
Shakespeare
Van 24 maart tot en met 2 april speelt thea-
tergroep Max. de voorstelling Nacht in
Jeugdtheater de Krakeling, Amsterdam. Mo-
niek Merkx mixt in Nacht twee Shakespeare
klassiekers, Een midzomernachtdroom en
Macbeth, tot een eigen verhaal voor jonge-
ren vanaf veertien jaar en volwassenen. Op
31 maart is er ook een backstageprogramma.
www.theatergroepmax.nl

Natuurpad
Het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis is
een centrum voor natuur- en milieueducatie.
Zondag werd de interactieve tentoonstelling
De Toverboerderij, voor kinderen tussen drie
en acht jaar, geopend. Er is ook een natuur-
pad. Het museum is open op woensdag, vrij-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Voor
de kinderactiviteiten is reserveren verplicht.
www.pieter-vermeulen-museum.nl

Annet Weterings: ‘Wie nooit buiten komt, mist een belangrijk deel van de wereld.’
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“Kinderen hebben de behoefte zich
terug te trekken, om buiten het vi-
zier van volwassenen de wereld te
ontdekken. Met zijn tweetjes achter
de struiken of in een boom zitten,
bevordert hun zelfstandigheid. Wij
willen toch ook niet dat iemand de
hele tijd op onze lip zit?”

Kinderen moeten meer aanmodde-
ren, zegt pedagoog Kees Both.
“Hij bedoelt het liefkozend. Volwas-
senen moet niet te veel sturen, ver-
bieden of corrigeren. Vraag jezelf af:
wat is hier nu het ergste dat gebeu-
ren kan? Dat ze vieze sokken krij-

gen? Een stevige buil op hun voor-
hoofd?”

Moeten we kinderen buiten helemaal
hun gang laten gaan?
“Natuurlijk mag je een kind sturen,
of zelfs dingen verbieden. Het pijn
doen van dieren of vernielen om het
vernielen kan echt niet. Goede be-
geleiding is altijd nodig. Bewust be-
zig zijn met wat kinderen doen, be-
tekent goed kijken en ze laten weten
wat je acceptabel vindt.”

“Ik stoor me aan ouders en juffen
die alleen maar met elkaar staan te
kletsen in de buitenruimte. Obser-

veer de kinderen, met de handen op
je rug. Kijk wat ze doen, waar ze be-
hoefte aan hebben, stimuleer ze en
stel ze vragen over wat ze zien en
meemaken. En vooral ook: geef kin-
deren de tijd en de ruimte om zelf
ideeën uit te spelen en oplossingen
te verzinnen.”

Zijn er nog verschillen tussen alloch-
tone en autochtone opvoeders?
“Iedereen begrijpt dat frisse lucht
gezond is. Sommige ouders komen
uit een land waar het heel normaal
is om in de natuur te spelen, andere
juist weer uit een omgeving waar ze

de natuur als vies en gevaarlijk be-
schouwen.”

“Meestal zijn de bezwaren van
praktische aard, zoals het kind dat
olie in zijn kroeshaar heeft en daar-
om niet in de zandbak mag spelen.
Maak verschillen bespreekbaar en
zoek samen naar een oplossing.”

Moeten opvoeders in de stad meer
moeite doen voor het portie groen
voor hun kinderen?
“We zien dat ouders in de stad meer
hun best doen om hun kinderen met
de natuur in aanraking te laten ko-
men dan ouders die de natuur om

de hoek hebben. Misschien juist
omdat ze denken dat ze het gebrek
aan natuur in de stad moeten com-
penseren. Een kind in de stad is dus
echt niet per se slechter af.”

“Gelukkig zijn er steeds meer ou-
ders die, als ze hun kinderen aan
het eind van de dag van het kinder-
dagverblijf halen en de vieze kleren
en de met modder besmeurde ge-
zichtjes zien: jij hebt een leuke dag
gehad.”

Annet Weterings: Horen en zien,
ruiken, voelen, proeven.
SWP, €24,90.


