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In deze bundel vind je heel wat werkmateriaal terug over de 
film ‘Pluk van de Petteflet’. We gaan zowel in op de vorm 
als de inhoud van de film en dit aan de hand van teksten,  
opdrachten, spelvormen, vragen en weetjes. Je selecteert 
gewoon het materiaal dat je in de klas wilt gebruiken.

FEEDBACK

We hopen dat het een leuke filmbeleving wordt! Graag 
horen we hoe het is verlopen en wat de reacties van de 
kinderen zijn. Neem je even de tijd om de evaluatiefiche op 
onze website in te vullen (bovenaan via ‘leerkrachten’)? De 
leerlingen kunnen de film ‘sterren geven’: kijk op de pagina 
van ‘Pluk van de Petteflet’ op onze site. We zijn benieuwd!

Nog meer materiaal…
Er bestaat zoveel leuk lesmateriaal rond de film en het boek 
dat we een selectie moesten maken voor dit dossier! Als je 
veel tijd hebt om rond de film te werken in de klas, dan kan 
je een kijkje nemen op onze site voor extra lesmateriaal, 
spelvormen, rijmpjes en een kleurplaat. Kijk op de pagina 
van Pluk van de Petteflet. Veel plezier!
www.lesseninhetdonker.be

Lessen in het donker vzw stelt jaarlijks een filmprogramma samen voor het onderwijs 
in Vlaanderen. De vertoningen vinden plaats in tal van cultuurcentra en bioscopen in 
de vijf Vlaamse provincies. Het filmprogramma van elke locatie is terug te vinden in de 

programmabrochure en op onze website.
De werking wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap.

De pedagogische dossiers worden opgemaakt door: 
Lessen in het donker 

Sint-Jakobsstraat 36 / 8000 Brugge / 050 34 91 93
info@lesseninhetdonker.be / www.lesseninhetdonker.be

Het Vlaams Centrum voor Kinder- en Jeugdfilm/ Jekino
Paleizenstraat 112 / 1030 Brussel / 02 242 54 09

info@jekino.be / www.jekino.be
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Technische kaart

Nederland * 2004 * 87 min * Originele Nederlandstalige 
versie

Regie    Ben Sombogaart & Pieter van Rijn
Scenario  Tamara Bos, naar het gelijknamige 
   boek van Annie M.G. Schmidt
Productie AVRO Television / Bos Bros Film & TV
      Productions
Montage   Herman P. Koerts, Sonja ten Boom
Muziek   Fons Merkies

CAST
Janieck van de Polder    Pluk
Suzanne Zuiderwijk    Aagje
Hanneke Riemer  Mevrouw Helderder
Arjan Edderveen   Pen / Kluizelaar
Erik van Muiswinkel     Majoor
Erica Terpstra    Burgemeester
Paul Hoes    Parkarchitect
Jack Wouterse    Vader Stamper

En de stemmen van Tjitske Reidinga (Dolly de Duif), Karin 
Bloemen (Paard Langhors), Frits Lambrechts (Heen- en 
weerwolf),...

 Pluk komt ‘nergens’ vandaan. Met z’n rode 
kraanwagentje neemt hij z’n intrek in woonblok ‘Petteflet’. 
Er wonen stapelgekke volwassenen: een dame met 
poetswoede, een vader die z’n woeste kindertjes enkel 
frietjes serveert, een softe kruidenier en... talloze dieren. 
Je ontmoet Dolly de duif, de ‘heen-en-weer-wolf’, Zaza 
de kakkerlak en vooral... de krullevaar, een uitgestorven 
vogel.
Maar dan komt er slecht nieuws: de Torteltuin, een heerlijk 
plek om te spelen, moet binnenkort verdwijnen. Pluk, zijn 
vriendinnetje Aagje en alle dieren uit de buurt bedenken 
een plannetje om de tuin te redden.
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 Op zoek naar een plek om te wonen, komt kleine 
Pluk in z’n rode kraanwagentje terecht in het woonblok ‘de 
Petteflet’. Dit lijkt hem een leuke plek... Er is geen kamer vrij, 
maar bij een bezoek aan de aangrenzende Torteltuin, een 
heerlijk stukje verwilderde natuur, krijgt hij te horen dat het 
torenkamertje, heel hoog op de Petteflet, leeg staat. Zou 
dat niet prachtig zijn? 

In de Torteltuin ontmoet Pluk vele nieuwe gezichten: 
Duizeltje (een eekhoorntje met hoogtevrees), een bende 
kwajongens, een bekakte parkarchitect (‘Ik heb grote 
plannen met deze plek!’), Dolly de onhandige duif,... 
Op weg naar z’n torenkamertje ontmoet hij nog meer 
vreemd volk: kleine Aagje probeert te ontsnappen aan 
haar kraaknette moeder, mevrouw Helderder (‘bladeren 
en beestjes, dat is alles wat de natuur ons te bieden heeft’). 
Verder zijn er nog o.a. de wantrouwige portier, een majoor 
die een kanon op z’n terras heeft, de rommelige verdieping 
waar de familie Stamper woont,...

Pluk neemt z’n intrek in het kamertje. Het ziet er heerlijk uit: 
knus, kleurig en precies groot genoeg (en dus erg klein) voor 
Pluk. Dolly de Duif komt zelfs een tuiltje bloemen brengen 
(al sneuvelt daarbij wel een ruit) en de boel wordt in een 
oogwenk gelucht en opgeknapt.

APPELSCHILLETJES VOOR EEN VRIEND

Beneden in de Petteflet is de kruidenierszaak van 
Meneer Pen. Of Pluk hem misschien even kan helpen: 
appelschilletjes naar de kelder brengen voor Meneer Pens 
vriend, Zaza, ‘een reuze-intelligente kakkerlak’. Wanneer 
het dier bedreigd wordt door de spuitbus van mevrouw 
Helderder, neemt hij veiligheidshalve z’n intrek in Pluks 
kamertje. Zaza en Pluk schieten best met elkaar op.

Vlak bij de Torteltuin is een plechtigheid aan de gang. De 
burgemeester houdt een speech: ‘Tot voor kort was dit 
parkje de broedplaats van de krullevaar, een hele zeldzame 
vogelsoort. Maar nu is de laatste krullevaar uitgestorven...’ 
Bij deze gelegenheid wordt een monument onthuld voor de 
verdwenen vogel en onthult de parkwachter z’n plannen 
voor de heraanleg van de Torteltuin.

Pluk wordt weggeroepen voor een noodgeval: een 
verdronken paard! Of zijn het 2 paarden...? Want er zit 
een paardenbips aan de ene kant van de vijver en een 
paardenkop aan de overkant... Het is Langhors, het paard 
van de majoor en het langste paard ter wereld, die de vijver 
is ingesukkeld. Onder het bewonderende oog van Aagje 
(die vol-le-dig onder de modderspatten komt te zitten!) hijst 
Pluk het dier er met z’n kraanwagentje weer uit. Hij oogst 
applaus van iedereen, maar mevrouw Helderder krijgt een 
beroerte bij het zien van haar bemodderde dochter: ‘Ik wil 
jou nooit meer in de buurt van dat jongetje zien!’

FRIETJES BIJ DE STAMPERTJES

Mevrouw Helderder begint een kruistocht tegen Pluk en 
schakelt Zaza uit met een fikse wolk insecticide door het 
sleutelgat. Ook de portier gooit roet in het eten. Gelukkig 
neemt de majoor het voor Pluk op; de jongen mag blijven... 
voorlopig althans...
Intussen werpt Aagje hem een vliegertje toe: ‘Ik mag nu 
echt nooit meer naar buiten. Bah.’

Dankzij een verdwaald kereltje maakt Pluk kennis met de 
familie Stamper: een slonzige vader en 5 slonzige broertjes in 
een slonzig huis. Pluk wordt uitgenodigd om frietjes te blijven 
eten. Het huis ligt vol matrassen (onderbuurvrouw Helderder 
klaagde over lawaai) en het is er één grote rommelboel. De 
Stampertjes komen Pluk verwelkomen, al gillend: ‘Pluk is op 
Aagje’ (het arme kind zit in het kraaknette huis daaronder 
met lange tanden te eten... ze wil naar buiten). 
Pluk heeft een idee, en dat idee heet ‘de apeketting’: 
vader houdt vanop het balkon een hele rij Stampertjes 
over de leuning naar beneden, de één hangend aan de 
ander, en aan het eind van de keten hangt Pluk, die Aagjes 
aandacht trekt en haar een plannetje influistert.

Even later... voelt Aagje zich zogezegd niet zo lekker; ze 
staat vol groene stippen (dankzij Pluks viltstift). De dokter 
wordt in het complot betrokken en noemt het ‘een duidelijk 
geval van nietspeleritis’. Het meisje moet dringend naar 
buiten; da’s de enige remedie. Misschien kan ze samen 
met de Stampertjes de deur uit. ‘Belt u hen maar eens op 
voor een afspraak.’
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MEVROUW HELDERDERS NAAIKAMER

Mevrouw Helderder komt die middag bij de Stampertjes op 
bezoek. Dat betekent: grote schoonmaak! Alle middelen 
(de brandslang, rommel in de kast proppen) zijn toegestaan. 
Mevrouw Helderder is verrast: ‘Wat woont u hier keurig.’ Met 
de nodige verwikkelingen slaagt het gezelschap erin haar 
te overtuigen van hun netheid. Dus... mag Aagje voortaan 
mee buiten spelen.

Geheel gepoetst en gedesinfecteerd wordt ze opgewacht 
door een bende Stampertjes. Pluks aanwezigheid schijnt 
Aagjes moeder te verontrusten. Er schuilt gevaar in haar 
glimlach wanneer ze zegt: ‘Blijf maar lekker tot het donker 
weg.’

Inderdaad: terwijl de kinderen zich vermaken (spelen in 
de boomhut, kliederen met modder, de parkarchitect 
begluren) gaat mevrouw Helderder met poetsgerief aan 
de slag... in het torenkamertje! Wanneer Pluk die avond 
thuiskomt, vindt hij zijn kamer vergrendeld. ‘Mevrouw 
Helderders Naaikamer’ staat er op de deur. Ze dient hem 
vlot van antwoord: ‘Het wás jouw huis en nu is het mijn 
naaikamer. Een jongen die z’n kamer niet schoon houdt, 
die moet eruit. De ramen waren vol gekladderd en wacht 
dacht je van die kakkerlak in het gootsteenkastje?’

Zaza is weg. Dood, volgens mevrouw Helderder. En Pluk 
vliegt eruit! Hij krijgt een nachtje onderdak bij Meneer Pen. 
De volgende dag komen de meeuwen een pootje 
toesteken. Onder aanvoering van Karel, de piraat-meeuw, 
maken ze van Mevrouw Helderders trip naar de naaikamer 
een helletocht: langs alle kanten wordt ze gepikt, geknauwd 
en bekakt. Ze blaast de aftocht, maar Aagje moet de tol 
betalen: voorlopig mag ze niet meer buiten.

EEN EI & EEN BOUWKEET

Dolly heeft een droeve melding: op de vuilnisbelt vond 
ze Zaza. Tijd voor een passende begrafenis. Maar Zaza is 
onverwoestbaar: net op tijd doet hij z’n oogjes weer open. 

Aagje ontsnapt en gaat op zoek naar Pluk. Ze krijgt van 
Meneer Pen de Lispeltuut in bruikleen, een lispelende 
schelp die je altijd helpt om de weg te vinden. Maar in 
plaats van Pluk vindt ze 2 andere dingen: een reusachtig ei 
dat dringend uitgebroed moet worden, en een bouwkeet 
die pal in de Torteltuin wordt gezet... De dieren zijn vreselijk 
benauwd. 

Pluk brengt de parkarchitect een bezoek. ‘Ik ben 
aangesteld om dit slordig stukje stadsgroen om te toveren 
tot een eerbetoon aan onze gevleugelde vrienden.’ Met 
een klap vernielt hij de maquette van de Torteltuin en zet er 
een modern gebouw in de plaats: een vogelmuseum met 
niks dan uitgestorven, dode dieren, want: ‘opgezet staat 
netjes’! Dit wordt het einde van de Torteltuin: ‘morgen gaat 
de bijl erin’.

De bijen komen als in opstand en keren zich massaal tegen 
de architect. Ze jagen hem op de vlucht, maar mevrouw 
Helderder -die de man net een kopje thee brengt- moet het 
ontgelden en belandt in de vijver. Pluk en de Stampertjes 
gieren het uit, maar dat kwetst Aagje. ‘Denk je écht dat 
je de Torteltuin kan redden met die stomme plannetjes 
van je?’ Intussen koelt de parkarchitect zijn woede op de 
bomen, zwaait als een waanzinnige met zijn kettingzaag in 
het rond en helpt aldus bijna de familie Helderder én Dolly’s 
nest met eitjes om zeep.
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NAAR DE HASSELEWAARD

Meneer Pen heeft een broer, de kluizelaar in de 
Hasselewaard, die op alles een oplossing weet. Maar hij 
raadt Pluk de tocht ten stelligste af: veel te gevaarlijk! 
Wanneer de winkelier geveld wordt door een overdosis 
bramenthee vertrekt Pluk in z’n kraanwagen... naar de 
Hasselewaard. Aagje staart hem na. In haar armen... het 
grote ei, dat ze aan het uitbroeden is.

Het wordt een lange nachtelijke tocht. Bij een overzet aan 
de rivier wordt de omgeving akelig verlicht door de bliksem. 
Bij de oever staat een bordje: ‘Heen- en Weerwolf, 3 x 
fluiten’. Inderdaad, uit het duister komt een veerboot met 
een wolf aan de roeiriemen. Het dier kan z’n geluk niet op: 
nooit vaart er eens iemand met hem mee; iedereen is bang 
van hem. Veilig brengt hij Pluk naar de overkant. 
Daar vindt hij de kluizelaar, die niet houdt van bezoek. Om 
de Torteltuin te redden wil hij wel even z’n boom uitkomen. 
Maar het enige wat Pluk meekrijgt is een armtierig plantje, 
en de opdracht om de bouwvakkers van de vruchten, de 
hasselbramen, te laten eten. Teleurgesteld druipt Pluk af.

Intussen is Aagje’s ei uitgekomen. Een vreemd, reusachtig 
kuiken steekt z’n kop naar buiten. Wat een bizar beest! 
Tegen de ochtend is hij gegroeid tot een pluizig, koddig 
creatuur met een grote snavel waaruit een rauw gepiep 
komt: ‘Prrr... Taliluu!’

HASSELBRAMEN

In alle vroegte arriveren de bouwvakkers. De sloop van de 
Torteltuin kan beginnen. Een plechtig moment. Intussen 
sluipt Pluk stiekem de tuin in om de braamstruik te planten. 
Daar treft hij Pen, die zich militant in een boom heeft 
vastgeketend.
Als actiemiddel heeft Pluk weinig vertrouwen in de struik, 
maar op magische wijze ontspruiten er plots een massa 
vruchten: hasselbramen. Wanneer de werklui én alle 
andere aanwezigen er van proeven, is het effect hoogst 
merkwaardig. Onmiddellijk staat de hele troep te zingen en 
te huppelen in uitgelaten, carnavaleske stemming.

Alleen de parkarchitect blijft de nuchterheid zelve en werpt 
net een blik naar het dak van de Petteflet. Aagje geeft 
er het kuiken z’n eerste vliegles. Onhandig stort het beest 
neer tussen de vuilniszakken en ontsnapt richting Torteltuin. 
De parkarchitect heeft hem onmiddellijk te pakken... een 
krullevaar! Een levende krullevaar is een bedreiging voor zijn 
project, dus moet het dier dood. Hij sluit het beest op in z’n 
bouwkeet en prepareert een dodelijk spuitje. 

Alleen Pluk en Aagje hebben oog voor de noodtoestand; 
alle grote mensen zijn veel te druk aan het hossen en 
ravotten. Maar dat is buiten de enorme groeikracht van 
de krullevaar gerekend. In de kortste keren ‘groeit hij de 
bouwkeet uit’. 
Op slag hervinden de volwassenen hun nuchterheid; de 
burgemeester grijpt in. ‘Er komt geen museum. Ik besluit 
heden dat de Torteltuin blijft bestaan.’ Gillend wordt 
de parkarchitect afgevoerd. In haar speech steekt de 
burgemeester de loftrompet over Pluk, die tot erebewoner 
van de Petteflet wordt benoemd. Prr... Taliluu!
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BOEKVERFILMING
Annie M.G. Schmidt

Jip en Janneke, Beertje Pippeloentje, Dikkertje Dap, de 
Spin Sebastiaan, Otje... wat deze figuren op het ritme van 
rijm beleefden, bleef bij veel generaties in het geheugen 
hangen. Hun bedenkster was Annie M.G. Schmidt , 
geboren in 1911 als Annie Maria Geertruida Schmidt. Ze was 
de dochter in een domineesgezin in het Zeeuwse Kapelle. 
In 1995 stierf ze. De Nederlandse ‘grand old lady’ van de 
kinderliteratuur werd 84 jaar en bleef tot het einde van haar 
leven razend populair.

Annie M.G. Schmidt schreef liedjes, cabaretteksten, 
columns, musicals, maar werd het meest bekend met haar 
kinderverhalen en versjes. Ze ontdekte haar ‘roeping’ tijdens 
15 jaar werkervaring in de leeszaal van de Amsterdamse 
bibliotheek. PLUK VAN DE PETTEFLET (1971) en OTJE (1980) 
werden echte bestsellers. Kinderen en volwassenen waren 
dol op haar humor, de herkenbaarheid van de verhalen (ze 
schrijft over koningen en prinsessen die op de fiets rijden of 
aan de slagroomtaart zitten), de formulering (‘ongewoon 
gewoon Nederlands’), het aanstekelijke ritme en het 
kinderlijke anarchisme van haar personages.

Zelf beweerde ze dat een groot deel van haar werk ontstond 
uit een verzet tegen ‘wat mag en niet mag van de buren. Ik 
groeide op met de hypocrisie van het domineesgezin waar 
je niet voor het raam mocht borduren. En dan die keurige 
mevrouwen die op visite kwamen.’ Annie keek van haar 
moeder de lange neus af, die ze vaak trok nadat de visite 
was vertrokken.
Kleinburgerlijkheid en fatsoen werden door de schrijfster 
altijd gehekeld; ze had er een haat-liefde verhouding mee. 
Ze werkte met vast illustratoren, waarvan Fiep Westendorp 
de bekendste was. Zij bedacht o.a. de alom gekende 
silhouetten van Jip en Janneke, die het tot populaire 
merchandisingiconen schopten. 

In 1964 kreeg Annie M.G. Schmidt de allereerste Staatsprijs 
voor Kinder- & Jeugdliteratuur, de eerste in een eindeloze 
rij bekroningen, met als meest prestigieuze de H.C. 
Andersenprijs die haar in 1988 in Oslo werd uitgereikt. Maar 
op de vraag waar ze trots op is in haar leven, antwoordt ze: 
‘dat ik op m’n 40ste nog een zoon kreeg en mijn rijbewijs heb 
gehaald.’

In 2003 schreef Annejet van der Zijl een schitterende 
biografie van haar: ANNA – HET LEVEN VAN ANNIE M.G. 
SCHMIDT (uitgegeven bij Nijgh & Van Ditmar).
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PLUK IS EEN BOEK

Haar meest gekende (veel meer dan bv. de eerder 
verfilmde ABELTJE en MINOES) en meest ‘rijpe’ boek schreef 
Annie M.G. Schmidt in 1971: PLUK VAN DE PETTEFLET werd 
hét voorleesboek bij uitstek. Een hele generatie kinderen 
ging ’s avonds naar bed met een hoofdstukje PLUK. Het 
boek is erg ‘episodisch’: allerlei avonturen worden lukraak 
aan elkaar gekleefd. PLUK was aanvankelijk een feuilleton 
in een tijdschrift: elke week één hoofdstukje in de krant. Dat 
maakt het des te moeilijker om te verfilmen. Bovendien is 
PLUK een icoon, en dat is gevaarlijk terrein. Toch konden 
de filmmakers een redelijk stevige verhaallijn construeren. 
(Producent Burny Bos: ‘Een film begint bij een goed verhaal. 
En schrijvers zijn nu eenmaal de beste verhalenvertellers.’) 
Daarvoor sneuvelden er wel enkele episodes uit het 
boek en lijken sommige passages (bv. het effect van de 
hasselbramen) op pellicule een beetje ongerijmd. Of PLUK 
VAN DE PETTEFLET een loepzuivere boekverfilming is, doet 
weinig ter zake. Een aantal dialoogjes en details werden 
uitstekend in het verhaal verwerkt en de sfeer van het boek 
blijft absoluut onaangeroerd. 

De belangrijkste wijzigingen gebeurden bij het inkleuren 
van sommige personages, die in de film andere accenten 
meekrijgen. Dat is begrijpelijk: de figuren van Annie M.G. 
Schmidt kregen niet enkel vorm in haar teksten, maar ook in 
de illustraties van het boek én in de fantasie van alle lezers. 
Sommige personages zijn een perfect evenbeeld van hun 
literaire voorbeeld; bv. Pluk verschilt geen spat van het 
jongetje dat Annie M.G. Schmidt opvoerde. Andere figuren 
kregen in de verfilming een andere dimensie, bv.:

- Aagje is veel actiever, rebelser en ze zoekt zelf contact 
met Pluk (zie: ‘Pluk & Aagje’)
- De parkarchitect is in de film veeleer een bekakte 
intellectueel dan de potige bink die in het boek wordt 
opgevoerd.
-  Pen heeft niet enkel zijn winkeltje aangepast (een 
kruidenierszaak i.p.v. een boekenwinkel), maar heeft ook 
een ander profiel gekregen.

In de film wordt de ‘bedreiging van de Torteltuin’ al in 
de eerste minuten gelanceerd als rode draad door het 
verhaal. In het boek gaat er meer aandacht naar Pluks 
poging om zich te settlen in de Petteflet (het centrale 
thema in het 1ste deel van het boek). Aagje, Pluk en de 
Stampertjes vertrekken zelfs samen op reis naar zee. In de 
film wordt dit vervangen door een complot met de dokter, 
die het spelletje heel goed meespeelt via z’n diagnose: 
‘nietspeleritis’.
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INHOUD EN DOELPUBLIEK

DOELPUBLIEK: Kinderen en kleuters

Annie M.G. Schmidt schreef geen jeugdliteratuur; ze schreef 
kinderboeken. ‘De leeftijd die ik zelf altijd heb gehouden is 
8. En ik schrijf toch eigenlijk voor mezelf. Ik denk dat dat het 
hele punt is: ik ben 8.’ Met o.a. Jip, Janneke en Pluk creëerde 
ze figuren met een grote aantrekkingskracht op kleuters, 
op jonge kinderen. Dat is een héél beperkt doelpubliek 
voor een film. Eerdere Annie M.G. Schmidt-verfilmingen 
werden met alle trucs van moderne cinema (snel tempo, 
flitsende beelden, moderne vormgeving,…) een beetje 
‘opgedreven’ om ze ook interessant te maken voor oudere 
kinderen. Bij PLUK VAN DE PETTEFLET gebeurt dat niet; PLUK is 
een échte kinderfilm, kleurig, vrolijk, en onbezorgd.

Het is een prettig verhaal, gekleurd door een vrolijke 
absurditeit en een schitterend kleurenpalet, 2 zaken die 
jonge kinderen erg bevallen. En er is een duidelijke grens 
tussen ‘goed’ en ‘niet goed’; kinderen kunnen makkelijk 
partij kiezen en hun keuze wordt ook beloond.

Producent Burny Bos : 

‘Je kunt je afvragen of kinderen zo veel waarde hechten 
aan kwaliteit. ‘Pokémon’ en ‘Dragonball Z’ vinden ze ook 
prachtig. Daar kun je je bij neerleggen. Maar neem je er 
genoegen mee als je kinderen elke dag bij McDonald’s 
eten? Nee toch? Ze moeten ook met iets anders dan pulp 
in aanraking komen. Heus, ze willen niet alleen maar shit.’

VEROUDERDE THEMATIEK

Annie M.G. Schmidt ging in haar werk graag de strijd 
aan met het bekrompen, kneuterige Nederland van 
de jaren ’60. Maar die tijd is lang voorbij. Personages 
als mevrouw Helderder en de truttige parkarchitect zijn 
fossielen uit het verleden. Een beetje giftig stak Annie 
indertijd de draak met het benepen burgermansgedoe 
en het Nederlandse onvermogen om er lekker op los te 
leven. ‘Lachen mag van God,’ beweerde zij. Nu intussen 
het funtijdperk is aangebroken, zou ze wellicht gezegd 
hebben: ‘Maar wel met mate graag!’. Het verhaal en 
de algehele sfeer ogen intussen toch wat belegen en 
dat schetst in een notendop het probleem van PLUK 
VAN DE PETTEFLET (en de meest gehoorde kritiek op deze 
film): de wereld van Annie M.G. Schmidt is verdwenen! 

Op vele manieren vatte Annie M.G. Schmidt 
de tijdsgeest in PLUK VAN DE PETTEFLET:

- Nederland kampte met een grote woningnood, een 
tekort aan woonruimte. Dat werd o.a. opgelost via 
talloze woonwijken en huizenblokken, waar eng behuisde 
bewoners bij elkaar naar binnen gluurden en de sociale 
controle groot was. De Nederlandse uitspraak van het 
woord ‘flat’ als ‘flet’ gaf de Petteflet z’n naam en het 
complex doet wat denken aan een absurde versie van een 
typisch Nederlandse woonsituatie. 

- In snel groeiende steden werd speelruimte voor kinderen 
makkelijk over het hoofd gezien. ‘Het kind in de stad, op 
zoek naar een plek om te spelen’ was een populair thema. 
Aagje is daarvan het modelvoorbeeld: een kind dat niet 
de speelruimte krijgt die ze nodig heeft. Maar voor de 
bedreiging van de Torteltuin heeft de werkelijkheid de fictie 
ingehaald: in het boek moet de Torteltuin plaats ruimen voor 
een tegelpleintje. Maar kinderen zijn vandaag al zodanig 
gewend aan tegelpleintjes dat ze de gruwel ervan niet 
langer inzien. In de film is er sprake van een vogelmuseum, 
een ‘constructie van staal en glas met veel parkeerruimte’. 
‘Educatief en toch hygiënisch’ vindt mevrouw Helderder. 
Het motto van de parkarchitect ‘Opgezet staat netjes’ 
klinkt afgrijselijk genoeg om elk kind de stuipen op het lijf te 
jagen.
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 PLUK VAN DE PETTEFLET ziet er erg fraai uit. Je merkt 
onmiddellijk dat er veel aandacht was voor de art direction, 
die fijn en fantasierijk is. Burny Bos: ‘Het scenario is de basis 
en de regisseur moet daar iets aan toevoegen.’ Niet 
iedereen zal het eens zijn met de keuzes aangaande de 
‘looks’ en stijl van de film, maar regisseur Ben Sombogaart 
is er op z’n minst in geslaagd om de visuele flair van het 
boek op het grote scherm te brengen. De kleuren en de 
decors zijn pure kitch, maar sluiten perfect aan bij de geest 
van de illustraties van Fiep Westendorp. De film is bijna een 
ode aan haar werk. Burny Bos: ‘PLUK is Annie én Fiep’. Dat 
levert vreemde decors, kostuums en haardracht op, maar 
voor iedereen die ook maar een beetje vertrouwd is met 
het werk van Annie M.G. Schmidt is deze vrolijke wereld erg 
herkenbaar.
In de generiek wordt de omslag van het originele boek, ook 
een tekening van Westendorp, tot leven gebracht: Pluk rijdt 
met zijn kraanwagentje de wereld rond.

Ook het kleurenspel is volledig gebouwd op de originele 
illustraties. De vele tinten van de Petteflet, de vrolijke kleuren 
in de Torteltuin (de schreeuwerig gele bouwkeet doet bijna 
pijn aan je ogen), het groen van de vijver, het gele jasje van 
de heen-en-weer-wolf, en natuurlijk loopt Pluk erbij als de 
perfecte incarnatie van het getekende jongetje.

Het publiek hoopte misschien op een vlotte tekenfilm 
of een sterk staaltje moderne special effects, maar de 
ontwerpers van de vele dierenpersonages kozen niet voor 
de digitale oplossing, maar voor het ambachtelijke werk: 
poppenanimatie. Eerst werd er gedacht aan de BABE-
methode (échte en digitaal ‘opgelapte’ dieren met een 
gedubd stemmetje), maar dat maakte de sprong van boek 
naar film al te groot. 
De ambitie van de filmmakers was: het scheppen van 
een wereld volgens een onbegrensde fantasie zoals die 
normaal alleen in de hoofden van kinderen bestaat. Een 
stuk stof, een gezichtje en een stemmetje volstaan. De 
mengeling van live action en poppen oogt misschien wat 
knullig, maar op geen enkele manier hadden ze de dieren 
uit het originele boek zo dicht kunnen benaderen zonder 
ál te realistisch te worden. Want laten we niet vergeten: 
het gaat hier wel om het langste paard ter wereld, een 
pratende kakkerlak en een meeuw met piraten-allures...   

- Zowel boek als film geven vorm aan een kneuterig 
Hollands universum, waar burgemeesters en andere malle 
autoriteiten te pas en te onpas opdraven en keurigheid het 
enige criterium lijkt. De parkarchitect staat voor de mens 
die zich niet voluit in het leven durft te storten. Mevrouw 
Helderder staat voor een schoongeschrobd land dat in 
de jaren ’60 de strijd aanbond met oprukkende hippies en 
provo’s. En de majoor is één en al vriendelijkheid, maar: 
‘Regels zijn natuurlijk wel regels. Anders zou het maar een 
rommeltje worden in de wereld.’
Helemaal in de geest van de jaren ’60 vertoeft de 
kluizelaar –‘relax, relax’- die zich heeft terug getrokken in 
een wereld van meditatie, sitarmuziek en bedwelmende 
hasselbramenthee (‘absoluut verboden voor kinderen; die 
zijn namelijk genoeg kind van zichzelf’). 

Hoewel de geest van PLUK moeite heeft om de lange weg 
van 1971 naar 2004 te overbruggen, blijft het verhaal een 
ode aan kleine oproerkraaiertjes en dwarsliggers. De grens 
tussen ‘gewoon’ en ‘gek’ valt niet te trekken. Maar de 
volwassenen blijven vaak toch ronduit akelige figuren. Als 
dat de grote-mensen-wereld is, dan willen wij met z’n allen 
toch liefst voor altijd ‘Pluk’ blijven:

- wat dacht je van die vervelende portier? Een eigenwijs 
en punctueel mannetje (z’n kamer hangt vol klokken) die 
alles herhaalt wat Pluk zegt (vreselijk kleinerend!) en hem 
beschuldigend in de wangen knijpt. 

- mevrouw Helderder is het summum van akeligheid, een 
psychiatrisch geval, bezeten door schoonmaakwoede 
en fatsoen. Gelukkig heeft dat ook één keertje z’n 
goede kanten: de dokter profiteert ervan om haar te 
overtuigen om Aagje wat speelgelegenheid te gunnen. 
Zij is een drukke moeder, zo bezeten door poetsen dat ze 
nauwelijks ‘ontvankelijk’ is voor haar dochter. Zij staat niet 
open voor haar eigen gevoel en ook niet voor dat van 
Aagje. Haar angsten onderdrukt ze met haar spuitbus. 

- met één klap vernietigt de parkarchitect de maquette 
van de Torteltuin en zet er voldaan zijn museum voor in 
de plaats. Hij toont een totaal gebrek aan begrip en 
respect voor de natuur: de tuin vindt hij vies en bijna 
wellustig praat hij over zagen en hakken. Wanneer hij zijn 
zelfcontrole verliest, stort hij zich als een waanzinnige met 
zijn kettingzaag op de bomen.
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Het universum van de Petteflet en heel de leefwereld 
van Pluk blijft absurd en ongerijmd. Pluk komt nergens 
vandaan, heeft geen verleden (maar wel geld) en hij 
neemt zomaar z’n intrek in het torenkamertje (Dolly: ‘Er is 
daar toch niemand. Natuurlijk mag jij er wonen’). Zoiets lijkt 
enkel te kunnen in de Petteflet, een niemandsland, volledig 
geïsoleerd van de buitenwereld. In het boek wordt er nog 
met z’n allen een uitstap naar zee gemaakt, maar in de 
film verlaten we nergens het terrein in en rond de flat (tenzij 
één keer in het spoor van Pluk: naar de Hasselewaard). 
Daardoor blijft het een wereld op zichzelf, een kleurige 
enclave, zonder contact met de buitenwereld. Zelfs het 
uitzicht vanuit het torenkamertje krijgen we niet te zien; Pluk 
kijkt uit over de verte, maar zelf zien we niks. Dat geeft het 
verhaal een heel geïsoleerd karakter.

Maar het is natuurlijk wel een gedroomde locatie, met in 
het midden een rond punt dat door de camera prachtig 
in beeld wordt gebracht wanneer Pluk er rondrijdt in zijn 
wagentje. Een regisseur kan hier heerlijk spelen met hoekjes 
en kantjes en opstapjes, en vooral met de verscheidenheid: 
elke flat is een ander wereldje, en de contrasten liggen voor 
het oprapen, bv.

- de knusheid van het torenkamertje in de mist 
 
de akelige kelder waar mevrouw Helderder met haar 
spuitbus ronddwaalt.

-  de onwaarschijnlijke rotzooi bij de groezelige Stampertjes, 
waar altijd een frietwalm in huis hangt en de vader geheel 
overbodig zegt: ‘let maar niet op de rommel’ 

de onderburen waar alles kraaknet en piekfijn (maar wel 
in vrolijke kleuren geschilderd) is. Hier wordt zelfs het eten 
netjes op het bord geschikt. Aagjes kamer is een zee van 
overdadig veel roze.
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 Geheel in de hoempasfeer van de film, klinkt ook 
de muziek. Niet bepaald een feest voor het oor, maar wel 
een fijne ondersteuning van de personages: vrolijke muziek 
voor de Stampertjes, marchmuziek voor de majoor en new 
age voor de kluizelaar. 
En dan wordt er natuurlijk nog zo’n vijf keer gezongen, vaak 
in onverstaanbaar Nederlands, maar dat mag de pret niet 
drukken:

- Een plek voor Pluk (het themalied)

- De redding van het paard (in opgedraaide musical-stijl)

- Het opruimlied van de Stampertjes

- Het lied van de Hasselbraam (door de kluizelaar 
gezongen)

- Het carnavaleske feestlied in het park, waar op z’n 
allernederlandst wordt gehost en de fanfare aanspoort tot 
een polonaise.
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 Als PLUK VAN DE PETTEFLET ook voor volwassenen 
een prettige film is, heeft dat behalve met een vleugje humor 
(o.a. de parodie op Hitchcock THE BIRDS, de 2 poten in de 
lucht als idiote monument voor de krullevaar) ook met de 
prima vertolkingen te maken. Het gaat vaak om bekende 
Nederlandse gezichten en tv-vedetten. Meest opvallende 
figuur is Arjan Ederveen (ooit een revelatie in THEO & THEA) 
als Pen en kluizelaar. En Zaza de kakkerlak kreeg een 
bekend stemmetje mee: dat van de Nederlandse minister-
president Jan-Pieter Balkenende (als hij met dat benepen 
stemmetje piept dat ‘we allemaal moeten inbinden’, is dat 
toch vooral om de volwassenen te plezieren).  

Alles draait rond Janieck van de Polder, een prima debutant. 
Als Pluk komt hij voor de eerste maal op het scherm en 
dat doet hij uitstekend. Hij heeft de ongedwongenheid 
en de eerlijke uitstraling die zo typerend is voor het Pluk-
personage. Hij werd gekozen uit 500 jongetjes die voor de 
rol auditie deden en gaat vanaf nu als Pluk door het leven. 
Maar wie is eigenlijk die Pluk? 

WIE IS PLUK?

Pluk is een jongetje dat om een of andere reden buiten 
iedere vorm van ouderlijk gezag staat en rondrijdt in 
een klein, rood kraanwagentje. Ook al noemt Zaza hem 
meermaals ‘een verantwoordelijk ventje’, toch is hij nog 
op en top kind: hij jongleert met appels, speelt, kliedert 
met modder en schildert portretten van z’n vriendjes op de 
ruit,...

‘Ik heb een idee,’ zegt ie telkens en bewijst zo zijn pienterheid. 
Bovendien is hij eerlijk: hij mag dan al iets ondeugends 
hebben, liegen doet hij nooit en hij is steeds behulpzaam. In 
een brochure van een dagverblijf voor moeilijk opvoedbare 
kinderen, werd Pluk ‘een model voor sociaal gedrag’ 
genoemd: ‘Pluk is sociaal enorm competent. Hij blinkt 
uit in empathie en sensitieve responsiviteit. Hij is de held, 
hulpverlener, psychotherapeut en mannelijke ‘supernanny’ 
die de zichtbare en verborgen gevoelens van kinderen 
en volwassenen kan aanvoelen, ondersteunen en helpen 
ontwikkelen.’ Geen geringe complimenten.

Pluk is bekommerd om de mensen om hem heen. Niet 
alleen om Aagje (waar er andere ‘hormonale’ elementen 
meespelen), maar om iedereen die zijn pad kruist, in het 
bijzonder de dieren... 

PLUK & AAGJE

Bij de eerste ontmoeting tussen Pluk en Aagje springt 
er een vonk over. Is het ‘liefde op het eerste zicht’? De 
aantrekkingskracht is duidelijk. Terwijl hij helpt bij Aagje’s 
ontsnappingspoging staart hij haar aan en... ligt onmiddellijk 
overhoop met z’n ‘schoonmoeder’. Dat wordt er niet beter 
op wanneer die wordt ondergekakt door Karel de Meeuw, 
een vriendje van Pluk.

En het gevoel is wederzijds: Aagje staart Pluk vol 
bewondering aan (bij de redding van Langhors), zoekt 
contact, werpt verlangende blikken. Ze is in alle opzichten 
een veel actiever personage dan het Aagje uit het boek. 
Er blijft weinig over van het stille, teruggetrokken meisje dat 
gebukt gaat onder moeders poetsgedrag. In de film neemt 
ze veel vaker zelf het initiatief: ze probeert te ontsnappen, 
gooit Pluk stiekem vliegertjes toe en speelt (door het 
uitbroeden van het ei) ook een actieve rol in de redding 
van de Torteltuin. Wanneer moeder Pluk uit z’n huisje zet, 
noemt ze de toestand zelfs openlijk ‘hartstikke gemeen’. 
Toch is ze bekommerd om moeder en wanneer die in de 
vijver belandt, duldt ze niet dat er met haar gespot wordt.

Na een dagje spelen bij de vijver, is het afscheid niet enkel 
stuntelig, maar ook teder. Het levert de meest uitgesproken 
‘liefdesscène’ uit de film op: Pluk en Aagje kunnen niet 
ophouden met elkaar goeiedag toe te wuiven.
En op het einde... krijgt ie een kusje. ‘Getsiejakkie, bah,’ 
vindt Zaza!
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ANDERE PERSONAGES

PLUK VAN DE PETTEFLET wordt bevolkt door besnorde heren, 
dames met opgestoken haren, kinderen met piekhaar en 
vreemde snuiters zoals heen- en weerwolven en kluizelaars. 
Opvallend leuke figuren zijn o.a.: 

* De Stampertjes: 

De 5 kinderen uit het gezin Stamper zijn belhamels en 
deugnieten. Een naam hebben ze niet; het zijn kortweg ‘de 
Stampertjes’ (‘5 Stampertjes, tja... die stampen hé’). In het 
boek zijn ze nadrukkelijk aanwezig; ze zorgen voor een flinke 
scheut vrolijkheid in het verhaal. In de film blijven ze meer 
op de achtergrond, als een vrolijk gekleurd en opgewekt 
decor.

Hoewel het losgeslagen vrijbuiters zijn, gedragen ze zich 
eigenlijk erg braaf. Er valt op de Stampertjes weinig aan te 
merken; ze vormen het levende bewijs dat sloddervossen 
en viezerikken best aardig en behulpzaam kunnen zijn. 
(In het boek is er van de blaaspijpen geen sprake). Ze 
gehoorzamen hun vader, die een redelijk man lijkt. Netjes 
kan je hen natuurlijk niet noemen... wat verwacht je van 
een gezin die hun beloftes met spuug op de vloer kracht 
bijzetten?

PLUK is in Nederland zo’n klassieker dat zelfs koningin Beatrix 
niet mocht ontbreken op de filmpremière. Voorafgaand 
maakte ze een praatje met de acteurs, maar ze wilde vooral 
weten hoe dat nu precies zat met dat rechtopstaande 
‘pleeborstelhaar’ van de Stampertjes en ging eigenhandig 
controleren of die woeste kuif wel écht was.

* Meneer Pen:

Meneer Pen is een aardige en vriendelijke figuur die zich op 
natuurlijke wijze aanbiedt als vertrouwenspersoon. Pluk mag 
er zelfs een nachtje logeren. Méér dan in het boek krijgt 
het filmpersonage wel een beetje gluiperig-nieuwsgierige 
trekjes, maar als winkelier in de Petteflet krijgt hij natuurlijk 
ook als eerste alle nieuwtjes te horen.

Hij is vol bewondering voor zijn broer, de kluizelaar, die 
radicaal voor een andere levenswijze heeft gekozen. Hij 
denkt vaak aan hem (zijn foto’s hangen aan de muur) 
en put er inspiratie uit voor zijn éénmans-actie: onder het 
motto ‘tijd voor keiharde actie’ ketent hij zich militant aan 
een boom vast in de Torteltuin. Maar Pen lijkt wel enigzins 
verslaafd aan de bedwelmende werking van z’n broers 
hasselbramenthee.

Meneer Pen is hij type ‘sympathieke zonderling’; hij wint alle 
jonge kijkers voor zich omdat hij zo makkelijk ontspoort en 
zich laat meeslepen door grote gevoelens.

* Zaza:

Een kakkerlak is een uitzonderlijk huisdier, maar Zaza mag 
op Pluks onvoorwaardelijke vriendschap rekenen. Hij klinkt 
heel sjiek en gedistingueerd, heel anders dan je van een 
diersoort zou verwachten die liefst in het gootsteenkastje 
woont, vanwege de ‘2 v’s’ (vocht en vuiligheid). Hij 
vervloekt de ordinaire duif die hem van de vuilnisbelt heeft 
gered en kijkt vol afgrijzen rond wanneer Pluk uit z’n huis 
werd gezet: ‘We zitten toch niet... in de natuur?’ 

‘Pluk, je moet wel je verantwoordelijkheid nemen’, zegt hij 
met z’n deftige stemmetje, maar zijn dat de woorden van 
Annie M.G. Schmidt of van Jan-Pieter Balkenende, van wie 
hij de stem kreeg (dankzij een stemmenimitator)? Ondanks 
z’n deftigheid, is hij toch nog altijd een échte kakkerlak: niet 
kapot te krijgen! Telkens zijn laatste uur geslagen lijkt, raakt 
ie er weer bovenop.
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 Regisseur Ben Sombogaart en/of producent 
Burny Bos zijn samen verantwoordelijk voor een hele 
resem Nederlandse kinderfilms, o.a. alle Annie M.G. 
Schmidt-verfilmingen. Een wand in de Gooise villa van het 
productiebedrijf Bos Bros hangt vol met prestigieuze prijzen 
voor een hele reeks speelfilms, o.a. ABELTJE, JA ZUSTER NEE 
ZUSTER en MINOES. Voor de televisie produceerde Burny Bos 
series zoals OTJE, IBBELTJE en KNOFJE.

BEN SOMBOGAART is een regisseur met een boon voor 
kinderfilm (o.a. HET ZAKMES, DE JONGEN DIE NIET MEER 
PRAATTE). Hij werkte al aan 3 verfilmingen van Annie M.G. 
Schmidt-boeken mee:ABELTJE, IBBELTJE en nu PLUK. IBBELTJE 
was heel klassiek, met handpoppen. ABELTJE kreeg van 
Sombogaart een eigentijdse make-over. Een bijdehand 
jongetje met een hip vriendinnetje dat termen als ‘vet 
cool’ gebruikte, een jargon dat nergens terug te vinden 
is in Annie’s teksten. Burny Bos: ‘Het aardige is dat we elke 
keer iets totaal anders konden doen. ABELTJE was snel en 
hip – een lift die het dak uitvliegt, dat was lekker. MINOES 
was omwille van de techniek, de computeranimaties, 
heel spannend. PLUK plaatste ons voor vele andere 
uitdagingen.’
 
BURNY BOS droomt al jaren van de verovering van Europa; 
hij hoopt dat zijn films op een dag weerwerk kunnen 
bieden aan het Disney-monopolie. ‘Er schuilt een kleine 
Napoleon in mij.’ Toch geeft hij toe dat PLUK ideaal is 
voor de Nederlandse en Vlaamse markt, maar de film 
zal nooit aanslaan in andere landen. ‘Ik geloof dat mijn 
films een Noord-Europees gevoel hebben. En je kunt niet 
alles voorzien: in ABELTJE komen guerillero’s voor die aan 
de drank zitten en echte kogels afvuren. Dat bleek bv. in 
Zweden veel te ver te gaan. Wie weet... straks vormen 
de geestesverruimende hasselbramen in PLUK nog een 
probleem. Een burgemeester in de boom... hou je vast! Nee, 
ik denk niet dat Pluk in het buitenland veel gaat doen.’

Burny Bos is producent, d.w.z. hij regelt, hij plant, hij geeft 
opdrachten, maar het artistieke werk laat hij ondertussen 
aan anderen over. O.a. aan zijn dochter Tamara, een 
scenarist die ook PLUK VAN DE PETTEFLET onder handen 
nam. 
En regisseur Sombogaart... die heeft het tegenwoordig 
razend druk met een nieuwe jeugdfilm, zijn grootste 
productie tot op heden: CRUSADE IN JEANS of KRUISTOCHT 
IN SPIJKERBROEK, naar het boek van Thea Beckman.

INLEIDING IN DE KLAS:VÓÓR DE FILM

 Vóór je naar de film gaat, kan je de leerlingen 
volgende informatie meegeven. Zo zijn ze al een klein 
beetje voorbereid!

PLUK VAN DE PETTEFLET is een film. Maar eerst was het een 
boek. Dat boek werd geschreven door Annie M.G. Schmidt. 
Ze schreef nog veel meer prachtige boeken voor kinderen: 
JIP EN JANNEKE, OTJE, MINOES, ABELTJE, WIPLALA WEER, en 
nog een heleboel versjes en liedjes. Misschien heb je ooit 
een boek van haar gelezen. Misschien heb je zelfs PLUK 
VAN DE PETTEFLET gelezen. Dan herken je de figuren in de 
film vast van de mooie prentjes in het boek.

PLUK is een vrolijke film: grappig, met prachtige kleuren, 
knotsgekke figuren en aardige dieren. Geen echte dieren... 
het zijn poppen, maar wie genoeg fantasie heeft, gelooft al 
gauw dat ze helemaal echt zijn! 
Maar één keer wordt het echt spannend. Wanneer de 
parkarchitect op het einde van de film z’n dodelijke spuitje 
bovenhaalt, zal dat sommige kinderen vast een beetje 
bang maken. Maar wees gerust... alles loopt vast wel weer 
goed af!

Het verhaal

Pluk komt met z’n rode kraanwagentje aan in de Petteflet, 
een groot huizenblok, en gaat er wonen in het dakkamertje. 
De grote mensen die er wonen lijken allemaal stapelgek: 
een poetsgekke dame, een vader die z’n woeste kindertjes 
elke dag frietjes geeft, een aardige kruidenier en... een 
heleboel dieren. Je ontmoet Dolly de duif, de ‘heen-en-
weer-wolf’, Zaza de kakkerlak en vooral... de krullevaar, 
een uitgestorven vogel.

Dan komt er slecht nieuws: de Torteltuin, een heerlijk plek 
om te spelen, moet verdwijnen. Pluk, zijn vriendin Aagje en 
alle dieren bedenken een plannetje om de tuin te redden.
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NA DE FILM

• Wat weet je nog van de film?

In de film zie je een heleboel dingen waar je vast nog 
nooit van had gehoord. Misschien heb je alles goed 
onthouden. Dan weet je nu vast wat de volgende woorden 
betekenen...

Wat is...

... een apeketting?

... nietspeleritis?

... een krullevaar?

... een lispeltuut?

... hasselbramenthee?

... Prr... Taliluu?

Tekenopdracht:

- Teken het rode kraanwagentje van Pluk.

Kleurtip!

Op onze website (op de pagina van Pluk van de Petteflet) 
is een kleurplaat van Pluk terug te vinden! Hebben de 
leerlingen zin om die in te kleuren of mee te nemen naar 
huis? 

* PLUK VAN DE PETTEFLET is een boek

Wie heeft het boek gelezen? 
Was het verhaal in de film hetzelfde als in het boek? Som 
een paar verschillen op.
Misschien kan er een hoofdstukje uit het boek worden 
voorgelezen. Vergelijk.

In het boek staan prachtige tekeningen. Laat enkele 
tekeningen zien. Wie herkent de figuren op de tekening? 
Zien ze er hetzelfde uit als in de film? Bij welk stukje uit het 
verhaal passen de tekeningen? 
Herken je de voorpagina? Heb je die tekening ergens 
gezien in de film?

opdracht: de lispeltuut

De Lispeltuut , de schelp die altijd de juiste weg wijst, heeft 
een spraakgebrek. Hij vervangt de ‘s’ door een ‘f’. Probeer 
het zelf ook eens. Kan iedereen zijn eigen naam zeggen 
zoals de Lispeltuut dat zou doen? Of een tekstje of gedicht 
voorlezen / opzeggen zoals een Lispeltuut? Of een liedje 
zingen, al lispeltutend? Lukt dit ook als de ‘s’ vervangen 
wordt door een andere letter in plaats van de ‘f’ ?
Je kan een heel schelpengesprek voeren: iedereen 
brengt een grote schelp mee. Elke schelp heeft een ander 
spraakprobleem. Kan je elkaar nog verstaan?
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Opdracht: spelen met poppen

In PLUK speelden er geen echte dieren mee. Het waren 
poppen. Een stukje stof, een snoet en een stem... meer heb 
je niet nodig om een dier tot leven te wekken. Heb je zelf 
in de poppenhoek dieren waarmee je een stukje PLUK kan 
naspelen?
Misschien kan je de opdracht per 2 doen: één laat de 
poppen bewegen, de andere zorgt voor de stem.

Opdracht: Een ei uitbroeden 

Aagje broedt een ei uit. Wat voor ei was het? 
Je kan zelf een reuzenei maken in de klas. Eén voor één kan 
je het met z’n allen uitbroeden. Wat zou er uit het ei komen? 
Een krullevaar misschien? (Knutsel dan samen een grote 
krullevaar in elkaar.) Of een ander uitgestorven dier? (Teken 
het dier. Hoe heet het beest? Welk geluid maakt het?)

De krullevaar maakt een heel bijzonder geluid. Ken je het 
nog? Probeer het met z’n allen na te doen. Zijn er nog 
vogels die zo klinken? Hoe klinken andere vogels? Als de 
klas héél stil is, kan je dan buiten het geluid van vogels 
horen? Welke vogels?
Er zijn handige cdtjes waarop je allerlei vogelgeluiden leert 
herkennen. Denk je dat het geluid van de krullevaar er ook 
op staat?

* Een tuin vol dieren

In PLUK VAN DE PETTEFLET doen een heleboel dieren mee. 
Welke dieren heb je allemaal gezien?
Sommigen dieren hadden een naam. Kan je de juiste naam 
bij het juiste dier zetten?

Zaza       
Paard
Langhors      
Wolf
Duizeltje      
Eekhoorn
Dolly        
Kakkerlak
Karel       
Meeuw
De heen- & weerwolf     
Duif

- Welke dieren worden door Pluk geholpen?
Hoe?
- Welke dieren helpen Pluk?
Hoe?
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* In de Petteflet

In de Petteflet wonen een heleboel mensen bij elkaar. 
Welke bewoners van de Petteflet ken je nog? Weet je nog 
hoe ze heten? Beschrijf ze. Welke vond je aardig? Welke 
niet?

tip spel

Je kan de bespreking van de personages creatief 
begeleiden aan de hand van het Memoriespel dat je op 
onze website vindt op de pagina van Pluk van de Petteflet! 
Van elk personage vind je twee identieke afbeeldingen. 
Print de bladen af (je kan ze op stevig papier plakken, zo zijn 
het net kaartjes), knip de kadertjes uit, leg ze willekeurig en 
omgekeerd door elkaar en laat de kinderen elk om beurt 
twee plaatjes omdraaien. Als ze twee dezelfde kaartjes 
hebben, laat hen dan iets vertellen over dat personage!

Opdracht: Gekke gebouwen

Een torentje boven op een flat, is dat niet gek? Ga op zoek 
in tijdschriften en boekjes. Haal er zo veel mogelijk foto’s uit 
van alle soorten gebouwen. Door te knippen en te plakken 
kan je er nieuwe gebouwen van maken. Wie weet wat er 
te voorschijn komt:  een treinstation met een bloementuin, 
een herenhuis met een fietswinkel er op,...

Tekenopdracht: Een flatgebouw vol 
mensen

Met een reuzegrote tekening van een flatgebouw met héél 
veel vensters kan je alle kanten op.

- Iedereen tekent zichzelf (gezicht) en hangt dat voor het 
venster. Zo woon je allemaal samen in één flatgebouw.

- Iedereen tekent gekke gezichten en hangt ze voor de 
vensters van de flat. Wie zijn ze? Kunnen ze goed met elkaar 
opschieten?

- Iedereen tekent iemand uit z’n eigen buurt om in de flat 
te hangen. Wie is het? Wonen er leuke mensen bij jou in de 
buurt? Of niet? Hoe schieten jullie met elkaar op?

Aagje mag niet buiten spelen. Daarom is ze verdrietig.
- Mag jij altijd buiten spelen?
- Heb je een plek om te spelen?

Opdracht: Een plek om te spelen

Teken of vertel over de plek waar jij zou willen spelen. Hoe 
zou ‘de beste plek om te spelen ter wereld’ er uitzien?

* Een kleurige wereld

PLUK VAN DE PETTEFLET voert je mee naar een gekke wereld. 
Een wereld vol heldere kleuren. 

Opdracht: Kleuren

Kies één kleur. Teken (of noem) 3 dingen / figuren uit de film 
in die kleur

bv. Geel: de krullevaar, het pak van de heen- en weerwolf, 
de bouwkeet.
bv. Rood: de kraanwagen, de hasselbramen, de sjaal van 
de parkarchitect.
bv. Groen: de kikker in z’n vijver, het pak van de majoor, het 
gif in de injectiespuit.

Wat is de lievelingskleur van Aagje? 
Zoek in je omgeving dingen in die kleur. Zijn er kinderen die 
een roze kledingstuk aanhebben? Vind je nog andere roze 
voorwerpen? Zijn er voorwerpen die he-le-maal niet zouden 
passen in het roze?
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* En tot slot nog een liedje zingen…

Op de volgende pagina is een liedje toegevoegd over de 
stampertjes. Hebben jullie zin om dat te zingen?

* Netjes – Niet netjes

Mensen vinden ‘netjes zijn’ heel belangrijk. Vooral mevrouw 
Helderder. De Stampertjes zijn helemaal niet netjes, maar 
toch zijn ze erg aardig. En ook vader Stamper is vriendelijk.

Ben je zelf altijd netjes? Is het leuk om soms ook niet netjes 
te zijn?

Opdracht: Een keurige middag

In de film zie je hoe de familie Stamper zich één middag 
heel netjes moet gedragen. Ze werken heel hard om de 
kamer proper te krijgen. Want mevrouw Helderder komt 
op bezoek. Als ze binnenkomt zitten alle Stampertjes met 
hun haren netjes gekamd en gladgeborsteld. Ze drinken 
thee met hun pink omhoog. Hou ook eens met z’n allen 
een ‘Keurig Kwartiertje’. Spreek af wat keurig en netjes is, 
en wat niet. Wat zijn ‘goede manieren’? Breng allemaal 
nette kleren mee, kam alle haren netjes dezelfde kant op 
en organiseer een ‘keurig kwartiertje’. Wie wint de wedstrijd 
‘netjes cake eten’?
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