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Grot- of rotstekeningen 
 
Tijdbalk: ca. 15000 v.Chr. 
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                                         Rotstekeningen door kinderen gemaakt 
 

Inleidend verhaal 
Archeologen (bestuderen oudheid of prehistorie) hebben in Frankrijk iets heel bijzonders ontdekt. Zij 

vonden rotstekeningen die 13.000 jaar oud zijn en gemaakt door … kinderen van twee en zeven jaar! 

Heel bekend is de Grot van Rouffignac. Daar vonden onderzoekers eerder al prachtige tekeningen van 

bijvoorbeeld mammoeten en neushoorns. Toen onderzoekster Jessica Cooney goed naar de tekeningen 

keek, ontdekte zij iets aparts. Sommige tekeningen stelden weinig voor, het waren alleen maar lijnen. 

Die lijnen waren zó smal, dat ze nooit door dikkere volwassen vingers konden zijn gemaakt. Zo werd 

het mogelijk om de werkelijke leeftijd van de kunstenaars te achterhalen. Diverse kunstwerken bleken 

door kinderhanden te zijn vervaardigd – door zevenjarigen, zesjarigen, zelfs peuters van twee jaar. De 

kleintjes tekenden vermoedelijk op de rotswanden, terwijl hun ouders met hun eigen tekeningen bezig 

waren. Waarschijnlijk kregen de kinderen hulp, omdat veel tekeningen zich op flinke hoogte bevinden. 

De kleintjes moeten door volwassenen zijn opgetild om zo hun tekeningen te kunnen maken. 

 

Weet je dit ook al? 
De grotten van Lascaux liggen bij de plaats Lascaux in de vallei van de Vézère in de Franse provincie 

Dordogne. In 1940 ontdekte de zeventienjarige Marcel Ravidat in een grot veel wandschilderingen, 

met daarop bizons, herten, neushoorns, runderen, paarden, rendieren en stieren. Deskundigen schatten 

de oudste schilderingen uit deze grot van Lascaux op 15.000 v.Chr., de jongste op 10.000 v.Chr. Het is 

de rijkst beschilderde prehistorische grot die tot nu toe is ontdekt. Ook de rotstekeningen in de grot 

van Altamira/Spanje (hieronder) zijn bekend; ze zijn door volwassenen gemaakt. 

 

 

Aan de slag ermee! 
Maak zelf een rotstekening van dieren die nu nog in het wild leven. Doe 

dit zoveel mogelijk in de stijl van de grottekeningen. Gebruikt werd(en) 

houtskool en/of verf van gewreven minerale kleuren, vermengd met 

dierlijk vet. Het waren materialen die voorhanden waren. Kan jij het met 

houtskoolstift, of anders met krijt op papier? 

Of haal een gladde witte steen bij het tuincentrum (of misschien vind je 

er wel een) en schrijf je naam er met verf of stift op. Is er iemand jarig, 

dan schrijf je zijn/haar naam erop en maak je er een leuke versiering bij. 

Of … ben je verliefd? Schrijf zijn/haar naam op de steen en maak er een 

paar hartjes bij. Wie weet blijft je steen ook wel eeuwenlang bewaard! 

 

Lascaux: Om tijdens de vakantie eens te bezoeken! 

 

Wil je meer weten? 
Zoek bij Wikipedia bij grottekeningen en/of Lascaux 

Heb je ooit kleurrijke rotstekeningen gezien van 40.000 jaar, die echt leven? Toets dan eens de naam 

van Caroline Kraaijvanger in. Fantastisch om te zien! 

Over rotstekeningen bij Maori’s: http://www.nieuw-zeeland.nl/id/1/243/maori_kunst_nieuw-zeeland / 

Boek: De rotstekeningen van Bonaire en Curaçao, P. Wagenaar Hummelinck (zie bij Bol.com). 


