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         Lezen over 
   Rupsen horen poepen

    

Rupsen horen poepen
Jeanette Boogmans

Rupsen horen poepen, hommels 

aaien, jeukpoeder maken, een stil-

tegordijn omdoen, bladdansen… 

Deze en veel andere suggesties geeft 

Jeanette Boogmans in de Praktijk-

gids Natuurbeleving. 

In een kleurrijk, handzaam boek 

met sprekende foto’s wijst de au-

teur de lezer de weg bij het stimu-

leren van de natuurbeleving van 

volwassenen en vooral kinderen. 

Natuurbeleving omschrijft ze als 

het ervaren van de natuur met ge-

bruikmaking van je zintuigen. Het 

boek is dan ook ingedeeld in zes 

hoofdstukken, waarin steeds een 

ander zintuig centraal staat. Toe-

gevoegd is het evenwichtszintuig. 

Elk hoofdstuk heeft negen verschil-

lende onderdelen, waaronder ken-

nis, spreuken, tips en werkvormen. 

Deze werkvormen staan uitgebreid 

beschreven met aantal deelnemers, 

materialen en tijdsduur. Op een uit-

klapflap wordt een link gelegd met 

diverse kerndoelen in het onderwijs.

Het is duidelijk dat Jeanette Boog-

mans put uit een schat aan ervarin-

gen die ze enthousiast beschrijft. De 

feiten die ze daarnaast –steeds kort– 

noemt zijn vaak fascinerend. Wist u 

dat een slechtvalk in duikvlucht ca. 

300 kilometer per uur gaat? En dat 

een uil een muis onder de sneeuw 

kan horen lopen. En.. . dat honden 

zo’n drie miljard verschillende geu-

ren ruiken, een miljoen maal zo 

veel als mensen, terwijl…varkens 

het weer beter doen dan honden bij 

het opsporen van drugs!

De auteur gaat op een nuchtere, 

vanzelfsprekende manier om met 

veiligheid bij natuuractiviteiten. Bij 

voorbeeld door boomklimregels te 

geven. Of door aan te geven dat bij 

proeven van planten in de natuur 

kennis een must is vanwege het ge-

vaar. 

Het boek levert voor ‘mensen in 

het veld’ waardevolle suggesties op, 

hoewel een aantal oefeningen –

soms in een nieuw jasje– voor som-

migen bekend zullen zijn. 

De opdeling in tips en werkvormen 

is soms wat geforceerd, evenals de 

indeling in zintuigen. Uiteindelijk 

kan de gebruiker bij een activitei-

tenkeuze zelf verschillende zintui-

gen samenvoegen, wat tot meer ver-

dieping kan leiden. 

Een vergelijking met het recent ver-

schenen boek Het Oergevoel van 

Agnes Meijs dringt zich op (zie 

Oase, zomer 2010). Inderdaad zijn 

er raakvlakken, o.a. in de beschre-

ven activiteiten. Zonder beide au-

teurs tekort te willen doen zou ik 

zeggen dat Rupsen Horen Poepen 

praktischer van aard is, waar het 

Oergevoel diepe intensiteit in het 

omgaan met de natuur nastreeft. 

Aan de lezer de keuze. 

Ilse Vonder (groene orthopedagoog)
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