Blaffende peuters bijten niet
Een veldje, een zandbak, bomen en planken. Ik ben op bezoek bij een educatief centrum in
Zweden. Peuters en kleuters lopen buiten in skipakjes. Dat is warm en „stootvast‟. De begeleiders
hebben een hoog pedagogisch bewustzijn en volgen de kinderen terwijl zij hun gedachten erover
uitwisselen. Terwijl ik met een aantal van hen de kinderen observeer, delen we onze interpretaties.
Een paar kinderen leggen planken op boomstronken en lopen er overheen. Als ze dat een paar
keer gedaan hebben stapt een meisje op een plank waardoor die tegen het been van een jongetje
klapt. De jongen verbijt de pijn en wrijft over zijn been. Hij kijkt het meisje aan en roept iets. Zij
draait zich om en loopt weg. Hij loopt achter haar aan en duwt haar. Zij roept, hij duwt harder, zij
roept harder, hij duwt nog harder en zij valt op de grond.
Ik kijk naar de begeleiders. Zij volgen de twee op de voet en vertellen elkaar dat ze benieuwd zijn
hoe het meisje zal reageren.
De jongen schopt het meisje. Zij roept weer. Hij
schopt weer.
“De skipakken zijn erg dik,” stelt een van de
begeleiders me gerust.
Het meisje ligt doodstil op de grond. De jongen
stopt. Hij bukt en kijkt haar in haar gezicht. Zij
richt haar hoofd op en maakt een blaffend
geluid. De jongen kijkt verbaasd. Zij blaft nog
een keer. De jongen moet lachen en „wordt
baasje‟. Hij zegt dat ze mee moet lopen. Zij blaft en kruipt achter hem aan. Hij lacht, zij blaft. Als
ze bij de zandbak aankomen gaan ze ieder hun eigen weg.
Even later eet de jongen zand. Een stel kinderen imiteren hem. Het meisje ook. Als de jongen haar
ziet duwt hij haar. Zij gaat op de grond zitten en blaft. De jongen aait haar, lacht en loopt weg.
De begeleiders zijn het er over eens dat zij zich goed heeft gered. Niet ingrijpen als kinderen de
mogelijkheden moeten ontdekken om zich weerbaar te maken, als jongen of als hond. En morgen
is het allemaal misschien anders, misschien moet ze weer blaffen… heel misschien een keer
bijten!
Marcel van Herpen
Projectleider Expertisecentrum E.G.O. Nederland

