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Fragment uit: Eilandengroep (Eiland II), 2000, computeranimatie  / Videoloop van de Brusselse kunstenaars Michaël Van den Abeele en Arnaud Hendrickx

Illustraties uit: Iela Mari, Ein Baum geht durch das Jahr, Moritz Verlag Frankfurt am Main, 2007

Emile Diffloth, Emile Decoueur, and Taxile Doat, Gourd vases, ca. 1900
Museum für Gestaltung Zürich - Nature Design / 2007 / Lars Müller Publisher

Alfred William Finch, various vases, ca. 1904-07
Museum für Gestaltung Zürich - Nature Design / 2007 / Lars Müller Publisher



In deze prachtige met sneeuw bedekte boom kan je allerlei dingen ontdekken: een dier, een gezicht of misschien iets heel anders...
Met een kleurpotlood of een viltstift kan je tekenen wat je ziet.

Dans cet arbre recouvert de neige, tu peux y découvrir différentes formes: un animal, un visage ou encore quelque chose de très différent…
Avec un crayon de couleur ou un feutre, tu peux dessiner ce que tu vois.



When children bring their art to you and look at you ea-
gerly and expectantly for a response, remember always 
to respond with enthusiasm and interest. Children know 
when you are not being sincere, so your interest must be 
genuine.
• Invite children to tell you anything they want to about 

their own work. Ask gentle questions to  further the dis-
cussion. Talking about drawings is a wonderful way to 
get to know more about children and their lives.

• Ask them how they made the artwork, whether it has a 
story, and if they would like to give it a title.

• Respect children’s decision not  to talk about their art if 
they don’t want to.

• You can look at the artwork and describe the colours 
and textures and how they make you feel. Then ask the 
child to do the same. This will encourage the child to 
start identifying textures and colours, and to develop a 
sense that these stimulate feelings.

• If you notice that a child looks excited, proud or disap-
pointed, acknowledge that feeling, and ask the child to 
talk about his or her feelings about what he or she has 
made.

• Avoid asking “What is this?” since most children derive 
great pleasure and satisfaction from free abstract play 
with art materials. They do not always have a “thing” in 
mind as they work.

• Try not to make up your own mind about what children 
are drawing or painting. What you see is often not the 
same as what they intended to draw or paint. Always try 
to find out and understand what the child was thinking 
and doing in the artmaking process before making your 
comments. Children do not like to be misunderstood.

• It is important to give positive feedback and encour-
agement. But remember that too much praise soon be-
comes meaningless to children. If you always respond 
with “That’s beautiful”, children will feel that you are not 
really looking at their work. Try to be specific in your 
response by focusing on the particular artwork they are 
showing you.

• Never make negative comments or criticise a child’s art-
work, artmaking for young children is deeply personal. 
It is about themselves and their way in the world. It 
comes from the soul and negative responses are always 
hurtful. Criticism can be damaging to children’s self- im-
age and may prevent them from exploring creativity 
throughout their lives. Do not laugh at children’s art. 
They take this very personally and feel stupid, inade-
quate and undermined.

• Always try to respond without judgement. If you praise 
too much or criticise, children will begin to see you as 
the judge who decides how good or bad their artwork 
is. They will begin to make art for you instead of their 



own enjoyment. Also hold back on praise or too much dis-
cussion while children are making art. Some children may 
be afraid to go on in case they spoil their work in your eyes. 
Try to encourage children to express how they feel about 
their own artwortk, but make sure they do not judge them-
selves and that they understand there is no good or bad art.

• Never compare one child’s art to another’s. Also avoid ask-
ing a child while he or she is working to look at another 
child’s artwork to see how to do something. Art is about 
individual expression and we need to acknowledge the 
uniqueness of each child’s creative expression.

• If young children say that they are finished after just a few 
minutes, you can try to remotivate them by offering different 
interesting materials, or by asking a few questions. Some-
times they go back to the artwork for a few more minutes 
and then say, “Now I am finished!” Do not force them to 
add more when they feel sure that they are finished. Also, 
do not stop children who are still involved in the art process 
because you think they are finished because, in their mind, it 
is the process that comes to an end rather than the product.

• Ask each child what he or she would like to do with the 
finished artwork. If the child would like to display it some-
where, then do so, if not, do not pressurize the child to 
display his or her work. Respect the child’s choices – he 
or she may want to take it home or even fold it up into tiny 
squares! Always remember that young children are much 
more interested in the process of making art than the art-
work they made. They may spend hours making a whole 
scene with clay and they suddenly roll it all up into a ball. 
If you decide to display a group of children’s art, always 
put up everyone’s work. Never leave someone out unless a 
child needs to do something else with his or her work.

• If you are an educator, then share these ideas with parents 
so that they know how to respond appropriately to their 
children’s artmaking. Many parents do not mean to be hurt-
ful, but their comments can be damaging. Parents often feel 
that they are no good at art themselves and project their 
own feelings of inadequacy unto their children. 

• You may like to keep children’s artworks in a personal port-
folio. Date each artwork and write down what the child 
says about it. These become special memoires in later years 
for parents. Educators may be interested to observe the 
stages of development in the collection of works.

• You could keep a journal about what happens in the child’s 
development process, the questions he or she asks, the 
problems the child encounters, the solutions he or she finds, 
as well as all the unexpected magical moments.

 EX-LIBRIS: Lindy Anne Solomon, Creative Beginnings. 
 A hands-on innovative approach to artmaking for adults 
 and children, STE Publishers, Johannesburg, 2005



waterkerssoep

Eva’s recept voor waterkerssoep

Eva doet het je voor. Volgens haar 
heb je het volgende nodig: 
- een bos waterkers
- 3 aardappels
- room
- zout en peper

TIP: Je geeft je soep wat extra smaak met kruiden. Sla de bladzijde om en kies de kruiden die passen bij jouw soep!

TIPPER: In plaats van waterkers kun je ook broccoli gebruiken, dan krijg je een lekkere brocollisoep. Of varieer met andere 
groenten, zoals bloemkool, wortels en bieten.

TIPST: Maak soldaatjes voor in je soep! Neem 3 witte boterhammen en snijd de korstjes eraf. Snijd het brood in dikke staafjes 
van ongeveer 1 centimeter. Bak de staafjes op een niet te hoog vuur goudbruin met wat roomboter of olijfolie. Laat ze uitlek-
ken op een stuk keukenpapier en daarna kunnen ze je soep binnen marcheren. 

1. Alle spullen verzamelen!
2. Was de waterkers voordat je `m snijdt, houd goed onder water.
3. Snijd de waterkers en schil de aardappels.
4. Snijd de aardappels in kleine stukjes. 
 Doe ze met de waterkers in een pannetje met water, of nog beter: bouillon. 
5. Na 5 tot 10 minuten kruiden met peper en zout en met de staafmixer erdoor.
6. Schep een lepel room op de soep en serveer de soep nu ze nog heet is. 
Eet smakelijk, met de groe(n)ten van Eva!

Froenten en gruit ... 
eh groenten en fruit geknutsel!

Je hebt nodig: 
- groentjes (bijvoorbeeld wortel, kom-

kommer, radijsjes)
- fruit (bijvoorbeeld peer, kersen, 

druiven)
- houten tandenstokers of satéstokjes
- kleine zilveren balletjes, rozijntjes of 

punaises (voor de ogen)
- poedersuiker
- een scherp mes (opgepast! Vraag een 

volwassene om even mee te kijken)

Je maakt het zo: alle onderdelen worden 
met tandenstokers of glazuur vastgezet. 
Glazuur maak je van poedersuiker met 
een paar druppels water.

 De peermuis heeft een staartje en 
snorretje van rozemarijn, oortjes van 
appel en oogjes van rozijntjes.

 De wortelwagen heeft assen van 
tandenstokers en wielen van schijfjes 
wortel.

 Het peenmonster heeft poten van 
lucifers en ogen van punaises, stekels 
van karton.

Laat je fantasie de vrije loop en maak 
van een prei een persoon, van een 
aardappel een oude dame, of versier 
jezelf! 

Op de foto rechts zie je  een meisje met 
haar zelfgemaakte groentesieraad. Ziet 
ze er niet uit... om op te eten!

Groentesieraad

-  Kies mooi gekleurde groenten 
(zoals radijsjes, peultjes, worteltjes)

-  Was en droog ze
-  Prik met een dikke naald voorzichtig 

een gaatje in de groenten
-  Rijg ze aan een stevige draad  
-  Knoop de ketting om je nek en 

flaneren maar!

VARIATIES: 
Vul je groentesieraad aan 
met knopen, houten parels 
of bolletjes aluminiumfolie. 

Misschien ook mooi als kado 
voor je mama, oma of buurvrouw.

Pomme Magique

Sommige kunstenaars fotograferen 
iets op zo’n manier, dat je er heel 
anders naar gaat kijken. Dit is 
gewoon een uitschietende aardap-
pel. Magisch toch! 

Brassaï, Magique circonstancielle, 
pomme de terre en germination 
(1931)

Schil

Sommige kunstenaars maken 
iets na uit hun herinnering. De 

kunstenares die dit werk maakte, 
herhaalde wat er vroeger bij haar 

thuis na het eten gebeurde. Dan 
nam haar papa een sinaasappel. 

Uit de schil sneed hij met een 
scheermesje een engeltje. Eerst het 
hoofd en dan de vleugels, dan de 
borstjes, de buik. En als het klaar 
was, lachte papa over het plukje 

dat tussen de benen van de engel 
tevoorschijn kwam… 

Louise Bourgeois, 
Orange Episode (1990)

       Brulhoofd
  

Soms moet je twee keer met je 
ogen knipperen voor je doorhebt 
wat je ziet. 
Herken jij van welk eten dit 
brulhoofd is gemaakt? Misschien 
kun je zelf ook een grappige 
knutsel maken met gedroogde 
pasta. Verzamel uit de voorraad-
kast verschillende soorten pasta, 
zoals boogjes, vlindertjes en 
buisjes. Plak ze op een mooi stuk 
karton en maak je collage af met 
tekeningen. 

Van chocola gemaakt...

Sommige kunstenaars gebruiken eten 
om er kunstwerken mee te maken. 

Vik Muniz, Medusa, naar Bernini 
(beeld in chocolade), (2003)

 Thuis kun je ook verven met choco-
lade. Gesmolten chocolade werkt goed 
bijvoorbeeld, of kies voor stroop of 
chocopasta. Met je vingers of een lepel 
kan je tekenen op je bord, boterham of 
pannenkoek. 

... en van ham gemaakt!

Natacha Lesueur, Zonder titel (2001)

(Heeft iemand mijn shampoo gezien?)

Omdraaien!

Groenten zijn niet alleen stiekem lekker, 
je kunt er ook heerlijk mee knutselen. De 

schilder Giuseppe Arcimboldo maakte 
schilderijen van groenten… maar wel zo 

dat je er mensen in zag. Een wortel-
neus, een spruitjeskin, bonenlippen, 

kerstomaten-oogjes, preihaar… 
laat je fantasie de vrije loop en 

vorm je eigen ´schilderij´. 
En nadien kan alles in de soep. 

Giuseppe Archimboldo, 
Le Jardinier (rond 1590)

De Ijslandse kunstenaar Gudmunder Gudmundson (Erro) schilderde hier eten, eten, en nog meer eten, zo ver als je kunt kijken!  Erro, Esslandschaft, 1964. 
Kun jij de volgende drie dingen vinden:

 een kom erwten 
 een vork 
 een appelsien met een partje eruit

Fotograaf Edward Weston vond de structuur van dit koolblad zó mooi dat hij het als een 
bruidsjapon op de foto zette. 

Edward Weston, Cabbage Leaf (1931)  Deze doorgesneden kool lijkt net een doolhof. Vind jij de weg naar buiten?  

Met huid en haar op de barbecue Theodore de Bry, Le cannibalisme pratiqué dans le Nouveau Monde, (16de eeuw)
Bestaan menseneters echt? Vroegere ontdekkingsreizigers waren gewoon bang voor de onbekende mensen die ze op hun reis tegenkwamen. 
Maar in het echt hebben ze geen kannibalen gezien. Anders hadden ze het toch niet kunnen navertellen of tekenen zeker!
Kannibalen aten geen mensen omdat ze honger hadden. Ze haalden eerder kracht uit het ritueel. Sommigen aten bijvoorbeeld hun vijanden op, omdat ze dachten dat dit verder gevaar 
bezweert. Anderen aten hun overleden ouders op, omdat ze geloofden dat ze in hen verder leven. Je moet wel weten: het is in België verboden om je ouders of andere mensen op te 
eten!

 Wat heeft de krokodil allemaal gegeten?

Onder de naam EETiKET brengen de Week van de 
Smaak en FARO kinderen in Vlaanderen en Brussel 
in contact met tafelen en eetcultuur. In het kader van 
dit project maakte ABC een kijk- en speelboekje met 
recepten, knutselideeën en natuurlijk veel visueel prik-
kelende beelden uit onze boekencollectie.

Op deze pagina’s vind je een selectie van afbeeldingen 
en activiteiten uit het boekje en een placemat om zelf 
verder af te werken.
Meer info op www.eetiket.be



De kookpot ontploft!! Teken verder wat er allemaal uit de pot vliegt, de kok achterna.

La casserole explose! Dessine tout ce qui en jaillit suivant le cuisinier.

V.U.: Marc Jacobs en Bert Schreurs / FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw / Priemstraat 51, 1000 Brussel / EETiKET is een initiatief van Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, en Brussel en wordt gerealiseerd door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.
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A Big Welcome to the ABC-Familyweekend of this Season!

The ABC-house will be open for you on Saturday 13/12 and 
Sunday 14/12, from 10 am till 5 pm.
Entrance is free for all. Please come, stay, go and enjoy at 
your own leisure.
Discover the beauty of nature through an interactive trail, 
accessible for all members of the family, young or old.
Our multilingual guides are ready to assist you if you need 
any help.
For more information, check out our website on 
www.abc-web.be

NEWSLETTER WINTER 2008

In deze laatste Orbis Pictus van het jaar vind je beelden 
uit de studio Natuur & Esthetiek, die nog tot eind december 
staat opgesteld in het ABC-huis. 
De dubbele pagina in het midden is bedoeld als reflectie-
materiaal. Het is een fragment uit het handboek ‘Creative 
beginnings’, dat je ideeën geeft over hoe je als ouder of 
leerkracht kan reageren op de creaties van kinderen. Dit 
handboek werd ontwikkeld door het Curriculum Develop-
ment Project (CDP) uit Johannesburg (Zuid-Afrika), een orga-
nisatie die leerkrachten en kunstenaars opleidt die met jonge 
kinderen werken. ABC bezocht het centrum in 2006 met een 
kami-shibaiproject. 

Met de eindejaarsfeesten in zicht besteden we ook heel wat 
aandacht aan eten en koken. Zo vind je in deze Orbis Pictus 
een selectie uit een kijk- en werkboekje dat ABC samenstelde 
in opdracht van Faro, in het kader van de Week van de 
Smaak.
Wil je inspiratie opdoen voor je volgende feestmaaltijd? 
Kom dan snuisteren in de keukenbibliotheek van het ABC-
huis tijdens het familieweekend op 13 en 14 december. Al 
onze boeken rond koken, eten en eetcultuur krijgen er een 
vaste plaats. Wil je zelf recepten uitproberen? Schrijf je dan 
in voor één van de kookworkshops. 

Wij wensen je alvast een fijn eindejaar en verwelkomen je 
graag op een van de volgende ABC-projecten!

Activiteiten in het ABC-huis 2008

Familieweekend 
Tijdens een familieweekend kan je rondsnuffelen in de actu-
ele themastudio van het ABC-huis. Gaandeweg integreren 
we nieuwe delen van de boekencollectie in het gebouw. Zo 
wordt onze bibliotheek uiteindelijk volledig publiek toegan-
kelijk gemaakt. 
Daarnaast programmeren we tijdens een familieweekend 
ook workshops en/of een voorstelling. Het werk van de uit-
genodigde gasten sluit nauw aan bij het thema van de studio 
en bij de filosofie van ABC. 
De activiteiten in de studio en de bibliotheek zijn gratis en 
reserveren is niet nodig. Deelname aan de workshops kost 6 
euro per persoon, daarvoor is reserveren wel aangewezen. 

Studio Natuur & Esthetiek
Het volgende familieweekend vindt plaats op zaterdag 13 
en zondag 14 december van 10 tot 17 uur. Alweer een kans 
om te genieten van activiteiten als ikebana, fantasiebeestjes 
creëren met natuurlijke materialen, stempelen met groenten 
en fruit, structuren uit de natuur bewonderen onder een mi-
croscoop of om je te verdiepen in de nieuwe aanwinsten van 
onze bibliotheek. 

Voorstelling Heldenmoed, het drakenvisje
Beeldend kunstenaars Wim Vanden Bossche en Annelies Toe-
bes maakten een kleutervoorstelling met toverlantaarnprojec-
ties, licht en schaduw, objecten en mobiles. “Heldenmoed” 
toont een mysterieuze en poëtische wereld waarin een klein 
visje grote gevaren overwint.
Aansluitend bij de voorstelling wordt een workshop gegeven 
waarbij de kinderen een eigen verhaal kunnen maken. 

-Voorstelling: zaterdag 13/12 en zondag 14/12 
telkens om 15 uur
voor kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders / gratis
-Workshop zaterdag en zondag van 15.30 tot 16.15 uur
voor kinderen van 3 tot 6 jaar / €6

Kookworkshops “creatief met kool”
Nick Trachet is eetcolumnist bij Brussel deze Week en boven-
dien een heel inspirerende kok. Hij is een vaste gast tijdens 
de familieweekends. Deze keer introduceert Nick kinderen 
en volwassenen in de geheimen van kool. 
Zaterdag 13/12 van 14 tot 16 uur
Voor kinderen vanaf 8 jaar en voor volwassenen / €6

Kookworkshops lunchpakketten
Annabel Meuleman, uitbaatster van de vegetarische lunch-
bar Picnik in het centrum van Brussel, is de tweede kok in 
onze reeks rond creatieve lunchpakketten. 
Zondag 14/12 van 10.30 tot 12.30 uur
Voor kinderen vanaf 8 jaar en voor volwassenen / €6

Activiteiten in het ABC-Huis in 2009 

Architectuurstudio
Na een rondreis van meer dan twee jaar komt onze archi-
tectuurstudio terug naar Brussel. Vanaf februari krijgen alle 
architectuurboeken en -materialen een plek in het huis. Heb 
je zin om zelf een stad te ontwikkelen, een brug te maken 
uit lucifers, een toren te bouwen met ping-pongballetjes, te 
dromen van wonen in verre landen of rond te kijken in onze 
uitgebreide bibliotheek?
Dan ontvangen we je graag tijdens het familieweekend op 
6 en 7 maart 2009.

ABC-atelier op woensdag
Sinds september organiseren we op woensdagnamiddag 
creatieve ateliers voor kinderen van de lagere school. 
Ze krijgen een speelse introductie in allerlei kunstvormen en 
mogen experimenteren met verschillende materialen en tech-
nieken. 

Je kan nu inschrijven voor het tweede semester, dat start op 
7 januari 2009.
Prijs: €30 voor een reeks van tien woensdagen telkens van 
13.30 tot 16 uur.

Vakantiestages:
Elke schoolvakantie organiseert ABC stages rond een be-
paald thema. Tijdens de krokusvakantie staan “Luisterspelen 
en geluid” centraal. Snel reserveren is aangeraden, want de 
plaatsen zijn beperkt!
Prijs: € 75/65/45 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison ABC!

Le samedi 13 et dimanche 14 décembre, nos portes vous se-
ront grandes ouvertes de 10 à 17 heures pour le week-end 
familial de la saison. Venez quand vous voulez et restez aussi 
longtemps que vous le souhaitez, l’entrée est gratuite. Un par-
cours interactif à travers la maison ABC permettra à toute la 
famille de découvrir notre thème “nature et esthétique”. Notre 
équipe de guides multilingues se fera un plaisir de vous ac-
compagner.
Pour plus d’informations consultez notre site ABC: 
www.abc-web.be       

NEWSLETTER HIVER 2008

Weg kwijt in Brussel? Wij zeggen u waar, hoe en waarom. Brussel Deze Week serveert u 
het interessantste stadsnieuws, de leukste Brusselaars, de boeiendste reportages. Agenda is 
hét toonaangevend uitmagazine voor Brussel dat u ook meegeeft waar u met uw kinderen 
heen kan. Wij schrijven wat u ècht wil weten over uw stad. Elke week, helemaal gratis.

Voor een gratis* abonnement op Brussel Deze Week en Agenda 
bel 02/226 45 45, mail abo@bdw.be of stuur uw vraag naar 
Brussel Deze Week vzw, E. Flageyplein 18, 1050  Brussel
* gratis voor adressen in Brussel 19 • 15 e portkost/jaar voor adressen buiten Brussel op 424-5529822-66

Uw hoofdstad in kaart gebracht

ABC december 2008

Zondag 7 december
Zondag op aanvraag ABC-huis, 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdag 13 december 
Familieweekend ABC-huis van 10.00 tot 17.00 uur
Kookworkshop met Nick Trachet van 14.00 tot 16.00 uur
Voorstelling en workshop ‘Heldenmoed, het drakenvisje’ 
om 15.00 uur

Zondag 14 december
Familieweekend ABC-huis van 10.00 tot 17.00 uur
Kookworkshop met Annabel Meuleman van 10.30 tot 
12.30 uur
Voorstelling en workshop ‘Heldenmoed, het drakenvisje’ 
om 15.00 uur

ABC januari 2009

Woensdag 7 januari tot 18 maart
ABC-atelier 2de trimester van 13.30 tot 16.00 uur

Zondag 18 januari
Zondag op aanvraag ABC-huis, 13.30 tot 17.00 uur

ABC februari 2009

Zondag 15 februari
Zondag op aanvraag ABC-huis, 13.30 tot 17.00 uur

Maandag 23 tot vrijdag 27 februari
Vakantiestage luisterspel, ABC-huis

ABC maart 2009

Zaterdag 7 maart en zondag 8 maart
Familieweekend Architectuurstudio ABC-huis 
van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 22 maart
Zondag op aanvraag ABC-huis, 13.30 tot 17.00 uur

Info en reservatie 

ABC AGENDA

ART BASICS for CHILDREN

NIEUWSBRIEF
WINTER 2008

COLOFON ORBIS PICTUS IV: concept + V.U.: Gerhard Jäger/ABC - redactie: Celia Ledoux - layout: Niko Bruggemans/heartwork - website: Thierry Lewyllie/waw - redactie: Celia Ledoux
ABC: Wim De Graeve, Lien Hemerijckx, Gerhard Jäger, Greetje Lathouwers, Lode Van Laer, Fathia el Ouerdiaghli, Lotje van Vliet en tal van freelancers / omslagfoto: Daumier, Nathalie, 215 idées pour s’amuser par tous les temps, 1976. 

Place Gaucheretplein 13, B-1030 Brussels • T +32 2 502 00 27
F +32 2 502 00 62 • mail@abc-web.be • www.abc-web.be

Dit is de vierde en meteen ook de laatste Orbis Pictus in 
samenwerking met Brussel deze Week. Natuurlijk blijven 
we jullie op de hoogte houden van het reilen en zeilen 
van ABC. Heb je interesse om in de toekomst informatie 
over onze projecten persoonlijk te ontvangen? Schrijf je 
dan in via de website of per telefoon.


