
Mindfulness-trainer Eline Snel

‘Tot rust 
komen is een 

vergeten 
behoefte’

Waarom hebben kinderen mindfulness nodig? Ze zijn van  
nature al in het hier en nu en ze hebben doorgaans weinig 
problemen met voelen. Toch? Eline Snel ziet dat anders.  
Ja, de aard van kinderen is aanwezigheid in het nu. Maar in 
onze tijd is het voor kinderen steeds moeilijker om bij zichzelf  
te blijven. Ze piekeren, hebben last van stress en weten zich  
vaak met hun gevoelens geen raad. “Er is thuis meer onrust,” 
stelt ze. “De prestatiedruk is enorm verhoogd. Kinderen  
worden al heel jong afgerekend op prestatie en voelen dat 
ze het erg goed moeten doen. Ze twijfelen aan zichzelf, zijn 
bang dat ze niet slim, goed of snel genoeg zijn.”

Hoe komt dat?
“De digitalisering is een belangrijke factor: het thrill-seeking, 
steeds weer op zoek gaan naar nieuwe filmpjes, nieuwe  

Ze heeft mindfulness voor kinderen 
zo’n beetje uitgevonden en haar 
boek ‘Stilzitten als een kikker’ is 
wereldwijd al zevenhonderd duizend 
keer verkocht. Volgens Eline Snel 
leren kinderen het sneller dan 
volwassenen. En hebben ze er 
steeds meer behoefte aan.

prikkels, waardoor hun hersenen verslaafd raken aan het  
prikkel-zoeken. Dat veroorzaakt in de klas ook lastig gedrag, 
althans gedrag dat volwassenen lastig vinden: voortdurend 
naar elkaar seinen, contact zoeken. Sommige kinderen zeggen: 
‘Dat doe ik niet, dat doet iets in mij.’ En dat is waar - hun  
hersenen kunnen niet meer zonder prikkels.
Mindfulness is een praktische en stapsgewijze ondersteuning 
bij het terugkeren naar hun oorspronkelijke aard: nieuwsgierig, 
aandachtig, aanwezig. Niet alleen maar gericht op de buiten-
wereld, maar ook op wat er in hun binnenwereld gebeurt. En 
dat op een vriendelijke, niet oordelende manier. Tijdens de  
aandachttraining leren ze nog iets: dat ze prima zijn zoals ze  
in wezen zijn. Ze leren dat alle gevoelens oké zijn en dat je ze 
kunt voelen in je lijf. Hoe ga je om met emoties? Kinderen zijn 
erg reactief. Maar je kunt leren de aandacht op de adem te rich-
ten en dan pas te reageren. Ook het opmerken van gedachten 
hoort erbij, en merken dat iets wat je denkt, niet altijd waar hoeft 
te zijn. Compassie met anderen en met jezelf is misschien wel het 
belangrijkste onderdeel van mindfulness. Het zorgt ervoor dat 
andere kinderen niet worden buiten gesloten. En dat je jezelf 
ook niet buitensluit. Dat je kunt houden van verschillen. Kinde-
ren hebben dat in oorsprong allemaal in zich. Niemand wordt 
ge boren met het idee dat je niet goed bent als je anders bent.”

Zijn de kinderen van nu anders  
dan vroeger? New age kinderen,  
indigo, kristal…
“Ik houd niet zo van hokjes. Ik denk dat er altijd kinderen waren 
die al heel veel weten, en kinderen die meer aards en praktisch 
zijn. Ik was als kind ontzettend geïnteresseerd in energie.  >TE
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Mijn ouders konden daar helemaal niets mee. Toen ik een jaar 
of drie was, zat ik op mijn knietjes door de achterruit van onze 
Volkswagen Kever te kijken en ik zag een enorm licht, met een 
stem die zei: ‘Ik zal altijd bij jou zijn.’ Dit heeft mij mijn leven 
lang een gevoel van innerlijke veiligheid gegeven. In mijn kinder-
tijd maakte ik veel van dat soort dingen mee, maar ik mocht er 
niet over praten. Het werd niet begrepen. Nu wordt er meer over 
geschreven en gepraat en daarom komt dat meer aan het licht. 
Ook op school kan erover gepraat worden. Het heeft meer 
met de tijdgeest te maken dan onze blik op kinderen.” 

Des te schrijnender dat kinderen van  
nu ook zoveel rustelozer zijn.
“Ouders hebben het zo ontzettend druk. Als je op een terrasje 
zit - waar ook ter wereld - zie je vrijwel alle ouders constant 
bezig met hun tablet of telefoon. Kinderen vaak ook. Er lijkt 
weinig oprechte tijd en aandacht tijdens de communicatie.  
En als een kind voelt dat het niet gezien of gehoord wordt,  
komen er problemen. 
Ik sprak met een bevlogen leerkracht over een druk kind, dat 
ze ervoer als lastig. ‘Hij kan maar niet stoppen met bewegen,’ 
zei ze.  De ouders bleken gescheiden en het kind mocht zijn 
vader niet meer zien. Ik heb haar aangeraden om eens met 
hem te praten en hem uit te leggen: als je veel verdriet hebt  
of iets moeilijk vindt, gaan je benen en je armen vaak vanzelf 
bewegen, want je wilt het rotgevoel kwijt. Daardoor voelde 
die jongen dat hij begrepen werd. Een van de oefeningen in 
de kikkertraining is het innerlijke weerbericht: wat voor weer 
is het bij jou van binnen? Zo leren kinderen hun gevoelens 
herkennen. Soms regent het, soms schijnt de zon, en als  
je boos bent, bliksemt het van binnen. Op een dag kwam  
datzelfde jongetje ’s ochtends vroeg naar die juf toe en zei: 
‘Juf, het regent. Want mijn hond mag niet meer thuis wonen.’
Het is fijn te merken dat kinderen goed begrijpen waar het  
om gaat, in hun binnenwereld. Het mooie is dat leerkrachten 
door deze training ook anders met de kinderen omgaan, met 
meer begrip. Gesprekken gaan natuurlijk vaak over lastig  
gedrag. Een van de leerkrachten had zo genoeg van het  
gedrag van een leerling dat ze op het punt stond om te  
zeggen: ‘Ga er maar even uit.’ Deze juf merkte dat op in  
zichzelf en in plaats daarvan zei ze tegen het kind: ‘Ik zie  
dat jou iets heel erg dwars zit, wil je daar iets over vertellen?’ 
Het kind barstte in tranen uit en vertelde over de scheiding  
van zijn ouders en de ruzie thuis. Daarna kon hij zich beter 
concentreren. Dát gebeurt tijdens de trainingen: kinderen 
worden meer gezien in wat er van binnen gebeurt, en  
krijgen er zelf ook meer contact mee.”  
 
Als kinderen op school leren om beter  
te voelen, maar thuis verandert er niets - 
is het dan niet nog moeilijker voor ze?
“Dat heb ik me ook weleens afgevraagd. Het blijkt dat kinderen 

zich goed kunnen handhaven. Ze zijn van nature veerkrachtig 
als jonge boompjes. In de trainingen leren ze een veilige plek 
in zichzelf vinden waar ze altijd bij kunnen. Het scheelt ook  
als ze het er met de leerkracht over kunnen hebben. Het gaat 
niet altijd goed, hoor; mindfulness kun je niet leren zoals je  
rekenen of taal leert. Het is een aandachtige levenshouding 
die gecultiveerd moet worden. Als ouders of leerkrachten te 
hoge verwachtingen hebben van de training, werkt het niet. 
Net als bij pianoles moet er geoefend worden. Zodra je weet 
wat er aan de hand is van binnen heb je een keuze: ga ik zo 
door, of stop ik even? Het opmerken van de vermoeidheid is 
een eerste begin om terug te keren naar: wat heb ik nodig om 
tot rust te komen? Ik heb zelf ook keihard gewerkt de afgelopen 
vijftien jaar. Maar steeds als het aanvoelde alsof ik niet meer 
waterpas stond, zeg maar, dan wist ik: ik moet even stilstaan 
bij mezelf. Als je opmerkzaam bent, kun je het voelen als je  
te veel bij jezelf vandaan gaat.”

Jonge ouders moeten ook wel veel  
ballen in de lucht houden…
“Maar het hoeft niet allemáál: kinderen hoeven niet op hockey 
en vioolles en elke dag vier vriendjes thuis te spelen hebben. 
Je kunt ook één sport doen en geen instrument. En na school 
eerst even bijkomen. Als beide ouders werken, is het belang-
rijk dat het op de naschoolse opvang ook niet allemaal steeds 
maar leuk moet zijn. Dat kinderen gewoon een beetje kunnen 
hangen en liggen. Leren om tot rust te komen als ze voelen 
dat ze moe zijn.” 

‘Het moet leuk zijn’ - is dat wat ons  
opjaagt?
“Ja, er zou meer open tijd moeten zijn, waarin een kind zich  
afvraagt: wat zal ik nu eens gaan doen? Als jij het niet invult, 
komt het weer bij z'n creativiteit uit. Een van onze kleinkinde-
ren vindt het heerlijk om hier alleen maar met zijn lego bezig 
te zijn. Wij moeten er wel bij zitten, maar we hoeven helemaal 
niets te doen.”

Kun jij dat, urenlang bij je kleinkind zitten 
zonder iets te doen?
“Ja, heerlijk. Dan gaan we tekenen, in alle rust. Geen muziek, 
geen schermpjes. Ze talen er hier ook niet meer naar. Rust  
is goed voor elk kind. Daarnaar moeten we terug - naar de  
kwaliteit van rust. Alléén maar rust en verveling is ook niet 
goed, maar nu is er te weinig rust. Een van mijn kleinzoontjes 
was eens enorm druk, hij kon niet tot stilstand komen. En hij 
had een boze frons. Ik nam hem bij de arm en zei: ‘Kom eens  
bij me zitten, vertel me wat er aan de hand is. Ben je verdrietig?’ 
Toen barstte de bom: hij zat vol angst en verdriet om zijn zusje 
dat naar het ziekenhuis moest. Dus je kunt je afstemmen op  
wat er in de binnenwereld van kinderen aan de hand zou  
kunnen zijn, zonder automatisch te zeggen ‘Hou nou eens op’.  

‘Een beetje hangen of  
liggen moet ook kunnen. 

Het hoeft niet altijd  
allemaal ‘leuk’ te zijn’
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Een goede vraag zou kunnen zijn: ‘Ik zie dat je erg druk loopt 
te doen. Wat heb je nodig om een beetje tot rust te komen?’ 
Ik heb ook als verpleegkundige voor heel zieke kinderen gewerkt 
en daar heb ik al gezien dat als je kunt aansluiten op de binnen-
wereld van kinderen, het eigenlijk altijd goed gaat. Dan zijn 
kinderen zo veerkrachtig, en moedig en wijs. Maar als je in de 
ratrace zit, heb je geen tijd om af te stem men op de binnen-
wereld van het kind.”

Vind je dat er te veel drukte in  
gezinnen is?
“Dat is overal zo, wereldwijd. Het zou schelen als je een mooi 
ritueel hebt voor het slapen gaan, dat best een half uur mag 
duren: de tijd nemen om te kijken hoe het met het kind is, te 
luisteren, lekker in bad of onder de douche en dan een verhaal 
voorlezen. En hetzelfde liedje zingen, met zachtheid, liefde  
en aanwezigheid in je stem… dan zie je die luikjes vanzelf 
dichtvallen.”

Zou het goed zijn voor ouders en leer-
krachten om mindfulnesslessen te volgen? 
“Mindfulness is nuttig omdat het een appèl doet op bewust-
wording van je binnenwereld. Daardoor verandert er vanzelf 
iets, van binnenuit. Het is heel fysiek; je lichaam is het uitgangs-
punt. Je voelt de spanningen die er zijn, de effecten van stress. 
Je behoefte aan ontspanning en zelfzorg. Tot rust komen is een 
vergeten behoefte. Een van onze kleinzoons heeft dat nog;  
bij de anderen heb ik het niet vaak gezien, die gaan door tot 
ze neervallen. Maar dit jongetje speelt een uurtje en zegt dan:  

‘Zo, ik ga even zitten.’ En dan zit hij twintig minuten gewoon 
niks te doen. Het wrange is dat het op school niet gewaar-
deerd wordt. Daar is hij soms ook moe in zijn hoofd, en dan  
wil hij even niks doen. Maar dat mag niet. Daar begint dan  
de zelfkritiek, al heel jong. Als je niet precies bent zoals de  
anderen, is er iets mis… Hoor je dat een paar keer, dan ga 
je het zelf ook denken.”

Dus het is belangrijk om leerkrachten  
ook bewuster te maken?
“Leerkracht zijn is een veeleisend beroep. Zelfzorg is hier  
geen luxe, maar een noodzaak. Hoe beter je voor je eigen  
binnenwereld kunt zorgen, hoe rustiger je lesgeeft en hoe  
meer begrip je voelt voor de binnenwereld van kinderen.  
Zodra ook ouders vijf minuten per dag aandachtoefeningen 
met kinderen gaan doen, kun je spreken van een perfecte 
driehoek. Als ouders zeggen ‘Joh, daar heb ik helemaal geen 
tijd voor’ geeft dat geen tijdgebrek aan maar eerder een  
gevoel van te veel hooi op te veel vorken.  
Als ze het eenmaal wel gaan doen, bij het slaapritueel bijvoor-
beeld, merken ze ook hoe moe ze zelf zijn, hoeveel ballen ze  
in de lucht houden. Het is onvoorstelbaar hoe moe onze hele 
maatschappij is. Dan vallen ze vaak naast hun kind in slaap.  
In deze snel veranderende wereld waarin mensen het gevoel 
hebben dat ze mee moeten rennen, raakt de behoefte aan 
rust en welzijn op de achtergrond.”  

Word je daar niet moedeloos van?
 “Nee, eerder het omgekeerde. Dit is zo belangrijk: ouders en 
leerkrachten en kinderen leren om weer bij zichzelf te komen, 
in het nu te leven, in plaats van allerlei verwachtingen te hebben 
over de toekomst of te piekeren over het verleden.  
Ik heb van jongs af het idee gehad dat ik in mezelf een soort 
tuin had die er al was, waarin mijn ouders wel probeerden iets 
te veranderen… maar dat ging eigenlijk niet. Zo ben ik er ook 
van overtuigd dat elk kind met een soort zielentuin in de wereld 
komt, en dat we niet moeten proberen daar heel andere bomen 
en bloemen in te planten, maar dat we de tuin alleen maar  
water hoeven te geven, en licht. Aandacht, dus. Dan komt de 
zielentuin van elk kind min of meer vanzelf tot bloei. Daar  
kun je een diep vertrouwen in hebben.”  

happinez
festival

       Lezing van Eline Snel
Eline Snel, auteur van 'Stilzitten als  
een kikker' (Kosmos uitgevers)  
deelt op het Happinez Festival op  
10, 11 en 12 maart nieuwe inzichten  
en praktische tips hoe mindfulness  
kinderen kan helpen zich te ontspannen.
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