
         Leerkracht van de Opkomende Zon 
 

        Korte terugblik op ruim 40 jaar vrijeschool en vooral een vooruitblik  

 

      Resonantie van twee stemvorken ervaren en herkennen waar resonantie nog meer een rol 

speelt…Mijn enthousiasme voor het vrijeschool-onderwijs is begonnen met wat deze 

fenomenologische benadering met mij deed. Een jaar lang volgde ik alle natuur- en 

scheikundeperiodes om als amanuensis op de Amsterdamse vrijeschool ingezet te kunnen 

worden. Het belang van de zintuiglijke waarnemingen, alle ervaringen die je daarbij krijgt en 

hoe de fenomenen vervolgens de tijd krijgen om verteerd te worden, riep mijn verwondering 

op. Dat maakte, dat wat je onderzocht zich zelf kon uitspreken. Elk verschijnsel kreeg 

daardoor voor mij een soort archetypische kwaliteit en ik kon niet genoeg proeven bedenken 

om de kinderen dat zelf te laten ervaren. Het werd ook de basis voor mijn latere lesgeven in 

de benedenbouw. 

         
   Vanuit het idee, dat anderen jouw werk mogelijk maken en je niet voor geld werkt maar 

voor anderen, bestond toen nog een maatschap in Amsterdam, waarbij alle salarisgeld 

herverdeeld werd en een deel vaak ook naar school ging. Dit idee kwam voort uit de 

driegeleding met de sociale impuls als kern. Na mijn kennismaking met de sociale impuls, 

waarbij de fenomenologie ook de basis vormt voor een gezonde ontwikkeling in de 

intermenselijke sociale verhoudingen, was ik op een spoor gezet waar ik niet meer af raakte 

en wat mijn ‘leitmotiv’ lijkt te zijn…  

   Ik merkte hoe deze benadering aan de basis staat van het hele vrijeschool-onderwijs en ook 

de weg is voor deze tijd om ons te ontwikkelen van de ‘verstandsgemoedsziel’ naar de 

‘bewustzijnsziel’. Ofwel niet enkel via logica en wetmatigheid elkaar en de natuur leren 

kennen, maar door de grenzen van het intellect heen breken, door die kennis te durven 

loslaten om het wezenlijke zich zelf te laten uitspreken. Het werd voor mij dagelijkse 

lespraktijk. De laatste 9 jaar in Driebergen, waar ik nu met een 3
e
 klas mijn formele 

werkleven afsluit. 

 

   Steiner beschrijft in een voordracht uit 1919 hoe de intelligentie van de mens een 

metamorfose ondergaat. In de Egyptische tijd was deze, met de gewaarwordingsziel, gericht 

op de samenhang met de kosmos. In de Griekse tijd begon het leven uit de intelligentie te 

trekken, waardoor de mens zelf kon gaan denken, maar ze wisten in die tijd nog, dat ze zich 

voor het levende denken in de mysterieplaatsen moesten overgeven aan het goddelijke. In de 

middeleeuwen kwamen de dogma’s, die via de verstandsgemoedsziel uiteindelijk leidde tot de 



huidige abstractie. Steiner gaf aan, dat deze dode intelligentie de weg van het Ahrimanische 

opgaat als het denken niet met opstandingskrachten vervuld wordt. In die zin staat de 

bewustzijnsziel in het verlengde van de Christusimpuls. Die ontwikkeling helpen gaan had hij 

voor ogen met vrijeschool-onderwijs.  

 

   In het vrijeschool-onderwijs en in de rest van het onderwijs zijn echter weer steeds meer de 

verstandskrachten binnengedrongen. Niet alleen door de maatschappelijke druk van buiten, 

maar ook doordat de sociale impuls nog onvoldoende individueel geëigend is binnen de 

scholen. De bewustzijnsziel wordt nog te veel met verstandskrachten verwoord. In mijn ogen 

is het nodig om de beleving van de bewustzijnsziel veel directer zelf te gaan ervaren, zoals ik 

zelf de fenomenologie van binnenuit ondervond. Daarvoor schreef ik eerst het boek “De Wil 

van U, de 7 fasen van de Theorie U in de vrijeschoolpedagogie” en nu “Leerkracht van de 

Opkomende Zon”, dat bij Stichting Vrije Opvoedkunst gedrukt en te bestellen is. 

   Leerkracht van de  

                           opkomende zon     

                   

                         Een pleidooi voor levend onderwijs 
   Ik schreef het met name ook vanuit mijn zorg voor de kinderen, die nu geboren worden en 

die met het voortschrijden van de tijd al meer opschuiven richting ontwikkeling van de 

bewustzijnsziel. Steiner beschrijft hoe hun zielen al voor hun geboorte bijna weerzin voelen 

om in die verstands-intelligentie te moeten duiken. Voor de bewustzijnsziel zijn net als bij de 

fenomenologie de directe gewaarwordingen belangrijk, om die als ‘waarnemingsorgaan’ te 

kunnen gebruiken, zodat het wezenlijke uit de ‘cocon’ van de verstandsziel kan breken en 

zich zelf kan uitspreken, zoals we dat ook hebben leren kennen bij de kinderbespreking van 

Jaap van der Weg. Onze gewaarwordingen zijn echter, anders dan in de Egyptische tijd, 

helemaal los gekomen van de zinvolle samenhang waar de traditie nog een overblijfsel van 

was, zodat we vrij een individuele ontwikkelingsweg kunnen gaan. Met het terecht wegvallen 

van die oude tradities verdwalen de kinderen echter in de chaos  van gewaarwordingen in 

deze tijd. Naast dat we  de kinderen in hun opvoeding nu bewust nieuwe zinvolle gewoontes 

geven, zoals het gewoonteleven in de klas en de jaarfeesten, moeten we ze als ouders en 

leerkrachten tegemoet komen, door zelf bewust die stap naar de bewustzijnsziel te zetten, 

waar zij die drempel al onbewust over aan het gaan zijn. 



   Zoals je na het geven van een periode achteraf kunt bedenken, hoe je hem eigenlijk had  

willen geven, geef ik in mijn boek een vooruitblik voor hoe ik het zou doen, als ik weer 

opnieuw zou beginnen. Als achtergrond gebruik ik de Theorie U - die de stap naar de 

bewustzijnsziel voorbereidt door 1. meerdere perspectieven te zoeken, 2. je gevoel uit te 

spreken om dat als waarneming te kunnen gebruiken, en 3. vervolgens los te laten -  en ik 

gebruik het vierledig mensbeeld. Van daaruit verzamel ik verschillende perspectieven,  

                        
waaraan de te zetten stap naar de bewustzijnsziel invoelbaar wordt. Door perspectieven uit 

verschillende invalshoeken te gebruiken, haal ik de ons bekende ‘verstandslogica’ eruit, zodat 

de stap naar de bewustzijnsziel zich in de lezer zelf zal kunnen voltrekken. Hieronder enkele 

van deze perspectieven: 

- De kenmerken van de huidige generatie worden geduid en wat dat van ons vraagt. Ook 

wordt er stil gestaan bij het mysterie van ons ‘ik’.  

- Aan de orde komen de voorwaarden voor salutogenese, die net als bij de stap naar de 

bewustzijnsziel, het helende uit jezelf bewerkstelligen. De voorwaarden daarvoor zijn 

vergelijkbaar met de oud-christelijke inwijdingsweg.  

- Nieuwe kwaliteitskenmerken worden onderzocht, zoals relatie maken en zien hoe 

daaruit ontwikkeling en eigen initiatief ontstaan, en herkend wordt hoe de nadruk op 

‘proeven en verteren’ leggen i.p.v. ‘zien en maken’ je perceptie verandert. De samen-

hang van inspiratie en intuïtie met resonantie en synchroniciteit wordt aangestipt. 

- Nieuwe sociale impuls-initiatieven worden besproken zoals intervisie bij elkaar in de 

klas of voorwaarden voor feedback. Het gevaar van inflatie van het ik wordt benoemd, 

wanneer idealen omarmd worden, zonder de praktische authentieke eigening ervan. 

- Aangezien een opening maken naar het geestelijke, dat nog impliciet is en zich moet 

gaan uitspreken, een individuele weg is, wordt stilgestaan bij welke taal daarbij 

passend is, met ervaringen daarmee uit de alchemie en  de hedendaagse Jungiaanse 

praktijk. 

- Er wordt besproken wat er allemaal in verschillende psychologische richtingen 

ontwikkeld is om je gevoel als waarnemingsinstrument te kunnen inzetten. 

- Het benutten van de nachtwerking, waarin het geestelijke zich op een onbewuste wijze 

uitspreekt, wat toch richting geeft aan ons bewuste handelen, wordt vergeleken met de  

nachtelijke zonnereis uit de Egyptische Amduat, om daar aanwijzingen uit te halen. 



- Gekeken wordt wat helend werkt om je doorwerkte wezensdelen tot z’n recht te laten 

komen, hoe op meerdere fronten kunst herkend wordt als therapeutische kracht voor 

ontwikkeling, hoe je al vroeg het ik van het kind in het onderwijs kunt betrekken, 

rekening houdend met de leeftijdsfasen, en hoe het succes van Nelson Mandela ook 

door loslaten ontstond. 

- Vanuit de Mani-intentie, die het kwaad omarmt om heelheid te bewerkstelligen en 

daar weer leven in te brengen, wordt het vrijeschool-onderwijs nieuw weergegeven in 

bewoordingen uit de Theorie U. 

- Stappen die nodig zijn om concreet de bewustzijnsziel te naderen worden heel 

praktisch beschreven in de krijgerstraditie van de Tibetaanse Shambhala. De 

opstandingskrachten voor het levend maken van kennis heet daar de frisheid van de 

opkomende zon, zoals wij “De morgen zal voor zichzelf zorgen” kennen. Ieder 

hoofdstuk wordt samengevat met één van deze krijgerkwaliteiten.  

- In het laatste hoofdstuk geef ik de samenhang van deze krijgerkwaliteiten met de 

bewustzijnsziel en de Antroposofische menskunde. Het berijden van ‘windpaard’ en  

                                          
het creëren van het magische realiteitsveld ‘wangthang’ wordt vergeleken met les 

geven. Ik schets waarom het ontwikkelen van coachingskwaliteiten in het krijgerschap 

de kwaliteit van het vrijeschool-onderwijs het sterkst zal bepalen, zodat ieder zijn/haar 

eigen weg kan gaan vanuit zijn/haar eigen beginpunt. Eén van de belangrijkste 

elementen voor de ontwikkeling van de bewustzijnsziel is de mijmertijd, die 

pedagogiek hoofddocent Wilma Meijer voor kinderen benoemt als ‘quality time’ en 

welke door Jungiaan Hillman beschreven wordt als de realiteit van ‘nog geen 

bedoeling hebben’. Het is terug te vinden in de wijsheid van Lao Tse:     

       “Het juiste onderricht is het niet-juiste. 

                        Hoe groot ook je kennis, 

                       Wezenlijk is het raadsel.” 

 

   Een troost is, dat als je aan het eind van een periode beseft hoe je het eigenlijk had willen 

doen, je het goed hebt gedaan. Dan ben je in ontwikkeling geweest. En juist het zelf en samen 

in ontwikkeling zijn is wat overkomt bij de kinderen. Ik lever hiermee dus geen blauwdruk af. 

Als iets hieruit je inspireert, draagt het bij aan een ontwikkeling, die zelf toch zijn eigen weg 

gaat en zich door onze inspanningen zal uitspreken. Dan rest mij nog ieder te bedanken voor 

de ruimte die ik voor m’n werk gekregen heb en voor het mooie afscheid. 

                      Henk Kranenborg 


