


INLEIDING

Dwaalvogel is uitgekeken op zijn eigen schilderij. Hij is nieuwsgierig naar hoe het ergens anders is.  
Daarom ontsnapt hij uit zijn eigen schilderij. Hij komt langs voor hem nieuwe plekken in Groningen:  
in Stad en Ommeland. Plekken verbeeld door kunstenaarsvereniging De Ploeg. Dwalend is er zoveel  
te ontdekken! Hij verwondert zich over hoe alles in mooie kleuren en vormen is weergegeven. 

Na een tijdje krijgt hij genoeg van het dwalen. Bovendien past hij niet precies op de andere plekken.  
In zijn eigen schilderij past hij precies, dat is zijn plek. Daarom hoopt hij uiteindelijk zijn eigen schilderij 
weer terug te vinden. Zal dit hem lukken?   

Nb: De opzet van het prenten boek is zo gemaakt dat als je het boek voor je houdt, je de grote plaat kunt 
presenteren terwijl je tegelijkertijd aan de achterkant de tekst kunt voorlezen.
Zoek een mooie plek aan de muur met een haakje/spijker en hang het boek als een kalender op aan het 
haakje. Handig, zo zien de kinderen duidelijk dat ze bezig zijn met het project Dwaalvogel. Het is leuk voor 
de kinderen om elke keer dat je een prent hebt behandeld deze prent wat langer te kunnen  
bekijken aan de muur. En, je hebt meteen een mooie wandversiering!

Beeldaspecten
Je kunt dit prentenboek op twee manieren lezen. Enerzijds is er het verhaal van Dwaalvogel (te lezen in 
de teksbalonnen). Anderzijds is er een deel over de beeldaspecten. Aan de hand van de beeldvragen en 
denksleutels worden kinderen uitgenodigd om te benoemen wat ze denken en zien op de prenten van  
kunstenaarsvereniging De Ploeg. Er zijn talloze mogelijkheden om de plek waar je leeft te verbeelden. 
Hoe hebben de kunstenaars dat gedaan? 
De kinderen ontdekken dat elk schilderij weer anders opgebouwd is qua kleur, vorm, ruimte,  
compositie en textuur. Ook leren zij nieuwe woorden om dit in taal te vatten. 

Dit boek hoort bij een leskist, gemaakt in opdracht voor groep 1/2 van basisscholen in Bedum te  
Groningen. Het avontuur van Dwaalvogel wordt ook verteld door de handpop van Dwaalvogel.  
Als deze weer ontsnapt, moeten de kinderen hem zoeken tijdens een speurtocht. 

Wat de kunstenaars hebben gedaan, kunnen kinderen ook op geheel eigen wijze doen. Er zijn talloze 
mogelijkheden om de plek waar je leeft te verbeelden. Bijvoorbeeld door weg te dwalen in gedachten, 
op papier of in de muziek. Hierbij komen kinderen ook in aanraking met de Groninger troubadour Ede 
Staal die het Hoogeland bezong met zijn muziek. In de kist zitten lessen en materialen om te leren  
drukken met inkt, stempels en sjablonen.
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H.N.Werkman   Chassidische legenden: 
Suite 2, prent 9  

De taal der vogelen

Soms wil ik eens naar een andere plek. 

Dus prik ik een gaatje met mijn bek

en ontsnap ik uit het schilderij.

Jippie jee, ik voel me vrij!

H.N.Werkman 
Chassidische legenden: Suite 2, prent 9  
De taal der vogelen - 1941 
Gedrukt op papier, 50,9 x 33 cm  
Collectie Joods Historisch Museum te Amsterdam 
Collectie Henkels

Betekenis
1.  Wil jij ook weleens naar een andere (nieuwe) plek?
2. Waar zou je heen willen?
3. Waarom wil je daarheen?

Denksleutel
Bepaal het omgekeerde. Plaats woorden als (kan) niet, 
(zal) nooit in een opdracht.
1.  Kun je twee plekken noemen waar je NOOIT naar  
 toe wilt?





Jan Altink   Het witte paard
Ik ga even kijken hoe het ergens anders is.

Want ik ben bang dat ik het allemaal mis.

Er is zoveel op andere plekken te zien.

De weg vind ik wel weer terug, eh… misschien?

Jan Altink 
Het witte paard - 1925 
Was/olieverf op doek, 61,5 x 70 cm 
Collectie Stichting De Ploeg 
Bruikleen Groninger Museum 
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1.  Wat zie je op dit schilderij?
2. Het schilderij heet Het witte paard. Waarom zou het  
 zo genoemd zijn?

Kleur
1.  Welke kleuren zie je op dit schilderij?
2. Zijn het donkere en/of lichte kleuren?  
 Zijn het felle kleuren of fletse kleuren? 
3. Waarom valt het paard zo op?

Denksleutel
Begin met het antwoord. Laat kinderen vragen  
verzinnen die leiden tot (alleen) dat antwoord.
1.  Het antwoord is ‘licht’. Welke vraag kun je stellen?





Jan Altink   De rode boerderij

Jan Altink 
De rode boerderij - 1924 
Was/olieverf op doek, 60,5 x 70,5 cm
Collectie Stichting De Ploeg 
Bruikleen Groninger Museum 
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1.  Wat zie je op dit schilderij?
2. Weet jij wat een landschap is?

Kleur
1. Bij welke kleuren op dit schilderij krijg je een 
 warm gevoel?
2. Bij welke kleuren krijg je een koud of koel gevoel?

Denksleutel
Stel de kinderen een ‘Wat als...’ vraag. Laat kinderen 
oorzaken en gevolgen benoemen.
1.  Wat gebeurt er als de kleuren van de boerderij en  
 de lucht bijvoorbeeld in grijs en lichtblauw waren  
 geschilderd? Zou dat anders voelen? Hoe dan?

Kijk eens, een echte boerderij!

Dit is wel een plek voor mij.

Maar ik ga niet naar binnen daar.

Want mijn avontuur is nog niet klaar.





Jannes de Vries Landschap Zuidwolde

Jannes de Vries  
Landschap Zuidwolde - 1939
Olieverf op doek, 50 x 60 cm
Groninger Museum, bruikleen Gemeente Groningen
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Wat zie je op het schilderij?
2. Welke geluiden kan je hier horen?
3. Wat zou je hier kunnen voelen?
4. Welke geuren zou je hier kunnen opsnuiven?
5. Is er ook een smaak die bij dit schilderij past? 
 Proeft het zuur, bitter, zoet of zout?

Denksleutel
Laat kinderen woorden bedenken die beginnen met 
de letters A t/m Z en die op de één of andere manier te 
maken hebben met (de voorstelling op) het schilderij.
1.  Bijvoorbeeld: A- aarde, B- blauw, C- canvas,  
 D- dorp…W- water

Ik zie daar in de verte de horizon.

Daarachter de wolken schijnt de zon.

De rivier en de weg gaan er naartoe.

Ik ben nog lang niet moe.





Ekke Kleima    Kerkje te Breede

Er zijn nog heel veel andere plekken.

Er is zoveel te ontdekken!

Wat is dit? Een kerk of een huis?

Is het hier wel pluis?

Ekke Kleima 
Kerkje te Breede - 1939
Olieverf op doek, 50 x 60 cm
CollectieGroninger Museum
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Wat zie jij als eerste op dit schilderij?

Ruimte
1. Wat zie je onderaan het schilderij?
2. Wat zie je bovenaan het schilderij?
3. Wat zie je in het midden van het schilderij?
4. Wat is groot op het schilderij?
5. Wat is klein geschilderd?
6. Wat staat er op de voorgrond van het schilderij?
7. Wat staat meer naar achteren op de achtergrond?

Denksleutel
Vraag kinderen op hoeveel verschillende manieren ze 
een bepaalde activiteit kunnen doen.
1. Op welke manieren kun je een kerk (na) maken op  
 papier? Welke andere manieren zijn er nog meer? 





Henk Melgers  Springende koeien

Henk Melgers  
Springende koeien - ca.1928
Olieverf op canvas, 66 x 86 cm
Groninger Museum
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Wat zie je op het schilderij?
2. Waarom zijn de koeien blij denk je?
3. Wat doe jij als je blij bent? (juichen, springen,  
 je handen in de lucht, stampen met je voeten,  
 fluiten, zingen…)
4. Kan je dat voordoen?

Denksleutel
Vraag kinderen om overeenkomsten te noemen van 
twee duidelijk verschillende mensen, dieren of dingen
1.  Wat kunnen blije koeien en mensen hetzelfde doen?  
 (Ze kunnen beiden blijdschap uiten door te springen)

Die koeien springen blij in de wei.

Is dat ook iets voor mij?

Daar wordt je pas vrolijk van!

Doe het maar eens als je kan!





H.N.Werkman     Kust van een warm land

Hier is het ook wel fijn.

Maar ze zijn voor mij te klein.

Die vogels, paarden en mensen in de boot.

Ik ben vergeleken bij hen wel erg groot.

H.N.Werkman  
Kust van een warm land - ca.1942
Sjabloon op papier, 98,5 x 73 cm
Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum 
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Wat vind jij van dit schilderij?
2. Waarom vind je dat?

Compositie
1. Het schilderij bestaat uit twee delen. Welke twee  
 kleuren worden hiervoor gebruikt
2. Hoe vaak zie je de mensen, de vogels en de paarden  
 en de bomen?
3. Dit schilderij is gemaakt met stempels en sjablonen.
 Een sjabloon is een uitgesneden figuurtje. Het is een  
 vorm die je vaker kan gebruiken. Zie jij ze ook in het  
 schilderij? Wijs ze eens aan.
4. Waar zie je water? Heeft het een kleur of meerdere  
 kleuren? Welke kleuren schijnen door elkaar heen?
5. Als je ergens doorheen kunt kijken noemen we dat  
 doorzichtig. Kan jij iets noemen wat doorzichtig is?

Denksleutel
Laat kinderen voorspellen hoe bepaalde voorwerpen, 
situaties of omstandigheden er in de toekomst uitzien.
1. Nu zie je een boot met mensen, vogels en paarden  
 op dit schilderij. Hoe zou dit schilderij er over 100  
 jaar uitzien?





Johan Dijkstra Groninger Meikermis

Op de kermis is het een vrolijke boel!

Ik krijg hier zo’n spannend gevoel.

En vanuit de lucht zie ik alles in één keer.

Wat wil je nog meer?

Johan Dijkstra  
Groninger Meikermis - ca.1928
Was/olieverf op doek, 56 x 74 cm
Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum 
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Dit schilderij is gemaakt door de kunstenaar Johan 
 Dijkstra. Hij schilderde de Groninger Meikermis. Ben jij 
 weleens op de kermis geweest? Wat vond jij daar leuk, 
 spannend, grappig of lekker?

Ruimte
De vogel vliegt hoog in de lucht (vogelvluchtperspectief). 
Daardoor kan hij heel veel zien. En daardoor ziet alles er 
heel klein uit.
1. Ben jij weleens heel hoog geweest en heb je toen   
 om je heen gekeken? Waar was je toen? Wat zag je?
2. Wat zie je allemaal op dit schilderij?
3. Wat is groot? Is dat ver of dichtbij?
4. Wat is klein? Is dat ver of dichtbij?

Denksleutel
Laat kinderen uitvindingen ontwerpen. Stimuleer ze om 
ongebruikelijke manieren en materialen te gebruiken. 
1. Welke kermisattractie zou jij willen uitvinden? 
 Wat kan je er doen? Hoe ziet het eruit?  
 Waarvan zou je het maken?





H.N.Werkman     Bloei 4
Mmm.. deze plek zal ik niet snel vergeten.

Dit tuintje staat vol met lekker eten!

Ik pik snel een besje, voordat iemand me ziet.

En zing van plezier mijn eigen lied.

H.N.Werkman  
Bloei 4 - 1938-1939
Sjabloon en stempel op papier, 65 x 50 cm
Collectie Stichting De Ploeg, bruikleen Groninger Museum 
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Wat zie jij op dit schilderij?
2. De kunstenaar heeft het schilderij Bloei genoemd.  
 Weet jij waarom?  
 Het is een tuin waar bloemen, planten, struiken en  
 bessen in groeien!

Vorm
1. Wie ziet lijnen, punten, rondjes, driehoeken,  
 vierkanten, ei-vormen (ovalen)?  
 Laat dit aanwijzen door de kinderen.
2. Wat is lang/ kort, dun/dik, groot/klein, recht/ 
 gebogen, hoekig?  
 Laat dit aanwijzen door de kinderen.

Denksleutel
Leg de kinderen een stelling of uitspraak voor die  
normaal gesproken niet ter discussie staat en dus staat als 
een huis. Laat de kinderen de stelling ontkrachten door 
andere manieren te bedenken om met de situatie om te 
gaan.
1. Een kunstwerk van een bloem, kan alleen een bloem  
 zijn en niet ook bijvoorbeeld een dier. 
 Iemand die een kunstwerk maakt is vrij om zijn fantasie 
 te gebruiken. Hij mag dingen maken die zowel op  
 bloemen als op dieren lijken.





Jan Jordaens Schiermonnikoog 

Waar ben ik nu weer?

Ik voel me licht als een veer.

Al deze mooie kleuren,

kunnen me opfleuren.

Jan Jordaens   
Schiermonnikoog - 1957
Oost-Indische inkt, aquarelverf op papier, 56 x 28,8 cm
Collectie Groninger Museum  
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Dit schilderij heeft de titel Schiermonnikoog.  
 Weet jij wat Schiermonnikoog is?  
 Ben jij weleens op deze plek geweest?
2. Waar lijkt het schilderij voor jou op?
3. Welk gevoel krijg je bij dit schilderij?

Denksleutel
Laat de kinderen een afbeelding zien die niet direct  
gekoppeld is aan een thema. Laat de kinderen argumenten 
bedenken waarop de afbeelding toch gekoppeld kan worden 
aan het thema.
1. Wat heeft dit schilderij met een eiland te maken?





Wobbe Alkema   En Passant

Wobbe Alkema  
En Passant - 1922-1923
Olieverf op board, 60 x 69 cm
Collectie Museum Belvédère

Betekenis
1. Wat zie je hier? 

Vorm 
Dit poppetje lijkt uit allemaal vormpjes te bestaan
1. Welke vormen zie jij? (driehoek, rechthoek,…)
2. Waarom zou de kunstenaar het poppetje zo hebben  
 gemaakt?
3. Heb jij weleens een poppetje van lego gemaakt?
 

Denksleutel
Doe een lachwekkende uitspraak of stelling.  
Laat kinderen argumenten verzinnen om de stelling 
aannemelijk te maken.
1.  Met lego kun je prima een schilderij maken. 

Wat is er aan de hand,

ben ik ineens in Legoland?

Het lijkt wel een blokkenman.

Wat vind jij daar nou van?





Jan Altink  Na het bezoek
Ik roep heel erg luid:

Welke kant moet ik uit? 

Alleen zij horen mij niet.

Dat doet mij verdriet.

Jan Altink  
Na het bezoek - 1925
Was/olieverf op doek, 76 x 60 cm
Collectie Groninger Museum  
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Waarom zou dit schilderij ‘Na het bezoek’ heten? 
 Wat zou hier gebeurd zijn?

Compositie
1. Wat zie je op de voorgrond?
2. Wat zie je op de achtergrond?
3. De horizon is een soort denkbeeldige lijn. Het is de lijn   
 waar de aarde en de lucht elkaar lijken te raken. Kan   
 jij de horizon op het schilderij aanwijzen? 
 Is de horizon op dit schilderij laag, in het midden of  
 hoog geschilderd?  
 De Ploeg stond bekend om het veelvuldig schilderen van   
 een hoge horizon.

Denksleutel
Laat kinderen (alledaagse) voorwerpen verbeteren door de 
volgende handelingen: Vervormen / eraf halen / Toevoegen
1. Hoe kun je deze weg verbeteren? Je mag dingen  
 vervormen, eraf halen en toevoegen.





Jan Wiegers  Johan Dijkstra

Hé, wie zit daar?

Dit is nou een echte kunstenaar.

Het is Johan Dijkstra, deze man.

Maar ik werd gemaakt door Hendrik Werkman.

Johan Dijkstra    
Jan Wiegers - 1926
Was/olieverf op doek, 75 x 100 cm
Collectie Groninger Museum  
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
1. Dit is een schilderij op een schilderij. Grappig hè?  
 Hier zie je de schilder Johan Dijkstra aan het werk.  
 Zie jij wat hij aan het schilderen is?

Kleur
1. Welke kleuren zie je op het schilderij?
2. Welke kleuren vallen je het meest op?
3. Welke kleuren vind jij vrolijk (bont)?
4. Welke kleuren vind jij niet vrolijk en waarom vind je dat?
5. Op het schilderij zie je een bakje met verschillende kleuren  
 verf. Dit heet een palet. Zie jij waar? Je kan er verf uit een  
 tube of bus in doen maar je kunt ook zelf kleuren maken.
6. Weet jij wat kleuren mengen betekent?
7. Rood, blauw en geel zijn de primaire kleuren. Door ze te  
 mengen kan je andere kleuren maken. Zie je ook andere  
 kleuren dan rood, blauw en geel? Welke?  
 Dit noemen we de secundaire kleuren.

Denksleutel
Laat kinderen (alledaagse) voorwerpen verbeteren door de 
volgende handelingen: vervormen / eraf halen / toevoegen
1. Hoe kun je met de drie kleuren rood, blauw en geel meer  
 kleuren krijgen? Je mag de kleuren vervormen, eraf halen  
 en toevoegen.
 Door kleuren te mengen.
 





Jan Altink   Hendrik Werkman

Jan Altink  
Hendrik Werkman - ca. 1925
Was/olieverf op doek/houtvezelplank, 45,1 x 34 cm
Collectie Groninger Museum  
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
De meneer die op dit schilderij is afgebeeld is Hendrik 
Werkman. Hij was ook kunstenaar. Jan Altink was een 
vriend van Hendrik en heeft van hem een portret  
gemaakt. 
1. Weet jij wat een portret is?
2. Weet jij hoe je dat kan maken?
3. Weet je ook wat een zelfportret is?
4. Weet jij ook hoe je dat kan maken?

Denksleutel
Beschrijf een ongebruikelijke situatie. Vraag de kinderen 
om verschillende redenen te bedenken voor het bestaan 
van deze situatie. 
1.  Zo zag meneer Werkman er niet precies in het echt  
 uit. Het is geen foto. Toch zie je wel dat het een  
 meneer is. Waarom is hij zo geschilderd?

Ha, daar is ie: deze kunstenaar maakte mij!

Alleen hoor ik niet in dit schilderij. 

Daarom ga ik er weer vandoor!

Ik wil naar de plek waar ik hoor .





H.N.Werkman   Draaideur van het postkantoor 2

Misschien moet ik wel nog een deur door,

En kom ik zo weer op de plek waar ik hoor.

Gaat het nu dan echt gebeuren,

achter deze draaideuren?

H.N.Werkman 
Draaideur van het postkantoor 2, ca. 1941 
Sjabloon en stempel op papier, 65,6 x 50 cm 
Collectie Groninger Museum, 
Foto Marten de Leeuw

Betekenis
Dit kunstwerk heet Draaideur van het postkantoor.
1. Wat vind je van dit schilderij?
2. Weet jij wat een postkantoor is?
3. Weet je wat een draaideur is?
4. Zie je de deuren? Wijs ze eens aan?

Compositie
1. Welke figuurtjes zie je vaker terug op het kunstwerk?
2. Waar zie je de figuurtjes op het schilderij? 
 Beneden, in het midden, boven, links, rechts 
 of eigenlijk overal?
3. Welke kleuren worden vaker gebruikt?

Denksleutel
Laat kinderen hun fantasie en voorstellingsvermogen 
gebruiken om manieren te bedenken waarop een  
bestaand voorwerp anders gebruikt kan worden.
1.  Noem twee dingen die je ook met een deur kunt  
 doen, behalve open en dicht doen? 





H.N.Werkman   Chassidische legenden: 
Suite 2, prent 9  

De taal der vogelen

Yeah, gevonden! Dit voelt niet gek.

Hier hoor ik, dit is mijn plek! 

Deze vogelvriend en meneer, daar hoor ik bij.

Dit maakt mij pas echt blij!

H.N.Werkman 
Chassidische legenden: Suite 2, prent 9  
De taal der vogelen - 1941 
Gedrukt op papier, 50,9 x 33 cm  
Collectie Joods Historisch Museum te Amsterdam 
Collectie Henkels

Betekenis
1.  De vogel heeft zijn eigen plek weer gevonden.  
 Waarom past hij zo goed in dit schilderij? 
 (zie ook de denksleutel)

Kleur en vorm
1.  Welke kleuren zie je op het schilderij?
2. Waarom lijkt de ene vogel op de andere vogel?
3. Waarin verschillen de twee vogels?

Denksleutel
Vraag kinderen om overeenkomsten te noemen van 
twee duidelijk verschillende voorwerpen.
1.  De twee vogels zijn verschillend maar lijken toch op  
 elkaar. Hoe komt dat?  
 (vorm, kleur, grootte, materiaal/techniek)


