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Het begon allemaal in een oud herenhuis, een ont-
staansgeschiedenis, die vele steinerscholen wellicht 
bekend is. Ook de middelbare steinerschool, opgericht 
in 1969, volgde eenzelfde huizenweg: oude burgerhui-
zen, afgedankte schoolgebouwen, kelders, zolders, 
fabrieksloodsen en andere catacomben.
Tot het jaar 1984, toen de Antwerpse Rudolf 
Steinerschool een prachtig art-nouveaugebouw uit 

1901 en enkele aanpalende gebouwen kocht. Wanneer 
u in de populaire wijk ‘Het Zuid’ rondkuiert, kan u het 
gebouw in de Volkstraat absoluut niet missen: de school 
heeft een indrukwekkende en karakteristieke gevel, die 
trouwens beschermd is als monument. 

Dodecaëder
In de kelder bevindt zich een grondsteen met daarin 
een dodecaëder, twaalf vervlochten vijfhoeken, zinne-
beeld van de microkosmische en de macrokosmische 
mens, twaalf: het getal van de dierenriem, vijf: het getal 
van de fysische mens. Daarin is dezelfde spreuk opge-
borgen die op 20 september 1913 door Rudolf Steiner 
werd gelegd in het eerste Goetheanum en die ook werd 
gebruikt bij de grondsteenlegging voor een nieuwbouw 
van de eerste Waldorfschool in Stuttgart – enkele jaren 
na haar ontstaan – op 16 december 1921. 
De verbouwingen (inclusief de gerestaureerde art-nou-
veaugevel) duurden tot 1992: toen konden alle kinderen 
verhuizen naar ‘hun’ nieuwe school.
De versnippering over verschillende huizen, die jaren-
lang had geduurd, leidde aldus tot één gezamenlijk 
gebouw voor lagere schoolkinderen en leerlingen 
uit het middelbaar. De boog van kind naar volwas-
sene kon eindelijk, ook fysiek en fysisch gespannen 
worden: kinderen, ouders én leraren konden hun 
volledige steinerschoolcarrière in één gebouw – en 
wat voor een – beleven. 

Peuters en kleuters
De kleuters hadden al eerder, in 1948, een eigen idyl-
lisch plekje gekregen in een herenhuis met tuin aan de 
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Het gaat hard in België, waar ze de vrijescholen gewoon ‘steinerscholen’ noemen. De nieuwe steinerscholen 
schieten er als paddenstoelen uit de grond. Veel heeft ook te maken met het feit dat vooral Vlaanderen (in het 
noorden) te kampen heeft met een infrastructuurtekort, waardoor de overheden maar al te blij zijn wanneer 
iemand de helse taak op zich wil nemen om een nieuwe school uit de grond te stampen. Zo verging het ook de 
Steinerschool Antwerpen, de eerste lagere steinerschool in België, die in 1954 werd opgericht.

28 september 1991 – 
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België. Hij is de maker van 
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tekenaars.

Feestelijke opening van de Steinerschool in Antwerpen
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zuidrand van Antwerpen, een kleine vier kilometer ver-
der. 
Toen behoorden ze nog niet ‘echt’ tot de steinerschool, 
aangezien het Duitse concept van de Waldorfschule 
enkel de lagere en de middelbare school omvatte.
Al snel kwam echter de vraag vanuit de buurtbewoners 
van het art-nouveaugbouw in de Volkstraat om ook 
kleuterklassen aan te bieden. Hoewel de verbouwingen 
niet echt voorzien waren op kleuters, zorgde de gekende 

Belgische flexibiliteit ervoor dat al snel ook hier kleuter-
klassen werden ingericht. De boog in de Volkstraat werd 
aldus gespannen van kleuter tot volwassene, terwijl de 
‘oudste’ kleuterschool in de Transvaalstraat een prima 
oplossing bleef voor steinerschool-lievende gezinnen uit 
die buurt. 

Huiselijke en liefdevolle peuterklas
Kleuters in België beginnen hun schoolcarrière op 2,5 
jaar. Eerst als peuter en vanaf hun derde jaar als kleuter. 
In het reguliere onderwijs doorlopen ze drie klassen, 
met drie verschillende juffen (of meesters, maar die zijn 
zeldzaam voor die leeftijd). Daarna gaan ze – het jaar 
dat ze zes worden – naar de lagere school. 
In de steinerschool is dat geen vanzelfsprekendheid: 
zomer-, najaars- en winterkinderen volgen er vaak nog 
een ‘koningsjaar’ tot ze helemaal klaar zijn voor de eer-
ste klas. 
‘Helemaal klaar zijn voor de kleuterklas’ kon vanuit de 
zienswijze van de steinerpedagogie pas vanaf drie jaar, 
waardoor steinerscholen vrij lange tijd gezinnen met 
werkende ouders voor een moeilijke keuze plaatsten: 
de officiële kinderopvang in België (‘crèche’) eindigt 
immers op 2,5 jaar, het moment dat kinderen in het 
reguliere onderwijs naar de peuterklas gaan. 
In zekere zin zou je kunnen stellen dat steinerscho-
len hun gemotiveerde ouders min of meer verplicht-
ten om hun kind een half jaar lang naar een school 
te sturen waarvoor ze niet gekozen hadden (en waar 
hun kinderen verloren liepen in grote klasgroepen), 
om pas nadien de warmte en geborgenheid te vinden 
van een steinerschool. 

in opmars…
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Het was dus vooral vanuit het belang van het kind en de 
druk van de maatschappelijke realiteit dat de kleuter-
school in de Transvaalstraat – na een jaar intens onder-
zoek en voorbereiding – in 2006 besliste om te starten 
met een huiselijke en liefdevolle peuterklas en een eigen 
peuterjuf.
Ook in de Volkstraat konden kinderen vanaf die leef-
tijd terecht, hoewel er op infrastructureel gebied 
geen mogelijkheid was om daarvoor een eigen klasje 
in te richten.

Versoepeling van regelingen voor oprichting 
nieuwe scholen
Daar kwam in 2014 verandering in. De nijpende infra-
structuurproblemen voor scholen in Vlaanderen werd 
dermate groot, dat de regelingen om nieuwe scholen 
op te richten, versoepelden. De directie en het bestuur 
van de Steinerschool Antwerpen grepen deze kans aan 
en konden binnen het jaar een nieuwe locatie – die aan-
sloot bij het prachtige gebouw – inrichten als nieuwe 
peuterklas.
Zoals het hier nu staat, klinkt het alsof dit een makkie 
was. Gedeeltelijk was dit zo, omdat ze de bestuurlijke 
winden mee hadden, maar in de feiten was het vanzelf-
sprekend een hele klus: een winkelpand omturnen tot 
een gezellige peuterklas. 
Het geheim? Zoals steeds: een gigantische en niet-
aflatende inzet van leraren én de praktische hulp van 
ouders die samen bergen werk hebben verzet. 

Een unieke dubbelstroom
Toegegeven, ze heeft een dynamische raad van bestuur, 
de basisschool van de Steinerschool Antwerpen. Wat 
voor één nieuwe kleuterklas kan, moest toch ook voor 
een volledige nieuwe school kunnen? En hadden de 
ouders van de Transvaalstraat al niet jaren de verzuch-
ting geuit om een ‘eigen’ lagere school-instroom in de 
buurt te hebben? 
Bestuur en directie pakten de koe bij de horens en gin-
gen op zoek naar mogelijke locaties, hierin gesteund 
door de plaatselijke overheden die met de handen in 
het haar zaten omdat er in Antwerpen onvoldoende 
onderwijscapaciteit was.
En daar was dan dat gebouwencomplex, vlak-
bij de Transvaalstraat: een oase middenin de stad. 
Onpersoonlijke kantoorgebouwen, dat wel, maar ze 
keken uit op een intiem parkje, dat een enclave vormde 
tussen twee straten. Bovendien kwamen deze gebouwen 
op termijn vrij en zocht de stad Antwerpen hiervoor een 
nieuwe oplossing.
Het mag niet verbazen dat die oplossing een steiner-
oplossing was, waar het willen, denken en voelen als 
de gezamenlijke, oeroude krachten werden ingezet om 
een dossier in te dienen om ú tegen te zeggen. Met een 
gigantische opwaardering van de duffe kantoorgebou-
wen en voor de kinderen een fijne plek om te vertoeven.
Het complex was té groot om enkel door een stei-
nerschool te worden ingenomen, maar ook daaraan 
werd gedacht: wordt het niet eens tijd om de boog te 
spannen tussen kinderen en bejaarden, bijvoorbeeld? 
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Waarbij deze mensen zich nuttig kunnen inzetten in het 
dagelijkse leven van baby’s, peuters, kleuters, lagere 
schoolkinderen? De Steinerschool Antwerpen tekende 
een concept uit, dat de stad uitermate kon bekoren 
en kreeg hiervoor in het voorjaar 2016 de toelating om 
in een gedeelte van de kantoorgebouwen een nieuwe 
school te starten.

Gefaseerd te werk
Het plan: een kleuterklas en een eerste klas en zo stel-
selmatig groeien, tot ze na zes jaar een volwaardige 
basisschool (kleuter- en lagere school) konden aanbie-
den. 
De eerste stap is alvast gezet: 10 kleuters (na Pasen wor-
den dat er 16) en 19 eersteklassers leggen nu het funda-
ment van een unieke tweestroom in Vlaanderen.
Drie vestigingen, één directie, één bestuur en twee 
parallelle eersteklassen …, het levert nu al een schat op 
aan intervisies en een gezamenlijk delen van kennis en 
expertise. En dit zal de volgende jaren alleen maar ver-
sterkt worden.
Maar de praktische afwikkeling ervan was niet evident. 
De school kreeg immers pas definitief groen licht van 
de overheid in het voorjaar en dan was het vanzelfspre-
kend ‘alle hens aan dek’: het verbouwen van de duffe 
kantoorplekken tot warme steinerklassen, aan de bui-
tenwereld bekendmaken dat er een nieuwe school was, 
afspraken met de andere bewoners van dit gebouwen-
complex, buurtbewoners…
Maar het lukte. Alweer, dankzij de inzet van leraren. 
Er werden twee ‘oude rotten in het vak’ aangetrokken 
om te pionieren. Met een groot hart en vol liefde, dat 
spreekt.
En natuurlijk ook – wat had u gedacht? – dankzij de inzet 
van de ouders. Lobbyende ouders, bergen-verzettende-
ouders, gulle gevers-ouders… Anekdote: om met de 
weinig financiële middelen waarover steinerscholen 
nu eenmaal beschikken toch een warme aankleding te 
realiseren, werd een geboortelijst aangeboden waarop 
ouders konden intekenen om allerlei spullen te schen-
ken. En u ziet het op de foto’s: steinerouders zijn gulle 
gevers. En wat te denken van het feit dat één ouder de 
organisatie en uitvoering van de volledige praktische 
inrichting van de lokalen op zijn actief nam? 
Op woensdag 31 augustus was het feest: de officiële 
opening. Er was een zonnige receptie, er waren spee-
ches van trotse beleidsmakers, er waren blije en nieuws-
gierige ouders (en al even blije en nieuwsgierige kinde-
ren) en vooral: er was de gedrevenheid, het enthousi-
asme en de warmte van iedereen om de steinerpedago-
gie in alle hoeken van Antwerpen uit te dragen. n

14 december 2016:
Honderdste geboortejaar 
van Helmut von Kügelgen

Helmut von Kügelgen werd 
geboren in Reval, (wat 
nu Tallinn is) in Estland 
op 14 december 1916. 
Zijn ouders kwamen uit 
Rusland. Als gevolg van 
de eerste Wereldoorlog 
moest het gezin vluchten. 
Vele landen heeft het gezin 
doortrokken om uiteinde-
lijk in Duitsland een nieuw 
thuisland te vinden. 
Helmut von Kügelgen, vader van (kinder)arts Michaëla 
Glöckler en Claudia McKeen, heeft zijn leven lang gewijd 
aan het jonge kind. In 1969 was hij medeoprichter van 
de internationale vereniging voor vrijeschool kleuterleid-
sters en heeft hij het vignet gekozen voor dit wereld-

wijde initia tief: een tekening gemaakt 
door een 14 jarig meisje tijdens een 
tekenles op de eerste vrijeschool in 
Stuttgart. Rudolf Steiner kwam tijdens 
een tekenles in de klas op bezoek en 
heeft samen met dit meisje een beeld 
gemaakt van ‘liefde’. Een beeld dat 
sinds 1969 het pedagogisch werk voor 
het kind van 0-7 jaar verbeeldt.
Helmut von Kügelgen heeft veel 

geschreven over het jonge kind. Hij is jarenlang redacteur 
voor Erziehungs kunst geweest, de Duitse zusterversie van 
Vrije Opvoedkunst. 
Om stil te staan bij de honderdste geboortedag van een 
bijzonder mens, die zoveel heeft betekend voor het jonge 
kind, wordt een publicatie uitgegeven. Een publicatie 
met teksten en meditaties van Rudolf Steiner die Helmut 
von Kügelgen verzameld heeft, die steun bieden aan 
opvoeders van het jonge kind en daarnaast ook teksten 
die door Helmut von Kügelgen zelf geschreven zijn over 
het jonge kind. Met deze publicatie hopen wij opvoeders, 
pedagogen van het jonge kind van 0-7 jaar en anderen 
te inspireren. n

Jocelyn Roy (IASWECE) en Loïs Eijgenraam (BVS-schooladvies)

De publicatie is vanaf eind december te bestellen via:

admin@bvs-schooladvies.nl of tel. 030 281 96 56
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