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MEDITEREN MET KINDEREN: EEN KLEINE THEORIE 
 
 
1. INLEIDING 
 
Mediteren is in. Een blad als Happinez – het noemt zichzelf een mindstyle magazine – besteedt er 
aandacht aan, maar ook het tweewekelijks opinieblad voor geloof en samenleving VolZin laat zich 
niet onbetuigd. Boekhandels hebben er veel kast- en plankruimte voor ingericht met etiketten als 
‘spiritualiteit’, ‘meditatie’ of ‘esoterie’. Tik bij Google ‘meditatie’ in en er komt een ongelooflijk 
aanbod op je af. 
Een vluchtige blik langs alles wat zich op dit gebied aandient, geeft mij de volgende gedachte in: 
rijp en groen veroveren de markt. Het komt erop aan kritisch te zijn en het kaf van het koren te 
scheiden. Goede vormen van meditatie zijn als voedsel voor je spiritualiteit. Met spiritualiteit wor-
den hier geen ‘zweverige toestanden’ bedoeld, maar iets heel ‘aards’: wat jou energie geeft, wat 
jou in beweging zet, wat jou motiveert om een goed mens te zijn, dát is spiritualiteit. 
 
Mediteren heeft ook de basisschool bereikt. Op drukke kinderen die in een hectische samenleving 
constant geprikkeld worden, heeft meditatie een kalmerende en rustgevende uitwerking. Voor veel 
leerkrachten is dat hét argument om ermee aan de slag te gaan. 
 
In dit stuk over meditatie hoop ik een dubbele pretentie waar te maken: enige samenhang aanbren-
gen in de chaos en meditatie ‘aarden’, dat wil zeggen: met beide benen op de grond zetten. 
 
 
2. WAT IS MEDITEREN? 
 
Over mediteren wordt zo verschillend gedacht, dat een sluitende definitie niet mogelijk is. In de 
vele omschrijvingen die ik gelezen heb, komen bepaalde gedachten steeds weer terug. Die wil ik 
nu verwoorden: meditatie is een verhoogde vorm van concentratie, het is ‘met aandacht naar je 
denken gaan’, het is ‘je concentreren op je lichaam, zintuigen en ademhaling’ .... De volgende om-
schrijving vind ik heel treffend: ‘Mediteren is je denkmachine stopzetten.’ Wie kent dat niet, die 
constante gedachtestroom, dat steeds maar volle hoofd? Wanneer is je hoofd echt leeg? 
Ik heb me laten vertellen, dat mediteren de productie van alfagolven in de hersenen verhoogt en die 
van bètagolven verlaagt, waardoor een toestand van rust ontstaat met een lagere hartslag, vertraag-
de ademhaling en een ontspannen lichaam. Of het écht zo is, weet ik niet, maar ik zou het graag 
willen geloven. In ieder geval zal mijn verdere speurtocht deze neurobiologische kant opgaan. Mis-
schien wordt bij het mediteren de rechter hersenhelft, die van de synthese, meer aangesproken dan 
de linkerhelft, die meer gespecialiseerd is in analyse en dus sequentieel denken. 1 
 
Voor mij is mediteren een koepelbegrip. Ik reken er alle vormen toe die op enigerlei wijze de pre-
tentie hebben met de ‘binnenkant’ van de mens bezig te zijn: mandalatekenen, yoga, zenmeditatie, 
maar ook sacred dance, klankschalentherapie enzovoort. 
                                            
1 Vrij geïnterpreteerd naar hoofdstuk 9 ‘Hersenen en bewustzijn’ uit: Nelissen, M. (2009), De bril van Darwin. Op zoek naar de wortels van ons 
gedrag. Tielt: Lannoo. 8e druk. 
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De meeste vormen van meditatie waar wij mee in aanraking komen, stammen uit grote oosterse 
wereldbeschouwingen als het hindoeïsme en boeddhisme. Daar zijn ze al eeuwen lang een inte-
graal onderdeel van de cultuur en zijn ze gericht op de kosmos, het ‘grotere verband’ en de ge-
meenschap.  
In onze westerse cultuur krijgen ze de inkleuring van het individualisme en secularisme. Want wie 
van ons denkt bij meditatie spontaan aan ‘kosmische verbondenheid’ of God? 
Jammer vind ik het, dat meditatie soms zó’n hype is, dat christelijke meditatie over het hoofd 
wordt gezien. Deze treffen we, gelukkig, nog aan in kloosters: monniken en nonnen zingen op een 
psalmodiërende toon, dat wil zeggen volgens een sobere, ingetogen en tot inkeer stemmende melo-
dielijn. In het koorgebed wisselen voorzanger en koor elkaar regelmatig af. De melodielijn veran-
dert slechts per psalm of gezang. Steeds opnieuw worden er rituele bewegingen bij gemaakt: zitten, 
knielen, voorover buigen en staan. De teksten, meestal uit het boek Psalmen uit TeNaCH, zijn 
poëzie van de bovenste plank. Heel de sfeer nodigt ertoe uit deze prachtige teksten te ‘bemedite-
ren’ ofwel te overwegen. Evenals in de grote oosterse religies wordt ook hier het ‘grote verband’ in 
stand gehouden: de kloosterlingen voelen zich verbonden met de kosmos, de samenleving, met el-
kaar en met God. Kortom, christelijke meditatie is tekstmeditatie gericht op het ‘grotere verband’ 
en God. 
 
Nu ik toch met kloosterlingen bezig ben: heel het kloosterleven is één meditatie. Als het goed is, 
zijn zij vierentwintig uur per dag met grote aandacht bij wat alles ze doen, van aardappel schillen 
tot bidden. Wat mij met name in de benedictijnse spiritualiteit treft, is het ‘aardse’, die intense aan-
dacht voor het gewone, het alledaagse ..... 
 
 
3. WAAROM MEDITEREN MET KINDEREN? 
 
Ook over mediteren met kinderen wordt veel gepubliceerd. Surfend langs vele publicaties springen 
de volgende doelen in het oog: kinderen worden er rustiger van, raken meer gemotiveerd om te le-
ren, krijgen meer zelfvertrouwen, vertonen minder pestgedrag en gaan harmonieuzer met elkaar 
om. Helaas wordt vaak het niveau van meditatie als ‘pedagogische tranquillizer’ niet overstegen. 
Ik heb de neiging er dít doel aan toe te voegen: ze kunnen er gelukkiger van worden. En voor een 
katholieke basisschool heb ik het volgende specifieke doel in petto: mediteren kan helpen om meer 
open te staan voor het mysterie van het bestaan, het goddelijke of God. Hopelijk voorkomt dit 
doel, dat we alleen naar onze navel staren. 
 
 
4. WELKE VORMEN VAN MEDITATIE ZIJN ER? 
 
Gaby de Boer, een oud-studente van pabo Thomas More te Rotterdam, heeft enkele jaren geleden 
een reader samengesteld getiteld ‘ Meditatie, yoga en mandalatekenen’. 2 Door haar ben ik het 
‘licht van de ordening’ gaan zien. Dit hoofdstuk is er het gevolg van. 
 

                                            
2 Boer, G.de (z.j.), Golev vakspecialisatie. Meditatie, yoga en mandalatekenen. Rotterdam: reproafdeling pabo Thomas More. 1e druk 
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Meditatie-in-brede-zin kan, heel pragmatisch, de volgende terreinen overkoepelen: meditatie (voor 
mij nu in ‘beperkte zin’), yoga en mandalatekenen. In het hiernavolgende draai ik de volgorde om, 
omdat ik meen, dat er een toenemende moeilijkheidsgraad in zit. 
 
Ik vertel nu eerst iets meer over mandalatekenen. Mandala is Sanskriet voor ‘cirkel’. Inderdaad, 
mandala’s zijn altijd rond. In het Tibetaanse boeddhisme staat dat voor de kosmos. Van oorsprong 
zijn mandala’s diagrammen met afbeeldingen van goden en hun symbolen. Ze werden en worden 
gebruikt bij de inwijding van monniken in het klooster. Soms liggen ze zelfs aan de basis van de 
Tibetaanse kloosterarchitectuur. 
Voor ons westerlingen heeft de mandala vaak een andere betekenis: hij symboliseert het individu. 
De punt in het midden van de cirkel is mijn ‘diepste ik’.  
Deze kern heeft alles in zich, zoals een zaadje in de grond. Er kan van alles uit voortkomen. De 
cirkel zélf staat voor mijn leven, voor datgene wat in mijn leven vanuit die kern zichtbaar wordt. 
Het draait als een wiel om zijn as. Bij meditatie richt ik mij op dat middelpunt, dat tevens een rust-
punt is. 
 
Mandala’s kunnen vóórgevormd zijn: er staan dan figuren in, typisch westerse ‘vertalingen’ van 
wat boeddhisten in hun mandala’s hebben staan. De beeldelementen hebben een bepaalde zeg-
gingskracht. Daarom volgt hier een kort overzicht: 

o punt: centrum, midden, bron, samenballing van energie, concentratie, aandacht, het Ene, ’t 
goddelijke, God 

o lijn: verbindt, is een brug, maar accentueert ook, benadrukt ‘de weg’, het gaan naar 
o cirkel: kosmos, heelal, universum, oneindigheid, eigen ruimte 
o vierkant: materie, aarde, stabiliteit, zelfvertrouwen, maar ook de vier elementen, vier sei-

zoenen, vier winden 
o driehoek: eenheid van lichaam, ziel en geest 
o golflijn: aanzwellen en afnemen, komen en gaan, oerbeweging 
o lemniscaat (8-vorm): oneindigheid, vereniging van zon en maan, man en vrouw 
o spiraal: werveling, expansie, dynamiek, vernieuwing 
o kruis: tegenstelling spiritueel-materieel, donker-licht, spanning-ontspanning, strijd-vrede, 

maar ook balans en evenwicht. 
 
Mandala’s kunnen ook heel leeg zijn: een cirkel met stip, meer niet. 
Wie voor het eerst aan mandalatekenen doet, geeft vaak de voorkeur aan voorgevormde mandala’s. 
Wie aan de lege vorm toe is, komt het dichtst in de buurt van waar het bij mandalatekenen eigen-
lijk om draait: het vrije, intuïtieve tekenen. Deze vorm van meditatie spreekt vooral de intuïtie en 
gevoelens in de mens aan. Niet alleen vanwege dat gevoelsniveau maar ook omdat het strikt ge-
nomen een individuele activiteit is, kan men in de klas misschien het beste hiermee beginnen. 
 
Dan is er het tweede terrein: yoga. In het oud-Indisch betekent het ‘vereniging’ of ‘eenheid’. Het is 
ook verwant aan juk in de betekenis van bijvoorbeeld het juk dat paard en wagen verbindt. 
In het hindoeïsme neemt het een belangrijke plaats in. Er zijn zelfs mensen die het kunnen opbren-
gen om zich van alles los te maken – partner, kinderen, gezin en werk –en die als een yogi door het 
leven gaan. In de ogen van veel hindoes hebben deze mensen het hoogste stadium van spiritualiteit 
bereikt. 
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In het hindoeïsme is yoga een rijk verschijnsel: er zijn bijna net zoveel soorten als er mensen zijn. 
In dit stuk wil ik er twee noemen: hatha yoga en raja yoga. Hatha yoga is op het lichaam gericht. 
‘Hatha’ is een samengesteld woord uit het Sanskriet: ‘hat’ staat voor ‘zon’ en ‘ha’ voor ‘maan’. 
Hatha yoga zoekt het evenwicht tussen tegengestelden, het probeert ze te verbinden, het probeert 
een ‘juk’ te zijn. Hij maakt je je meer bewust van je lichaam: laat het afwisselend ‘zwaar’ en ‘licht 
aanvoelen’, laat spieren zich samentrekken én ontspannen enzovoort.  
Een tweede aandachtsgebied is de ademhaling: door middel van verschillende oefeningen wordt 
bewust in- en uitgeademd. Zo wordt men zich meer bewust van hoé belangrijk ademhalen is. We 
kunnen niet zonder: het is een levensbeginsel. Adem staat voor het spirituele, voor inspireren, dat 
letterlijk ‘lucht inblazen’ betekent. Gods ruach – dit bekent ‘geest’ en ‘levensadem’ tegelijk – 
brengt de materie pas tot leven (Gen.1,2 en Gen.2,7). 
Een tweede vorm van yoga is raja yoga: ‘koninklijke’ yoga. Hier is de geest – ons meest ‘ko-
ninklijke’ vermogen – het aangrijpingspunt. Raja yoga richt zich op het denken. Het probeert de 
constante stroom van gedachten te stoppen en de geest innerlijk leeg te maken.  
 
Het derde terrein, dat van de meditatie-in-strikte zin, ligt hier dicht tegen aan. Zo kan men zónder 
nog aan iets te denken, het hoogste bereiken dat spiritueel mogelijk is: puur bewustzijn. Het ik als 
individu is opgelost en men is één met de kosmos. Dit is voor weinigen weggelegd.  
De meditatievormen die hierbij passen, zijn aan onze westerse cultuur aangepast. Ze helpen onze 
aandacht te richten op wat we denken en voelen, ons er minder door in beslag te laten nemen. Dat 
alleen al werkt ontspannend en relativerend. 
 
 
5. WAT GAAN WE NU DOEN? 
 
Nu zou ik een opsomming van oefeningen kunnen geven, opklimmend in moeilijkheidsgraad en 
keurig ingedeeld volgens de drie terreinen uit het vorige hoofdstuk. Maar dat ga ik niet doen: ik 
kan het arsenaal aan boeken en internetsites niet overtreffen. Ga dús zelf de boekhandel of de bi-
bliotheek binnen of surf maar op het net. Ik hoop, dat deze ‘kleine theorie’ helpt om een kritische 
keuze voor jezelf en een kindvriendelijke keuze voor je klas te maken. 
Wel vermeld ik, tot slot, graag enkele artikelen, sites en weblogs, waarbij ik die van Marlies Berg-
werf en Michael Kuiters – de laatste in de rij – van harte kan aanbevelen: 
 
o http://www.project-meditation.org/mt/meditation_for_children.html 
o http://books.lulu.nl/content/1756697 
o http://www.meditatie-vandaag.nl/ 
o http://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie 
o www.kinderenmediteren.web-log.nl 
o http://www.kuleuven.be/thomas/basisonderwijs/in_de_kijker/11_stilte.php  
o http://stilte.kro.nl/  


