geven en dat daardoor de foetus zich een
aangeboren vaardigheid verwerft: “Informatie en emotie die slechts in één toon of
één woord verborgen ligt, zoals gevoelens
van liefde, zorgzaamheid (emotional wisdom) stromen op deze wijze naar het kind
toe”.
Sommige vrouwen hebben een voorliefde
voor het lezen van sprookjes of gedichten.
Ook de positieve werking van muziek op
ongeborenen is bewezen: het werkt harmoniserend. Door de muziek wordt een extra
omhulling aan het kind geschonken, die
vooral werkzaam is wanneer de moeder zelf
zingt. Wiegeliedjes die tijdens de zwangerschap regelmatig gezongen worden, kunnen na de geboorte een zeer rustgevende
werking op huilende baby’s hebben.
Ook muziektherapie schept vele mogelijkheden. Dat muziek een intensieve werking
op het gehoor van het ongeboren kind
heeft, wordt duidelijk aan de volgende

voorbeelden. Een Amerikaanse dirigent
wiens moeder celliste was, kende alle
cello-stemmen van grote werken uit zijn
hoofd, omdat hij ze al in de baarmoeder
gehoord had. Een operazangeres van wie
het eerste kindje tijdens de geboorte een
hartstilstand kreeg, begon uit volle borst te
zingen waardoor het hartje weer begon te
slaan. Een andere moeder was in een soortgelijke situatie en riep: Vertrouwen, vertrouwen! waardoor het hartje ook weer begon
te kloppen.
In Oost Afrika is er een stam waar een kind
zich aankondigt, wanneer de aanstaande
moeder voor de eerste keer aan een kind
denkt. Zij gaat dan alleen onder een boom
zitten en luistert naar haar hart of zij het lied
van het kind kan horen. Hoort zij het, dan
keert zij terug naar haar dorp en zingt het de
aanstaande vader voor. Bij de conceptie zingen zij het lied en nodigen het kind uit om
in te stemmen. Later zingen zij het kind toe

dat in de baarmoeder groeit. Ook de vroedvrouwen van het dorp leren het lied kennen,
zodat zij het kind bij de geboorte kunnen
toezingen. Na de geboorte leert het hele
dorp het lied. Telkens wanneer het kind
onrustig is of zich bezeert, wordt dit lied
gezongen, het schenkt rust en vertrouwen.
Op het sterfbed zingt de familie het lied een
laatste keer.
Kinderen kondigen zich aan
Het innerlijk luisteren naar wie geboren wil
worden en het bewust scheppen van rustpunten in ons dagelijks leven maken ver-

wachtende ouders meer ontvankelijk voor
de geest. Er zijn ouders die van hun kind
dromen (zie het boek: ‘Gespräche mit
Ungeborenen’ door D. Bauer e.a., Uitg.
Urachhaus). Na de geboorte herkennen ze
het kind zoals ze het in hun droom hebben
gezien. Ook horen ze vaak de naam. Andere
ouders beschrijven de ontmoeting met een
engel en hoe deze hun kind naar de aarde
draagt. De geestelijke wereld kondigt zich
aan met een veelheid van beelden en stemmen. Zo wordt duidelijk dat in het woord
verwachting tegelijkertijd ook de achting
verborgen ligt.

Altijd van de zon
Een vijfjarig kind zegt, kort na een ernstige longontsteking met hoge koorts, tegen zijn
moeder: “Mam, weet je, als je in de hemel bent, dan bent je van licht, licht van de zon,
net als de engelen. Maar hier op de aarde ben je van kracht van de zon. Want dat
zeggen jullie toch altijd, dat je kan groeien van brood of van een appel, omdat daar de
kracht van de zon in zit. Nou, moet je kijken hoe ‘n sterke armen ik heb! Als je
geboren wordt, dan word je van licht tot kracht. En als je sterft, dan word je van kracht
tot licht. Zo gaat dat. En weet je hoe ik d’r aan kom? Ik heb dat helemaal zelf bedacht.
En jij hoeft er niks van te zeggen of het waar is, want ik weet dat helemaal zelf.”
Wanneer u een ervaring uit de religieuze opvoeding van uw (klein)kind wilt delen met de
lezers van ‘In beweging’, stuur uw bijdrage (max. 200 woorden) dan naar het redactieadres,
zie binnenzijde vooromslag.

Kersttijd
Over de drie tekens boven het altaar in de Kersttijd
door Ernst Terpstra (geestelijke in Amsterdam)
Twaalf dagen per jaar hangen hoog boven
het altaar, nog boven de boodschap van de
engelkoren, goudglanzend de letters K M B.
Uit het dagelijks leven zijn deze tekens ons
als letters vertrouwd en juist daarom op
deze plaats merkwaardig, raadselachtig.
Ons verstand heeft de neiging dit raadsel te
willen oplossen en denkt misschien het eerst
aan een afkorting. Maar de ruimte bij het
altaar, waarin het Woord zich wil ontvou-
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wen en werkzaam worden, lijkt wel het
minst geschikt voor afkortingen. En als het
hier niet om een afkorting gaat, waarom
gaat het dan wel?
Een vruchtbare ingang tot het gaan begrijpen van deze drie schrifttekens en hun
boodschap, is het om ze te nemen voor wat
ze zijn en er niet van alles achter te zoeken:
de K is niets anders dan de K, de M niets dan
de M, de B niets dan de B. Wie zich deze
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beperking oplegt, wordt ontvankelijk voor
het besef dat het bij deze tekens niet gaat
om letters die gelezen moeten worden,
maar om klanken die klinken en gehoord
willen worden. Een nieuwe wereld opent
zich. Boven het Kerstaltaar bevinden zich
klanken: boven de boodschap van de engelen, in het gebied van de sterren en de
scheppende geestwezens. En zij vertellen
erover, dat in dit gebied geen rust en eeuwig
zwijgen heersen, maar dat daar iets gebeurt,
iets tot stand wordt gebracht, dat zich uitspreekt in K – M – B.
Wie probeert het karakter, het gebaar van
deze drie klanken te begrijpen door ze zelf
na te vormen – al sprekend of met de klankgebaren van de euritmie –, merkt al spoedig
dat het hier gaat om drie heel verschillende
karakters. Bij de K-klank staat iets tegenover
ons als een krijger of een koning, iets dat
kracht bezit en ons confronteert. Iets om
rekening mee te houden, waar je niet
omheen kunt. Heel anders is het gebaar van
de B, de donkerste van de drie klanken: ronder dan de K, beschuttend, bevestigend,
basaal. De B confronteert niet zoals de K,
maar rust in zichzelf, is
bestendig.
Nog weer anders is tenslotte het klankgebaar
van de M. Het is de klank
waarmee baby’s in vele
talen hun moeder aanduiden (‘mama’), die we
voortbrengen als we iets
eten dat ons heel goed
smaakt (‘mmm’). En
wanneer we iemand zoenen, staat onze mond in
de M-stand, ook als we
de klank zelf niet produceren. In alle drie situaties
drukt het M-gebaar uit
dat we een verbinding
aangaan met wat ons
dierbaar is. In de euritmie
wordt deze klank vertolkt
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door middel van een milde, vloeiende beweging, tegelijkertijd naar je toe en van je af,
waardoor een ontmoeting, een gesprek, een
verbinding ontstaat. De M-klank past bij het
harmonisch weven van elkaar helpende
machten, in een proces van één worden met
elkaar.
Zo spreekt uit de ruimte boven het altaar
een drieheid van krachten tot ons, die elkaar
aanvullen en wederzijds dragen. We kunnen
vermoeden dat ze ons willen wijzen op de
goddelijke Drieëenheid zelf: de Vader die de
basis vormt van alle zijn, de Zoon die zich
liefdevol met de mensen wil verenigen en de
Geest die consequent en met reinigende
kracht de waarheid laat stralen. Zo kunnen
we in de klanken K – M – B beleven, dat
gedurende de Kersttijd een openbaring van
de drieënige Godheid boven de aarde
opglanst.
In de namen die de traditie heeft gegeven
aan de priesterwijzen, die met hun geschenken de pasgeboren Koning komen aanbidden, begint de goddelijke Triniteit nu ook uit
mensenzielen en -geesten op te lichten:
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Kaspar, Melchior en Balthasar. Wat de goddelijke wereld in hun wezen heeft geplant,
hebben ze in zich opgenomen en tot ontwikkeling gebracht. Daardoor zijn ze waardig geworden om aan de op aarde geboren
godszoon hun gaven te brengen.
In verschillende landen bestaat nog steeds
de eeuwenoude gewoonte, dat kinderen of
volwassenen op 6 januari met Driekoningen-liederen langs de huizen gaan en
met krijt boven de deuren schrijven C * M *
B, als een huiszegen voor het nieuwe jaar.
Deze letters worden dan voorafgegaan en

Kennismakingsinterview
De levenskracht van het religieuze
door Judith van der Bend (gemeente Amsterdam)
Vorig jaar werd Karel Jan Tolsma gewijd tot priester in de Christengemeenschap en uitgezonden naar de gemeente Almaar. Oud-redacteur Judith van der Bend zocht hem op voor
het gebruikelijke kennismakingsinterview.
Karel Jan Tolsma wordt in 1971 geboren.
Zijn wieg staat in De Bilt, op het landgoed
Sandwijck in een klein wit ‘kasteeltje’. Zijn
vader is daar hortulanus: beheerder van de
botanische tuinen van de Universiteit
Utrecht. “Hij bracht mij de liefde voor plantenwereld bij”, herinnert Karel Jan zich. Zijn
moeder zorgt voor het gezin en begint pas
later aan een eigen beroepsleven. Hij
omschrijft het gezin als ‘gedegen gereformeerd’, maar benauwend was het er niet:
hij ervaart het als een ‘veilig nest’.
Naast het landgoed is verder nog een boerderij met een gezin met kinderen in dezelfde
leeftijd. Zijn geboortegrond stelt Karel Jan en
zijn twee oudere broers in de gelegenheid hun
jeugd voornamelijk buiten door te brengen
“Al vroeg wilde ik de wereld in”, vertelt hij.
“Als klein jongetje ging ik er al op uit en vaak
werd ik verder van huis aangetroffen dan de
bedoeling was.”
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gevolgd door de cijfers van het nieuwe
kalenderjaar (voor dit jaar dus: 20 * C * M
* B * 11). Een gangbare verklaring voor
deze letters is, dat het hier niet alleen gaat
om de initialen van de koningen, maar om
een afkorting van de Latijnse bede ‘Christus
Mansionem Benedictat’: Christus zegene
deze woning. In het licht van wat in het
voorafgaande over de drieklank K – M – B
werd gezegd, kunnen we het zo formuleren:
in deze oude christelijke huiszegen klinkt de
goddelijke Drieëenheid, als haar inspirator,
door.
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Na de christelijke lagere school gaat hij naar
het VWO in Utrecht. Zijn wereld wordt groter. Hij raakt geïnteresseerd in literatuur,
leest veel en ontwikkelt hieraan een eigen
binnenwereld. “Maar daarnaast was ik nog
steeds graag buiten. Ik maakte hele tochten
over de Utrechtse Heuvelrug, met mijn
vogelboek en verrekijker.” In toenemende
mate krijgt hij moeite met het schoolgaan:
het eindexamen komt op hem af als
‘een burgermansdiploma’. “En daarna een
studie voor een goede baan met een
goed pensioen? Het toppunt van burgerlijkheid!” Karel Jan pauzeert even en citeert
dan met verve Nietzsche’s Zarathustra:
“Sterveling, denkt gij dat het leven anders
kan en anders moet, plant vandaag nog
de kiem van uw hoogste verwachtingen,
want werkelijk u moet nog chaos in u dragen om eens een dansende ster voort te
brengen”.
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