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Kalender 
 

 

let wel! Lezing met Dr. Maryns over ‘Duidelijke begrenzing’ is verscho-
ven naar zaterdag, 13 mei ’17 en zal doorgaan in de peuterklas in de 
Teunisbloem te Gent 

!

!

!

!

!

!

!
!

 
 
Zaterdag, 13 mei 2017 !!!! Niet 25 febr! 
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: R. Steinerschool ‘De Teunisbloem’ peuterklas 
              Elyzeese Velden, 8     9000 – Gent 
 

!!!!!!!!!!allen van harte WELKOM!!
 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

  Zaterdag, 18 maart 2017 
Het fysieke lichaam als dienaar van het 
etherlichaam. Oefenen rond de integratie 
van de oerreflexen. 
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:  ‘De Kinderkamer en Lindebloesem’ 
                  Claessensdreef  11    2950 Kapellen 

  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:  kinderdagonthaal: ‘De Zonnekinderen’  
                           Myosottistraat, 31, 9040 - Gent  
                 
       Inschrijven per mail of tel: 016/623284 
     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   
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WIL JIJ OOK LID WORDEN? 2017 

U kan zich lid maken door 
15 euro te storten op het rekeningnummer van   

vzw SALUTO-GENESE 
523-0456682-81 of mail ons: 
salutogenese@skynet.be 

Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be 
Beweging ter bevordering van een gezonde 
kindertijd 
Aangesloten bij de Internationale Alliance for 
Childhood (IASWECE) 
Bankrekening bij Triodos 523-0456682-81 
Redactieadres: 
Houwaartsebaan, 55 
B – 3220 – Holsbeek 
BIC: TRIOBEBB  

IBAN: BE 36 5230 4566 8281 
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Vacature:  ‘De Kinderkamer’  Kapellen! 
 

Vacature De Kinderkamer.  

We zijn 3 samenwerkende onthaalouders die op zoek zijn naar een vlotte sociale persoon om vanaf 
9 maart ons te komen ondersteunen in onze kinderkamer. ‘De Kinderkamer’ biedt opvang voor 
jonge kinderen. Drie onthaalouders houden een vast dag- en weekritme aan. Ook het gebruik van 
zachte kleuren en natuurlijke materialen draagt bij tot een warme, rustige sfeer. Verder zorgen 
vaste themahoeken, (h)eerlijk speelgoed, een tuin met groenten, ... dagelijks voor avontuur en ont-
dekking. Er zijn twee groepen, de kleinere groep start vanaf 6 maanden en loopt tot 18 maanden, 
hier zijn per dag maximum 5 kinderen aanwezig. De grote groep start vanaf 18 maanden en loopt 
tot 2,5 - 3,5 jaar hier zijn per dag maximum 8 kinderen aanwezig.  

De Kinderkamer heeft een leefruimte met keuken, slaapkamer en badkamer op het gelijkvloers van 
Het Lindehuys. Het Lindehuys is ontstaan vanuit een diepgaand respect voor mensen die anders, 
gevoeliger, stiller in het leven staan.  

Drie generaties bewoners, bezoekers en vrijwilligers trachten samen het onvrijwillig isolement te 
doorbreken en de uitzonderlijke plaats in de maatschappij te verduidelijken en verstevigen. Een 
evenwichtsoefening tussen de snelheid van een rationele, luidruchtige samenleving en het natuur-
lijk ritme van eenvoud, stilte en oorspronkelijkheid. Twee bewoners met autismespectrumstoornis 
van het Lindehuys komen per week 3 maal ondersteuning bieden bij de grote groep. De keuken van 
de grote groep wordt gedeeld met sommige activiteiten van het Lindehuys, op maandag en don-
derdag wordt er gekookt voor en door de bewoners, op woensdag wordt er afwisselend gekookt 
voor de werking van Radius. Dit zorgt voor een leuk gevoel van gemeenschap in onze werkomge-
ving.  

Meer informatie over onze werking en het Lindehuys op: http://www.lindehuys.be/index.html 
Job-omschrijving:  

 ●  Een warme en omhullende onthaalouder zijn voor de peuters.   
 ●  Donderdag en vrijdag werken van 7.30u tot 17.15u   
 ●  Dagelijks verse bio voeding klaarmaken voor de grote groep.   
 ●  Dagelijks voor het onderhoud van de ruimtes zorgen   

                  ●  Onze locatie is: Claessensdreef 11 295 Kapellen    
Wij bieden aan:  
  ●  Leuke collega’s, kinderen, ouders en bewoners om samen met te werken.   
  ●  Een uitdagende en variërende functie.   
  ●  Een contract als onthaalouder aangesloten bij de gezinsdienst van Kapellen.   
Vereisten:  
● Relevante ervaring.  
● Een certificaat ‘Kennismaken met de gezinsopvang' en indien nodig 'Werken in de  kinderopvang  
● Een attest levensreddend handelen dat nog dit jaar geldig is.   
 
Heb je interesse gekregen stuur je contactgegevens en cv naar volgende adressen:  
 
Francesca Van Put  mailto:franvanput@gmail.com 
 
Veerle Monu  mailto:veerlemonu2@gmail.com  
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Hoe kinderen onze  
samenleving herschikken. 
Mama, als jij zo rap gaat, kan ik niet vol-
gen. Wacht even!....  Kijk, een vleugel in de 
lucht! Kijk, die aarde is scheef, ik kan ook 
op scheef lopen, hé! Als het veld een bocht 
pakt dan moeten wij ook bochten hé. Kijk 
mama, kijk, een vlinder in een doosje – 
heeft die geen winter?  Kijk, maamaa, … 
een gat in het ijs… wie is daar in?  Zie, er 
is een rode maan, die slaapt en die zweet.  
Mama, als ik groot ben ga ik …  maar 
waarom is die roos nog levend? Stenen 
ademen ook hé , want die zuchten. Ik ben 
nooit bang, alleen als ik bang ben. Mama, 
ik heb iets voor jou … mijn papieren hart, 
nee (draait het hartje om) … ’t is een prik-
kellollie, die is ook voor jou! Als velden nog 
dicht zijn, staan die sprietjes heel lang te 
wachten – ik heb ne smakkelschoen van 
de modder, gij ook? 
Als beren ne sluffer hebben, dan moeten 
die naar de olifanten, maar als olifanten ni 
ne sluffer hebben, waar moeten die dan..? 
Sommige poppen slapen nooit  -  die heb-
ben geen ogen -  en met ogen kunt ge 
soms ook niet slapen. Vier inzwieges  - kun 
de gij da ook? - met gladde blokken gaat 
dat wel niet. Efkes kan ik in de lucht han-
gen – maar dan moogt ge niet gegeten 
hebben.  Mijn mama zegt dat ik moet 
zwijgen, maar hoe kan ik dan spelen?  
Zo, ik heb opgeruimd (het meeste ligt op 
één berg)!  Maar de popjes willen op de 
schuif slapen. 
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“Kijk, maar als de vlinder zijn vleugels toe doet, gaat de zon weg?!” 
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met Rik samen naar de wintermaan kijken! 

 
“ … het veld platst…. “ 
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De rode maan slaapt…. 

 
en de popjes slapen op de schuif. 
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Vereniging van Waldorf-Kinderdagverblijven (DE) 
 

OPROEP 
 

Digitale kinderdagverblijven - kinderonthaal?: NEEN! 
Constructieve investeringen gezonde ontwikkeling: JA! 

 
Hier kan je ondertekenen voor wie dit nog niet deed! 

 
http://www.waldorfkindergarten.org/aktuelles.html 
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35 €  te bestellen bij salutogenese@skynet.be      www.salutogenese.be 
 
Elk verkocht exemplaar komt volledig ten goede aan de ondersteuning van kleinschalige 
kinderdagverblijven en onthaalouders in België die werken vanuit de inzichten van de 
antroposofie, aan de inrichting van cursusdagen voor ouders, crècheleidsters, onthaal-
ouders, grootouders, verzorgers en therapeuten van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.  
 
Wat meteen opvalt in dit boek, zijn de uiterst verzorgde tekeningen die dat weergeven wat met schema’s of foto’s niet eens te benaderen 
valt. Het boek is daardoor doordesemd van spiritualiteit. Dat moet ook wel, want het gaat over het ontstaan  en de groei van nieuw leven, 
van kinderen. Tegen de dwang van het huidige ‘eenheidsdenken’ in opent het boek met genuanceerde maar duidelijke verschillen in wezen 
en groei van meisjes en jongens. Dat brengt de lezer uiteindelijk bij de polariteit tussen eicel en zaadcel. In plaats van over 
geslachtsorganen wordt hier over groeiorganen gesproken. Prachtige tekeningen maken zichtbaar en voelbaar wat er gebeurt na de 
ovulatie, de bevruchting, het ontstaan van de zygote en zo voort. De begeleidende tekst beschrijft en legt uit – talrijke goed gekozen en 
geplaatste citaten werpen een helder geestelijk licht op het gebeuren. Zo wordt voor iedereen beleefbaar hoe wonderlijk en hoe vol-
menselijk dat pre-embryonale leven reeds is. De combinatie van exact-wetenschappelijke beschrijvingen en dito terminologie met 
antroposofische inzichten in de betekenis van dat alles voor de fysieke en geestelijke wezensdelen van de nieuwe mens die daar ontstaat, is 
volstrekt uniek. Zo wordt ook lange tijd stilgestaan bij het ontstaan en de ontwikkeling van het hart, als waarnemingsorgaan, en bij de 
zintuigen. Pas in de helft van het boek zijn we aanbeland bij de geboorte. De voorbereiding, de nabereiding, het geboorte-ogenblik, het 
vitale belang van de aanraking, worden gevolgd door talloze tips en inzichten in verband met opvoeding en menswording. 
boekrecensie,  Werner Govaerts 

 
Nog twee bijhorende readers uitgegeven bij vzw Saluto-Genese, Beweging ter bevordering van 
een gezonde kindertijd www.salutogenese.be 
     
 
 
 
 
 
 
 

12 €   ipv 19 € 
 
 
Bundel 24: Het verlangen van de  ongeborenen.  
Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens. 
(Bij de omslag: Imaginatie voorgeboorte - Gerard W. Rietbergen – Gouda) 
Bundel 29: De  levensgebaren van de ongeborenen. – i.v.m. gebaren en spelmotieven bij het kleine opgroeiende kind van 0 tot 3 jaar. 

      
Vzw Saluto- Genese: Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd www.salutogenese.be 

 

Het verlangen van de ongeborenen. 

Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens. 
 

 

 

Een salutogenetische visie op de opvoeding van het kleine kind van 0 tot 3 jaar. 

bundel  24  

een uitgave van Saluto-Genese vzw 
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En plots ben je zwanger van een tweeling……… 
 

 
 
Hoe gaan we dat allemaal doen? 
 
Bijna vier maandjes oud en al zoveel interactie, contact, empathie, mimiek, gevoelens, na-
bootsing, reflectie, verbondenheid en verstandhouding met elkaar!  
“Dit was een héél bijzonder ‘ogen-blik’! Plots was het daar – elkaar voor het eerst van aange-
zicht tot aangezicht ‘zien’, gewaarworden, samen een ogengesprekje voeren van ziel tot ziel.”  
 
getuigenis van een overgelukkige mama van deze tweeling. 
 
 

Ik en Jij 
Het wordt hélder, ik vind jou, 
Mijn gezel, kom tot mij,   
Ik en jij, jij en ik, 
Ik en jij, zijn wij!     
Zeg een woord, kom en spreek, 
Jij bent daar, ik ben hier, 
Ik en jij, jij en ik, 
Ik en jij, zijn wij! 
 
Hedwig Diestel  
uit: Kindertag – Gedichte für Kinder. 7. Aufl.  Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 1996. 
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Meest voorkomende kwaaltjes in zuigelingentijd.  
 

DRIE-MAANDKOLIEKJES 
 

vertaald uit: dr. med. Georg Soldner /Jan Vagedes : ‘DAS KINDERGESUNDHEITSBUCH’  
GU  ISBN 978-3-8338-0416-8 
 
symptomen: 

 Vooral in de drie eerste levensmaanden, 
 Onrusttoestanden, 
 Aanhoudend wenen, vooral in de avonduren, 
 Koliekpijnen 
 Slaapmoeilijkheden, inslaapmoeilijkheden, doorslaapmoeilijkheden. 

bij de ouders: 
 Door de situatie wordt men vertwijfeld en nerveus 
 Te weinig slaap, oververmoeidheid 
 Niet tot voldoende slaap komen, niet tot afzondering komen 

beschrijving: 
Onder driemaandkoliekjes verstaat men steeds weerkerende onrusttoestanden van de zuige-
ling, die als koliekachtige buikpijnen ‘verschijnen’. Dit kan met windjes gepaard gaan, zonder 
dat er een organische oorzaak kan gevonden worden. Het is voor het kind én voor de ouders 
een grote belasting. Vroeggeboren kindjes lijden dikwijls meer en langer aan deze onrusttoe-
standen, betroffen zijn eerder eerstgeborenen. 
 
Men weet nu dat de pijnlijke ‘wind’ pas bij de koliekachtige aanvallen ontstaat. De ‘wind’ is 
niet de oorzaak.  De moeilijkheden nemen eenduidig toe bij oververmoeidheid van de baby 
en van de ouders. 
Het is niet alleen terug te brengen tot een probleem van de ‘buik’ alleen. 
 
Bekeken vanuit het totale beeld: 
Bij baby’s die aan driemaandkolieken lijden, is het gehele ritme verstoord. Zowel het 
slaap/waakritme alsook het borstvoedingsritme. Deze kinderen slapen slechts kort, worden 
wenend wakker, drinken vlug – en in plaats van gelest en tevreden te zijn, komt er weer on-
rust. 
 
Het beste wat ouders van kinderen met driemaandkoliekjes kunnen doen is zich met de pro-
cessen van vermoeid worden en slapen vertrouwd te maken. 
De ouders zullen het kind niet ‘slapend in bed leggen’, want het zelf inslapen moet eerst ge-
leerd worden voor het welbevinden van de baby. Zelf leren inslapen is ZELF AKTIEF ZIJN !  
Dit leert het kind het snelst in de eerste drie levensmaanden. Daarna veel moeilijker. 
Als wij volwassenen moe in bed liggen en niet kunnen inslapen, helpt het ons het minst als 
bijvoorbeeld een bezorgde partner zich voortdurend om het bed beweegt, ons aanspreekt, het 
laken rechttrekt, vraagt of we willen drinken,  enzovoort….   Ergens willen we op een bepaald 
moment gewoon alleen gelaten worden en volledig gerust gelaten worden om zo zelf tot rust 
te komen. 
Zo is dat ook bij een kleine baby, als het lekker droog, verzadigd en warm ligt wil het gerust 
gelaten worden en leren om zo zelf in slaap te vallen. Dit geeft welbevinden. 
 
De driemaandkoliekjes bereiken hun piek dikwijls in de avonduren, omdat het kind dan moe 
is maar niet zelf kan inslapen. Het gaat wenen (koliek).  
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Het belangrijkste in deze avonduren is dat de ouder dan met GEDULD EN CONSEQUENT het 
kind in bed legt, het een beetje wiegt en het dan gerust laat. Dan zelf je werk doen zoals 
bijvoorbeeld de afwas: kinderen horen heel graag WATER.  Het voelt de aanwezigheid van de 
ouder en slaapt vertrouwensvol in. 
Zijn de ouders echter oververmoeid, overvraagd en worden ze zenuwachtig, kunnen ze niet bij 
hun eigen werk blijven om het kind alleen te laten inslapen, dan is een zeer goede oplossing 
het kind te bakeren en ondersteunende medicatie te geven. 
De ouder zal heel streng letten op genoeg eigen slaap en zal ook niet proberen om 24 uren 
lang te vermijden dat haar kindje weent. Eén keer het kind in bed is gelegd, zal men niet 
terugkeren. Een kind dat gebakerd is valt na 10 minuten (wenen of niet wenen) in slaap. 
 
Wanneer naar de arts? 
 
Als de zuigeling niet ophoudt met wenen, apathisch wordt en verbleekt, en treedt er naast de 
buikpijntjes ook overgeven of buikloop op en koorts, dan ga je naar de arts.  
Het eerste zal hij een gezond waak/slaapritme geven en opleggen, waardoor het kind en ook 
de ouders weer tot rust kunnen komen. 
 
Antroposofische- homeopathische therapie (door arts laten voorschrijven): 
Deze medicatie is vooral aangegeven voor zuigelingetjes die tijdens de zwangerschap en/of 
geboorte stress en angst hebben ervaren, of een traumatiserende geboorte achter zich heb-
ben: 

• Oxalis-10% - zalf     WELEDA 
Zalf, een erwtjegroot, zacht inwrijven in uurwijzerrichting, op de inwelving in het 
midden van de borst (de streek van het zonnevlecht ‘solarplexus’)  

• Oxalis Rh D4 Dil.    Weleda  (is op waterbasis, mag in mondje gedruppeld worden) 
Als supplement van de zalf, drie druppeltjes voor de borstvoeding, vooral bij zachte, 
gevoelige zuigelingen. 

 Als het kind zich kromt bij de koliekpijnen en neigt naar buikloop: 
• Colocynthis e fructibus D6 glob     WALA 

3 x per dag 3 bolletjes onder de tong 

Als de baby hevig weent, een rood hoofd krijgt en zich eventueel hierbij overstrekt: 
• Belladonna/Chamomilla Glob.  WALA 

Tot 5 x per dag 2 à 3 bolletjes 

• Mandragora D6 glob. 
3 x per dag 3 bolletjes onder de tong 

Bij heftige koliekpijnen, die al het andere proberen te overmeesteren. 
• Nux Vomica/ Nicotiana comp. Glob. WALA 

4 x per dag 2 à 3 bolletjes 

Bij zwakke energie, snel afgekoelde zuigelingetjes kan gepotentiëerd koper gegeven worden 
als ontkrampingsmiddel (door arts laten voorschrijven) 

• Melissa Cupro Culta Rh D3 Dil. Weleda  (op waterbasis) 
 
ik vertaal ook buikkrampjes en luieruitslag, van de site van WALA  - je kan op deze site van 
WALA ook zeer interessante BROCHURES DOWNLOADEN over allerlei thema’s . 
http://www.walaarzneimittel.de/ratgeber/ 
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BUIKKRAMPJES 
Bij darmkrampen kan het helpen om de buik van je baby zacht te masseren met een olie 
(malvenolie, lavendelolie, amandelolie, oxalisolie ). Warm wat olie op in je handen en wrijf 
zachtjes vanaf de navel in de richting van de klok. De wrijvende bewegingen en de olie wer-
ken aangenaam verzachtend en ontspannend en bevorderen een harmonische darmfunctie.   
Verder helpt het bij buikkrampen om het buikje van je baby extra warm te houden. Leg een 
warme rubberen kruik bij het kind of op je eigen schouder en loop wat rond, terwijl je je 
kind tegen je schouder legt. De kruik ligt dan tegen zijn buik aan. Je kunt je baby bij kram-
pjes ook op je borst tegen je aanhouden, rechtop. Buig zijn knietjes, zodat zijn benen onder 
zijn lijfje liggen. Houd hem stevig tegen je aan met je ene hand onder zijn billen en je an-
dere hand op zijn rug.  
Deze darmkolieken zijn normaal en beginnen zo 14 dagen na de geboorte – golfvormige 
buikkrampjes of een algemene onrusttoestand, vooral in de avonduren tussen 17 uur en 22 
uur. Het tijdsstip laat verraden dat het kind in deze avonduren de indrukken van de dag ‘ver-
teert’ omdat het moe is. Het luieren met stoffen doeken en luierbroek zorgt automatisch voor 
een warm en vochtig milieu en is zeer aanbevolen bij buikkrampen. Is deze warmte van de 
luier en overbroekjes niet voldoende kan je je kindje voor iedere ‘drinktijd’ WALA Nicotiana 
comp. Globuli velati + 3 x daags een halve suppo ‘Carum carvi Kinder zäpfchen, WALA’ ge-
ven. 
3 à 4 tassen thee drinken van kummel, anijs en venkel, kamille/ in gelijke delen. Te veel van 
deze thee lokt juist krampjes en ophopingen van wind in darmen uit. 
Oxalisolie (buikjesolie)  te bestellen bij:       
https://www.pharmeo.de/product_info.php/products_id/2088631 
 
Een buikinwrijving met een 10% Oxalisöl helpt goed bij krampen. Zij bevordert de darmwer-
king. Na de inwrijving een warm kersenzakje of warmwaterkruikje op de buik leggen, om de 
werking van de olie-inwrijving te verhogen.  Best een rustige, media-vrije omgeving maken 
voor het kind, daar de zintuigindrukken bij het kind veel intensiever naar binnen gaan dan bij 
een volwassene. 
Bij luieruitslag  

• Rosatum Heilsalbe  (rauwe, rode huid, luieruitslag  zéééééééér goede zalf!) 
• Callendula-Essenz 
• Quercus-Essenz 

Bij buikkrampjes of stofwisselingspijn 
• Malvenöl (bij buikkrampen:  bevat malve, St janskruid, vlier, linde, sleedoorn. Ook een 

heel goede verwarmende olie voor herfst en winter) 
• Carum Carvi kinderzäpfchen  (kummelsuppo’s  bij verzwakking vertering en daarom 

buikkrampen en daarmee samenhangende onrust en slaapstoornissen) 
• Rode koperzalf (om een buikjeswikkel te leggen) 
• Nicotiana comp. Globuli velati  (bij krampjes) 

Bij verkoudheid: 
• Fysiologisch water en/of Nasenbalsem für Kinder 
• Lavendelöl 10 % (voor borstwikkel bij hoesten) 
• Aconitum Ohrentropfen  (oorpijn) 
• Apis Levisticum II  (middenoorontsteking)  en Siliciea comp globuli velati 
• Passiflora Nerventonikum (om als moeder diep te kunnen slapen) 

http://www.weleda.de/produkte/arzneimittel/kategorie/mutter-kind 
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HEVIGE LUIERUITSLAG 
Vooral in wegwerpluiers ontwikkelen vele zuigelingen in de eerste levensweken een overge-
voeligheid van de huid in luierbereik. De huid wordt dan steeds meer verwond. Na een paar 
weken stabiliseert zich de babyhuid zodat ze minder gevoelig wordt. Doch, bij kinderen met 
een erg gevoelige huidaanleg of ook bij vroeggeborenen is de huid nog niet zo ver. 
 
Hoe kan ik helpen? 
 

• Gebruik in de eerste levensweken stoffen luiers en verwissel de natte luier vlug voor 
een nieuwe. Reinig de billetjes met verdunde Calendula-Essenz. 

• Laat je baby zo dikwijls mogelijk zonder luier strampelen in de open lucht – maar het 
kind mag daarbij niet afkoelen. 

• Droge, rauwe en rode huid kan je met ‘Rosatum Heilsalbe’ behandelen. 

• Rode pikkeltjes met wit beslag duiden op een schimmel. Dan moet je een arts 
raadplegen. 

• Bij sterk ontstoken plaatsen waarbij er reeds huiddeffectjes aan de oppervlakte 
verschijnen, leg je in ‘Quercus-Essenz’ gedrenkte wikkels als kompres in de luier. 

• Je kan ook helende wol (een pluk wol met lanoline) 
http://www.muetterberatung.de/details/1469/Heilwolle_hilft_bei_wundem_Baby_Po.
html of zijden inlegdoekjes http://www.doekjesenbroekjes.be/shop/luiers/extra-
luierinleg/zijden-inlegger gebruiken, beiden verbeteren de huidademing. 

• Zolang de moeder borstvoeding geeft, zal ze geen vitamine C houdend fruit en 
groentesoorten eten zoals: citroenen, appelsienen, pompelmoezen, kiwi, paprika,, 
zeker niet in grotere hoeveelheden. Als zuur kan vitamine C bij het zogende kind de 
huid prikkelen en verwonden. 

 
TIPS RITMISCH DAGVERLOOP 

• met grote tussenperiodes voeden (3 tot 3 1/2 uur) – ook de moeder en vader moeten 
voldoende kunnen rusten. 

• rustig te slapen leggen in een stille kamer 
• kwintenstemmingsliederen brengen rust 
• zelf voldoende slapen 
• dagvolgorde: voeden, verluieren, verzorgen, spelen (leren alleen spelen, eerst enkele 

minuutjes, dan 10 minuutjes, dan een kwartiertje,…), slapen/ voeden, verluieren, 
verzorgen, spelen, slapen…  

• Natuurlijke kleding (wol, zijde, katoen) in laagjes. 
• regelmatige osteopaat-behandeling 

• chamomilla cupro culta Rh D3 dil. Weleda (3x  per dag 5 tot 10 druppels voor de 
voeding) 

• warmwaterkruikje in handdoek achter ruggetje of aan voetjes 

• inwrijving met turfolie (Wala)  
• of inwrijving met malvenolie 

• de slaap verbeteren door warmte: bakeren, slaapzak, wollen dekentje, gebakerd 
voeden, dan vrij spelen (ook lekker warm in laagjes aangekleed. 

• De kamer moet niet verwarmd zijn.  
• Zijn de handjes en voeten van het kind warm genoeg? 



19 

 

• Een warm voetbad met salieolie 

• Malvenolie, lavendelolie aan beentjes en voetjes. 
• Koperzalf op de voetjes. 
• Of helemaal inwrijven met malvenolie. 
• Verwarmende ‘Buikjesolie- Weleda’ voor de kleintjes. 
• Buikcompresje met chamomila-thee (tetraluier in chamillethee drenken, uitwringen, 

goed warm op buikje leggen, wollen sjaal omheen), natuurlijk ondergoed, warme 
pyjama, bakeren, slaapzak wollen dekentje, goed vast opgedekt. 

 
 

REFLUX 

• Bij een lichte vorm van reflux 
o Kummel en kamillethee bij voeding mengen. (windjes, lucht)  
o 15 to 30 minuten na de voeding stil op de arm rechtop dragen (‘boertjes’, 

windjes)  
• Het bedje schuin hellend opmaken. 

• Masseren met koperzalf op buikje en de nieren. 
o Cuprum metalicum 0,1 – 0,4 % zalf WELEDA (2x per dag , in de grootte ven 

erwtje)  
o Iris versicolor D4 globuli (na het drinken) 

• Rustgevend (druppeltjes): chamomilla cupro culte Rh D3 dil. Weleda (3x 5 druppels 
voor de voeding) 

• Alginat (Gaviscon Advance Suspension): 3x per dag na het drinken (2,5 tot 10 ml) IS 
ALMINIUMVRIJ. het middel legt een beschermingsfilm over de maaginhoud en zo 
verminderen de zure opstoten. 

• Hele lichaampje inwrijven met Turfolie (Solum Öl Wala) helpt bij overprikkeling 
(oververmoeidheid, stress). 

• Fosfor D25. (hoge potentie werkt rustgevend) 

Als je kindjes na het voeden warme handjes en warme voetjes hebben, is alles o.k. Daarna 
spelen, dan ‘bakeren’ (met 2 doeken), slaapzak erover en in bedje. Het geeft hen rust en 
geborgenheid. 
Een vast ritme is heel helpend, vooral voor kindjes met krampjes, kolieken,…. en als ze nogal 
veel wenen. 
Steeds 3 tot 4 uren tussen de maaltijden laten, anders kan het kind de voeding niet 
opnemen en omzetten en niet voldoende verteren. Kindjes worden bij te snel voeden na te 
korte tijd, onrustig, zenuwachtig en slapen korte hazeslaapjes. Ze komen niet diep genoeg in 
de remfase van de slaap. Hierdoor kunnen ze het emotionele niet verwerken. 
Het kind wil zich ook het herhalende dagritme kunnen herinneren en het herkennen – dit 
geeft vertrouwen en rust. Na 18 uur: rust – geen opwinding meer. 
Als baby’s wenen, kunnen we ze troosten aan het bedje, eerst na enkele minuten, dan in 
steeds grotere intervallen, maar ze er niet uitnemen.  Zo leert het kind wat er van hem 
verwacht wordt. Ook de ouders hebben 3 à 4 uur rust nodig tussen de verzorgingstijden van 
hun kind(jes). 
 

SPRUUW 
o Echinacea/ reiniginskuur darmen, reinigende voeding/pro-biotica nemen. 

Spruuw is een candida infectie (door verzwakt imuunsysteem door antibitica-inname, 
overbelasting, vermoeidheid,….)  
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Een schertsspelletje (vrij bewerkt naar Wilma Ellersiek) 
 

Bssssssss! 
Ssss 

Sssssssss 
Ssss 
Sst! 

Gillililililililill! 
Bssssssss!  

Ssss  
Sssssssss  

Ssss  
Sst! 

Gillililililililill! 
Bsss – sss – sst. 

 
 
 

1. Bssssssss! 
De wijsvinger uitsteken als „vlieg‟ vanuit de zacht gesloten rechtervuist. 

De duim ligt zacht over de opgerolde vingers. De „vlieg‟ komt vanachter 
de rug tevoorschijn, tot op halshoogte.  
 

2. Ssss  
Naar voor, in een boog langs onder.  
 

3. Sssssssss  
Naar links, tot naar het midden in een boog langs onder  
 

4. Ssss  
Met een lus langs boven  
 

5. Sst!  
Juist tot aan de bovenoppervlakte van de linkerhand van het kindje  
 

6. Gillililililililill!  
Met de rechterwijsvingertop lichtjes en sierlijk (vliegenpootjes) de hand 
kietelen, eventueel herhalen. 
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7. a.   Bssssssss!  
      De vlieg vliegt van de hand op in een boog langs onder naar rechts  
      (tot ongeveer op de hoogte van de maagstreek) 
b.   Ssss 
      een bocht naar links,  
c.   Sssssssss 
     een bocht langs onder naar rechts (halshoogte) 
d.   Ssss 
      met een lus langs boven naar rechts en bij  
e.   Sst!  

      „ssst‟ op de rechtse wang zachtjes landen 
 

8. Gillililililililill!  
De wang kietelen met de vliegenpootjes, eventueel herhalen  
 

9. Bsss – sss – sst.  
De vlieg vliegt weer in 4 bogen naar het kind en landt bij „sst‟ op de 
hand van het kind.  
 

Het „bssss‟ en „ssss‟ wordt met diepe stem gezoemd, de stem zwelt 
daarbij aan en af.  

Het „Gillilililililill‟ met hoge, zachte stem, op gelijkblijvende hoogte spre-
ken.  
Het is belangrijk dat de volwassene de vlieg eerst eens bij zichzelf laat 
landen en laat kietelen, zodat het kind mogelijk schuwheid kan overwin-
nen en dan de wens kan uiten, dat de vlieg ook eens bij hem komt.  
 
In het begin de vlieg hoogstens één of twee maal laten landen en kiete-
len, zodat het kind om herhaling kan vragen. Later zal het aanwijzen 
waarheen de vlieg zal komen, dat kan dan ook op een andere plaats zijn 
dan op zijn lichaampje.  

Na enige tijd zal het met grote vreugde zelf „vlieg‟ spelen en zelf bepalen, 
waar ze landt, bij zich, bij andere mensen of op een voorwerp. Men neemt 
de ideeën van het kind aan. Dit spel is een oerbeeld van de ontmoeting 
met grap en scherts.  
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Maak eens zelf een zacht, warm wollen tapijtje! 
Het ruikt ook zo lekker naar schaapjes! 
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“Vrouw Holle schudt haar bedje uit 
en laat de pluimpjes vliegen, 

hier en daar en overal, 
tot in het kribbetje van de stal!”    

(volksliedje) 
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Ook Vrouw Holle spint zo graag haar schapenwol. Het is een heerlijk werkje om samen met 
de baby’s en peuters te doen. Het verwarmt onze handen, onze ziel en zet onze wilskracht 
weer in vuur. Als je geen spinnenwiel hebt, kan je de wol samen met de kinderen kaarden, 
met de kaardborstel of gewoon in de handen (‘handjes) en met de handen voorzichtig ‘spin-
nen’ door de wol op te draaien. De draad mag best ongelijk zijn. Kleine kinderen houden van 
dit ambachtelijke werkje! 

- Was ca 2 kg schapenwol (voor een tapijtje van ruim 1m doormeter) Liefst met een 
handwas, met een heel klein beetje natuurzeep.  (je kan de geschoren 
schapenwol oak wassen in de mashine bij 30 °C en op speciaal wolprogramma – 
steek keer per keer een deel wol in een fluwijn, goed dichtgebonden met een 
stevige, korte koord.)   

- Als alle wol gewassen is, haal je er nog eventuele blaadjes of takjes uit. 
- Spoel de wol na in lauw water met azijn en een scheutje kamillethee. 
- Laat de wol natuurlijk drogen op een droogrek. 
- Nu kan je de droge schapenwol (die nog veel schapenvet bevat) gaan pluizen, 

tussen de handen, met de kaardborstels of op de kaardmolen. 
- Laat de kleine kinderen goed meehelpen, dag na dag. Het geeft voldoening en 

vreugde om hier ook zachte ‘poppenkussentjes en dekentjes’ mee te maken. 
- ‘Spin’ de gekaarde wol in kleine plukken nu tussen de vingers tot een dikke draad. 

Deze hoeft maar een beetje ‘gedraaid’ te zijn, twijnen hoeft niet. 
- Of spin op het spinnewiel een dikke draad (deze mag knopen en ongelijkheden 

hebben). 
- Als je een flink stuk ‘dikke draad’ klaar hebt, kan je je haakwerk opzetten. 
- Neem een hele dikke haaknaald (nr 6 of 7) – de gehaakte  steken moeten er 

luchtig bij liggen. 
- Leg bij je zelfgesponnen draad een dunne woldraad van een onopvallende kleur 

(dit als versteviging) 
- Zet drie steken op en maak deze tot een klein gesloten cirkeltje door vast te haken 

met één vaste steek. 
- Haak nu met een ‘half stokje’ je gehele tapijt. 
- Zorg ervoor dat het werk goed plat blijft – maak twee halve stokjes in één steek 

als je merkt dat je moet meerderen om een vlak werk te behouden. 
- Je kan gekleurde lontwol tussen je haakwerk verwerken of hier en daar een 

veertje, een lintje, een gekleurd touwtje… dat geeft het tapijt een vrolijke touch! 
Hou het tapijtje licht van kleur – de schapenwol zelf heeft een heel bijzondere tint 
waar kinderen erg veel van houden! 

- De sterkte van het werk: je kan vanaf het begin een dun gesponnen woldraad 
meehaken.  De mat nooit stofzuigen maar wel uitkloppen! Zo zal ze, door 
eroverheen te lopen na enkele maanden vanzelf vervilt zijn aan de oppervlakte – 
door het aanwezige wolvet in de wol en de viltlaag aan de oppervlakte is ze 
vuilafstotend en sterk. 

- Je kan het nieuwe tapijtje inwijden met het spelletje van ‘Moeder Aarde’. 

 

Veel zintuiglijke ambachtvreugde! 
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uit: “Gouden Liedjes & versjes voor de Goudskinderen”   
te bestellen bij salutogenese@skynet.be 

 

   


  

  
 


    

 





 

         


 


          





26 

 

 

 
 

Wij wilgenkindjes slapen zacht. Moeder Aarde houdt de wacht. Moeder Aarde 
wekt heel zachtjes met haar zang, ieder kindje dat slaapt zóooo lang… 
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Symposium Hannover 19 november ’16  
Verslag van de Vereniging voor Waldorfkindergärten 

www.waldorfkindergarten.de  
 

VAN HET KIND LEREN!  

“Waldorfkindergärten schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Jetzt hat die Vereinigung der 
Waldorfkindergärten den 100. Geburtstag ihres Gründers Helmut von Kügelgen mit einer Tagung 
über die Bedürfnisse von Kindern gefeiert. Die Gründung der Vereinigung der Waldorfkindergärten 
1969 war Antwort auf eine Zeit politischer und gesellschaftlicher Unruhen. Ihre zentrale Intention war 
und ist der Schutz des kleinen Kindes, die Wahrung und Entfaltung seiner Individualität. „Es geht 
nicht um methodische Systeme, vorgeprägte Programme und die Zwangsvollstreckung ihrer Erfolge 
– es geht darum, Leben zu erwecken, die Geburt der Individualität in einem gesunden Leib, in einer 
gesunden Seele vorzubereiten“ – so zitierte Michael Wetenkamp, Vorstand der Vereinigung, den 
Gründer Helmut von Kügelgen. Gegen Frühintellektualisierung, Früheinschulung und Medienkonsum 
setzte die Bewegung den Schutzraum, in dem die „Fähigkeit zur Selbstbefähigung“, die das kleine 
Kind – so Michaela Glöckler – in die Welt mitbringe, bewahrt bleibe. Die Kindergartenzeit, so Wolf-
gang Sassmannshausen, dürfe nicht als eine Vorbereitung auf die Schule verstanden werden. Im 
Zentrum der Kindergartenpädagogik stehe der Umgang mit den Lebenskräften: Die Frage, was das 
kleine Kind brauche, könne nur durch ein stetes ehrliches selbständiges Ringen beantwortet werden. 
Dieses Anliegen Helmut von Kügelgens müsse auch heute wieder stark gemacht werden.  Weltweit 
gibt es 2000 Waldorfkindergärten. In den asiatischen Ländern wie etwa China und Südkorea ist der-
zeit ein Boom der Waldorfpädagogik zu verzeichnen. Individuelle Freiheit und gesellschaftlicher An-
passungsdruck: Immer mehr Eltern möchten ihre Kinder vor dem Zugriff starrer Anforderungen und 
rigider Zwänge bewahren. Wie aber kann das gelingen, ohne sich gesellschaftlich zu isolieren? “          
SILKE KIRCH 

 
Voorwaarden voor een gezonde kindertijd – Waar komt het vandaag op aan? 
 
Kinderen in hun lichamelijke en zielsmatige behoeften leren waarnemen en 
hun individuele ontwikkeling ondersteunen, dat staat dikwijls in tegenspraak 
met de huidige tijdsgeest, die kleine kinderen liever als volwassenen willen zien. 
Wat is er voor een kind gewonnen als het zich in de digitale wereld kan bewe-
gen, maar zelf geen bewegingsvrijheid en competentie heeft en zijn ouders 
steeds meer investeren in verrassend elektronisch speelgoed en verrassende 
speeltuigen die hem animeren en ‘rustig houden’. Kunnen we niet beter respect, 
ontmoeting, aandacht, ongestoordheid en achtzaamheid aan het kind geven? 
‘Mens worden’ betekent voor een kind: fantasievol en vrij mogen spelen, een 
spel dat niet door technische programma’s is uitgedacht en gedirigeerd werd. 
In plaats van grote speeltuigen verlangt het kind diep in zijn innerlijk: respect 
van de volwassenen voor zijn autonomie en ontdekkingsvreugde en liefdevolle 
waarneming van zijn dagelijkse kleine stapjes vooruit in zijn ontwikkeling. 
Met de vraag leven:  
“Hoe kan ik mij verhouden, zodat mijn kind zinvol kan nabootsen, want ik wil 
dat jij zelf wordt?”  
Zo kan de begeleidende vraag en wens voor een gezonde kindertijd klinken. 
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Dr. Michaela Glöckler, één van de vijf dochters van Helmut von Kügelgen, kinderarts aan 
‘Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke’ en aan de ‘Universitätsklinik in Bochum’. 10-jarige 
kinderarts- en schoolartsenpraktijk. Van 1988 tot 2016 ‘Leitung der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach/Schweiz. Geeft voordrach-
ten in binnen- en buitenland. 
 
De ondertekenaars van deze oproep zijn bekommerd om de gezonde ontwikke-
ling van de volgende generaties. Ze willen zich inzetten voor constructieve in-
vesteringen en voor de uitbouw van een netwerk tegen de digitalisering in 
kinderkamers, kinderdagverblijven, kinderkribben, peutertuinen en kleuterklas-
sen. Waarom gaat het?  
In Amerika heeft één derde van alle éénjarigen nog voor ze kunnen lopen of 
spreken contact met een computer. In Duitsland brengt reeds 70% van de 
twee- tot vijfjarigen een half uur per dag door met de Smartphone. De meest 
gebruikte App. bij zesjarigen in Duitsland is Facebook. Alle kleuters kijken televi-
sie, vaak meer dan een uur per dag. 
 

 

afbeelding 2: Geen opvoedende houding tot ontwikkelingsvorming, maar een gevaarlijke 
bijdrage tot bewegingsloosheid, een sensorisch verkeerde stimulans en isolatie van de wer-
kelijke wereld rondom zich.  Hetzelfde geldt voor babypotjes met gemonteerde iPad-houder. 
Daar zit het kind voor de iPad op het potje, om ook deze kostbare tijd om te ‘leren’ te gebrui-
ken. Het apparaat mist hier ook zijn doel, omdat het het kleine kind afleidt van de zo nood-
zakelijke eigenbeweging en de eigen-ontdekkingsmogelijkheid om alles lichamelijk en 
zintuiglijk te kunnen beleven. 

Wij handelen niet vanuit een afkeer van de technologie maar vanuit de be-
kommernis om de ontwikkelingsruimte van het kind te vrijwaren, het welzijn 
van het kind en het recht op kindheid, opdat jongeren en volwassenen dan la-
ter, met als talent concentratie, eigen-denken en eigen inzichtelijk oordelen, 
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competente gebruikers van de technologie zouden worden. De overtuiging van 
vele volwassenen dat de vroege gewenning aan het digitale tijdperk onvermij-
delijk is, schijnt zich door te zetten. Ook het ministerie van onderwijs investeert 
hierin. Nog verontrustender is het dat men hierbij de risico’s en nevenwerkin-
gen van het gebruik van de digitale informatietechniek bij kinderen - zoals con-
centratieproblemen, zintuiglijke onderontwikkeling, bewegingsarmoede, 
motorische stoornissen, verslaving, zucht, ongezondheid - uit het oog verliest. 
De risico’s zijn des te groter hoe jonger het kind is. Dit komt doordat de herse-
nen des te plastischer zijn, hoe jonger de mens is. Daardoor zijn kinderen dus 
veel gevoeliger voor verkeerde stimulaties en storende invloeden door de digita-
le techniek. Bij de baby en het kleine kind (baby thuis, in onthaal, later 
school,…) zijn constructieve, gezondheidsondersteunende – dus niet digitale – 
ontwikkelingsbevorderende bewegingsactiviteiten, het vrije spelen, natuurerva-
ringen, sociale ervaringen, huishoudelijke en ambachtelijke taken, kunstzinnige 
activiteiten,…  nog belangrijker dan later in de hogere klassen en op volwassen 
leeftijd. Zo bevorderen bijvoorbeeld de fantasievolle vingerspelletjes het ver-
mogen tot rekenen en wiskunde en de ontwikkeling van de frontale hersenen. 
De omgang met de tablet-computer stimuleert dit daarentegen niet. Want 
geestelijke prestaties worden door die hersengebieden geregistreerd die hun 
signalen uit de geactiveerde sensorische en motorische gebieden ontvangen.  
 

 
 
Wat zijn zinvolle onderwijsinvesteringen? 
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1. De eigen vrije bewegingsontwikkeling. 
 

Eén van de belangrijkste ontdekkingen van het hersenonderzoek in de voorbije 
tien jaren is dat kinderen behendigheid, lopen, spreken en denken het best 
door eigen activiteit leren – door proberen en mislukken, door vrij spel, door 
nabootsing in contact met anderen.  
Hersenen maken geen ‘downloads’. Ze wijzigen zich door het actieve gebruik 
bij het bekijken, ontdekken, onderzoeken, horen, voelen, ruiken, smaken, mee-
voelen en zich inleven, denken, spreken, handelen: alles wat een mens doet, en 
vooral hoe zelfstandig hij dit alles doet, activeert de hersenen en ontwikkelt ze 
zo dagelijks meer en meer. Ook het fouten mogen maken en aan de gemaakte 
fouten te mogen leren, dat is wat kinderen zo graag hebben. Experimenteel on-
derzoeken met alle zintuigen en bewegingen.  
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Abb. 6 Bildquelle: fotolia, Kristin Gründler. Abb. 7 Bildquelle: Tatjana Posavec. 

Eigenactiviteit zorgt voor een gezonde hersen- en lichaamsontwikkeling. Ook het niet te missen con-
centratievermogen bij het schoollopen wordt vooral in het eerste levensjaar aangelegd. De hier afge-
beelde kinderen tonen ons hoe goed ze zich kunnen concentreren en niet gestoord worden bij deze 
innerlijke activiteit.   

Wat zijn de negatieve gevolgen van vroege digitalisering? 
 
De negatieve gevolgen van de vroegtijdige gewenning aan digitale media wer-
den al lang wetenschappelijk vastgesteld en becommentarieerd. Het gaat hier 
om spraakstoornissen, concentratiestoornissen, slechtere resultaten bij lezen en 
schrijven, gebrek aan empathie, sociale aanpassingsmoeilijkheden en de nei-
ging tot crimineel gedrag, angst om iets te missen, verslavingen, overgewicht. 
Daarentegen bestaan er geen wetenschappelijk onderbouwde bevindingen die 
het twijfelachtige nut van vroege mediaconsumptie kunnen bewijzen. Hier botst 
men eerder op veronderstellingen en verlangens vanuit de hoek van de indu-
strie en gewillige politici. Deze studies kan u nalezen in de volledige versie van 
de oproep op  onze website: 
http://www.waldorfkindergarten.org/aktuelles.html 
of  www.waldorfkindergarten.de 

In tegenstelling tot een computer die een verwerkings- en opslaanmodule voor 
informatie heeft, is er in onze hersenen voor deze twee eigenschappen, verwer-
ken en opslaan, geen scheiding: als de hersenen informatie verwerken, veran-
deren er dadelijk verbindingen tussen de zenuwcellen – en dit zijn de 
ingriffingen Hoe meer onze hersenen hebben verwerkt en in het geheugen 
hebben opgeslagen,  des te meer kunnen ze verwerken. Hoe meer talen een 
mens spreekt, hoe gemakkelijker het hem valt nog een nieuwe taal bij te leren. 
De spraakcentra worden hierbij niet ‘vol’, maar kunnen integendeel des te meer 
opslagenn in het geheugen, hoe meer er al in hen is. Deze eigenschap van een 
paradox over het geheugen geldt heel algemeen. Hoe meer muziekinstrumen-
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ten een mens speelt, hoe méér werktuigen hij gebruiken kan, hoe meer  boeken 
over een bepaald onderwerp hij gelezen heeft, des te gemakkelijker valt het 
hem hier nog méér te leren, méér te verwerken, méér vaardigheden te leren, 
zich méér te herinneren. 

2.   Een rijke en gevarieerde ontwikkeling van alle zintuigen, vooral van de ba-
siszintuigen is belangrijk. 

Daarom is het zo belangrijk in de kindertijd en in de jeugd om in te zetten op 
een zo breed mogelijke opleiding die de sensoriek en de motoriek bevordert. 
Want niets is meer onzinnig voor de training van sensorische en motorische 
hersengebieden als het ‘sweepen’ met steeds dezelfde stereotype beweging 
over een glasoppervlak zonder enige sensorische gedifferentieerdheid. 

 

afbeelding 8: ‘to sweep’ over een eigenschapsloze oppervlakte bewerktstelligt noch het moto-
rische, noch het sensorisch leren. En doordat hogere geestelijke prestaties van die hersende-
len volbracht worden, die hun signalen uit sensorische en motorische gebieden ontvangen, 
wordt het complexe denken door het ‘vegen over het tablet’ van zijn voorwaarden beroofd. 
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afbeelding 9: vraagt men aan een kind van 4 jaar om een naald, een potlood, een sleutel, een 
ei, een emmer of zichzelf aan een stang vast te houden, dan maakt hij spontaan en zonder 
een zichtbare inspanning te moeten leveren deze complexe bewegingen met de vingers, 
hand, arm, gewrichten, die hierbij ook aangepast worden aan de maat, de grootte, het ge-
wicht, het materiaal, de oppervlakte-eigenschappen enzovoort. Alle zintuigen zijn hierbij 
aangesproken. 

Ook een sociale competentie wordt niet aan het tablet geschoold, maar wel aan de directe 
omgang, oog in oog, met andere mensen, waarbij ieder eenmalig is en niet programmeer-
baar. 

  

Wij bedanken elk toegewijd lid van de samenleving, elke expert, elke 
inrichting die deze oproep ondersteunt.  Hoe talrijker we zijn, des te 
nadrukkelijker we onze stellingname aan de verantwoordelijke politici 
kunnen voorleggen 
 
Eerste ondertekenaars  
 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Manfred Spitzer, Dr. med. Dr. hc. Michaela Glöckler, Dr. med. Silke 
Schwarz, Elisabeth von Kügelgen, Dagmar Scharfenberg, Beate Wohlgemuth, Oliver Lang-
scheid, Michael Wetenkamp, Frank Linde, Johannes Stüttgen, Helga Kühl, Angelika Fried en 
de 600 deelnemers aan het symposium “Recht op kindertijd” van de vereniging van Waldorf 
kinderdagverblijven op 19 november 2016 te Stuttgart. 
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Symposium Hannover 19 november ’16  
Lezing, op 19 november 2016 te Hannover door Dr. Michaëla Glöckler op het Internationale 

Symposium ter gelegenheid van Helmut Von Kügelgen zijn 100ste verjaardag 
notities: A. Sysmans 

 
Kinderen hebben volwassenen nodig die IN de aarde staan. 

Hoe kan een gezonde kindertijd gelukken? 
 

     
 

 
foto Heemhuys 
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mogen nabootsen! foto De Goudskinderen 
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Kinderen openen de ogen van hun tijdgenoten! 
 
Zo  komt het dat kinderen óns oproepen tot de nieuwe sociale kunst. Bekijken we onze we-
reld met de ogen van een kind, dan zien we geen broederlijkheid. Ze openen ons de ogen 
voor het sociale probleem.  
Zo gaat opvoeding van kinderen en jongeren over zelfopvoeding! 
 
We zitten in een nieuwe wetenschappelijke tijd  -   
Misschien is deze nieuwe wetenschap wel met Dürer begonnen bij zijn tekeningen van de 
handen, de haas, de wilde bloemen,…. Nadat Dürer schilder Horley had aangesproken over 
zijn werk met de woorden, ‘De hele hemel is in jouw werken aanwezig”, antwoordde Horley: 
“Maar jij brengt de Aarde terug in de hemel!” 
De liefdevolle blik waarmee Dürer naar de wereld keek, kan ons inspireren voor de nieuwe 
wetenschap: naar de natuur kijken met zo’n liefdevolle blik als Dürer dat kon, dat zal de na-
tuur weer wekken in alles! 
 
Onze gehele ecologische catastrofe was vroeger een futuristische gedachte, maar nu maken 
we een atoombom. 
Dieren en planten zijn oneindig ‘perfect’ en ‘af’. Maar de mens niet – de mens is een wor-
dende. Het sociale Darwinisme doet alsof de mens een dier is, dus denkt zichzelf ‘perfect’ en 
‘af’. Dat is natuurlijk gemakkelijk, dan moeten de mensen geen verantwoordelijkheid nemen 
voor hun daden. De menselijke natuur is nu juist zo dat hij niet perfect is. De mens is onvol-
komen – daaraan heeft hij zijn potentie tot vrijheid te danken. Onze voeding, ons wonen, ons 
verzorgd zijn, ons inkomen ons samenleven,… dat alles is geen natuurlijke zaak maar een 
reuzengrote culturele uitdaging! 
Wonen, eten, slapen, zich ontwikkelen, zich bijscholen, is een broederlijke opgave in onze 
cultuur! 
 
Wat kinderen écht nodig hebben, dat weten we niet, want we kennen de toekomst niet, dat 
moeten we aan henzelf overlaten. Als we kinderen liefdevol waarnemen in hun werken, spe-
len, slapen, zijn, dan kunnen langzaamaan merken wat kinderen zelf nodig hebben 
 
HOE KAN IK EEN KIND LEREN WAARNEMEN OM TE MERKEN WAT HET NU ZELF NODIG HEEFT 
VOOR DE TOEKOMST? 
 
Elke opvoeding is dan eerst en vooral een zelfopvoeding: 
 

 Respect voor ieder kind 
 beter leren waarnemen 
 oordeelsvrij waarnemen 
 liefdevol en open waarnemen 
 geduldig zijn 
 terughoudend zijn 
 de zelfwerkzaamheid van het kind respecteren 

 
Je kan hierbij de vraag stellen: “Hoe kan het kind zich ontwikkelen zodat het zijn aller-
eigenste levenslot ontwikkelen kan?” Daarom moet er een levendig, rijk en contactrijk aan-
bod zijn, zodat het kind diegenen kan ontmoeten die hij wil en kan nabootsen. Het komt er 
op aan deze rijkdom aan voorbeelden zo aan te bieden dat ieder kind kan nemen en naboot-
sen wat het nodig heeft. We laten het kind zoveel mogelijke rijke en natuurlijke ervaringen 
opdoen, hierbij er op achtend dat het kind langzaam mag ontwaken, niet grof, brutaal en 
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snel, maar aangepast aan zijn gevoelige zintuigen kan ontwikkelen.  Ook herhaling en ritmi-
sche herhaling van hetzelfde is van tel voor de etherkrachten en het geheugen. 
 
Een kind vandaag ‘MOET’ zoveel! 
 
Ontwikkelen en leren gaan natuurlijk niet zonder verplichtingen en noodzakelijkheden, maar 
laat ons het aan het opnamevermogen en leefritme van het kind aanpassen. 
 
We kunnen hierbij de gezonde constitutie van het kind in acht nemen en ons de vraag stel-
len: “Wat is een gezonde constitutie van het kind? Hoe wordt een belastbare gezondheid 
aangelegd in de kindertijd? Hoe ontwikkelt het kind een eigen immuunsysteem bijvoor-
beeld?” 
 
Als we aandachtsvol de opbouw van kindertekeningen vervolgen en ze met inzicht trachten 
waar te nemen – ook hoe ze worden opgebouwd - dan worden we erg wijs over hoe een kind 
een eigen belastbare gezondheid opbouwt! Kindertekeningen zijn een internationale, ja, een 
wereldspraak over de ontwikkeling van het kind op fysiek, etherisch, astraal en geestelijk 
plan. Iedere stap in de gezondheid komt er in tot uitdrukking. 
 
 

Er zijn drie manieren om te leren: 
 
 

1. Door de nabootsing (0 tot 9 jaar) Kinderen zijn dan één en al volledig nabootsen van een 
mens die voor hem een voorbeeld is, ook van een ander kind. 

2. Door ervaring herhalend te mogen opdoen (bijvoorbeeld : pijn en leed worden altijd ver-
nieuwd om ervaring op te doen) 

3. Door het inzicht (we onderzoeken, experimenteren, maken fouten en/of vergissingen en leren 
daaruit) 

 
 
Het ergste in opvoeding is dat volwassenen zeggen dat kinderen ‘lief’ moeten zijn:   
“Wees lief!”  
Wìj moeten lief zijn, niet het kind moet altijd lief zijn! Dat vraag en zeg je niet aan een kind! 
Een kind moet toch niet altijd lief zijn! 
 
Een geduldige volwassene ademt gedachten uit – een geduldige volwassenen bootst doelen 
na. 
 
Het kind wil een mens nabootsen die inzicht en doel uitstraalt. 
Dan worden we steeds broederlijker als we de eigen weg gaan van zelfontwikkeling. 
GEDULD is belangrijk voor iedere ontwikkeling. 
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            Inzicht                                                                                                                    relaties 
   
               IK                                                                                               ZIEL - ASTRALE LICHAAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Tijd                                                                                                            Zintuigen 
              Ritme                                                                                                            Ruimte 
      ETHERLICHAAM                                                                                            FYSIEK LICHAAM 
 

Zintuigen – Ruimte – Fysiek lichaam 
 
De ruimte en de rust zijn in het eerste levensjaar van het allergrootste belang. Het kind dat 
op de rug ligt om te spelen gaat zijn zintuigen ten volle inzetten: oortjes, oogjes, tast, smaak, 
geur, beweging- en evenwichtszintuig , de woord- en klankzintuig (het frazelen) , het Ik-
zintuig. Je stimuleert het incarnerende handenspel bijvoorbeeld door niets boven het kind te 
hangen. Waarom hangen we zoveel animerende spullen boven het kind? Alle animatie leidt 
de kleine baby af van het zich kunnen focussen op de eigen handjes. Het kind vindt zichzelf 
hierdoor niet in het tasten van zichzelf. Het betasten van de eigen lichamelijke verschijning 
metamorfoseert zich tot een sterk ontwikkelt ik-zintuig. Alle zintuigen zijn bij het boeiende 
handenspel nodig voor de zelfervaring. Zonder verinnerlijking van het Ik wordt de mens een 
speelbal in deze wereld.  
Kleine baby’s onder het eerste levensjaar worden met het aangezicht in de drukte geschoven 
– ze ondervinden geen concentratie, maar versnippering – overprikkeling. 
In de derde levensmaand begint het geconcentreerde handenspel en iets later ook de oog- 
hand-voetcoördinatie. Dit is een eerste stap van incarnatie na het focussen en leren kruisen 
van de eigen blik (op 4 weken). We richten de ruimte zo in dat het kind zichzelf kan ontdek-
ken zonder geanimeerd  te worden, zonder afgeleid te zijn, zonder speelgoed bungelend bo-
ven zijn hoofd, zonder T.V.-beelden, computer of andere schermbeelden. Kinderen hebben 
een omgeving nodig waarin twee rustige volwassenen zinvol handelend alles voorleven. 
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Dan kan de ik-incarnatie zich pas voltrekken op het derde levensjaar. 
 
Eerst en vooral heeft het kind dus een rustige, goede, vreugdevolle en harmonische omgeving 
nodig, waarin vrije ruimte, vrije tijd en stemming, vormende concentratiekracht aanwezig 
zijn. Deze eigenschappen van de omgeving gaan uit van de voorbeelden die er in wonen en 
werken.  Kinderen leren vooral met hun zintuigen, het zijn zintuigen voor schoonheid, waar-
heid en goedheid! Wij dienen deze eigenschappen voor te leven en de omgeving kindgericht 
in te richten. 
 
Rond het 9de levensjaar, is de erfelijkheid uitgebouwd.  
Doch, in de eerste levensjaren kan de mens de erfelijkheid metamorfoseren!!! 
Zo kan de mens bijvoorbeeld het fenomeen koorts gebruiken om het erfelijke lichaam door 
een goed overwonnen ziekte persoonlijker te maken. Het lichaam komt vrij van erfelijke ei-
genschappen. Het erfelijke materiaal wordt afgebouwd door ziekte en koorts, de eigen im-
muniteit wordt dan opgebouwd. Organen komen dan met elkaar volledig in resonantie. 
 
 

Tijd – Ritme – Etherlichaam 
 
Leven in de tijd doen we tussen de eerste en laatste ademhaling. Iedere ademhaling is van 
een verschillend ritme. Rust, adem en gelatenheid, ritme en regelmaat zijn heilzaam voor de 
kleine baby. 
Het ritmische dagverloop, herkenbaar in herhaling en gewoonten, geeft de baby geborgen-
heid en vertrouwen. Ook een herkenbaar weekritme, maandritme, jaarritme geven het kind 
etherkrachten en incarnatiekrachten en zekerheid voor zijn verdere levensontwikkeling. 
In een levendige, ritmische regelmaat wordt de baby beschonken met levenskrachten en ge-
zondheidskrachten. 
 

 
Relaties – Ziel – Astrale lichaam 
 
De eigenwaarde van de andere ontdekken en voorleven vanuit een diepe interesse voor de 
andere mens! Interesse voor elkaar. Vanuit de karma- en reïncarnatiegedachte ontstaat een 
nieuwe vorm van respect, interesse en liefde voor elkaar. Een mens voelt zich pas geliefd als 
hij zich begrepen voelt. 
 

 Waarheid 
 Eerlijkheid 
 Liefde 
 Vrijheid 

zijn toekomstontwikkelingen in de begeleiding van de kleine baby. 
 
“ Ik ben daar voor jou en geef wat je nodig hebt – ik wil niet wéten wat je nodig hebt – ik kijk 
eerst goed toe wat je écht nodig hebt - kinderen hebben überhaupt nog niet veel nodig.  (in 
die zin van ‘eerst maar ongestoordheid’ en ‘niet té veel’). ” 
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Inzicht – IK   Welke zijn de drie identiteitstrappen? 
 
In het derde levensjaar: 
 
Ik denk: “ik ben ik.” Het ik-bewustzijn ontstaat. 
 
In het negende levensjaar: 
 
Ik voel: “Wie ben ik?” 
 
Ik voel me voor het eerst eenzaam, ‘ik ben ik’. Sommigen zoeken dan identiteitssurrogaten 
omdat ze deze eenzaamheid van het ik-bewustzijn niet uithouden. Ze kunnen zichzelf niet 
worden en ze worden ‘afhankelijk’. Eerst moet je toch jezelf durven worden en durven ‘alleen 
zijn’.  
Het gezonde is nog niet het normale. Toch is het de weg waar de mensheid naartoe moet. 
 
In het vijftiende levensjaar: 
 
Ik denk: “Tegenover wie ben ik verantwoordelijk?” 
 
De vraag naar het ‘jij’ komt in het bewustzijn.  
“Waarvan krijg ik de kracht om mijn ‘ik’ mee te meten.?” 
Innnerlijke verantwoordelijkheid voor het sociale ganse ontstaat dan. 
 
In het veerstigste levensjaar: 

 
“Ik word herboren.” 
 
“Ik kan me van alles vrij maken tot ik me vrij in het ‘niets’ bevind.“ (er gebeurt iets aangrij-
pends in je biografie: bijvoorbeeld: plots moet je ander werk zoeken, je ervaart een bestaans-
crisis, je komt in een identiteitscrisis terecht).  Er ontstaat een oersmart omdat je een  
nieuwe identiteit moet vinden – ‘ik wil nieuw geboren worden’ – ‘ik wil aardebewust worden’. 
Jezelf vinden, dan pas ben je vrij om de andere te vinden en je voor de andere te interesse-
ren. Als je helemaal tot jezelf bent gekomen, kan je probleemgeoriënteerd leven. Als je ‘zelf’ 
geen probleem meer is, dan wordt het hele leven een oefening tot helpen van anderen op 
hun weg naar hun ‘zelf’. 
Mensen die door een hergeboorte zijn gegaan, worden de ideale opvoeders van de allerklein-
sten van 0 tot 3 jaar. Zij hebben de tweede geboorte uit water en geest doorgevoerd!. Zij 
kunnen voor baby’s zorgen. 
 
Wat kinderen niet met zintuiglijke waarneming opnemen, kunnen ze zich niet in het geheu-
gen prenten. Ze kunnen er niet aan gewennen door de verscheidene zintuigervaringen en er 
geen interesse aan beleven. 
Ook als we klare grenzen en duidelijke regels en afspraken niet geven (zoals bijvoorbeeld in 
verband met het gebruik van de P.C.) , kunnen kinderen zich hier ook niet aan gewennen. 
Regels, afspraken en grenzen in verband met de eigen gezondheid, de zielengezondheid, de 
geestesgezondheid, moeten ervaren worden aan het lichaam, dan worden ze ingegrift in het 
geheugen.  
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En hoe dan de volwassenen denkt, voelt en wilt, en hoe hij met zichzelf omgaat, dat is dan 
nog belangrijker. Kinderen bootsen graag een voorbeeldwaardig iemand na. 
 
Hoe denken we bijvoorbeeld over de doden? Dat nemen kinderen aan ons waar en helpt hen 
bij hun ontwikkelingsweg. Alles wat gebeurt, ook een overlijden, een sterven, een sterven van 
een kind (hier vertelt Michaëla Glöckler sterk geroerd hoe het eerste kind van Helmut von 
Kügelgen (haar vader, dus haar broer) overleed door een mislukte narcose, kan men ombui-
gen tot iets positiefs. 
Wie zich inspant om bewust met een gestorven kind te leven, die spant zich in om zich met 
alle kinderen te verbinden. Wie ook een relatie tot de wereld van de doden heeft, kan een 
levendige opvoeding geven aan kleine kinderen. Uit de wereld van de waarheid – de wereld 
van de doden – kan de mens levendige gedachten meedenken en de geestelijke wereld zo bij 
het kind brengen als geestelijke opvoeding. 
 

KINDEREN HEBBEN VOLWASSENEN NODIG DIE IN DE AARDE STAAN vanuit de geest . 
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Symposium Hannover 19 november ’16  
Lezing, op 19 november 2016 te Hannover door Johannes Stüttgen op het Internationale 

Symposium ter gelegenheid van Helmut Von Kügelgen zijn 100ste verjaardag 
 

Het kind dat wil geboren worden. 
 
We leven in een tijdperk van de prikkel van het dode, de computer. Er wil een 
nieuwe cultuur geboren worden. We bevinden ons in een gezamenlijke zwan-
gerschap. Het kind van Europa wil geboren worden! Het nieuwe! 
De mensheid heeft namelijk een IK nodig, een vrijheidswezen.  
Geboren worden is een kunstwerk. Een mens wil geboren worden op aarde om 
zelfzekerheid te krijgen voor zijn volgende te zetten stappen. 
Door te experimenteren, door fouten te maken, leert de mens . Er zijn nieuwe 
opgaven voor het Westen. Het denken moest dood in het Westen (materialis-
me) opdat hieruit een nieuwe impuls kan komen. 
Na de tijd van de techniek begint de tijd van de kunst.  
Het begrip kunst heeft de grote kracht dat hij niet begrepen is. Kunst is een we-
zen, een persoon! 
Kunst heeft de grote kracht iets in de toekomst te brengen, omdat ze door de 
toekomst wordt gevoed. 
We hebben levendige begrippen nodig. 
 
EEN KIND WORDT GEBOREN. 

 
Bordtekening Johannes Stüttgen                                    
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Als een kind geboren wordt incarneert het op aarde. Op 3 jaar wordt het een IK, 
dit is een vrijheidsgestalte die zich met het kind verbindt, een vrijheidstoestand 
ontstaat door ons ik. 
Als vrijheid zich verdicht, is er een IK. 
IK kan het ik-begrip denken. IK ben niet alleen ‘IK’. 
Vrijheid is een kind! 
Een kind speelt als voorbereiding op arbeid. Arbeid is bewust spelen, arbeid is 
een denkspel doen. 
 
Zoals een moeder zwanger kan zijn van een kind, zo zijn we nu allen zwanger – 
we zijn gemeenschappelijk zwanger. De aarde heeft ons nodig, ze wil menselijk 
worden.  
Waarom was het materialisme nodig? Als je dat hebt ingezien, kan je de aarde 
wijzigen. We kunnen dan een vrijheidsvorm aan de aarde geven.  
Het nieuwe zal hierin bestaan dat we levendige begrippen krijgen – ideeën. 
Ideeën zijn levendige wezens. Het hart kan dan begrippen krijgen. 
Het denken levert onze begrippen – het is een voortzetting van ons Ik-wezen. 
 
Virgo Partitura : de jonkvrouw (de ziel) die in het begrip is om te baren. 
 
Iedere mens heeft een eigen potentie van vrijheid. 
We moeten liefde tot het kind ontwikkelen omdat het kind het vrijheidstalent 
heeft. 
 
De geboorte van het kind in ons. 
 
GEBOREN WORDEN is: motivatie hebben voor de Aarde. 
Vrijheid oefenen met een toekomstimpuls ‘De Muze’. 
 
De begrippen, de ideeën worden levendig, we brengen ze in een opstanding na 
de dood. 
 
Als we ons hart openen voor de Muze – de nieuwe vrijheid - want het hart is 
een waarnemingsorgaan hiervoor. 
 
Hoe wil je leven? Je eigen ‘leef-tijd’ is een actietijd, is je eigen levensloop. Je ei-
gen leven in contact brengen met de tijd van de Aarde en de Zon. 
Begrippen gaan dan op als de ZON. Ze worden levendig. Begrippen moeten ‘op-
gaan’. 
Zo kan bijvoorbeeld uit het begrip van ‘onmacht’, vrijheid ‘opgaan’. 
 
Het kind dat geboren wil worden, dat is de sociale plastiek. De sociale plastiek 
is een toekomstige samenlevingsvorm op basis van zelfbestemming, die alleen 
in ieder mens individueel kan ontstaan. Het kind komt alleen op de wereld om-
wille van de sociale plastiek. 
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Hoe krijg ik mijn  eigen IK in de levendige begrippen? Je komt dan eerst al je 
egoïsme tegen. Geglobaliseerd egoïsme is kapitalisme. 
Uit je eigen ego komen tot een ‘WIJ’! 
Uit je eigen ik tot het mensheids-IK komen. 
Zo is ‘PROFIT’, de bevrijde economie – de nieuwe broederlijkheid.  
De nieuwe menselijke waarde is ook de broederlijkheid -  en in het rechtsleven 
de gelijkheid – de vraag van de minderheid, de directe democratie. 

 
 
Je kan deze beide voordrachten volgen als film op de website (in het Duits ge-
sproken), alsook deze van Manfred Spitzer:  
http://www.waldorfkindergarten.de/aktuelles/veranstaltungen/tagungen-
kongresse.html 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Errata: in Nieuwsbrief 38 -  november ’16 , artikel ‘Over de eerste Waldorf-
Kleuterklas – Stuttgart 1926. ‘ werd een vertaling opgenomen van de spreuk 
“Pfingst-Stimmung” van Rudolf Steiner. 
 
We kregen echter een betere vertaling van Dr. Luc Vandecasteele die we hieron-
der graag publiceren met de originele spreuk van Rudolf Steiner: 
 

Pfingst-Stimmung 
 

Wesen reiht sich an Wesen in Raumesweiten, 
Wesen folgt auf Wesen in Zeitenläufen. 

Verbleibst du in Raumesweiten, im Zeitenlaufe, 
So bist du, o Mensch, im Reiche der Vergänglichkeiten. 

Über sie aber erhebt deine Seele sich gewaltiglich, 
Wenn sie ahnend oder wissend schaut das Unvergängliche, 

Jenseits der Raumesweiten, jenseits der Zeitenläufe 
* 

Wezen vervoegt wezen in ruimtewijdten 
Wezen volgt na wezen in de tijdenloop 

Verblijf je in de ruimtewijdten, in de tijdenloop, 
Dan ben je, o mens, in het rijk van het vergankelijke. 
Daarboven echter verheft je ziel zich machtig groots, 

Wanneer ze diep vermoedend of wetend schouwt het onvergankelijke, 
Voorbij de ruimtewijdten, voorbij de tijdenloop. 

* 
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De Gekwetste Ziel 
 
Martin Straube   (uit: Das Goetheanum nr.5   - 29. Januari 2016) 
60 miljoen mensen * zijn vandaag op de vlucht (dit was januari 2016).  Ze hebben terreurda-
den meegemaakt die als trauma een enorme opdracht zijn. Wanneer men een gewonde ziel 
ontmoet, is het dagdagelijkse handelen vaak weinig effectvol. Wat moet men weten, wat kan 
men doen? 
 

• hieronder staan de cijfers zoals ze door UNHCR worden doorgegeven,    

Cijfers, met daarachter mensen: 
BALKANROUTE 
- 170.000 vluchtelingen en migranten kwamen aan in Griekenland vanuit Turkije in 2016 
- waarvan 22.000 aankwamen NA de toepassing van de EU-Turkije-deal 
- 3.000 mensen zijn daarna resettled of hervestigd vanuit Turkije naar EU 
(in het kader van de EU-Turkije-deal) 
- 1.200 mensen zijn teruggestuurd vanuit Griekenland naar Turkije 
(in het kader van de EU-Turkije-deal) 
- Op de Griekse eilanden zitten nu nog +16.000 vluchtelingen en migranten 
- Op het vasteland zitten +45.000 vluchtelingen en migranten 
 
ITALIË-ROUTE 
- 180.000 vluchtelingen en migranten kwamen in Italië aan vanuit Noord-Afrika 
DODEN OP ZEE 
- + 5.000 mensen kwamen om bij hun overtocht op de Middellandse Zee 
RELOCATIE 
- (minder dan) 10.000 mensen zijn gereloceerd in het kader van het Europese spreidingsplan 
WERELDWIJD 
- 65 miljoen mensen zijn ontheemd of op de vlucht 
- waarvan 22.000.000 die hun eigen land ontvlucht zijn.  
Bert De Vroey - Update - ma 02/01/2017 16:11   
http://m.deredactie.be/#!/snippet/58636b30c9976f06001d12a2/5422a3980cf25334d8be8f14 

Grote kunstenaars hebben vaak een traumatische voorgeschiedenis. Zo werd Pablo Picasso 
reeds op de eerste levensdag getraumatiseerd. Hij kwam zo goed als dood op de wereld. Zijn 
moeder was vertwijfeld, zijn vader was afwezig. Zijn nonkel kwam de geboortekamer binnen 
om zijn zuster te troosten en – wat in onze tijd ondenkbaar zou zijn – boog zich met een 
brandende sigaar in de mond naar zijn zuster toe om haar op het hoofd te kussen. De warme 
gloed beroerde de levenloze Pablo en hij begon te wenen.  Als 16 jarige was Pablo reeds een 
gevierd kunstenaar. Hij ontdekte zijn eigen stijl, maar wel pas nadat de vriend waarmee hij 
het atelier deelde, zelfmoord had gepleegd. De vriend had de raad van Pablo opgevolgd, wat 
hem in een wanhopige situatie bracht en in de dood dreef. Pablo slaagde er in dit grote ver-
driet doorheen zijn blauwe en roze periode te verwerken. Gedurende zeven jaren heeft hij zo 
op een kunstzinnige manier de pijn getransformeerd. Aan de basis van wat we vandaag het 
“oeuvre van Picasso”  noemen, stonden traumatische ervaringen.  
Wanneer zulke gunstige omstandigheden niet voorhanden zijn, kunnen ziektes ontstaan. De 
kunst redt de mens, maar ook de omgeving: stelt u zich voor dat Salvator Dali zich niet in de 
kunst had kunnen uitdrukken. Een traumatische gebeurtenis,  die verwerkt wordt,  kan de 
constitutie losmaken waardoor buitengewone kunstzinnige of sociale vaardigheden kunnen 
opwellen. Zo kan dat wat zich bij de ene persoon als een ziekte uit, bij een persoon met een 
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zekere begaafdheid, in de juiste omstandigheden, als een vaardigheid tot uiting komen. 
Daarom is het nodig dat we beschermende factoren blijven opbouwen. 
 

De traumatische stroom 
Als we er in slagen om de verstarring waarin de ziel terecht komt, te doorbreken, dan maakt 
de ziel een golfbeweging. De pijn wordt bevrijd. Men begint te huilen. In sommige culturen 
wordt er van een weduwe verwacht dat zij zich na de dood van haar man al wenend met as 
bestrooit. De buurvrouwen komen erbij en wenen met haar mee.  Dat is slim want zo kan 
men uiting geven aan zijn verdriet. Wij leven in een cultuur waarin het nauwelijks gewaar-
deerd wordt dat iemand zijn verdriet uit. Als arts heb ik eens een echtpaar begeleid. De 80-
jarige echtgenoot leed aan een ongeneeslijke tumor. Op zekere dag werd ik bij hen geroepen, 
het was zover. De wenende echtgenote knielde naast het bed. Zij had op voorhand geweten 
dat het einde naderde maar nu brak het verdriet naar buiten. De schoondochter grabbelde in 
haar handtas en nam er een tablet uit. “Wat wil u uw moeder geven?”, vroeg ik. “Een antide-
pressivum, u ziet toch dat ze weent! “ Zo vergaat het ons. Wij proberen de pijn rationeel aan 
te pakken of te onderdrukken met een pil of met alcohol. Daarbij geldt: hoe minder verdriet 
geuit wordt, hoe langer het duurt om het verdriet te verwerken. 
Daarna volgt bij de verwerking van het verdriet een stillere fase. Vooral kinderen hebben de 
neiging om te doen alsof er niets gebeurd is. De ouders zijn gescheiden en toch zet het kind 
een bord voor de vader klaar en legt geschenken voor hem onder de kerstboom. Plots merkt 
het kind dat dit zijn moeder helemaal geen goed doet want zij probeert om zonder haar 
partner verder te leven. Dus onderdrukt het kind zijn behoefte, de symptomen kunnen zich 
niet uiten en zo sleept het trauma aan. Er volgt een fase waarin een plotse aanleiding de pijn 
weer kan opwekken. Een kind is bijvoorbeeld met geweld bejegend door iemand die een rode 
pullover droeg. Wanneer hij nu iemand met dezelfde kleur van kleding tegenkomt, is de situ-
atie dezelfde als vroeger. Maar in plaats van te verstarren zoals toen, kan het zich nu weren. 
Nu is het kind vrij, dat is toch geweldig! Dat komt natuurlijk merkwaardig over op de omge-
ving en ook voor de persoon in de rode pullover. De omgeving van het kind ervaart het als 
aversief gedrag. En weer hebben we de neiging om het uitbreken van zulk gedrag te onder-
drukken. Het zijn relatiepatronen waarbij het destructieve de bovenhand heeft.  

 
Over de koningszoon onder het berenvel 
Er volgt een vierde fase, waarin het kind zich aanvankelijk opnieuw kan oriënteren, waarin 
het opnieuw vriendschappen aanknoopt en misschien aan de ouders kan vragen waarom ze 
uit elkaar zijn gegaan. De moeder, bij wie het verdriet vlugger verwerkt werd, wil vermoedelijk 
de wonde niet opnieuw openrijten waardoor het ook nu weer kan gebeuren dat de moeder 
geërgerd niet op deze vraag ingaat waardoor de genezing weer uitgesteld wordt. De sponta-
ne reacties die bij volwassenen instinctief opkomen tegenover het getraumatiseerde kind, 
zijn meestal verkeerd. Het is belangrijk dat het getraumatiseerde kind zich mag en kan uit-
spreken. Omdat het qua taal nog niet zoveel mogelijkheden heeft, uit het kind zich in aver-
sief gedrag. En juist daarvoor kunnen wij niet veel begrip opbrengen. 
 
In de traumapedagogie is het volgende heel belangrijk: in het sprookje van Sneeuwwit en 
Rozerood duikt plots een beer op waarvoor de kinderen bang zijn. De beer blijft echter met 
zijn pels aan de dorens hangen, zodat die openscheurt en de kinderen zien hoe een konings-
zoon tevoorschijn komt. Dat is een beeld dat men nooit zou mogen vergeten. Dat wat ons als 
aversief gedrag tegemoet komt, wat men als abnormaal, niet correct en brutaal ervaart, dat 
is het berenvel waarin de koningszoon verstopt zit. Wanneer wij dit als hulpverlener vergeten, 
zijn we verloren. We werken met de koningszoon omdat we hem willen leren kennen, want 
hoe sterker hij wordt, hoe minder hij zijn berenvel zal nodig hebben. 
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De Bremer Stadsmuzikanten 
Om de menskunde van het trauma te schetsen, loont het de moeite om de Bremer stadsmu-
zikanten erbij te halen. Het sprookje vertelt over vier dieren die zich in het begin in een be-
droevende situatie bevinden.  
De ezel wordt buiten geschopt, de hond wordt geslagen, de kat wil men verdrinken en de 
haan moet in de soep. In de loop van het sprookje leren ze mekaar kennen en ze vinden een 
zekere verhouding tot elkaar. Ze worden steeds vindingrijker en weer ‘gezond’.  
De ezel draagt de lasten, de graanzakken van de boer. Net zoals in het fysieke lichaam van 
de mens, gaat het hierbij om de stabiliteit. De beenderen, de spieren en de begrenzing door 
de huid zijn de werktuigen in duizenden processen. Al deze processen werken samen om de 
arbeidsprestaties mogelijk te maken.  
De hond is altijd vriendelijk, altijd vol verwachting. Het is het enige familielid dat altijd blij is 
wanneer men thuiskomt. Blindengeleidehond of lawinehond: de hond wil dat het ons men-
sen goed gaat. “Een leven zonder hond is mogelijk, maar zinloos”, merkte de komiek Loriot 
op. Het is de “hond” in de mens, die na een vermoeiende dag, ‘s nachts de krachten weer 
terughaalt, zoals de hond het stokje. Het is een instantie die als een waakhond is en het 
‘immuunsysteem’ genoemd wordt, die zoals een herdershond ‘de schapen’, de organen, bij-
een houdt. 
De kat sluipt ’s nachts rond en jaagt op muizen en eekhoorntjes , op allerlei kleine diertjes. Ze 
jaagt niet uit honger, maar vanuit haar agressief instinct. Wat overdag snorrend op de zetel 
ligt, sluipt ’s nachts moordzuchtig rond. In het sprookje wordt verteld dat zij zo lekker bij de 
oven ligt. De kat herinnert ons aan het organisme in de mens dat ’s nachts niet aanwezig is: 
de ziel van de mens wanneer het bewustzijn tijdens de slaap gedoofd wordt. Als het bewust-
zijn wakker is, kan men de wereld waarnemen en kan men elke waarneming als aangenaam 
of onaangenaam ervaren. Daaruit volgen dan de handelingen waarbij we ergens naartoe 
lopen of ervan weglopen, ons ergens naartoe wenden of ons afwenden. 
De haan staat op de top van de dierenpiramide. Hij ziet het licht vanuit het rovershuis schij-
nen en hij leidt de groep ernaar toe. Daar aangekomen, kijkt hij door het venster en hij stelt 
voor dat de ene bovenop de andere zou gaan staan,  en dat ze op zijn commando het huis 
zouden binnenstormen en zo de rovers zouden wegjagen. Het is de haan die het weer voor-
spelt, die de dag kan overzien en niet zomaar onmiddellijk op wat waargenomen wordt, rea-
geert – het beeld van het Ik van de mens. 

 
Op het moment van de shock 
Vanuit psychologisch standpunt is de ezel een beeld voor het lichaam, dat voor stabiliteit 
zorgt, en door de herinnering ook voor oriëntering in ruimte en tijd . De  hond als beeld van 
het levende, verbeeldt de aanpassingsmogelijkheden, de integriteit en de opmerkzaamheid 
van de ziel. Concentratie en waarnemingsvermogen zijn kenmerken van het zielenleven. Dat 
is de kat. De haan tenslotte verbeeldt de richting van de biografie, dat wat identiteit geeft 
aan het eigen leven. Een traumatische gebeurtenis schudt nu deze vier systemen door me-
kaar. De Bremer Stadsmuzikanten wankelen.  
 
Aan het begin van het trauma is er de shock, het verstarren. Met wijd opengesperde ogen 
staart men naar het onbegrijpbare, dat over de ziel heen walst. De ziel is verstard, in opperste 
stress: de bloeddruk stijgt, de ademhaling wordt dieper, de hartslag sneller. Vetreserves wor-
den gemobiliseerd en onder de vorm van suikers aan de hersenen en de spieren geleverd. 
Doch deze maximale kracht die het lichaam voor de vlucht of de strijd mobiliseert, kan zich in 
de verstarring door de shock niet naar buiten richten maar ze keert zich naar binnen wat 
gevolgen heeft voor de hele biografie. Met “bio”-grafie wordt de ontwikkeling van het li-
chaam bedoeld. Die gaat gedurende 30 jaar in stijgende lijn om vervolgens aan kracht en 
vitaliteit te verliezen. De ontwikkeling van de ziel verloopt anders. Die komt los van de licha-
melijke ontwikkeling. We worden stilaan autonomer van de lichamelijke ontwikkeling.  
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De coherentiekrachten van lichaam, geest en ziel behoren tot de kindheid en de jeugd. Een 
gezonde ontwikkeling van lichaam en ziel is de voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling 
van de geest. En een gezonde ontwikkeling van lichaam en geest is de voorwaarde voor de 
ontwikkeling van de ziel. Er zijn synergiekrachten aan het werk. Bij de volwassene begint de 
ziel zich los te maken van het lichaam. Lukt dit niet, dan geeft dat aanleiding tot psychoso-
matische ziekten. Als de ziel in nood is, reageert het lichaam mee. Dit is zeer vaak het geval 
bij getraumatiseerde mensen. Bij het ouder worden, wanneer de lichaamsfuncties verdwij-
nen, kunnen we daaronder lijden, dan volgen ziel en geest de afbraak. Ofwel grijpt men de 
kans aan om aan bepaalde dingen te verzaken en dan kan men in de spirituele ontwikkeling 
een sprong voorwaarts ervaren. Wat gebeurt er nu wanneer men in de kindertijd een trauma-
tische gebeurtenis meemaakt? De ontwikkeling gaat verder maar bepaalde gedeelten van de 
ziel blijven in de kinderlijke fase vastgevroren zitten.  

 
De zon schijnt voor mij 
Een kind denkt heel eenvoudig dat zijn ouders enkel omwille van hemzelf bestaan. Het kan 
zich niet voorstellen dat zij een eigen biografie hebben. ‘Subject gecenterd’ noemen we dit 
perspectief. Als dat perspectief blijft bestaan en men op latere leeftijd een deel van de wereld 
nog steeds op deze manier subject gecenterd beleeft, dan leidt dat tot angst. Want de ang-
stige mens denkt dat hij het ongeluk van de hele wereld aantrekt. Dit is tevens de aard van 
de kunstenaar! Hij heeft deze egocentrische kracht op een creatieve manier omgezet. Picasso 
was niettemin een angstige mens en wij bewonderen in zijn werken dit kinderlijke perspec-
tief. Na een traumatische gebeurtenis blijft een deel van de ziel in zijn ontwikkeling achter, 
dat moet dan later narijpen.  
De gebieden in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het geheugen, beleven de shock 
eveneens en hoe jonger de leeftijd waarop dit gebeurt, hoe meer de groei van de hersenen 
kan stagneren.  Wetenschappers noteerden een vermindering van substantie tot 20%. In het 
beeld van de Bremer Stadsmuzikanten betreft dit de ezel die voor het verinnerlijkte geheugen 
verantwoordelijk is. Ook de hond wordt beïnvloed: de aandacht kan verkleind worden, bij 
kinderen kunnen groei, spijsvertering en slaap, de levensprocessen, verstoord raken. Ook de 
vorming van de spraak en het emotionele leven  - de kat in ons – worden aangetast. De 
vaardigheid om ervaringen in een context te plaatsen en ze voor ons zelfbeeld te integreren, 
vermindert. Al deze storingen dreigen nu te blijven bestaan. 
Wie in het gebergte uitschuift, kent het fenomeen: zonder bewustzijn reageert men op het 
gevaar. Het gecontroleerde handelen neemt af en de “amandelnoot” in de hersenen neemt 
de beslissingen over. Wanneer deze verandering in leiderschap blijft bestaan dreigt er een 
bepaald patroon in het handelen te ontstaan. “Fire together-wire together” noemt men deze  
afdruk in de neurologie . Bij elke aanleiding vuren de neuronale structuren opnieuw zoals bij 
de shockerende gebeurtenis zelf en ze zorgen daardoor voor reflexmatige handelingspatro-
nen. Hier moet de pedagogie te hulp komen want de ziel kan haar krachten niet meer uit 
zichzelf bundelen. De rode draad die doorheen de biografie loopt, scheurt in stukken. Omdat 
herinneringen niet meer in een context kunnen geplaatst worden, leven ze in de ziel als res-
ten van herinneringen. In een gezond herinneringsleven verbinden gebeurtenissen zich tot 
een weefsel, na een traumatische ervaring echter blijven geuren, woorden en beelden als 
geïsoleerde elementen in het innerlijke verder leven en komen plots als flashbacks naar bo-
ven – een schreeuw, bloed dat vloeit. Op het spirituele vlak dreigen vereenzaming, depressi-
viteit, identiteitscrisissen en het wegvluchten in drugs.  Het Ik beleeft een diepe 
hulpeloosheid. Vroeger was ik deze of gene maar dat is verbroken. Wie ben ik dan nu? Diepe 
identiteitscrisis. Men ervaart zichzelf als slachtoffer, dwz men ontwikkelt zijn identiteit niet 
vanuit een zelfbewustzijn maar vanuit een vreemd bewustzijn. Dat geldt het meest bij seksu-
ele trauma’s.  Daarbij werd het hele zelfbeeld door andere mensen opgetrokken, de identiteit 
is totaal geschokt of zelfs verstoord.  
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De menselijke identiteit bestaat uit negatieve en positieve kanten van de persoonlijkheid, en 
wanneer men iemand liefdevol bejegent, kan men deze tegenstrijdige kanten bij de andere 
mens verzoenen. “Een boom die met zijn kruin naar de hemel reikt, moet met zijn wortels in 
de hel staan”, zegt Nietzsche. Goethe’s lijfspreuk: “Edel is de mens, behulpzaam en goed” 
doet daarom denken aan een boomkruin zonder wortels. De uitspraak van C.G.Jung is daar-
entegen bevrijdend: ”ik zou liever heel zijn dan goed”. Dat betekent dat het tot het zielenle-
ven behoort om met tegenstrijdige gevoelens om te gaan, om de weegschaal in het midden 
te houden. Wanneer nu door een trauma de negatieve gevoelens gaan overheersen dan kan 
het Ik zich in de ziel niet thuis voelen omdat de ziel op een negatief beschouwende manier 
reageert. Wij staan er naast en kunnen niet ingrijpen, we zijn vervreemd van de ziel. 

 
De veilige plaats 
In onze tijd moeten vluchtelingen zich aan een nieuwe cultuur aanpassen, maar door een 
trauma zijn hun aanpassingsmogelijkheden erg beschadigd. Hoe veel meer dan de gastar-
beiders vroeger hebben zij aandacht en hulp nodig? Aan het station waterflessen uitdelen als 
welkomstgeschenk, is niet genoeg. Het gaat hier om een periode van jaren. Nu worden ze in 
tentenkampen geduwd, waar de getraumatiseerde mensen mekaar naar beneden duwen. 
Men vroeg ooit na een medisch college aan Rudolf Steiner wat hij als definitie van shock zou 
geven.  Hij gaf daarop een verrassend voorbeeld. Wanneer een negenjarig kind, na lange tijd 
ziek geweest te zijn, te vroeg, d.w.z. met nog verzwakte levenskrachten, op nieuw naar 
school zou gaan en daar een norse leraar zou treffen die naar een stoel of een kaft zou 
zoeken in plaats van zich te verheugen dat het kind weer daar was. Het kind is te jong om 
het norse gedrag van de leraar te relativeren en het kan daardoor een shock ervaren. De 
drempel van een traumatische ervaring kan daarom heel laag liggen. Een trauma kan ech-
ter ook onbewust beleefd worden. 
Eén van mijn patiënten had na een abortus te horen gekregen dat er een tweede foetus was. 
Dit kind had alle stresshormonen van de moeder opgenomen. Het had al voor de geboorte 
het verlies van een tweelingzus meegemaakt.  Het leed aan astmatische aanvallen. Trauma’s 
in de eerste zeven jaren kunnen tot chronische darmontstekingen leiden, trauma’s in de 
tweede zevenjaarsperiode tot reumatische aandoeningen. Een trauma moet niet noodzake-
lijk in de ziel doordringen, het kan ook het lichaam aangrijpen. In ieder geval wordt de relatie 
tussen het Ik en de wereld verstoord. Er komt als het ware een gordijn tussen. 
Welke hulp moet er geboden worden? Eerst en vooral beschermen en tot rust brengen. Het is 
van groot belang een veilige plaats af te bakenen. Op de Filipijnen is dat misschien gewoon 
een bescherming tegen de zon, een boom. Het gaat erom opnieuw een thuis te vinden voor 
zichzelf, om te leren zich ook in zijn ziel opnieuw goed te voelen en zich uiteindelijk ook in 
zijn persoonlijkheid te vinden. Het eigen lichaam op een speelse manier af te tasten. Mis-
schien gebruikt men inwrijvingen, of zorgt men voor nieuwe kleding. Na een traumatische 
gebeurtenis is het van belang om het lichaam weer als een goede vriend te leren ervaren. We 
moeten ervoor zorgen dat we vlug weer in een normaal levensritme komen. Daarom praten 
hulpverleners met de getroffenen niet over de gebeurtenis zelf maar over voetbal of over het 
weer, om op die manier opnieuw een verbinding te maken met het gewone leven. We probe-
ren positieve gevoelens op te wekken. Daarbij zijn verhalen een heel grote hulp. Wanneer er 
sprake is van een burcht schilderen we de machtige muren en vertellen we van de ophaal-
brug die enkel voor gasten wordt neergelaten. De burcht kan geschilderd worden of uit klan-
ken opgebouwd worden. Dan wordt deze burcht tot een innerlijke, imaginaire plaats. Daarom 
werken we in onze noodhulpverlening samen met “vertellers zonder grenzen”. Zij helpen de 
hulpverleners om de juiste verhalen te vinden. Dat alles om de boodschap over te brengen 
“niet jij bent verkeerd, maar wat je meegemaakt hebt, was verkeerd”. In de tijd beschouwd, is 
het ritme zo’n veilige plaats. Met goede reden speelt het ritme in de Waldorfpedagogie zo’n 
grote rol en dient een vak als Euritmie om het ritmegevoel te ontwikkelen. Stress en meer 
bepaald toxische stress zijn net als het licht ritmische impulsgevers. Een stresservaring zorgt 
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voor chaos in de ritmische organisatie wat dan weer leidt tot uitputting. Daarom zijn slaap 
en maaltijden net als een ritmische omgeving heel belangrijk in de traumatherapie. Wie bij 
een fietstochtje ‘zijn’ ritme vindt, vergroot zijn kracht enorm. Ritme is een adaptieve kracht 
die de eigenschap heeft om tegengestelden met elkaar te verbinden. Dat is van belang: te-
genstellingen verbinden.  
Wij spreken niet rechtstreeks over de verschrikkelijke gebeurtenis, maar we wachten af tot ze 
vanzelf naar buiten komt. Erich Maria Remarque beschrijft in het boek “In het Westen geen 
Nieuws”, dat hij de plaatsen vermeed waar men hem zou vragen ‘hoe was het aan het front?’ 
Hij was bang dat wat hij vertelde in zijn ziel zou verder leven. We confronteren wel slechte 
met mooie gebeurtenissen. Laten we ons gewoon maken om tijdens een wandeling een mooi 
blad mee naar huis te nemen zodat we ons de volgende dag de mooie wandeling in herinne-
ring kunnen brengen. Zodat mooie herinneringen niet vervliegen maar verder leven. Daar 
hebben we gedenktekens voor nodig. Alles wat autonomie, zelfbeschikking, de ervaring van 
zelfredzaamheid mogelijk maakt, is goed.  De antropoloog Irenäus Eibl-Eibesfeldt vertelt zo 
over een mooi voorval bij een volk ver van onze beschaving.  
“Een jongen had een plat brood en zijn zusje had niets. De jongen wou echter niets aan zijn 
zusje geven. Wat zou er bij ons gebeuren? De moeder zou het brood in twee stukken delen en 
aan ieder kind een helft geven. Daar verliep het echter anders. De moeder brak het brood in 
twee stukken en gaf ze beide aan de jongen terug. Het gezicht van de jongen straalde, en hij 
gaf zijn zusje een helft van het brood.” Ze erkende in haar kind zijn zelfwerkzame ziel. Zo 
min mogelijk helpen, maar net zo veel als nodig is.  
 
 

 
 

hervinden van mijn zelfvertrouwen in zelfwerkzaamheid. 
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Mag ik zijn? 
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THEMADAG Lezing door Elma Thiel  

Kinder- en Jeugdpsychiater  

Hechting, basis voor het leven  

Zaterdag 6 februari 10.00 - 15.30 uur 2016 

Voor hen die werken en leven met kinderen van 0 tot 7 jaar: Kleuter- 
en peuterleid(st)ers, leid(st)ers in Kinderopvang en BSO, (ont-
haal)ouders en belangstellenden.  

   
 
verslag: Annelies Sysmans voor vzw Saluto-Genese 

 
Hechting gaat over het vermogen je in vrijheid te kunnen verbinden met andere mensen en daarbij 
de eigen uniekheid te kunnen ervaren. Voorwaarden hiertoe zijn een gevoel van welbevinden en ge-
borgenheid in het eigen lichaam. Hierbij zijn de vier onderste zintuigen de poorten van ervaring.  

Veilige of onveilige hechting prent zich in en gaat door de generaties heen. Elma Thiel gaat het feno-
meen hechting bespreken in relatie tot de vier basisemoties blij, bang, boos en bedroefd en zal 
handvatten geven om in elke levensfase te kunnen streven naar heling en verbinding.  

Elma Thiel-Pool (1956) werkt sinds 2005 als kinder- en jeugdpsychiater in Amsterdam. Zij werkt 
vanuit het antroposofisch mensbeeld. Verder is zij opgeleid tot antroposofisch arts en psychothera-
peut. Zij rondde haar opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater in 1997 af met een voordracht over 
hechting waarbij zij toen wees op de grote klinische implicaties van het tot dan toe gedane onder-
zoekswerk. Zij is door wat zij als kind heeft meegemaakt ervaringsdeskundige in vechtscheidingen. 
Elma Thiel wil zich in de toekomst graag toeleggen op het schrijven van een boek en een in gebruik 
handige website werd nieuw ontworpen voor deze themadag.  

www.elmathiel.nl 

De themadag werd ingericht door: 
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Een feestelijke dag! Honderd pedagogen van het kleine kind kwamen een hele dag samen 
om zich te bezinnen over en verder te scholen in het mooie opvoedingswerk met deze aller-
kleinsten. 
De spreker Elma Thiel opende haar lezing met de geruststellende woorden: “het is voor mij 
een hele eer om hier te mogen staan, maar het is ook een beetje eng; ik sta hier in mijn een-
tje, jullie zijn daar met zovelen, ik wil een relatie aangaan met jullie, ik hoop dat vragen dan 
ook zullen beantwoord worden door mijn lezing op het eind.” Ook werden we warm uitgeno-
digd onze vragen liefst even te bewaren, dan is er ruimte voor. 
 
In de gebruikelijke zorg gaat het alleen over psychologische hechting. Maar hechting gaat 
ook over de relatie die je hebt met je lichaam en de geest. Dat is antroposofie. 
Hechting betekent dat je ook een zelfzeker gevoel en standvastige houding hebt in stress-
momenten. Hoe gedraag je je als je in stress staat? 
Hechting gaat ook over het verbonden zijn met andere mensen of met één mens: “Kunnen 
dàn andere mensen je helpen om je te ontspannen als je onder stress staat?” 
Elma ontdekte al in 1997 dat het thema ‘hechting’ al zeer goed was onderzocht en in kaart 
was gebracht om te gebruiken in de klinische praktijken. We zijn nu 20 jaar verder. Er is niets 
veranderd aan de theorie, maar er is wel méér bewustzijn rond gekomen. Zo sta ik nu hier bij 
ouders, peuter-, kleuter- en babylei(d)sters.. 
 
Hechting, of ze veilig, angstig, ambivalent of onveilig,…. was, dat kan je o.a. meten aan de 
tijd waarin een kind weer kalmeert als het verlaten wordt door zijn innigste vertrouwensper-
soon.  
Er is veilige, onzeker-ambivalente, onzeker-vermijdende en gedesorganiseer-
de/gedesoriënteerde hechting.  
Op ‘You-Tube’ kan je meten hoe je baby gehecht is. Je kan zien hoe men het experiment doet 
dat mama (meestal neemt men de moeder) het kind voor een tijd verlaat. (the Strange Situ-
ation Procedure – Mary Ainsworth)  - tal van korte filmpjes.  
https://www.youtube.com/results?search_query=the+Strange+Situation+Procedure+%E2%
80%93+Mary+Ainsworth+ 
ook interessant: 
https://www.youtube.com/watch?v=38Lb6fKpRxs 

https://www.youtube.com/watch?v=ADDeqLBgbOQ 
 
 
 
ter informatie 

De bindingstypen.  (uit: Bundel 30: “Verbondenheid, ook veilige verbondenheid in 
mezelf – zo kan ik aanmeren.” zie www.salutogenese.be 
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De Britse Kinderpsychiater John Bowlby geldt als de vader van de hechtings- en bindingstheorie. Hij 
onderzocht sinds de jaren ’40 de werking van het familiale patroon op de kinderlijke ontwikkeling. 
Sindsdien werd er zeer veel onderzoek geleverd op dit gebied ook over de zgn. “vreemde situatie”- een 
test die door Mary Ainsworth is ontwikkeld. 
Met deze test erkent men bij 12 tot 18 maanden oude kinderen hun bindingstype. Hierbij is de hoofd-
vertrouwenspersoon - meestal de moeder – met haar kind en een vreemde persoon in een kamer met 
speelmateriaal. Na een kleine tijd, als het kind speelt, verlaat de hoofdvertrouwenspersoon de kamer. 
Wat daarna gebeurt geeft een beeld van het hechtingspatroon van het kind aan. In hoofdzaak wor-
den er vier typen onderscheiden: 
 

                                                                                                                             
foto Jana Hallms 

 (the Strange Situation Procedure – Mary Ainsworth – You-Tube) 
 

1. Het veilig gehechte kind (verbondenheid in zekerheid). 
 

Dit kind kan zijn vertrouwenspersoon al vlug en lang missen, hij zal lang wenen (wat wijst op een 
goede hechting) laat zich uiteindelijk troosten en is weer heel erg blij als de vertrouwenspersoon na 
een tijdje terugkomt. 
Dit kind is zeker dat, als het in de omgeving is van zijn hoofdvertrouwenspersoon, dan alles altijd 
goed is. Het voelt zich volledig waargenomen en geborgen. Alles is goed. Het bouwt stap per stap 
zelfvertrouwen en zelfliefde op. 
 

2. Het onzeker-ambivalent gehechte kind. 
 

Dit kind is zeer sterk verontrust en voelt zich zeer onveilig en onzeker. Het laat zich niet rustig ma-
ken. 
Het kind toont bij de terugkeer van de vertrouwenspersoon een zeer ambivalent gedrag: dan is het 
aanhankelijk, dan is het agressief-afwijzend naar zijn hoofdvertrouwenspersoon toe. Het voelt zich 
fundamenteel onzeker, daar het niet weet wat er komt. (geen gewoonten, geen enkele dag is hetzelf-
de,…) 

- Dit kind houdt angstvallig contact en gaat weinig uit op onderzoek in de wereld.  

- Deze kinderen zijn onzelfstandig en reageren snel paniekerig met: “dat kan ik niet alleen.” Ze 
zijn faalangstig.  

- zijn bang voor alles wat nieuw is,  

- tonen vluchtgedrag. 

- Bij dreiging van verlies van de vertrouwenspersoon ontstaat ‘klampgedrag’. 
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3. Het onzeker-vermijdend gehechte kind. 

 
Dit kind toont zich onverschillig/apathisch als de vertrouwenspersoon de kamer verlaat, ook als 
deze terugkomt. 
Het kind is innerlijk zeer ‘opgewoeld’. Het voelt zich weinig aangenomen, is maar bezig met zichzelf 
en vermijdt contact om zich stressbelevingen te besparen. 

- Dit kind gaat wel op onderzoek uit 

- maar houdt nauwelijks contact met de hechtingspersoon ; wat neigt tot actief negeren en 
vooral niet aankijken. Het gaat gewoon door met zijn activiteit als de moeder binnenkomt, 
het is hem om het even. 

- Het vertoont wegloop- of zoekgedrag. 

- Dit alles heeft angst als oorzaak. De angst wordt verdrongen of zelfs ‘afgesplitst’. 
 

4. Het gedesorganiseerd/gedesoriënteerd gehechte kind. 
 

Dit kind geeft ons een volledig gedesoriënteerde indruk en laat geen verbondenheid of relatie toe 
tot een bepaalde persoon. 
Dit kind vertoond stereotypen in zijn bewegingen of beweegt zich kort even niet of toont andere 
dwangmatige gedragingen. 

- Deze kinderen reageren met ‘verlammen’. Deze hechtingsstijl komt voor bij kinderen die af-
wisselend vechten of vluchten en als dat niet meer lukt verlammen. Hun hechtingspersonen 
waren onbetrouwbaar (onvoorspelbaar) en er trad bij hen rolverwarring op tussen dader, 
slachtoffer en redder, zowel bij zichzelf als bij de ander. Deze hechtingsstijl komt veel voor bij 
seksueel misbruikte of mishandelde mensen en mensen bij wie op volwassen leeftijd sprake 
is van een persoonlijkheidsstoornis (bij borderline en bij dissociatieve persoonlijkheids-
stoornissen.) 

 
 

Onveilig gehechte kinderen ervaren constant ‘dreiging’.  
Er is sprake van een constante stresssituatie die grote gevolgen heeft voor het fysiologisch functione-
ren van het kind. Wat betreft oorzaak, kunnen we hierbij ook denken aan afwezig pedagogisch kli-
maat door eigen psychiatrische problematiek van één van de ouders of bij chronisch te hoge 
verwachtingen ten aanzien van prestaties of door ziekenhuisopnames met pijnlijke onderzoeken en 
operaties  (ook natuurlijk bij chronische verwaarlozing en of seksueel misbruik of mishandeling). 
 
Door overprikkeling van de zintuigen trekt het kind weg uit zijn droomachtig, nog eerder kosmisch 
bewustzijn (eigen aan het kleine kind) en op fysiologisch niveau wordt het zenuwstelsel in een 
alarmfase gebracht die kan gaan van over-alertheid tot uiteindelijk zelfs een shocktoestand. 
Deze shocktoestand wordt wel aangeduid met sympathico-shock. Deze shocktoestand treedt op als 
vechten of vluchten onmogelijk zijn en de verlamming dan optreedt. In de acute fase van de bedrei-
ging of stress reageert het ortho-sympathisch zenuwstelsel met verhoogde aanmaak van adrenali-
ne in het bijniermerg. In een latere fase en zeker in geval van chronische stress, wordt dit gevolgd 
door de aanmaak van cortisol in de bijnierschors. De gezondheid en vitaliteit van het kind gaan er-
onder leiden, wat tot uiting komt in bleekheid, moeheid, lichamelijke klachten en stoornissen in de 
levensfuncties wat betreft slapen, eten, zindelijkheid, en soms tot in remming van de groei. 
 
Op dreigend gevaar reageert ieder organisme met een vecht- of een vluchtreactie en wanneer de 
dreiging onontkoombaar is, reageert men met verlamming, een paralysereactie. Deze patronen zijn 
fysiologisch zo basaal dat ze zowel bij de mens als bij het dier optreden, waarbij een dier kan sterven 
bij te lange paralyse en een mens gaat dissociëren. 
Bij de dissociatie wordt dat deel van de ziel dat de paralysesituatie draagt, afgesplitst, om zo verder te 
kunnen leven zonder bewuste belasting met deze zware situatie. 
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 John Bowlby (brits psychiater 1907 – 1990)  

Foto’s over traumabehandelingen bij baby’s. 
 

 
 
 
Terug naar de lezing van Elma Thiel: 
Wereldwijd is iets meer dan de helft van de mensen veilig gehecht  (52%) – iets minder is 
onveilig gehecht (48%) . Elma Thiel denkt dat met wat er nu zo allemaal in onze wijze van 
samenleven en in de actualiteit gebeurt, onveilige hechting zal toenemen. 
In het gangbare onderzoek kijkt men vooral naar wat er in de hersenen gebeurt + er wordt 
gekeken naar de genetische kant. De omgeving maakt hierbij uit of uw genetisch materiaal 
tot expressie komt of niet.  (epigoon: de omgeving speelt ook een heel grote rol bij hechting – 
ze wordt nagebootst en nagevolgd.) Maar het kind, de volwassenen kan hier bovenuit groei-
en. 
Onze 12 zintuigen hangen samen met onze 12 driften. Deze twaalf driften hangen samen 
met  
onze 12 behoeften en hun ervaringen hierbij. Elma Thiel maakte hiervan een schema (zie 
site).  

Bij een veilig gehecht kind: zal je zien dat deze kinderen hard wenen als mama weggaat, ze blijven 
wenen, maar zoeken dan zelf troost bij een ander. Ze weten dat mensen te vertrouwen zijn. 
Het onzeker-ambivalent gehechte kind: voelt zich zeer onveilig en is zeer ongerust, het laat zich 
niet troosten door een ander en blijft zich onbehagelijk voelen – heeft geen vertrouwen. 
Het vermijdend gehechte kind: toont onverschillig/apathisch gedrag, ook als de persoon terug komt. 
Het gedesorganiseerd/gedesoriënteerd gehechte kind: geeft ons een volledig gedesoriënteerde 
indruk en laat geen verbondenheid of relatie toe tot een bepaalde persoon. Het toont dwangmatige 
gedragingen en/of stereotypische bewegingen. 
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De 12 driften op hun beurt hangen ook samen met de 12 deugden die hieruit kunnen 
ontwikkeld worden, alsook 12 idealen die we gaan nastreven. 

 
 

 
 

Elma Thiel onderzocht voor het maken van deze 2 schema’s 3 belangrijke boeken: 
 

 “De twaalf zintuigen,leraren van de mensheid ” Albert Soesman   Vrij Geestesleven   
ISBN 9789060384244  

 “De Levensthema’s, individuele en universele wetmatigheden in de levensloop.” Man-
fred van Doorn  uitg Christofoor 1994 ISBN 9789060383612   

 “De 12 driften, de metamorfose van de wil.” Julius,F. H. Vrij Geestesleven 1967 (anti-
quariaat) 

uit: “De 12 driften”  van Julius, F.H. 

 

Elma Thiel















   











  





  

Elma Thiel
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Drift essenties 
 

o De essentie van de drift tot wakker worden is dat wij ons m.b.v. onze zintuigen be-
wust worden van onze omgeving en onszelf en ons t.o.v. de omgeving oprichten. 
De essentie van de drift tot eten is de bewerking en verwerking van onderdelen uit de 
omgeving in een voortdurende uitwisseling tussen binnen- en buitenwereld. 

o De essentie van de drift tot spelen is dat in de fantasie het denken leeft als schep-
pende macht. 

o De essentie van de drift tot zelfbehoud is het zich terugtrekken in het materiële, het 
duistere en het zware, om uit de wereld van de verschijningen, het licht en de kleuren, 
te verdwijnen. 

o De essentie van de vechtdrift is het ruimte innemen t.o.v. een ander, soms in reactie 
op een zich aangevallen voelen, soms alleen maar vanuit de behoefte om het eigen 
zelfgevoel te vergroten. 

o De essentie van de broedverzorging is dat er iets behoed wordt dat vrij gehouden 
wordt van omgevingsinvloeden. 

o De essentie van de drift tot slapen is de overgave aan de omgeving, wat gepaard gaat 
met een gevoel van zwaarte en vergeten en een onbewuste overgave aan de werking 
van de wijsheid. 

o De essentie van de drift tot zoeken is het met een tekort staan tegenover een omge-
ving waaruit dit aangevuld moet worden 

o De essentie van de jachtdrift is dat er een scherpe concentratie op een doel is met 
een  bovenmatige krachtsprestatie. 

o De essentie van de drift tot zelfverheffing is om op te vlammen tot de allerhoogste 
pracht en heerlijkheid. 

o De essentie van de drift tot voederen is dat het tekort van een ander leidt tot de be-
hoefte om dat tekort vanuit de overdaad van zichzelf aan te vullen, om zichzelf in 
dienst van de ander te stellen 

o De essentie van de drift tot vermenigvuldiging is een uiteen gaan in de veelheid met 
een over de grenzen van het organisme heengaande bruisend bouwende en vormen-
de kracht.  

Hechting gaat over het vermogen om je in vrijheid (wat wil ik nu écht!) te kunnen verbinden 
met andere mensen, je eigen uniek zijn, jezelf zijn, en genoeg jezelf te kunnen zijn in je rela-
tie. Hiervoor moet je goed gehecht zijn in je eigen lichaam. 
 
 
Ernstig gestoorde hechting bij kinderen leidt tot ‘niet voor zichzelf kunnen zor-
gen’. 
 
Elma drukt zich bezorgd uit over de ontwikkeling van de wereld vandaag waarin het dikwijls 
alleen gaat over intellectuele kennisoverdracht. 
Het is echter heel belangrijk dat vanaf het allereerste levensbegin de mens zich goed voelt in 
het eigen lichaam – hoe is het in mijn lichaam om vanbinnen te zijn? Kan ik bij mezelf blij-
ven? (zijn er trillertjes, is er innerlijke onrust, zijn er dingen die ‘triggeren’? Voel ik mijn ether-
lichaam: Heb ik nu honger of ben ik verzadigd? Heb ik dorst of ben ik gelest? Ben ik moe of 
fit? Heb ik overschotskrachten, regeneratiekrachten? Ben ik ziek of gezond? Moet ik nu naar 
het toilet of niet? Heb ik koude voeten of niet? Kan ik voor mezelf zorgen en voor mijn goede 
gezondheid? Acht ik mijn lichaam? Acht ik mijn gezondheid? Zich geborgen en veilig voelen 
gaat dan over  het ‘bij jezelf kunnen blijven’. 
Hechting gaat dus o.a. over het levenszintuig en het etherlichaam. 
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De vier onderste basiszintuigen (te maken met het fysieke lichaam) zijn van 
belang als voorwaarde voor een veilige hechting. 
 

1. Tastzintuig: zijn er warme, liefdevolle, zachte huidaanrakingen?  
2. Levenszintuig: is er welbevinden en gezondheid? 
3. Bewegingszintuig: ben ik vrij in mijn bewegingsorganisme? Zijn de oerreflexen geïn-

tegreerd? 
4. Evenwichtszintuig: kan ik mijn uiterlijk geoefend evenwicht ombouwen tot innerlijk 

emotioneel en sociaal evenwicht? 

Er moeten steeds 2 dingen zijn om over hechting te kunnen praten, zonder een tegenover 
kan je niet hechten. Vóór de conceptie is er helemaal geen sprake van hechting. Het kind rust 
in het hart van de moeder. Het fysieke lichaam groeit in de baarmoeder onder het hart. In de 
zwangerschap al moet het kind beseffen dat er iemand anders is die daar voor hem is. 
 
 
Speelt nabootsing van de moeder (ouder) een rol bij het hechtingspatroon van 
het kind? 
 
Al van vóór het 1ste levensjaar bootst het kind zijn omgeving na en vooral de eerste vertrou-
wenspersoon. Het is de onbewuste nabootsingsdrift. Zo gaan er soms dwingende gewoontes 
doorheen generaties lang. Het is van belang dat je als moeder (ouder) veilig gehecht bent. 
Ben je zelf onveilig gehecht dan gaat in kleine gewoontevormingen en gedragingen dit wan-
kel gedrag nagebootst worden. Als je zelf een onveilig gehechte ouder bent is er een kans 
van 70% dat je kind ook onveilig gehecht is – dit gaat over gewoontevorming, bijvoorbeeld: 
 

o Hoe en hoe lang maak je als moeder oogcontact met je kind? 
o Zie je wat je kindje wil, zie je de noden en kan je het spiegelen? Kan je zijn lichaamstaal lezen 

als hij nog een heel kleine baby is? 

P.S. in onze therapieën maken wij de ouders bewust hoe zij met hun baby omgaan (soms via 
filmbeelden   -bijvoorbeeld: het kindje trekt een pruillipje en de moeder doet dit oak als 
communicatie dat zij het opgemerkt heeft)) 
 

1. De metamorfose van het tastzintuig is het komen tot Ik-bewustzijn en 
scherpen van het ik-zintuig. 

Je hebt het tastzintuig nodig om waar te nemen dat je jezelf wordt ; dat je los komt van je 
omgeving; dat je een ‘IK’ wordt. Het voelen van de begrenzing van de huid maakt dat je je 
eigen plaats in je omgeving weet. Op latere leeftijd metamorfoseert dit zintuig tot het kun-
nen waarnemen van een ander als ‘IK’, als identiteit. 
 



61 

 

 
2. De metamorfose van het levenszintuig is het kunnen beeldend denken – 

het sterke geheugen. 

Je hebt je levenszintuig nodig om het hele innerlijke sapleven van jezelf waar te nemen – de 
etherische levensstroom in jezelf. De mens is voor 90% water , hij is een waterzuil. Water is 
zeer ontvankelijk voor boodschappen. (mijn vraag hierbij: Is wat we denken over kind zelfs 
waarneembaar voor het kind via het waterige, via het etherlichaam?) De mens is een ether-
organisme. Het etherlichaam grijpt aan op het waterige in ons lichaam. Is ons etherlichaam 
sterk en levendig? Etherische krachten worden omgezet tot beeldende denkkrachten (vrij 
voorstellingsvermogen, geheugen, herinnering, concentratie,…). Het etherlichaam is altijd op 
zoek naar het complementaire. Heeft een getraumatiseerd kind een nare beleving gehad, 
dan heeft het hier tegenover heel veel liefde, warmte en goedheid nodig. 

 
3. De metamorfose van het bewegingszintuig is het taalzintuig, het woord-

zintuig, het klankzintuig. 
 

4. De metamorfose van het evenwichtszintuig is het gehoorzintuig. 

 
Traumabehandeling in de therapeutische gezinsverpleging. 
 
Een ernstig getraumatiseerd kind werd geplaatst in een pleeggezin om therapie te kunnen 
krijgen en zich te leren hechten aan een liefdevolle, nieuwe persoon. 
We vergeleken zo enkele verlopen met elkaar:  
 

 Het eerste jaar ging het altijd goed. 
 Een jaar later begon er altijd een crisis 
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 Twee jaar later had het kleine getraumatiseerde kind het gehele gezin onderuitgegraven – 
grote gezinscrisis. 

 
Wat gebeurde hier?  
In eerste instantie kan een kind, ook een getraumatiseerd kind, zich goed aanpassen aan een 
nieuwe hechtingspersoon. Maar in tweede instantie, als er dan hechting/binding ontstaat, 
gaat het grondig mis. Het getraumatiseerde kind trekt zich terug uit deze verbondenheid in  
liefde en zorg en wordt wantrouwig en angstig verlaten of gekwetst te worden. Er is iets in 
het verleden beleefd wat niet te verteren was voor de ziel, iets wat te heftig, te agressief en 
negatief was, iets wat té moeilijk was. Het kind heeft in zijn innerlijk geheugen en gevoelens 
afschuwelijke dingen zitten, ervaringen, beelden, pijnen, angsten, boosheid, smart (bijvoor-
beeld: de eigen ouders voor de voeten zien doodschieten en niets kunnen doen). Deze af-
schuwelijke herinneringen heb je dan als kind niet meer in je waterige, stromende 
etherlichaam, maar heb je in het onderbewustzijn daar liggen als een “ijsschots” (term van 
Elma Thiel). De ‘ijsblok’ is een onverteerbaar pakketje. (het getekende beeld is van Dr. Arthur 
Lemming.) 
 
De traumabehandeling: 
 
Een traumabehandeling betekent dat je de herinnering weer samen naar boven haalt en 
ernaar kijkt. Dit vraagt moed om hiernaar te kijken. Het traumatische gebeuren komt terug in 
het levendige geheugen. (samen de wonde benaderen, openmaken, er in kijken en verwer-
ken, helen met mooie beelden). Het herinneringsbeeld wordt samen benaderd, stap per stap; 
hierdoor wordt het beeld misschien verdraaglijk na een tijd en komt in het geheugen te lig-
gen. De therapeut moet bij een traumabehandeling opletten dat hij hierdoor de patiënt niet 
hertraumatiseert. Het ogenblik bij het terugkijken en dan dicht bij het traumatische gebeuren 
aankomen, kan opnieuw zo beangstigend en ontredderend zijn, dat de mens nog meer ijs-
schotsen gaat voelen. Een trauma zit altijd heel vast. Het ik schiet tekort om het alleen te 
durven bovenhalen en ernaar te kijken. Je gaat er samen naartoe. Je moet dit als hulpverle-
ner wel aankunnen want er komen verschillende fasen bij de patiënt: 
 

1. Eerste fase: Weigeren om zo diep mee te gaan in de herinnering – hevige angst – zachte 
warmte, aanraking, geduld, aanmodiging, hulp aanbieden helpen. 

2. Tweede fase: meegaan en dan hevige ontkenning (dit aanvaarden als therapeut, dit uithou-
den) 
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3. Derde fase: De getraumatiseerde gaat heel boos worden op de hulpverlener (strijd, vech-
ten,…dit is het moeilijkste fase voor de therapeut. De therapeut moet dan de volgende dag 
laten zien dat hij toch nog altijd meegaat en de patiënt trouw blijft om te helpen) 

4. Vierde fase: Heel hard wenen (krijsen – zich overgeven – uitwenen - catharsis). 
5. Vijfde fase: visualiseren van het mooie, ideale beeld – het etherlichaam is op zoek naar een 

complementair beeld om het trauma, de ijsschots in beweging en leven te brengen. Het 
etherlichaam vraagt om tegenover een trauma een heel goed beeld te stellen. 

(bijvoorbeeld bij derde fase: een meisje van vijf jaar zag in volledige stijve hulpeloosheid hoe 
haar vader haar moeder doodschoot – er volgde verstijving. Hoe kwam ze uit deze verstijving 
en hulpeloosheid? Door boosheid.)  
 

 
 
 
De mens is o.a. een zenuw-zintuigwezen: ‘ik beschouw de wereld met mijn zintuigen. Ik zet 
mezelf in de wereld van mijn driften.’ Vanboven zit er een soort rem op de driften door ons 
denkend bewustzijn. Baby’s zijn beschonken met driften (honger, nieuwsgierigheid, lus-
ten,…) om wakker te worden. Het wekt hun zintuigen. 
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Maar de mens heeft ook een ritmisch pendelend middengebied: het ritmische ademhalings- 
en bloedsomloopsysteem: het voelen.  
In dit ritmische middengebied zit de afstemming van de driften op de zintuigindrukken. De 
integratie van driften en zintuigindrukken speelt zich af in het hartgebied van de mens. 
Zo is de mens een gecompliceerd wezen.  
Hij zet zichzelf in de wereld via de driften die uit het stofwisselings-wilsgebied komen. De 
zintuigindrukken komen binnen via het zenuw-zintuigsysteem. Ze moeten beiden geïnte-
greerd worden in het ritmische hart- ademhalingssysteem. Vanuit het hart leven is het 
meest nastrevenswaardige wat je kan doen. Daar zit integratiegebied. 
 
12 zintuigen    DENKEN 
12 driften          WILLEN/DOEN  

 
De traumatherapeut werkt altijd op de gevoelslaag. Bijvoorbeeld als je denkt: dat wil ik gaan 
doen, maar je doet het niet, dan zit het probleem voor de doorstroming altijd in de ge-
voelslaag, in het middengebied. Om de gevoelslaag helder te krijgen moeten gevoelens mo-
gelijk kunnen zijn: 

 BOOS 

 BANG 

 BLIJ 
 BEDROEFD 

 
Onverwerkte gevoelens zijn altijd buiten proportie. We moeten onze gevoelens leren her-
kennen, benoemen en kunnen metamorfoseren. Er zijn deze 4 basisgevoelens en dan alle 
gevoelens ertussen. 
Een kind wordt het meest zichzelf als het zijn gevoelens mag bewust worden, als de gevoe-
lens worden genoemd en ze er mogen zijn. Dan kan hij ze gaan omvormen. 
Als je een probleem met iemand krijgt, ligt dit altijd op vlak van de gevoelslaag. Relatiepro-
blemen zijn altijd gevoelsproblemen. 
Als je je gevoelens niet kan benoemen is het een hulp om ze in deze indeling te voegen en te 
herkennen. 
 
Kinderen weten wat je bedoelt met deze gevoelens. 
 

1. BOOS: 
2. BANG 
3. BLIJ 
4. BEDROEFD 
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1. BOOS: 

Boos wordt je omdat je jezelf wil groter maken. Onbewust wordt je GROTER als je boos 
bent. Dat is een heel goede emotie die je moet kunnen gebruiken. Het mag geen agressie 
worden naar anderen gericht. Achter ‘BOOS’ zitten drie driften: 
 
a. De waakdrift: ontwaken – wakker worden- bewust worden ------- dit kan leiden tot offer-

kracht (deugd van de toewijding, de ervaring van geborgenheid) 
b. de jachtdrift: je bent prooigericht, ja gaat iets te pakken krijgen, je maakt het tot jezelf ------- 

dit kan leiden tot waarheidsgevoel (de deugd van de gedachtencontrole, namelijk angstig 
gehecht gedrag of angstig-ambivalent gedrag, de ervaring van een houvast) 

c. de vechtdrift: als iemand te dichtbij komt ga je je grens bepalen, hierdoor krijg je respect van 
de ander. --------- dit kan leiden tot vrijheid, je leert door een weerstand te gaan, je ontwik-
kelt de deugd van het medelijden, je ervaart goedheid. 

Alle andere vormen van boos zijn ‘slecht boos’ (hard praten, schreeuwen, hysterie, schelden, 
schoppen, slaan, een kamer onrustig gaan verbouwen,… = destructief boos) 
 
Boosheid metamorfoseren is hard werken, je mag je er niet door laten overmeesteren, je 
tracht je boosheid eerlijk te blijven voelen. 
 

2. BANG: 

Bang wordt je omdat je jezelf kleiner wil maken. Onbewust wordt je KLEINER als je bang bent. 
Je lijf wordt ook echt kleiner. 
Achter ‘bang’ zitten ook driften met ombouwmogelijkheid:  
 

a. bang is goed voor het vinden van bescherming 
b. voor het zorgvuldig zijn 
c. bang is goed om je te leren afstemmen en zorgvuldig te worden voor een ander. 

 
3. BLIJ: 

Blij wordt je omdat je genoeg bij jezelf bent geweest. Onbewust ga je een beetje uit jezelf. Je 
bent goed in jezelf gehecht. 
Je voelt openheid voor je omgeving, relaties. Je bent verbindend. Verbinding, verbondenheid 
willen en kunnen verzorgen is een hechtingsgebaar. Te open zijn is hysterie, manisch, is té 
blij! 
Goed hechten kan de mens zich aan maximum 7 personen en dan is daar altijd 1 belangrijk-
ste vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld diegenen die men moet bellen als je auto ‘prak’ is). In 
deze 7 hechtingspersonen is er een hiërarchische opstelling. 
 
In een relationeel conflict is ‘vragen stellen’ verbindend (niet elkaar veroordelen en bekritise-
ren). 
Als je je afvraagt of je nog blij bent in je relatie dan is het geen kwestie van ben ik blij? (in de 
zin van juichend met je armen omhoog zoals op een feest) maar wel ben ik nog blij in het 
leren verbinding maken – kan ik de goede vraag stellen aan de ander. In een relatie is het 
belangrijk over de verbinding en het verbonden zijn en een goede vraag te durven stellen. 
 
(ook een baby kan zich aan 7 mensen hechten, maar er is één vertrouwenspersoon en in de 
verbindingspersonen zit een hiërarchische opstelling.) 
 

4. BEDROEFD 
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Bedroefd wordt je omdat je bij jezelf wil komen. Onbewust wordt je bedroefd als je niet vol-
doende bij jezelf bent. Het is goed om bedroefd te zijn. Mensen die altijd blij zijn worden 
manisch. Zo gaat een kind dat te veel en te luid lacht, spontaan beginnen wenen om weer bij 
zichzelf te komen. Lachen is uitademen, wenen is inademen. 
 
Een sleutel: ga je in je verdriet tot op de bodem, wordt je weer blij! 
 
In een hechtingsproblematiek, in een relatie tot de ander is het belangrijk je gevoelens te 
herkennen en te erkennen: “Waar zit het probleem? Wat doe ik ermee?: 

 Blij naar de ander is goed, is positief 

 Blijheid die macht wordt (zoals oak kennis macht kan worden), te hysterisch blij zelf is in een 
relatie negatief. 

 Boos naar een ander is negatief 
 Boos naar jezelf is positief 

 Verdrietig zijn helpt je om bij jezelf te komen als je het bij je hart houdt (als je zelf begrijpt 
wat je verloren hebt, zoek dan 5 scenario’s om er iets tegenover te zetten) 

 Verdrietig zijn in een relatie kan depressie worden 

 Bang zijn bij jezelf is positief, het helpt je te ontwaken (faalangst ---- je moet ontwaken) 

 Bang zijn hoort niet thuis in een relatie. 

 
 
Weer terug bij het meisje van 5 jaar: 
 
Op drie jaar zag ze hoe haar moeder werd doodgeschoten door de vader.  De ijsschots ligt 
daar als een vastgevroren deel van het etherlichaam, een ijsblok. Het etherlichaam stroomt 
daar niet meer. Het astrale is door de agressie te diep ingeslagen in het etherlichaam. Hoe 
kan die diepe astrale inslag er weer uit? De hele nare beelden kan je als therapeut weer in 
beweging krijgen (los krijgen) als je er een harmonisch, helend beeld naast zet.  
(E.M.D.R. lijkt me niet zo goed te werken.) 
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kortweg EMDR, is een vorm van therapie die gericht is op het 
concreet laten uitdoven van angst ontstaan ten gevolge van traumatische ervaringen. EMDR bestaat sinds het 
begin van de jaren negentig en is uiterst populair.  
EMDR is ontwikkeld als therapeutische techniek voor de begeleiding van personen met enkelvoudige psycho-
trauma klachten. Dat zijn duidelijk afgebakende angsten ontstaan ten gevolge van eenmalige ervaringen van 
(heftige) traumatische aard, zoals bijvoorbeeld een zware aanrijding, verkracht worden, of het meemaken van 
een zelfmoord. 
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In de therapie herbeleeft de cliënt vanuit een perspectief van het heden in gedachten enerzijds de gebeurtenis-
sen die de angst opwekken en anderzijds de angst en andere emoties die hierdoor worden opgeroepen.  
Tegelijkertijd wordt de cliënt bewust afgeleid door geluid en/of beweging, waardoor de schijnbaar oorzakelijke 
connectie die er bestaat tussen herinnering en emoties verdwijnt. De cliënt ontspant daardoor en kan zijn angst 
laten wegvloeien.  
Door dit een aantal malen te herhalen, blijft de angst definitief weg dan wel komt op een aanvaardbaar niveau.  
EMDR bouwt voort op hypnotherapie en verschilt daar in de kern niet veel van. Bij beide spelen een verlaagd 
bewustzijnsniveau, herbeleven en suggestie een rol. Door de cliënt zijn angsten en de gebeurtenissen die die 
angsten oproepen herhaald in het hier en nu te laten herbeleven, en het automatisme waarmee de gebeurtenis 
angst oproept te breken, vermindert de lading ervan.  
Bij diverse therapieën waarin herbeleving wordt gebruikt, gaat men ervan uit dat hoe heftiger de cliënt de ge-
beurtenis herbeleeft, des te makkelijker hij of zij de bijhorende emotionele reacties in de toekomst kan loslaten. 
Bij EMDR is dit juist niet het geval. Men sluit daarbij aan bij breed wetenschappelijk onderzoek dat het zo echt 
mogelijk herbeleven van zeer heftige emotionele ervaringen de cliënt uiteindelijk juist meer in de war maakt.  
Binnen EMDR propageert men herbeleven van de traumatische gebeurtenis vanuit het hier en nu, met het emo-
tionele kader wat nu aanwezig is ten aanzien van de gebeurtenis. In analogie met Rationeel Emotieve Therapie, 
richt de therapie zich op die emoties en emotionele gedachten die niet functioneel zijn.  
  
Nadelen: Een therapie is meer dan een interventie. Bij een therapie hoort een kader van ideeën. Bijvoorbeeld, 
over hoe psychische problemen ontstaan, wat een persoonlijkheid is, welke rol de buitenwereld speelt, wanneer 
wat en hoe gedaan moet worden in de therapie, welke de interventies zijn die je hoe en wanneer gebruikt.  
EMDR lijkt een wondermiddel maar is het niet. 
 
patiënt: “Ik vind dit zo’n nare film, dat ik er niet naar kan kijken.” 
Therapeut: “Welk beeld kan je er naast zetten dat minder ‘naar’ is?”  (dit wordt dan bijvoor-
beeld een beeld van bescherming). 
Je voelt meteen of het gevonden beeld juist is als er ontspanning optreedt. Je kan dat als 
therapeut waarnemen en beleven aan de traumalijder: er ‘ontlaadt zich iets’, de patiënt voelt 
dit aan zijn lijf (trillen, wenen, ….) Er treedt heling op. 
 
Uit de website:  
 “Wat betreft het voorschrijven van medicatie is om te beginnen het uitgangspunt dat antroposofisch werkende 
artsen ook altijd reguliere medicatie voorschrijven als dat nodig is. In de antroposofie wordt materie als verdich-
te geest gezien of anders gezegd dat materie een tot rust gekomen proces is. In de antroposofie wordt ervan 
uitgegaan dat pathologie berust op processen die uit evenwicht zijn en tracht je door middel van al dan niet 
gepotentiëerde substanties het evenwicht te herstellen. 
Ik baseer mij op een ontwikkelingsmodel met 12 zintuigen en 12 driften. Op basis van dit model vertaal ik de 
kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek in te veel of te weinig van de vier basisemoties boos, bang, blij en 
bedroefd, die zich constructief of destructief kunnen uiten. Agressie is constructief waar het je helpt om wakker 
in de wereld te kunnen staan (drift tot waken), je eigen ruimte te kunnen innemen (vechtdrift) en waar je je 
kunt richten op doelen waar je voor gaat (jachtdrift). Destructief is boosheid waar het leidt tot gedragsstoornis-
sen en dergelijke. Angst is constructief waar je het gebruikt voor zorg voor jezelf (drift tot zelfbehoud), het je 
stimuleert om op onderzoek uit te gaan (drift tot zoeken) en het je stimuleert om je producten in de wereld te 
brengen (drift tot  vermenigvuldiging). Destructief is angst waar het leidt tot angststoornissen. Als er teveel 
angst is dan is er de opgave om moed, een vorm van boosheid, te gaan ontwikkelen. Vreugde helpt om de we-
reld op te nemen (eetdrift) en om er voor te zorgen (drift tot broedverzorging) en om je te willen ontwikkelen 
(drift tot zelfverheffing). Destructief wordt de vreugde wanneer het maar door gaat en iemand zichzelf erin 
verliest. Het is niet reëel om te denken dat je altijd blij kunt  Om in een gezonde wisselwerking met de wereld te 
kunnen zijn is het tegendeel van de vreugde het vermogen tot droevig kunnen zijn nodig. Waar vreugde je met 
de wereld verbindt helpt droefheid je om bij jezelf te komen. Constructief is het vermogen om bedroefd te kun-
nen zijn bij het ontwikkelen van eigen activiteiten (speeldrift) om je over te kunnen geven aan een ander 
(slaapdrift) en om zaken van je zelf te kunnen weggeven aan een ander (voederdrift). Destructief is het in vast-
zittende somberheid en dergelijke… 
Hierbij is er gemakkelijk aansluiting te maken bij de (cognitieve) gedragstherapie en alle andere gangbare 
behandelmodules. Met name de krachtige interventiemogelijkheden vanuit de lichaamsgerichte therapieën 
hebben mijn speciale belangstelling. Dit is gebaseerd op de "onderste zintuigen therapie" die ik graag inzet. De 
vier onderste lichaamsgerichte zintuigen: tastzin, levenszin, bewegingszin en evenwichtszin zijn voor het jonge 
kind een belangrijke bron van informatie voor de zich ontwikkelende psyché en dragen bij aan het basale gevoel 
van geborgenheid/ ongeborgenheid, welbehagen/onbehagen, vrijheid/beperktheid en uniekheid/ waardeloos-
heid die iemand de rest van zijn leven met zich meedraagt.” Elma Thiel 
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Een prachtige studie over wat het kind nodig heeft van 0 tot 21 jaar vind je op de website bij 
http://www.elmathiel.nl/zienswijze/spirituele-ontwikkelingspsychologie 
 
Elma Thiel gebruikt dat schema om de ideale situatie te visualiseren. 
 
Je kan dat schema ook op jezelf toepassen. Je kan je hele leven werken aan veilige hechting. 
Waar schort het bij jezelf aan? (aan de toegewijde begrenzing, aan de drift tot broedverzor-
ging (sommige kinderen zorgen al op hun 8ste levensjaar voor het gehele gezin – dat is veel té 
vroeg). Op 9 jaar komt voor het allereerst broedverzorgingsdrift bij de mens op.  
Is er onbaatzuchtige liefde bij mij? Hier werken wij met helende beelden. 
 
Wij moeten als ouders zelf het kind in verbondenheid kunnen loslaten. Als je hen te fel be-
moederd (“weer in je baarmoeder stopt”), ga je de jongere het signaal geven dat hij/zij niet 
voor zichzelf kan zorgen. In veilige hechting kan je iemand in verbondenheid ‘tot in de dood’ 
loslaten. 
 
De therapeut moet ook veel doorgaan en doorstaan bij een traumabehandeling. 
 
Zo bevraagt men de patiënt (bijvoorbeeld bij de Holding-therapie, de Pesso-therapie,…) “Stel 
je voor dat je bij je moeder op schoot zit en je voelt haar armen om je heen, wat voel je dan?” 
De jongere voelde dat ze zelf weg wilde lopen. Er was een vroeger hechtingsprobleem. Een 
trauma ligt niet vaak bloot – er zitten vaak vele laagjes omheen: een laagje boosheid, een 
laagje angst, een laagje afweermechanisme (ontkennen van het feit dat er een trauma is – 
‘Ik een probleem, hoezo?”))…. 
 
Bij een kind van 1 jaar kan je al heel veel zien, bijvoorbeeld angstig–ambivalent gehecht ge-
drag. Bij 3 jaar wordt het relationele moeilijk. Bij de puberteit zit de gehechtheidsrepresenta-
tie dan vast. Je kan ook nog steeds op latere leeftijd in je leven een onveilige 
hechtingsrepresentatie krijgen. P.D.S.-mensen (prikkelbare-darmsyndroom) zijn zo bijvoor-
beeld steeds onveilig gehecht. 
 
Ook wordt het hechtingspatroon van je ouders aan jou doorgegeven (als zij hier niets hebben 
opgepakt) en je gaat deze moeilijkheden van ontmoeting, relatie, verbondenheid met je le-
venspartner dan tegenkomen. 
 
 
Algemene regel – leren loslaten tot waar je maar kan helpen. 
 
Hechtingsproblemen die er zijn tussen ouder & kind, die je vaak niet kan oplossen, leren aan-
vaarden als bij het kind horende. Je kan in de plaats hiervan bewondering ontwikkelen voor 
wat het kind hier op zich heeft genomen. Je moet zo’n kind niet willen ‘redden’. Probeer in de 
plaats de gedachte te denken dat elke mens wel zijn eigen leven aankan. 
Je kan in deze situatie aan jezelf vragen: “Wat kan IK voor dit kind doen dat hem een gevoel 
van warme verbondenheid geeft, als het kind bij mij is, hierbij bedenkend dat één iemand die 
goed is voldoende is voor het opgroeiende kind?” Als een kind één iemand heeft die hem 
begrijpt en liefheeft is het OK op voorwaarde dat je dan zelf aan zelfopvoeding doet (zo leert 
het kind dit ook). 
Oordeel de ouders niet – stel de goede vraag aan de ouders en leef mee - meevoelen. Be-
denk dat ouders met een kind met trauma zelf geweldig lijden aan het strenge oordeel van 
de anderen. 
 
Zeggen dat je hun pijn wil delen. 
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Huidnabije lichaamswarmte – liefdevolle aanraking – natuurlijk, beschermend 

en begrenzend bakeren – diep en lang oogcontact – dragen op de arm. 
 

   Foto   www.natuurlijkekraamzorg.eu                              film wikkelen  https://www.youtube.com/watch?v=SDx6nROEOo0 
 
 

 

Wist je datjes? 
 

Wist je dat? deze publicatie van Bernd Ruf verschenen is naar aanleiding van de studiedag 
‘Voorkomen en Genezen’ van 14 januari te Antwerpen. De wereld van vandaag dringt vaak 
binnen in de belevingswereld van onze kinderen en jongeren met heftige beelden van na-
tuurrampen, conflictsituaties, vluchtelingenstromen, bomaanslagen, …. En dan hebben we 
het nog slechts over het grote ’geweld’. Ook kleine, op het eerste gezicht onbeduidende, ge-
beurtenissen kunnen kinderen kwetsen. Hoe kan een kind omgaan met pijn, onzekerheid en 
angst en toch gevoelig blijven voor wat er rondom hem gebeurt zonder depressief of apa-
thisch 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 oorlogs- en rampgebieden aan 
preventie van trauma bij kinderen. Hier bestellen: 

http://www.bvs-schooladvies.nl/producten-en-publicaties/vlucht-trauma-pedagogiek-nieuw 
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Wist je dat? op http://www.spielundzukunft.de/willkommen-im-leben-
baby/schwangerschaft/1164-birgit-laue-vorbereitung-auf-die-geburt-was-muetter-wissen-
sollten   heel wat informatie te vinden is over een natuurlijke zwangerschapstijd en geboorte,  
door Birgit Laue: ‘1000 Fragen an die Hebamme’. (Duits) 

Wist je dat? bij patiënten met chronische neusbijholte-ontsteking de veelvuldigheid van de 
micro-bacteriële flora van de slijmhuid gereduceerd is. Iedere inname van antibiotica, gelijk 
op welke reden van diagnose, kan het evenwicht er verstoren – en kan zo de manifestatie 
van een chronische sinusitis begunstigen. In controlestudie met 1162 patiënten kon een een-
duidige samenhang tussen vooraf ingenomen antibiotica en de manifestatie van een chroni-
sche Rhinosinusitis vastgesteld worden.  Uit MPK november 2016/  Laryngoscope online, 23 
augustus 2016 / Claudia MacKeen 

Wist je dat? je in enkele uren je eigen mooie bio-boodschappentas kan haken in katoen – zo 
bevrijden we stilaan onze wereld van de micro-plastiek. 

   

 
http://www.ravelry.com/patterns/library/grrlfriend-market-bag 
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Aanbevolen literatuur 
 

 
 
 

    
freier Download 

 

 

 
 
 

 

Kalle, de kleine stierenvechter   van As-
trid Lindgren     (een Paasverhaal) 
Op paasmorgen ontsnapt een boze stier uit de stal en 
brengt de hele kleine boerengemeenschap in Småland 
in rep en roer. Gelukkig weet het 7-jarig buurjongetje 
door aardig tegen de stier te praten, hem weer op stal 
te krijgen, wat alle volwassenen niet lukte. Het levert 
hem ook nog een beloning op. Aquarellen van Marit 
Tornqvist. Zij tonen de sfeer van het Zweedse boeren-
land van tientallen jaren geleden. De tekst die vanaf ca. 
5 jaar kan worden voorgelezen (zelf lezen vanaf ca. 8 
jaar; vrij lange zinnen) staat op verschillende plaatsen 
soms in kolommen naast, onder, boven of aan de kant 
van de tekeningen. Er zit een klein herhalingselement 
in de tekst. Verzorgd uitgevoerd, stevig, nostalgisch 
prentenboek met één van de illustraties op het voorplat 
met daarin de boekgegevens.  
 

 
 
Neue Waldorf Weltliste online  
IASWECE verheugt zich een volledige lijst van alle 
vrije ‘Waldorfscholen en -kleuterscholen’  wereld-
wijd te kunnen aanbieden. 
Je wenden tot an uns  of tot Pädagogische Sektion 
am Goetheanum. Als je vragen hebt of een nieuw 
kleuter- of school wil opgeven meldt je bij Interna-
tionale Kindergartenvereinigung (IASWECE). Wil je 
veranderingen aanbrengen meldt je evenzo bij  bei 
uns. 

 

 
 
Bevallen? natuurlijk!     Nelly Slits ver-
anderingen in de kraamzorg van 1968 tot 2012 
In dit boek vertelt Nelly Slits over haar eigen ervaringen 
in de kraamzorg en over hoe de zorg voor moeder en 
kind in de loop der jaren is veranderd. Was er vroeger 
alleen een verloskundige of dokter, die samen met een 
kraamverzorgster assisteerde bij de bevalling, tegen-
woordig zijn er ook doula's om de kraamvrouw te on-
dersteunen. Kraamhulp kun je aanvragen via internet 
en je kunt een keuze maken uit verschillende kraam-
zorgaanbieders. In dit boek komen allerlei verschillende 
aspecten van de kraamtijd aan de orde. Door dit boek 
krijg je niet alleen een goed beeld van wat er in de loop 
der tijd allemaal veranderd is, je leert ook wat er nodig 
is ter voorbereiding en wat er allemaal bij een bevalling 
komt kijken. Tevens biedt het boek ondersteuning om 
te kunnen beslissen hoe je je eigen wensen in deze zo 
belangrijke periode het beste gestalte kunt geven. 
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Was mein baby will?   Megan Faure 
 
Waarom weent mijn baby? Wat wil hij zeggen 
en hoe kan ik hem begrijpen? De ervaren kin-
dertherapeute Megan Faure toont hoe ouders 
de mimiek en lichaamstaal van hun baby in 
het eerste levensjaar kunnen verstaan. Ook 
thema’s als de verschillende temperamenten, 
het zogen, babymassage, verlatingsangst, 
slaap, voeding en zintuiglijke opvoeding ko-
men uitvoerig aan bod. Een uitvoerige slaap-
coaching helpt voor een probleemloos slapen 
van de baby.  
 
 
 
 
 

Empfindsam Erziehen    Julie Leuze    
Tips voor de eerste 10 levensjaren van het 
hoog-gevoelige kind. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wundersame Welt der Opal White-
ley, Tagesbuch eines sehendes Her-
zens.     Christa Schuenke  (USA)   
Fururum-Verlag 
 
Dagboek van een 6 à 7jarige die rond 1900 in 
de wouden van Oregon opgroeide en die een 
overweldigende naïef-wijsheidsvolle blik op de 
natuur bezit. 
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Stella, das Ohrenmädchen    Marva Aurin 
Stella     Futurum-Verlag 
vertelt het verhaal van een gehoor-gevoelig 
kind, dat met zijn uitzonderlijke intuïtieve be-
gaafdheid in de binnenruimte van de wereld 
indringt. 
 
 
 

 
Der unsichtbare Mensch in uns: Stu-
dien und Übungen  
von Kathrin Studer-Senn (Autor)   Persephone 
 
Immuniteit door oefening van de waarneming 
van etherkrachtenstromen in het menselijk 
lichaam. 
Studies en oefeningen bij de voordracht van 
Rudolf Steiner op 11 februari 1923 “De onzicht-
bare mens in ons.” Dit boek is in de eerste 
plaats geschreven voor artsen, therapeuten en 
heilpedagogen, ook de pedagogen zijn aange-
sproeken. Doch kan de kennis van de onzicht-
bare mens in ons voor ieder, die het mens-zijn 
wil leren verstaan, van betekenis zijn. Zij het 
dat we er hulp voor alledag door krijgen, of zij 
het dat we de aanduidingen van Rudolf Stei-
ner voor de scholingsweg met meer inzicht in 
praktijk kunnen brengen. (uit het voorwoord) 
 
 
 

Gedächtnis, Erinnern und Vergessen    

Andreas Neider   978-3-7274-5367-0      

Rudolf Steiner Verlag 

Een themaband met uitgekozen voordrachten 

van Rudolf Steiner over ons geheugen, het 

herinneren en het vergeten.  
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Kindheit – Bildung – Gesundheit: 

Leitlinien der Waldorfpädagogik 

 

 
 
 
 
 

Wie können beziehungsvolle Pflege 
und Selbstlernen im Krippenalltag ge-
lingen?     
Vereinigung der Waldorfkindergärten. 
https://shop.waldorfkindergarten.de/d
e/wie-beziehungsvolle-pflege-
selbstlernen-krippenalltag-
gelin-
gen.html&xaf26a=05dde8ef43ef39f214
10cbd617b5825b 
 
 
 
 
Frühe Kindheit verstehen Philipp Gelitz 
Pädagogik im Waldorfkindergarten  
 
Een aanschouwelijke schildering van de 
zuigeling tot het schoolkind. 
www.geistesleben.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Kindheit von der Geburt bis zum drit-
ten Lebensjahr.  
Von Rainer Patzlaff, Claudia McKeen u. a., 
2010, 95 S., ISBN 978-3-940606-67-9 
Zum Shop  

Für die Kindheit von 3 bis 9 Jahren, Teil II.  
Von Telse Kardel, Claudia McKeen u. a., 2. 
verbesserte Auflage 2007. 72 S., ISBN-10: 3-
927286-65-6 und  

ISBN 13: 978-3-927286-65-8 
Zum Shop 
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Der Kaiserschnitt hat kein Gesicht 
von OBLASSER Caroline / EBNER Ulrike / 
WESP Gudrun (Fotos) 
Verlag: edition riedenburg 2008 
http://www.liewensufank.lu/bibliothek/book_
detail/1014 
Keizersnede heeft vele gezichten! Dat is de vaststelling 
die de lezer maken zal tegen het einde van dit boek. De 
162 moeders, 156 vroedvrouwen, de artsen en thera-
peuten die het grootste deel van dit boek leverden, 
namen deel aan de bevraging van de auteurs en vertel-
len hun volledig individuele verhaal, nemen stelling tot 
het thema keizersnede en geven informatie in vele 
verschillende gebieden. 60 vrouwen waren bereid een 
zwart/wit foto van de snedenerf te laten maken en een 
kort portret van hun keizersnede-ervaring te geven. 
Deze zijn eerlijk en aangrijpend, de foto’s sereen maar 
dikwijls toch shockerend. Eén ding wordt helder na het 
lezen van dit boek: een keizersnede laat nerven na, 
lichamelijke en zielsmatige. Het beeld van keizersnede 
wordt realistischer en ligt ver verwijderd van de veilige, 
pijnloze, opruimende ingreep van de bekkenbodem, ver 
van de ‘wensoperatie’. Een boek dat tot bewustzijn 
voert. 
Seelisches Erleben vor und während der Ge-
burt 
von JANUS Ludwig / HAIBACH Sigrun 
 
Doula- Wissen rund um die Geburt 
von SCHÖNE Melanie / HERRMANN Dunja 
Verlag: arbor Verlag 2011    
In het middelpunt staat de barende, haar sterkten, haar 
competentie om een kind ter wereld te brengen, haar 
beleven en de belevingen van haar baby en de voorzie-
ningen die het mogelijk maken om deze sterkte en 
competentie bij de geboorte te ontvouwen. Tot deze 
bevorderende voorzieningen kan een doula als geboor-
tebegeleider bijdragen, omdat ze praktische en emotio-
nele ondersteuning biedt en de vrouw in haar 
zelfvertrouwen en mogelijkheden bemoedigt.  
Doch onafhankelijk daarvan, of ze zich een doula als 
geboortebegeleider wensen, is dit boek voor alle wor-
dende ouders – niet alleen voor de moeders -  zeer 
waardevol. Het geeft heel veel informatie, geeft een 
pleidooi voor zelfbestemming bij de geboorte (dikwijls 
heel drastisch, maar steeds gefundeerd) en geeft ver-
trouwen in de vaardigheid van het baren. Praktische 
raadgevingen en ervaringsberichten dragen bij tot dit 
doel. Naast de fysiologische geboorte worden ook die 
situaties behandelt waarin alles helemaal anders loopt. 
Enkele hoofdstukken gaan zelfs over de eerst tijd na de 
geboorte  
Het is een spannend en rijk boek, in het bijzonder voor 
wordende ouders, die de geboorte van hun kind zelf in 
de hand willen nemen en nog op zoek zijn naar de 
beste voorzieningen en de meet geschikte ondersteu-
ning voor de majestueuze beleving “geboorte”. 
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*                  Ontmoeting met de witte dame.      *        * 
 

*         
*  * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       Een lichtgroet   van vzw. Saluto-Genese 

 
Nicholas Roerich ‘Mother of the world.’ 1930 



77 

 

 
 


