieel voor een kind, want het verrijkt zijn leven in vele opzichten.
Een natuurlijke omgeving biedt kinderen alle rust en de materialen om zich te kunnen uiten,
zichzelf te zijn en alle ervaringen een plekje te geven. Hiermee wordt een gezonde basis
gelegd voor de ontwikkeling van hun eigen natuur. In haar tuin 'De kleine tuinman' laat Ity
Busstra zien dat er ook voor baby's, peuters en kleuters buiten van alles te beleven valt, hoe je
als begeleider hierin mee kunt gaan en dat het helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. De
vele foto's die ze in de loop der jaren maakte, spreken boekdelen. In dit boek geeft ze
informatie over de zintuigen per leeftijdsgroep en per zintuig suggesties wat je qua spel,
jaargetijde en leeftijd met een kind kunt doen. Daarnaast bevat het boek tips hoe je een
buitenruimte, hoe groot of klein ook, op eenvoudige wijze zelf kunt omtoveren tot een
kinderontdektuin.
"Een dieper contact met de natuurlijke wereld en een beter begrip van de wereld van het
jonge kind, vormen een verrijking voor jezelf en de kinderen in je omgeving." Ity Busstra,
auteur ‘Kaboutersoep en Wonderblaadjes’.
Wist je dat? er een nieuwe lijst van alle Waldorf-initiatieven over de hele wereld
bestaat? Neue Waldorf Weltliste online

freier Download.

Internationale Kindergartenvereinigung (IASWECE).

Wist je dat? ELIANT op 7 november ’16 een publiek congres organiseerde te Brussel:
“Freedom of Choice Under Threat: What Can European Citizens Do?” om te spreken met de
verantwoordelijke autoriteiten over de 15 eisen voor een bloeiende toekomst voor Europa.
Michaëla Glöckler hierover: “Hoe meer mensen we kunnen informeren en betrekken bij het
creëren van een bloeiende toekomst voor Europa, des te groter de kans op succes onze
besprekingen met de verantwoordelijke autoriteiten in Brussel zullen worden. Sinds we op 13
mei ’11 de Europese commissie meer dan 1 miljoen handtekeningen hebben overhandigd,
hebben we actief gewerkt aan de verdere bekendmaking van de doelen van de alliantie. De
15 eisen zijn echter nog ver van vervuld. Integendeel, culturele verscheidenheid in Europa, in
het bijzonder wat betreft de vrijheid en beschikbaarheid van keuzes op het gebied van
landbouw, geneeskunde en opvoeding (onderwijs, voeding, kindervoeding,…) is in groter
gevaar dan ooit voordien.”
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ELIANT Conferentie van 7 november te Brussel

Keuzevrijheid bedreigd:
Wat kunnen Europese burgers doen?

De bijdrage van ELIANT tot het beschermen van de Europese waarden en de
keuzevrijheid
Dankzij 197 inschrijvingen, geanimeerde workshops en inspirerende
presentaties werd de Conferentie van 7 november een groot succes. Voor een
eerste impressie vind u hier enkele sfeerbeelden evenals de samenvatting van
de voornaamste zorgen en eisen van ELIANT. Het geschreven verslag en de
video zullen vanaf eind november beschikbaar zijn.
Europese Alliantie van initiatieven voor Toegepaste Antroposofie
ELIANT’s voornaamste zorgen en eisen met betrekking tot de EU wetgeving en
de beleidsmaatregelen situeren zich op het vlak van
Landbouw en voeding
• Geen kunstmatige toevoegingen van vitaminen aan biodynamische en
andere organische babyvoeding ,
• Het verzekeren van de continuïteit van legale bereiding en gebruik van
biodynamische preparaten ,
• Wettelijke bescherming van de biodynamische landbouw en de
organische veeteelt tegen Genetisch Gemodificeerde Organismen / GGO
vervuiling ,
• Sanitaire regelgeving in de voedselketen mag niet leiden tot de eliminatie
van kleine of middelgrote bedrijven / of KMO’s in landbouwgebieden;
introductie van het begrip salutogenese in de sanitaire regelgeving,
• Het waarborgen van vrijwillige (geen verplichte) elektronische
identificatie (ID) bij het houden en fokken van dieren
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Geneeskunde en gezondheid
• Het ontwikkelen van een adequate wettelijke en regelgevende
omkadering zodat Antroposofische Medicijnen voor menselijk gebruik
(AMP) in gelijke mate beschikbaar zouden zijn voor burgers in alle
Europese lidstaten,
• het invoeren van het recht op vestiging en het vrije verkeer van diensten
voor Antroposofische Medische beroepen (AM),
• het integreren van relevante patiënten rechten in maatregelen mbt
consumentenbelangen, vooral met het oog op patiënten die AM
gebruiken,
• het op juiste wijze integreren van AM in maatregelen gerelateerd aan de
verbetering van de volksgezondheid.
Onderwijs en levenslang leren
• het verbeteren van onderwijsresultaten door het herwaarderen van de
opvatting dat bepaalde vaardigheden uit de kindertijd zoals de
ontwikkeling van de verbeelding tijdens het vrije spel, voorwaarde zijn
voor de ontwikkeling van creativiteit en sociale vaardigheden in het
latere leven,
• het aantrekken van de motivatie, de intellectuele capaciteiten en de
creatieve daadkracht van jonge mensen door, bijvoorbeeld, het
stimuleren van portfolio werk en een grotere vrijheid in de loopbaan,
• het uitbouwen van een onderwijssysteem gesteund op gezondheidsbevordering en liefdevolle interesse in plaats van op de angst om te
mislukken – het versterken van het algemeen menselijke in iedere
persoon om zo de wens tot verdraagzaamheid en vrede aan te moedigen,
• het meer actief betrekken van onafhankelijke educatieve
belanghebbenden bij de netwerken gewijd aan educatieve thema’s.
Gehandicapten
• het special aandacht besteden aan de situatie van mensen met
specifieke noden zoals leerstoornissen en complexe
afhankelijkheidsbehoeften, binnen de Europese Strategie inzake
personen met een handicap 2010 -2020
Onderzoek
• Toekomstige R&D (Onderzoek en Ontwikkeling) programma’s van de EU ,
meer bepaald FP 8 zouden meer substantieel rekening moeten houden
met de behoefte aan een holistische benadering van het onderzoek van
levensprocessen
• het opzetten van een technologieplatform “ Complementair en Holistisch
Onderzoek in Levenswetenschappen”

November 2016 https://eliant.eu/en/news/freedom-of-choice/
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Niets is nog, zoals het ooit geweest is
Marcus Schneider,
Das Goetheanum nr 5, 29 januari 2016

Een trauma verandert de structuur van de existentie en
hindert de ontwikkeling.
Het is het overschot aan hartenkrachten dat hier genezing
brengt.
Samenvatting van de voordracht tijdens de studiedag “Pedagogische aanpak van de ontmoeting met
vluchtelingenkinderen.” Rudolf-Steiner-School Berner Oberland, Zwitserland, 5 december 2015.

Trauma’s kunnen vanuit twee mogelijke uitgangspunten ontstaan: door de shock bij
sterfgevallen, of vijandige gebeurtenissen die het leven op agressieve wijze verstoren. Verder
kan een trauma ontstaan ten gevolge van langdurige mishandelingen, verwondingen, het
meemaken van verlies, het in vraag stellen van de existentie. Niets is erna nog zoals het
tevoren was – deze ervaring hebben we in 2015 allemaal gehad door terreur,
schuldencrisissen, vluchtelingenstromen, de dreiging van IS in het alledaagse Europese leven.
Vergeten wat niet kan vergeten worden. Een verstoring van de ontwikkeling doet zich voor
wanneer de veroorzakende gebeurtenissen tot vaste beelden worden, die zich niet oplossen
maar die als dromen en gedachten weerkeren. De herinnering wordt als net zo drastisch
aangevoeld als de oorspronkelijke situatie – met gevoelens van angst, hartkloppingen, beven,
zweten. De betrokkenen vermijden alle situaties die hen aan het traumatiserende voorval
herinneren: gesprekken, plaatsen, activiteiten. Ze zijn niet meer in staat om het leven op een
vrije manier tegemoet te treden en ze ontwikkelen symptomen van stress, slapeloosheid,
prikkelbaarheid, concentratiestoornissen, agressiviteit, vaak gevolgd door zelfmoordgedachten, depressiviteit, verslavingen of misbruik van medicatie. 70 tot 80 procent van de
getraumatiseerden vertonen één of meerdere van deze verwante stoornissen. (zie Georg
Pieper, Als onze wereld uit z’n voegen barst, 2014) Niets is nog zoals het vroeger was. De
mens zou dat alles willen vergeten en verdringen – maar het lichaam vergeet niets! De
schaduw volgt hem en belemmert z’n gezondheid , hindert hem bij het vrije handelen en het
inspelen op nieuwe situaties in zijn leven. In de tweede helft van het leven, bij het ouder
worden, komen die ervaringen opnieuw naar buiten onder de vorm van pijnen, angsten en
dementie.
Karl Jaspers benadrukt het belang van fantasie bij het vrije uitbouwen van de existentie. De
fantasie werkt in ons door middel van beelden; het is tenslotte een beeld van onze
biografische realisatie dat we nastreven, om onszelf te zijn en één met het leven. Vrije
verwezenlijking wil zeggen dat ik de oerbeelden van mijn bestaan op autonome wijze kan
verwerkelijken en de kracht om dit te doen, komt uit de fantasie en haar oefenende en
geoefende verrijking in de school en in de opvoeding. In zijn “Algemene Menskunde’
schildert Rudolf Steiner: onze geest genereert deze beelden voortdurend, zij zijn de intuïties
die ons door het leven begeleiden. Doen ze zich in ons waakbewustzijn voor, dan zijn we
gelukkig omdat we tijdens ons leven de geestelijke wereld meestal dof beleven. Dat kan de
getraumatiseerde persoon niet. Er ligt een schaduw over alles – niets is nog zoals tevoren.
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Een pedagogische aanpak is het werk met de fantasie. Transformatie door middel van
kunstzinnige uitvoering. Het oproepen van positieve beelden en de realisatie ervan al
vormgevend beleven als tegenpool van de gestolde traumabeelden, die ontsnappen aan de
vormgeving. De leeftijd van de betrokkene speelt zeker een rol; het kleine kind slaagt er
sneller in om deze verschuiving naar het hogere plan te maken. In zijn boek “Duitse
Verhalen”, concludeert de historicus Golo Mann dat we vaak geconfronteerd worden met
ervaringen die we wilden vermijden, omdat we onbewust onze handelingen richten op de
fixering van wat we wilden vermijden.
Van Trauma naar Fundamentalisme.
We zijn getuige van een vicieuze cirkel, die niet zomaar met psychologische maatregelen kan
doorbroken worden of kan geheeld worden. Trauma’s veroorzaken nieuwe trauma’s. Pijn
veroorzaakt pijn – daarop wees onlangs nog Marianne Leuzinger-Bohleber, mededirecteur
van het Sigmund Freudinstituut in Frankfurt. Zij onderzoekt het wordingsproces van ISterroristen en hun partners als een groep mensen die niet de kans hebben gekregen om in
een langdurig proces een identiteit op te bouwen maar die in zeer korte tijd van kind naar
volwassenen gemuteerd zijn, die in ruwe instinctieve fasen een adolescentie doorgemaakt
hebben, die bevrediging vinden in brutaliteit en bedreiging – dus niet in een vrije
verwezenlijking van hun existentie. Leizinger schrijft daarover: vooral jongeren met een
innerlijke leegte, waaronder vele getraumatiseerden, worden aangetrokken door het
duidelijke zwart-wit denken en het fundamentalistische onderscheid tussen ‘juist’ en ‘vals’,
tussen ‘gelovig ‘ en ‘ongelovig’. Deze jongeren doorleven – in de zin van slachtoffers –
onverwerkte trauma’s, waarin ze wat ze passief meegemaakt hebben, omzetten in actieve
daden. Dit zou één van de psychologische verklaringen kunnen zijn waarom deze terroristen
zo koud en genadeloos handelen.
Genezing door warmte In de plaats van het vrije handelen komt een ijskoude ideologie, die
het vrije handelen vanuit het eigen Ik verhindert. Het Ik leeft in warmte – in lichamelijke en
vooral in ziele- en geestelijke warmte, in overgave, niet in onderwerping. Wanneer het Ik
getraumatiseerd is, kan het deze warmte en overgave niet opbrengen en het schept dan
nieuwe trauma’s – een vicieuze cirkel. Door strategische of psychologische maatregelen
alleen kunnen deze warmte en overgave niet vervangen worden.
De situatie vraagt om de volle inzet van het Ik zelf, en dit kost warmte en overgave, het zich
inleven in de andere - en vooral: tijd, tijd voor relaties. Daarin ligt het helende. Tenslotte
kunnen we trauma’s als hindernissen in de menselijke ontwikkeling niet anders dan door
de eigen menselijke ontwikkeling tegemoet treden.
Rudolf Steiner spreekt in zijn Bazelse voordrachten over het Lucas Evangelie, over de
overmaat aan hartekrachten als basis van het christelijke helen. Vanuit de overmaat aan
hartekrachten in de nabijheid van de Logos, van het Oerwoord, ontspringt de Parcival-vraag:
het verlossende woord van het helen. Dat is de oorspronkelijk bedoelde betekenis van de zin
“ex abundantia cordis, os loquitur”. “Waar het hart van vol is, loopt de mond van over”,
volstaat niet meer.
Niets is nog hetzelfde als het tevoren was. De tijdsgeest eist de volledige tegenwoordigheid
van het Ik : dit vertelt ons de studie van de trauma’s en hun uitwerking op de ontwikkeling
van de mens in onze tijd.
*
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Aanbevolen literatuur

Hörprobe lang genoeg wachten tot het opgeladen is - Kleiner Fuchs met audio DVD
https://www.gesundheit-aktiv.de/medien/broschuere.html#leben-im-alter
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Verlag am Goetheanum http://www.vamg.ch/Neuerscheinungen.6382.0.html
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RUSTEN, DROMEN, SPELEN, WERKEN, NABOOTSEN,SCHEPPEN …
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ZELFWERKZAAMHEID BIJ HET OMKLEDEN
foto: Wiegestube ‘Wichtelkinder’ Augsburg (DE)
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Hoe kan het nieuwe in de wereld komen?
De filosofie houdt zich bezig met het thema van de sterfelijkheid.
Biesta**: ‘Maar Hannah Arendt* laat ons zien dat er iets meer bijzonder is: het feit dat er
steeds weer nieuwe mensen geboren worden.’
Hoe kan het nieuwe in de wereld komen?
Dat kan pas, als andere mensen de initiatieven van dat nieuwe oppakken, legt Biesta uit. Het
woord ‘sub-ject’ betekent ‘onderwerp’, maar betekent in zijn losse onderdelen ook ‘geworpen
zijn’, onderworpen zijn aan iets buiten je controle. ‘Daarom is het een mooi woord dat iets
van existentie laat zien: wat er met ons gebeurt, ligt deels buiten ons.’
Meteen is dat ook een irritante ervaring, want mensen kunnen jouw initiatieven op manieren
oppakken, die jou niet zinnen. Arendt legt uit dat we die irritatie alleen zouden kunnen
uitbannen als we slechts één persoon in de wereld laten handelen en alle anderen zouden
volgen. Als we vorm willen geven aan de vrijheid van ieder mens – aan hun mogelijkheid om
‘in de wereld te zijn’, dan moeten we ook leven met de frustratie dat iedereen reageert op zijn
of haar eigen manier op onze initiatieven. Alleen pluraliteit maakt het voor iedereen mogelijk
om te handelen.
En dus, stelt Biesta, gaat het altijd om iets winnen en iets verliezen, geven en nemen.
‘Door zowel winst als verlies te accepteren, staan we op een meer volwassen manier in de
wereld. We moeten wat willen opgeven om in de wereld te zijn. Voor het onderwijs en
opvoeding houdt dat de verantwoordelijkheid in om zorg te dragen voor het nieuwe dat
zich aandient.
En dat kan alleen, als de wereld pluraal blijft.’
Het gaat dus niet om essenties of identiteit, maar om de existentie van het kind; een nieuwe
mens wordt geboren: ‘Ik weet niet of ik de woorden zo uiteen mag trekken, maar ik lees het
Latijnse ‘e-ducere’ als ‘uit je zelf en in de wereld getrokken worden. Dat is een mooi beeld.
Daar gaat onderwijs over.’
•

Hannah Arendt, Linden bij Hannover, 14 oktober 1906 - New York, 4 december 1975) was een
Duits-Amerikaanse Joodse filosofe en politiek denker, die zich onder andere heeft verdiept in de
vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen.
Tegen de achtergrond van het fascisme is Hannah Arendts filosofie vooral een denken van vrijheid
in politieke zin, een denken dat echter nooit volledig academisch is. Het voortdurend samengaan
van denken en oordelen vormt de rode draad in het werk van Hannah Arendt.
** prof. dr. Gert J. J. Biesta, parttime hoogleraar pedagogiek e
onderwijskunde aan het Department of Education van Brunel University London /auteur
van ‘The Beautiful Risk of Education’.

Lezen we hier ook: Laat het kind zich eerst maar kunnen ‘invoegen’ om zich dan te leren
‘behouden’, tot ‘diepe relatie en hechting’ te komen, tot ‘zelfwording’ te komen, alles te
‘verwandelen’ om dan te leren ‘omgaan met zijn vrijheid’, in een eindeloos spelen?
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uit jezelf, de wereld ingaan! (snapshot uit film van pikler.hu)
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Een Novembergroet van vzw Saluto-Genese
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Een mooi en innig lied voor kleine kinderen.
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KERSTNACHT
Kerstnacht – het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren – op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.
Kerstnacht – het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.
Kerstnacht – het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Vzw Saluto-Genese wenst u een stille, lichtende,
vredezoekende ADVENT.
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