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Die krag van krabbel
JOU KANTLYNKRABBELS IS G’N TYDMORS. KENNERS GLO DIS WAAR NUWE IDEES 

POSVAT – EN BOONOP IS DIT GOED VIR JOU.

My vrou, Liza, is sedert 
skooldae ’n chroniese 
krabbelaar: Sy skets 

papiertjies vol patrone, sirkels en 
huisies; sy kleur in en krap. 

“Ek krabbel wanneer ek lank moet 
sit en luister en dis ’n lang storie en 
ek’s moeg,” probeer sy haar obsessie 
verduidelik. “Ek’s ’n mengsel tussen 
’n kinestetiese, visuele en ouditiewe 
leerder, dus is stilsit moeilik wanneer 
die inhoud nie besonder interessant 
is nie, of wanneer ek moet wag op 
die foon. Ek verkies dan om meer 
aktief te wees – en dit help my 
onthou.”  

Op skool is sy uitgeskel omdat sy 
kwansuis nie aandag gee nie. “Dít 
terwyl die teendeel waar was. Ek het 
as onnie vandag meer simpatie met 
kinders wat dit doen. Ek verstaan 
waarom hulle op skoolbanke krap. 
Ek gee vir hulle inkleurpatrone of 
ou papier en dan is hul gedrag beter 
én hulle luister beter. 

“My universiteitsnotas was altyd 
vol krabbels. Dit gaan nie oor die 
kunstigheid of vorm van die 
krabbels nie – soms begin ek met 
krulle, maar meestal met reguit lyne 
wat later blokke vorm. Ek is nie 
kunstig nie, so reguitlyn-patrone is 
vir my makliker.”

 TYDMORS?
Die woord “doodle” het in die 17de 
eeu opgeduik as ’n beskrywing van 
’n gek (simpleton) en is afgelei van die 
Duits Dudeltopf of Dudeldop (noodle). 
In die 18de eeu het dit na 
swendelary verwys; later ook na tyd 
verwyl en luiheid. 

Sunni Brown, skrywer van The 
Doodle Revolution: Unlock the power to 
think differently, meen krabbel is “diep 
denke in vermomming” en dit bied 
eenvoudige, toeganklike gereedskap 
om probleme mee op te los. 

Krabbel is die maak van tekeninge 
terwyl jy ingedagte is. Vele doen dit 
doelbewus as ’n vorm van 
ontvlugting wanneer hulle op 
plekke soos ’n lughawe of in ’n 
dokterspreekkamer moet wag. Dit 
word ervaar as ’n kalmerende, 
selfvertroostende aktiwiteit. 
Krabbelaars keer terug na dieselfde 
vertroude patrone, bloot omdat 
hulle daarvan hou. 

SLEUTEL TOT 
JOU BINNESTE
Krabbel verbeter jou geheue, aldus 
talle studies, want dit help die 
verstand fokus om beter te kan 

luister. Dit is nie net ’n metode om 
anders te dink nie, maar ook om 
anders te vóél. Krabbel as 
heelbreinaktiwiteit smee ’n band 
tussen denke en gevoelens.

Skeppende kunsterapie sluit in 
krabbeltegnieke wat jou by jou 
binnewêreld laat uitkom, sê Riana 
Knouwds, ’n arbeidsterapeut van 
Vereeniging. “Ek kombineer dit met 
kreatiewe joernaalwerk, kuns-, 
musiek- en bewegingsterapie. 
Niemand verstaan jou simbole en 
prentjies totdat jy dit vír hulle uitlê 
nie.

“Krabbel help jou om woorde te 
vind vir [dit] wat in jou binnewêreld 
aangaan. Só kan jy jou binnewêreld 
makliker bestuur. Dit bied ’n manier 
om by jouself uit te kom, jouself uit 
te sorteer en drome te ontgin. 
Seerplekke wat gebêre is, kom soms 
uit, en dan begelei ek hulle [pasiënte] 
om deur die proses te werk.”

Rick Roberts en Mary Thomas is 
die uitvinders van Zentangle. Dis ’n 
doelgerigte, gestruktureerde vorm 
van krabbel met swart pen op wit 
gehaltepapier wat mense lei om al 
skeppende op die “hier en nou” te 
fokus.

Zentangle behels ’n reeks 
herhalende hale – reguit lyne, 
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kurwes en kolle – geteken op ’n stuk 
papier van 9cm x 9cm. Al vereis dit 
meer struktuur, bied dit verskeie 
vorms van skeppende uiting wat as 
kunsmeditasie ontspanning 
aanwakker. Dit gee jou meer 
selfbeheer, lig die gemoed en 
verminder stres.   

Die simbole, ontwerpe en patrone 
van Zentangle kan teruggelei word 
na die kulture van die Maja, Maori, 
Kelte en Amerikaanse Indiane. Dit 
vereis geen beplanning nie en laat 
lyne en vorm spontaan ontwikkel. 
Jy begin met bestaande patrone as 
riglyne vir jou eie verkenning. 
“Zentanglers” getuig dit laat ’n lang 
vlug kort voel en verlig angstigheid. 

METAFOOR 
VIR DIE LEWE
Herhalende skeppende werk kan 
reeds kalmerend wees, veral as jy nie 
voel jy móét presteer, spertye haal of 
meesterstukke skep nie, maar net jou 
pen uit pure lekkerte oor die papier 
laat gly en sien wat daaruit spruit. 

Dit leer jou om jou eie foute te 
aanvaar, want “verkeerde” lyne 

word nie uitgewis nie, maar eerder 
aangepas. Daar is dus geen strewe na 
volmaaktheid nie; eerder om uit 
“foute” nuwe vorms te genereer en 
nuwe rigtings in te slaan. Dis ’n 
bietjie soos die lewe, waarin jy 
(hopelik) jou foute erken en 
aanbeweeg. Krabbel is ’n gepaste 
metafoor vir ons bestaan, want niks 
is perfek nie: Jy moet daagliks 
aanpas by onvolmaakthede (foute of 
onverwagte gebeure). Niemand gaan 
jou blameer as jou sirkels nie perfek 
is of jou huisie skeef nie.

Krabbel koester die onmiddellike 
en bied ’n sleutel tot die 
Mindfulness-beweging, wat op ’n 
dieper bewustheid gerig is.

BREIN-
PRIKKELS
Volgens ’n studie in Applied Cognitive 
Psychology, wat aan die Universiteit 
van Plymouth in Engeland gedoen 
is, kan krabbelaars tydens 
telefoonoproepe die inligting 29% 
beter herroep. Een rede is omdat 
krabbel dagdrome beperk. 

Maar die krag van krabbel strek 

veel verder – dit kan jou intellek 
versterk en jou vermoë verbeter om 
verwikkelde idees te verstaan. 
Krabbel kan help om oplossings los 
te woel wanneer jy raadop is. 

Die uitwerking van krabbel en 
teken op ’n student se vermoë om 
wetenskap te leer – wanneer hul 
fokus verskuif van die vertolking 
van visuele beelde tot die skepping 
van hul eie visuele uitbeeldings – dui 
daarop sulke studente het ’n 
aansienlik dieper leerervaring. Hulle 
toon ’n verhoogde vermoë om 
gevolgtrekkings te maak, hul 
redenasies uit te brei en te verfyn en 
hul konseptuele begrip aan ander te 
verduidelik. Hul deelname is 
treffender as dié van studente wat 
net lees en opsommings maak. 

Die navorsers beveel aan teken 
moet erken word as ’n sentrale 
opvoedingsmetode; op gelyke vlak 
met lees, skryf en groepbespreking.

Daar is vele beroemdes wat 
gekrabbel het: nieuligters soos Albert 
Einstein, Marie Curie, Thomas 
Edison, George Washington, John F. 
Kennedy, Leonardo da Vinci, Pablo 
Picasso, John Lennon, Walt Disney 
en Alexander Poesjkin. 

“KRABBEL IS ’N 
GEPASTE METAFOOR 
VIR ONS BESTAAN, 

WANT NIKS IS 
PERFEK NIE: JY 

MOET DAAGLIKS 
AANPAS BY 

ONVOLMAAKTHEDE 
(FOUTE OF 

ONVERWAGTE 
GEBEURE).”



WInTeR 2017 | TaalgenooT 61 

Die digter John Keats was ’n dokter 
wat blommetjies in sy mediese notas 
geteken het. Die filosoof Erasmus het 
komiese gesigte in die kantlyn van sy 
manuskripte gekrabbel. Ralph Waldo 
Emerson het as Harvard-student 
klassieke sierpatrone geskets én 
komiese prentjies, soos ’n vis wat ’n 
man se voete afbyt.

DROOM-
KONSTRUKSIES
Een van die nuttigste voordele van 
krabbel is dit lei jou aandag van 
negatiewe gedagtepatrone af. Kenners 
in sielkunde en menslike 
ontwikkeling meen krabbel stel ons 
onderbewussyn in staat om moeilik 
verwoordbare angste te verwerk. Dit 
laat ons beter voel oor ons lewe en 
oor wie ons is. Krabbel gee die 
onderbewuste vrye teuels om simbole 
te kan genereer. En simbole het 
universele sowel as persoonlike 

betekenis. 
Carl Jung het simbole ondersoek 

en argetipes aan die onderbewussyn 
toegeken. Hy het geglo simbole is ’n 
universele taal wat kommunikeer 
waar taal stom raak. ’n Enkele 

simbool of skets kan ’n hele gedagte 
oordra. Só krabbel jy jou diepste wese 
en drome pynloos oop. 

DEUR SCHALK SCHOOMBIE
ILLUSTRASIE: MIEKE VAN DER MERWE

GEE KRABBEL ’N KANS
Fokus op iets wat jy probeer oplos. Hou die aanvanklike idee of begeerte in 
gedagte en verloor jouself in ’n ongefokusde staar, verkieslik teen ’n neutrale 
agtergrond (soos ’n wit muur). As jy idees en gevoelens kry, krabbel dit op ’n 
skoon, wit bladsy.

Fokus nou eksklusief op die idee en bespreek dit met ’n vriend. Terwyl jy 
dit bespreek, krabbel op skoon papier. Hou aan krabbel terwyl jy gesels en 
luister. Moenie voel jy moet vertolk of jouself inhibeer nie. 

Laat jou tekenhand gewoon jou impulse volg. ’n Ligte droomtoestand of 
trance kan die gevolg wees van wat in sommige kulture as automatic writing 
bekend staan. Outomatiese skryfmetodes fokus op woorde wat in ’n reeks 
geskryf word, terwyl krabbel die onderbewussyn op kreatiewe wyse inspan en 
beelde al sketsende na die oppervlak lok.

Wanneer jou verstand vars is, kyk wat jy geteken het. Jy kan gevoelens en 
idees daaruit kry en strukture in die gekrabbel onderskei. Dalk het jy die 
oplossing vir jou probleem as ’n struktuur geskets. 




