ontwikkeling

Krassen, krassen

Geef je kind wat potloden, een velletje papier en
hij is uren zoet. Die tekeningen zijn meer dan
decoratie voor de koelkast. Ze vertellen van alles
over de ontwikkeling en binnenwereld van je kind.
Grote kans dat je het nog nooit zo hebt bekeken, maar
de eerste pogingen op tekengebied zijn de strepen
die je kind in zijn yoghurt of fruithap trekt. Of in de
jam die op tafel is gemorst. Blij verrast is hij dat zijn
vingerbeweging een lijn oplevert: dat was helemaal
geen vooropgezet plan! Alles is in deze fase nog puur
experimenteel. Het echte tekenen begint zodra je
kind - meestal per ongeluk - stiften in handen krijgt
en ontdekt dat die een lijn achterlaten op papier. Die
concrete lijn is volgens de Amerikaanse psychologe
Rhoda Kellogg, die vanaf 1928 ruim een miljoen
kindertekeningen van over de hele wereld met elkaar
vergeleek, precies de reden waarom kinderen tekenen:
om een spoor achter te laten en invloed te hebben op
hun omgeving. Ik teken, dus ik ben. En krassen is een
lekker ritmische beweging, dat ook. In de theorie van
Freud is tekenen vooral een uitlaatklep voor onbewuste
angsten en wensen. Via een tekening kan een kind zijn
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gevoelens kwijt, die anders misschien verstopt zouden
blijven en in de weg kunnen gaan zitten.

Dat is oma
De krabbelfase breekt aan wanneer je kind anderhalf
jaar oud is en duurt ruwweg tot zijn derde jaar. Zijn
motoriek is nog niet erg verfijnd, bewegingen zijn
onhandig en komen vooral vanuit de schouder. Met
het potlood in hun vuist geklemd krassen dreumesen
er lekker ongecontroleerd op los, vaak over de randen
van het papier heen. Rond het tweede jaar gaat het
gekras van rechttoe-rechtaan over op spiraalachtige
vormen en zo tegen zijn derde jaar tekent je kind voor
het eerst een cirkel. Een mijlpaal! Het is hét signaal
dat je kind zijn eigen ‘ik’ aan het ontdekken is en zich
van jou als ouder gaat losmaken. Dat dit precies in de
peuterpuberteit gebeurt, is dan ook verre van toevallig.
Met de cirkel, die een duidelijke afscheiding tussen
ouders vannu.nl
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Broer en zus
door Moa (4 jaar)

Boterham met krokodillen
door Jip (2,5 jaar)

Knuffelbeer door Loeka
(2 jaar)

Ballerina
door Willemijn
(1,5 jaar)

Koekiemonster door
Feike (2 jaar)

De hond uitlaten
door Suus (4 jaar)

binnen en buiten vormt, laat je kind zien dat er een
grens is tussen hemzelf en zijn omgeving. Wát je kind
precies tekent, vindt hij nu nog niet zo belangrijk. Als
je het hem vraagt heeft hij net oma getekend, maar
dat kan een minuut later een hond zijn. Hij is gewoon
lekker creatief bezig.

Geen buik?
Van een cirkel naar een hoofd is een eitje. Enter de
koppoters: het welbekende hoofd op pootjes. Elk
kind gaat zo tussen zijn derde en vierde jaar door een
‘koppoterfase’, die een paar maanden kan duren. Aan

het eind van die fase geven kinderen meestal de romp
aan met een streepje tussen de benen van de koppoter.
Ook in de koppoterfase weten kinderen heus wel dat
die buik erbij hoort, ontdekte de Britse Maureen Cox,
die veel onderzoek deed naar kindertekeningen. Toen
ze ernaar vroeg, wezen kinderen haar de buik van hun
koppoter in hun tekening aan: in het hoofd of tussen de
benen. Maar hij schiet er vooralsnog even bij in. Er is
ook zo veel om aan te denken bij een mens! Pas rond
hun vijfde gaan kinderen over naar de ‘conventionele’
mensfiguur, inclusief rondje voor de buik. Die wordt
dan vast onderdeel van hun menstekening.

Hún waarheid

De hoofd-op-pootjesfase
kan maanden duren
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Zo tegen zijn vierde jaar gaat je kind de schematische
fase in, die tot pakweg zijn zevende jaar duurt. Hij tekent
nu meer naar waarheid, dat wil zeggen: de waarheid
zoals hij die in zijn hoofd heeft. Die is eerder abstract
dan natuurgetrouw. Om die werkelijkheid op papier te

krijgen, gebruiken alle kinderen standaardoplossingen,
ook wel schema’s genoemd. Karin Kloosterboer, auteur
van Kindertekeningen: ‘Dieren krijgen bijvoorbeeld
vaak menselijke trekjes en alles is doorzichtig, zoals
een moeder met een zichtbare baby in haar buik. Een
huis of mens tekent je kind recht van voren en een auto
juist van opzij, zodat je goed ziet wat het is. En wat hij
belangrijk vindt, maakt hij groot. Hoewel het ook best
kan zijn dat een klein afgebeelde papa niet meer goed
op het papier paste.’
Tot zeker hun tiende jaar tekenen kinderen graag
mensfiguren en daar valt een boel uit af te leiden,
ontdekten onderzoekers van King’s College in Londen.
Zij lieten ruim 7.000 tweelingen op hun vierde een
mens tekenen en gaven punten. Hoe meer aanwezige
(en correcte) lichaamsonderdelen, hoe hoger de score.
Verder ondergingen de kinderen op hun vierde en op
hun veertiende een intelligentietest. Wat bleek? Hoe
meer punten voor de kindertekening, hoe hoger de

Een cirkel is een mijlpaal:
hij ontdekt zijn eigen ‘ik’
score op puberleeftijd. Maar maak je geen zorgen als
je vierjarige niet alle onderdelen van het menselijk
lichaam tekent. Intelligentie hangt natuurlijk van veel
meer af dan van tekenvaardigheden.

De taal van kleur
Dankzij Rhoda Kelloggs inspanningen weten we nog
veel meer over kindertekeningen. Dat alle kinderen
ter wereld een huis met een puntdak tekenen,
bijvoorbeeld. Ook al wonen ze in een flat en hebben
ze nooit een puntdak gezien. Een psychologische
verklaring daarvoor is dat de driehoek van oudsher
en in alle culturen staat voor de driehoeksverhouding
ouders vannu.nl
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Heb jij thuis stapels tekeningen
van je kind liggen?
Op oudersvannu.nl vind je nog
meer ideeën om daar iets
leuks mee te doen.

Vogels door
Boaz (1 jaar)

Kunstwerken zijn het, die
tekeningen. Daarom: wat
ideeën voor een expositie.

Kunst & kids

Eerste schooldag door Willemijn
(4 jaar)

Verzamelposter

Maak foto’s van de mooiste
tekeningen, print ze klein uit en
maak er een collage van. Het is
een idee van de Amerikaanse
interieurontwerpster Jan Eleni.
Kijk op janeleni.com bij collages.
Tip: het zelf doen is een stukje
goedkoper!

Zwarte stiften zijn
favoriet bij
opstandige peuters
MEER LEZEN
OVER DE BETEKENIS
VAN KINDERTEKENINGEN?
Kindertekeningen,
Karin Kloosterboer

Kindertekeningen
- de beeldende taal
van het kleine kind,
Michaela Strauss
Kijk op krabbels,
Ignace Schretlen
Kinderen die
tekenen - meer
begrip voor uw
kleine Picasso,
Maureen Cox
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een ontwikkelingsachterstand hebben óf gewoon een
dag heel boos zijn geweest. Je moet een kind en zijn
omgeving goed kennen om zijn tekening te kunnen
duiden. Karin Kloosterboer beaamt dat: ‘Ik zie een
kindertekening als een goede extra manier om iets over
een kind te weten te komen. En je leidt er sowieso uit
af wat je kind interesseert en wat zijn tekenstijl is.’

Op de koelkast
Freud zei het al: tekenen kan je kind helpen om zijn
gevoelens uit te drukken op het moment dat die
opspelen. Geef hem bijvoorbeeld eens potlood en
papier als hij heel boos is. Dat lucht op! Daarnaast is
tekenen spelen, doet het een beroep op de creativiteit,
is het goed voor de motoriek en helpt het je kind de
wereld om hem heen te zien en te begrijpen. Dus geef
je kind alle vrijheid om te experimenteren. Probeer
ook niet steeds te vragen wat hij tekent, maar laat het
hem zelf vertellen, als hij wil. Want het proces is net zo
belangrijk als het resultaat. En de beste stimulans: zijn
tekening die aan de muur of op de koelkast prijkt!

TEKST SUZANNE BERGMAN BEELD CORBIS TEKENINGEN PRIVÉ BEZIT

Kinderen geven
tekens, Theresa
Foks-Appelman

moeder-vader-kind. Creatief therapeut Theresa Foks
die over de betekenis van kindertekeningen schreef in
Kinderen geven tekens, ziet het steeds weer bevestigd
in haar eigen praktijk. ‘Tekent een kind geen dak of
een dak dat uit balans is, dan blijkt bijna altijd dat er
iets schort aan de relatie met zijn ouders of tussen de
ouders onderling.’
Een kindertekening vertelt hoe dan ook iets over wat je
kind bezighoudt. Veel kinderen houden van rood, een
levendige, opvallende kleur. Maar zieke kinderen niet,
zien therapeuten wereldwijd. Die kiezen voor lichtere
kleuren. Theresa Foks: ‘Gebruikt een kind nooit rood,
dan is er iets aan de hand, blijkt telkens weer. Dan is
hij misschien ziek. Of kleurenblind, dat kan natuurlijk
ook.’ Zwart is ook zo’n opvallende kleur en de favoriet
van opstandige peuters. Een kleur die zegt: ik ben
nergens bang voor. Theresa: A
‘ ls een kind alleen lichte
kleuren gebruikt, vraag ik me dus af: mag jij geen nee
zeggen of durf je het misschien niet?’ Maar, benadrukt
ze, op basis van één tekening kun je geen conclusies
trekken. Een vijfjarige die een krastekening aflevert kan

Zelfportret
door Jascha
(toen 3 jaar)

Kussen

De grappigste kinderkrabbels
krijgen een ereplaats op de bank of
worden zelfs knuffelmateriaal!

Inpakpapier

Gebruik de allermooiste kindertekeningen
als origineel cadeaupapier. Bijna te leuk
om uit te pakken.
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