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Levenskunstenaar Kasper Heineke teelt onvergetelijke jeugdherinneringen in zijn achtertuin

Op deze zonnige middag ben ik, samen met acht kinderen van de
vrijeschool Tiel, in een betoverende wereld. Kasper Heineke (58) is
onze gids naar een wonderschoon stukje Nederlands natuur: de
uiterwaarden van de Waal bij Ophemert. Voor het zesde jaar op rij
neemt Kasper, hij is ruim dertig jaar vrijeschoolouder, op woensdagmiddagen kinderen mee de natuur in. Aarden in de Uiterwaarden noemt hij zijn jeugdnatuurproject.
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et prachtige huis van Kasper en zijn familie staat
buitendijks. Kasper noemt zijn huis de natuurtoegangspoort. Kasper: ‘Vroeger woonden aan
deze kant van de dijk alleen mensen die om wat
voor reden dan ook niet binnen de gemeenschap mochten wonen. Door een wonderlijk toeval kon ik dit
huisje in ‘95 kopen, na 12 jaar huren. Het bevond zich na de
dijkverzwaring in verre staat van verval en we hebben het volledig verbouwd. Een enkele keer krijgen we hier natte voeten,
maar het hele jaar rond is het hier schitterend wonen.’
Het derig jaar vrijeschoolouderschap, weliswaar niet aansluitend, zijn van grote invloed geweest in het leven van
Kasper. Het begon in 1982. Kasper: ‘Toen kwam ik hier met
mijn eerste gezin wonen en ging mijn oudste dochter Marloes
(36) naar de kleuterklas. Daarna volgden mijn zoon Tamar (32)
mijn aangenomen dochter Céline (21) en mijn zoons Cisko (16)
en Milou (10). Door de jaren heen ben ik mij steeds meer gaan
verdiepen in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs en
de antroposofie. Juist in deze tijd zie ik meer en meer de grote
waarde van Steiners ideeën.’

Naar de bootjes
Vanuit het huis loop ik een oeroude trap af naar de grote diepliggende tuin. Acht kinderen rennen rond tussen de fruitbomen, in afwachting van hun wekelijkse avontuur in de uiterwaarden. Kasper, een vrolijke man met een witte safarihoed
waar enkele ruige,roodgetinte krullen onder vandaan springen, roept de kinderen bijeen.
‘Iedereen is er, naar de bootjes!’ Om bij de uiterwaarden
van de Waal te komen, moeten we eerst een dode rivierarm,
de Kil, oversteken. De kinderen springen gezamenlijk in het
kleine bootje. Ik ben verbaasd dat het past. Kasper en ik peddelen met de kano naar de overkant. Na tien minuten lopen
door het weiland met bomkraters uit de Tweede Wereldoorlog, komen we aan bij onze bestemming: een adembenemend rivierstrand. De kinderen voelen zich hier, na zeven
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woensdagmiddagen helemaal thuis. Ze doen tikkertje in de
reuzenwilgen, die met hun dikke stammen in het witte zand
staan en waarvan de takken boven de Waal reiken. De prille
wilgenblaadjes geven een diffuse schaduw, waarin ik mij neervlij met mijn notitieblok.

Een nieuwe keuken
‘Oh, jee, onze keuken is vernield’, zegt Kasper. ‘Er komt hier
nooit iemand, en zal je net zien, de laatste middag is mijn
werkplank gesloopt. Ik moet een nieuwe zoeken. ‘Wie helpt
mij een plank zoeken?!’, roept hij. Binnen enkele minuten komt
één van de kinderen met een aangespoelde plank aandragen.
Kasper bindt de plank stevig vast in de onderste takken van
de wilg. Nu kan de meegebrachte rugzak uitgepakt. Er verschijnen een klein flesje olie, twee flessen pannenkoekbeslag,
een pannenkoekmes, een thermoskan thee, een stapel glaasjes, een ijzeren tosti-ijzer, theedoek, zakmes, snijplank en een
EHBO-doosje. Buiten aan de rugzak hangt een kleine koekenpan. Verder zit er nog een bijl en een zaag bij de bagage.
‘Het is vandaag de laatste keer van een serie van acht middagen Aarden in de Uiterwaarden. Daarom eten we pannenkoeken. Wie maakt het vuur?!’, roept Kasper. Twee kinderen
ordenen zonder verdere uitleg de bakstenen die nog wel op
hun plek liggen. Het droge hout ligt hier vandaag voor het
oprapen. Binnen de kortste tijd brandt er een vuur. De hele
verdere middag worden er pannenkoeken gebakken. Kasper:
‘Ik houd het eenvoudig, er is maar een plank de kinderen worden om de beurt geroepen voor een pannenkoek. De andere
woensdagmiddagen maken ze tosti’s van hun kaasboterhammen.’

Onbewoond eiland
Deze plek is magisch. Ook al ben ik hier pas tien minuten,
thuis lijkt mijlenver weg. Onder de kinderstemmen kabbelt het
geluid van af- en aanrollende waalgolven. Daarachter hoor ik
een vrij constant geronk van dieselmotoren. De Waal wordt
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druk bevaren; enorme schepen met hopen zand, containers,
rijen vrachtwagens en hijskranen varen af en aan. Een sterk
gevoel van wereldburgerschap overspoelt mij, ook al doen de
omstandigheden hier meer denken aan die van een onbewoond eiland. De groep kinderen valt op natuurlijke wijze uiteen. Eén jongen en twee meisjes bouwen op de wat hoger
gelegen rivierduintjes aan een dorp van zand en takjes. Twee
jongens slepen een enorme balk naar het midden van het
strand. Die moet doormidden gehakt; ze willen een groot vuur
maken. Oneindig geduldig hakken ze om de beurt tot de balk
in twee delen uiteen valt. Ze hebben geleerd eerst een kuil te
graven. Halverwege de middag brandt het vuur in de kuil.
Hond Nala Bella rent de hele middag onrustig rond op het
strand. Kasper: ‘Het is een Border Collie, een schaapshond,
zij wil de kinderen bij elkaar drijven.’

en onverwoestbaar. Sommige kinderen hebben al drie bandjes van verschillende kleuren, daar zijn ze trots op. Het laat
zien dat ze ‘bikkels’ zijn. Ik moet vanmiddag ook weer bandjes smelten. Ik was het bijna vergeten, maar één van de kinderen herinnerde me er vorige week aan. Eigenlijk hoef ik zelf
niet veel te doen op deze middagen. Ik heb in het begin een
paar regels gesteld, onder andere over taalgebruik. Ik begeleid
de kinderen bij het bouwen van de hutten en het stoken van
de vuurtjes, verder spelen ze zelf de middagen vol. De uren
vliegen voorbij, we komen altijd tijd tekort.’
Dat klopt. Ik had hier graag nog uren willen blijven. Een
beetje gehaast lopen we naar de bootjes. Enkele ouders staan
ons op te wachten, met soep en broodjes. Als ik na een warm
afscheid over de waaldijk terugloop naar mijn auto, merk ik op
dat ik me ruimer en blijer voel dan op de heenweg. Zou ik
geaard zijn?

•

Als ik vraag hoe hij op het idee kwam om te gaan aarden in de
uiterwaarden met kinderen, vertelt Kasper: ‘Eigenlijk komt het
door het Nature Access 4 All-project van een vriend, waar ik
aan meewerkte, èn een lezing die wij volgden van Jan Saal,
begin 2008. Het thema van die lezing was de financiële crisis.
Het ging erover dat de mens de enige is die de waarde van
iets kan bepalen. Als je dat aan machines overlaat raak je de
weg kwijt. Hij had het erover dat enkel de boer kan bepalen
wanneer zijn producten voldoende zijn gerijpt om ze naar de
markt te brengen. In die periode was ik gastouder en ik ging
veel met de kinderen de natuur in. Er werden meer en meer
eisen gesteld aan het gastouderschap. Ik werd verplicht cursussen te volgen waarvan ik het nut niet inzag. De meerwaarde die mijn gastouderschap had door het vele buiten zijn,
zag niemand. Geïnspireerd door die lezing constateerde ik dat
ik op de 1400 vierkante meter grond waar ik woonde ook iets
teelde, namelijk: onvergetelijke jeugdherinneringen. Kort daarna begon ik met het Aarden in de Uiterwaarden voor oudere
kinderen. Met mijn werk teel ik geen kolen, maar ik breng wel
iets geestelijks in de economie. Hier zijn geen beeldschermen
en mobieltjes blijven thuis. Ik houd ervan de kinderen mee te
nemen in ‘mijn tuin’, in de avontuurlijke manier waarop ik leef.
Ik zie dat dit een waarde heeft en ik draag op deze manier bij
aan het kostwinnerschap van mijn vrouw. Ik kan me geen leuker werk voorstellen.
Hoewel deze plek dichtbij het dorp is, spelen hier nooit kinderen. Het zit niet in de plaatselijke cultuur om hier naartoe te
gaan. Dat heeft te maken van het gevaar van de rivier, de stroming is sterk. Ik leer kinderen hoe ze hier veilig kunnen spelen.
Zonder mij komen ze niet op de pieren en met warm weer
gaan ze niet verder dan tot hun middel in het water. Daardoor
vermindert de angst voor deze plek bij de kinderen en hun
ouders.’
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Onvergetelijke jeugdherinneringen

Levenskunstenaar
Kasper Heineke is naast natuurtoegangskracht ook troubadour. Hij schrijft zijn eigen liedjes die hij begeleidt op
gitaar. Naast ‘gewoon’ troubadour is hij ook kindertroubadour, je kunt hem inhuren voor kinderfeestjes.
Daarnaast is hij natuurtroubadour voor Staatsbosbeheer.
Op zijn website, www.kaspadre.nl, staat vermeld dat
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Voorbijvliegende uren

Kasper praktische en artistieke diensten verleent. Hij doet

Na afloop van een periode van acht middagen krijgen de kinderen een bandje om de pols. De bandjes zijn van kunststof

veel verschillende dingen en beleeft allerlei avonturen.
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Eigenlijk is hij levenskunstenaar.

