
Het kleine kind heeft zo zijn eigen wonderbaarlijke gedrag! 

 

Bij het enthousiasme en de dynamiek van het ‘lentepoetsen’ kon ik dit jaar met zoveel 

verbazing en verwondering de dynamiek en het enthousiasme van het wonderbaarlijke 

kinderlijke spel gadeslaan! Veel speelmateriaal heb ik weggeborgen, nieuwe vrije speelruimte 

gecreëerd en deuren en ramen werden al menige dagen opengezet. Een nieuwe orde heb ik 

ingericht! Wat een frisse lucht gaat er door het huis! De eerste lentezon en het prille lentelicht 

geeft me een nieuwe kijk op het kinderlijke handelen. Maar nieuw ‘speelgoed’ werd bedacht 

door deze kleine avonturiertjes! 

 

Ik ruimde op, gaf alles een ‘vaste’ plaats en zette hier en daar een lenteboeketje neer bij het 

raam. Zo had ik ook enkele takken wilgenkatjes neergezet in een bokaal met stekgrond en 

probeerde zo uit of er een struikje zou willen uitgroeien. 

Maar kleine Ode dacht hier anders over. Toen ik de kamer weer binnen kwam lagen de takjes 

op de grond, de reeds jonge wortelscheutjes en de zachte wilgenkatjes lagen ernaast, dit alles 

drijvend in een grote plas plantenwater en bruine modder. Ze had een takje in de handjes en 

onderzocht het aandachtig, vooral de kleine witte wortelhaartjes. 

 

 
 

We hebben de takjes, die nog worteltjes en bloempjes vertoonden, mooi terug geplant in de 

stekgrond en fris water gegeven. Het nieuwe, heldere licht dat op de ‘dingen’ scheen, had 

waarschijnlijk haar enthousiaste onderzoekerszin aangewakkerd. Dit had ik niet zo direct 

verwacht, daar Ode toch al bijna twee is en weet dat bloempjes water nodig hebben en in een 

vaasje staan! Toen ze zo’n 10 maandjes was wierp ze graag haar speeltjes op de grond, niet 



zomaar uit tijdverdrijf, neen, uit fenomenologische onderzoekersdrang. Ze probeerde het uit 

met allerlei verschillende dingen, een ijzeren deksteltje, een plastieken potje, een houten lepel, 

een ritselende klopper. Door het eerst uitvoerig in haar mondje te steken, er aan te ruiken, er 

hard mee te slaan op tafel of stoelrand, en het dan ook vol nieuwsgierigheid naar beneden te 

gooien, verkreeg ze haar grote ‘Wijsheid’ over de dingen. Hoe het smaakt, hoe het ruikt, hoe 

het klinkt, hoe hard of zacht het is, of het soepel of stug is, of het weerstand biedt of stuk gaat, 

of je er mag aan rukken, trekken, erop bijten, erop trappen of ermee kloppen! Wat is kleine 

Ode met een wetenschappelijke nieuwsgierigheid doorheen het aardrijkskundige, chemische 

en fysieke landschap gerend! Niets is haar ontgaan, maar dan blijkbaar toch wel hoe kleine 

tere, zachte wilgenkatjes hun worteltjes krijgen; dat wilde ze toch nog even eens uitvoerig 

onderzoeken! 

In de leeftijd van 9 maanden ontwikkelt zich het geheugenvermogen. Op 10 maanden weet 

een kindje dat iets wat uit het blikveld verdwijnt, er toch nog steeds is! Had ik haar ijzeren 

dekseltje, plastieken potje, houten lepeltje en de klopper toen niet terug tevoorschijn getoverd 

dan zou ze de juistheid van haar herinnering niet hebben kunnen natrekken, en dit niet 

eenmaal, maar zó vele malen; een zich herhalend dagelijks spel! Wil haar nieuwe inzicht 

kunnen beklijven, is de herhaling van heel groot belang. Ook dat ik er ben, met mijn volle 

aandacht en mijn tijd voor haar, zonder ergernis, zonder ongemak, gewoon met een overschot 

aan speelse schalksheid, net zoals ze deze zelf ook voor haar spel inzet, speel ik met haar dit 

sociale spel en verheug me over haar ondernemings- en onderzoekingslust! 

Zo herhaalde ze nu ook haar rol-, sluip-, tijger-, kruip-, klauter- en klimfase - terwijl ze toch al 

kan springen, alleen op en af de trap stapt en het achteruitlopen oefent - op de lage 

speelbakken, verhoogjes en de schuine brede speelplank die ik weer had bovengehaald en 

nieuw had geïnstalleerd. Ook grote zus ging weer rollen als een acht-maander! De vrije, lege 

speelruimte deed hen bewegen! Heerlijk! Natuurlijk spelen álle kinderen op verschillende 

wijze hun eigen persoonlijk spel, natuurlijk zijn er bij het spel van het kind cultureel bepaald 

verschillen en onderscheiden, natuurlijk spelen zusjes en broertjes verschillend en is de plaats 

in het gezin ook bepalend, natuurlijk is de uitdrukking van het kinderspel tijd- en 

cultuurgebonden en daardoor verschillend van generatie tot generatie en van samenleving tot 

samenleving, maar dat ieder kind ZELFBESTEMMEND wil zijn in zijn spel, 

ONGESTOORD wil zijn in zijn spel, en de inhoud van zijn spel wil laten afhangen van de 

wetmatige afloop van zijn aller-individueelste geestelijke bewustzijnsontwikkeling, dat is zo 

wonderbaarlijk en verrassend voor ons als opvoeder! 

Wat maakt het me steeds weer blij om te zien hoe ieder kind geïnteresseerd is in SPELEN! 

Het heeft een aangeboren, enthousiaste, onophoudelijke interesse aan datgene wat het zelf 

bepaalt om te doen! Het kind is steeds voluit gevoelsmatig betrokken bij al hetgeen wat het 

zelf speelt en doet! Het leert al spelend een nieuwe vaardigheid. Een eigen wilsuiting vanuit 

diepe interesse, betrokkenheid en leergierigheid wordt verinnerlijkt. Zou ik me hiermee gaan 

bemoeien en een bepaald iets gaan ‘aanleren’ en/of ‘trainen’ bij het kleine kind, dan kan dit 

tot ver in het latere leven, de spontane gevoelsgeladen en gevoelsgestuurde leergierigheid 

gaan vernielen, ik denk bijvoorbeeld aan het ‘uit dwang moeten leren eten met de lepel’. Zou 

dit niet tot eetstoornissen kunnen leiden in het latere leven? 

Ik hoop dat ik nooit verval in het willen ‘trainen’ van kinderen in bepaalde activiteiten of 

handelingen, want als ik zie hoe wijs, verstandig, geestelijk geboeid, emotioneel harmonisch 



en motorisch begaafd een kind spelenderwijs zichzelf ontwikkelt, dan wil ik alleen nog 

liefdevolle en enthousiaste omgeving voor hen zijn. 

Het eigen, vrije, diep verzonken, gevoelsgeladen en ongestoorde spel, vanuit het eigen 

‘zielevuur’, dat is het wat de mens tot ‘leren’ brengt!  

 

Zou Ode nu nog een keer mijn wilgenkatjes van de vensterbank rukken? Ik denk het niet, ze is 

nu toch al bijna twee en haar geheugenvermogen heeft zich al grondig geschoold. Ze zingt nu 

de liedjes mee en zegt de versjes mee op die grote zus haar voorzingt en zegt. Maar ze zal 

straks wel het zinken bad vol fris lenteregenwater met grote leervreugde omkieperen over 

haar schoentjes. Ik zal haar nu maar al haar laarsjes en rubberen spetterbroekje laten 

aantrekken! 

Wat later vind ik in de keukenschuif het kleine bruine vilten paashaasje, het gele kuikentje, op 

het kookpottenrek de kippetjes van de boerderij, op de seizoentafel vind ik mijn zo lang 

gezochte agenda terug, en bij de vensterbank, daar waar de wilgenkatjes nu terug proberen 

wortel te schieten, daar ligt het kleine gebreide dekentje van popje dat we zolang gezocht 

hebben. ’s Avonds vind ik vol verrassing bij een lepeltje van de tafel een kartonnetje als 

‘bordje’, een bijenwasblokkenkrijtje als ‘papje’, popje ondergestopt met haar hoofdje en haar 

voetjes in de lucht en onder de speeltafel een mooi bijeengeveegd stapeltje kruimeltjes en 

zand. Ik herinner me hoe kleine Ode haar popje zat eten te geven, haar te slapen legde en 

daarna met haar tongetje tussen de lipjes genepen, het borsteltje en blikje probeerde te 

hanteren onder de tafel. Het gaat niet om het werkelijk opruimen en poetsen, maar om het 

‘SPELEND LEREN VERZORGEN’  als kinderen helpen met de lenteschoonmaak! 

 

Een levenskrachtige opstanding in huis, Een nieuwe orde! Daarvoor zorgen ieder jaar weer 

deze kleine kinderen; dat ik niet vastroest in materiële pietepeuterigheid en onhebbelijkheden! 

 

Vzw Saluto-Genese wil u  “Een Zalig Pasen en vrolijke opvoedingsvreugde!” 

toewensen. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Zalig Paasfeest! 


