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“Nu openbaart zich 

het Goddelijke 

in de Hoogten 

der Wereldverten. 

En VREDE zal openbloeien 

 uit de Aarde 

aan alle mensen 

die van Goede Wil zijn.” 

 

„In het hart is de gewaarwording 

Dat „Wijsheid‟ iets groots is, 

Doch iets groters nog is de 

                                    „Liefde‟.                             R. Steiner 

 

  Saluto-Genese v.z.w 
  Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd  
 
 

 

Nieuwsbrief 19 
   december 2010 

 
 

 
 
                                      „Maria en het Christuskind, omgeven door de 12 engelen  
                                                     die haar bewaken‟ Chora-kerk  Turkye 
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Saluto-Genese v.z.w www.salutogenese.be  
Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd  

Aangesloten bij de International Alliance for Childhood 

Bankrekening: 523-0456682-81  

 

Redactieadres:                   

Bergenstraat 151 te 3052 Blanden 

Tel en fax 016/40.31.80                                         

salutogenese@skynet.be 

 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Annelies Sysmans,  

Rik Fagard,  Karin Vantricht 

In deze Nieuwsbrief: 
 

Vrede-tijd                                p.1 
 

Over de drempel van het vergeten. A.S         p.2 

Een Kerstgroet van op wandel.                      p.3 

Een geschenk.                                                p.4 
 

Kalender     p.5-6 

 Nieuwe cursussen voor de opvoeding van 

het kleine kind ( te Leuven) 

 “FEEST! 150 jaar Rudolf Steiner” 
25-26-27 februari ‟11 te Schoten 

 12 november „11: Vooraankondiging 

STUDIEDAG – HET KLEINE KIND: „Ik wil 
gezien worden in mijn kracht.‟ 

Over het opnemen in het onthaal van kinderen onder 

de drie jaar.  Annelies Sysmans   p.7-9 
  

Wist- je datjes     p.10 

Als origineel geboren- als kopie gestorven. 

Henning Köhler                                          p.11-12 

Ouderlijk opvoedingswerk is onvervangbaar. 

fonds:„für Kinder‟ Wolfgang Bergmann   p.13-14 

 Boekentip                                               p. 15 

Een dagje bij kinderonthaal Toermalijn  

Katrien Baaten                                           p.16 -17 

 
Wil u volgende keer een elektronische versie van deze 

Nieuwsbrief ontvangen, geef ons dan uw e-

mailadres aub? Met veel dank!   . 

 

Over de drempel van het vergeten. 
 

 
 

Een lindeblad verloor zijn stam 

en warrelde, en dwarrelde 

verloren, gescheurd,  naar boven gezogen 

‟t vervluchtigde stijl omhoog 

zonnedroog, 

vergeten ‟t al van hoe ‟t hier kwam. 

 

Een druivenblad verloor zijn rank 

en ritselde, en knisperde, 

gekreukeld, verkruimeld, beduimeld, 

zijn schalenhand langs de grond geschoeid, 

geknecht, verschroeit 

vergeten „t al van zoete drank. 

 

Een eikenblad verloor zijn boom 

en wakkelde, en kwakkelde 

vergissend, iets missend, gestokt 

„t schoof uit, labiel, zijn long verkleefd 

het beeft 

vergeten ‟t al van sap en stroom. 

 

Tot linde-, druif- en eikenblad 

meestromend en verworden tot het vlot  

van vruchtbaar aardesap 

de herinnering van d` aarde-oorsprong weer bezat 

en wist wat het al die tijd vergat! 

 

(November ‟10 Hageland A.S.) 

 

 

We willen U allen een levendig stromende 

Kersttijd toewensen, en een lichtend, 

vredevol Nieuw jaar 2011! 
Vzw Saluto-Genese 

 
 

 

 

 

LIDMAATSCHAP    2010 

 

10 euro 

Zo u lid bent, krijgt u onze Nieuwsbrief. 

 

rekeningnummer saluto-genese vzw 

523- 0456682- 81 

 

 

 

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
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Foto uit „De Goudskinderen‟ 14 december 2010 

 

„Een Kerstgroet van op wandel!‟ 
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Een geschenk! 

 

 
 

Allerlei verschillende belletjes worden op linten 

van verschillende kleur  
en lengte genaaid, de luide belletjes het hoogst, de 

fijnst klinkende belletjes onderaan. Het kind loopt 

steeds weer doorheen deze  klingelende 

lintenmolen. De Goede Sint Nicolaas gaf ons dit 
klankvolle geschenk! 

 

Dank je Sinterklaas voor deze 
vrolijke belletjesmolen! 

 
 

 

 
Een bellenmolen om onder en  

doorheen te dansen! 

 

 

Adressen voor belletjes:  
 Op rommelbeurzen 

 Crea-winkels o.a. www.debanier.be  

 www.mijnwebwinkel.nl/winkel/debelletjesfabriek  

 

 

http://www.debanier.be/
http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/debelletjesfabriek
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KALENDER 
 

Nieuwe cursussen 2011 voor 

de opvoeding van het kleine 

kind te Leuven:   
www.salutogenese.be  

 

Zelfwerkzaamheid: Ik wil 

gezien worden in mijn kracht! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

3 studievoormiddagen met 

kringgesprek voor ouders  en 

onthaalouders en begeleiders van 

het kleine kind van 0-3 jaar. 

 
 

 

 

 
5 februari, 9 april , 22 oktober,  

telkens zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 

12.30u – adres: „De Goudskinderen‟ 

Houwaartsebaan, 55 Sint Pieters-Rode 

Holsbeek (bij Leuven) 

 
 

 

 

Inschrijven vanaf 20 december 2010: 
Karin Vantricht 

Bergenstraat 151 

3052 Blanden 

salutogenese@skynet.be  

tel/fax. 0032-16- 40 31 80 

tel 0032-16-62 32 84 

www.salutogenese.be  

 
 

De inschrijving is pas geldig na betaling van het 

inschrijvingsgeld op rekeningnummer  

523-0456682-81 met vermelding „jaarcursus 2010‟ 

of „naam dagcursus+datum‟. 

 

 

 

Cursusgeld voor één voormiddag: 

leden: € 25,- 

niet-leden:30,-  

WELKOM

http://www.salutogenese.be/
mailto:salutogenese@skynet.be
http://www.salutogenese.be/
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Studiedag voor kleuterleid(st)ers, kinderverzorgsters, onthaal- en 

crècheleidsters:  ALLEN HARTELIJK WELKOM! 

 woensdag 23 februari 2011 van 9u- 15.30u: „Ik en fysiek lichaam. – De 

beweging als poort voor het incarnerende kind.‟ Spreker: Philipp Reubke  Programma: 9u00: 
 onthaal met koffie en thee/ 9u30: muzikale opmaat Berichten :- nationale kleuterscholen vereniging- 
IASWECE  /  11.00u: Voordracht door Philipp Reubke./  11u15:Plenum / gesprek/   12u00: 
Middagpauze/ 13u30:  Workshops/ 15u00:    Kortfilm van H. Heckmann over de ontwikkeling van de  
basiszintuigen bij het kind van 0-3 (Deens model van kinderopvang) / 15u30:    Afsluiting 

Vooraankondiging herfst volgend jaar!

 12 november 2011 9.30u. – 15.30u. - Studiedag rond de opvoeding van het 

kleine kind: „zelfwerkzaamheid: Ik wil gezien worden in mijn kracht!‟ 

  
De studiedag is open voor ouders, onthaalouders, opvoeders, therapeuten voor het kleine 

kind en alle geïnteresseerden. Op deze studiedag zal het werkboek: “Rudolf 

Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind. Een project in het 

spanningsveld van ideaal en werkelijkheid. “ voorgesteld  en aangeboden worden. Er 

zullen standjes voorzien zijn in de pauzes. 

Verdere info volgt. 
“Vele kleine kinderen melden zich vandaag de dag aan bij ons voor kleinschalig kinderonthaal. De ouders 

vragen voor onthaal met extra aandacht voor een kwaliteitsvolle, liefdevolle opvoeding , aandacht  voor een 

diep relationele band met hun kind in een eenpersoonsrelatie, aandacht voor natuurbeleving en natuurspel 

in de buitenlucht, aandacht voor gezonde natuurvoeding en een gezonde lichaamsverzorging. Als deze vele 

kinderen zich melden, waar zijn dan hun opvoeders die hen willen dragen, wiegen, wikkelen, verzorgen en 

opvoeden? Waar zijn al deze kinderverzorg(st)ers en onthaalouders die deze kinderen willen „zien‟ in hun 

kracht?  

We willen jullie allen van harte uitnodigen op deze studiedag die zal doorgaan voor U. De dag is open voor 

ouders, onthaalouders, opvoeders, therapeuten voor het kleine kind en alle geïnteresseerden.  
 

Cursussen Internationaal: 

 Mei 2011 Pinkstertagung te Hannover  

Verdieping over de opvoeding van het kleine kind (0-7 jaar) www.pfingsttagung.info  

 14th-16th January 2011:  ECSWE Council Meeting CONFERENCE in YTTERJÄRNA, 
SWEDEN  
"Freedom & Active citizenship - is it wanted in the Educational Sector?"  
Örjan School (Waldorf school) together with European Council for Steiner Waldorf Education 
(ECSWE), Rudolf Steiner University College (RSH) and the SOFIA Association organize this day on the 
theme: Freedom & Active citizenship - is it wanted in the Educational Sector? 

 www.steinerwaldorfeurope.org  

 3rd-5th March 2011: Teacher Education Conference  

Vienna, Austria 

 6th-8th May 2011: ECSWE Conference and Council Meeting  

Paris, France 

FEEST!   150 jaar Rudolf Steiner in 2011    25 -26 -27 februari 2011 

             In het Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten, vzw antroposofische vereniging in   
             België, kern Schoten sonia.jansen@telenet.be of steinerbib@telenet.be    

                             eliane.schuytjens@telenet.be  
             Programma volgt. 

 

http://www.pfingsttagung.info/
http://www.steinerwaldorfeurope.org/
mailto:sonia.jansen@telenet.be
mailto:steinerbib@telenet.be
mailto:eliane.schuytjens@telenet.be
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Over het opnemen in het onthaal van kinderen 

 onder de drie jaar. 
 

Wij zijn heel erg blij dat we ons pedagogisch werkplan kunnen aanbieden. Tegelijkertijd verscheen er ook in 

Duitsland een boekje over de opvoeding van het kleine kind in het dagonthaal.  
Beide werken zijn zo inspirerend dat we ze graag onder uw aandacht willen brengen. 

 

Het eerste werk: 

“Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van het kind – een project in het 

spanningsveld van ideaal en werkelijkheid.” Uitg. VIA-LIBRA  15 € - blz.75       978 90 77611 11 1 

is tot stand gekomen door studie- en praktijkwerk binnen vzw Saluto-Genese in België en is ook 

voor een deel gebaseerd op het Studienheft 21 der Internationalen Vereinigung der 

Waldorfkindergärten e.V. Dankzij hun vriendelijke toestemming om hun Studienheft te mogen 

bewerken, is dit geschrift in het Nederlands kunnen ontstaan. Te bestellen bij www.salutogenese.be   

 
 

 
 

 

 
 

"Een gezonde opvoeding en verzorging van 

het kleine kind kan het verschil maken!" 

Kwaliteitsonthaal voor het kleine kind staat of 

valt met de mogelijkheid voor ieder kind om 

een hechte en diepe relatie te kunnen aangaan 

met zijn vertrouwenspersoon, in ongedeelde 

aandacht en liefdevolle omhulling. 

 

Aan alle opvoeders willen wij veel vreugde 

toewensen bij het lezen van dit pedagogisch 

werkplan!  

 

Een mooi geschenk voor de Kerst! 

 

Het tweede werk: 

 

 

 

 

 

 “Kindheit – Bildung – Gesundheit: 

Leitlinien der Waldorfpädagogik für die 

Kindheit von der Geburt bis zum dritten 

Lebensjahr” 

Van Rainer Patzlaff. a., 2010. 95 S.  ISBN 

978-3-940606-67-9 

Bestellen beim Bund der Freien 

Waldorfschulen e. V.  

http://www.waldorfschule.info/  

Met dit geschrift worden de 

ontwikkelingsnoden van de eerste fase van de 

kindheid en de gezondheidsondersteunende 

praktijk voor speelgroepen en mini-crèches 

voorgesteld. We willen het laatste, zeer 

praktische hoofdstuk voor U, uit het Duits 

vertaald, hier weergeven. 

Veel leesplezier en pedagogische uitdaging!

 

http://www.salutogenese.be/
http://www.waldorfschule.info/
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Kwaliteitskenmerken voor de inrichtingen, 

die kinderen onder het derde levensjaar opnemen. 

 
Opgemaakt door „Arbeitskreis Kleinkind (AKK)‟ binnen „die Vereinigung der Waldorfkindergärten‟. 

Inleiding 

De laatste jaren hebben er heel wat veranderingen in onze samenleving plaats gevonden. Dit heeft te maken met onze 

wijziging van  het beeld van de vrouw  en van de man-vrouwrelatie. Ook  de daling van het geboortecijfer en de 

gewijzigde  arbeidsmark hebben een grote invloed.. Hierdoor zijn grote veranderingen in de familiestructuur 

opgetreden. 

Vrije-Schoolpedagogen worden  uitgedaagd  om samen met hun bestuur plaatsen in te richten waar het kind  onder deze 

gewijzigde omstandigheden  zijn warme, geborgen plaats toch nog mag vinden. 

De congressen „Von der Würde des kleinen Kindes‟ in Dornach, ( 2000) en  in Järna(2004), en ook het congres in 
Dornach (2010) hebben het op zich genomen om aan Waldorfinrichtingen de impuls door te geven voor de oprichting 

van nieuwe opleidingsvormen en nieuwe inrichtingen voor het kleine kind, die in overeenstemming zijn met de  

antroposofische menskunde. 

De eerste drie levensjaren zijn van zo‟n groot belang voor een mensenleven, dat hiervoor een toegewijde aandacht en 

een bijzondere zorgvuldigheid nodig is. Er zal zeer ernstig rekening moeten gehouden worden met de noden van het 

kleine kind. De onderzoeken rond de vroegkinderlijke ontwikkeling moeten  geconcretiseerd worden in het praktische 

werken met kinderen. 

De werkkring „Arbeitskreis Kleinkind (AKK)‟ heeft zich tot opgave gesteld om kwaliteitskenmerken te ontwikkelen 

vanuit de menskundige inzichten  van Rudolf Steiner. Deze zijn wegwijzend voor het werk met kleine kinderen. 

 

Kwalificatie van de medewerkers. 
Een begeleidend gezichtspunt voor het pedagogisch concept voor zulk een inrichting is,- en dit zowel in ruimtelijke zin 

als wat de tijdsindeling betreft-, dat aan de basisnoden en de ontwikkelingsvoorwaarden voor een gezonde ontwikkeling 

van het kleine kind, zo goed mogelijk moet  kunnen worden  voldaan. 

Hiertoe behoren vooral de volgende voorwaarden: 

 Zekerheid en verbondenheid: een betrouwbare vertrouwenspersoon, een zorgzame gewoontevorming, een 

doorzichtige afloop van zinvolle handelingen in het ambachtelijke binnen het dagverloop,een veilige inrichting  

van de  ruimte en tijd voor individuele verzorging in een diepe relatie zijn basisvoorwaarden. Een aparte 

ruimte binnen de leefomgeving waar het kleine kind verzorgd wordt, maar zo dat de andere kinderen de 

verzorgende handelingen  van de volwassene  en de verbondenheit met dat ene kind kunnen waarnemen; 

 Verkenning, avontuur en exploratie,  zowel buiten als binnen: een goed voorbereide omgeving, voldoende 

ruimte en uitdagingen voor de vrije bewegingsontwikkeling en het vrije spel, met stimulerend, 

leeftijdsgebonden speel- en bewegingsmateriaal. 

 Gezonde, natuurlijke verzorging van de basale zintuigen: dit geldt voor de producten die zowel voor de 

verzorging als voor de voeding worden gebruikt, en ook bij de keuze van spel- en inrichtingsmateriaal en de 

inrichting van de ruimte. 

 Ervaring van de eigen zelfwerkzaamheid: Als de vorige voorwaarden zijn vervuld leidt dit voor het kind tot 

het ervaren van de eigen zelfwerkzaamheid. Dagelijks moet aan de kinderen de gelegenheid worden gegeven 

om hun autonomie en zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen (deelname aan de verzorging van alles, bij het 

voorbereiden en afronden van de maaltijden,…) 

De „Arbeitskreis Kleinkind‟ in „der Vereinigung der Waldorfkindergärten‟ heeft zich tot opgave gemaakt, concrete 

eigenschappen uit te werken, die voorwaarden voor een goed geleefde praktijk kunnen zijn. Pedagogen uit 
opleidingscentra en  uit de therapeuten met  een praktijk zijn hiervoor gemeenschappelijk aan het werk. 

 

Bijscholing van de medewerkers. 

Een pedagogische basisopleiding vanuit de inzichten van de Rudolf Steinerpedagogie. 

De basisvoorwaarde is een erkend staatsdiploma als opvoed(st)er, kinderverzorg(st)er, kleuterleidster of leerkracht. De 

verdere bijscholing in de Rudolf Steinerpedagogie die steeds nieuw wordt ontwikkeld, is voor hen die in de praktijk van 

een kinderonthaal willen werken, zeer gewenst.  

 

In ieder geval is een extra bijscholing in de kleinkindpedagogie vanuit de inzichten van de antroposofie nodig: 

 Studie van het antroposofische mensbeeld, waaronder ook de inzichten over het voorgeboortelijke leven 

en dan vooral de drie eerste levensjaren. 

 Biografiewerk – de blik van ieder persoonlijk zal op zichzelf en de eigen fysieke en zielsmatige 

gezondheid worden gericht. Om tot een professionele houding van de opvoeder te komen, is het een 

voorwaarde zich met de eigen ontwikkeling uiteen te zetten.  
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 Bereidheid tot samenwerking met ouders, collega‟s, bestuur van de inrichting en van de regio zal een 

gegeven zijn. 

 Bereidheid tot supervisie en collegiale raadgeving (intervisie), en ook een voortdurende 

verderontwikkeling en bijscholing. 

 

Opname van kinderen onder de drie jaar. 

 De opname van kinderen onder het derde levensjaar vraagt een gemeenschappelijk, dragend besluit van het 

gehele bestuur van de inrichting (dienst voor onthaalouders, zelfstandig bedrijf), de kleuterschool of school. Ze 

kan alleen maar llukken als dit werk voor het kleine kind volledig geaccepteerd en gedragen wordt door de 

hele gemeenschap. 

 De belangrijkheid en betekenis van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het opvoedkundige 

partnerschap moet in het concept verankerd liggen. Hierbij behoort het accepteren van de familiale situatie. 

 In het werkplan moet de medisch-verzorgende en pedagogische werkwijze van de inrichting beschreven zijn. 

 De gewenningsfase voor ieder kind heeft een aandachtsvolle planning nodig en is deel van het beschreven 

werkplan. 

 Rekening houdend met de grote betekenis van de vertrouwenspersoon voor ieder kind, wordt een 

vervangingsplan opgesteld en opgenomen in het concept (vaste, vertrouwde vervangpersonen). 

 

Omkaderende voorwaarden voor de inrichtingen. 

Hiertoe behoren de volgende aandachtspunten: 

 De relatie begeleider – kind. 

 De grootte van de grroepen. 

 De kwalificatie van de pedagogische werknemers. 

 De tijden van voor- en nabereiding. 

 De bijscholing van de pedagogische werknemers. 

 De ruimtelijk-materiële uitrusting (aankleding) van de inrichting. 

 De continuïteit van het vormings- en verzorgingswerk. 

 

De verschillende landelijke wetgevingsregels hierbij in acht nemend. (wetgeving rond inrichting van 

kinderdagverblijven en subsidiëringvormen) 

 

Groepsvorming: 

1. Leeftijdsgemengde groepen van 2 tot 6 jaar. 

 Maximaal 15 kinderen, hiervan 5 kinderen onder het derde levensjaar.   

Relatie kind – begeleider:  2 op 15 + een praktikante of stagiair. 

 Eigen inhoudelijk concept: afstemming op het dagverloop van het eigen ontwikkelingsniveau van ieder 

individueel kind. 

 Bijzonder ruimteconcept: voldoende plaats voor kleine en grote kinderen, afscheidbare ruimten met 

beschermende bewegings- en speelruimte. 

 Verzorgingsmogelijkheid: binnen de leefgroep, maar kan zo nodig beschermend worden afgescheiden, 

afzonderlijke slaapruimte, speelmateriaal naar alle leeftijden. 

 Concept voor gewenning. 

 

Als deze voorwaarden niet kunnen worden gegarandeerd, is deze groepsvorm niet aan te bevelen. 

2. Groepen met kinderen van 1 tot 3 jaar. 

 Maximaal 10 kinderen 

Relatie kind – begeleider:  2 op 10 + een extra praktikante of stagiaire.  

Er kunnen reeds kontakten met de kleutergroep worden gelegd voor een kindgerichte overgang na het derde 

levensjaar. 

3. Groepen met kinderen van 0 tot 3 jaar. 

 Maximaal 10 kinderen in één groep!  

Relatie kind – begeleider: 1 op 3 maximaal 1 op 4 ! 

Er kunnen reeds kontakten met de kleutergroep worden gelegd voor een kindgerichte overgang na het derde 

levensjaar. 
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 Hierbij is in acht te nemen: 

In deze groep zullen niet meer dan 10 kinderen worden opgenomen!  

Na ervaring is gebleken dat de differentiatie van de 0-1 ½ jarigen en de 1 ½ -3 jarigen bij deze gemengde 

leeftijdsgroepen is aan te bevelen. 

                                                                                                                                 Oprichtingsraadgevingen van het AKK. 

Wist-je datjes… 
 

Wist je dat?: er een FONDS VOOR HET KLEINE KIND bestaat? 

 

     Steun ons! 
Fonds voor het kleine 

             kind 

 

 

Vermeld duidelijk 'schenking Saluto-Genese' of 'bestendige opdracht Saluto-Genese' 

Wil U mee kinderonthaal, dat opvoeding kan aanbieden aan het kleine kind vanuit de inzichten van 

de antroposofie, mogelijk maken? Ook oudercursussen en studiedagen mee mogelijk maken? Dan 

kan u ons steunen met een schenking op het 'Fonds voor het kleine kind' (www.salutgenese.be  

knop fonds) Saluto-Genese vzw in samenwerking met Mercurius vzw.   

Maak uw schenking over op rekening 523-0800002-21 van Mercurius vzw. 

Vermeld duidelijk 'schenking Saluto-Genese' of 'bestendige opdracht Saluto-Genese' 

 

VACATURE! Wist je dat? vzw Saluto-Genese (www.salutogenese.be ) een actief lid zoekt om de 

secretariaat- + enkele boekhoudingfuncties in ons bestuur over te nemen. Bellen naar 016 623284 

Annelies Sysmans voor uren-, takenpakket en vergoeding. 

 
Wist je dat kinderonthaal „De Goudsbloem‟ een vacature heeft voor een kinderverzorgster.  
Neem contact via met  http://www.de-goudsbloem.be/  knop sollicitatie. 

 

Wist je dat  kinderonthaal Toermalijn te Turnhout ook een mooie website heeft  www.toermalijn.tk 
http://www.carlito.be/toermalijn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=30 ? 

 

Wist je dat er nog maar enkele exemplaren te koop zijn van ons pedagogisch werkplan 

(www.salutogenese.be – publicaties): “Rudolf Steinerpedagogie in de eerste drie levensjaren van 

het kind – een project in het spanningsveld van ideaal en werkelijkheid.” Uitg. VIA-LIBRA  €15 - 

blz.75     ISBN  978 90 77611 11 1 

 

Wist je dat  premier Poetin de Waldorfschool in Moskou bezocht voor een opvoedkundige meeting 

en voor het overhandigen van de „best teacher in Russia-award‟ aan de directie van de 

Waldorfschool en de wiskundeleraar Michaël Sluch?  

Premier Poetin sprak er de woorden: “Zulke scholen, zijn scholen voor de toekomst.” 
 

Wist je dat in „De Standaard‟ van woensdag 24 november ‟10 het volgende moedgevende artikel 

van de Gezinsbond stond, redacteur Veerle Beel? 

Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen 

Vastleggen wat gevaarlijk is voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, en daarbij op 

zeker spelen. Dat wil de Gezinsbond doen aan de hand van een „kindnorm'. Een soort van checklist 

met do's en don'ts voor het beleid. Niet alleen kinderonthaal, maar ook voeding, leefmilieu, de 

verkeersveiligheid en de publieke ruimte zijn de vijf eerste domeinen waar kinderen en jongeren als 

norm naar voren geschoven worden: wat goed is voor hen, is immers ook goed voor volwassenen! 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=L232NAAB&word=wat+goed+is+voor+kin

deren+is+goed+voor+iedereen      

 

http://www.salutgenese.be/
http://www.salutogenese.be/
http://www.de-goudsbloem.be/
http://www.toermalijn.tk/
http://www.carlito.be/toermalijn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=30
http://www.salutogenese.be/
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=L232NAAB&word=wat+goed+is+voor+kinderen+is+goed+voor+iedereen
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=L232NAAB&word=wat+goed+is+voor+kinderen+is+goed+voor+iedereen
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=L232NAAB&word=wat+goed+is+voor+kinderen+is+goed+voor+iedereen
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=L232NAAB&word=wat+goed+is+voor+kinderen+is+goed+voor+iedereen
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Als origineel wezen geboren – 

 als kopie gestorven. 
Een stukje opvoedingsgeschiedenis. 

 
Henning Köhler (uit Erziehungskunst 2010) 

 

“Einde van de 60-er jaren, zo wordt aangenomen, is de opvoedingsnoodtoestand uitgebroken, we 

moeten ons bezinnen over de tijd toen de meeste ouders en leraren zich nog “intuïtief juist” 

gedroegen. 

 

Lloyd deMause heeft in de 70-er jaren de geschiedenis van de kindheid onderzocht, op het vlak van 

de verschillende relatievormen tussen het kind en de volwassene. 

 

Een kort overzicht: 

 

Tot de 13
de

 eeuw was kindermoord een dagdagelijkse gebeurtenis en „weggave‟ van het kind de 

regel. 

In de 14
de

  eeuw was er een groot contrast tussen het ideaal van de innige moeder (geïnspireerd op 

de vele afbeeldingen van Maria) en de aanhoudende praktijken van de meest brutale bestraffingen 

(fase van de ambivalentie - tweeslachtigheid). 

In de 18
de

 eeuw domineerde de voorstelling, dat men in de zielekern van het kind moest 

binnendringen om al het ongemanierde er tot en met de wortel uit te trekken. 

Citaat: “Men bad met hen in plaats van met hen te spelen. Ze werden verder geslagen, maar niet 

meer steeds met de zweep .” (fase van de indringing) 

Vanaf de 19
de

 eeuw tot midden de 20
ste

 eeuw gold wezenlijk het principe van de socialisatie: 

aanpassing aan de bestaande maatschappij door opleiding, vorming en relatiecontrole. Subtiele 

vormen van conditionering zouden openbare brutaliteit overbodig maken. Het kind slaan blijft 

echter een maatschappelijk getolereerde optie. „Verwenning‟ gold als pedagogische doodzonde. 

In de 70-er jaren werd het socialisatiemodel bekritiseerd door een deel van het liberale burgerschap 

en de relatievorm „ondersteuning‟ werd de favoriet. Ze berust, zo „deMause‟, op de kennis dat het 

kind zemensenlf het beste weet “wat het in ieder stadium van zijn leven nodig heeft.” Hij betoont 

dat de meeste  niet in staat zijn geweest om zich iets anders onder opvoeding voor te stellen dan 

socialisatie, maar uit het boek spreekt de hoop op verandering en vernieuwing. 

 

Dit historisch overzicht is choquerend. De psychiater J. Louise Despert kwam door eigen studie tot 

dezelfde bevindingen. Ze stootte op een geschiedenis van onophoudelijke “harteloosheid en 

gruwelijkheden” (deMause) – Hierbij is tweeërlei op te merken: 

 

Ten eerste: 

Tegenwoordig bereiken pedagogische boeken zeer hoge oplagen, die door belangrijke behavioristen 

van in de 30-er, 40-er jaren – bijvoorbeeld door John Watson – het gepropageerde 

conditioneringprincipe als redding in nood aanprijzen. In ieder geval: zweepslagen geven, bevordert 

de conditionering niet, maar wel rijkelijk straffen en „sanctioneren‟. 

 

Ten tweede: 

In deze boeken staat: einde de 60-er jaren is de opvoedingsnoodtoestand uitgebroken, wij moeten 

ons herbezinnen over betere tijden, toen ouders, opvoeders en leraren nog een „intuïtief juiste‟ 

opvoedingshouding hadden. – Als dat, wat tot in de jaren 60 als normaal opvoedingsgedrag gold, 

intuïtief juist was, dan naar de duivel met de intuïtie! Maar het was natuurlijk niet intuïtief. Het was 

bekrompen. Zo lang zich de relatievorm „ondersteuning‟ niet op het brede front doorzet, zal  het 

woord van de dichter Edward Young verder gelden. Hij zei al in de 18
de

 eeuw : 
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“We worden als origineel wezen geboren, en sterven als kopie.”  

 

 
 

Litteratuur: 

 

Lloyd deMause (heruitgegeven): Hört ihr die Kinder weinen (een psychegenetische geschiedenis 

van de kindheid, Frankfurt a.M. 1977 

 

 

In een later artikel (Erziehungskunst december 2010 “Liebe „schmilzt‟ Angst weg oder 

Dressurpädagogik? Nein, danke!) schrijft Henning Köhler het volgende: 

 

“Kinderen luisteren niet, omdat hun ouders discipline efficiënt 

doorzetten.  

Of een kind luistert of niet, hangt af van de relatie met zijn ouders!” 
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Ouderlijk opvoedingswerk is onvervangbaar. 

 

Pedagoog Wolfgang Bergmann will een fonds oprichten: “Für Kinder„ 

24 december 2010. 

 

 
Wolfgang Bergmann 

 

 

“Met een kindheid vol van Liefde, kan men een half leven lang de koude wereld uithouden.” (Jean 

Paul) 

 

 
Bergmann leeft in Hannover en is vader van 3 kinderen. Als schrijver heeft hij ontelbare boeken met 

psychologische en pedagogische thema‟s uitgegeven.  In de Cicero-intellectuelenlijst stond Bergmann 

vooraan als één van de belangrijkste Duitse voordenkers op het gebied van samenlevingswetenschappen. 

 
Baby‟s en kleine kinderen hebben de liefdevolle nabijheid en diep emotionele binding met hun ouders nodig. 

“Hiermee leggen we in hen een geluksvermogen aan, dat een leven lang voortduurt. We scheppen hiermee 
de zielsmatige basisvoorwaarden voor een empatische, meevoelende en niet koud-rivaliserende samenleving 

„ , zegt de gerenormeerde opvoedingswetenschapper Wolfgang Bergmann, leider van het instituut voor 

kinderpsychologie en leertherapie in Hannover. 
 

Kinderen hebben recht op hun ouders en ouders hebben recht op hun kinderen. Allebei zijn ze een 

mensenrecht. 

 
Maar een breed verbreidde culturele trend wijst reeds lange tijd in een andere richting. 

“Inrichtingen vanuit de staat zijn beter dan de familie. „Dat leest men bijna zonder enige tegenspraak in 

zowat alle mediaberichten . Ook van de politici hoort men zulke uitspraken. Maar deze opvatting  is 
kortzichtig en omwille van  haar eenzijdigheid niet te verantwoorden.  

 

Het tegenovergestelde wordt niet alleen bevestigd door de geestesgeschiedkundige tradities sinds Kant en de 
pedagogen Fröbel en Rousseau, maar ook door vele relevante studies van de moderne dieptepsychologie en 

relatiewetenschap en door  de hedendaagse neurofysiologie. In de voor de toekomst zo belangrijke vragen 

van binding en vorming  durven er geen vaste leringen meer worden opgesteld. 
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We hebben een onvoorwaardelijke liefde nodig voor onze kinderen. Vandaag verschijnen ze in de vele  

openlijke debatten dikwijls als kleine stoorzenders, die de ouders het leven zwaar maken. Maar kinderen zijn 

de schoonste geluksbelofte die we hebben. 
 

Een zorgzame familie ondervindt vandaag zeer vele hindernissen. Het wegwerken van deze hindernissen 

afzonderlijk, zou de hoogste prioritieit moeten krijgen in onze vormings- en sociaalpolitieke opdracht.  Dit 
moet dringend  gebeuren,  beter vandaag dan  morgen!  

Anders verkilt onze samenleving. 

 

“Kinderen hebben ouders nodig die tijd voor hen hebben en die zielsmatig,  geestelijk en fysiek 

aanwezig zijn. Ouderlijke aanwezigheid is onvervangbaar en niet delegeerbaar„  zegt Bergmann. “Ze 

is de basis voor levens- en leervreugde.„ Bergmann beklaagt zich over de toenemende ontkenning en 

onwetendheid i.v.m.de behoefte aan binding voor kinderen – in het bijzonder voor baby‟s en kleine kinderen. 
Zo is zijn inzet voor kinderen nog meer nodig dan ooit. 

Daar Bergmann sinds een half jaar zeer zwaar ziek is en deze opgave niet meer met dezelfde intensiteit kan 

voortzetten, heeft hij met jarenlange levensgezellen en medewerkers het fonds “FÜR KINDER„  in het 

leven geroepen. 
“Het is mijn wens, dat het immens belangrijke thema kind- en ouderliefde levendig blijft. We hebben een 

samenleving nodig, die ouders ondersteunt zodat zij hun onvervangbare rol kunnen blijven uitoefenen.„  

 
Als curatoren konden de actrice Barbara Wussow, de TV-moderator Franziska Reichenbach, de 

neurobioloog uit Erlangen Prof. Ralph Dawirs, de Canadese ontwikkelingspsycholoog prof. Gordon 

Neufeld en de Australische familietherapeut en bestsellerauteur Steve Biddulph worden gevonden. 
 

Het initiatief zal projecten op wetenschappelijk en praktisch gebied ondersteunen. Hierbij behoren 

ondersteuningen aan het nieuw opgerichte Instituut voor bindingswetenschappen, voor hetwelk o.a. de 

Londense psycholoog Prof. Jay Belsky, de socioloog uit Frankfurt Tilmann Allert, de psychotherapeut uit 
Düsseldorf Matthias Franz, de psychiater en psycho-analytiker Hanz-Joachim Maaz en de 

psychosomatiker Ulrich T. Egle geëngageerd zijn.  

Ook werd er een uitgeverij opgericht, die regelmatig het tijdschrift “FamilienGlück„ publiceert. 
De stichting  will ook voorlichtingswerk doen op het gebied van familie- en sociaalpolitiek, maar ook 

Charity-minifestaties, Congressen, presentaties en de begeleiding van jong gezinnen organiseren. 

 

 

Opdat uit dit initiatief een rechtsgeldig Fonds kann ontstaan, hebben ze 50.000 € nodig. 

Wolfgang Bermann verzoekt allen, die de toekomst van kinderen aan het hart ligt, om dit initiatief te 

ondersteunen: 
„ Een  grote deelname aan deze belangrijke discussie is nodig. Doen jullie mee! Word jij ook een verdediger 

(pleitbezorger, advocaat) van Kinderen! 

 

Voor vragen en intervieuws stelt Wolfgang Bergmann zich graag persoonlijk ter berschikking: 

Tel: 0511/3631112 of 0162/3670888 

 

Schenkingen: Spendenkonto Familiën e.V. bij de Sparkasse Stade Altes Land BLZ 241 510 05: 

1210 0138 17 

 

www.fuerkinder.org  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuerkinder.org/
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Boekentip 

 

Alexander Ulfig: Die Überwindung des Individualismus. Versuch einer Lebensorientierung. 

Verlag Die blaue Eule, Essen 2003, 105 Seiten, ISBN 3-89924-063-4, 16 €  

  

Ieder mens heeft sinds de Renaissance het 

zelfbestemmingsrecht. Hierdoor hebben we 

ons van traditionele machten en 

heerschappijstructuren bevrijd. Doch, gaat 

ons modern individualisme niet te ver? De 

egoïstische, op zichzelf georiënteerde mens 

wordt bedreigd door een nieuwe 

ervaringsarmoede. Een belangrijke ervaring 

kan bijvoorbeeld zijn: zichzelf vergeten om 

zich te engageren voor een ander. Er moet een 

stap van een binnen- naar een 

buitenoriëntering voltrokken worden in het 

zich individualiseren. Als bijzonder belangrijk 

voorbeeld om in een „van het eigen ik uit 

transcenderend engagement‟ te kunnen komen 

noemt Ulfig het opvoeden van kinderen. 

Een boeiend filosofisch werk.

 

 

 
 

 
… een klein, mooi versjesboekje! 

Admar Kwant 
Wichtel Nick 
Met versjes van Arnica Esterl (eenvoudig te 
vertalen) 
Een kartonboekje voor de allerkleinsten. Nick, de 
wouddwerg is een vrolijke, altijd goed geluimde 
dwerg, die graag rondwandelt en vertrouwd 
samenleeft met de natuurkrachten. 
Een mooi voorleesboekje met verzen.  
Vanaf 2 jaar 
 
Verlag Urachhaus  16 blz  € 11,  
 
 

www.snittesiden.dk  (beweeglijk houten 

speelgoed voor de allerkleinsten + uitleg om 

het zelf te maken!) 

 

 

http://www.snittesiden.dk/
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Een dagje bij kinderonthaal ‘Toermalijn’ 
te Turnhout. 
Door Katrien Baaten 

 

Vrijdag 22 oktober 2010. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Vandaag begin ik de dag met het bakken van brood.  Als het deeg staat te rijzen onder zijn 

handdoek, gaat de bel; Leonie komt als eerste aan. En ook Mischa en Tristan bereiken net onze 

deur.  “Goeiemorgen”. Mama en papa vertellen over de voorbije dag.  Daarna komt Mattias toe. Die 

heeft alweer kleine oogjes van de slaap.  Anke blijft vandaag bij oma.  Nadat kleine Mattias gaat 

slapen, krijg ik van Mischa hulp bij het vouwen van de katoenen luiers.  Hij legt alle washandjes 

mooi op een stapel terwijl ik de luiers en overbroekjes vouw.  Ondertussen komen ook Robin en 

Lucie binnen. Robin zoekt meteen PoppeNel op en Lucie zet zich gezellig bij ons aan het tafeltje. 

Als alle kindjes binnen zijn, laat ik het muziekje klinken.  Dat wordt goed herkend.  Iedereen zet 

zich op de mat in afwachting van kabouter Toermalijn.  Die wordt wakker gezongen.  De kabouter 

geeft ons allen een ochtendzoen en kijkt dan toe hoe we Muisje Fien tevoorschijn toveren.  Na het 

afscheid van beiden gaan we aan tafel om heerlijk biologisch fruit te eten.  Tijdens het schillen 

zingen we liedjes over elke soort.  “Eén appel voor de honger…” “Appelsien, laat u zien…”  Als de 

bekers sap leeg zijn, geraken de luiers vol.  Tijd dus om te verschonen.  De billetjes worden 
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schoongemaakt met washand en water.  Mischa en Lucie zijn al groot, zij kunnen al op het potje. 

Tristan gaat aan de slag met het karretje, de anderen lezen samen een boekje op de mat.  Mischa 

leest hen voor.  De kamer vult zich met de geur van versgebakken brood.  Leonie en Mattias 

worden wakker.  Leonie oefent haar stappen, Mattias zijn omrollen op de schapenvacht.  Ze hebben 

er duidelijk plezier in.  Ik loop even de moestuin in voor wat spinazie.  Terwijl iedereen volop in 

zijn spel zit, bereid ik in de keuken de groentepap voor.  Het is vrijdag, dus geen vlees vandaag.  

Lucie rijdt met haar fiets naar Frankrijk, Robin maakt soep en Tristan speelt met de houten 

dwergjes.  Het vuur voor de groentepap gaat aan, we hebben nog even tijd om over Mol en Kip te 

lezen.  Er wordt mooi mee verteld.  Dan gaat het keukenwekkertje, het eten is klaar.  Allemaal aan 

tafel!  De groentepap wordt afgewerkt, het brood wordt gesneden.  Wij smullen van boterhammen 

met groentepaté, kaas en stroop, de kleinsten happen gretig van de groentepap. We drinken sap of 

melk. Na het eten arriveren de eerste mama‟s en papa‟s al. Robin, Lucie en Mattias gaan al naar 

huis. Er wordt afscheid genomen en een fijn weekend gewenst. Tristan, Mischa en Leonie gaan naar 

bed.  Het wordt stil in huis.  Ik doe de gebruikte luiers in de wasmachine, veeg de keuken, maak 

fruitpap en schrijf de schriftjes bij. Anderhalf uur later komt het onthaal weer tot leven. Eén voor 

één worden de drie wakker. Nu er zo weinig kindjes zijn, krijgen we de kans om naar buiten te 

trekken. Na de fruitpap trekken we jassen, sjaals en laarsjes aan, we zetten de mutsen op en rijden 

met de bakfiets naar het park. We voeren de geitjes droog brood en genieten van het mooie 

herfstweer. De kindjes stappen op eigen voetjes verder, over takjes, door plassen, over het 

bruggetje,…Nog even de eendjes gedag zeggen en dan fietsen we terug huiswaarts. De luiers van 

thuis gaan aan, de tassen worden gemaakt en dan zijn de mama‟s daar.  

Dag Leonie, dag Mischa en Tristan.  Tot volgende week! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Foto uit „De Goudskinderen‟ 

 

„Een lichtende, warme en vredevolle Kersttijd en  

een liefdevol Nieuw Jaar 2011  

toegewenst van vzw Saluto-Genese!‟ 

 
 

 

 

 

 


