
De opvoedtips uit de
ouderschapsboekjes van
vroeger zijn vaak hilarisch.
Maar wat klopt er nog van? 

Uit: Handboekje voor de
katholieke vrouw en moe-
der – gebeden en overwe-
gingen, samengesteld door
Pater Fabianus O.F.M. Cap,
1961, elfde druk.
“Vele handelingen van de
moeder kunnen de vrucht
schade berokkenen. Ik
noem hier fietsen of beter
gezegd: óp en áf de fiets
springen. Verder: schaat-
sen, dansen, sport, snel
trappen lopen, zware
lasten tillen. (…) Wees ook
niet onmatig in huwelijks-
genot. Degelijke artsen
beweren, dat de herhaalde
miskramen in sommige
gezinnen veroorzaakt
werden door de geslachte-
lijke gemeenschap.”

Conny de By is al veertig
jaar verloskundige in
Amsterdam-Zuid : “Wat
een onzin. Van seks krijg je
écht geen miskraam. Het is
eerder zo dat de natuur
foetussen met een defect of
een chromosoomtekort er
op deze manier uit selec-
teert. Een beetje lichaams-
beweging raden we tegen-
woordig juist aan, al moe-
ten we vrouwen daarin
soms ook afremmen.
Zwaar tillen is niet raad-
zaam, omdat je dan je
bekken teveel belast.” 

Oproep: Zelf ook een
bakerpraatje gehoord?
Mail/tweet/facebook
ons, wij zoeken het uit.

Advies van weleer

Matig het
genot tijdens
zwangerschap

Op een doordeweekse dag is
het een drukte van belang in
Nederlands’ oudste natuur-
speeltuin, Speeldernis in Rot-
terdam. Kinderen sjouwen met
kruiwagens, verzamelen joe-
lend, lachend, rennend en
springend herfstbladeren, ar-
menvol tegelijk. Een enkeling
klimt handig omhoog en helpt
de boom een handje met het
verliezen van de bladerentooi. 

“Het is de bedoeling dat ze
een kruiwagen vol bladeren
verzamelen”, zegt Ian Mostert,
hoofd van de Speeldernis.
“Daarbij moeten ze hun jas
dicht houden. Zijn ze klaar, dan
hebben ze het warm. En dan
begint de les over isolatie.” 

Leren door te doen, het is
één van de vele activiteiten die
de natuurspeeltuin biedt, deze
ochtend tijdens de les natuur-
en milieu-educatie. Op het hele

terrein is geen rubbertegel te
vinden. “Absoluut”, zegt Mos-
tert trots. “Hier bepalen kinde-
ren zelf waarmee, wat en hoe
ze spelen. De boomstam over
het beekje is voor het ene kind
een dam, voor het andere een
evenwichtsbalk en voor een
derde is het een krokodil die
uit het water komt kruipen. De
fantasie gaat ‘aan’ als kinderen
hier door de poorten lopen.”

Creatief met natuur is niet
het enige voordeel van een na-
tuurspeeltuin. Kinderen die
vaak in een groene omgeving
spelen, zijn minder vaak ziek,
kunnen zich beter concentre-
ren, werken sneller en beter sa-
men met andere kinderen, ma-
ken minder ruzie, hebben een
betere motoriek en voelen zich
niet snel angstig of depressief.
Om maar wat te noemen, want
de lijst conclusies in het voor-
deel van speelnatuur is bijkans
eindeloos. Er is zelfs bewijs
voor de stelling dat natuur-
speeltuinen balsem voor
ADHD-kinderen zijn. Mostert
kan het allemaal beamen. “Kin-
deren die doorgaans in de klas
door het lokaal stuiteren, zie ik
hier de hele middag op hun
buik een stel mieren bestude-
ren. Maar wat het belangrijkste
is: kinderen kunnen in vrijheid
hun eigen avonturen beleven,

hun grenzen ontdekken en ver-
leggen, zonder tussenkomst
van volwassenen. Risicovol
spelen, noemen wij dat. Alles
binnen het aanvaardbare.” 

Want ja, die rubbertegels lig-
gen er niet, maar op zand of in
het water val je ook zacht. Dat
vergt een ander type onder-
houd. “Wij moeten zorgen dat
kinderen avontuurlijk kunnen
spelen in een veilige omge-
ving”, zegt Mostert. “Kinderen
mogen met alles spelen en sle-
pen. Soms krijgen ze zelfs kei-
en van hun plek die wij, vol-
wassenen, niet kunnen ver-
plaatsen. Samenwerking hè.

Dat verbaast ons ook, hoor.” 
Zeker in het hoogseizoen,

als Speeldernis alleen al in juli
en augustus zo’n 20.000 bezoe-
kers verstouwt, checkt het per-
soneel iedere avond of de
boomstammen nog wel vastlig-
gen en of de oevers bij de water-
stromen te beklimmen zijn.
“Het basisontwerp zit goed in
elkaar, maar op detailniveau
verandert er natuurlijk van al-
les. We laten de natuur én de
kinderen zoveel mogelijk hun
gang gaan.”

Na dertien jaar levert dat
een hoop moois op. Zoals de
bonte spechten die in de dode
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Herfstvakantie.

Voorbij zijn de tijden
van speeltuinen met
rubbertegels. In de
natuurspeeltuin moet
een gezin voortaan
wezen. 

Laat die kinderen maar
aanmodderen in natuur

takken boven de spelende kin-
deren nestelen. “Grappig hè.
Beneden spelen mensen, een
paar meter hoger zien we klei-
ne spechten spelen.”

Zover is het op Tiengemeten
nog niet. Twee jaar geleden
opende Natuurmonumenten
daar de grootste natuurspeel-
tuin van Nederland. Sinds die
tijd wisten ruim 50.000 gezin-
nen de weg naar het eiland te
vinden. Best knap voor zo’n
jonkie. “Boven verwachting”,
zegt Lineke ten Bokum, bezoe-
kerscoördinator van Tienge-
meten. “Zeker in het begin
kreeg ik wel eens de vraag of
dat de reis waard was, voor die
paar uur dat het leuk zou zijn.
Nou, die mensen moesten we
zowat uit de speeltuin trekken
om de laatste pont te halen.” 

Ook op Tiengemeten mogen
kinderen met alles spelen en al-
les verslepen. Zo ontstond er
vorig jaar een heuse modder-
glijbaan. “Superleuk”, zegt Ten
Bokum. “Iedere keer weer is
het zo gaaf om kinderen lekker
bezig te zien. Eén moeder dien-
de zelfs lachend een klacht in:
we hadden haar kind verpest,
want ze kreeg het niet meer
mee naar het pretpark. Tja.
Vinden wij niet erg.” 

MARGOT SMOLENAARS

Zelf

‘Hier bepalen kinderen
zelf waarmee, wat en
hoe ze spelen. De boom-
stam over het beekje is
voor het ene kind een
dam, voor het andere
een evenwichtsbalk en
voor een derde is het
een krokodil die uit het
water komt kruipen.’

Ian Moster t ,  hoofd  van  de  Speeldern is
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se natuurgebied Planken Wam-
buis. Mee met de boswachter,
sporen zoeken en logeren in
een boerderij. Voor gezinnen
met kinderen van 6 tot 2 jaar. 
Dinsdag 21 oktober
Kinderen tussen 8 en 12 jaar
kunnen op zoek naar groot
wild tijdens de wildwandeling
in Dwingelderveld in Drente. 
Woensdag 22 oktober:
Eerst struinen, dan schilderen
wat je gezien hebt op Tienge-
meten. 
Donderdag 23 oktober:

Zeven tips voor groen vertier
tijdens de herfstvakantie.

Zondag 19 oktober:
Leer toveren tijdens de Wilde
Buiten Dagen van Natuurmo-
numenten. Voor kinderen die
niet vies zijn van een potje pad-
den knuffelen. Onder andere in
Oisterwijkse Bossen en Ven-
nen. 
Maandag 20 oktober:
Voor een multi-natuurervaring
boek je het driedaagse arrange-
ment van OERRR in het Gelder-

Paddenstoelensafari in Natio-
naal Park Dwingelderveld in
Ruinen. Ga op speurtocht,
word een paddenstoelendetec-
tive en eet achteraf een lekker
soepje. 
Vrijdag 24 oktober: Prikkelen-
de egelmiddag voor kleuters in
bezoekerscentrum Nieuws-
koopse Plassen.
Zaterdag 25 oktober:
Voor echte durfals, de Nacht
van de Nacht in het Harderbos.
Hoe donker wordt het eigenlijk
daar? 

De paden op, het groen in: zeven tips

Speeldernis Rotterdam is de hele
herfstvakantie open.

Voor alle activiteiten geldt: vooraf
aanmelden moet, via www.natuur-
monumenten.nl. Kom je van ver en
wil je wat meer zien van Tiengeme-
ten dan alleen de speeltuin: je kunt
overnachten in de herberg of in
één van de drie vakantiewonin-
gen. Reserveren is raadzaam. 
Speeldernis in Rotterdam is de hele
herfstvakantie open: www.speel-
dernis.nl

Kijk voor meer speel-
natuur op www.na-
tuurmonumenten.nl/
speelnatuur

#handig

Mikken is de max
Zindelijkheidstraining wordt
wel heel leuk met de
plasstickers van Invented-
4Kids. Als je kind op de wolk
in het potje plast, komt de
zon tevoorschijn. Er is ook
een speciale mikversie voor
jongetjes beschikbaar. € 8,95
www.invented4kids.com 

Slobbertrui
Als de tanden doorkomen, is
er geen houden meer aan:
er komt kwijl, en veel ook.
Heb je geen zin en tijd om je
kind vier keer per dag in een
nieuwe outfit te hijsen,
investeer dan in Mubys
Babywear. Vanaf € 26,95,
www.mubys.com


