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Opvoedkunst op basis van ware menskunde
Karakteristieke kenmerken van de moderne cultuur: expe-
rimenten aan uiterlijke fenomenen en het zich distantië-
ren van de mens door de mens. – De onderverdeling van 
de mens in lichaam, ziel en geest als basis voor de op antro-
poso�cshe geesteswetenschap berustende menskunde. 
Over de samenwerking van de leraarsziel met de kinder-
ziel. Over de noodzaak dat de opvoeder zijn hele mense-
lijk aardeleven in de hand neemt, en niet alleen een kleine 
levensfase. Fundamentele zaken omtrent het verband 
van het ongebreidelde temperament van de leraar met de 
lichamelijk-psychisch-geestelijke constitutie van het kind 
en later optredende ziekteverschijnselen. Pedagogische 
gezichtspunten voor de afzonderlijke ontwikkelingsfasen 
van het kind: in de eerste zevenjaar is het belangrijkste de 
mens, in de tweede zevenjaar de in levende levenskunste-
naarschap overgaande mens; in de derde zevenjaar vraagt 
het kind wat men zelf hee� geleerd.



tweede voordracht  41
Stuttgart, 9 april 1924 

Leren lezen in de ontwikkeling van de mens. Didac-
tiek en de levensvoorwaarden voor de pedagogie
Over het probleem van de door de wetenschap steeds 
geëiste bewijsvoering en de desbetre!ende grondhouding 
van de geesteswetenschap. Het kind als een soort zintui-
gorgaan. De erfelijkheidskrachten in relatie tot het totale 
wezen van het kind. De invloed van de krachten die de 
mens uit zijn vooraardse leven meebrengt. Het religieuze 
beleven van het kind en de religieuze gezindheid van de 
leraar. Opmerkingen in verband met ‘Het grote raadsel’ 
van Maeterlinck. Het kind in zijn relatie tot zijn omge-
ving in de periode vóór de tandenwisseling. Het kind als 
artiest. Over de betekenis van het beeldend vormgegeven 
onderwijs behandeld aan het voorbeeld van het aanleren 
van de letters. Het leerplan als een kopie van wat men aan 
de ontwikkeling van de mens kan a#ezen.

derde voordracht  67
Stuttgart, 10 april 1924, ’s ochtends

Het leren begrijpen van de wezensdelen
door boetseren, muziek en spraak
Over het juiste ‘lezen’ in de menselijke natuur, beschre-
ven aan de bewustzijnsontwikkeling van de mens. Enkele 
resultaten van ‘innerlijk schouwen’ van het wezen van het 
kind vóór en na de tandenwisseling; de betekenis van de 
ademhaling en bloedsomloop voor de ontwikkeling tus-
sen tandenwisseling en geslachtsrijpheid, en de daaruit 
volgende pedagogische consequenties aan de hand van 
o.a. het voorbeeld van dikkere en dunnere kinderen. – De 
kunsten en hun relatie met de wezensdelen van de mens: 
het zich-inleven in het plastisch vormgeven als voorberei-
ding op de etherische mens; het begrijpen van het astraal-
lichaam door innerlijk beleven van de intervallen; het 
begrijpen van de Ik-organisatie door de spraak. 



vierde voordracht  89
Stuttgart, 10 april 1924, ’s avonds

De kunstzinnige aanpak van lesgeven
Over de betekenis van de door de leraar ‘steeds opnieuw te 
beleven wereldbeschouwing’ voor het opvoeden en lesge-
ven. Waarom het leren schrijven aan het leren lezen vooraf 
moet gaan. Het inrichten van het periodeonderwijs. Het 
erbij betrekken van de kosmos in het wereldbeeld van de 
opvoeder, getoond aan de hand van de ontwikkeling van 
de planten: Goethes metamorfosevisie; uitbreiding en 
samentrekking als spiegelbeeld van kosmische krachten 
in de plant; het inwerken van zon en maan op de plan-
tengroei; de aarde als levend wezen; kosmische inzichten 
als basis voor het kunstzinnig-beeldend vormgeven van 
de lesstof. – Over de betekenis van de diervormen in hun 
relatie tot de mens (stier, leeuw, adelaar, mens). Het bele-
ven van de vrijheid en de daarmee verbonden opgaven van 
de opvoeder.

vijfde voordracht  113
Stuttgart, 11 april 1924

De morele opvoeding 
Pedagogie en de volwassen mens
De vernieuwing van het enthousiasme uit een in de geest 
gepakte wereldkennis. In de eerste zevenjaar: het bevor-
deren van de ‘religieus te noemen overgave’ van het kind 
door een priesterlijk wijze van opvoeden. In de tweede 
zevenjaar: het herleven van deze overgave op een hoger 
psychisch niveau, zodat het natuurlijk kunstzinnig ont-
vangen van de wereld wordt ontwikkeld. De opvoeder als 
autoriteit in verband met de morele ontwikkeling van het 
kind. Opvoeding als zelfopvoeding, subjectief en objec-
tief. De uitwerking van de opvoeding op latere levensfa-
sen. De spreuk ‘In de ban van de stof raken …’.
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