Op 26 januari 2018 worden de letters van het allereerste berichtje op het platform getypt: “Absolute aanrader voor verenigingen”, zegt SBV Kindervreugd over de digitale bestuurskamer DiBeka.

Die ene gouden
tip kan een ander
weleens dagen aan belen googlewerk schelen.”

De boodschap is overduidelijk. Zoals er over Newton gezegd
werd dat hij groots werd by standing on the shoulders of giants,
kom je ook als speeltuin verder door voort te bouwen op wat
anderen al weten en al hebben bereikt. Probeer als bestuurder
niet zelf het wiel uit te vinden, maar maak gebruik van de kennis van anderen. Die kennis ligt door het Speeltuin Platform
voor het oprapen. En deel ook je eigen ervaringen, tips, et
cetera. Die ene gouden tip kan een ander weleens dagen aan
bel- en googlewerk schelen. En die kostbare tijd besteden we
allemaal liever in de speeltuin, toch?

Als baby lag achterkleinzoon Maurits
Klaren bij de oprichter van de speeltuinbeweging op schoot. “Die foto met
vier generaties Klaren heeft me altijd
geïntrigeerd,” zegt Maurits. “Het begrip
speeltuin is me met de paplepel ingegoten. Twee broers van mijn opa waren
actief in het speeltuinwezen en mijn
oudoom Willem Klaren is medeoprichter
van NUSO. Toen ik twee handgeschreven
familieboeken van mijn overgrootvader in
handen kreeg, wist ik dat ik hiermee zijn
persoon meer kon inkleuren. Want wat
we nu weten komt vooral uit de officiële
geschiedschrijving.”

Daad van Klaren
Hoe staat Uilke Jans Klaren (1852 – 1947),
ook wel Vader Klaren genoemd, in de
boeken? Op veel plekken wordt hij
omschreven als een voorvechter van

de arbeidersklasse en de rechten van
het kind. Geboren in een Fries dorpje
in een arm gezin van veenarbeiders.
Op 12-jarige leeftijd begonnen met
werken en veel onrecht meegemaakt.
In 1881 verhuisd naar Amsterdam en
daar jaren gewerkt in de scheepsbouw.
Hij was maatschappelijk actief, onder
andere als bestuurslid van de vakbond
van metaalbewerkers en als lid van de
‘Commissie tot Weering van het Schoolverzuim’. Met de oprichting van de
Oosterspeeltuin in Amsterdam zette
hij een landelijke beweging in gang,
ook wel ‘de daad van Klaren’ genoemd.
Naar zijn voorbeeld openden speeltuinen voor kinderen uit volksbuurten.
Allemaal beheerd door buurtbewoners
en gericht op emancipatie en educatie
van de arbeiderskinderen.
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Even een sprongetje terug in de
tijd

Staan op de schouders van reuzen

Het is 1902. Na een proces van tientallen jaren opent Nederlands eerste door buurtbewoners zelf beheerde speeltuin. Daarmee is
de speeltuinbeweging zoals we die vandaag kennen geboren. De bedenker is U.J. Klaren. Die man met die lange witte baard, van
de legendarische zwart-wit foto die nog in vele speeltuinen hangt. Zijn achterkleinzoon Maurits Klaren schetst in een nieuw boek
een persoonlijk portret van ‘Vader Klaren’ die ook aan de basis stond van NUSO. “Een unieke man met een moderne visie.”
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Als we merken dat een onderwerp bij veel verenigingen
speelt, dan gaan we ermee aan de slag. Zoals bij het thema
‘pinautomaten’. Naar aanleiding van de discussie op het
platform zijn we het onderwerp verder in gedoken. Heel wat
onderhandelingen later vind je nu een overzicht en nieuw
ledenvoordeel op pagina 4 van deze Speelmail. Net als een
artikel over het beleid rondom rookvrije speeltuinen.
Tussendoor stuiten we op kantoor ook zelf weleens op een
vraag die we aan de speeltuinen willen stellen. En ook dan
komt het platform goed van pas. Naar aanleiding van onze
vraag over leuke openingsactiviteiten, verscheen er een mooi
beeldverslag van het paaseieren zoeken in de vorige Speelmail! Op deze manier hopen we nog vaak door jullie geïnspireerd te raken op het platform.

Nieuw licht op Vader Klaren,
icoon van de speeltuinbeweging
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Aan de slag met de feedback

Vrij snel daarna wordt dit bericht opgevolgd door een vraag
van SV SpeelVlucht. Deze speeltuin zat midden in het proces
om van speelvoorziening naar buurtvoorziening te gaan. Wat
komt daar allemaal bij kijken? Speeltuinen in Leiden waren op
dat moment al wat verder in het proces, en naar aanleiding
van deze vraag op het platform nodigde de Leidse bond van
speeltuinen, SV SpeelVlucht dan ook uit om in gesprek te
gaan en ervaringen uit te wisselen. Ook het Belevenissenbos
nodigde geïnteresseerden uit om bij hen te komen kijken naar
zelfgebouwde toestellen. Stichting Jeugdland Haarlemmermeer nam een kijkje. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen:
“Edwin heeft ons veel verteld over het zelf bouwen van toestellen, waar je op moet letten en ons door het bos rondgeleid. We zijn zeker van plan om zelf ook een aantal toestellen
te gaan bouwen”, laten ze op het platform weten.
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Afgelopen tijd zijn alle organisaties druk bezig geweest met
de nieuwe privacy wet; de AVG. “Mogen we in de speeltuin
foto’s maken en die daarna publiceren met alleen mondelinge toestemming?”, vroeg SV Weerestein zich af. Stichting
speeltuinen Oranjekwartier dacht er ondertussen over na om
pinautomaten aan te schaffen en op hun vraag daarover kwamen veel reacties van andere speeltuinen. Heel fijn! Achter de
schermen bij NUSO lezen we enthousiast met alle kennisuitwisselingen mee.

Je hebt me misschien al eens voorbij zien komen op
het platform, en daar ga je me in de toekomst nog veel
vaker zien! Ik zal af en toe een balletje opgooien, me
mengen in discussies en proberen zo goed mogelijk
op alle vragen te reageren.
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Op het nieuwe Speeltuin Platform beproeven we de kracht
van het collectief. Gemiddeld wordt het platform meer dan
200 keer per maand bekeken. Door informatie te delen, leren
besturen en vrijwilligers van elkaar. En door vragen te stellen
weten wij bij NUSO wat er speelt onder onze leden! Doe jij al
mee?

Hoi, ik ben Daphne.
Gloednieuwe communicatiemedewerker bij NUSO. Ik heb
Communicatie & Informatiewetenschappen gestudeerd met
een minor in Journalistiek. Met
tekst en
beeld bezig zijn is dus wat ik het
allerliefste doe. Naast dansen, schilderen, verre reizen
maken en natuurlijk: buitenspelen!
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Speeltuin platform als
kennisbolwerk
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Op zijn opvattingen rondom de financiering van speeltuinen
moest Klaren in de loop van de tijd terug komen. “Klaren zei:
‘De organisatie doen we zelf, het geld moet van de gegoede
burgerij komen. Als de nood aan de man is dan accepteren
we subsidie van de overheid.’ Hij zag dit als een soort drietrapsraket met overheidssubsidie als laatste redmiddel. Maar
dit was niet vol te houden omdat de gegoede burgerij te
weinig bijdroeg. Klaren nam daarom ook, als enige arbeider,
zitting in de commissie die gemeentelijke middelen voor
sport en onderwijsvoorzieningen verdeelde.” Maurits verheft
zijn stem. “Ook nú hebben gemeenten niet in de gaten hoe
belangrijk de functie van het speeltuinwerk is! Het zou meer
beloond moeten worden.” En even vang ik een glimp op van
hoe oprecht en overtuigend zijn bekende voorvader moet
hebben geklonken.
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Vader Klaren’s persoonlijke gedachten werpen een licht op het
speeltuinwerk van toen. “Zo was het klassenverschil bijvoorbeeld groot. Om iets voor elkaar te krijgen van zijn speeltuinplannen moest Klaren zich bezig houden met de burgerij. Hij
vond dat soms moeilijk en schrijft daar ook over. Hij had een
hekel aan alle afzonderlijke clubjes en stelde zelf speeltuinen
open voor mensen uit alle klassen en van alle geloven. Heel
mooi is dat. Wel botste dit met sociale hardliners, die wilden
dat de speeltuinen alleen voor arbeiderskinderen waren. Hij
had hier andere opvattingen over en daardoor veel conflicten

In het boek zie je dat het gedachtegoed van Klaren als een
rode draad door de ontwikkeling van speeltuinen loopt. “In
de eerste door de burgerij opgerichte speeltuinen stonden
veel speeltoestellen dicht op elkaar. Het recht van de sterkste
gold en er waren veel risico’s op ongelukken. De sfeer was
een afspiegeling van de maatschappelijke verhoudingen. En
dat was precies wat Klaren niet wilde. In zijn speeltuinconcept
was er ruimte voor vrij spel en aandacht voor educatie, dans
en zang. Een radicale opvatting in die tijd. Ook de inpassing
van speeltuinen in de buurtstructuur waarbij de speeltuin een
ontmoetingsplek werd voor iedereen is nog steeds actueel.
Diverse speeltuinen van nu voeren vanuit hun buurtfunctie
een deel van de participatieopdracht van de gemeente uit.
Net als 120 jaar geleden is de speeltuin van nu dus een plek
om veilig te spelen en om te ontwikkelen en te emanciperen.”
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Maurits geeft in het boek ook context over de meest dynamische tijd van de wereldgeschiedenis waarin zijn overgrootvader leefde. “Fascinerend hoor. Hij is geboren in de tijd van de
trekschuit en overleden in het atoomtijdperk,” zegt hij met
twinkelende ogen. “Bijzonder is dat hij een heel moderne
visie had voor die tijd. Voor hem stond voorop hoe mensen
handelden, los van hun status, klasse of geloofsovertuiging.
In die zin was hij een uniek mens en daarom heeft hij ook zoveel bereikt. Door zijn rechtschapenheid dwong hij respect af,
hij wist mensen te raken met zijn oprechtheid en overtuiging.
Verder cijferde hij zichzelf weg en wilde hij in het publiek niets
over zijn eigen leven vertellen. Daarom is het zo interessant
dat die persoonlijke beweegredenen in zijn geschriften staan.”

Rode draad
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Moderne visie

met anderen. Bijvoorbeeld ook met sommige onderwijzers,
hij vond dat zij hun taken verwaarloosden. Daarom bedacht
Klaren een voorloper van de naschoolse opvang. De speeltuin
werd een plek waar kinderen zichzelf na schooltijd verder
konden ontwikkelen. Zo werd de speeltuin een verlengstuk
van school.”
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In de familieboeken, twee dikke notitieblokken met vergeelde
bladen, staan Klarens’ jeugdherinneringen en zijn gedachten
in dichtvorm. Maurits: “De ervaringen die hij beschrijft zie
je terug in zijn visie op speeltuinwerk. Zijn belangrijkste gedachtegoed is dat spelen niet het doel is, maar een middel
om de arbeidersklasse te emanciperen, mannen, vrouwen
en kinderen. Eigenlijk het ontdekkend leren dat nu actueel
is. De speeltuin had een educatief, opvoedkundig en sportief
doel. Zo had de Oosterspeeltuin een fantastische bibliotheek
en was er een tijdlang een plantenkas waar biologieles werd
gegeven. Uit zijn persoonlijke notities blijkt dat zijn eigen
ervaring hier een rol heeft gespeeld. Hij wilde doorleren om
onderwijzer te worden, maar moest vanaf zijn twaalfde werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen.”

De Koppel en d’Ekker vieren Vader
Klarendag
Lang was het een traditie onder speeltuinen om op de tweede
zaterdag van juni Vader Klarendag te vieren. Vol spelplezier,
muziek en dans. Bij onder andere speeltuinen A.S.V. d’Ekker
in Veldhoven en De Koppel in Borculo doen ze dat ook nu
nog. “Dit jaar had onze jaarlijkse Vader Klarendag het thema
spelen en bewegen,” vertelt een medewerker van De Koppel.
“Naast optredens was er een hindernisparcours van Beweegwijs met recordpogingen. Erg leuk. Voor de skelterrace stond
de hele dag een rij!”

Vreemde ontwikkeling eerste
speeltuin van Nederland

LEDENVOORDEEL 10% KORTING
Het boek U.J. Klaren (1852-1947) – Icoon van de
speeltuinbeweging komt dit najaar uit bij Uitgeverij
Panchaud. Het boek is rijk geïllustreerd met
ongeveer vijftig foto’s. Leden van NUSO krijgen
10% korting. Heb je belangstelling voor het boek,
laat het ons weten via e-mail (info@nuso.nl).
Huidige U.J. Klaren Speeltuin.

De eerste speeltuin van Nederland was die aan het
Weteringsplantsoen in Amsterdam. Opgericht door
burgers met financiële ondersteuning van Nicolaas
Tetterode. Op de foto op pagina 13 is te zien hoe vol de
speeltuin stond. U.J. Klaren keurde deze speeltuin af,
omdat die was opgericht door burgers en werd gerund
door onderwijzers. Hij zag het als een bewaarplaats
waar ouders hun kinderen dumpten en waar een vervelende sfeer hing. Het lukte Klaren pas twintig jaar later
om de Oosterspeeltuin voor elkaar te krijgen op basis
van het door hem gewenste concept: zelfbestuur door
buurtbewoners en spelen voor iedereen. Een bijzondere
ontwikkeling is dat de Tetterodespeeltuin in de jaren
’50 werd omgedoopt tot de huidige U.J. Klarenspeeltuin
(kleurenfoto). Met een bestuur dat bestaat uit buurtgenoten!

