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5. Speeltuin 
 
Opvoeding is een speeltuin. Kinderen en opvoeders spelen samen in een 

werkelijkheid die groter is dan zijzelf zijn. 

 
Recht voor me zie ik drie duikelstangen. Een lage, een hoge en een ertussenin. 
Rechts daarvan hangen de schommels. Verder achterin staat een klim- en 
speelhuisje met glijbaan. In het midden van het terrein een verwaarloosde wipkip. 
Links van me zit een moeder op een bankje. Zij ziet hoe haar dochtertje van de 
glijbaan roetsjt, lachend van plezier. Ik loop de speeltuin in. Het hek doe ik veilig 
achter mij dicht. Geen kind kan zomaar ontsnappen. Ook niet dat jongetje dat nu op 
de wipkip gaat zitten en doet alsof hij een vliegtuig bestuurt. Zijn opa kijkt van een 
afstandje verwonderd toe. 
 
Zwaartekracht  
 
Als ik zo de speeltuin bekijk, zie ik daarin eigenlijk de essentie van opvoeding: 
spelen. Opvoeding is een speeltuin waarin kinderen en hun opvoeders samen 
spelen. Spelen is aan de ene kant mooi: het geeft plezier en je leert er veel door. 
Aan de andere kant is spelen weerbarstig: het leidt tot teleurstelling en kan letterlijk 
pijnlijk worden. Je ziet dat in elk willekeurig speeltuintje gebeuren: Kinderen die 
vallen, opstaan en weer doorgaan. Kinderen die gevoel voor afstand en snelheid 
leren, maar die ook kennismaken met zwaartekracht en met het feit dat stoeptegels 
hard zijn. Kinderen doen in de speeltuin ervaring op met plezier, pijn en troost. En 
soms met de afwezigheid van troost; als moeder of opa even niet oplet en het kind 
niet ziet huilen.  
 
In de speeltuin imiteer je anderen. Soms leeftijdgenoten, soms oudere kinderen. Je 
doet na wat je diep vanbinnen eigenlijk nog niet durft. En je fantaseert erop los: een 
wipkip wordt een vliegtuig. Je geeft je daarmee over aan een werkelijkheid die groter 
is dan de jouwe. Het vliegtuig is er niet echt en toch is het er ‘echt wél’. Het hoort bij 
het opgroeien van elk kind: het ontdekken van de oneindige mogelijkheden in het 
leven. Soms door dingen uit te proberen: de peuter die uitprobeert of de grond uit de 
bloempot net zo appetijtelijk smaakt als de Olvarit. Soms door dingen te imiteren: de 
kleuter die de schaar in het eigen haar zet, net als de kapper dat gisteren nog bij 
mama deed. En soms dus door te fantaseren: de tiener die zich een stadion vol 
publiek voorstelt bij haar meeslepende optreden, alleen op haar zolderkamer. 
 
Nep 
 
Er komen nu misschien wel speeltuintjes op je netvlies. Speeltuintjes van vroeger 
toen je jong was. Of een speeltuintje om de hoek waar je met je eigen kind 
regelmatig naartoe gaat. Dat opvoeding vergeleken wordt met zo’n speeltuintje gaat 
misschien wat ver voor je gevoel. Het leven is tenslotte geen speeltuin. Het is bittere 
ernst; het spel kan maar één keer gespeeld worden, daar moet je niet te luchtig over 
doen. Bovendien: spelen staat tegenover ‘de echte werkelijkheid’ of ‘het echte 
leven’. Spelen is nep.  
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Maar het beeld van de speeltuin staat niet voor een net-alsof werkelijkheid waar je 
voor spek en bonen je rondjes draait. Het staat juist voor wat er werkelijk aan de 
orde is in de opvoeding: kinderen en opvoeders spelen samen in een werkelijkheid 
die groter is dan zijzelf zijn. Opvoeding gaat niet enkel en alleen om het overdragen 
van inzichten aan je kinderen ‒ moeder die wel even vertelt hoe je het handigst geld 
bespaart. Het draait ook niet alleen maar om opvoeders die voorbeeldig zijn in hun 
gedrag ‒ vader die voortdurend laat zien hoe je de boel een beetje opgeruimd houdt 
in huis. Van dat laatste soort ben ik er trouwens een; en dat blijkt heel irritant te zijn 
voor de directe omgeving.  
 
De werkelijkheid is niet te vangen in eigen inzichten en het goede gedrag van 
opvoeders. Dat is wat een speeltuin laat zien. De werkelijkheid is groter. En die 
werkelijkheid beleven kinderen niet door aan te horen hoe het leven in elkaar zit en 
geïnteresseerd te kijken hoe volwassenen om zich heen het leven leiden. Die 
werkelijkheid ontsluiten ze alleen door hem, samen met opvoeders, te verkennen en 
te ontdekken. Door samen te spelen dus. 
 
Fantasie 
 
Samen spelen … nou ja, als ik met mijn kinderen naar de speeltuin ga, zit ik net als 
die moeder vaak op het bankje. Ik kijk toe hoe anderen spelen. Heel soms gebeurt 
het echter dat ik betrokken raak in het spel van een van de kinderen. Dan bungel ik 
ook aan het klimrek, of zit ik op de schommel. En het ergste voor iemand met mijn 
lengte: dan zit ik opgevouwen in een speelhuisje om er hopelijk via de glijbaan weer 
uit te geraken. Hoewel het niet altijd gerieflijk is, doen opvoeders er goed aan om af 
en toe samen met kinderen te spelen en niet altijd vanaf het bankje toe te kijken hoe 
kinderen hun weg vinden in de speeltuin. 
 
De mogelijkheden tot samen spelen zijn natuurlijk eindeloos. Samen koken, samen 
sporten, samen reizen, samen schommelen, samen het konijn verzorgen, samen … 
Nu ja, ik stop; dit boek zou geen opsomming van praktische tips en trucs worden. 
 
Dat samen spelen betekent dat er een gelijkwaardigheid is tussen opvoeder en kind. 
Aan beiden is een leven in de omringende werkelijkheid gegeven. Daarin is de één 
niet meer dan de ander. Beiden zoeken hun weg in de speeltuin, proberen naar 
boven te klimmen, nog harder te schommelen, met fantasie een wereld te creëren uit 
verwaarloosde speeltoestellen. Tegelijkertijd hebben opvoeder en kind ieder een 
eigen rol en verantwoordelijkheid. De opvoeder is wel degelijk iemand die meer 
ervaring heeft in de werkelijkheid van het leven en dus iemand waar veel van af te 
kijken is. En dat maakt dat opvoeders een andere verantwoordelijkheid hebben dan 
het kind dat opgevoed wordt. 
 
Discussies 
 
Het beeld van de speeltuin kan ons helpen om als opvoeder in die 
verantwoordelijkheid niet te vervallen in gearriveerdheid; alsof wij er al zijn en alleen 
de kinderen nog onderweg zijn. Het beeld daagt de opvoeder uit om mee te 
verwonderen, om te blijven ontdekken en leren. Door samen met kinderen de 
werkelijkheid steeds weer opnieuw te beleven. 
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Het zou overigens van weinig realiteitszin getuigen als ik zou beweren dat het hele 
leven een speeltuin is: altijd leuk, gezellig, positief en zonder pijn. Hetzelfde geldt 
voor de kleine werkelijkheid van de opvoedingspraktijk: die is ook bepaald niet altijd 
leuk, gezellig, constructief en zonder mislukking. Wat een ellende als al snel blijkt dat 
je puber bij nader inzien een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt. En het was nog 
wel zo’n fris en origineel idee. En wat is het beroerd als de onredelijkheid regeert in 
discussies tussen opvoeder en kind. Alsof je elkaar voortdurend van het klimrek 
afduwt.  
 
Onbegrensd 
 
Het leven is hard werken, en opvoeden is dat ook. Het is dan ook niet zozeer het 
‘leuke’ gehalte van de speeltuin maar het ‘creatieve’ gehalte van de speeltuin dat de 
essentie van het opvoeden raakt. Opvoeders en kinderen nemen samen deel aan 
het leven en ontdekken samen de werkelijkheid. Zij hebben samen wat te ‘maken’ 
van wat hen elke dag gegeven wordt. En dat vraagt van opvoeders een inspanning, 
het vraagt om meedoen en niet om een positie op een bankje aan de zijlijn. En 
hoewel de opvoeder misschien sneller en handiger sommige speeltoestellen kan 
overwinnen, blijft er altijd wederkerigheid in het samen spelen: kinderen maken 
creatief anders gebruik van toestellen, kunnen soms behendiger door kleine ruimtes 
heen en inderdaad: dat maakt het spelen tot een vorm van hard werken voor 
opvoeders. 
 
Dat samen spelen in de opvoeding is uiteraard niet onbegrensd. Elke goed 
ingerichte speeltuin heeft een duidelijke afscheiding die het speelterrein afbakent 
van de drukke weg ernaast of van de naastgelegen vijver. Dus als we zeggen dat 
opvoeding een speeltuin is, dan hoort daar ook bij dat er grenzen om het 
speelterrein worden gezet. Je laat je kinderen op een gecontroleerde manier het 
leven ontdekken. Als je dat niet doet, ben je niet aan het opvoeden maar laat je je 
kinderen letterlijk maar een eind weglopen. Met alle gevaren van dien. Je laat een 
kind niet op zijn slaapkamer met vuur spelen om hem of haar te laten ontdekken dat 
een huis ook af kan branden. Tegelijkertijd kan het principe ‘wie zijn billen brandt 
moet op de blaren zitten’ in sommige gevallen wel pedagogisch verantwoord zijn. 
 
Leuk 
 
Spelen in de speeltuin stimuleert creativiteit, opent de ogen voor ongedachte wegen 
en is gericht op doen, uitproberen, vallen en weer opstaan. Het beeld breekt ook met 
de gedachte dat de opvoeder grip heeft op het leven, op de werkelijkheid om ons 
heen. Het breekt met de suggestie dat door het goede voorbeeld te geven en de 
juiste kennis over te dragen het kind ook die grip op het leven en de werkelijkheid 
gaat krijgen. Wat voor het kind geldt, geldt ook voor de opvoeder: hij heeft geen grip 
op de werkelijkheid.  
 
Geen grip hebben op de werkelijkheid kan zich in de opvoeding op twee manieren 
vertalen. Bij de ene manier gaan ouders ervan uit dat er niet zoiets is als een 
werkelijkheid die groter is dan wijzelf zijn. Er is geen groter geheel. Wat voor ogen is, 
dat is wat er is. Niets meer, niets minder. Dan krijgt opvoeding als speeltuin iets 
plats. De opvoeder doet dan kunstjes voor en het kind mag dat dan imiteren of niet. 
Het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Het kind mag ook zelf dingen uitproberen. 
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Criterium is: als het maar zoveel mogelijk plezier oplevert. Het ‘leuk’-gehalte van de 
speeltuin neemt dan de overhand in het opvoedingsproces. Als ons lieve kind maar 
tevreden is, als hij maar niet te weinig speelgoed heeft, als ze maar niet te lang hoeft 
te wachten voordat ze haar zin krijgt.  
 
Vandalisme 
 
Bij de tweede manier gaan ouders ervan uit dat iets of iemand anders grip heeft op 
die grotere werkelijkheid. Voor de een is dat ‘het lot’, voor een ander ‘een kracht’, 
voor mij persoonlijk is dat een God die Schepper van deze wereld is. Iemand die 
deze wereld heeft gemaakt, en ook de mensen om daarin te spelen. Ook in de 
opvoeding.  
 
Maar dat is niet altijd ‘leuk’ spelen. Het is meer dan eens weerbarstig. Want spelen 
in deze werkelijkheid is ook geconfronteerd worden met natuurrampen, met de 
vervuiling in de sloot achter je huis, met zinloos geweld op straat, en ga zo maar 
door. Het is vaak verre van leuk. En dat leidt tot indringende vragen, juist in de 
opvoeding, over het ‘waarom’ van het kwaad in deze werkelijkheid en over de zin 
van het geloven in een goede God. Het is als in elk speeltuintje: daar wordt gepest, 
speeltoestellen vallen ten prooi aan vandalisme en er gebeuren ongelukken. Ellendig 
is dat. 
 
Maar laat ik positief eindigen. Goede speeltuinen dagen uit tot creativiteit, tot een out 
of the box houding. In het samen spelen van opvoeders en kinderen is de kijkrichting 
naar buiten. Zij concentreren zich in hun spel niet op eigen denken en kunnen. 
Kinderen en hun opvoeders spelen het best met de ogen omhoog en naar buiten 
gericht. Zoals de wijd open en verwonderende blik van menig klein schepsel. En 
diezelfde blik herken ik in de ogen van de opa die verwonderd gadeslaat hoe een 
wipkip verandert in een vliegtuig. 
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Opvoeders aan het woord 
 
 
Over SPEELTUIN gesproken … 
 
In de metafoor van de speeltuin zit spanning. Er zit spanning tussen het ‘samen iets 
maken van wat je gegeven wordt’ en het innemen van ‘een positie aan de zijlijn’. Er 
moet gezocht worden naar een juiste balans. Op het moment dat we onze 
speeltuinen en speelvelden te veel inkaderen en uitlijnen slaan we al in een vroeg 
stadium de nodige creativiteit en inspiratie dood. Maar als we het helemaal 
opengooien dan kan de vrije ruimte tot een gevoel van verlorenheid leiden. En over 
balans gesproken: hoe bereik je een goede balans tussen inspireren en imiteren? 
Opvoeden is als lopen op een slap koord tussen twee ver uiteen gelegen punten: 
gekkenwerk inderdaad. 
 
--- 
 
Laatst had ik het met mijn kinderen over talenten en leerpunten. Ik vroeg hun ook 
waar ik volgens hen goed in ben en wat ík nog moet leren. Dat laatste wist mijn 
dochter wel: ‘Mama, jij moet nog een beetje leren om te spelen.’ Het zette mij aan 
het denken. Ik ben geneigd om mijn taak als opvoeder heel serieus te nemen. Dat 
moet ook, vind ik, want als opvoeder heb je een enorme invloed op je kinderen, en 
dat nemen ze de rest van hun leven mee. Maar tegelijkertijd zijn de mooiste 
herinneringen die aan momenten dat je plezier hebt, dat je samen lacht en geniet. 
Vaak dus de momenten dat je samen speelt: stoeien, trampoline springen of een 
spelletje doen. Mijn dochter heeft gelijk, ik moet meer leren spelen. Gelukkig is zij er 
zelf heel goed in. Ik ga haar vragen of ze me het wil leren. 
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Gespreksvragen 
 
5. Speeltuin 
Opvoeding is een speeltuin. Kinderen en opvoeders spelen samen in een 
werkelijkheid die groter is dan zij zelf zijn. 
 

1. ‘Opvoeding is een speeltuin.’ Vind je dat niet een beetje te luchtig 
uitgedrukt? Leg uit. 
 

2. ‘Samen spelen betekent dat er gelijkwaardigheid is tussen opvoeder en 
kind.’ Waar zie jij die gelijkwaardigheid tussen jou en je kind terug? En 
waar niet? Beschrijf concrete situaties uit jouw opvoedingspraktijk. 
 

3. ‘Opvoeden en opgevoed worden is meer dan eens weerbarstig en niet 
leuk.’ Beschrijf concrete situaties uit jouw praktijk van opvoeden waar dat 
uit blijkt. 
 

4. Vind je dat je voldoende speelt in de opvoeding? Welke mogelijkheden zie 
je om het spelen een plek te geven in je opvoedingspraktijk? 

 


