
 
 

Menskundeweek 2017 
Ma. 24 - vrij. 28 juli 

Studie- en voorbereidingsweek 

voor leerkrachten van vrije scholen 

 

Hoe kan ik mijzelf tot een levendige bron maken van waaruit de werkvormen en 
oefeningen weer gaan opborrelen? Hoe kan ik mij intiemer verbinden met de 
kinderen en hun proces ? 

Meer menskunde! 

In deze voordrachten die in deze week behandeld worden, draagt  Rudolf Steiner de 
uitgangspunten van ons Vrije schoolonderwijs aan ons over. Hij beschrijft hoe intiem 
de processen verlopen tussen leerkracht en leerling. Hoe groot het belang is waarom 
wij doen wat wij doen en inzien waarom wij dit doen.  Heel duidelijk wordt weer hoe 
belangrijk het Vrije schoolonderwijs is voor de kinderen in deze tijd. Wanneer je deze 
voordrachten hoort weet je weer waarom je het doet! Maar ook welke 
verantwoordelijkheid je draagt! Een hart onder de riem voor iedereen die weer een 
jaar lang hard aan zijn of haar pedagogiek en didactiek heeft gewerkt en het vrije 
schoolonderwijs overeind heeft weten te houden in deze tijd. Ook een impuls om het 
komende jaar dit goede werk weer te gaan dragen. Dit hoeft niet alleen maar samen 
met al die andere collega’s die de menskunde in hun hart dragen en innerlijk 
levendig willen houden. 

Opzet 

Opvoeders, leerkrachten en geïnteresseerden krijgen in deze menskundeweek de 
achtergronden van de Vrije School pedagogie aangeboden onder de inspirerende 
leiding van Marcel de Leuw. 

1. De voordracht wordt door Marcel voorgelezen in het Nederlands 
2. Na de euritmie gaan we in gesprek over de voordracht 
3. Na de lunch volgt een kunstzinnig deel dat aansluit op de inhoud 
4. In het vrije deel is er mogelijkheid voor eigen werk of een gezamenlijk thema 
5. Na het avondeten is er nog verdieping over de voordracht door Marcel 
6. Muzikale afsluiting 



In de middag  is er gelegenheid om de inhoud te verdiepen en/of je eigen 
voorbereidingen te maken voor het komende schooljaar. 

Menskunde 

In de eerste plaats studeren we dus de Menskunde. Dit jaar behandelen we de vijf 
voordrachten gehouden te Bern april 1924, GA 309. Deze zijn specifiek voor 
leerkrachten bedoeld. (zie inhoud voordrachten) 

In de ochtend gaan we samen door de voordrachten heen. Dat betekent dat we 
dagelijks één voordracht doornemen. Marcel de Leuw zal de voordrachten al 
vertalend in het Nederlands voorlezen.  

Inhoudelijk: 

Eerste voordracht: 

Door de opvoeding het geestelijke in de mensenziel bewerkstelligen als antwoord op de 
sociale chaos van deze tijd. Het erfelijkheidslichaam als model voor het nieuwe organisme. 
Het kind is helemaal zintuigorgaan. Bij het kind schuift al het zielsmatige in het fysieke naar 
binnen. Stofwisselingsstoornissen rond het 40ste en 50ste levensjaar als gevolg van het 
cholerische temperament van de opvoeder. Ziekmakende storingen van het bloed als 
uitwerking van het melancholische temperament. Hersenzwakte als uitwerking van het 
flegma. Gebrek aan vitaliteit als uitwerking van het sanguinische temperament. We moeten 
de kinderen levende beelden bijbrengen. 

Tweede voordracht: 

Uit het natuurwetenschappelijke denken kan geen werkelijke Menskunde komen. Waken is 
winterhoedanigheid in het organisme, slapen, zomerhoedanigheid. Voorstellingsoefeningen 
om de denkvaardigheid te ontwikkelen. Denken in het etherlichaam. Het kind is een 
nabootsend wezen; het natuurlijk, religieuze leeft in hem. Het neemt in de geste en de blik 
het morele in de omgeving waar. 

Derde voordracht: 

Levensmetamorfoses. Seminaropleiding: beeldend modelleren ontwikkelt ruimtegevoel. 
Begrijpen van het astraallichaam door innerlijk muziekbegrip. Begrijpen van de ik-organisatie 
door innerlijk spraakbegrip. Isolering van het etherlichaam en de ontwikkeling van het 
denken tijdens de tandenwisseling. In het onderwijzen moet nu het beeldende principe 
werken. 

Vierde voordracht: 

Het zelfstandig worden van het geest-zielewezen in het kind. Na de tandenwisseling werkt 
de autoriteit van de opvoeder. Uitgaan van de som bij het optellen. Na de geslachtsrijpheid 
wordt de causaliteit ervaren. Plantkunde en dierkunde. 

Vijfde voordracht: 

Het optillen van het tijdelijke  in het eeuwige, door de opvoeding. Tegen het 12de levensjaar 
ontwikkelt zich pas het gevoel voor causaliteit, dan pas kan het fysiek-chemische worden 
aangeleerd. Met de geslachtsrijpheid ontwaakt pas het intellect. De werkzaamheid van de 
maan- en planetenkrachten in de groei van de planten. 

Algemeen 

De vertaalde inhoudsopgave van hierboven is gevonden op de site van Pieter Witvliet. Ook 
zijn gehele vertaling van deze vijf voordrachten is te vinden op: 
https://vrijeschoolpedagogie.com 

 

https://vrijeschoolpedagogie.com/


Vrij werkdeel 
In de middag is er een ‘vrije ruimte’ van 3 uur tot aan de avondmaaltijd. Voordat dit 
deel begint wordt er in de kring geïnventariseerd wie op een bepaald thema door wil 
gaan of iets anders wil gaan doen. Hierbij kunnen we elkaar inspireren en/of van 
elkaar leren. Samen weten we veel. Iedere dag kunnen zo andere werkgroepen 
rondom verschillende personen ontstaan.  Natuurlijk kan eenieder ook even tijd voor 
zichzelf nemen en zich terugtrekken. Deze tijd is ook bedoeld voor mensen die hun 
komend schooljaar praktisch willen gaan voorbereiden. Op school kan iedereen zich 
op de wifi aansluiten om online te werken. 

 

 
Euritmie 
Tussen de lessen door gaan we de inhoud van de voordrachten ondersteunen  door 
de euritmie. We zijn verheugd dat Djenna Storm dit weer verzorgd. Haar open en 
adaptieve manier van werken schept de gelegenheid voor iedereen om aan te 
sluiten. 

 

Middag en Avonddeel 

Twee keer per dag gaan we de inhoud van de voordracht verdiepen. We gaan in 
gesprek waarbij vragen gesteld kunnen worden. Marcel de Leuw zal deze twee 
verdiepingen leiden. 

 

Muziek 

Na de avondverdieping worden we getrakteerd op pianomuziek van Pianist Anto Bayram 
Karamenderes die ook de euritmie zal begeleiden. 

Pianist Anto Bayram Karamenderes werd geboren in 1989 in Sofia te Bulgarije. Hij kan gezien worden 

als een aanstormend talent. Zijn virtuositeit en muzikaliteit zijn uitzonderlijk. Hij won diverse 
internationale prijzen zoals de eerste prijs en Grand Prix op het derde ‘Varna Internationaal Piano 

Competitie’ (2006),  de tweede prijs van de ‘Bach Competitie’ (Plovdiv 2011) en de derde prijs voor 
‘Young Virtuosos’ (Sofia 2012). Hij is afgestudeerd voor zijn Masters diploma bij Prof. Naum Grubert 

aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Uniek aan Anto is dat hij naast zijn klassiek 
repertoire ook een goed jazzmusicus is. Hij zal voor ons iedere avond vanuit een bepaald thema 
een variatie van verschillende muziekstukken spelen. Hiermee sluiten we iedere dag af. 

 

Studieweek/dagen; 

We begrijpen dat het niet voor iedereen mogelijk is om een gehele week mee te 
draaien. Daarom is het toegestaan om ook enkele dagen mee te draaien. 

 

Aanmelden 

via e-mail: peter.evers@rudolfsteinereducare.nl 

O.v.v.  Naam(namen ) van de deelnemer(s) en  evt. naam school, instelling 

Overnachting 

Eventueel zullen er woningen bemiddeld worden van ouders die op hun huis ter 
beschikking stellen of het prima vinden om jullie als gast te ontvangen.  Voorkeur 
voor zulk een slaapplaats aangeven via de mail. Wanneer deze vergeven zijn aub 

mailto:peter.evers@rudolfsteinereducare.nl


zelf iets regelen bij een van de gezellige B&B ’s in de buurt van Venlo of campings.  
De cursus is inclusief biologische lunch en diner. Tussendoor is er altijd koffie, thee, 
sap met koek. Specifiek dieet bij aanmelding aangeven aub. 

 

Plaats: Rudolf Steiner Educare te Venlo, Zustersstraat 25, 5914 XX Venlo 

Cursus leiders: Marcel de Leuw (inhoudelijk) en Djenna Storm (euritmie) 

Kosten: €250, - voor de hele week of €60,- per losse dag. Dit is inclusief lunch en 
diner. 

Geld overmaken op 

IBAN: NL 41 INGB 000 5397623 

T.n.v.: St. Pallas, o.v.v. Menskunde Zomerweek 2017 + naam deelnemer 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gastschool 

Rudolf Steiner Educare: 

Annie Storm en Peter Evers 

 

 

Dagindeling: 

Tijd Onderdeel Docent  

9.00u samenzang Peter 
Evers 

 

9.15u Menskunde, 
voordracht 
lezen 

Marcel 
de Leuw 

 

10.15u Pauze   

10.30u Euritmie Djenna 
Storm 

 

11.15u Menskunde, 
bespreking 

Marcel 
de Leuw 

 

12.15u Lunch   

13.00u Kunstzinnig 
werken 

varia  

14.00u  Euritmie Djenna 
Storm 

 

14.45u Pauze   

15.00u Vrij Werkdeel   

18.00u Avondmaaltijd   

19.00u Menskunde 
verdieping 

Marcel 
de Leuw 

 

20.00u-
20.30u 

Muzikale 
afsluiting 

Anto 
Bayram 

 

 


