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Cursussen vzw Saluto-Genese 2018 -2019
Tot onze grote spijt zullen we een pauze moeten inlassen in het cursusaanbod voor de begeleiding van
het kleine kind. Wegens een langere hersteltijd van Annelies Sysmans zullen er geen opleidingsdagen
kunnen doorgaan dit jaar. Zodra de cursussen hervat kunnen worden, hoor je van ons!!!!

“Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende zelfreflectie, hoe passen ze in een dagverloop van het kinderdagverblijf.” een werkboek om tot zelfreflectie te komen in onze
Wie de tijd niet wil laten voorbij gaan kan wel alvast met het nieuwe ‘Reflectieboek’

dagdagelijkse dag met de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar. aan de slag gaan met zijn team. Denken

jullie er ook aan zo mogelijk ons kleine filmpjes toe te sturen uit je praktijk rond de volgende thema’s:
het vrije spel, de handelingen bij het verzorgingskussen, het potjesmoment.
Dank voor de fijne samenwerking en we hopen jullie vlug weer te kunnen uitnodigen op bijscholing!
Vzw Saluto-Genese
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Cursussen lerarenopleiding
Ook onthaalouders en crèchebegeleiders kunnen deelnemen. Neem een kijkje naar het programma op
hun website

o.a.: Kwintenstemming in de kleuterklas (reeks)
3 maandagnamiddagen te Gent met Klaar Aerts
12, 19 en 26 november ’18
12 november, 13:30 - 16:30
Vrije Rudolf Steinerschool Gent
Kasteellaan 54
Gent, 9000 Belgium
03/213 23 33
info@steinerscholen.be
www.steinerscholen.be
http://steinerscholen-pbd.be/event/kwintenstemming/2018-11-12/

INTERNATIONAAL:
WERELDCONGRES AAN HET GOETHEANUM DORNACH/ ZWITSERLAND.
van 15 tot 19 april 2019!
“Innere Freiheit-Soziale Verantwortung: Wege finden in eine menschliche zukunft”
“Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron
van een menselijke toekomst.”
Waldorf-/ Rudolf Steiner pedagogie voor de eerste zeven levensjaren: Wereldcongres aan het
Goetheanum Dornach/ Zwitserland 15 tot 19 april 2019.
Voorbereiding door IASWECE in samenwerking met de pedagogische sectie aan het Goetheanum: Stefanie Allon,
Erika Henning, Silvia Jensen, Philipp Reubke, Lourdes Tormes Granados

De aanduidingen, de goede raad, de inzichten die Rudolf Steiner ons vóór 100 jaar reeds gegeven heeft
zijn door heel veel opvoeders, ouders, wetenschappers, therapeuten, geneeskundigen opgenomen. De
beschrijvingen van de ontwikkeling van het kind op lichamelijk, zielen- en geestelijk vlak en van de mens
worden door vele mensen bestudeerd. Pedagogische talenten, vaardigheden, kunstzinnige gevoeligheid,
fijne waarnemingstalenten zijn reeds door generaties heen bij opvoeders en pedagogen verder ontwikkeld en worden in cursussen en congressen doorgegeven.
Maar wat is voor de kinderen die nu geboren worden aan deze pedagogie nu wezenlijk? En wat niet? Zo
kwam het thema van de diepe, ware verbondenheid met elkaar - de verantwoordelijke verbondenheid
van de volwassenen met het kind, de eigen houding in de opvoeding, de verbondenheid van de kinderen
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onder elkaar en de zelfopvoeding er uit als de meest toonaangevende opgaven voor de toekomst.
● De kwaliteit van de verbondenheid van de volwassene met het kind is het allerbelangrijkste. We kunnen het kind een mooie omgeving, natuurlijk speelmateriaal en bewegingsmateriaal geven maar als er
geen warme, gezonde en liefhebbende omhulling is door de vertrouwenspersoon, kunnen we het kind
geen deugddoende omhulling bieden.
● De kwaliteit van de verbondenheid hangt samen met in hoeverre wij de kinderen echt ‘waar’-nemen en
verstaan. Hoe doen we de kinderbesprekingen? Hoe helpen we elkaar hierin als collega’s?
● Door het vrije spel oefenen de kinderen iedere dag het sociaal leven met elkaar. In een tijd van nervositeit, onrust, voortdurende afleiding door digitale media wordt het steeds moeilijker om de voorwaarden
voor een fantasievol, ongestoord vrij spelt te creëren.
Een school, een kinderonthaal, een baby-oudergroep kan maar goed functioneren als vele van de deelnemenden werken aan de eigen fijngevoeligheid van de zielenkrachten en innerlijke sterkte. Als we vrij
worden van automatisch opkomende sympathieën en antipathieën dan pas kan er een vrije verbondenheid komen.
Zo hebben we als thema voor het congres gekozen:
“Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron van een menselijke toekomst.”
Aan de ene kant de opmerkzaamheid voor de andere mens, aan de andere kant het bewustzijn voor onszelf. Wakker worden aan jezelf en jezelf toch ook kunnen vergeten om voor de andere te zorgen. („Die
soziale Grundforderung unserer Zeit“ GA 186)
Uit: IASWECE Rundbrief 12/2017
info@iaswece.org.
Lesen Sie die Einführung in das Thema der Tagung
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Oh! Bomen! Oh, longen van onze aarde, al zovele jaren,
dat menig kind jullie oprichting mag ervaren!
Overpeinzingen bij een bezoek aan het Arboretum te Wespelaar

Annelies Sysmans

Iedere lente ontluiken nieuwe bladknoppen die in de late herfst afsterven. Nieuwe bladerknoppen zitten
’s winters al klaar voor het volgende lenteseizoen.
Zo ook bereidt een kind de ‘knoppen’ voor, voor een nieuwe ontwikkelingsstap en nieuwe vaardigheden
nadat een innerlijke verwerkingstijd zich rustig heeft kunnen doorzetten. In een stille, langzame winter
en/ of ziektetijd metamorfoseren vaardigheden zich tot nieuwe vaardigheden en interesses. In de lente
breekt de openbaring dan los, zoals de kastanjebotten zich vroeg in de lente enthousiast openen. Zo
vormt het kind ieder jaar nieuwe en andere ‘bladeren’, op eigen wijze, eigen ook aan zijn nieuwe leeftijd!
De stoere knorrige eik, de vruchtdragende sappige levendige kerselaar, de soepel, levendige en snelle olm,
de sanguinische, licht-drinkende, witschitterende berk, de breed uitgespreide, gestadig groeiende, wijze
en rustige esdoorn, de oude, innige, ernstige donkere den en beuk, de hoog reikende, eervolle zonne-es,
zij vertegenwoordigen allen een andere soort, een andere familie.
Zoals een boomsoort zich verhoudt tot een andere boomsoort, zo verhoudt ieder kind zich op authentieke
andere wijze tot ieder ander kind; ieder kind is immers een ‘soort’ op zich, zo apart verhouden ze zich
onderling, zo apart mogen we hen benaderen, verzorgen en leren begrijpen. Zoals bomen weet hebben
van elkaar, rekening houden met elkaar, signalen doorgeven aan elkaar, zorg dragen voor elkaar, zo kan
er in een leefgroep van kinderen een grote dragende en gevoelige zorg- en aandachtskracht voor elkaar
ontstaan.
Zoals een boom in de lente ontluikt doordat in zijn venen fris levenssap zich energiek een weg baant, zo
voelt het kind sappen in zich ontluiken die hem de levens-, speel- en leerlust schenken.
Zoals een boom in de nazomer vruchten vormt die in de herfst tot rijpheid komen, zo komt het kind tot
inzicht en rijpheid in de herfst- en wintermaanden. De enigste voorwaarde is: aandacht, ware gedachten,
warmte, geestelijke, zielen- en fysieke voeding, zonnelicht, frisse buitenlucht, sprankelend levenswater.
Zoals een boom zich eenduidig opricht en tastend, empathisch zijn kruin en wortels uitspreidt in de wijdheid van het licht, het water, de lucht en de warmte zo voelt het kind ook deze oprichting en uitspreiding.
Het richt zich tastend en empathisch op en spreidt zich vertrouwensvol uit in zijn omgeving als het deze
vier voorwaarden van leven ontvangen mag. Dan groeit in ieder kind - zoals bomen vrucht en zaad vormen - een tot vrucht rijpende kern.
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het lichtende herfstgoud!
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Beschut door drie grote wijze eiken.
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In vurige oprichting.
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“Ieder apart getint!”
14

15

16

17

18

In en dicht bij de natuur!
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Zovele rijke, zinvolle en boeiende zintuigindrukken en belevingen kan ik ervaren in het bos – in de schaduw van de bomen en met de juiste speelkleedjes aan is het bij alle weer, goed weer!
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Klauterparcouren gecreëerd uit levendig bosmateriaal.
22

Spelen in de stilte en de oprichting van het bos.
Met dank aan kinderonthaal Yolli voor de foto’s in het bos te Wuustwezel.
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PETITIE VRIJ BESLISSINGSRECHT TOT BEELDSCHERMVRIJ ONDERWIJS (EN OPVOEDING) :
VRAAG OOK JE VRIENDEN OM DE PETITIE TE ONDERTEKENEN?
Geachte ondertekenaars van ons verzoekschrift,
Het onderwerp digitalisering ligt in ieders mond, maar er wordt weinig gesproken over de gevaren van het vroege gebruik van digitale media. Des te dankbaarder zijn wij dat wij op uw steun
kunnen rekenen om zoveel mogelijk tijdgenoten bewust te maken van het probleem. Veel kinderen zullen er baat bij hebben als u deze nieuwsbrief in hun omgeving doorstuurt.
Kinderen moeten zich lichamelijk en geestelijk goed kunnen ontwikkelen.
Kinderen hebben recht op ontwikkelingstijd om hun echte omgeving met al hun zintuigen te
veroveren, door beweging en creatief spel. Alleen deze interactie van zintuiglijke en motorische
ervaringen leidt tot een gezonde ontwikkeling van de hersenen.
Brengen digitale media die te vroeg worden gebruikt de ontwikkeling van de hersenen in gevaar?
Lage fysieke activiteit (vegen op het scherm) en een topzware informatie-ervaring waaraan het
kind weerloos is blootgesteld brengen de gezonde ontwikkeling van de hersenen in gevaar, want
om zich te kunnen ontwikkelen is lichamelijke activiteit en zelfervaring aan de omgeving en buitenwereld nodig. Leerkrachten, opvoeders en ouders moeten zelf beslissen, tot welke leeftijd het
onderwijs beeldscherm-vrij is, dat eisen we met onze petitie. Petition.
Hier kunt u de petitie ondertekenen. Hier können Sie die Petition unterschreiben.
Wist je dat IT-pioniers als Steve Jobs, Bill Gates en Jeff Bezos dit onderkenden en dienovereenkomstig handelden? Ze geven hun eigen kinderen geen smartphones en reguleren hun gebruik
van IT restrictief.
Uw donaties Spenden helpen ons dat wij ons verder toegewijd kunnen inzetten voor keuzevrijheid en keuzemogelijkheid in de toekomst
Met veel dank voor uw steun en welgemeende groeten
Uw Michaela Glöckler
Allianz ELIANT | Rue du Trône 194 | 1050 Brüssel | Belgien | info@eliant.eu | www.eliant.eu
Vom Newsletter abmelden
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Opvoeden van het gehoor.
lezing door Annelies Sysmans - herfst, 2017

Woorden zijn als gewaden van klank voor onze scheppingsgedachten.
Muziek is hun stromende tijdsdans.

Het was herfst, donderdag, 7 uur in de ochtend. Ik zat in de tuinstoel en hoorde een appel vallen uit onze
‘Belle Fleure-hoogstamappelboom’: “PHE-LOEF!” zo klonk het. “PHOEM-PHE!” zo antwoorde het allerdiepste innerlijk van de aarde. Ik hoorde deze beide ‘woorden’, deze taal vanuit de appel, taal vanuit het diepste punt binnen in de aarde. Deze klanken zijn nog steeds als een levendige, tastbare sidderende
herinnering diep in mij ingegrift. Fris aanwezig in mijn gehoorervaringswereld zal ik me de indrukwekkende klankintensiteit van deze twee klanken blijven herinneren.
Een Afrikaanse vriend vertelde me ooit dat hij de woorden van de dingen in de aarde hoort, doordat hij
op blote voeten loopt.
Ja, ons menselijk skelet, ons geraamte, met zijn prachtige muzikale verhoudingen en maten, onze botten
dus, zijn het waarnemingsorgaan bij uitstek voor klank, woord en muziek. Via onze schedelbeenderen van
het hoofd trillen woorden en klanken onze gehoororganen binnen. Klank, woorden, muziek verplaatst
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zich op de golven van de lucht. In onze botten zijn luchtkanalen uitgespaard zodat muziek en klank doorheen ons gehele skelet zindert.

Ons intervallische skelet- het zintuigorgaan voor klank, toon en woord.
uit het boek: “Methamorphose” Andreas Suchantke - Freies Geistesleben

Als een peuter zo op 1,5 jaar het spelletje speelt van draaien omheen de eigen as tot hij in het midden
van het rondje erbij neervalt op zijn broekje, ontsnapt ook uit zijn mondje deze intense, diepe, volle klank
‘PHOEM-PHE’ - ‘BOEM!’ – ‘PHE-LOEF’ alsof hij het van de appel en de aarde leerde. Ja, er zijn oerklanken!
We vinden ze in alle talen terug, hetzelfde begrip uitdrukkend.
In het evangelie van Johannes lezen we de woorden over de Schepping. “In het oerbegin was het scheppende Woordwezen en het Woordwezen (de Christus – de Zoon) was bij God.” God droeg in zich de
scheppingsgedachten, het scheppende Woordwezen. Zijn scheppingsgedachten kregen een gewaad. Het
gewordene ontstond alzo door het ‘woordgewaad’ voor zijn gedachten. Zo ontstond de zichtbare wereld.
“En het Wereldwoord is aarde-mens geworden en heeft onder ons gewoond.”
Alles is ontstaan uit ‘toon’.

Proloog - Het evangelie volgens Johannes,1
“In het oerbegin was het scheppende Woordwezen
en het Woordwezen was bij God
en goddelijk was het Woordwezen;
dit was in het oerbegin bij God.
Alles is door hetzelve geworden
en niets van het gewordene is anders
dan door het Woord ontstaan.
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In hetzelve was het Leven
en het Leven was het Licht der mensen.
En het Licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet begrepen.
Er is een mens geworden,
van God gezonden,
zijn naam is Johannes.
Deze kwam tot getuigenis
om van het Licht te getuigen,
opdat zij allen door hem geloven zouden.
Hij was niet het Licht,
maar hij was er om te getuigen van het Licht.
Want het Waarachtige Licht,
dat ieder mens verlicht,
wilde in de wereld komen.
In de wereld was het Woordwezen
en de wereld is door hetzelve geworden
en de wereld kende het niet.
Tot de Enkelingen kwam het
en de Enkelingen namen het niet op.
Zovelen het opnamen
hun gaf het de volmacht Kinderen Gods te worden.
Zij vertrouwden in zijn Naam.
Zij zijn niet uit de bloedskrachten,
niet uit het willen van de menselijke natuur
nog uit de wil van een man,
maar uit God geboren.
En het Wereldwoord is aarde-mens geworden
en heeft onder ons gewoond
en wij hebben zijn openbaring aanschouwd,
de openbaring als van de Eengeborene uit de Vader,
vol overgave en waarheid.
Joannes getuigt van hem
En heeft met kracht verkondigd:
Deze was het van wie ik zeide:
nà mij komt die vòòr mij geweest is,
want hij is mijn voorganger.
En uit zijn volheid hebben we allen ontvangen genade na genade.
Want de Wet is door Mozes gegeven,
de Genade en de Waarheid zijn
door Jezus Christus geworden.
Niemand heeft ooit God gezien.
De eengeboren Zoon die in het innerlijk des Vaders is,
Hij heeft hem doen kennen.”
Getuigenis van Joannes 1, 1-18
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MUZIEK STOND STEEDS TEN DIENSTE VAN MUZIKALE RITUALEN.
Klank is een geschenk van de Goden. Muziek werd met religieuze eerbied gecreëerd.
De mens ervaarde al vanaf het allereerste begin hoe klank, stem, muziek zijn ziel aan het pendelen
bracht. Er ontstond een dans in de menselijke ziel. Hij voelde er zich door geheeld.
Muziek begeleidt de gehele mensheidsontwikkeling al van in het prille begin. Als men een onderzoek doet
naar de oorsprong van muziek, dan ziet men hoe muziek steeds ten dienste van religieuze ritualen is
ontstaan. Er werd gezongen als sacramenteel ritueel ten dienste van de Goden. Langzaamaan kwamen
daar dan instrumenten bij zoals de allereerste pentatonische fluit, de lier of kleine harp, de hoorn,…

Ook de Goden en de elementenwereld dansen.
Bij de oudste volkeren werd er gezongen om de dag in te luiden en om de nacht in te gaan. De stem en
muziek waren vanaf het allerprilste begin onafscheidelijk van elkaar, alsook muziek en dans. Kinderen
leerden dit alles gewoon uit nabootsing en namen deel aan deze muzikale rituelen. Het is niet verwonderlijk dat dans en muziek en kind één zijn met elkaar; dat ze diep met elkaar verbonden zijn.
Zoals muziek en de menselijke stem onafscheidelijk waren van elkaar, zo waren ook muziek en dans
onafscheidelijk van elkaar bij de oude culturen. Bij kinderen kan je deze vanzelfsprekende eenheid nog
goed opmerken.
Al het levendig, muzikale zijn stromende, golvende, ritmische bewegingen op luchtgolven gedragen, die
totaal immaterieel aan ons oor hoorbaar worden en weer verdwijnen. Als we muziek ‘life’ horen, kan ons
dit zo sterk beroeren en ontroeren, dat ons gehele lichaam, ziel en geest hiervan worden aangeraakt.
Ingrid Weidefeld, muziekpedagoge, drukt het als volgt uit: “ Door muziek begint onze ziel te pendelen, te
“schwingen”, de muziek te beleven, dit is als een dans van onze ziel. Als onze ziel danst, wekt dit meer of
minder sterk de behoefte om zich ook lichamelijk dansend te gaan bewegen. Dit is vooral zo bij kinderen
want bij hen werkt al het zielsmatige beleven nog veel rechtsstreekser op het lichamelijke dan bij de
volwassene. Kinderen antwoorden op indrukken van buitenaf met sterk spontane, lichamelijke reacties.
Als er muziek klinkt begint een kind al dadelijk te dansen. Het lichaam van een kind vervult een
belangrijke dubbelfunctie: enerzijds is er het uitdrukkingsmiddel voor het welbevinden of onbehagen,
anderzijds is het lichaam dat voorzien is van zijn vele zintuigpoorten, een belangrijk leerveld voor het
kind. Het kind neemt zijn omwereld in zijn veelzijdigheid op vele mogelijke manieren waar. Door al deze
waarnemingen in de vroege kindertijd worden de neurale verbindingen, die het latere intelectuele leren
mogelijk maken, in de hersenen aangelegd.”
Lichamelijke beweging met veelzijdige aansporingen voor de zintuigen is dus basaal leren in de eerste
kindertijd.

Hoe ziet dit dan uit voor een opvoeding tot ritmisch- muzikale vaardigheid?
Bij het horen van de menselijke stem begint voor het kleine nog ongeboren kind
‘Liefde en Verbondenheid’ op te klinken.
De wereld van het oor is de wereld van de tonen en klanken!
Als Rudolf Steiner over de waarnemingswereld van de mens spreekt, over de waarnemingen, zo spreekt
hij ja zeer zelden van waarnemingen in het algemeen. Daartegenover spreekt hij zeer dikwijls van de
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wereld van het zien, de wereld van het horen, de wereld van het smaken,…. Het zijn allemaal heel
verschillende werelden waarmee we door onze zintuigen in contact komen.
Oog en oor zijn rond de 24ste dag van de embryonale fase van de mens al ‘knopvormig’ aangelegd.
Als we het uiterlijke gehoororgaan goed waarnemen, zien we dat het een zeer sterk plastische vorm is,
met een lichaamsgebaar, een geste van het gericht en geopend zijn naar de buitenwereld, maar als we
dan naar het binnenoor kijken zien we een gebaar dat ons in het concave binnenleidt, in het innerlijke,
dat ons in de diepte voert. In de westafrikaanse mythologische verhalen kunnen we lezen hoe het oor als
het orgaan voor de ontvangenis wordt. Een oude man vertelt, hoe het goede Woord, het scheppende
Woord langs het oor naar binnen komt en daar in het moederlich aanzienaam de vrucht tot leven wekt. In
de Afrikaanse beeldhouwkunst is het oor van Ife en Benin ook sterk en groot geboetseerd. De moderne
Afrikaan ervaart nog steeds hoe de wereld van woorden doorzinderd is, hoe ieder voorwerp, iedere boom
een woord in zich draagt, dat klinkt. Door hun met de blote voeten, meer schreidende, dansende gang
over de aarde, hebben ze verbinding met de tonen van de aarde (zals een dichter Gabriël Okara dat eens
uitdrukte).
Voor ons als westerling is het heel moeilijk om te ondervinden dat de wereld van de tonen samenhangt
met onze ledematen.
Prof. Voberika (Joegoeslavië) professor in de linguistiek, kwam met zijn team in Zagreb tot de ontdekking
met kinderen die niet hoorden: dat als hij de stem van een ritmisch sprekende leraar met een
toongenerator op zeer lage frequentie overzette en daarmee een houten plaat, waarop de kinderen zaten,
tot vibreren bracht, deze kinderen begonnen na te bootsten. De nabootsing gebeurt niet via het oor maar
het kind beleeft de vibraties en bootst ritmisch de klanken na en verbindt zich helemaal met het ritme
van de leraar. Zo kan het zijn dat de pedagoog soms wekenlang ritmisch “mamamama mamama”
voorzegt en het kind plots ‘mama’ zegt! Het woord is in het innerlijke van het kind ontstaan. Deze
kinderen kunnen leren zingen en ook een vreemde taal leren. Ze krijgen meestal later wel een ooraparaat,
maar de eerste ervaring van deze afloop van ‘spreken en toonvibraties laten horen’, en de afloop van
‘toonvibraties laten horen en spreken’, is de oorzaak dat dit kind überhaupt de wereld van het horen is
kunnen binnentreden.
REEDS IN DE MOEDERSCHOOT BEGINT DE MUZIKALE EN TAALOPVOEDING VAN HET KLEINE KIND.
“Woorden zijn als klankgewaden voor scheppings-gedachten. Muziek is hun stromende tijdsdans.”
Kinderen houden erg veel van samen liedjes zingen, versjes en verhalen op melodie beluisteren en samen
bewegings- en spelliedjes dansen. Ze ervaren het als een ware weldaad wanneer we hen met zang en
klank ‘toespreken’. Vele liedjes, dansjes en muzikale spelletjes omhullen het kind met een mantel van
vreugde. Lust tot spelen en bewegen wordt door het zingen gestimuleerd. De muzikale stroming en de
dikwijls zeer kleurrijke
beelden in de tekst, brengen het kind in een scheppende, ademende ruimte. Het kind dat zingt, danst en
muziek maakt is vrolijk en vol levensvreugde. Het komt in verbinding met zijn ‘zelf’, met zijn ziel. Muziek
en zang houden het innerlijk van het kind in een ‘lichte’ beweeglijkheid. Bij een kind dat zingt blijft de ziel
besnaard en hierdoor kan er een subtiele gevoeligheid bewaard blijven voor de gezonde verbondenheid
met zijn ‘sferische oorsprong’. De versjes, de kunstzinnige taal en het muzikale gesproken woord klinken
als stromende muziek in de kinderoortjes. Ook reeds voor het ongeboren kind zijn muzikale indrukken uit
zijn omgeving waarneembaar.
‘De menselijke stem dringt reeds vanaf de vijfde à zesde maand ( ca. 2O weken) door tot in de baarmoeder (Dr. Frits Wilmar).’
Als we bij het wiegje van de kleine baby zachtjes beginnen te neuriën of een liedje zingen, draait het
kindje al heel vlug het hoofd. Eén oortje is nu meer ‘vrij’ en luisterend gespitst geeft het zijn volle aandacht. We zien ook hoe hierbij de gehele klanken-taal dadelijk wordt omgezet in een hele fijne genuanceerde bewegingstaal. Het beweegt al dadelijk over het gehele lichaam, tot zelfs in de vingertopjes.
Vanuit de schoudertjes over de elleboogjes , onderarm en pols, gaan de handjes zachte, deinende en
‘dansende’ waterbewegingen maken. De vingertjes bewegen zich hierbij als kleine zeewiertjes en anemoonplantjes. Tot in de teentjes danst’ het kleine kind mee op de deining van taal en muziek. Het grotere
kind dat ‘zitrijp’ is (rond 10 maanden) maakt bij het horen van een melodie, dansende stromend- ritmische bewegingen vanuit het bekken en de rug, de armpjes en handjes hierbij hoog optillend en bewe-
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gend. Zodra de muziek ophoudt willen ze nog! De kleuter houdt ervan om op de vele liedjes eerst vrij en
later ook nabootsend met bepaalde gebaren en vormen te ‘dansen’, liefst met een kroontje, manteltje,
sjaal of sluiertje getooid. Een oudere kleuter gaat dan van rijdansjes en
kringspelletjes genieten. Reeds hele kleine kinderen ‘zingen mee’, vooral als de moeder zingt. Ze drinken
de klankrijkdom op als voedsel voor hun ziel en geest en brengen dit zachtjes op hun adem weer naar
buiten. Muziek kan verzachten, troosten, verlichten en opfrissen, helderheid brengen en levensvreugde
schenken, maar wekt ook de geestkrachten.
Het kleine kind dat zelf begint met frazelen, lallen, brabbelen is voor iedere ouder en opvoeder een ontroerend ogenblik. De wijze waarop het kindje ademt, praat, brabbelt openbaart voor ons de diepe relatie
met het allereerste wat het kind hoorde: de harttonen van de moeder. Aan de stem van het kind openbaart zich het hart en de ademhaling van de moeder.
Muziek harmoniseert het gevoelsleven en helpt het kind goed te ademen.
Als het kind dan zelf gaat zingen, is het in staat om op de golvende stroming van zijn adem en op de
pulsering van zijn hart (de veneuze bloedstroom), zijn taal neer te leggen. Het zingende, musicerende
kind ontwikkelt spelenderwijs een evenwicht tussen de geestelijke en aardse invloeden die het ondergaat. Het musiceren en het zingen bij het vrije spel geeft het kind de mogelijkheid om te verdromen. Dit
brengt hem bij de bron van zijn levenskrachten en maakt hem ‘ge-zon-d’. Bij vele liedjes, versjes of melodieën horen ‘gebaren’. Het kleine kind is immers nog volop de architect van het eigen ‘lichaams-huis’.
Gebaren, bewegingen, uitbeeldingen, gestes, ... brengen het ik-wezen van het kind steeds dichterbij zijn
lichaam, zodat hij zélf de bewoner van zijn eigen huis kan worden.
Warmte en enthousiasme, levensvreugde en wilskracht komen vrij bij het spelend nabootsen van de gebarenliedjes. Het is aan te raden dat we ons zeer goed voorbereiden voor deze gebarenliedjes, zodat ook
de allerkleinsten zich geborgen kunnen voelen in de zekerheid van de volwassene. Het is belangrijk om
voor iedere beweging en aanraking tijd te laten en het gesprokene ook weer te laten naklinken. Zo kan er
zich een diepe ontmoeting tussen opvoeder en kind ontvouwen. Moeiteloos en nabootsend kan het kleine
kind dan in ons lied en spel met zijn hele wezen induiken, als het maar niet allemaal te snel gaat. Het
meezingen van en bewegen op de speelliedjes gebeurt ‘vanzelf’ als het kind hierbij in een liefdevol vertrouwen mét je leeft. Vanuit het werken en leven met kleine kinderen kun je ervaren dat liedjes en versjes
sneller worden ‘eigengemaakt’, als we er samen op bewegen en dansen. Het waarnemingsorgaan waarmee de mens woord, klank en geluid waarneemt, is dan ook het skelet, het bot. Doorheen de botten van
de mens lopen luchtkanalen die bij een goede ademhaling worden aangesproken. In de opbouw en vormentaal van het skelet is ook een bijzondere en merkwaardige mathematisch- muzikale verhoudingsleer
verborgen.
Jaar na jaar dezelfde liedjes zingen en daar af en toe een nieuw liedje aan toevoegen, kan tot de ervaring
leiden dat het opnamevermogen van de mens oneindig is. Kinderen zijn open, interessevol en leergierig
en al naargelang hun leeftijd brengen ze, ook op muzikaal niveau, alles in een hoger verwerkt stadium,
weer naar buiten. Het consequent, vormkrachtig, mooi en kunstzinnig uitvoeren, herhalen en spelen van
deze liedjes, maakt het kind steeds rijker in zijn wilskracht, gevoelsleven en geestelijk imaginatievermogen.
Gratie en souplesse en een exacte uitvoering dienen elkaar in balans te houden. Daarom worden in dit
boekje alle gebaren duidelijk beschreven en of getekend weergegeven.
Zowel pentatonische liedjes als liederen in kwintenstemming, in kleuterdeun of eenvoudige kindermelodieën zal je hierin terugvinden.
Tenslotte wil ik ook de aandacht vestigen op de harmoniserende en therapeutische waarde van deze
liedjes en versjes. Kinderen moeten zich al te dikwijls aanpassen aan de snelle en functionele wereld van
de volwassene. Ze worden nogal snel opgenomen in die omgeving waarin de volwassenen zich vaak met
stress, haast en de moderne informatiecultuur moeten uiteenzetten. Ook een sterk toenemende materialistische instelling brengt het kind steeds verder af van zijn geestelijk-kosmische oorsprong. Toch kunnen
er heilzame momenten ontstaan waarin we kinderen, vrij gekozen en met pedagogische zorg, met de
‘muziek van de stilte’ in contact brengen. De muziekkwaliteit van de levendige stilte is de mooiste en
meest deugddoende omgeving voor het kleine kind om zichzelf in deze stilte te kunnen vinden en horen.
De eigen juiste toon en melodie gaat dan klinken. Het kind gaat zingen!
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HET ENIGE EN ECHTE INSTRUMENT IS DE MENSELIJKE STEM.
Denken we maar aan de composities van Orlandus Lassus (Renaissance – 16de eeuw)! De vertolkingen
krijgen hun gestalte in de wilsactiviteit van de ademhaling die, door beheersing van buik-, middenrif- en
longorganen naar het strottenhoofd wordt gebracht, waarbij de lucht die wordt uitgeademd langs de
luchtpijp, trillend over de stembanden, dan het strottenklepje voorbijglijdt en opklinkt in de klankruimte
van de keelholte om dan ook met de spraakorganen (mondholte, gehemelte, tong, tanden, lippen,…)
verder gestuurd, gevormd en gearticuleerd te worden.
Als de mens de eigen spraak zou waarnemen, neemt hij een sterke druk op alle organen en sterke luchtgolven in het gehele lichaam waar. Vooral de spraakorganen staan onder druk en maken golvende bewegingen.
Voor het kleine kind is de stem van moeder, waaruit het geboren is, iets zeer bijzonder en vertrouwenschenkend. De moederlijke stem is even vertrouwd voor het kind als het kloppen van haar hart, het ruisen
van haar bloed en de zacht wiegende bewegingen en klanken van moeders ademhaling. Na de geboorte
is de moederlijke stem voor iedere boreling even herkenbaar als haar geur en lichaamspuls. Haar gebaren
en lichaamstaal, haar mimiek en taalgebruik, haar aanwezigheid, haar lach en haar verdriet, ook dit alles
zal de boreling herkennen.

Figuur 1. Strottenhoofd en stembanden

Figuur 2. De stembanden a Strottenklepje (epiglottis),
b Valse stembanden,
c Ware stembanden,
d Keelholte,
e Luchtpijp
f Slokdarm.

STILTE EN PENTATONISCHE MUZIEK, KWINTENSTEMMINGSMELODIEËN HARMONISEREN HET KIND.
Bij het horen van stilte, kwintenstemmingsliederen, zachte muziek gaat het kind dieper ademen en is het
lichaam vlugger helemaal opgewarmd. Het is een beetje zoals de slaap ons harmoniseert – we komen tot
innerlijke rust. Het horen is het laatste zintuig voor het inslapen. Dan valt al het uiterlijke waarnemen in
slaap.
KINDEREN ZINGEN GRAAG OP 1 OF 2 TONEN.
“Zelfs met een heel eenvoudig lied, op één enkele toon gezongen, geniet het kind de hoge muzikale
waarden van de menselijke stem! Het hoeft helemaal geen geschoolde en/of concertrijpe stem te zijn,
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neen: zoals de vogel gebekt is, zo is het goed en mooi voor het kind. Want het gaat om de oermenselijke
handeling van het zingen met de menselijke stem, haar rustgevende klank en wiegende gebarentaal en
om de originele ademhaling hierbij.” Samen zingen en ademen, van in de moederschoot verrijkt het kind
diep in zijn ziel voor zijn gehele verdere leven. Hij wordt een rijkere mens!” (Ingrid Weidenfeld – muziekpedagoge D)
Er zijn de prachtigste liedjes, zelf te maken of al bestaande, die gecomponeerd zijn met 1 toon. Hiervan
genieten kinderen erg veel. Spelende kinderen uiten zichzelf dikwijls zingend op 1 toon.
‘Ei, mijn vogel klein’ Gouden Poort p. 40
‘Kippen’ p. 46
eenvoudige afdaling: ‘Engelen die schone, met hun blijde tonen’
melodie volgt nauwkeurig de tekst: ‘Hinkel de pinkel de distelvink’ Gouden Poort p. 45
ZINGEN, MUSICEREN, GEBAREN MAKEN EN ZICH BEWEGEN BIJ HET ZINGEN BRENGT HET AUTHENTIEKE
GEVOELSLEVEN OP GANG.
Kinderen die dansen, zich bewegen, gebaren maken bij het zingen ontwikkelen spelenderwijs een harmonisch evenwicht tussen de kosmisch-geestelijke en de aards-fysieke invloeden van de dag. Hun zich
bewegende, stromende ziel blijft bewaard in vitale levendigheid. Zingen en dansen zet het gevoelsleven
in gang. Als er op zielsmatig vlak iets niet verwerkt is, zal het kind bijvoorbeeld niet meer zingen of zelfs
niet meer praten kunnen. Het zielsmatige moet dan eerst weer in harmonie worden gebracht.
Kwintenstemmingsliederen en pentatonische liederen helpen bij het ‘verdromen’. In die ogenblikken als
het kind ‘verdroomt’ komt het heel dicht bij de bron van zijn levenskrachten.
De gebaren en de dans die het kind er zo graag bij maakt kan je zien als de middelen die de ‘architect’
gebruikt om het eigen lichaam als een diep ademend huis op te bouwen. Is dit huis in- en uitademend
gebouwd kan er een ziel en geest in gaan wonen. Via adem, hart, beweging, vreugde, warmte en wil incarneert het kleine kind in het lichaam.
Gebaren worden al gemaakt in het allereerste begin van de embryologische fase van de mens. In de embryologie is het vol ‘oergesten’. Al bij het allereerste beging, bij de conceptie zien we het fysieke gebaar
van aantrekking, penetratie, indringing, versmelting, bevruchting, rotatie, uitbreiding, balling, . De deling
van de cellen in het eerste beginstadium tot morula zien we nog fysieke gebaren: deling naar minerale
wetten, maar al vlug ontstaan er gebaren die met de etherwereld te maken hebben: groei, toename in
volume en gewicht, regeneratie, vormverandering,… Dan komen er meer astrale gebaren: creëren van
een innerlijke lege ruimte, een holte ontstaat die al vlug met levensvocht wordt opgevuld, eerste bewegingen van strekking, kromming, overbuiging, plooiingen, zich openen, zich sluiten, zich afsluiten, verinnerlijking. Op de 17de dag van de kiem zien we een gebaar van het IK: de oprichting, de primitiefstreep
ontstaat, de neuraalgroeve en notochord ontstaan, door invaginatie van cellen vanuit het ectoderm naar
het entoderm ontstaat tussen deze 2 kiembladen een derde kiemblad, het mesoderm. De kiemschijf gaat
zich dan werkelijk oprichten op een hechtsteel. Zo zien we dus gebaren geïnspireerd door fysiek-, ether-,
astraal- en ik-lichaam.
Ook heel opvallend is het feit dat, ook al is het oor nog niet helemaal ‘af’, het embryo van 20 weken
hoort, luister, het diepe verinnerlijkte gebaar van het toeluisteren op deze jonge ontwikkelingsleeftijd al
gebruikt. Het innerlijke oor met zijn bogengangen, het slakkenhuis, de drie kleine oorbeentjes ontwikkelt
zich eerst alvorens de uitwendige oorschelp zich profileert.
Als we gebaren bedenken op onze liedjes die we met de kinderen in de groep gaan zingen, is het goed
om ons hier goed en lang voor voortebereiden:
• Zijn de gebaren waarachtig?
• Zijn de gebaren stromend, natuurlijk, kunstzinnig?
• Zitten de gebaren volledig synchroon met het ritme van de tekst?
• Heb ik de gebaren voldoende ingeoefend zodat het als een harmonisch geheel gekend is en
overkomt.
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•
•
•
•
•

Hoe doe ik mijn gebaren? Is het gebaar van de golvende zee meer een etherisch gebaar dan een
astraal gebaar? Is het gebaar van de werkende smid meer een ik-gebaar dan een fysiek
gebaar,…?
Kan ieder kind zich nabootsend vinden in mijn gebaren?
Geef ik de kinderen voldoende vrije ruimte om op hun aller-eigenste manier te mogen
nabootsen?
Is er voldoende rustige tijd, ruimte en aandacht om deze gebarenliederen te doen in groep?
Kies ik het juiste ogenblik om deze muzikale bewegingsactiviteit in te voegen in het dagverloop?

‘Roodborstje tikt aan het raam’
De herfst blaast op de hoorn’
Kleine Katrijne zat op het groen gras’
‘Onder het warme aardedek, ligt iets stil verborgen’
Ochtendspreuk: ‘Ik ben de moeder zon’. (beginnen met gekruiste armen voor borst)
‘Zo zaait de boer zijn korentje’.
Ding-dong, zo klinkt het klokje
ding-dong, een zacht lokje,

ding-dong, hoor ik luiden,
ding-dong, fijne geluiden,
ding-dong, ogensterren,
ding-dong, stralen van verre,
ding-dong, kleine handjes,
ding-dong, klingellandjes
ding-dong, lustige oren,
ding-dong, die dit horen
hoe het klokje klinkt,
klein koperen (zilveren) ding!

Olga Kranich (muziektherapeute) deelt de instrumenten in per seizoen. Dat deed ze zo:

Lente: de pentatonische harpjes

Zomer: de Choroifluiten

Herfst: houten fluitjes, stenen fluitjes, houten Winter: de metalen triangels, klokkenspelen cimbaaltjes
xylofoon, houten stokjes, blaasveltrommels,
koperen belletjes, zadenrammelaars.
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bijvoorbeeld:
- ochtendbelletje
- 2 kleine koperen vingercimbaaltjes
- een koperen pentatonisch klokkenspelletje met zachte hamer
- een houten zadenrammelaar
- een handtrommel met opgespannen blaas
- koperen en zilveren belletjes met waardevolle, zachte klank
- houten stokjes
- regenpijpje
- wasbord met eigen gesneden stok (accaciahout)
- triangeltje
- een koperen gongetje
- schelpen-, noten-, pittenrammelaar
- allerlei belletjes
- een trommeltje
- een mondharpje
- zelfgevulde pitten- en zadendoosjes allerlei; ze hebben allen een andere klank en gewicht.
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NAVELSNOER WORDT STEMSNOER.
Zo hecht, veilig en warm het nog ongeboren kindje verbonden was met de moeder via de navelstreng, zo
hecht, veilig en warm geborgen kan de geboren baby zich in moeders ‘stemsnoer’ omhuld en gedragen
voelen. Rudolf Steiner spreekt heel zelden over waarnemingen in het algemeen. Ze worden steeds sterk
gespecifieerd. Zo spreekt hij over de wereld van het zien die open is naar het licht; de wereld van het
horen die innerlijk afgesloten is in het donker en in de stilte. Zo spreekt hij over de wereld van het smaken, dat over de sapwereld gebeurt en de wereld van het ruiken die plaats grijpt via geuren op de lucht.
Als de moeder die haar kindje onder het hart draagt, neuriet, zingt, zacht fluistert, zingend spreekt tot
haar nog ongeboren kindje, dan neemt de baby niet alleen de stem waar (via gehoorzintuig) maar ook
alle verdere nuances met alle andere zintuigen, ook de zielentoestand van de gevoelens en van de gedachten van de moeder worden hierbij waargenomen door het kind.
WAT IS HET OOR?
Wat is de wereld van het oor? In tegenstelling tot de levenskrachtige ledematenwereld is dit een zeer
merkwaardige en raadselachtige geschiedenis. Het oor wordt evenals het oog, zeer zeer vroeg aangelegd
al in de embryonale fase van de mens, n.l. 30 dagen na de conceptie!!!
(op de 21ste dag, 3x 7 weken, worden de ogen aangelegd bijna op de top van de nog openstaande
lotusbloemvormige hersenen)

De wereld van de tonen, de klanken, de muziek, de woorden hangt samen met onze ledematen maar in
tegenstelling met de levenskrachtige ledematenwereld worden de klanken en woorden in het oor volledig
tot stilte gebracht, verstild in het verstarde kalkaardige rotsbeen. Het rotsbeen is zo verstard in de kalk
dat het kan breken. In dit harde rotsbeen groeit het kwetsbare, zachte gehoororgaan; ontstaan van de
eerste oorplacode is al op de 25ste dag van de embryonale fase van de mens.

oorplacode
oogstreek

Schematische voorstelling van de kiemschijf (zonder kromming)
24ste dag
25ste dag ontstaan van oorplacode
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Er wordt een ‘knopje’ gevormd, helemaal nog in het waterige gebied van het vruchtwater, vanuit de
innerlijke zenuwwereld van de mensenkiem. Maar deze knop, in tegenstelling tot het oog, wendt zich niet
naar het licht maar diep naar binnen toe, weg van het licht in de volledige donkerheid. De
gehoororganistatie verstopt zich a.h.w. in een been, het hardste been van ons lichaam, het rotsbeen, het
verstopt zich piepeklein in een rotsholte.
Het is zoals bij de geode, de klier, waarbij we een innerlijke wereld hebben die vanbuiten niet zichtbaar is.
Er zijn zo agaatklieren die vanbuiten helemaal zwart zijn (onyx) maar vanbinnen tonen ze ons een
geritmiseerde wereld in het klein, we zien kleine laagjes als kiezelafzettingen. Zo ligt het innerlijke oor,
dat ontstaan is heel diep in het rotsbeen van de mens en dat zich na het derde levensjaar dan ook niets
meer verandert, klaar. Het rotsbeen is zo verstard in kalk, dat als het moest het breken, het niet meer
omgebouwd zou kunnen worden. Het innerlijke oor ligt dus in deze kleine holtes diep innerlijk in dat
sterke been verborgen. Het oor functioneert hier al ‘verinnerlijkend’ (niets doorbloed, geen licht, donker,
wel lucht in de buis van Eustachius diep in het hoofd onder het oog) .

Een totaal andere wereld dan die van het oog, doorbloedt, en in relatie met het licht.
De holtes waarin de kleine beentjes, het labyrinth (de bogengangen, het evenwichtsorgaan) , het
slakkenhuis van het binnneoor liggen, zijn heel exact mathematisch opgebouwd.
Het slakkenhuis (10mm) vormt een logaritmische spiraal, minutieus juist en klein gevormd.
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De bogengangen: een stromende, gebogen wereld van vloeistof, als een rhytmische wereld, maar
helemaal verstard vanuit de omgeving opgebouwd.
Dus eerst is het innerlijke oor ontstaan, dan het middenoor, luchtvervuld met drie kleine oorbeentjes en
tenslotte het buitenoor (ook 3 gebieden zoals bij het oog).
Als een luid geluid, bijvoorbeeld een trommelslag, het trommelvlies nadert dan hebben zeer heftige
luchttrillingen en -verschuivingen plaats. Het trommelvlies en de drie kleine beentjes komen hierdoor in
beweging. Dit bewegen is zeer minutieus uitgebouwd en ook funktioneel heel grondig geoefend, want
het embryo leeft al in een tonende en bewegingsstromende wereld. (vanf de 20ste week hoort het embryo
al de menselijke stem)
We denken maar al te vaak (zoals bij machines) dat het organisme van de mens eerst gebouwd wordt en
dan pas kan gaan functioneren. Neen, door de functie van het ‘horen’ doordat het kind heel fijn
toeluistert naar het stromen van het bloed van de moeder en het kloppen van het moederhart, wordt zijn
gehoororganisme opgebouwd. Het kind ligt ja, onder het hart van de moeder. Aan de spraak van de
moeder, aan het gezang van de moeder, in dit opklinken van tonen, in deze klinkende wereld, boetseert
zich de kleine mikrokosmische wereld uit van het binnen- en middenoor. Het is goed om de pasgeborene
dadelijk na de geboorte dicht bij moeders hart en ademhaling te slapen te leggen; zo scherpen zich alle
zintuigen in een open en vredevol vertrouwen tot elkaar en in de wereld.
De drie kleine beentjes: hamer, aambeeld, stijgbeugel.
Merkwaardig is het, dat als de luchtgolven komen ‘aangerold’, de verdichtingsgolven en het trommelvlies
in pendelende bewegingen overgaan, deze kleine beentjes gaan meependelen: hamer, aambeeld,
stijgbeugel. Maar ze bewegen veel, veel minder, maar wel veel sterker. Er is meer effectieve kracht maar
er zijn minder schommelingen. Deze schommelingen verlopen in dimensies die in ångström worden
gemeten. Een ångström is een 10 miljoenste van een millimeter. Dat zijn zulke piepekleine
schommelingen.
Het slakkenhuis.
Dan heb je het volgende orgaan dat naar mathematische wetten, naar getallenwetten gebouwd is: het
slakkenhuis. De luchtschommeling wordt over de kleine beentjes verder geleid, getransformeerd; maar de
schommelingen zijn geringer. Ze gaan verder en vloeien in, in het slakkenhuis.
En dan gebeurt er iets zeer merkwaardigs!
De fysicus von Bekesy ontdekte met heel nauwkeurige onderzoekingen hoe de hoge tonen in de ingang
van het slakkenhuis tot hun maximum komen, tot een wijze van schommelen komen die een maximale
werking heeft, en dan, plotseling, tesamen breekt, dus niet meer verder gaat.
De diepste tonen brengen het Cortische membraan aan de spits van het slakkenhuis tot schommelen.
Daar komt het tot een miximum en dan breekt plots de schommeling tesamen. Ze is er niet meer. De
uiterlijke luchtgolven zijn weg, ze zijn samengebroken.
Wat er nog wel is, is de werking. En deze werking die er nu is, is een werking tot in het chemische. Men
heeft nu ontdekt dat de fijnste receptoren – er zijn 5000 van deze piepekleine fijne zintuigcellen, dat ze
zo minimaal waren aangesproken. Er zijn ook de allerfijnste haartjes die zich nog minder dan de drie
beentjes bewegen (in de dimensie van picometers: een picometer is een triljoenste deel van een meter –
dus bijna niet te registreren) en dan is er geen schommeling meer!
Het evenwichtsorgaan – de drie halfcirkelvormige kanalen.
Er zijn nu alleen nog processen! De zintuigcellen worden ieder op verschillende wijze doorlaatbaar voor
verscheidene stoffen, zoals bij een darm waardoorheen stoffen gaan die dan weer opduiken in het bloed
en in de lymphe. Hier gebeurt iets waarvan men nog helemaal geen voorstelling heeft, namelijk, chemie
tussen twee lymfestoffen: de endolymfe en de perilymfe. De receptoren zijn opgehangen in het
schommelende vloeistofsysteem, zodat ze zelf niet kunnen schommelen. En dan gebeurt daar iets
chemisch.
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Men denkt nu dat men bijvoorbeeld de formules voor de stofwisseling in een citroenzuurcyclus kan
opschrijven. Maar dat is eigenlijk niet zo want de chemische wereld is geen twee-dimensionele wereld,
het is een zich voortdurende veranderende beweeglijke wereld, die zich naar mathematische wetten
arrangeert en dan weer omarrangeert, zich steeds opnieuw verwandelt. Een scheikundeleraar drukte het
als volgt uit: als men een orkest zou opstellen, dan zouden de chemici horen dat als er een fluitensolo
klinkt er eigenlijk een ‘fosforylering’ bezig is en dat als er een pauk klinkt, er een ‘dekarboxylering’ aan de
gang is. Men zou zo de stofwisseling ‘horen’!
Rudolf Steiner noemt dit de klankether, de getallenether of de chemische ether!
“In deze klankether (getallenether of chemische ether) wordt datgene wat in het oor als schommelingen
aanwezig was, naar binnen geworpen. De schommeling breekt samen en chemische werkzaamheid
ontstaat! Het is de opgave van het oor om de schommelingen van de lucht weg te nemen en de toon
naar binnen te reflecteren, zodat men de toon in dit donkere rotsbeen in de centrale diepte kan brengen.
De ‘waarneming van de toon’ zit namelijk in de ledematen. Ze heeft plaats als wij bwegen. Maar de
opgave van het oor als zintuigorgaanis ‘zich de toon bewust te worden.” Rudolf Steiner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evenwichtszenuw (nervus vestibularis)
Gehoorzenuw (nervus cochlearis)
Aangezichtszenuw (nervus facialis)
Ganglion geniculi
Chorda tympani
Slakkenhuis (cochlea)
Half-cirkelvormige kanalen
(ductus semicirculares)
8. Hamer (malleus)
9. Trommelvlies (membrana tympani)
10. Buis van Eustachius (tuba auditiva)
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Het evenwichtsorgaan (ook: het vestibulair systeem) is het zintuigencomplex dat informatie verzamelt over beweging en balans. Samen met het slakkenhuis - dat functioneel geen deel uitmaakt van
het evenwichtsorgaan maar van het oor - vormt het labyrint. Het bevindt zich aan beide zijden van
het hoofd in het rotsbeen: een onderdeel van de schedel.
Anatomie
De holtes waarin de genoemde organen zich bevinden, en die allemaal met elkaar in verbinding
staan, worden vliezig labyrint (labyrinthus membranaceus) genoemd. Het bot waarin het vliezig labyrint zich bevindt heet benig labyrint (labyrinthus osseus). In het vliezig labyrint zit endolymfe: een
vloeistof die veel kaliumionen en weinig natriumionen bevat. Endolymfe lijkt daarmee op intracellulaire vloeistof.
In het benig labyrint zit een vloeistof die perilymfe heet. Perilymfe wordt gemaakt uit hersenvocht en
heeft de samenstelling van extracellulaire vloeistof (veel natrium en weinig kalium).
Het evenwichtsorgaan kan zowel versnelling/acceleratie als draaiing/rotatie waarnemen. Daarvoor
bestaat het vestibulair systeem uit twee componenten:

-

het statolietorgaan, dat lineaire versnelling in verschillende richtingen en de positie t.o.v. het
zwaartekrachtsveld registreert;

-

de half-cirkelvormige kanalen (canales semicirculares), die draaiingsbewegingen in verschillende rotatierichtingen registreren.

Statolietorgaan
Elk labyrint bevat twee zakjes die samen het Statolietorgaan vormen:

-

sacculus
utriculus

Het zintuigepitheel van de sacculus en utriculus staat loodrecht op elkaar, waarbij het epitheel van de
sacculus verticaal staat en het epitheel van de utriculus horizontaal. Op de haarcellen van de sacculus
en utriculus liggen kristallen van calciumcarbonaat die statoconia genoemd worden. Bij een versnellende beweging van het hoofd zullen de statoconia door hun traagheid achterblijven. De haarcellen
nemen zo deze beweging waar en geven dat door aan de hersenen.
Er is nog een heel groot geheim in het ‘horen’. We horen eigenlijk beter dan dat het in theorie zou
kunnen. De mens hoort zeer, zeer fijne toonverschillen, we beleven in het horen niets materieels,
maar een vloeiende, ritmisch zich voltrekkende, aanzwellende en weer afnemende stromende wereld.
We filteren ook bijgeluiden uit bij het gerichte horen.
Het horen heeft namelijk met onze wil te maken, het is een wilsaktiviteit. In de zintuigcellen zijn
onlangs kleine spierelementjes ontdekt. De haartjes van de zintuigcellen bevatten dezelfde
eiwitstoffen als onze spiercellen; alleen deze haartjes bewegen zich aktief bij het horen.
Een ander raadsel is:
“Hoe kunnen we alle verschillende intervallen horen uit het samenspel van een orkest?”
In ons binnenoor zou dit namlijk allerlei oversnijdingen en klankvervormingen moeten geven?
Hiervoor zijn de gehoorbeentjes in het middenoor verantwoordelijk, die nog in verbinding staan met
de lucht, met onze mond, strottenhoofd, longen. De geritmiseerde luchtwereld heeft met ons ‘voelen’
te maken.
De gehoorbeentjes zijn ooit ontstaan (bij het ontstaan van de mens) als variaties van onze
keelsluiting (een soort extremiteit van onze oude hoofdnatuur)
Voor de geestesonderzoeker geldt dat alle niet uitgeleefde beweging, alle teruggehouden
wilsaktiviteit in een volgende incarnatie na de dood, zich zal inwerken in de gestaltevorming van de
drie gehoorbeentjes van het middenoor.
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Dat we nu intervallen kunnen voelen en beleven hangt samen met het feit dat onze armen en
handen intervallisch gebouwd zijn. In onze bewegingen en in het spel van onze gewrichten leeft al
het intervallische. Wij leven dit muziekale- intervallische uit in onze wilsaktiviteit. In onze volgende
incarnatie wordt dit tijdens de embryonale tijd onderworpen aan de plastische krachten en werkt dan
in de fijne uitvorming van onze drie gehoorbeentjes. Daarmee voelen we intervallen.
OPVOEDEN BETEKENT: HET KIND LEREN ADEMEN!
Als we naar het oog kijken, zien we dat dit één geheel is.
Het oor is echter niet één geheel.
Willen we met het oor werkelijk de wereld van de toon verstaan, dan heeft het oor lucht en
ademstroom nodig! Het oor heeft eigenlijk het gehele strottenhoofd nodig, zodat met deze
stromende, geritmiseerde spraakwereld het geheel weer daar is.
Het strottenhoofd.
Het strottenhoofd, als de andere zijde van het oor, waar het muzikale werkelijk opbloeit en waar het
konsonantische samenkomt met het vokale. Dit vokale, dat uit de diepten opstijgt, klinkt samen met
het konsonantische dat met de buitenwereld samenhangt, met al datgene wat in de wereld zich als
toon uitbreidt en dat tot één geheel wordt gecomponneerd in de SPRAAK!
De mens heeft de vrijheid om te leren spreken!
Als het kleine kind begint met ‘lallen’, als het begint met alle klanken voort te brengen die er in de
wereld bestaan, dan openbaart zich het ritme van de harttonen van de moeder. De spraak is echter
nog niet door deze tonen uit de moeder geboren. Dan sterft plots dit lallen; het wordt niet direct
voortgezet maar het sterft uit. Het kind komt in een ‘niets’ terecht, en uit dit ‘niets’ (gestolde
beweging) wordt de ‘spraak’ dan geboren en geschapen.
Het eenjarige kind springt meestal direct in het eerste woord! Het is nog dikwijls ritmisch herhalen
(ma-ma, da-da, ba-ba) maar het is een zelfgeschapen eigen woord; er komt dus vrijheid bij. Vanuit
het terughouden van beweging, ontstaat het vermogen tot eigen, vrije spraak.
Het kleine kind kan ook nog niet ademen in het begin. De ademhaling is nog zeer onregelmatig en
kan nog een tijdje uitvallen.
Rudolf Steiner geeft de grote opgave aan de leraren:
“Opvoeden betekent, het kind leren ademen!” Hierdoor verlos je de zintuigen uit hun vereenzaming.
Rudolf Steiner wijst ons erop hoe wij bij het kleuren bijvoorbeeld ook het smaakzintuig kunnen
ontwikkelen door dit op kunstzinnige wijze te laten doen. Hoe wij ook bij klanken en tonen van
klankkleuren kunnen spreken en deze twee zintuigen kunnen samenbrengen in ons onderwijs.
Na het 9/10de levensjaar gaat de oorspronkelijke verbinding van het kind tot de moederwereld, tot de
kosmische wereld, tot de sferenharmonie verloren. De zintuigen informeren ons dan alleen nog maar
vanuit opgedeelde stukken van de werkelijkheid. Ze brengen geïsoleerde gebieden van de wereld in
ons bewustzijn, met verlies van het geheel, het ganse!
Rudolf Steiner geeft ons de opgave de zintuigen weer tesamen te brengen.
Door het juiste ademproces kunnen we de wereld van het licht, die langs ons oog naar binnen komt
en de wereld van de tonen, die vanuit de ledematen ons doorklinkt, weer terug met elkaar in
verbinding brengen.
Door het niet volledig uitleven van de volheid van een toon, door een aard van verzorgende
terughouding van een toon, kunnen we de tonende wereld in de ademstroom weer invoegen. Rudolf
Steiner maakt ons er dikijls op attent hoe de ademslag door het hersenvocht (Liquor) op de hersenen
werkt:

Bij het inademen stijgt het hersenvocht en slaagt aan, aan de hersenen.
Bij het uitademen zinkt de liquor en de hersenen hebben weer meer eigen aktiviteit.
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Maar ook onze oren en onze ogen worden omspoeld van het hersenvocht. Er zijn fijne, verbindende
kanalen. Als onze ademstoot, dat betekent, de meer of minder doorwerkte, doorvoelde vormen van
ons luchtvormige innerlijk, zich treft met de vormen van de hersenen en de zintuigorganen, als er zich
dus twee werelden ontmoeten, ontstaat de muzikale indruk:
“het innerlijk tast het uiterlijke af. Wij vatten ons wezen eigenlijk maar pas op de juiste manier,
wanneer we ons als een speciaalwezen, getild uit de sferenharmonie van de wereld, vatten. Dit
wezen, dat om zich heen in het licht tast en in de configuraties van het licht, de toon van het wezen
van de wereld herkent.” (GA 211, 1963,S.99)
Het aanslaan van onze ademstoot kan tot een innerlijk aftasten van het lichtvervulde zenuwzintuigsysteem worden, door de wilskrachtige toonvorming. De wil die van onder aanslaat via de
wereld van de klanken, via de spraakwereld en via de wereld van het zingen, komt over de lucht tot bij
de wereld van de hersenen, de gedachten, de zintuigen. En hier voor het eerst, in het bevruchten van
de opklinkende, wilsdoordrongen wereld met de lichtdoordrongen, geworden wereld, ontstaat iets
volledigs nieuws, dat niet alleen voor de mens zelf van betekenis is.
HOE WIJ ONZE ZINTUIGEN DAN GEBRUIKEN, DAT IS ERG BELANGRIJK! RUDOLF STEINER DRUKT DIT
OPMONUMENTALE WIJZE ZO UIT:

“Eigenlijk neemt de aarde het wereldal door de mensen waar; de borst als
organisme is hiervoor de bemiddelaar. Vanuit de kosmos wordt de inademing
in gang gezet, vanuit de aarde wordt de uitademing bewerkstelligd.
(GA 211,1963,S.100)

De gezonde in- en uitademing van de mens heeft zijn gezonde invloed op het
hersenvocht en de hersenen, op de ogen, op de oren, op alle zintuigen.
Het oor heeft luchtstroom en ademstroom nodig, dan is het volledig!

Het pentatonische Choroi-liertje voor kinderen en het Auris-liertje
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liertje bij Mercurius

pentatonisch deurliertje

DE MENSELIJKE STEM
Zoals het kind in de stromende muziekklanken van de moederlijke bloedstroom, van het kloppende
hart en van de menselijke stem, die worden voortgedragen op de golfbewegingen van het
vruchtwater, wordt gewiegd, zo wil het kleine pasgeboren kindje graag gewiegd worden in de
moederlijke armen op het ritme van haar hart; op het ritme van een rustgevend gezongen wiegelied.
Dit is de oermuzikale ervaring voor het pasgeboren kind. Ja, met een heel eenvoudig lied, op één
enkele toon gezongen, geniet het kind de hoge muzikalewaarde van de menselijke stem. Het hoeft
helemaal geen geschoolde en/of concertrijpe stem te zijn, neen: “De vogel zingt zoals hij gebekt is”,
zo is het goed en mooi voor het kind. Want het gaat om de oermenselijke handeling van het zingen
met de menselijke stem en met haar rustgevende klank en wiegende gebarentaal.
Vele ritmisch, muzikale wetten worden dan doorgegeven aan het kind als het een lied hoort, zoals:

-

Hier is een begin, hier is een einde
Hier is het ritme
Dit is een zachte toon, dit is luider, dit is luid
Dit is hoger, dit is lager, dit is evenhoog
Beleef ik een harmonie tussen tekst, rijm en muziek?....

WIEGELIEDEREN ZIJN WERKELIJK HET EERSTE MUZIKALE AANBOD.
Vele ouders vandaag weten niet meer hoeveel deugd een wiegeliedje doet aan het kind en aan zijn
gehele gezonde ontwikkeling. In dit mogen omringd zijn in een wiegende, schommelende
warmtewolk van beweging en muzikaliteit, ligt het eerste wezenlijke fundament voor een ritmischmuzikale ontwikkeling van het kind.

HOE ZINGEN WE VOOR HET KLEINE KIND?

-

Behoedzaam
Niet met volle stem
Niet met vibrato
Onze toon glijdt op onze adem en omspeelt het kind
Eerst in hoge concentratie je toon afstemmen ‘A’ - dan het gebaar, vooraf aan het zingen –
daarop een stromend, pulserend zingen
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-

Het kind niet ‘prikkelen’ maar het kind warm muzikaal omhullen

-

De kosmische wereld is een objectieve wereld

Geen sentimentaliteit
Niet onnodig aandacht vestigen op de tekst
Langzaam en vloeiend zingen
Soms helemaal zonder woorden, neuriën, muzikaal sprekend (zonder woorden) of met een
zacht fluiten ( het kind leert dan taalmelodie waarnemen zoals de klanken van de natuur ons
aanreiken)
Zingen bij de wandeling en het tuinwerk

ZINGEN VOOR DE BLOEMEN, DE PLANTEN, DE DIEREN, DE HELPENDE NATUURWEZEN

GOED GEARTICULEERDE RITMISCHE RIJMEN EN GERITMISEERDE SPRAAK.
Het kind ervaart ook muziek in een mooi en goed gearticuleerd versje.
zoals: “ in het bos, op het mos,…”
“ ’k sta hier op een hoge trap,…”
Ook ritmische kettingverhaaltjes zoals: “Kippetje Flippetje…, De pannekoek die uit de pan rolde,…
Als deze versjes en verhaaltjes verbonden worden met gebaren, beweging en aanraking, gaat heel
diep innerlijk de taal opklinken in het kind. Hoe jonger het kind is, hoe sterker het leert met tastbare,
aanraakbare indrukken aan zijn eigen kleine lichaampje! We zien ook hoe het nog jongere kind
datgene van zijn omgeving pas kan begrijpen als het mag aanraken, grijpen, tasten, proeven, ruiken,
horen, kijken en onderzoeken. Het kind dat bij de dingen mag ‘stil staan’ leert ‘verstaan’ en leert
‘staan’ in het eigen standpunt. Als dan in het tweede levensjaar het kind vrij kan staan en dit staan
helemaal tot stilstand kan brengen, ontstaat uit deze ‘gestolde beweging’ het ‘spreken’. Later, in het
derde levensjaar, als het kind de spraak tot stilstand kan brengen, bij het luisteren en zwijgen,
ontstaat uit deze ‘gestolde spraak’ het denken.
Als onze spraak muzikaal en melodisch is, rijk aan klanken en met verschillende geluidssterkte is,
ritmisch is en stromende beelden laat opklinken, is het mogen beluisteren van een verteld verhaal of
voorgespeelde gebarenversjes of liedjes een zeer diepe muzikale ervaring voor het kind. Als de
opvoeder dan de kleine kinderhand in de zijne neemt en zachtjes beroert, hierbij een klein ritmisch

43

versje spreekt en de huid zachtjes en liefdevol aanraakt en beroert, gaan de klankvormen en de
muzikale klankkleuren van het melodisch gesproken woord zeer diep het kind beïndrukken
(‘einprägen’ – merken)! We voegen bij het woord het lieve, zachte balsemende gebaar!
ONZE SPRAAK EN ZANG BEGELEIDEN MET WAARACHTIGE GEBAREN.
Uit: “Gouden liedjes & versjes voor de Goudskinderen.”
Onze handen kunnen ‘gebaren’ maken. Gebaren zijn als gestalten die in een vergankelijke werkelijkheid ‘geboren’ worden en weer verdwijnen. Toch is er niets zó diep in ons geheugen ingeschreven als
de gebaren van onze medemens. De herinnering aan gebaren sterft niet. Ze laten een klaar en helder
beeld na van de individualiteit die achter deze ‘gebaren’ verscholen gaat, ook al zijn alle andere herinneringen vervaagd. Zo blijven de gebaren die we onze grootouders hebben zien maken ons het
langste bij. Meermaals kunnen we ook opmerken hoe reeds een klein kind in zijn gebarentaal bijzondere gelijkenissen kan vertonen met deze van zijn ouders die hij liefheeft. In onze gebaren worden we
op een geheel andere wijze ‘zichtbaar’ dan door ons gewone fysieke uiterlijk. Die ‘zichtbaarheid’ is net
wat kinderen nodig hebben. Ze willen ons ontmoeten en ons naleven in onze aller-individueelste
kracht. Kinderen nemen ons op een totaal andere wijze waar dan dat volwassenen elkaar zien. Ze
‘lezen’ a.h.w. onze gebaren en gesten, onze mimiek en lichaamshouding. Als we onze spontane bewegingen bewust leren vormen, ontstaan gebaren.
Mooie, liefdevolle en eerbiedsvolle gebaren helpen het kind in zijn incarnatie en ‘balsemen’ zijn ziel.
Rustige, objectieve gebaren, die een vertrouwen uitdrukken en met zekerheid en fijne afwerking zijn
uitgevoerd, stellen het kind gerust en geven het de nodige veiligheid en omhulling. Vooral het kleine
kind roept ons op tot verantwoordelijkheid! Ieder gebaar is een handeling; een intentie die een bepaalde uitwerking heeft. Het kleine kind moet zijn gehele fysieke organisme nog opbouwen. Het
‘spiegelt’ zich hiervoor aan zijn omgeving. Onze gebaren zijn voorbeeldgestalten voor de vormen van
zijn fysieke organen en zijn ganse fysieke lichaam. Het is het levendige vormenkrachtenlichaam van
het kind dat meebeweegt met onze gebaren en ze tot in zijn fysieke lichaam ‘inschrijft’. Het levenslichaam of vormenkrachtenlichaam is een geheugenlichaam. Goed gestructureerde handelingen, die
het kind mag nabootsen, zijn een preventie tegen een mogelijke leesblindheid.
Er is vaak een samenhang aan te wijzen tussen een onzorgvuldige uitspraak in de omgeving van het
kind en mogelijke dyslexie. Het is goed om bij het kleine kind zo mooi mogelijk, duidelijk en sterk
gevormd te spreken. Kunstzinnige gebaren brengen de ademhaling van het kind in een stromende,
ritmische beweging. Met hun beweeglijke muzikaliteit en gracieus lijnenspel spreken gebarenspelen
het kleine kind tot diep in zijn ziel en in zijn fysieke lichaam aan. Als het kind de mooi passende gebaren van een lied of versje nabootsend kan meedoen, stimuleert dit de ontwikkeling van een fijne en
vormkrachtige spraak. Op de krachtige bewegingsstroom van het gebaar en de hierdoor ontstane
intensivering van de in-en uitademing, legt het kind een mooie uitspraak neer. Spraak ontstaat daar
waar beweging stolt. Als het kind in staat is zijn soms roekeloze en ongecontroleerde bewegingen tot
rust, ja zelfs tot stilstand te brengen – wat in vele gebarenspelletjes nagestreefd wordt – dan ontstaat
hieruit de kracht van het gevormde spreken. En als het kind dan in staat is het spreken tot stilstand
te brengen – en zo het zwijgen oefent – ontstaat uit deze verinnerlijkte spraak het denken. Denken is
verinnerlijkte beweging. Liedjes en versjes die aan de hand van deze gebarenstroom worden verworven , ‘beklijven’ beter dan datgene wat een kind abstract en vanuit zijn intellectualiteit ‘leert’. Het
wordt al bewegend, zingend en spelend ingeschreven in het geheugen van het levenslichaam. Kinderen houden van herhalingen en rituelen. Bepaalde gebarenspelletjes horen bij een bepaald ogenblik van de dag, bij een bepaalde gebeurtenis of bij een bepaald jaargetijde, zelfs bij een bepaalde
persoon. Vele gebarenspelletjes zijn vrolijk, humoristisch en guitig en sluiten daarom zo goed aan bij
het kleine kind. Hoe groter we de gebaren maken hoe beter ze bij het kleine kind passen.
Kleine fijn-motorische vingerspelletjes horen meer bij de oudere kleuter. Ik wil je nu nog veel oefenplezier en vooral veel vreugde en vrolijkheid toewensen met deze gebarenspelletjes.”
KINDEREN HOUDEN VAN HERHALING.
Als we het kind dat spreken leert nauwkeurig gaan waarnemen, zien we hoe ‘onvermoeibaar’, hoe
krachtig en vlijtig deze eenjarige, tweejarige nieuwe klanken ontdekt en inoefent, als maar weer
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opnieuw en spelenderwijs. Zonder op te geven oefent het kind dezelfde nieuw ontdekte klanken tot
uiteindelijk een ‘woord’ opklinkt (klanken worden samengevoegd).
Herhalen en oefenen is helemaal niet vervelend voor kinderen! Als we een gebarenspelletje doen
roepen ze steeds: “nog eens!”
Herhaling is verdieping
Herhaling is leren
Herhaling is laten beklijven
Herhaling geeft het kind in deze grote onbekende materiële wereld het gevoel van veiligheid,
geborgenheid en zekerheid.
Dikwijls gaat de volwassene uit van zijn eigen volwassen bewustzijn en denkt dat eeuwige herhaling
en altijd hetzelfde doen saai is en niet bevorderlijk is voor het kind; terwijl we zelf toch ook iedere dag
weer op dezelfde wijze ons even een pauze gunnen, of ons kleden, ons wassen, de tanden poetsen,….
Als volwassene denken we dat het kleine kind steeds iets nieuws moet worden aangeboden. Hierdoor
dragen we sterk bij dat het kind later als schoolkind moeilijk consequent zal kunnen leren, moeilijk
regelmatig zal kunnen oefenen of met moeite zich goed zal kunnen concentreren, ja, zich in herhaling
oefenend en lerend kan overgeven. Als we altijd iets nieuws aanreiken om zich op te concentreren,
geraakt het kind overprikkeld en bereiken we juist het tegenovergestelde van wat we willen. Door
ritmische liedjes en versjes, gebarenspelletjes en verhaaltjes aan te bieden, altijd steeds weer dezelfde (ook in dezelfde volgorde) , daarin ligt het geheim van alle levendige denkkracht verborgen. Concentratie, rust en herhaling betekent: behoud van de aangelegde synapsen in het zenuwstelsel en
hersenen.
‘In de terugkeer van hetzelfde, daarin ligt het geheim van het levendige denken verborgen.”
Emanuel Kant.
“Ritme is altijd een heen- en weerpendelen tussen tegengestelden. Door een voortschrijdende
wissel van de ene tot de andere pool worden grenzen beleefbaar. ‘In ritme leven’ betekent zich in
een geordende structuur bewegen kunnen. Ritme geeft houvast, vertrouwen en zekerheid”
Ingrid Weidenfeld (muziekpedagoog)
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RITMISCHE SPELLETJES, BEWEGINGSLIEDJES, GEBARENLIEDJES EN VERSJES, ZE SENSIBILISEREN DE
ZINTUIGEN EN DOEN HUN COÖRDINATIEVERMOGEN ONTWAKEN.
Bijvoorbeeld: “Het slakje komt er aangekropen”
“Boem en Bats”
“Dit voetje, dat voetje”
“Jongetje wil peertjes plukken”
Bij het spelen van de versjes en spelletjes zet het kind al zijn zintuigen in en dit op een zeer gevoelige
wijze: het tastzintuig, het ikzintuig, het levenszintuig, het denkzintuig, het gehoorzintuig, het
evenwichtszintuig, het gezichtszintuig, het smaakzintuig, het reukzintuig, het warmtezintuig, het
bewegingszintuig, het woord- en klankzintuig. Allen worden ze geoefend en gedifferentieerd.
Het kind leert zich vrij bewegen in de drie dimensies en door het ritme en de takt van de melodie,
door het stromende metrum leert hij ook de 4de dimensie van de ‘tijd’ verkennen. De ademhaling
verdiept zich en de bloedsomloop intensiveert zich, het gehele lichaam wordt opgewarmd in vreugde,
enthousiasme en levenslust! Het leert zijn stem te ontwikkelen en de articulatie wordt getraind. Het
zich-bewegende kind leert ritmische basismodellen herkennen, takt en metrum worden
waargenomen en gevolgd. Door het samen zingend dansen worden belangrijke sociale
omgangsvormen geleerd. Ze beleven het gehele scala van de muzikale dynamiek, van de zachtste
pianissimo tot de intensiefste ‘fortissimo’. Ze beleven dat pauzen niet gewoon maar onderbrekingen
van de muzikale stroom zijn, maar dat juist in de pauzen de spanning en intensiteit leeft! Ze
verwerven een diep aanvoelen van de kwaliteit van de stilte.
Gewoon samen zingen, samen musiceren (bijvoorbeeld: het eenjarige kind op de schoot nemen en
samen het klokkenspelletje laten opklinken), muzikale ervaringen beleven (de vogels in het bos en op
het veld, de geluiden van de regen en de wind, een knetterend vuur,…) maakt van ieder kin een
rijkere mens!
Muziek en taal die eerlijk is, is van een grootse, kunstzinnige schoonheid. Zij sterkt de persoonlijkheid
van het kind, ze verrijkt het kind diep in zijn ziel voor zijn gehele verdere leven! De eigen muzikale
menselijke stem wordt door muziek geboren! Al te zeer vergeten we de opvoeding van de ziel.
Hiervoor is ondersteuning nodig voor een ademende gezondheid.

Fijn voelen en horen naar het gebarenspelletje ‘het slakje’ van Wilma Ellersiek.
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foto, Jelleke Vanooteghem

Dank zij mijn oortjes wordt ik heel stil, aandachtig en kom ik bij mezelf.

foto, Piscea via Unsplasch

Als de volwassenen in de omgeving van het kind, goed naar elkaar kunnen luisteren en mooi met
elkaar omgaan, kan er zich een goed sociaal gedrag ontwikkelen bij het kleine kind. Het opet de oren
en waarnemingszintuigen; een vaardigheid voor zijn verdere leven. Rustend op mijn ‘luist’rende oor’,
mijn oor verwarmt zich, mijn voorstellingsvermogen verinnerlijkt zich, diepe stille aandacht helpt mij
bij het beeldende, scheppende denken met fantasiekrachten.
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Bij de natuurgeluiden van de zee en het strand speel ik zo ‘luist’rend’ met veel inlevingsvermogen!

foto, Alexander Dummer

Wat ik niet meer zie of voel, hoor ik nog wel.
Mijn oortjes zijn ook als tastorgaantjes naar de ruimte achter mij.
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foto, Alexander Dummer

De stilte en vrije ruimte van het woud stelt mij op mijn gemak – ik ‘hoor’ mijn wording!

IN HET TWEEDE LEVENSJAAR KOMT DAN DE INTERESSE EN DE ORIËNTATIE VOOR TAAL – HET HOREN:
HIERVOOR MOET HET KIND GOED VRIJ EN IN EVENWICHT ALLEEN KUNNNEN STAAN EN… NET ZOALS
BIJ HET ZIEN, GAAT OM EEN AFTASTEN VAN DE ZICHTBARE WERELD, GAAT HET BIJ HET HOREN OOK
OM EEN AFTASTEN, MAAR DAN VAN EEN ONZICHTBARE WERELD. (Glöckler)
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foto, Paul Hanaoka

Vanuit het licht heeft het kind zichzelf leren oprichten. Het eigen staan in evenwicht is geleerd en tal
van vaardigheden, afgeleid aan het zelfstandig kunnen staan in evenwicht, zijn spelenderwijs geoefend zoals iets dragen bij het stappen, omkijken bij het stappen, stoppen, omkeren, buigen, hindernissen nemen, vallen en weer zelf rechtkomen, bukken, iets oprapen, niet omvallen als iemand even
aan mij komt, zelf recht kunnen staan vanuit het liggen plat op de mat, over het zitten, kruipen naar
het rechtstaan.
“Al een klein beetje lopen, ja, dat oefen ik. Ik kan mij in evenwicht op mijn twee beentjes houden! Ik
kan mij in evenwicht houden daar ik mijn huisje bewoon!“
Het kind van 17 – 24 maanden heeft dit alles kunnen leren daar hem een diep eerbiedsvol vertrouwen
is toegedragen door zijn omgeving, een in zekere zin ‘religieuze omgeving’ helpt en ondersteunt het
eenjarige kind in zijn oprichtingsproces. Het kind richt in het eerste levensjaar al zijn opmerkzaamheid en concentratie op de ruimte-ervaring en het incarneren in het lichaam; in het gaan en vrij bewegen.
Nu in het tweede levensjaar oriënteert het kind zich vooral met de oortjes. En wil het spreken leren.
Alle zintuigen het tastzintuig, het levenszintuig, het bewegingszintuig, evenwichtszintuig, warmtezintuig,… gaan zich met het horen verbinden. Alles wat klank is en spraak interesseert n het kind uitermate. Ze worden misschien een beetje stiller, zwijgzamer, ja, gaan zelfs iets minder bewegend spelen,
daar het kind zijn concentratie naar binnen richt (tot in het rotsbeen) naar het ‘horen’. De geluiden,,
de spraak, de klanken, de spraakmelodie, het spraakritme, het timbre van de stem, het doseren van
de stem, stemgeluiden uitproberen, dat alles krijgt nu zijn focus. Het kind wil nu leren spreken. Archetypisch kan men beleven dat het goede spreken zich aan het horen ontwikkelt en omgekeerd: wie
niet kan toehoren, niet fijn kan luisteren, kan ook niet zo spreken dat anderen zich aan hem zullen
interesseren. Als men ongevraagd praat, wie interesseert zich daar dan aan? Het tweede levensjaar is
het jaar waarin het sociale gedrag zijn neurale fundament krijgt. Als kinderen in deze leeftijd geen
volwassenen beleven die goed naar elkaar kunnen luisteren , als er in de omgeving van het kind altijd
een achtergrond van geluiden, muziek uit luidsprekers, digitale geluiden en stemmen zijn, dan kan er
zich geen gezond sociaal gedrag ontvouwen bij het kind.
Dat is een horizontaal gebaar: eerst waarnemen, dan horen, dan opnemen en dan iets tot het beluisterde bijdragen. Spreken is altijd een sociaal proces- daar gaat het om. Hoe bouw ik een relatie op
van mens tot mens? Natuurlijk heeft de baby al gesprekjes vanaf het eerste lachen, maar zijn hoofdinteresse is de incarnatie in het fysieke lichaam eerst. De communicatie op zich staat nog niet zo in
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het middelpunt van zijn opmerkzaamheid in het eerste levensjaar. Als het leren spreken nu op het
tweede levensjaar wel helemaal in het middelpunt komt te staan zal deze het kind voeren tot het ikbewustzijn. In het derde levensjaar komt deze nieuwe kwaliteit er dan bij: het kind leert zich te bewegen in de onzichtbare wereld en kan zijn eigen ik-beleving reflecteren. Het kind begint te denken. De
eerste eigen gedachte is: ik ben ik. Wat het kind in zijn eerste en tweede levensjaar gedaan heeft, dat
ervaart hij nu als: dat alles, dat ben ik!
Boven het kind staat zijn geestelijke leiding die hem in deze eerste drie (ja, tot het negende) levensjaar begeleidt: de spirituele, geestelijke wereld.
Het kind leeft zich ieder jaar weer in een nieuwe wereld in, werelden die ons geschonken zijn door
geestelijke wezens:
In het eerste levensjaar in de objectwereld van de ruimte, in het tweede levensjaar in de spraakwereld
van de tijd, in het derde levensjaar in de gedachtewereld van het ‘eeuwige Leven’ (de etherwereld)
We kunnen het ook zo zeggen: met het zich leren oprichten, met het leren spreken, met de individuele
toegang tot de denkwereld is voor de eerste maal een brug geslagen tussen de zintuiglijke en de
bovenzintuiglijke wereld en daarmee de mogelijkheid om langzaam een overgang van de ene naar de
andere wereld te vinden en hierdoor ook langzaam nu ‘het slapen’ te leren, omdat het slapen ons in
deze bovenzinnelijke wereld naar binnen draagt.
Hiermee is het werken aan het hoofd van het kind door de vormende krachten van het etherlichaam
gebeurd en worden deze vormgevende hoofdkrachten beetje bij beetje vrij voor de denkende zelfincarnatie. Het kind van drie dat ‘ik’ zegt tekent dan een gesloten cirkel met een punt er in en zegt: “ik
ben ik”.

foto, Susana Cutinho via www.unsplash
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Handgesneden, acaciahouten windklankspel – je kan dit laag bij de grond ophangen waardoor kruipertjes op muzikale ontdekking kunnen gaan. Als bij toeval raakt hun ruggetje de langste staaf aan
en de verrassend heldere houtklanken trekken zo hun volledige aandacht. Door de eigen bewegingszin en het proberen aanraken ontstaat er een klankenharmonie.

LICHT EN KLANK IN PLAATS VAN LAWAAI EN GESCHREEUW.
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Opvoeding van het gehoorzintuig bij het kleine kind.
Artikel uit het tijdschrift “Erziehungskunst- frühe Kindheit” van 01/2018
Claudia Grah Wittich, docent aan verschillende opleidingscentra, spreker voor vroege kindheid, crèchebegeleider, gedipl. Sociaal werker aan ‘der hof’ in Niederursel/Frnakfurt, medeverzntwoordelijke voor ‘Eltern beraten –
Kinder neu sehen lernen’ www.der-hof.de Auteur “Wie siehst du mich? Die Bedeutung der individuellen Sichtweisen von Eltern auf ihr Kind. ‘Stuttgart 2017, schrijft haar waarnemingen en bedenkingen bij de overvolle
kleuterklassen die we vandaag zo kennen. Ze stelt hierbij de vraag: “Hoe kunnen we licht en klank creëren in het
vrije spel in de kleuterklas in plaats van lawaai en geschreeuw erbij te nemen?”

Een gewone dag in de kleuterklas.
Meer dan 20 kinderen, soms wel 26 kinderen tussen het derde en zesde levensjaar, in één ruimte. De
jongens spelen ‘werkmannen’. Ze zien het dagelijks op de bouwwerf naast de school. Deze morgen
nog was daar de man met de kraan, de man met de draaiende betonmolen, de luid roepende arbeiders, het geklop, het slaan, gekletter van materiaal. De oudere meisjes spelen een rollenspel waarbij
overal veel gesproken wordt; er worden regels verdeeld en er vinden discussies plaats. Als kleinere
kinderen zich willen mengen in het spel worden ze luid en met veel uitleg van het spel ver weggehouden. Ze gooien dan de mand met bouwblokken uit en proberen te bouwen – jubelend als de torens
met luide slag en gejoel in elkaar storten. Alle kinderen vinden zo hun spel, maar, dit 26 maal,… het
is té luid! Om zich in deze geluidscoulisse te kunnen handhaven legt iedereen er nog een paar decibels bovenop.

Lawaai maakt ziek.

Lawaai is volgens studies de meest sterke stressfactor in kleuterklassen en grotere crèches.
Lawaai heeft zowel fysieke als psychische gevolgen. Niet zelden draagt lawaai tot burn-out
bij. Als tegenmiddel is er een ritmische dagindeling met een goed in- en uitademingsritme
van de dag, bijvoorbeeld: na het vrije spel met ook mogelijkheid tot schilderen, weven, bakken,… of ontbijt voorbereiding, opruimen, zang- en bewegingsspel, eten, buitenspel of wandeling, verteluurtje/sprookjeskring,… afsluitspreuk, middagmaal, slaaptijd, buitenspel,…We
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zien hoe zo’n kleuterdag met zoveel kleuters samen in één ruimte de opvoeder ertoe doet
besluiten om de kinderen soms veel te lang doet zitten op stoeltjes. Is dat vele zitten in
kring, achter tafels, aan tafel, enzovoort de manier om zogezegde rust in de kleuterklassen te
bekomen? Of is het eigenlijk niet meer nog een ‘aan banden leggen’ van de normale, levendige, beweeglijke natuurlijke spelnatuur van het kleine kind? We zien hierbij dat de jongste
kleuters van drie ook vaak op iets té hoge stoeltjes moeten zitten, waardoor hun voetjes de
grond niet kunnen raken.

De mensenkunde van Rudolf Steiner in ogenschouw nemend vraagt van ons
een andere pedagogie.
De menskunde van Rudolf Steiner, waarvan wij leren dat de latere zelfregulatie van de volwassene
bereikt kan worden als hij als kind in de eerste zeven levensjaren het lichaam goed heeft mogen leren
gebruiken en doorbloeden, het lichaam heeft mogen leren ‘bewonen’ met zijn ziel en geest, zodat het
geest-zielenwezen, de individualiteit van het kind, zich beweeglijk en vrij heeft leren verbinden vraagt
een pedagogie die vanuit bewegend, nabootsend spelen vertrekt en dit vrije natuurlijke bewegende
spel centraal stelt. Schoolrijpe kleuters ontwikkelen door exploratie in spel en beweging. De jongste
kleuters spelen hierbij nog met heel veel geluiden en ‘lawaai’. Het kleine kind stelt zich nog niet voor
hoe zo’n werkman werkt, neen, hij IS die werkman, geheel ten voeten uit. Het gehele kind is dan
“boem”, “tuut”, hoog, laag, vooruit, achteruit,, omgekipt, gebotst, gevallen,…
Hoe kleiner het kind, hoe meer het zich in zijn spel in een relatie moet kunnen voelen: “Ik zie, ik word
gezien, aldus ik ben” (Baier 2015). Al het leren hangt hiervan af of kleine kinderen zich goed en wel in
hun vel voelen, in goed vertrouwen, in diepe relatie, in warme verbondenheid met hun vertrouwenspersoon. In deze omhullende, veilige warmte kunnen ze dan alle lichamelijke vaardigheden en mogelijkheden leren.
Is de kleutertijd een spelend en bewegend leren geweest dan kan er in de schoolrijpe tijd (kind na de
tandenwisseling) wel al eens bij het ‘leren’ een flinke tijd stil gezeten worden, doch steeds weer afgewisseld met veel bewegingsspel.
Maar,… in onze huidige gezinnen kunnen kinderen dikwijls veel te weinig bewegend en vrij spelen.
Ook vrij spelen in de natuur, in de tuin, op straat,… hiervoor is er soms weinig ruimte en tijd in het
weekschema van de ouders. Er is heel veel (weer zittend) schermgebruik. Kinderen worden ook veel
met de auto (weer zittend) vervoerd.
We zien veel kleuters met bewegingsbeperkingen. Dit leidt tot moeilijkheden bij het ‘leren’, bij het zich
concentreren en zich focussen. Door een zwakke tonusintegratie, een zwakke reflexintegratie, een
verkeerde ongedisciplineerde krachtdosering, door een onder- of overgeïnformeerd tastzintuig (onderprikkeling of overprikkeling), door ongeoefende bewegings- en evenwichtservaringen, door geluidsoverlast krijgen kinderen, ouders en leraren het dan allemaal moeilijker.

Aandacht-, stilte-, klank-, fluister- en muziekruimte aanbieden.
Daarom spelen kleine kinderen graag in een hoek, achter een doek, onder een tafel, in een huisje,
altijd begeleid van hun eigen stem, eigen geluiden, klanken, zang, muziek.
De levenskrachten ontwikkelen zich immers door de elementen van licht en klank. Terwijl HET LICHT
het kind motiveert om de zwaartekracht te overwinnen, geven TOON & KLANK het kleine kind omhulling, oriëntatie en structuur. De spraak van de moeder in relatie met hem, het alleen brabbelen, het
frazelen en eerste neuriën en zingen, het eigen praten ondersteunen de ruimte waarin het geestzielenwezen van het kind zich kan incarneren.
Pas tegen het zevende levensjaar kan zich de toon en het woord bij het kind gaan ontkoppelen van
het doen. Eerste levenskrachten komen dan vrij met de schoolrijpheidsleeftijd van zeven jaar. Hoe
jonger het kind, hoe meer het met geluiden, klank, toon, zang, lawaai en muziek speelt.
We zien in crèches en kleuterklassen echter ook vele kinderen die het spreken en zingen te weinig
hebben kunnen oefenen in de baby- en peuterleeftijd en het nu moeten inhalen.
Dat de ontwikkeling van tonen, geluiden, roepen, klanken, lawaai in e eerste zeven levensjaren van
elementaire betekenis is voor een gezonde ontwikkeling is een waarheid, … maar,… een té veel aan
lawaai in een grote groep geeft stress aan kinderen en leidsters en maakt ziek.
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Wat te doen in een overvolle kleuterklas (20 tot 26 kleuters in één klas) of in
een te grote crèchegroep?
1. De architectuur aanpassen:
We kunnen het fysieke ruimteaspect van de klas, de onthaalruimten bouwtechnisch verbeteren door
matten, gordijnen, dempende, ronde vormen, hout en dempende materialen aan te brengen. We
kunnen zelf letten op het dempen van klanken door de schalmende lokalen te verbouwen zodat er
geen reflectie- en directe galm meer is. We kunne de ruimteakoestiek laten testen of ze het zacht
spreken bevordert.
We kunnen zelf zo weinig mogelijk elektrische smog, geruis, lawaai maken door alle elektrische apparatuur te vermijden in de lokalen..

2. De inrichting en ruimteverdelingen:
Zijn de binnen- én buitenruimten handig ingericht voor een vrij en bewegend spel? Matten, ruimte,
lege ruimte, kussens, bakken, planken, klauterladders, kruipverhogen, evenwichtsbruggen, kruipenschuifbanken enzovoort. De kinderen kunnen het speelparcour samen met de opvoeder iedere dag
nieuw opstellen naar eigen keuze. Een tuin met ook buitenvestiaire en laarzenrek, buitenspeel- en
werkmateriaal in handbereik, een open overdekt terras bij nat en koud weer, een modderhoek met
water en zand,…

3. Herwaardering van buitenspel, buiten leven, buitenzijn, buiten wandelen,
de natuur in de omgeving exploreren:
Is er voldoende avontuurlijk buitenspel?
Wordt er gewandeld iedere dag?
Komen de kinderen méér dan 50 % van de schooldag buiten?
Is er goede buitenkleding afgesproken met de ouders?
Wordt een nabijgelegen bos, weide, omliggend parkje, iemands natuurtuin, een wild stukje natuur bij
in het spel opgenomen?
Is er een levendige en verzorgde relatie met de omliggende natuur?
Is er rust en tijd voor natuurwaarnemingen met vele zintuigen?

4. In en uitademend dagverloop:
Een ritmisch ademend dagverloop ondersteunt het etherische gezondheidslichaam van ieder.
Is er voor de verschillende leeftijden een verschillend aanbod?
Zijn er voldoende helpende handen? Vrijwilligers, mensen uit de buurt die helpen?
Laten we de kinderen in kleine groepjes in de wasruimte en garderobe gaan? Max 4 kinderen zodat
dit rustig kan verlopen en het zich wassen en aankleden en schoenen aandoen kan verlopen in aandacht, rust, met waarneming van elkaar, met zelfwaarneming, met spraak en ontmoeting in een fijne
relatie met de opvoeder?

5. Hoe gebruiken we zelf onze stem? Onze taal? Onze muziek?
Spreken we levendig, melodieus, zacht, duidelijk, niet te veel, zingen we de boodschappen, spreken
onze ogen gewoon in stilte, maken we kinderen aandachtig in de oortjes, …?

6. De oren wekken!
Las ik stiltepauzes in in de dag?
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Voorzie ik bijvoorbeeld in de verteldstonde een bijzonder aandachtspunt voor het beluisteren van fijne
klanken,… muzikale boodschappen, melodieuze versjes,…?
Heb ikzelf oor naar de fijne geluiden en harmonieën van de natuur?
Wek ik de oortjes bij natuurbelevingen?
Kan ik met mijn groep de dag stil neerleggen en danken voor deze stilte?
Zielsmatige gevolgen en overbelasting zien we ook dadelijk bij de volwassenen, als het werk hem
geen vreugde meer biedt en er geen ontspannen tijd meer is om ook de kinderen te kunnen waarnemen. Dan wordt de pedagoog ziek, veel ziek of krijgt burn-out. Men gaat aanpassingen van de kinderen vragen, begrip van de ouders vragen maar eigenlijk is men zelf niet in staat de eigen stress op
te merken en neer te leggen. Daar waar alles gedigitaliseerd wordt dreigt ook dikwijls deze overspannenheid. Gaan we zelf genoeg in de natuur? Volgen we met hoge aandacht het gedrag van een bijenimme al eens, de groei van planten en bloemen, het zwellen of afnemen van de boomknoppen,
licht-, klank-, kleur-, muziekfenomenen in de natuur? Bouwen we zulke pauzemomenten in de dag
van het kind en van onszelf?
“Dei Sonne tönt nach alter Weise.” Zo brengt het Licht als levendige kracht de wereld tot klinken en zo
kunnen wij de KLANK horen die aan de oorsprong van de wereld ligt en kunnen we wetten en richting
van de verdere ontwikkeling leren aflezen aan deze oerklank!
Prolog im Himmel

Proloog in de hemel
De drie aartsengelen treden naar voren.

Raphael.
Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.

Rafael

Gabriel.
Und schnell und unbegreiflich schnelle
Dreht sich umher der Erde Pracht;
Es wechselt Paradieseshelle
Mit tiefer, schauervoller Nacht;
Es schäumt das Meer in breiten Flüssen
Am tiefen Grund der Felsen auf,
Und Fels und Meer wird fortgerissen
In ewig schnellem Sphärenlauf.
Michael.
Und Stürme brausen um die Wette,
Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer,
Und bilden wütend eine Kette
Der tiefsten Wirkung rings umher.
Da flammt ein blitzendes Verheeren
Dem Pfade vor des Donnerschlags;
Doch deine Boten, Herr, verehren
Das sanfte Wandeln deines Tags.
Zu drei.
Der Anblick gibt den Engeln Stärke,
Da keiner dich ergründen mag,
Und alle deine hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), Quelle:
Goethe, Faust. Eine Tragödie. Prolog im Himmel, 1808.
Die drei Erzengelen

De zon wekt met fanfaretonen
het stemmenkoor van het heelal,
en kroont haar omloop door aeonen
met daverend klaroengeschal;
een beeld dat engelen kan sterken!
waar niemand ooit het Wezen zag;
die onvoorstelbaar hoge werken
zijn stralend als op de eerste dag.
Gabriel
En snel, zo snel, een eeuwig wonder,
roteert de aarde in haar pracht;
een paradijs van licht gaat onder
en wijkt voor afgronddiepe nacht;
beneden komt het schuim gevlogen,
de zee stormt op de rotskust aan
en rots en zee wordt meegezogen
in eeuwig snelle sferenbaan
Michael
En om het hardst razen de stormen
van land naar zee, van zee naar land
die woedende een keten vormen
geschakeld in een groots verband.
Zengende bliksems signaleren
de moker van de donderslag.
Maar wij, Uw boden, Heer, vereren
de kalme voortgang van Uw dag.
De drie samen
Een beeld dat engelen kan sterken,
waar niemand ooit het Wezen zag!
Geprezen zijn Uw hoge werken
die stralen als op de eerste dag.
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Beluister hier het geluid van een bijenvolk. Ze drukken ijver, harmonie, enthousiasme en leven uit .
Hier hoor je een harmonisch bijenvolk
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DE BIJENKONINGIN

Heel, heel lang geleden, ja, waar was het ook alweer, ja, waar is het eigenlijk niet gebeurd, waren er
eens drie koningszonen.
De oudste en middelste koningszoon gingen op avontuur en geraakten in een wild, woest leven verwikkeld, zodanig dat ze niet meer naar huis geraakten. Nu ging de jongste, die ‘de domme’ heette, op
stap om zijn broeders te zoeken. Toen hij ze eindelijk vond, spotten ze met hem. Ze vroegen zich af
hoe hij zich met zijn domheid doorheen de wereld kon slagen terwijl zij tweeën, die toch veel wijzer
waren, er niets van bakten.
Zo trokken ze met hun drieën verder en kwamen aan een mierenhoop. De twee oudsten wilden de
mierenhoop door elkaar halen om te zien waarheen die kleine miertjes naartoe zouden kruipen in
hun grote angst en hoe ze nog hun eieren zouden trachten te redden. Maar de dommeling sprak: “
Laat die diertjes toch met rust. Ik kan dit niet toestaan, dat je hen zo stoort.”
Toen gingen ze verder en kwamen aan een meer waarop vele eenden zwommen. De twee oudste
broeders wilden een paar eenden vangen en dan braden, maar de dommeling sprak: “Laat die dieren
in vrede, ik verdraag het niet dat jullie hen doden.”
Toen kwamen ze aan een bijennest in een boom. Daarin was zoveel honing dat het er langs de stam
uitdruppelde. De twee wilden vuur onder de boom maken en de bijen zo verstikken. Dan konden ze
de overheerlijke honing wegnemen. De dommeling hield ze echter tegen en sprak: “Laat die dieren in
vrede en rust, ik verdraag het niet dat je hen verbrandt!”
Toen de avond viel kwamen de drie broeders aan in een slot. In de stallen van het slot stonden louter
stenen paarden. Er was geen mens te zien. Ze gingen doorheen alle stallen tot ze helemaal op het
einde ervan bij een deur kwamen. Daaraan hingen drie sloten. Er was echter een luikje in de deur
waardoorheen men in een kamertje kon kijken. Er zat een grijs mannetje aan zijn tafeltje te eten.
De twee oudste broeders riepen het mannetje toe, tweemaal, maar het mannetje hoorde niets. En
toen ze voor de derde keer riepen stond het mannetje recht, opende de sloten en kwam naar buiten.
Hij sprak echter geen woord, leidde hen naar een rijk gedekte tafel; en als ze dan gegeten en gedronken hadden bracht hij ieder in hun eigen slaapvertrek.
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De volgende morgen kwam het grijze mannetje bij de oudste, wenkte hem en leidde hem naar een
stenen tafel. Daarop stonden drie opgaven geschreven waardoor het slot zou kunnen verlost worden.
De eerste opgave was: “In het woud onder het mos liggen parels van de koningsdochter, duizend in
getal. Als je deze parels voor zonsondergang allen kan oprapen en er geen enkele parel nog ontbreekt, wordt het slot verlost, ontbreekt er echter één parel wordt je tot steen.”
Zo ging de oudste naar het woud en zocht de hele dag parels. En als nu de dag ten einde was en hij
er honderd had gevonden, ja, zo gebeurde er, wat er op de tafel geschreven stond, hij werd in steen
veranderd.
De volgende dag ging de tweede broer op stap; het ging hem echter niet veel beter. Hij vond niet
meer dan tweehonderd parels en werd bij zonsondergang helemaal in steen veranderd.
Eindelijk kwam nu de dommeling aan de beurt. Hij zocht ijverig en achtzaam in het mos; het was
echter zo moeilijk om de parels te vinden en het ging zo langzaam dat hij zich na vele uren werk op
een steen neerzette en bittere tranen weende. En terwijl hij daar zo zat te huilen zonder einde kwam
de mierenkoning aangekropen die hij en zijn hele volk een keer het leven had gered. En zie, het duurde niet lang of daar hadden al die duizenden kleine diertjes de duizend parels van de koningsdochter
gevonden en mooi op een hoopje gesleept. Je kunt wel denken hoe verheugd de ‘dommerd’ was.
De tweede opgave voor de jongste broeder luidde: “Haal de verloren sleutel van koningsdochters
slaapkamertje uit het diepe meer.”
Als de dommeling bij het meer kwam en zag hoe groot het wel was en goed het grote wateroppervlak
aftuurde, ontdekte hij daar de eenden die hij een keer het leven had gered. Ze doken allen voor hem
kopje onder en ja, daar haalden ze de slaapkamersleutel van prinsesjes slaapkamertje boven water.
Je kunt wel weer denken hoe verheugd de ‘dommerd’ was.
De derde opgave was de zwaarste: “Zoek de jongste en liefste koningsdochter uit de drie slapende
dochters van de koning.”
Wat was dat moeilijk! De dommeling zag dat ze alle drie helemaal op elkaar geleken, ze sliepen vredig, ze droegen een blos van gezondheid op de wangen, ze droegen de haren gevlochten en zijlings
om de hals geslagen, ze glimlachten liefelijk en hadden alle drie rozenrode lippen. Niets aan hen was
verschillend. Het enige wat anders was, was dat ze voor het slapengaan nog gesnoept hadden maar
alle drie wel van iets anders: de oudste had een stukje gembersuiker geproefd, de middelste een
beetje stroop, de jongste snoepte een lepeltje honing.
En zie, daar kwam de bijenkoningin aangevlogen die de dommeling nog van het vuur had gered. Ze
proefde aan de mond van de drie slapende koningsdochters en dat had de ‘dommeling’ opgemerkt.
Toen zag hij hoe de bijenkoningin als laatste op de mond van de koningsdochter bleef zitten die honing had gegeten en hoe ze likte, nog eens likte, nog eens, en nog eens tot ze vrolijk bleef likken.
Zo herkende de ‘dommeling’ de juiste koningsdochter, de jongste!
Op slag werd het slot onttoverd, alles werd uit zijn slaap verlost en wie van steen was werd weer levend. En de ‘dommeling’, hij trouwde met de jongste en de liefelijke koningsdochter en werd koning
van het slot na hun vaders dood. De twee broeders trouwden elk met één van de twee andere dochters.
En ze leefden lang en gelukkig en rein, en als ze niet gestorven zijn… dan leven ze nu nog.
*
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De bijen
De donk’re bijen brommen om de korven
waar bij de schuur de oude linde staat,ik denk aan de arbeid in de korf geborgen,
het langzaam groeien van de honingraat.
En wéér op deze plek – als zoveel dagen –
bestormt mij plotseling een overvloed
van beelden, zo’n lichtglans toegedragen,
dat overstelpt ik de ogen sluiten moet.
Uren – terwijl de zoekende gedachten
zich allengs tot verbinding schikken gaan –
de dag verstrijkt, het zwermen der bevrachte
gonzende dieren houdt gestadig aan.
Tot de avond invalt en ik neergebogen
Mij dankend op de rijke dag bezin;
Doordringend komt een zoemen langs gevlogen,
Een late bij keert nog ter korve in.
Ida Gerhardt (1905 – 1997)
hiëroglief van bij uit grafcomplex van Senoeseret II
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Wie beweegt zich daar in het bos?

Op zoek naar tamme kastanjes in het herfstbos voor de heerlijke herfsttaart!
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RECEPT: Maronen-herfsttaart
Heerlijke voedzame herfsttaart in de combinatie van haver - amandel - kastanje chocolade
INGREDIENTEN
- 100 gram amandelmeel
- 70 gram dadelstroop
- 2 bio-eitjes
- 2 eiwitten
- 30 gram havermout
- 500 gram tamme kastanjes (vermaakt tot puree)
- 50 gram ahornsiroop
- 250 gram chocolade (puur)
- 80 gram boter
Voorbereiding
Kerf de kastanjes in, kook ze 10 minuten. Haal de harde schil van de kastanjes en kook ze nog eens 10 minuten.
Trek het velletje van de vochtige kastanjes.
Pureer de kastanjes.
Als de kastanjes nog warm zijn, meng de helft van de boter en de chocolade door de kastanjespuree. Door de
warmte smelt de boter en de helft van de chocolade.
Anders: Warm ze een paar seconden op met de helft van de chocolade en de helft van de boter er in.
Vet de springvorm in.
Bereidingswijze
- Klop de eieren met de dadelstroop en het amandelmeel luchtig.
- Voeg de havermout toe.
- Smelt de helft van de boter en voeg deze voorzichtig toe.
- Klop de twee eiwitten luchtig en schep dit er voorzichtig door.
- Doe het beslag over in de springvorm.
- Leg heel voorzichtig het kastanjemengsel er op.
- Smelt de andere helft van de chocolade en giet dit er over.
- Garneer met een paar amandelen en / of kastanjes.
- Bak het af in de oven op 225 graden, in 30 minuten.
Serveertips
Je kan ook eerst de cake bakken, zonder de gesmolten chocolade (en zonder de kastanjes).
De cake voorzichtig in drie schijven snijden en het afgekoelde kastanjemengsel er over verdelen.
Leg de lagen cake op elkaar en bestrijk de bovenkant en de zijkant met de gesmolten chocolade. Garneer met een
paar amandelen en / of kastanjes.
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Ik ben niet koppig! – Jij doet gewoon niet wat ik wil!
Birgit Krohmer
uit tijdschrift: Erziehungskunst ‘Frühe Kindheit’ zomer 2017
De tweejarige Cecilia zit thuis in de gang met het hoofd helemaal rood en de ogen dichtgeknepen, haar
rubberen laarzen stevig tegen zich aangedrukt. "Boemi-botten", "Boemi-baars" en "Boemi-bot" zijn de
enige woorden die ze zal zeggen in de komende drie kwartier. Een klassieke woedeaanval en op alles
neen! Niets helpt, geen afleiding, geen verlokking, geen appeltje en geen prentenboek. Cecilia's eigenwil
wordt gerespecteerd en drie kwartier later lunchen brengt redding.
Wat is er aan de hand? Het meisje was beloofd dat er naar buiten werd gegaan, toen kwam er iets tussen
– ze was al in de hal aangekomen toen het buitenspelen werd afgelast met het troostende woordje
‘straks’. Hoe vaak wordt een kind niet iets concreets en tastbaars beloofd en dan met het abstracte begrip
‘straks’ uitgesteld. Cecilia had zich ‘vooruitlopend’ verheugd op het plan en dan, als haar grote verlangen
niet werd ingelost, kon ze waarschijnlijk de wereld niet meer verstaan. En nu zal zij iets anders graag
willen. Ik bewonder de onomkoopbaarheid van kinderen van deze leeftijd.
Toen er dan op het gebruikelijke moment werd geluncht en het belletje luidde, zette ze meteen haar laarzen weer op de plank, nam haar slabbetje vanop de stoelleuning en ging zitten. Zoals altijd. De situatie
was in de normale loop van de dag opgelost zonder enige pedagogische tussenkomst - in de zin van "Wil
je niet graag..." of "Ik wil dat jij nu...".

Als beloften niet worden nagekomen.
Veel van wat wordt geïnterpreteerd als trotsaanval of koppigheid van een kind is een reactie op de volwassene op het niet nakomen van beloften of gewoonten en op het niet goed kunnen communiceren met
het kleine kind waarom er zich iets veranderd heeft. En dat het kleine kind de onbegrijpelijke koerswijziging niet accepteren kan, wordt dan geïnterpreteerd als trots en koppigheid.

Hoeveel "eigenwil" wordt er verleend aan volwassenen - en hoeveel aan het kind?
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Het is lang niet altijd ‘trotsscène’ wat zich zo voordoet. Natuurlijk hebben we altijd goede redenen voor
ons handelen. Maar proberen wij wel altijd betrouwbaar te zijn, het kind erbij te betrekken als er iets
verandert aan de situatie of afspraak, en komen we überhaupt zelf op de idee om verantwoordelijkheid te
nemen voor deze verandering? Of verwachten we dat het kind ons zomaar gewoon volgt? In het begin
volgt het altijd - omdat het nog zo toegewijd is in overgave aan zijn vertrouwenspersoon, dat het gewoon
niet anders kan. Door zijn eigen wil te ontdekken, begint het kind ons nu niet meer te volgen, maar volgt
nu zichzelf. Dit is een belangrijke stap op weg naar autonomie en vrijheid en helemaal niet een nietvolgen in de zin van "ondeugend zijn". Het vermogen en de behoefte om zich te individualiseren liggen in
de aard van de mens.
Dit mogelijk maken is zelfs het doel van het vrijeschoolonderwijs.

Is het tartende kind niet uw persoonlijke coach, misschien?

Een moeder en haar tweejarig zoontje staan in de rij in het ijssalon. De moeder koopt een bolletje ijs en
vraagt om een tweede hoorntje. Ze vult het tweede hoorntje met een beetje ijs van haar ijs en geeft dit
‘ijsje’ aan haar zoon. Het jongetje schreeuwt als een kip en krijgt van de geschrokken maar ook angstige
moeder, haar ijsje er snel bij. Allebei smijt hij de ijsjes op de grond en vertrapt ze. Het gaat niet langer om
het kleinere of grotere ijs, of ging het vanaf het begin om hetzelfde ijs als Mama’s ijs, gekregen van de
verkoopster? Nu werkt er niets meer. Het is nu belangrijk om deze ontwikkelingsstap van begrenzing
gelaten te laten zijn wat hij is. Nee, je kunt niets meer doen om dat goed te maken. Blijf gewoon rustig
en weet dat zulke momenten deel uit maken van de gezamenlijke ontwikkeling.
Nog een ander voorbeeld: Anna gaat al een hele tijd gewoon op haar potje – plots werd bij het grondig
opruimen en poetsen van de leefruimte besloten om het potje een andere plaats te geven; ja, zo staat het
wat meer aan kant. Voor Anna echter was het juist fijn, om daar waar samen geleefd wordt op haar potje
te mogen zitten. Anna maakt een grote scene en plast die dag in haar broekje.
Stelt u zich eens voor hoe almachtig de volwassene is voor een baby. Hij zorgt voor alles! En nu ontdekt
het kind dat het op eigen benen kan staan en 'ik' tegen zichzelf en 'neen' tegen anderen kan zeggen.
Vervang eens het woord "trotsfase" door het woord ‘autonomie- of bekwaamheidsfase’. Hoe bij zo’n
woedeaanval je het zweet gaat uitbreken en hoe slecht het gevoel van machteloosheid ook kan zijn: "Het
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kan ja vrolijk gaan worden als ik nu al mijn kind van twee niet meer aankan!" – maar nog veel overweldigender is deze autonomie-ontwikkeling voor jouw kind! Wij hebben deze fase zelf al vroeger doorgemaakt en mee beleefd. Voor het betreffende kind is het volledig nieuw! Het kost rust en tijd en er is een
geduldige vertrouwenspersoon nodig die het kind doorheen deze fase begeleidt. Zelfs een uitdagende
trotsaanval die uit het niets tevoorschijn schijnt te komen, dient de ontwikkeling naar autonomie.
Geef je kind de tijd om weer bij bewustzijn te komen en hervindt terwijl ook zelf je rust! Dan probeer je
fijngevoelig af te tasten of je kind nabijheid verdraagt bij het troosten na deze autonomie-aanval.
In uitzonderlijke situaties is een responsieve houding altijd erg helpend. Wees gevoelig voor de signalen
die het kind geeft, door goed te kijken naar het kind en te proberen te begrijpen wat het bedoelt. Vervolgens is het belangrijk dat je adequaat reageert (‘responsief’) door op de juiste manier in te spelen op de
signalen van het kind. Het is belangrijk om de emoties en gevoelens van kinderen, bijvoorbeeld bij angst
of verdriet, te verwoorden. Op deze manier kun je als pedagogisch medewerker laten merken dat je je
betrokken voelt bij wat het kind doet, wat het voelt en meemaakt, dat je begrip hiervoor hebt en dat je
het kind hierin ondersteunt. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat het kind krijgt wat hij wil. Je kunt niet
altijd aan zijn wensen tegemoet komen, maar je kunt wel laten merken dat je zijn gevoelens opvangt.
Het kind voelt zich dan door de eerdere afbakening niet uitgesloten. Hij kan zich volledig geaccepteerd
voelen. Wij kunnen snel vaststellen of een kind koppig, moeilijk of uitdagend is. Mensen in de omgeving
blinken vaak niet uit door tact. Dat het juist tussen ouders en hun kinderen – daar waar de nabijheid erg
groot is – het voor de autonomie-ontwikkeling bijzonder belangrijk is om zich te kunnen afzetten, dat
inzicht zou toch iedere tijdgenoot mogen hebben!
Voor de professionele opvoeder is de situatie relatief eenvoudiger. Zo wens ik dat mensen in de omgeving
geen ‘goede raad’ geven zonder hen daarnaar werd gevraagd, maar dat de ouders de tijd en de ruimte
krijgen om hun relatie met hun kinderen zelf aan te pakken en uit te bouwen, zonder dat ze hierbij beoordeeld worden. Of wil je objectieve ouders? Is het niet precies het bijzondere dat ouders en kinderen
onvoorwaardelijk van elkaar houden en dat ze verbonden zijn door een veel diepere band dan pedagogisch professionalisme? Ouders leren al doende.
Neem maar eens een kijkje op coaching-aanbiedingen - wat wordt verkocht doet het kleine kind uit zichzelf. Misschien voelen we ons zo snel overweldigd door het trotsen van kinderen, omdat we zelf als kinderen ‘braaf’ moesten functioneren? Hoe zit het met onze eigen autonomie en met ons ‘zelf’ als zo'n klein
kind ons zomaar uit ons evenwicht kan werpen? Verdedigen we ons uit voorzorg? Of is er nog een rest
van opvoedkundige dwang in ons, in de zin dat we ons moeten bewijzen als "goede ouders"? Kunt u zichzelf feliciteren met het feit dat uw kind zich zo veilig beschermd en geaccepteerd voelt bij jou, dat hij
"zonder er rekening mee te houden iets te kunnen verliezen" zo koppig en bokkig bij jou kan zijn? Er is
geen algemene richtlijn om je kind gemakkelijker te kunnen opvoeden in deze trotsleeftijd. Een pedagogische trukkentas zou onwaardig zijn voor alle betrokkenen.
Als het echt een moeilijke dag is geweest, kijk dan 's avonds naar je rustig slapende kind. En kijk uit naar
de volgende dag met hem. Je hebt de meest competente persoonlijke trainer in jouw gezin!
Over de auteur:
Birgit Krohmer is vrijeschoolleraar en curatief euritmist. Jarenlang werkzaam in de vrijescholen en als
gespecialiseerd adviseur in opdracht van de Vereniging van Vrijeschool-kinderdagonthaal BadenWürttemberg en als docent aan diverse technische scholen en opleidingscentra in binnen- en buitenland.
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De spraak – Het levenselexier van het kind.
Lezing van Rainer Patzlafff van 10 februari 2018 te Stuttgart, rond het thema van zijn pas verschenen boek verschenen in het tijdschrift M.P.K. heft 84 mei 2018

1.
zijn boek

Over hoe muzikale belevingen tot in het voorgeboortelijke reiken, zo weet nu onze wetenschap.
Het is fascinerend om te zien hoe de huidige wetenschap (2018) steeds meer aanstoot aan een grens
waarbij de onderzoekers slechts een volgende, logische aansluitende vraag moeten stellen, en ze zouden
bij de geesteswetenschap belanden. Ze stellen deze vraag niet omdat het antwoord niet op het natuurwetenschappelijk terrein te vinden is. Wie echter onbevangen het antwoord op geestes-wetenschappelijk
gebied zoekt, vindt een verbluffende congruentie met de aanduidingen van Rudolf Steiner, zodat de beide
gebieden zich onderling vruchtbaar zouden kunnen aanvullen.
Aan een voorbeeld wil ik aantonen, dat wat men nu door onderzoek weet dat het ontstaan van de spraak
bij het kind overeenstemt met wat in de antroposofie te vinden is als men de sprong over de grens
waagt. Dat doen vele wetenschappers niet omdat ze angst hebben dat ze in mystiek zouden terechtkomen. Maar deze angst moeten we niet hebben. We moeten wel van onze hoogmoed af dat in de antroposofie alles reeds bekend is en dat de wetenschap er nu pas op komt. De wetenschappers hebben zonder
antroposofie grandioze ontdekkingen gedaan die we zullen bestuderen om te zien dat het schatten zijn
die we in de hand hebben waarmee we kunnen werken.

De miskende foetus.
In 2014 kwam nog dit bericht uit een onderzoek: “… in de helft van de 20ste eeuw waren wetenschappers
- en ouders – er nog vast van overtuigd dat het groeiende ‘celklompje’ waaruit een mens zal groeien,
bijna niets kan. Dat een ongeboren kind in het moederlichaam in staat zou zijn om iets te leren werd als
absurd bevonden. Tot ver in de zeventiger jaren heerste de overtuiging dat zuigelingen blind en zonder
mogelijke pijnervaring in de wereld kwamen”
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uit ‘Baby’s verstehen und fördern: Psychologisches wissen zu Schwangerschaft und Säuglingszeit. Serie Gehirn &
Geist: Kindesentwicklung, spektrum Verlag 2014

Vandaag weten we dat dit absoluut fout is. Bij de babyonderzoeken deed men ontdekkingen van grote
betekenis die ons tot een andere wijze van denken dwong. Men kwam tot de ontdekking dat de spraakontwikkeling niet met de eerste woordjes begint, maar reeds in het moederlichaam op einde 5de maand
zwangerschap begint: op 20 weken is het gehoororgaan hier volledig uitgerijpt terwijl de andere zintuigorganen nog meer tijd hiervoor nodig hebben.

2.

Wat hoort de foetus?
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3.

foto’s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lennart Nilsson

Hij hoort de orgaangeluiden, de verteringsgeluiden, de ademhaling en polsslag van het moederlijke
bloed. Op zich zou dit onbelangrijk zijn maar hij hoort dus ook hoe de polsslag en de ademhaling bij bepaalde gevoelens zich veranderen; hij merkt hoe de maag zich bijvoorbeeld gaat verkrampen als de moeder zich aan iets ergert en hoort dan vreemde stofwisselingsgeluiden,… of hoe de ademhaling zich
verdiept als de moeder zingt. Het nog ongeboren kind is op deze wijze dus al zeer eng verbonden met de
wisselende gevoelsuitingen en situaties van de moeder, wat de basis al is voor het latere hechtingspatroon.
Zo is het kind al in de embryonale fase ook met het spreken, zingen, fluisteren, musiceren van de moeder
verbonden. Tot op een zekere hoogt dringt ook de spraak van andere personen binnen in het gehoor van
het kind, maar dit wordt door de buikhuid gedempt, terwijl de moederspraak niet alleen vanaf buiten
door de huid maar ook van binnenuit doorheen de luchtkanalen in de beenderen, in het bijzonder via de
bekkenbeenderen die als een geluidsversterker functioneren, wordt waargenomen.
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Wat doet de foetus met zulke spraakwaarnemingen?
Uit onderzoek en experimenten na de geboorte):
Terwijl de ongeborenen de wereld nog niet kennen waarin wij spreken met elkaar, wordt toch reeds alles
voorbereid om zich in deze taalwereld goed te kunnen handhaven. Alle baby’s over de gehele wereld ontwikkelen in de moederschoot de vaardigheid om de stem van de eigen moeder perfect te kunnen onderscheiden van andere stemmen en… nog meer…
Ze kunnen moeiteloos de eigen moedertaal (zelfs door een ander persoon gesproken dan de moeder)
moeiteloos identificeren tussen vele andere gesproken talen in dezelfde ruimte.
Kinderen leren als nog ongeborene in het moederlichaam uit de veelheid van talen die tot de oren komen, de taal van de moeder herkennen. Dat betekent dat de foetus reeds een zeker abstractievermogen
heeft! Men moet uit een veelheid het typische, het karakteriële uitfilteren, wat een heel bijzondere leerprestatie is! (voor deze leerprestatie gebruikt de foetus statistiek van een heel hoog niveau.)

Een volledige andere aard van horen.
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foto’s Nilsson

De beslissende en voor de onderzoekers de zeer verrassende ontdekking is, dat het kind vóór- en nageboortelijk spraak volledig anders waarneemt dan wij.
Als wij naar elkaar luisteren, letten we vooral op de woorden, op de inhoud van de zinnen, daarnaast ook
op de juiste zinlijnen, de grammatica, de syntax. Veel minder letten we op de intentie waarmee gesproken wordt, de drive en doelgerichtheid, de gemotiveerdheid, de stijl van taalgebruik, stemgebruik, stemvastheid, stemsonor, de articulatie, de toonhoogte, de achterliggende stemming en zielsgesteldheid en
vergeten we niet de waarheidsgetrouwheid van wat er uitgesproken wordt na te checken?
Het kind in de embryonale tijd richt zijn opmerkzaamheid niet op correcte grammatica en syntax, niet op
inhoud, maar wel op – wat vele onderzoeken bevestigen - op het ritme, de melodiebogen, de toonhoogten, de stemsterkte, samengevat gezegd, op de muzikale natuur van onze spraak. De wetenschap noemt
dat de prosodie.
(Verdere onderzoeken naar het internaliseren van wat de baby hoort als er waarheidsgetrouw of leugenachtig gesproken wordt, als er beeldend of abstract gesproken wordt, als er kunstzinnig gesproeken wordt
(gedichten, sprookjes, gebeden, verhalen, verzen,…) zijn nog niet uitgevoerd, maar ik vermoed dat dit tot
heel interessante resultaten zou kunnen leiden).
Het kleine kind interesseert zich veel meer voor de muzikale bewegingen en ritmen in de moederlijke
stem en niet zozeer eerst voor de stem op zich.
Het leren van de moedertaal gaat via de taalmelodie.
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FACIT:
“De baby’s erkenden en verkozen liefst de stem van de eigen moeder, maar slechts dan als de moeder
door de microfoon helemaal natuurlijk met hem sprak, met uitgesproken spraakmelodie zoals men dat
met baby’s zo doet. Sprak de moeder echter monotoon, zonder klankenrijke bezieling en prikkeling, dan
gedroeg het kind zich gereserveerd zoals bij de stem van een vreemde.”
Onderzoek: Jacques Mehler, Infant recognition of mothers voice. Perception 7, 1978
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4420642
pdf-artikel: http://lcd.sissa.it/Articles/78infantRecognitionOfMothersVoice.pdf

We kunnen dus besluiten dat het niet het spreken op zich is als gedachtenbemiddelaar via taal waarmee
de foetus zich verbindt, maar het zijn de muzikale (zielen-)elementen die hem interesseren. Die zijn bijzonder individueel bij iedere mens en iedere taal.
De verschillende talen kan een kind van elkaar onderscheiden als er een duidelijk ritmisch onderscheid
tussen ieder is.

Neemt de foetus alle klanken van taal waar?
Consonanten worden nauwelijks waargenomen door de foetus en de baby. Vocalen daarentegen kunnen
ze zeer goed horen en internaliseren, al heel vroeg van elkaar onderscheiden. Vocalen zijn het muzikale
element bij uitstek van een taal. Op vocalen kan je eindeloos zingen.
Embryo’s hebben een zeer fijn geschoold muzikaal gehoor, zonder dat iemand het hen leerde. Hoogst
belangrijk hierbij is dat het aanzetpunt voor dit ‘horen’ niet in de hersenen ligt maar in het lichaam. Op
iedere klank van de geliefde taal van de eigen moeder beweegt, deint, euritmiseert het lichaam van het
kind tot en met de tongspits mee. (zie meer hierover in het boek van Rainer patzlaff). Dit heeft niets te
maken met intelligentie, het zijn de prestaties van een kunstenaar.
Nog een onderzoek toont aan dat het babywenen verschilt van landstaal tot landstaal. Bij Duitstalige
baby’s heeft het wenen in het begin zijn hoogtepunt en vlakt dan snel af (Germaanse talen beklemtonen
het begin van een woord). Bij Franstalige baby’s verstilt het wenen zich op het eind ervan. (Romaanse
talen beklemtonen het eind van een woord.)
Verder onderzoek kwam tot de inzichten dat de aard van het wenen net alleen van de landstaal afhing
maar ook of de moeder tijdens haar zwangerschap muzikaal bezig was geweest! (zang, instrumentaal,…). Zuigelingen van Japanse moeders die zeer muzikaal bezig waren, produceerden meer complexe
melodieën dan zuigelingen van muzikaal inactieve moeders. Men deed dit onderzoek ook in Frankrijk met
pasgeborenen van enkele weken of maanden oud.

Muziek voor ongeborenen.
Dit ijst op een zeer bijzonder gebeuren in de prenatale tijd: ongeborenen zijn niet alleen voor het muzikale in de spraak gevoelig en ontvankelijk, maar ook voor muziek.
In de wetenschap beduidde men dit als bijgeloof, maar een onlangs bericht van de Canadese Dirigent
Boris Brott, waarin hij vertelt dat hij de cellopartij van vele stukken reeds kende als hij er dirigent van
werd, zonder ze eerst voordien al gezien en gelezen te hebben, kwam tot de ontdekking dat zijn moeder,
die beroepscelliste was, juist deze stukken ingeoefend had in de zwangerschapstijd van hem. Zo ziet men
welk een diep blijvende werking muziek heeft op het ongeboren kind. Oude volkeren wisten dat: etnologen ontdekten dat vrouwen bij de Pygmeeën in Congo hun ongeboren kinderen liederen voorzongen over
het woud en de natuur waarin ze zouden gaan leven na de geboorte, oak zongen ze over het ontstaan
van de gehele wereld en de kosmos. Het kind bracht zo de herinnering aan deze liederen mee op de wereld en kreeg vlug voet aan de grond. En als een vrouw zwanger werd gaf ze deze liederen weer verder
aan haar kinderen. Men wist nog dat muzikale belevingen tot in het voorgeboortelijke reiken. Nu weten
we dit terug door de wetenschap.
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Yehudi Menuhin (violist, altviolist, dirigent, …in ’62 richtte hij de Yehudi Menuhin-School op in Surrey
waar muziek en yoga werd onderricht, Goodwill-Ambassador bij UNESCO. Hij was de eerste Joodse musicus die na de Holocaust naar Duitsland ging voor optredens.) doet het volgende appel aan de mensheid:
“Wordende moeders zullen zingen voor hun kind. In primitieve volkeren en culturen is het zingen voor
ongeborenen sterk gepraktiseerd, alleen in onze kunstmatige cultuur zijn de zwangeren gestopt met
zingen voor hun nog ongeboren kindje en dat is slecht.”

De beslissende vraag die over de grens reikt.
Eén vraag zou de natuurwetenschap naar de geesteswetenschap brengen:
“ Vanwaar komt de diepe ontvankelijkheid voor al het muzikale bij onze ongeborenen?”
Vanuit de antroposofie weten we dat een rein geestelijk wezen zich een materieel lichaam bouwt om in
neer te dalen. De filosofie van alle tijden weet dat er geen grotere polariteit bestaat als tussen de geestelijke en de materiële wereld; het zijn de grootste antipoden in de kosmos. De incarnatie van een geestelijk wezen is een ‘sprong’ in een tegenovergestelde werkelijkheid. De bemiddelende brug ertussen is de
muziek.. Muzikale kunst is de meest bovenzintuiglijke van alle kunsten. Ze beroert ons tot in het allerdiepste van onze ziel. Muziek reikt tot aan de bovenzintuiglijke wereld
In het schilderij van Stefan Lochner: Maria in de rozenhaag, zien we omheen moeder en Kind God-Vader
en de engelenkoren die zingen en musiceren. De hemel viert de incarnatie met muziek. Zo kunnen wij
iedere geboorte begeleiden met hemelse muziek. Bij een stervensritueel doen we dat, bij een geboortecultus nog slechts maar zelden. Maar het kind wordt ontvangen door de muzikale taal en door de taalmuziek!
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Stefan Lochner, Maria in de rozenhaag: het Kind omringd van muziek

Wereldmuziek en incarnatie in het lichaam.
Lochners schilderij stamt uit de overgangsperiode van Middeleeuwen naar Nieuwe tijd – nog in de traditie van de Pythagoreërs. Voor hen was nog het oeroude mysterieweten dat al het aardse ‘doorklankt’ is
van wereldmuziek van de Scheppende Machten. Nog in de Middeleeuwen was er het onderscheid tussen
Musica
Mundana
(wereldmuziek)
en
Musica
Humaine
(mensenmuziek).
Kepler schreef nog een boek ‘Over de harmonieën van het wereldal.” (De Harmonica Munda) nadat hij
ontdekt had dat de omloopbanen van de planeten getalsverhoudingen hadden zoals tussen de tonen van
de muziek. “In de ruimte is onhoorbare muziek aanwezig” zei Kepler. Sinds de oude mysteries noemt men
dit de ‘sferenharmonieën’. Rudolf Steiner beschrijft hoe je na zeer hoge geestelijke scholing – tot het
stadium van de inspiratie – met het gewekte geestelijke oor de sferenharmonie kan horen. De mens
doorloop twee maal de sferenharmonie namelijk bij zijn incarnatie en bij zijn excarnatie, zo Rudolf Steiner
(1923). Na de dood komt de mens eerst in de sferen van de derde hiërarchie (Angeloi, Archangeloi, Archaï
of de tijdsgeesten), dan stijgt hij op naar de sferen van de tweede hiërarchie (Exusiai of geesten van de
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Vorm, Dynamis of geesten van de beweging, Kyriotetes of geesten van de Wijsheid). Deze tweede hiërarchie zijn de regionen van de sferenharmonie, de muziek van het wereld-al. En dan stijgt hij op tot de
wezens van de eerste hiërarchie (Tronen of geesten van de Wil, Cherubijnen of geesten der Harmonieën,
Serafijnen of geesten van de Liefde). Dit zijn de regionen van het Wereld-Woord.
Wat in de middelste sferen nog wereld-klank is wordt in de hoogste sferen Wereld-Woord.
Dan komt het middernachtelijk uur waar de geest (de gestorvene) het besluit neemt om weer te incarneren en voelt hij nieuwe levensdoelen. In omgekeerde volgorde gaat hij dan alle regionen weer door, in het
midden ervan de sferenharmonieën.
“Dat wat de mens ‘uitsprak’ in Wereld-Woord, dat wordt weer sferenharmonie en uit deze sferenmuziek
groeit de plastische gestalte van zijn wezen voor zijn nieuwe leven.” Rudolf Steiner

De mens geheel oor, het oor geheel mens.
In de geestelijke wereld is de mens ‘geheel oor’. Hij ‘hoort’ er, neemt er op, niet met fysieke oren maar
met geestelijke oren.

In de embryonale ontwikkeling van de mens, op het einde van de 5de maand, zijn de oren zo ver ontwikkeld dat het ‘horen’ ontwaakt bij het nog ongeboren kind. Dat weet ook de gangbare wetenschap nu.
Maar, dit horen heeft een voorgeschiedenis. De embryoloog Blechschmidt ontdekte reeds tientallen jaren
geleden dat er eerst de bloedsomloop is met het zich voortbewegende bloed en dan pas aan het stro-
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mende bloed de ontwikkeling van het menselijke hart plaats heeft. Zo is er ook eerst de voorgang van het
‘horen’ alvorens de oren af zijn en gebruikt worden.
Tot half de zwangerschapstijd is het horen van de foetus van een geestelijke natuur! Aan het geestelijke
‘horen’ van de foetus bouwt zich het fysieke oor op. Het oor is de vrucht van de doorgang doorheen de
regionen van de sferenharmonie. Er is geen geest zonder materie maar er is ook geen materie zonder
geest. Het embryo dat klaar ligt om geboren te worden doet ons denken aan een menselijk oor, wat vorm
en gebarentaal betreft.

“Geboorteweeën breken aan:
Laat de blik van het kind
zuiver schouwen
in het wereldoog.
Laat het oor van het kind
zuiver horen,
het wereldwoord.
Laten we zien
met de ogen
van het kind,
horen
met de oren
van het kind. “
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De bouw van het oor:
Reeds in een vroeg embryonaal stadium (derde-vierde week) begint de ontwikkeling van het gehoororgaan en het
evenwichtszintuig. Deze ontwikkeling is symmetrisch, dat wil zeggen, gelijktijdig aan beide zijden van het kopgebied. Terwijl aan de buitenzijde van het kopgebied de eerste kieuwspleet naar mediaal invagineert en de eerste
kieuwzak ontstaat als een laterale evaginatie van de voordarm, ontwikkelt zich dorsaal in het kopectoderm een
verdikking, ter hoogte van het rhombencephalon. Deze ectodermale verdikking wordt de labyrinthplacode genoemd.
Door relatief snellere groei van het omringende ectoderm komt deze placode diep te liggen en snoert zich af van het
ectoderm. Deze afsnoering wordt het labyrinthblaasje (de otocyst) genoemd. Het ventrale gedeelte van het labyrinthblaasje ontwikkelt zich tot de sacculus en de ductus cochlearis (Figuur 2), en het het dorsale gedeelte ontwikkelt
zich tot de utriculus, de halfcirkelvormige kanalen en de ductus endolymphaticus. Om deze structuren heen concentreert zich mesenchym. Dit vormt eerst kraakbeen dat later verbeent tot het benige labyrinth .

Reeds op de 20ste dag van de kiemschijfontwikkeling ontstaat de oor-labyrinthplacode (een eerste oorknobbeltje) en
ontwikkelt zich tot labyrinthblaasje door afsnoering in het ectoderm.
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Vorming van het vliezige labyrinth
Ontwikkeling van het middenoor
Het middenoor ontstaat uit de eerste kieuwzak. De bekleding van het middenoor is dienovereenkomstig van entodermale oorsprong. Het distale gedeelte van de eerste kieuwzak komt in contact met de bodem van de eerste
kieuwspleet, en verwijdt zich tot het cavum tympani (het middenoor). Het membraan dat de kieuwzak en de kieuwspleet van elkaar scheidt, breekt niet door maar groeit uit tot de membrana tympani (het trommelvlies). De doorsnede van het proximale gedeelte van de eerste kieuwzak neemt minder sterk in omvang toe als dat van het distale
gedeelte, en ontwikkelt zich tot een buisachtige structuur: de tuba auditiva (de buis van Eustachius) die het middenoor met de pharynx verbindt.

ontwikkeling van het middenoor: de trommelholte (het cavum tympani) en de gehoorbeentjes.
De gehoorbeentjes ontwikkelen zich uit verdichtingen van het mesenchym dat naast de eerste kieuwzak is gelegen
(Figuur 3). Pas nadat ze zijn gevormd worden de gehoorbeentjes opgenomen in het cavum tympani. De eerste
kieuwzak wordt craniaal begrensd door het mesenchym van de eerste kieuwboog, en caudaal door het mesenchym
van de tweede kieuwboog. Uit het mesenchym van de eerste kieuwboog ontstaan de malleus en de incus. Uit de
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tweede kieuwboog ontstaat de stapes. In de ontwikkeling vergroot het cavum tympani zich zodanig ten koste van
het omringende mesenchym dat de gehoorbeentjes in het cavum komen te liggen en bekleed worden met dezelfde
epitheliale laag als die van het cavum tympani. Deze ontstaanswijze verklaart waarom de epitheliale bekleding van
het middenoor, inclusief die van de gehoorbeentjes, sensibel wordt geïnnerveerd door een hersenzenuw die ook de
slijmvliezen van de farynx innerveert (n. glossopharyngeus, nIX). Aan de malleus en de stapes hechten spiertjes vast.
Deze spiertjes zijn afkomstig uit het mesenchym van de kieuwboog waarin het betreffende gehoorbeentje is ontstaan; ze worden geïnnerveerd door de branchiomotorische hersenzenuw van die kieuwboog. De m. tensor tympani,
die vasthecht aan de malleus, wordt geïnnerveerd door een takje van de n. trigeminus (nV; eerste kieuwboog). De
m. stapedius, die vasthecht aan de stapes, wordt geïnnerveerd door de n. facialis (n. VII; tweede kieuwboog).
Ontwikkeling van de oorschelp
De auricula ontstaat uit zes ectodermale zwellingen die zich ontwikkelen rondom de eerste kieuwspleet. Drie van
deze zwellingen behoren bij de eerste kieuwboog; de overige bij de tweede kieuwboog. Deze zwellingen vergroeien
met elkaar en vormen uiteindelijk de auricula.

In de oorschelp zijn ook tal van acupunctuurpunten aanwezig die correleren met onze verschillende inwendige organen en lichaamsdelen (Paul Nogier- acupuncturist). In het oude China (en alle Aziatische culturen) wist men van
deze samenhang tussen oor en embryo; een oud mysterieweten dat met de acupunctuur weer is ontdekt)

één en al oor – Yehudi Menuhin bij dubbel vioolconcerto van Bach
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Het Wereldwoord wordt mens – ontvangen door het oor –Proloog - Het evangelie
volgens Johannes,1 (zie in deze Nieuwsbrief p. 24 en 25)
Het ‘Woord’, in het Grieks ‘Logos’ was in het Christendom het zegel voor Christus, de ik-brenger. We zien
vaak in vroegchristelijke schilderkunst hoe de ontvangenis van Maria wordt uitgebeeld door een straal uit
de mond van de Vader-God, een duif erbij, de straal gaat naar het oor van Maria.
Zo zendt God-Vader zijn Zoon (Christus) en de H. Geest (Sophia). Dit is de ware betekenis van de ‘onbevlekte ontvangenis’. Het zijn imaginaties die we kunnen leren lezen.
Dit lezende, zo kunnen we een nieuwe manier vinden om met het kleine kind te leren omgaan.
Rainer Patzlaff

80

ALLIANZ ELIANT, april 2018

Petitie voor Digitaalvrij kinderonthaal, peuter- en
kleuterklassen, speelgroepen, lagere scholen, …
Hier kan je ondertekenen!
https://eliant.eu/aktuelles/petition-fuer-ein-recht-auf-bildschirmfreie-kitas-kindergaertenund-grundschulen/
Een Europese burgerbeweging voor de menselijke opvoeding vraagt aan ELIANT (European Alliance of Initiatives for Applied anthroposophy) en ook aan de Alliance for Human Education:
"Leerkrachten, opvoeders en ouders moeten zelf kunnen bepalen tot welke leeftijd onderwijsinstellingen beeldschermvrij zijn. Opvoeders moeten kunnen kiezen met welke media ze werken en
onderwijzen, of/en waarvoor ze digitale media als hulpmiddel gebruiken. Daarvoor hebben we
het recht nodig op kinderdagverblijven en basisscholen zonder beeldschermen. Wij voeren hiervoor campagne met een Europese petitie aan degenen die verantwoordelijk zijn voor onderwijs
in de EU en haar lidstaten".

Beweging van burgers voor "Menselijk onderwijs

https://eliant.eu/aktuelles/petition-fuer-ein-recht-auf-bildschirmfreie-kitas-kindergaertenund-grundschulen/

Keuzenvrijheid is in gevaar!
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Petitie voor de verantwoordelijken voor het onderwijs in EU en
haar lidstaten.
Het bedrijfsleven en de politiek zijn de drijvende krachten achter de digitale transformatie van
de samenleving in hoog tempo. Dit gebeurt op scholen onder het trefwoord "digitaal onderwijs".
De technologie hiervoor zijn vandaag: smartphones, tablets en WLAN. Onderwijs, school en leren
worden in toenemende mate bepaald door (media)technologie. De ondertekenaars van dit verzoekschrift zetten zich in voor een Europese "menselijke opvoeding" die gericht is op de stadia
en wetten van de lichamelijke, geestelijke en spirituele ontwikkeling van de mens. De ondertekenaars beschouwen het aanleren van uitgebreide digitale competentie natuurlijk als een essentiële taak van de school. Naast een basiskennis van hoe digitale technologie werkt, is het doel
van scholen dat ze ook creatief, verantwoordelijk en kritisch er gebruik van kunnen maken. Maar:
alles in zijn tijd!
Onze eis: leraren, opvoeders en ouders moeten zelf kunnen bepalen tot welke leeftijd onderwijsinstellingen beeldschermvrij mogen zijn. Opvoeders moeten kunnen kiezen met welke media ze
werken en lesgeven, of en wanneer ze digitale media als hulpmiddel gebruiken. Daarvoor hebben we het recht nodig op kinderopvang in gezinsverband, kinderdagverblijven, peuter- en kleuterscholen en basisscholen zonder beeldschermen. Het onderwijsbeleid zou er goed aan doen af
te stappen van een fixatie op digitale technologie maar creatieve alternatieven toe te staan, zodat opvoeders zich in de eerste plaats mogen richten op de kinderen en op hun praktische leeren onderwijservaringen. Want aan echte reële ervaringen leert het kind het meest.
TEKEN HIER A.U.B. : https://eliant.eu/aktuelles/petition-fuer-ein-recht-auf-bildschirmfreiekitas-kindergaerten-und-grundschulen/#c15895

Menselijk onderwijs: leeftijdsgerichte interactie van hoofd, hart en hand.
Kinderen hebben recht op ontwikkelingstijd om hun echte omgeving met al hun zintuigen te
veroveren, door beweging en creatief spel (senso-motorische integratie). Alleen deze interactie
van zintuiglijke en motorische ervaringen in de omgeving leidt tot een gezonde verankering in
ruimte en tijd en tot hun fysieke en mentale ontwikkeling passend bij hun leeftijd.
Digitale media die te vroeg worden gebruikt, kunnen de ontwikkeling afremmen en de echte
ervaring reduceren tot vegen op het scherm. Door een lage fysieke activiteit, een fixatie van de
ogen en een topzware en onweerstaanbare ervaring, leiden ze tot een neuronale stimulatie die
indruist tegen de gezonde ontwikkeling van de hersenen. Ze brengen de ontwikkeling van kinderen in gevaar door een reeks negatieve effecten: Irritatie, gevaar voor verslaving, vervreemding
van de natuur en schade aan impulscontrole en reflexief denken. Ontwikkelingspsychologie en
neurobiologie hebben overtuigende onderzoeksresultaten gepresenteerd (1).
Het doel van de school en het onderwijs is om leerlingen op te leiden die zelfstandig en beslissingsvaardige mensen zijn. De digitale transformatie van de samenleving heeft mensen nodig
die zelfstandig denken, beslissen en handelen. Kinderen leren dit vooral in de sociale vereniging
van het klaslokaal, door dialoog en directe interactie. Leren vindt plaats in de harmonieuze in82

teractie tussen hoofd, hart en hand. Het brein is een relationeel orgaan dat beweging en zelfbewustzijn van de omgeving nodig heeft om zich te ontwikkelen (2).
IT-pioniers als Steve Jobs, Bill Gates en Jeff Bezos hebben dit onderkend en er dienovereenkomstig naar gehandeld: Zij geven hun eigen kinderen geen smartphones en reguleren hun gebruik
van IT limitatief (3).
1 Vgl. Teuchert-Noodt, Gertraud (2015): „Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn“, in: Lembke, Gerald / Leipner,
Ingo: „Die Lüge der digitalen Bildung“, 3. Auflage, Redline, München
2 Vgl. Thomas Fuchs (2017): „Präsentation“, Tagung 'A healthy digital ecosystem’“, in:
https://eliant.eu/fileadmin/user_upload/Conference2017/Development_in_the_age_of_digital_media_01.pdf, Brüssel
3 Vgl. Bilton, Nick (2014): „Steve Jobs Was a Low-Tech Parent“, in: https://www.nytimes.com/2014/09/11/fashion/stevejobs-apple-was-a-low-tech-parent.html vom 6.2.2018

“Jede smutzige Hose,
spart uns ’ne neurose.”

Motto Jugendfarm Elsental.

foto: kinderonthaal ‘Yolli’ te Wuustwezel

Onderteken jij ook deze petitie, en vraag je vrienden ‘en masse’ dit ook te doen?
Plan van ELIANT: op 30 maart 2019 1.000.000 handtekeningen naar EU!
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Verjaardagsbootjes voor nog een mooie zomerdag.

Wist je datjes?
Wist je dat? je nog een belangrijke petitie voor de gezodheid van de mens kan ondertekenen namelijk de petitie voor keuzevrijheid van Licht:
https://www.change.org/p/european-commission-s-directorate-general-for-energy-keuzevrijheid-voorgezond-licht-2?recruiter=65172096&utm_source=share_for_starters&utm_medium=copyLink
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Wist je dat? je mooie gekleurde doekjes kan bestellen bij Anne Vandekieboom (kleuterjuf Turhout)

Wist je dat? er in september 2018 een gloednieuwe Vlaamse lerarenopleiding Steinerpedagogie zal opstarten. Daartoe werd vzw EduArta opgericht.
Meer informatie vindt men op de website
http://www.eduarta.be/

Teken hier de petitie van CCFC:

NO FACEBOOK KIDS
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https://ccfc.salsalabs.org/fbmessengerkids/index.html

Kleine kinderen horen niet thuis op Faceboek - bericht naar Mark Zuckerberg
De communicatie die kinderen echt nodig hebben, is de communicatie met een persoon in een
echte reële ontmoeting, iemand die hij ziet en hoort spreken, zingen, lachen, vertellen, wenen,
neuriën, zwijgen, iemand die hij kan nabootsen in zijn handelingen en gebaren, in stemgebruik,
ja tot in de spiertonus. Kinderen willen een relatie die steeds groeit in diepe verbondenheid met
een persoon die hij tastbaar voelt door aanrakingen, in groot vertrouwen en met deugddoende
liefde. De relatie moet tastbaar worden via de vele zintuigorganen die het kind nog ontwikkelen
moet. Liefdevolle aanrakingen, liefkozingen, geborgenheid, lichamelijke nabijheid maar evenzeer
ongestoordheid, dat is wat kinderen nodig hebben. Een relatie en communicatie via P.C. heeft al
deze natuurlijke en reële zintuiglijke indrukken en ervaringen niet voor het kind en i hoeverre
verstoord het zijn natuurlijke leven? Terwijl is ook veel tijd verloren om bewegend vrij te kunnen
spelen en bij te leren in eerlijke, levendige communicatie met de natuur en in het spel met elkaar.
Vertel Mark Zuckerberg dat het welzijn van kinderen belangrijker is dan de winst van het bedrijf
door Facebook Messenger Kids.
Annelies Sysmans voor vzw Saluto-Genese België
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Wist je dat? IASWECE u dankt voor
organisatie en/of deelname van
slaapconferentie en/of lezingen.
U vindt hieronder een vertaling van
de e-brief:
Beste!IASWECE(leden!en!‘geboorte!tot!
drie!jaar(partners’!over!de!hele!wereld!!
!!

In!de!eerste!plaats!willen!wij!u!allen!bedanken!voor!
de! antwoorden! die! wij! hebben! gekregen! op! de!
door! u! ingediende! enquête.! Hoewel! niet! iedereen!
kon! antwoorden,! gaf! het! ons! een! goed! beeld! van!
de! situatie! van! kinderen! vanaf! hun! geboorte! tot!
drie! jaar! vanuit! sociaal,! medisch! en! educatief! per(
spectief.! Deze! werden! gedeeld! in! de! CARE1(
projectgroep!(*),!als!basis!voor!de!ontwikkeling!van!
een! praktische! ondersteuning! voor! ouders! en!
opvoeders!in!de!vroege!kinderjaren.!Bijgaand!vindt!
u! een! kader! met! alle! antwoorden! die! we! verza(
meld!hebben!(ook!van!de!medische!en!therapeuti(
sche!professionals).!Hartelijk!dank!!!
Heeft% u% nog% andere% "best% practice% websites"% of%
boeken%in%welke%taal%dan%ook,%laat%het%ons%weten.%
!We!moeten!u!ook!bedanken!voor!alle!slaapconfe(
renties!en!hebben!geleerd!dat!u!hebt!geholpen!om!
te! promoten! en! te! organiseren!! In! meer! dan! 25!
landen!werden!deze!conferenties!op!verschillende!
manieren! georganiseerd,! met! verschillende! spre(
kers!van!de!belangrijkste!thema's!en!met!verschil(
lende! benaderingen! van! zo'n! belangrijk!
onderwerp.! Wat! gebeurt! er! met! het! kind! als! het!
slaapt?! Wat! is! zijn! spirituele! activiteit! tijdens! het!
slapen?!Welke!foto's!heeft!hij!nodig!om!in!slaap!te!
vallen?!Hoe!creëren!we!een!passende!sfeer!waarin!
hij!kan!slapen?!Wat!voor!soort!dagelijkse!activitei(
ten! leidt! hem! tot! een! vruchtbare! slaap...! en! vele!
andere! vragen! hebben! geleid! tot! bewustwording!
van! dit! onderwerp! in! veel! kribben! en! gezinnen.!
Ook! het! boekje! met! de! citaten! van! Rudolf! Steiner!
van! IASWECE! hielp! om! het! inzicht! in! slaap! te! ver(
diepen.!Deze!brochure!is!in!het!Engels!en!Duits!te!
vinden!op!de!IASWECE(website!en!kan!gratis!wor(
den! gedrukt! en! gebruikt,! ook! voor! vertaling! in!
andere! talen.! Heeft! u! alstublieft! vertalingen! in!
andere! talen! gemaakt,! laat! het! ons! dan! weten,!
deze! kunnen! voor! iedereen! op! onze! website! wor(
den! geplaatst.! En! laat! ons! uw! commentaar! horen!
over! de! organisatie! van! de! conferentie:! Hoe! was!
het?!Denkt!u!dat!dit!gevolgen!zal!hebben!voor!uw!
land!of!de!omgeving?!Wat!had!er!nog!meer!kunnen!
helpen?!
!Nu!zetten!we!ons!in!voor!de!grote!gebeurtenis!van!
volgend! jaar:! de! Internationale! Conferentie! voor!
Kinderopvang! in! Dornach,! "Innerlijke! Vrijheid! (!

Maatschappelijke! Verantwoordelijkheid:! Wegen!
naar! een! Menselijke! Toekomst".! IASWECE! wil!
samen! met! de! pedagogische! sectie! een! echte!
conferentie! "Geboorte! tot! Zeven"! organiseren,!
gebaseerd!op!de!6e!lezing!van!GA!306!door!Rudolf!
Steiner.!We!plannen!workshops!die!niet!alleen!erg!
belangrijk! zijn! voor! kleuterleerkrachten,! maar! ook!
voor! de! geboorte! van! drie! leerkrachten,! met! een!
breed! scala! aan! mogelijkheden.! Wij! hopen! dat! u!
uw! beste! keuze! vindt!! En! tijdens! dit! grote! evene(
ment!vieren!we!ook!de!honderdste!verjaardag!van!
de! geboorte! van! het! vrijeschoolonderwijs...! mis(
schien!is!het!tijd!om!na!te!denken!over!geld!bespa(
ren! of! geld! in! te! zamelen! om! veel! opvoeders! te!
helpen!naar!dit!grote!evenement!te!komen.!U!kunt!
er!al!over!lezen!in!onze!nieuwsbrief!op!de!website!
www.iaswece.org!
!Voor! dit! grote! evenement! zijn! we! van! plan! een!
nieuwe!publicatie!over!"Early!Childhood!Education!
as!a!basis!for!future!social!life"!met!nieuwe!artike(
len! van! verschillende! medische! en! educatieve!
persoonlijkheden.!
!!
Laat!ons!weten!wat!uw!wensen!en!verwachtingen!
zijn!!We!doen!graag!ons!best!waar!nodig.!
!!
Lourdes! Tormes! ! (IASWECE(verantwoordelijke!

voor! de! begeleiders! van! kinderen! van! 0! tot! 3!
jaar)!
!
(*)!In!onze!laatste!e(mail!kunt!u!lezen!dat!IASWECE!
een! nauwe! samenwerking! is! aangegaan! met! de!
Medische! sectie,! die! werkt! aan! wat! we! noemden!
"het! Care1! project:! zwangerschap,! geboorte! en!
vroege! kinderjaren".! Door! deze! samenwerking!
tussen! artsen,! vroedvrouwen,! therapeuten! en!
opvoeders! voor! jonge! kinderen! kunnen! we! beter!
de! behoeften! en! uitdagingen! onderzoeken! van! al!
diegenen!die!op!school,!medisch!en!sociaal!niveau!
werkt!met!kinderen!in!hun!eerste!levensjaren.!
!
Wilt! u! zich! aansluiten! bij! onze! e(mail! lijst! en! u!
abonneren! op! onze! e(newsletter! die! meerdere!
malen! per! jaar! wordt! verstuurd?! Klik! dan! op! on(
derstaande!link.!!
IASWECE e-newsletter

Lara Radysh
Administration
International Association for Steiner/Waldorf
Early Childhood Education (IASWECE)
Neuarlesheimerstrasse 15
4143 Dornach Switzerland
email: info@iaswece.org
www.iaswece.org
US Office:
528 Pine Street
Amherst, MA 01002 USA
email: l.radysh@iaswece.org
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Wist je dat? er in september in het AZ Zeno te KNOKKE een antroposofische verpleegsteropleiding ‘complementaire zorg’ (data: 5 en 6 okt. en 14 en 15 dec. 2018 – voertaal Engels) start?
Belangstellenden voor deze cursus kunnen zich aanmelden bij dokter Marnix Schaubroeck in Gent.
Om de kost van deze cursus (circa 2900 € per weekend) te verlichten organiseert ‘Stichting European
AnthroMedical Hospital’ op 22 september e.k. een benefietconcert in de Steinerschool van Lier. Zanger, songwriter en charismatisch live-performer Jean Bosco Safari zal er optreden. Meer informatie
daarover vindt u op de website van de genoemde stichting: https://elimedici.be.
Allen aar het benefietconcert van 22 september ’18 te Lier ten voordele van een beter aanbod van
antroposofische geneeskunde in België!

Wist je dat? er een prachtige film (gesponsord vooral door Weleda) komt in première in
München, Berlijn en Keulen, over het belang van de natuurlijke geboorte? www.die-sicheregeburt.de/finanzierung.html

Wist je dat? je mooie, handige en gezonde schoentjes voor je baby en peuter/kleuter va 100%
plantaardig geverfd natuurleder vindt op:
https://www.lilalaemmchen-shop.de/schuhe/
Lauflern Schuhe Klassik

Wist je dat? je een mooie, handige houten transparanten-lampenbak kan vinden bij Mezenkind.nl
om je zelf gemaakte transparanten voor de kinderkamer in te plaatsen naargelang het kind, het seizoen, de situatie,…? Ook prachtige kleuren en tussenkleuren van zijdevloeipapier!
http://www.mezekind.nl/index.php?route=product/product&path=92&product_id=507

Wist je dat? je een prachtige docu-film kan zien van Terzake ‘Over de rug van de Andes – het
eeuwige leven”. door Stef Biemans, zo bijzonder hoe het volk daar met hun baby’s omgaat.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/31/terzake-docu-over-de-rug-van-de-andes/
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Aanbevolen literatuur
NIEUW!

Te bestellen bij salutogenese@skynet.be

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

Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende
zelfreflectie, hoe passen ze in een dagverloop van
het kinderdagverblijf.
Documentatie van het congres van 19/20 november 2015 in het vrije opleidingscentrum voor
Waldorfpedagogie “der hof” te Niederursel (DE)

Met bijdragen van Michaëla Glöckler, Claudia Grah-Wittich en Marie-Luise Compani met als thema:
Menskundige basisinzichten voor het werken met kinderen jonger dan 3 jaar.

Samenstelling : Katharina Offenborn (DE)
Vertaling en herwerking: Karin Vantricht, Annelies Sysmans

“Diepe verbondenheid en hiermee
samenhangende zelfreflectie, hoe
passen ze in een dagverloop van het
kinderdagverblijf.”
Een werkboek om tot zelfreflectie te komen
in onze dagdagelijkse dag met de
allerkleinsten van 0 tot 3 jaar.
Teksten waarin de natuur van het kind beschreven wordt. En uit deze beschrijvingen ontstaan
als vanzelf gezichtspunten voor een kindgerichte
opvoeding die gezondheid en welbevinden
brengt. Zelfwerkzaamheid bij de allerkleinsten
hangt af van hoe wij ons tot hen verhouden –
welke vragen we onszelf durven te stellen. Een
fijn boek om met je team aan de slag te gaan in
kinderonthaal of in het gezin.
82 pag. 17 €

Foto’s: o.a. Kinderdagverblijf ‘De Goudsbloem’

!

NIEUW! Te bestellen bij salutogenese@skynet.be
HERDRUK! sinds april 2018

Vertaald uit de Duitse reader, opgemaakt met eigen
foto’s, bevindingen en waarnemingen uit kinderonthaal rond onze vrije Steinerscholen.
met warme dank aan de ‘Vereinigung der Waldorfkindergärten”.

"Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind –
een project in het spanningsveld van
ideaal en werkelijkheid.”
Saluto-Genese vzw, www.salutogenese.be heeft het
besluit genomen om het werkplan heruit te geven.
Voor diegenen die er voor willen zorgen dat het kleine
kind van 0 tot 3 jaar, zo gezond mogelijk mag opgroeien en dit ook buiten het gezin in kleinschalig
gezins- onthaal of in een kleinschalige crèche vreugdevol mogen ervaren, is dit een inspirerende, grondige
pedagogische
en
methodische
reader.
Kwaliteitsonthaal voor het kleine kind staat of valt
met de mogelijkheid voor ieder kind om een hechte
en diepe relatie te kunnen aangaan met zijn vertrouwenspersoon, in ongedeelde aandacht en liefdevolle
omhulling. Zo blijkt de personeelssleutel van cruciaal
belang te zijn voor een goede hechting en opgroei en
ontwikkeling in vertrouwen. Een gezonde opvoeding
en verzorging van het kleine kind kan het verschil
maken! Aan alle opvoeders willen wij veel vreugde
toewensen bij het lezen van dit pedagogische werkplan!
Vzw Saluto-Genese 97 pag. 24 €
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NIEUW! Te bestellen bij salutogenese@skynet.be
HERDRUK! Leverbaar in oktober ‘18

“GEBAREN VAN LEVEN’ A4 formaat
VOOR NATUURLIJKE GEBOORTEZORG,
KRAAMVERZORGENDEN,VERPLEGERS,
OPVOEDERS, OUDERS en voor al diegenen die het willen lezen…
ca 140 pag, met gekleefde rug
Hier bestellen leverbaar in september 2018
bij salutogenese@skynet.be

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

voor kraamverzorgers

Boekbespreking:
ervaringen

Bijna-geboorte-

David Chamberlain (psycholoog U.S.A.). Windows to
the Womb

David Chamberlain (psycholoog U.S.A.). Windows to
the Womb. Revealing the Conscious Baby from
Conception to Birth. North Atlantic Books. Berkeley,
California.
Zo langzamerhand zijn we, door de vele gepubliceerde
bijna-dood-ervaringen, gewend geraakt aan de gedachte
dat tijdens en misschien zelfs na de dood er nog sprake is
van bewustzijn. Het blijkt meer af te hangen van je
levensbeschouwing dan van je wetenschappelijke kennis en
inzicht of je die ervaringen serieus wilt nemen of niet. Maar
wanneer je ze accepteert dan rijst de vraag: wanneer het
bewustzijn over de dood heen reikt, hoe zit het dan met de
tijd voor de geboorte? Wanneer begint het bewustzijn
eigenlijk? Pas wanneer de hersenen genoeg zijn
ontwikkeld?
De
Amerikaanse
psycholoog
David
Chamberlain heeft van het onderzoek naar deze vraag zijn
levenswerk gemaakt. Wat hij verzameld heeft, heeft hij
beschreven in Windows to the Womb. Revealing the
Conscious baby from Conception to Birth. Net als in de
neurowetenschappen hebben in de neonatologie de
technieken om naar binnen te kijken zonder te storen, zoals
de echografie bij zwangerschap, veel nieuwe inzichten
opgeleverd. Inmiddels is geaccepteerd dat baby’s in de
baarmoeder al kunnen leren. Zoals de klank van hun
moeders stem, de melodie van hun moeders taal. En na de
geboorte blijken ze zelfs kinderliedjes te herkennen die
tijdens de zwangerschap herhaaldelijk voor hen zijn
gezongen. Vanaf welk moment is dat allemaal mogelijk?
We weten dat de hersenen van een foetus rond de 28-30e
week ver genoeg ontwikkeld zijn om lichamelijke functies
te regelen en rond die tijd kunnen de ogen geopend
worden. Laten we voor het gemak aannemen dat ze dan
ook ver genoeg gevorderd zijn om het bewustzijn mogelijk
te maken. Maar al veel eerder, vanaf acht weken, dus
wanneer we nog over een embryo spreken, is er al sprake
van bewegingen. En rond week 11 kan een foetus al een
vuistje maken. Rond de 15e tot 18e week maakt de baby al
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zuigbewegingen. Vanaf de 19e tot 21e week kan de baby
horen en slikken en kan de moeder de bewegingen
voelen! Die kunnen nog allemaal als reflexen worden
beschouwd die geen hersenen nodig hebben. Rond de
23e week blijkt de baby REM-slaap te vertonen en dus
waarschijnlijk te dromen (een vorm van bewustzijn). Pas
rond de 32e week treedt ‘rustige’ slaap op. Maar er zijn
ook observaties die ‘echt’ bewustzijn veronderstellen voor
de 30e week. Rond de 26e week kan de baby al
schrikbewegingen maken naar aanleiding van luide
geluiden.
Vruchtwaterpunctie vind meestal plaats rond de 14 tot 16
weken. Het blijkt dat baby’s daarop onmiddellijk reageren
met veel meer bewegingen en een dag later met een
vermindering van adembewegingen. Er zijn zelfs
observaties waarbij een foetus herhaaldelijk de naald
probeerde weg te duwen. Dat betekent dat we niet
hebben te maken met spontane reflexen, maar
doelbewuste handelingen en dat nog wel in een fase
waarbij de ogen nog gesloten zijn en de hersenen nog
geen verbindingen met de spieren hebben gemaakt.
Betekent dit dat er al sprake is van een individueel
bewustzijn, een ‘zelf’? Er kan moeilijk over een ‘ik’ of een
‘zelf’ gesproken worden als er niet sprake is van een
ander. Dat zou de moeder kunnen zijn en er zijn veel
moeders die een relatie voelen met hun ongeboren kind.
Een objectief aanwezige ander vind je echter bij
meerlingzwangerschappen. Bij tweelingen wordt al snel
duidelijk dat beide baby’s erg verschillend kunnen zijn. Dr.
Birgit Arabin, perinataloog, destijds van het Sophia (nu
Isala) Ziekenhuis in Zwolle, heeft tweelingen met
echoscopie gevolgd vanaf de 8e week. Ze blijken al rond
de 9,5e week op elkaar te gaan reageren. De Milanese
kinderpsychiater Alessandra Piontelli heeft vele
tweelingen vanaf de zwangerschappen begeleid, waarbij
ook zij steeds bij de echoscopische monitoring vanaf de
18e week aanwezig was. Zij beschrijft hoe verschillend
tweelingen al vanaf de eerste beelden in de baarmoeder
zijn en hoe uiteenlopend zij op elkaar kunnen reageren.
En dat gedrag blijkt voorspellend te zijn voor de
ontwikkeling na de geboorte. Ze schrijft: ‘Zeker, net als bij
eenling foetussen, lijkt individualiteit ook aanwezig vanaf
de vroegste stadia bij tweelingen.’ Sir William Liley, een
Nieuw-Zeelandse specialist in intrauterine ingrepen, zag
die individualiteit van foetussen al tien jaar eerder en
heeft in 1972 een artikel geschreven (The Foetus as a
Personality) waarin hij aantoont dat een foetus een
intelligente handelende persoonlijkheid is, die leert van en
reageert op de omgeving, vooral natuurlijk de moeder. Wij
komen niet als een onbeschreven blad, maar als een
enigszins ontwikkelde persoonlijkheid, met een eigen zelf,
ter wereld. Het blijkt dat de ontwikkeling van de hersenen
in de baarmoeder ook al voorafgegaan wordt en gevormd
wordt door gedrag en bewustzijn.

onder hypnose vertelde herinneringen van de cliënten, die
zelfs tot de conceptie en naar vorige levens teruggaan, is
het boek erg leuk om te lezen en geeft het veel om over na
te denken.
David Chamberlain (psycholoog U.S.A.).
Windows to the Womb voor boekbespreking: Arie Bosch

Slaap, slapen en slaapproblemen bij kinderen
Loïs Eijgenraam

Dat slapen voor een klein kind van groot belang is,
dat weet iedereen. Toch zijn er veel kinderen die
moeilijk inslapen of andere slaapproblemen hebben
(zoals ook in de kinderopvang steeds vaker
gesignaleerd wordt). Soms is het moeilijk om daarin
verandering aan te brengen, en dat gaat dan ook nog
ten koste van de nachtrust van ouders. In deze
dubbelbrochure staan een gezonde slaap en
slaapproblemen centraal, en worden oplossingsrichtingen aangeven om met slaap-problemen bij
jonge kinderen om te gaan.
5,00 €

“Frühe Kindheit” –Magazine in het Archief van Erziehungskunst kan men gratis downloaden er zijn al 7 interessante nummers verschenen :
https://www.erziehungskunst.de/archiv/#c484

Hoe komt een psycholoog als David Chamberlain ertoe om
zich op dit onderwerp te storten? Het blijkt dat hij veel met
hypnose werkte en van cliënten herinneringen te horen
kreeg aan de tijd dat zij nog in de baarmoeder zaten en
meemaakten wat hun moeders overkwam. En het bleek dat
die herinneringen bij hun moeders geverifieerd konden
worden. Dat overtuigde hem van het feit dat wij als
bewuste wezens ons leven beginnen. Vooral door deze
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Hennie de Gans-Wiggermans is schrijver
van tal van liedjes- versjes en verhalenboekjes voor het jonge kind.
Zo is het nieuwe boekje: ‘Kijk eens!’

Hoe kijken kinderen en wat zien ze? Hoe kijken wij
naar wat kinderen zien? Hoe kijken zij naar wat wij
zien? Wat zien kinderen als ze buiten zijn? Zien we
alles waarnaar we kijken? Kijken en zien is niet
vanzelfsprekend. Kinderen kunnen niet anders. Als
wij leren te kijken zoals jonge kinderen, gaat er een
wereld van verwondering open.
Een verwondering die versterkt wordt door met
liedjes en verhaaltjes de aandacht te vestigen op
wat buiten te zien en te beleven is. Dit boek geeft
achtergronden in zestien thema’s en kan de praktijk ondersteunen met de 27 liedjes, 53 versjes en
17 verhaaltjes.
De liedjes zijn zonder muziekbegeleiding ingezongen en staan op de bijbehorende CD.
www.henniedegans.nl
info@dgnp.nl

Sprache – das Lebenselixier des
Kindes - Moderne Forschung und
die Tiefendimensionen des
gesprochenen Wortes - Rainer Patzlaff

Een heel omvattende studie van de spraakontwikkeling van het kind tot scholleeftijd – met fascinerende inkijk in de nieuwste onderzoeksresultaten
en concrete aanwijzingen voor de stimulans tot
vaardigheid van het spreken.
ISBN 978-3-7725-2858-3
Verlag Freies Geistesleben 39 €

FILM: KINDHEIT van Margreth Olin
https://www.amazon.de/Kindheit-MargrethOlin/dp/B07C5HNBW2
"Kindheit" zeigt
"Ik denk dat de natuur de mooiste en grootste
kamer is," zegt de blonde jongen met toewijding op
een stokpaardje. Zijn vriend knikt bewust terwijl hij
de bast vakkundig van een stok haalt. De twee
zesjarigen zitten midden in de weelderige groene
natuur van Noorwegen. Een opvoeder of leraar
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zorgt er niet voor, ondanks de scherpe messen.
Christopher en Uriel behoren tot de "Zesjarige
Club" van een vrijeschool. Daar dwalen ze door het
bos, bouwen vreemde houtconstructies en leggen
stenen en fonkelende kristallen. Met haar
documentaire "Kindheit" neemt Margreth Olin het
publiek mee als de kleine helden de wereld
veroveren. Bekijk hoe ze ravotten in de sneeuw in
de winter en er zoveel van eten dat de ouders
graag daarna warme thee aanbieden. De film blijft
over de natuur gaan als ze kussens vormen uit
zacht mos om op te rusten en in de bomen
klimmen. "De "kindertijd" laat zien hoe deze
kinderen hun omgeving begrijpen door te spelen,
hoe ze zich meer en meer ontwikkelen - en voor
het grootste deel zonder de hulp van volwassenen.
Olin omschrijft haar film als een stil protest tegen

wat volgens haar op de basisschool en de
kleuterschool steeds meer de nadruk legt op
prestatie en competitie. De filmmaker wil geen
bepaalde - en zelfs controversiële - pedagogische
methode uitdragen. De vrijeschool bood haar
simpelweg de beste voorwaarden voor haar echte
doel: zo dicht mogelijk bij het geheim te komen en
voor volwassenen vaak mysterieuze wereld van
zes-jarigen. Haar aanpak is fascinerend omdat ze
betrokken raakt bij het ontmoeten van de kinderen
op ooghoogte - zonder commentaar of verhalende
dramaturgie. De kinderen zijn constant in de
natuur, geen auto kruist hun pad, buiten kookt de
soep boven het kampvuur en een diepe
harmonische kerstsfeer bij Kerstmis.
Met Oliver Kaever

Timo en het zachte witte licht
Margreet Meijer – ill. Kaly Cotteleer

Info en bestellen:
https://www.graviant.nl/timo-en-hetzachte-witte-licht.html

Als kinderen in aanraking komen met de dood,
staan wij als volwassenen dikwijls met lege handen. Het raakt aan onze onzekerheid, aan onze
eigen vragen over leven en sterven, aan onze al dan
niet achter ons gelaten religieuze opvoeding.

Het boek
Opa sterft en de kleine Timo gaat naar hem op
zoek. Maar waar opa is, kan Timo niet komen. Hij
mag doorgroeien en groot worden in het zachte
witte licht.
Verlies en rouw
Als kinderen in aanraking komen met de dood,
staan wij als volwassenen dikwijls met lege handen. Het raakt aan onze onzekerheid, aan onze
eigen vragen over leven en sterven, aan onze al dan
niet achter ons gelaten religieuze opvoeding.
In ’Timo en het zachte witte licht’ wordt hier over
verteld vanuit de beleving van het jonge kind. Het
boek biedt geen pasklaar antwoord en geeft ook
geen feiten over wat rond het sterven gebeurt. Het
verhaal van Timo is speels en biedt ruimte om op
het niveau van het kind en vanuit de eigen levensbeschouwelijke achtergrond in gesprek te gaan en
samen woorden te zoeken voor wat ‘het geheim
van het leven’ genoemd kan worden.
Kinderen verwerken een verlies op verschillende
manieren en kunnen de draagwijdte van sterven en
afscheid nemen nog niet begrijpen. Soms zal het
ons verbazen hoe snel een jong kind tot de orde
van de dag lijkt over te gaan, maar het kan ook
ontroostbaar zijn. Als volwassenen laten merken
dat verdriet er mag zijn en dat vragen gesteld
mogen worden, zal het kind zich veilig en geborgen
voelen.
Voor Timo is er troost in de nabijheid van zijn ouders en in zijn verbondenheid met de natuur. Hij
ervaart een diepe levenskracht die verder reikt dan
de dood. Dat helpt hem om door te gaan, te spelen
en een ‘grote sterke jongen’ te worden.
13,95€

oktober 2018 leverbaar
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Philipp Gelitz: Frühe Kindheit verstehen – Pädagogik im Waldorfkindergarten,

Ulrike Staudenmaier: »Kinderzeichnungen betrachten, bewegen,
bedenken«

131 p, 18,90 € Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2017
Een boek dat een handreiking is voor vele vragen:
“Wat is bedoeld met het incarnatieproces van het
kleine kind?” “”Waarom is er zoveel vrij spel en zo
weinig geleide activiteiten in de Waldorfinrichtingen?” “Welke houding kunnen we ontwikkelen tot
media en het kleine kind?” “Waarom wil de Rudolf
Steinerpedagogie geen intellectualisering, terwijl toch
juist het kleine kind in deze jonge leeftijd zoveel
leert?” Gelitz, die zelf pedagoog is spreekt over de
basismotieven van de opvoeding van het kleine kind.
Met veel boeiende voorbeelden uit de praktijk, waarnemend, beschrijvend, zakelijk, niet moraliserend of
verontschuldigend. Thema’s zoals voorbeeld en nabootsing, zintuiglijke ontwikkeling, salutogenetische
opvoeding en de ontwikkeling in de eerste 7 levensjaren worden levendig daargesteld. Hier spreekt iemand die weet wat hij doet! Dagmar Scharfenberg

Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart edition
waldorf 1. Auflage 2017, 126 bladzijden, Broschure
met vele kleurige afbeeldingen 21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-944911-51-9 | 28,00 € Best.-Nr.: 1650

Bakersprookjes, Loïs Eijgenraam uitg. Cristofoor
Peuters en kleuters genieten van herhalen en herhaling. Alles nóg een keer doen, nóg een keer horen,
beleven. Bakersprookjes bevat bekende en onbekende verhalen waarin herhaling centraal staat. Herhaling waar een jong kind zo’n behoefte aan heeft. In
het tweede deel van het boek schrijft Loïs Eijgenraam
voor ouders, opvoeders, vakkrachten en vertellers over
de waarde van de herhaalverhaaltjes. Ze legt uit hoe
je er naar wens een spel van kunt maken, op schoot
of op tafel, en ze komt met suggesties hoe bakersprookjes voor taalzwakke kinderen of NT2 ( kinderen
met Nederlands als tweede taal) ingezet kunnen
worden om de woordenschat uit te breiden. Alle
kinderen kunnen ‘taalplezier’ beleven bij het luisteren
naar bakersprookjes door het klankenspel, het voorlezen of het vertellen. Ze bewegen mee met het verhaal
en de ritmes. Jong en oud beleeft samen plezier aan
deze leescultuur. En zoals Albert Einstein zei: ‘Als u
wilt dat kinderen intelligent worden, lees ze dan
sprookjes voor. En als u wilt dat ze intelligenter worden, lees dan nog meer sprookjes voor.’
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Mama Hedwig met kleine Freya.

Licht, waterlicht, oprichting tot in mijn stenen lichtzuil.

Voor allen een energievol en nieuw werkjaar!
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foto, Anne-Marie Jacobs

en een soepele en veerkrachtige overgang naar inkeer, die
de herfst met zijn gloren ons schenken kan.
*
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