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Voordracht van Mathijs van Alstein, zaterdag 6 april 2019, op het 11de symposium ‘Gezondmakend 
Onderwijs’ – Het hart op zoek naar de geest ! 
 
Mathijs van Alstein is oud-leerling van de vrijeschool, heeft in Antwerpen gestudeerd, is daar 
gepromoveerd en heeft tot zijn 30ste in Antwerpen aan de universiteit gewerkt. Van zijn 30ste tot zijn 
33ste volgde hij de priesteropleiding in Stuttgart en is sindsdien als geestelijke verbonden met de 
Christengemeenschap. 
 
Kinderen van de 21e eeuw. 
Enkele jaren geleden stond ik in onze keuken aardappeltjes te schillen. Op de zitbank in de huiskamer 
zaten  mijn 2 kinderen, 6 en 8 jaar oud, samen een boek te lezen over de geschiedenis van de 
vliegtuigen. (Ook een boek gekregen dat ging over en straat door de eeuwen heen) > zij keken zo 
samen naar de Spitfires (jachtvliegtuigen)  uit de Tweede wereldoorlog. Ik hoor plots mijn jongste 
zoon vragen aan mijn oudste zoon: "Was jij op aarde in de Tweede wereld oorlog?" En mijn  oudste 
zoon antwoordt, volkomen vanzelfsprekend, "Nee, maar in de middeleeuwen wel". Het zijn allebei 
kinderen van de 21e eeuw. 
Twee weken geleden komt mijn buurjongetje aanbellen en zegt "Uw zoontje Thomas zit op de 
speelplaats niet leuk te doen" - Mathijs vraagt wat hij gedaan heeft. - "Hij had wat van mij afgepakt, 
het werd ruzie en toen gaf ik hem karma en toen begon  hij mij te dissen, niet leuk!". 
Mijn buurjongetje is een kind van de 21e eeuw, Zo wordt vaak op de speelplaats gepraat. "Pas op of 
ik geef je karma". 
Vorige maand had ik een aantal jeugdwijdelingen in de les (tussendoor een korte toelichting op de  
Jeugdwijding) en ik leg aan hen uit wat de triniteit is, de heilige Drievuldigheid, Vader, Zoon en 
Heilige Geest. 
Op een bepaald moment zegt één van de kinderen (13-14 jaar): "Als ik het goed begrijp dan is de 
Vader de was van de kaars, de zoon is de lont, de Heilige Geest is dan de vlam". Ook deze jongen is 
een kind van de 21e eeuw. 
 
Wat al die kinderen delen die na 2000 geboren zijn is een vanzelfsprekende spiritualiteit.  Die nemen 
ze mee. En als wij die niet beschadigen of verstoren dan is die daar volkomen vanzelfsprekend, 
ondogmatisch, ongedeerd.  Een grote openheid ook voor al datgene wat verteld kan worden over de 
geestelijke wereld. Wat dat betreft zijn het bijzondere kinderen die veel uit de geestelijke wereld 
meenemen en  het zijn kinderen waarvan wij als ouders en leraren werkelijk iets te leren hebben. 
En tegelijkertijd waar deze kinderen een buitengewone spiritualiteit meebrengen is dat deze 
kinderen op een bepaalde manier eigenlijk ook belast zijn. Ze hebben het in feite helemaal  niet zo 
gemakkelijk. Ze zijn heel gevoelig, staan heel erg open en tegelijkertijd daardoor voelen ze ook wat 
voor een druk er in de wereld op hen ligt en ook op hun ouders. Bijvoorbeeld in een 5e klas was het 
inderdaad zo dat 1/3 van de kinderen gescheiden ouders heeft. Dat wil zeggen, de ouders redden het 
niet, er ontstaan spanningen en de kinderen beleven die mee.Ook voelen ze de druk op school, met 
toetsen die ze moeten doen. Dat je als 10-jarige al voelt dat als je faalt dat je niet naar het gewenste 
hogere niveau van het onderwijs kunt doorstromen. Die druk ligt er al van jongs-af-aan. 
 
Er stond een artikel in de Vlaamse krant, dat tegenwoordig in de Vlaamse bussen, er ’s ochtends 
steeds meer kleuters alléén in de bus zitten. Kleuters,  dat wil zeggen, kinderen onder 7 jaar, 
kinderen van 3/4/5/6 jaar, die alléén de bus nemen naar de kinderopvang of naar de kleuterklas, 
omdat de ouders geen tijd hebben om hen (daarheen) te brengen. Het openbaar vervoer in 
Vlaanderen heeft daarover zijn zorg uitgesproken. 
Er ligt in zekere zin druk op die kinderen en dat is de druk die op ons ligt en die wij voelen omdat wij 
in deze hectische wereld staan waarin voortdurend gepresteerd moet worden, waar alles 
tegelijkertijd moet gebeuren en bovendien alles tegelijkertijd perfect moet gebeuren. 
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Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Drie weken geleden was ik in Weimar, de plek waar 200 
jaar geleden Goethe en Schiller gewoond hebben, een prachtige vriendschap ontplooid hebben. Ik 
had daar de ervaring dat de aura van die stad in feite nog intact is. 
Ik stond drie weken geleden in de sterfkamer van Goethe, die daar in 1832 gestorven is, en ik kon 
iets van de buitengewone rust ervaren die destijds over Weimar gehangen heeft. Er was rondom de 
natuur, nog geen elektriciteit was er toen. Iedere avond kaarslicht, als het donker was ging het licht 
uit. Een heel andere atmosfeer dan waarin wij vandaag leven. Goethe is meer dan 80 jaar oud 
geworden, en over de  horizon van de geschiedenis komt het eerst stoomschip gevaren. En met dat 
stoomschip komt de snelle post. Goethe schrijft, als heel oude man, dat hij voorziet dat het 
stoomschip en de snelle post de wereld zullen veranderen op een manier die toen nog niet kon 
worden voorzien. Goethe pleit ervoor dat de gezinning van zijn tijd bewaard mag blijven, want het 
zou kunnen, zo zegt Goethe, dat wij de laatste zijn van een generatie die dit meemaakt; een wereld 
die niet meer terugkeert.            
In 1832 sterft Goethe. Dan wordt een volgend Duits genie geboren. Die heet Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) en hij zal op een totaal andere manier schrijven en lezen dan Goethe. 
Ik heb jarenlang zeer intensief met Nietzsche geleefd, zijn boeken gelezen. Tot mijn verbazing heb ik 
pas drie weken geleden geleerd, in Weimar, dat Goethe en Nietzsche op ongeveer 200 meter van 
elkaar overleden zijn. De een in 1832 de ander in 1900 en in die 70 jaar heeft de maatschappij zich 
veranderd als nooit tevoren. 
 
Nietzsche heeft de dood van God aangekondigd en de komst van het nihilisme en hij zegt: "Ik schrijf 
de geschiedenis van de komende twee eeuwen. Twee eeuwen van duisternis die zullen vallen over 
de aarde". Hij heeft geen ongelijk gekregen, 14 Jaar na zijn dood lag Europa in puin. De 
verschrikkelijke oorlog die de wereld voorgoed zou veranderen, 1914-1918. 
In deze tijd spreekt Rudolf Steiner. Enkele jaren later, nu bijna 100 jaar geleden, wordt de Vrije 
School gesticht, in 1919. Maar al 20 jaar daarvoor gaf hij voordrachten over biologisch dynamische 
landbouw, geneeskunde, de vernieuwing van het religieuze leven. De Vrije School is redelijk laat in 
zijn biografie gekomen. 
 
Al die jaren ervoor houdt hij vele duizenden voordrachten met als grondthema al datgene wat 
samenhangt met het occulte. Occult betekent niets anders dan het verborgene. Rudolf Steiner heeft 
getracht in de jaren voor de stichting van de Vrije School, de Europese mensheid, de Westerse 
mensheid, te doen ontwaken voor al hetgeen verborgen is. Het hele concept van helderziendheid is 
eigenlijk alleen zo te begrijpen, namelijk dat het mogelijk is om lagen van de werkelijkheid te 
ontsluiten waardoor de kennis over datgene wat zich aan ons voordoet, zich verdiept. 
 
En de kern van wat Rudolf Steiner in al die jaren geeft willen zeggen  is dat met de 20ste eeuw wel 
degelijk een nieuwe tijdperk is aangebroken. Een tijd die de mensheid voor uitdagingen plaatst die 
voordien ongekend waren. 
 
Goethe en Schiller leefden in een tijd dat de kaarsen aan werden gedaan als het donker werd; de 
gloeilamp is pas uitgevonden in 1879. Rudolf Steiner heeft erop gewezen dat op het moment waarop 
de telegraafdraad getrokken werd in de wereld, dat vanaf dat moment het onmogelijk was voor de 
goden om de mensen zo te inspireren dat er nog poëzie zoals die van Goethe mogelijk zou zijn. 
Dus de poëzie van Goethe is geput uit een wereld die inspiraties kon ontvangen enkel en alleen 
omdat er geen telegraafdraad is. 
 
Als je dan snel vooruit ‘spoelt’ naar  onze 21ste eeuw en ziet wat er van die telegraafdraad geworden 
is, namelijk het internet, een draadloos internet notabene dat ons voortdurend omgeeft en ons 
voortdurend onzichtbaar doordringt en waar voortdurend een eindeloze stroom van informatie 
doorgaat. Dit is de wereld waarin wij leven. Een wereld waarin de eerste wereld die grenst aan de 
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fysieke wereld, de etherwereld, wordt bedekt door techniek. En die techniek van de 21ste eeuw is 
ongelooflijk doordringend, voortschrijdend, invloedrijk. 
 
En die kinderen die geboren worden na 2000 die moeten in het voorgeboortelijke daar doorheen. Zij 
moeten door die etherwereld die wij volgeladen hebben met beeldmateriaal en geluidsfragmenten. 
En dat is voor hen niet gemakkelijk. Het geboren worden in een tijd waarin het internet gekomen is, 
is heel wat anders dan geboren worden in een tijd waarin er nog geen internet was.  
 
Tot de voorgeboortelijke wereld hoort die etherwereld en daar moeten de kinderen doorheen. Dat 
maakt dat die kinderen ondanks hun buitengewone spiritualiteit redelijk snel doorkrijgen dat het 
leven niet makkelijk is op dit moment, het leven van hun ouders, hun leraren. En tegelijkertijd 
brengen zij ook een heel eigen problematiek mee. 
 
Elk kind vraagt om een heel bijzondere aandacht. Een aantal dingen vallen op: 
1. problemen in het sociale veld tussen de kinderen - dat het niet altijd even goed klikt. 
2. ADHD : Attention Deficit : moeite om met de aandacht erbij te blijven. Hyperactivity Disorder :      
hyperactief gedrag. 
3. Autisme in allerlei gradaties lijkt toe te nemen. 
 
Er zijn natuurlijk altijd kinderen geweest die problemen hadden en ieder dorp had zijn dorps-'idioot'. 
Maar nu schijnt het veel meer voor te komen.  
In die drie problemen (sociale problemen, ADHD, Autisme) tonen de kinderen ook iets van onszelf. Ik 
wil proberen vanuit de antroposofie deze drie fenomenen toe te lichten, waardoor we er wellicht 
beter mee kunnen omgaan. 
 
Wat dat asociale betreft, dat kinderen soms niet met elkaar overweg kunnen, dat komt vaak voor. Er 
is bij die kinderen ook vaak een sterk gevoel van eenzaamheid. Dat ze alleen zijn en niet goed hun 
weg vinden. 
Het is belangrijk om als opvoeder twee dingen in de gaten te houden: 
-Rudolf Steiner heeft gezegd dat aan het einde van de 20ste eeuw karmische wetmatigheden 
doorbroken zullen worden. Een karmische wetmatigheid is dat een mens in 2000 jaar ongeveer twee 
keer incarneert, één keer als man en één keer als vrouw. 
En dan komen er uitzonderingen. Aan het einde van de 20ste eeuw worden die wetmatigheden 
grondig doorbroken. Dat betekent dat veel van die kinderen die nu geboren worden (ook 10 jaar 
geleden) dat die een incarnatie achter de rug hebben die nog in de 20ste eeuw lag. Dat is belangrijk 
om te weten en dat is voordien nog niet voorgekomen. 
Mensen sterven in de 1e of 2e wereldoorlog en incarneren dan heel snel. Het kan op allerlei 
mogelijke manieren gebeuren, dat gebeurt overal ter wereld. 
 
Een aantal jaren geleden stonden er in de Flensburger  Hefte, de gesprekken die met natuurwezens 
werden gevoerd. Die Natuurwezens laten ons weten dat veel van de jongens die in Irak stierven 
daarvoor als Amerikaanse soldaat zijn gestorven in Vietnam. (Vietnam-oorlog : jaren zestig van de 
vorige eeuw). Ze worden in hun volgende incarnatie als het ware gezogen naar het leger en sterven 
dan de tweede keer binnen een termijn van 50 jaar in het Amerikaanse leger. 
Een ander voorbeeld is een vrouw, waarmee ik te maken heb gehad, die zich levendig kon 
herinneren dat ze als jong meisje verbrandde tijdens het bombardement in Dresden. Dat was aan het 
einde van de tweede Wereldoorlog; één van de grootste oorlogsmisdaden in de geschiedenis van de 
mensheid. En die vrouw, bijna 50, kon zich dat levendig herinneren. 
Kinderen die wij in de klas krijgen hebben misschien kort daarvoor buitengewone dingen 
meegemaakt. En dat maakt dat zij voor een stuk uit hun eigen karmische cluster geslagen worden. 
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Wij zijn allemaal verbonden met mensen met wie wij al vele eeuwen verbonden zijn. En als dat 
verstoord wordt dan treden er complicaties op. En met die complicaties hebben wij als opvoeder te 
doen, en soms ook in ons eigen leven. Dat wordt dan een kwestie van zelfkennis.         
En daarmee wordt een ontwikkeling op de spits gedreven die eigenlijk al 500 jaar aan de gang is. We 
hebben daarnet die prachtige trompetmuziek gehoord, (de trompetmuziek waarmee dit 11de 
symposium werd geopend),  maar ik word daarmee innerlijk teruggebracht naar de 15e eeuw,  naar 
de 100 jarige oorlog, Frankrijk-Engeland. Ik zie dan meteen die legers op het slagveld staan en hoor 
die trompetten klinken. In dat trompetgeschal klonk iets kosmisch door. Dat is dat wat Rudolf Steiner 
het begin van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel noemt. De bewustzijnsziel is een bepaald stuk 
van ons eigen wezen waarin ons Ik ten volle tot ontplooiing komt. 
Dat kan op 2  manieren: 
- openen naar het Hogere Zelf, eeuwig in ons  
- maar ook zich te sterk verbinden met het fysieke lichaam en daardoor de band met het geestelijke 
verliezen. 
 
Dat is het vermogen en het gevaar dat samenhangt met de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. Dat 
wil zeggen dat in de moderne tijd (=tijd van de bewustzijnsziel) iedere mens ertoe geroepen is 
geconfronteerd te worden met zichzelf.  
In vorige periodes waren wij veel meer ingebed in een volk, in een cultuur, in een stam, terwijl nu 
iedereen zijn eigen hoogst-individuele weg te gaan heeft. Dat is de bewustzijnsziel. En wanneer de 
moderne tijd zo ver voortschrijdt dat karmische wetmatigheden doorbroken kunnen worden, dan 
kan het ook zijn dat een klasje dat wij krijgen een hele bonte mengeling wordt van kinderen die uit 
heel verschillende richtingen komen. Tja, dan moet je dat als leraar toch maar proberen bol te 
werken. Het is de achtergrond van dat asociale gedrag van onze kinderen. 
Ze zijn niet diep met elkaar verbonden. Soms moeten ze 23/24 jaar oud worden voor ze die mensen 
vinden waarbij ze horen. Dat kunnen dan zelfs mensen zijn die niet eens leeftijdsgenoten zijn. 
 
Dan nu wat ADHD betreft. Hyperactief zijn en je niet gemakkelijk kunnen verbinden met dat wat je 
aangeboden wordt. De innerlijke chaos wordt vaak zeer goed verborgen. Wat is daar eigenlijk 
gaande? Eén van de oorzaken zou kunnen zijn de etherwereld die in tumult is geraakt. Het is 
belangrijk voor opvoeders en leraren om zich te beseffen dat wat er in de etherwereld gebeurt geen 
precedent heeft. Dat is voordien nooit eerder zo geweest. De etherwereld heeft zich geopend. Die is 
open gegaan op dit moment zoals dat voordien niet het geval was. De etherwereld geeft als het ware 
haar eigen wetmatigheden prijs.  
 
Goethe was gefascineerd door datgene wat in de plantenwereld leeft, de oerplant. Hij kon 
binnentasten in datgene wat in de wereld van de etherkrachten werkzaam is. En met de 20ste eeuw 
krijgt dat binnentasten in de etherwereld een apocalyptische dimensie. Apocalyps betekent in het 
Grieks: onthullen, wanneer we zeggen dat iets apocalyptisch is, dan is dat niet vernietiging en 
destructie, maar in eerst instantie de werkelijkheid die voordien verborgen was wordt openbaar, 
onthuld. 
 
Je moet je dat voorstellen als een sluis die opengaat en dan begint er iets te stromen en dat open 
maken van de sluizen, de sluizen van de etherwereld, dat is niet iets wat de mensen doen. Wij 
mensen kunnen dat niet. Dat zijn die wezens die in alle vorige culturen de Goden genoemd werden, 
die dat voor ons doen. Aan  het begin van de 20ste eeuw hebben de Goden de etherwereld geopend 
met alle gevolgen van dien. In de etherwereld kunnen de rust en vrede gevonden worden.  Dat klinkt 
tegenstrijdig, vooral omdat er nu zo'n tumult is in de etherwereld. Desalniettemin is het daar in die 
wereld, die onmiddellijk grenst aan de fysiek-materiële wereld, dat de krachten van de vrede, de 
liefde, de aandacht daar het allersterkst zijn. 
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Rudolf Steiner heeft in dit verband gesproken over de etherische wederkomst van de Christus. Een 
apocalyptisch gebeuren in de 20ste eeuw waarvan al datgene wat er op aarde gebeurt een soort van 
schaduwbeeld is. Die etherwereld gaat open en vanaf dat moment wordt het ook mogelijk dat die 
etherwereld door een andere kracht, een onderaardse kracht, gemanipuleerd wordt en ingezet 
wordt om de hedendaagse techniek in haar behoorlijk woest vaarwater te brengen.  
 
Het jaar waarin de Christengemeenschap gesticht wordt, 1922, is ook precies hetzelfde jaar waarin 
de BBC begint met uitzenden. Er gaat dan zowel een nieuwe cultus open als de Angelsaksische 
informatiestroom in de etherwereld. Rond de millenniumwisseling wordt dat nog eens opgeschroefd, 
dat wanneer in de etherwereld voorheen enkel radio en T.V. werkzaam waren, nu ook de computers 
onderling met elkaar in verbinding treden, waarin als het ware de computer ontwaakt voor de 
intelligentie die in de apparaten werkzaam is.  
 
Dat hangt allemaal samen met artificiële intelligentie. Met de komst van 5G ( = Vijfde Generatie 
mobiel netwerk) wordt de etherwereld integraal aangesloten op de fysiek-materiële wereld en 
waarbij vanuit de wereld van het internet onze wereld steeds meer geregeld zal worden. 
Er is een spanningsveld om enerzijds in de etherwereld de Heer van de Vrede en Liefde te ontwaken 
en anderzijds die tegenbeweging die maakt dat de etherwereld bezet wordt en dat  onze kinderen, of 
we dat nu willen of niet, volkomen verkikkerd raken aan die beeldschermen. Daar zit een 
buitengewone kracht in. Wij weten allemaal wat een magische werking het heeft om een kind voor 
de televisie te zetten: dan is het stil in huis. 
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de hartslag en het ademhalingsritme van een kind dat t.v. kijkt of 
voor een tablet zit, in een toestand komt als van een Zenboeddhist, die 30 jaar lang meditatief zich 
getraind heeft. Dat is wat die dingen kunnen . Die trance! Een ongelooflijke kracht zit daar in. Thuis 
nu heb ik ook t.v., nu de oudste zoon 10 jaar is. Er worden zelfs op een vrije school  apps voor 
huiswerk gebruikt. De kinderen moeten dus wel een smartphone hebben om te weten welk huiswerk 
ze moeten maken. In die tijd zijn we aangeland en dat kan niemand meer terugdraaien. In dat 
spanningsveld staan die  kinderen. En dat hele probleemveld van ADHD is te herleiden tot de 
etherwereld die opengaat en het spanningsveld dat daarin plaatsvind. 
Daar komen ze in hun wezen niet mee klaar. Dat krijgen ze niet geïntegreerd. Dat kan je hen ook niet 
kwalijk nemen. Wat zelfs wij als volwassene krijgen het amper geïntegreerd. 
 
Nu kom ik bij dat stuk van het autisme. Het is een woord dat te pas en te onpas valt tegenwoordig; 
bijna een modewoord. Je kunt je afvragen wat daar in feite gaande is. Net als bij die andere dingen, 
de aandachtsstoornis en het asociale gedrag is het bij autisme zo dat die kinderen in feite iets 
weerspiegelen van ons. Want wij volwassenen krijgen onze sociale problemen eigenlijk ook niet 
opgelost, wij zijn ook voortdurend verstrooid met onze aandacht. En wij zijn ook allemaal op weg in 
de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, bezig een klein beetje autistisch te worden.  Wat is daar aan 
de hand (aan het werk)? Als je autisme zou willen definiëren. Wat is dan de definitie, die misschien 
niet zo gangbaar maar toch accuraat is? Ik heb er één gevonden. 
Als je vrienden maakt dan kom je aan bij de ander; dat is het wezen van de vriendschap. Je komt aan 
bij de ander. En eigenlijk is de autist iemand die niet kan aankomen bij zichzelf. De zelfverhouding is 
verstoord. En als de zelfverhouding verstoord is raakt ook de verhouding met de omgeving verstoord. 
En wat daar in werkzaam is, dat geen vriendschap kunnen sluiten met jezelf, het niet dichtbij jezelf 
kunnen zijn, wat een probleem is van ons allemaal, dat heeft er mee te maken dat wij in feite 
afgescheiden zijn van onszelf. Wij allemaal. 
Dit loopt dwars door ons heen, een scheiding die maakt dat we eigenlijk allemaal gesplitst in het 
leven zijn.  
Goethe: 'Ach zwei Seele wohnen in meinem Brust.. ' Wat is dat? Dat afgescheiden zijn van jezelf? Het 
heeft te maken met datgene wat Rudolf Steiner helemaal aan het begin van zijn optreden als 
spiritueel leraar (dus 19 jaar voor hij de vrije school sticht) met wat hij de problematiek van de 
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drempel genoemd heeft. Dat is een beeld wat hij gebruikt, de drempel, om aan te geven dat wij 
afgescheiden zijn van de geestelijke wereld. 
 
Als iemand sterft zeggen we wel dat hij over de drempel is gegaan. Dat betekent dat je overgestoken 
bent naar de andere kant en in het geestgebied vertoeft, of het zielengebied.  
Die drempel is datgene wat ons scheidt van de geestelijke wereld. En nu is het zo dat die drempel, 
waar is die dan precies? In het beeld van de drempel heb je een kamer, dan nog een kamer, en 
daartussen een drempel en dan ga je van de ene kamer in de andere kamer. 
 
En  hoe zit het dan in onze wereld? Ik weet nog dat ik als heel klein kind, toen vloog de spaceshuttle 
nog, in de jaren 80, en ik keek altijd graag naar de lanceringen van de spaceshuttle, ik weet dat ik 
toen dacht als 8 (9-)jarig kind, als die shuttles dan de ruimte in vliegen daar gaan ze dan de engelen 
toch niet tegen komen. Dus je kunt heel ver vliegen in een lege ruimte zonder dat je een engel of God 
tegenkomt. Dat puzzelde mij als 8-jarig kind. Dus dat je zegt, ja de hemel is daar niet daarboven want 
daar vliegen ze naar toe met een spaceshuttle, dus dan zal dat daar niet zijn, de hemel. Daar moesten 
vele jaren overheen gaan voordat ik begon te beseffen dat die scheidslijn tussen het aardse en het 
hemelse niet ligt voorbij de maan of voorbij de zon, of voorbij  de sterren, maar dat die scheidslijn 
dwars door ons loopt. Die drempel, als je die zoekt, die loopt door ons heen, door ons eigen wezen. 
En dat maakt dat wij dus afgescheiden zijn van een belangrijk stuk van ons eigen wezen. Wij zijn 
namelijk afgescheiden van datgene in ons wat eeuwig is, datgene wat onsterfelijk is en datgene wat 
ongeboren is. Dat is hetzelfde, onsterfelijk en wat ongeboren is.  
 
In de esoterische voordrachten gaat Rudolf Steiner daarop in dat hij zegt: 'bij onze geboorte blijft ons 
ware wezen staan'. Dat is een ongelooflijk woord. Dus als je geboren wordt, je ware wezen, je 
eeuwige wezen, datgene wat toebehoort aan de goden, dat blijft staan. En dan begin jij op aarde. 
Dan heb je je ervaringen en pas helemaal aan het eind van je leven, wanneer je sterft, word je weer 
verbonden met datgene wat voor je geboorte bleef staan. 
 
Dat is wat in de antroposofie wordt beschreven als de tweespalt tussen het hogere en het lagere zelf. 
Ik vind dat niet de meest gelukkige formulering. Ik vind het beter om te spreken over ons tijdelijke 
wezen en ons eeuwige wezen. En die zijn van elkaar gescheiden. Ons diepste zelf is te vinden aan de 
andere kant van de drempel. Het is een werkelijke zelf-ontmoeting, een werkelijke confrontatie met 
wie wij ten diepste zijn kan alleen maar wanneer wij de drempel oversteken. Als Rudolf Steiner aan 
het begin van de 20ste eeuw in zijn allereerste boek, ‘De weg tot inzicht in  hogere werelden’, dit 
beeld centraal stelt waarin de weg wordt beschreven om die drempelervaring aan te gaan. Het 
allereerste waarmee Rudolf Steiner naar buiten is getreden, dat is geen toeval. Want in de 20e eeuw 
is het de mensheidsopgave dat ieder mens in die gespritualiseerde en geïndividualiseerde 
bewustzijnsziel die drempelervaring aangaat en het eigen diepste wezen vindt.  
 
Dat kan op verschillende manieren. Dat kan via het religieuze maar het kan ook via een andere weg, 
een meditatieve weg, een kennisweg. Het kan ook via de uiteenzetting die je hebt als leraar met je 
klas. Het kan ook als arts, het kan eigenlijk in elk beroep. Dat je ergens in jezelf de mogelijkheid vindt 
om voorbij die wand te stoten die ons scheidt van datgene wat de eeuwige werkelijkheid is en daar 
jezelf te vinden. En de mate waarin wij dit niet doen, de mate waarin ons dat niet lukt, is de mate 
waarin wij allemaal min of meer autistisch zijn, is de mate waarin wij allemaal min of meer 
vriendschap kunnen sluiten met onszelf, want wij zijn gescheiden van onszelf. En die kinderen die nu 
geboren worden en die dan heel snel die autistische kenmerken tonen, dat kan zijn dat die heel snel 
gereïncarneerd zijn en dat gescheiden zijn in hun vorige leven niet goed hebben kunnen oplossen. 
Dat wordt dan voor ons opvoedingstaak! En in die opvoedingstaak hebben wij ook onszelf op te 
voeden. Want als  het ons niet lukt, dan kunnen we natuurlijk niet verwachten dat het onze kinderen 
lukt .En dat is de reden waarom Rudolf Steiner die vrije scholen sticht omdat het voor hen van 
levensbelang wordt dat leraren een spirituele ontwikkelingsweg gaan en dat ze leren te kijken naar 
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kinderen die in hun klas komen met een blik die breder is dan alleen maar de fysiek-zintuigelijke-
natuurwetenschappelijke blik. 
 
Want als we die dingen niet meenemen, als we niet weten dat het asociale voor een stuk voortkomt 
uit het doorbroken worden van karmische wetmatigheden, als we niet weten dat 
aandachtsstoorissen te maken hebben met een etherwereld die uit balans is, als we niet weten dat 
autistische verschijnselen te maken hebben met het afgescheiden zijn van onszelf dan kunnen wij 
ook niet genezend werken. 
 
En in feite is de taak van de pedagoog in de 21ste eeuw een helende, omdat veel kinderen al met een 
probleem binnen komen.  Maar het is tegelijkertijd die buitengewone openheid voor al datgene wat 
geestelijk en spiritueel is. Zij verlangen er naar met het diepst van hun hart. Het is de kunst daaraan 
tegemoet te komen, dat te faciliteren met die blik te kijken en hun daarin gerust te stellen. Dat 
maakt dat het in feite een taak is voor iedere opvoeder om tegelijkertijd in de opvoeding zichzelf ter 
hand te nemen en zichzelf op te voeden. 
 
Wij hebben een stuk zelfkennis te gaan, dat we proberen uit te vissen wie wij zijn en waarom wij hier 
zijn. Dat je probeert zonder schroom af te tasten wanneer was mijn vorig leven. Je moet niet 
beginnen met het verzinnen van dingen maar het in alle eerlijkheid bij  jezelf aftasten. “Was jij op 
aarde in de Tweede Wereldoorlog?” Dat is een pertinente vraag, en dan gaat het verder : “Nee, maar 
in de Middeleeuwen wel”.  
Probeer het aan te voelen. Als een kind dat kan, dan kunnen wij dat ook.  
Rudolf Steiner zegt iedere keer wanneer wij slapen, zelfs wanneer wij een dutje doen, op het diepste 
punt van dat dutje of van die slaap, herinneren we al onze vorige levens tot en met Lemurië. Dat 
houd je niet voor mogelijk. Dus wij dragen dat in ons. Iedere keer als je slaapt dan weet je het. De 
kunst is, kan ik voorbij die drempel of dat gordijn komen en aftasten wat mijn geschiedenis is? Heb ik 
zelf een probleem? 
 
Misschien moet ik dat proberen op te lossen en daardoor kunnen mijn sociale vaardigheden beter 
worden. Hoe is mijn verhouding met die etherwereld? Zit ik zelf de hele tijd op mijn smartphone? Of 
ben ik in staat om de rust en de vrede die in de etherwereld hangen te ervaren? Want iets van die 
aura van Weimar (Goethe en Schiller) hangt ook over ons. Als je wil dan kan je in ieder ontluikende 
bloem iets van die diepe vredeskrachten ontdekken. Dus als ik zelf word meegesleurd door iets wat 
eigenlijk aan de onderwereld behoort, of vind ik een verhouding , verbinding met de etherwereld 
waarin ik mijn eigen ware wezen vind én waar ik misschien in staat ben, ik kan dat als priester 
zeggen, kan streven naar een ware Christus-ervaring.  
 
Een  derde punt, met die drempel, ben ik in staat om mijn verhouding met de geestelijke wereld zo 
gestalte te geven dat ik een tot een ware zelf-vinding kan komen, dat ik kan oversteken naar mezelf. 
En als we die dingen opnemen dan wordt voor ons het lesgeven zelf een scholingsweg. En zo is het 
bedoeld, 100 jaar geleden, en niet anders. 
 
Dat is de uitdaging en de wonderlijke opgave waarvoor iedere vrijeschoolpedagoog staat. En we zijn 
vertrouwd gemaakt door Rudolf Steiner met de wetmatigheden van de zevenjaarsfasen en dat het 
ons daardoor vergund is op basis daarvan te gaan werken. Elk van die 7-jaars-fasen heeft zijn eigen 
nood, zijn eigen vraag. Eén van die wonderlijke, verborgen occulte dingen die Rudolf Steiner ontdekt 
is dat de mens niet één keer geboren wordt, maar eigenlijk om de zeven jaar.  
Om de zeven jaar komt een stuk van ons wezen op aarde aan. Met de geboorte ons fysieke lichaam, 
met 7 jaar incarneert het etherlichaam, tandenwisseling, met 14 jaar incarneert het astraallichaam 
en dan met 20/21 jaar vaak ook iets vroeger komt de eigenlijke Ik-inslag. 
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En de kunst is dat we vanuit die opeenvolging van wezensdelen die geboren willen worden en 
waarbij iets van dat hogere wezen dat voor de geboorte bleef staan, weerspiegelend op aarde wil 
worden gebracht, dat we dat inzetten in het pedagogische traject. 
 
En daar is mij duidelijk geworden , maar redelijk laat moet ik eerlijk zeggen, dat de kunst van de 
pedagogie er dan in bestaat om de omhulling te sterken. Je zou kunnen zeggen dat de 
vrijeschoolpedagogie altijd mikt op het wezensdeel dat net  hoger is. 
In die eerste zeven jaar ontwikkelt het kind de fysieke-lichamelijkheid en die levenskrachten die zijn 
nog  voor een stuk perifeer; die omhullen het kind nog. En nu is de etherwereld, het etherische, 
verbonden met het beeld. In de etherwereld leven de imaginaties. Dat is de reden waarom wij bij het 
opengaan in de etherwereld ook telvisie en film hebben. In de etherwereld leven beelden. De 
overledene, net nadat hij gestorven is, ziet drie dagen het etherlichaam en heeft een panorama van 
het gehele afgelopen leven in beelden. 
Wat wil het kind hebben in de eerste zeven jaar? Een VOOR-beeld! Het wil een voorbeeld zodat die 
etherkrachten die geboren worden zich kunnen sterken aan het voorbeeld. Dus  alles in die eerste 
zeven jaar is nabootsing. Het kind doet datgene wat het ziet en verinnerlijkt dat en als wij het goede 
voorbeeld geven dan wordt die etheromhulling versterkt waardoor die rond het zevende jaar goed 
geboren kan worden. Dat is het leidmotief voor de kleuterleider of kleuterleidster. Kan ik die 
beeldkracht sterken? Klasjes met houten stoelen, gordijntjes, Sixtijnse Madonna van Raphael.  
Omhullende beelden. Dan incarneert dat etherlichaam.  
Tussen 7 en 14 jaar wacht het astrale lichaam met  incarneren. Dat astrale lichaam leeft niet vanuit 
de imaginatie, niet vanuit het beeld, maar leeft vanuit de inspiratie. Het astrale lichaam wil 
geïnspireerd zijn. Het verlangt naar een autoriteit. Een autoriteit die inspireert, géén autoriteit die 
streng en rigide van alles oplegt, maar een autoriteit die het kind onmiddellijk en vanzelfsprekend 
kan herkennen en erkennen in datgene wat het is, namelijk een autoriteit. Er is een groot verschil 
tussen autoritair zijn en autoriteit hebben. Dat is een zwaktebod, autoritair zijn. Het komt er op aan 
een autoriteit te zijn en dan zal het kind dat ook aanvaarden en dan wordt het astrale lichaam 
gesterkt, geïnspireerd zodat het op het 14e jaar goed kan incarneren. 
Diegene van jullie die vertrouwd zijn  met het boekje waaruit ik nu citeer, die weten dat Rudolf 
Steiner daarin niet verder gaat. Hij spreekt over nabootsing en voorbeeld, over autoriteit en  daarin 
zegt hij niet wat het leidmotief zou moeten zijn tussen 14 - 21 jaar.  
Maar met de sleutel die ik nu aanreik wordt het duidelijk wat dat kan zijn. Het eerst volgende 
wezensdeel dat geboren gaat worden, met 21 jaar, dat is het Ik. Dat wil gesterkt worden in de 
bovenbouw. De opvoeder in de bovenbouw richt zich op het Ik dat nog niet geïncarneerd is en om 
dat te sterken. Het etherlichaam leeft in de imaginatie, het astrale lichaam leeft in de inspiratie en  
het Ik leeft in de intuïtie. 
De leraar in de bovenbouw wil iemand zijn die intuïtief vermogen heeft. Die de dingen kan 
doordringen. En waar de jongere dan naar snakt, dat is niet een voorbeeld, niet een autoriteit, maar 
wat die wil zien is innerlijke vrijheid. 
De leraar in de bovenbouw moet een mens zijn die innerlijke vrijheid verworven heeft. En wanneer 
hij/zij die innerlijke vrijheid ter beschikking heeft dan kan hij van daaruit intuïtief werken om dat Ik 
dat geboren gaat worden te sterken. En dat is een daad van liefde. Waar de jongeling in de 
bovenbouw naar snakt is vrijheid en liefde, want dat is datgene waarin het Ik ten diepste leeft. 
Dan kunnen we bij het hele probleem als je dan daar staat en je hebt die innerlijke vrijheid 
gerealiseerd, wie is dan jouw leraar. Daar begint het grote geheim dat wij in feite de leraar worden 
van onszelf. Dat wil zeggen dat dat Hogere Zelf dat blijft staan bij de geboorte,  wil voortdurend laten 
weten wat ons lot leidt en stuurt. Dat heeft te maken met luisteren naar jezelf, naar je diepste 
wezen, dat gevonden kan worden door die drempelervaringen aan te gaan. 
Dus door ons in dat geestelijke veld te bewegen, door de moed te hebben ons spiritueel te 
ontwikkelen, en door te stoten tot ons eigen wezen, wordt het ons mogelijk om dat ingewikkelde 
krachtenvelden waarin wij allemaal staan de baas te blijven en te beheren. 
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En de kinderen komen met een ongelooflijk verlangen, een verlangen naar de geest, naar bevrijding, 
om hun daarin bij te staan.  
Daarom werd er vanaf het begin van de vrijeschool de nadruk gelegd dat de leraar een vrij mens is 
die zich in vrijheid dient te ontwikkelen. 
 
 
Vragen en beantwoording 
Vraag: Denk je dat het voor jongere leerkrachten in deze tijd gemakkelijker is dan voor oudere 
leerkrachten? 
MvA: Het idee is dat hoe later je geboren wordt, hoe meer je het laatste nieuws uit de geestelijke 
wereld  meebrengt . Maar daardoor hoeft het niet gemakkelijker of moeilijker te worden. De 
individualisering is zover voortgeschreden dat het voor iedereen anders is. 
Dus een leraar die in de jaren 50 (van de vorige eeuw) geboren is, maar gestorven is in 1943 zal het 
veel moeilijker hebben dan een leraar die geboren in de jaren 90 en gestorven is in de 
Middeleeuwen. Dus ook daar is iets individueels aan de hand. Dat verschilt van persoon tot persoon. 
 
Vraag: Waarom moesten de karmische wetmatigheden doorbroken worden aan het eind van de 
20ste eeuw? 
MvA: Rudolf Steiner heeft dat gezegd tegen antroposofen en hij heeft dat gezegd in het kader van de 
culminatie van de antroposofie die op de overgang van de 20ste eeuw naar de 21ste eeuw mogelijk 
zou zijn. Hij zei tot de mensen die daar zaten dat zij zeer snel weer zouden incarneren om aan het 
einde van de 20ste eeuw datgene te brengen wat vanuit de antroposofie moest worden gebracht. 
Dat is een eerste reden omdat op dit moment de nood hoog is. Wij leven onder het regentschap van 
Michaël, dat is begonnen in 1879, (toen werd ook de gloeilamp uitgevonden) en die duurt ongeveer 
300 jaar. Je kunt als je onder de auspiciën van dat geestwezen leeft, je voornemen om te zeggen: "Ik 
wil lang op aarde zijn om dat wezen op aarde te dienen". Want er moet nu in die 300  jaar veel 
gebeuren en er wordt ook veel beslist ook voor de volgende eeuwen en misschien zelfs millennia. 
Dat zou een reden kunnen zijn. Dat er werk is op dit moment op aarde, niet in de hemel. Maar dat 
brengt complicaties mee. Want als je snel incarneert heeft dat altijd complicaties (ook als 
antroposoof). 
 
Vraag: Zou je nog wat gezichtspunten kunnen aanreiken over hoe het leraar worden van jezelf 
samenhangt met  de ontwikkeling van het Geestzelf? 
MvA: Daar komt het inderdaad op neer. De bewustzijnsziel is een kwaliteit van ons zieleleven die 
zowel verbonden is met het lichamelijke als met het geestelijke. Je hebt de ziel en de geest en de ziel 
woont in het lichaam en geeft kracht aan het lichaam. De gewaarwordingsziel woont in het astraal 
lichaam en geeft daar kracht aan en de verstandsgemoedsziel woont in het etherlichaam (en die 
geeft daar kracht aan - een soort van weerstand).  De verstandsgemoedsziel wordt sterk aan  het 
etherlichaam. De bewustzijnsziel woont in het fysieke lichaam en die ontwikkelt daar zijn kracht aan. 
Het gevaar is dat de bewustzijnsziel verzandt in het fysieke lichaam.  
Dat is de reden waarom we nu zoveel work-outs hebben en op de lopende band lopen.  
Maar de bewustzijnsziel kan ook een schaal worden om iets van dat wat Rudolf Steiner het Geestzelf 
noemt, in zich op te nemen.  
Dat Geestzelf is ons eigenlijk Hogere Wezen. De planten leven in het etherlichaam, de dieren leven in 
het astraal lichaam en de mens leeft in het Ik en de engel leeft in het Geestzelf. Als we de opvoeders 
worden  van  onszelf laten we eigenlijk de engel ons opvoeden. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is een 
wisselwerking. De engel voedt ons op, maar wij voeden ook die engel op. 
De goden willen beleerd worden door ons zogenaamde lagere zelf. Wij leren van hen en zij leren van 
ons. Dat heeft er ook mee te maken dat je je tot op latere leeftijd blijft openstellen voor wat je uit de 
engelenwereld tegemoet komt. 
En in de biografie gaat die weg vol open op het 42ste levensjaar. Dus die 7-jaarsfasen zetten zich 
voort, en de eigenlijke geestelijke kern of kiem die ontwaakt rond het 42ste levensjaar. Daarom 
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treedt Rudolf Steiner pas als 42-jarige naar buiten, tenminste toch met esoterische inhoud. Hij zegt 
een spiritueel leraar die optreedt voor zijn 42ste is eigenlijk te wantrouwen, want daar is iets nog niet 
tot wasdom gekomen. Het antwoord op de vraag is dat je je laat beleren door de engelen. 
 
Vraag: Hoe weet u dat van die snelle incarnaties? 
MvA: Een vrouw heeft een jaar of 20 op de Lüneburger Heide in het noorden van Duitsland 
gesprekken gevoerd met natuurwezens en die gesprekken kun je nalezen. Die natuurwezens hebben 
haar dit verteld. En dat kan je aannemen of betwijfelen, maar gezien de ingewijde (Rudolf Steiner) 
gestorven is in 1925 moeten we het doen met onze eigen ervaringen of met ervaringen van anderen 
die we kunnen aftasten of het klop of niet. Mij lijkt het waarschijnlijk toen ik dat las. Maar het staat u 
vrij om te zeggen dat u het niet gelooft. Maar ook in het persoonlijke contact met mensen hoor ik dat 
zij zich gewoon vorige incarnaties, vlak voor deze , heel goed herinneren. Dat gebeurt echt vaak. Ik 
heb een 8ste-klasser begeleid in Antwerpen die zich levendig kon herinneren dat hij in de loopgraven 
in Verdun stierf. 
 
Vraag: Ik zou het sneu vinden als ik mijn kind met ADHD zou moeten meedelen dat hij toch 
complicaties heeft. 
MvA: Niet meedelen. Het gaat erom dat je een blik hebt. Dat je probeert te doorgronden wie jou 
tegemoet treedt. Het heeft geen zin als je geen diagnose kunt stellen, dan kun je ook niet helend 
werken. Dat betekent niet dat in die diagnose een oordeel zit of een verwijt, of zeggen dat het fout is 
(geen afwijzing). Het gaat om heel iets anders. Het gaat om proberen te begrijpen wat me tegemoet 
komt en waarom het me tegemoet komt. 
Ik heb erover nagedacht dat we zelf ook geïnvolveerd zijn. Dus je kan in feite niet met kinderen 
omgaan, sowieso met niemand niet als je niet ook tegelijkertijd jezelf bevraagt. Die twee horen 
samen. 
Ik zou nooit tegen iemand zeggen, in jouw vorige leven dat of dat. Dus je wacht altijd tot het komt uit 
de persoon zelf. Niet gaan vissen, dat kan heel verkeerd zijn. Ook traumatisch trouwens. Open zijn 
dan kan je veel tegemoet komen. 
 
Vraag: over al dan niet inenten ? 
MvA: Moeilijke afweging. Er is verschil tussen een baby 12 inentingen geven en géén, aftasten, zelf 
onderzoeken. 
 
 
 
 


