
De zon lokt het spelende kind weer naar buiten 

Het doet mij deugd wanneer ik de kinderen weer buiten zie spelen. Het was even afwachten maar 

ook dit jaar zijn ze er weer. Voetballen, touwtjespringen, fietscrossen en soldaatje spelen - de eerste 

zonnestralen lokken menig kind het huis uit. 

Gisteren liepen er twee jonge blonde meisjes giechelend over straat. Allebei hadden ze een vlinder- 

dan wel visnetje in handen waarvan de stokken even lang waren als de dametjes. Vlinders waren er 

in geen velden of wegen te bekennen. Wat ze vingen maakte hen ook niet uit; een verdwaalde 

strontvlieg leidde even goed tot jolijt. Eerst de vleugeltjes, dan de pootjes… u kent de morbide 

inborst van het leergierige kind. Vroeger stonden er volop vlinderstruiken in de wijk. Het aantal 

witjes, dagpauwogen en atalanta’s waren op een zonnige dag niet te tellen, laat staan door deze 

twee vastberaden blondines in identieke roze jurkjes te vangen. Nu, vlinderstruiken noch vlinders en 

toch plezier voor twee. 

Laatst zag ik kinderen uit de buurt oorlogje spelen. De een was volledig in uniform gestoken en kon 

zo als kindsoldaat bij het leger. De ander was politieagent, inclusief wapenstok. De vijand hield zich 

schuil aan de andere kant van de wijk. Beducht voor een tegenaanval of geniepige boobytrap slopen 

de twee gezworen kameraden vastberaden van de ene deurpost naar de andere. Ze wonnen snel 

terrein. Enkele seconden later: vuurgekletter. De schurken waren in de kraag gevat en moesten mee 

naar politiebureau of legerbasis.  Vroeger deden we ook oorlogje, mijn buurtvriendjes en ik. Met 

speelgoedgeweren vielen we het plaatselijke bejaardentehuis binnen. Weet niet hoeveel oudjes 

destijds door onze rákatákkattatátá-geweerschoten en ‘staan blijven, handen omhoog’- bevelen 

alsnog het loodje hebben gelegd. Immers, een half verwerkt oorlogstrauma kan vele decennia later 

toch nog tot een hele dood leiden, eervol gedecoreerd of niet. 

De wijk is veranderd. Dikke, oeroude kastanjebomen en aanpalende plantenperkjes hebben in de 

loop der tijd plaatsgemaakt voor grijze parkeerplaatsen waarop lelijke personenauto’s en 

bedrijfsbusjes geparkeerd staan. Het gevolg is dat anno 2015 geen kind nog boomhutten bouwt. 

Niemand valt nog naar beneden, geen kusjes meer in de kruin en elementaire kennis over hout, 

spijkers, schroeven en zagen behoort tot het verleden. Opeenvolgende generaties moeten het doen 

met verhalen over vroeger, toen bomen nog robuuste stammen hadden en niet bij de minste 

windvlaag horizontaal kwamen te liggen. Het hedendaagse kind moet het stellen zonder 

privéboomhut en kan enkel dromen van een groene schaafwond op knie of elleboog. 

Straatvoetbal zal altijd blijven bestaan (al was het maar omdat er altijd voetbalhelden zijn). Met een 

beetje zon zie je ze de bal overschieten, urenlang tot het duister invalt. In het begin doen de meisjes 

ook mee maar na enkele weken haken zij af en verkiezen zij het springtouw boven het balspel. De 

jongens blijven ijverig en ambitieus doortrappen. Jassen doen dienst als geïmproviseerde doelpalen, 

teams worden ondemocratisch gekozen. De schlemiel van de groep is steevast de scheidsrechter en 

moet erop toezien dat alles ordelijk verloopt. Aan hem eveneens de ondankbare taak te beslissen 

over doelpunt of toch jas - wat hem vaak niet populairder maakt in de groep. Als het heel warm is, ik 

spreek over een temperatuur waarbij het asfalt smelt en de vogels van het dak vallen, komen de met 

water gevulde plastic frisdrankflessen om de hoek kijken. Flessenvoetbal dus. Wiens fles als enige 

nog een weinige hoeveelheid water bevat heeft het spelletje gewonnen. Een verkoelend gevecht met 

super-soakers en waterballonnen ligt op dit soort tropische dagen altijd op de loer.  



Helaas is het knikkerspel in de loop der jaren uit het vocabulaire van het buitenspelende kind 

verdwenen. Het gemis stemt mij treurig. Mijn ouders hadden in de voortuin een knikkerputje gelegd, 

zo’n extra dikke stoeptegel met een diep verzonken kuiltje in het midden. Alle buurtkinderen 

kwamen na school knikkeren en in het weekend zelfs hele dagen. In rijen van twee stond je te 

wachten tot je eindelijk aan de beurt was en met je opponent de knikkers naar voren mocht gooien. 

Gehurkt op een knie stootte je ombeurten met gekromde wijsvinger, meestal de wijsvinger van je 

schrijfhand, de meest gunstig liggende knikker richting ’t putje. Zat ie erin mocht je nog een keer of 

was de winst van jou. Mini’s, eentellers, bonken, reuzen, reuzenreuzen en daar weer de 

overtreffende trap van - in allerhande variaties: panda’s, spikkels, turtles, noem maar op. Ooit was ik 

de knikkerkoning van de buurt, mijn zelfgemaakte knikkerzak was altijd goed gevuld. Mijn status als 

knikkerkoning hield stand tot de verdomde flippo zijn intrede deed. Die banale plastic schijfjes en 

dito spelletjes waren zo populair dat het historische knikkerspel uit de gratie raakte. Zelf ben ik nooit 

een behendig flippoër geweest, maar heb er daarentegen ook geen chronische obesitas aan 

overgehouden zoals menig flippoadept. Al jaren heb ik trouwens geen knikker meer gezien. Ik 

vermoed dat de glazen rollers volledig uit de betere speelgoedwinkels zijn verdwenen, uitgestorven. 

De hippe kids van nu wedijveren waarschijnlijk nog altijd, om de sukkels en mankepoten te scheiden 

van de fanatici en winnaars. Als het maar geen flippo’s zijn, alles beter dan die vervloekte flippo’s. 

De zon lokt menig kind naar buiten, ook in 2015. Vlinders vangen met veel te grote visnetjes, 

fietscrossen door te smalle steegjes, minstens honderd keer hooghouden en een moeder die 

geërgerd haar kroost bijeen zoekt omdat het eten klaar is. Alles beter dan binnen zitten, gebogen 

over een doods verlicht beeldschermpje van mobiele telefoon, tablet of schootcomputer. 

Werkelijkheid versus cyberwereld: 1-0. Deze jaarlijks terugkerende constatering doet mij deugd, de 

winst stemt mij vrolijk en geeft hoop. Nog snel werk ik een paar mailtjes de deur uit, check ik vluchtig 

mijn saldo op de digitale spaarrekening en schrijf ik haastig een slotalinea, iets over kinderen die 

lekker buitenspelen in de zon. Ik zeg: weg pc en hup naar buiten! 
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