
LESMATERIAAL 
ontwikkeld door de educatieve dienst van HETPALEIS, ANTWERPEN 

DE GROTE REIS 
een project van Judith Nab/NAB productions – AU BAIN MARIE 

voor iedereen vanaf de 3e klas (4,5,6 jaar oud) 
 

 
1.  INHOUD 
 
Stap in een echte bus voor een grote reis rond de wereld. Voel het trillen van de bus, de spanning en het 
avontuur van het onderweg zijn. Reis mee naar vreemde landen, naar de andere kant van de zee, waar de 
zon je verblindt of waar de wind je kan optillen. 
 
Voor sommigen is de theaterdrempel te hoog. De bus van de Grote Reis rijdt tot voor de deur van scholen 
en verenigingen en tot in de wijken. Op die manier probeert Judith Nab zoveel mogelijk kinderen theater te 
laten ervaren. Dit seizoen brengt de kunstenares Judith Nab de omgebouwde lijnbus tot leven voor kleine 
ontdekkingsreizigers. 
 
De Grote Reis begint dus bij de schoolpoort. Daar stappen de kleuters in de bus en beginnen zo aan een 
totaalervaring waarbij alle zintuigen aangesproken zullen worden. Langs bergen en dalen, door tunnels en 
donkere bossen in de nacht en zelfs langs de bodem van de zee voert deze reis. Onderweg wordt er 
soep gekookt, gedronken, gegeten, gerookt, kaart gespeeld, geslapen, gedroomd, schapen geteld. Het 
busproject De Grote Reis belooft een spannende tocht te worden op kleuterformaat. 
 
De Nederlandse kunstenares Judith Nab combineert een meterslange landschapstekening op papieren 
rollen met foto’s en animatie. De speelse lijntekeningen worden gaandeweg kleurrijker en voller. De 
kinderen blijven in de vertrouwde omgeving van de autobus zitten, maar via films, gemechaniseerde 
objecten en geluid komen ze terecht in een avontuur. Het geheel spreekt erg tot de verbeelding, is 
associatief, herkenbaar en sfeervol. Het is bijna voor de hand liggend om nadien beeldend te gaan werken 
in de klas of te gaan filosoferen met de kinderen. Maar je zou evengoed soep kunnen koken of een feestje 
kunnen bouwen op school. 
 
Judith Nab studeert en werkt zes jaar in Parijs. In 1991 richt ze haar eigen stichting Espace Imaginaire op. 
Samen met andere kunstenaars, componisten en onafhankelijke technici werkt Judith Nab/Espace 
voornamelijk aan woordeloze installaties en beeldend theater, met en zonder acteurs. Ze gebruikt hiervoor 
steeds allerlei nieuwe en oude media door elkaar: optische en mentale illusies, bewegende objecten, film, 
video, licht (en donker), samples, projecties ... Vaak maakt ze iets specifiek op locatie.  

 
 
 



DE GROTE REIS 
 
2.  FRAGMENTEN UIT EEN INTERVIEW MET JUDITH NAB 
 
Was het voor jou vanaf het begin duidel i jk dat de kinderen in de bus een grote re is 
zouden maken? 
 
Ja, dat was het eerste dat in mij opkwam. Omdat de kinderen een bus ingaan, leek het me 
vanzelfsprekend dat ze op reis zouden gaan. Een imaginaire reis weliswaar, omdat de bus tijdens de 
voorstelling niet echt zal rijden. Een bus staat voor reizen, onafhankelijk of dat nu over een korte of lange 
afstand gaat. Ik moest ook direct aan een gróte wereldreis denken, waarschijnlijk omdat ik vroeger, toen 
ik 10 jaar oud was, een verre reis van een half jaar heb gemaakt met mijn ouders. We hebben destijds ook 
met een bus gereisd samen met twee andere gezinnen. Je kon toen nog overal vrij kamperen. We gingen 
gewoon met de bus ergens staan, maakten een vuurtje en wasten ons in de rivier. In onze familie noemen 
we die reis van vroeger nog steeds “De Grote Reis”. 
 
De Grote Reis is een woordeloze voorstel l ing of instal lat ie geworden zonder acteurs, 
waarbi j  het beeld heel belangri jk is? 
 
Ik zou het niet echt een voorstelling willen noemen. Bij een voorstelling zonder spelers, krijg je toch het 
idee dat je naar theater gaat ook al komt er niemand op. Bij het woord installatie begrijp je direct dat de 
ruimte waar je in terecht komt eveneens belangrijk is. Theatrale installatie dekt misschien nog het best de 
lading omdat je dan ook weet dat het niet museaal is. Dit busproject toont gelijkenissen met mijn andere 
projecten, die steeds op locatie werden gemaakt. De bus is een locatie op zich, met dat verschil dat ik nu 
ter voorbereiding niet veel in de bus zelf aan het werk ben geweest. Een groot gedeelte van de installatie 
bestaat namelijk uit teken- en animatiefilms, die ik veelal bij mij thuis in Amsterdam heb gemaakt. Ondanks 
het feit dat het werken aan die films de meeste tijd in beslag heeft genomen, zijn ze slechts een onderdeel 
van het grotere geheel. De ruimte waarin alles zich afspeelt, is voor de hele beleving even belangrijk. Op 
verschillende manieren zullen de zintuigen geprikkeld worden en wordt de suggestie opgewekt dat je echt 
op reis gaat. Zo is het voor mij bij- voorbeeld heel belangrijk dat de ruimte werkelijk kan bewegen en dat 
het geluid je helemaal omringt. Je bent eigenlijk meer deelnemer dan toeschouwer. In dit busproject ben 
je een echte passagier. Het gaat om een ervaring in zijn geheel. 
 
3. IDEEËN VOOR EEN BEELDENDE NAVERWERKING VAN DE VOORSTELLING 
 
3.1. Boeken 
 
Als bijlage vind je een lijst van kinderboeken over reizen en op avontuur gaan. Boeken die qua tekst en 
illustraties veel leesplezier beloven. Een boek kan de aanzet zijn tot een gesprek over De Grote Reis. 
 
3.2. Geleide fantasie 
 
Vooraleer je gaat tekenen of knutselen met de kleuters is het vanzelfsprekend hen weer even onder te 
dompelen in een avontuurlijke sfeer. Via een verhaal neem je de kleuters mee op reis naar plekken die jij 
leuk vindt. Spreek daarbij alle zintuigen aan. Wat zien, horen, proeven, ruiken of voelen ze onderweg? De 
voorstelling zelf zit boordevol leuke ideeën waarop je kan terugvallen. De kinderen beelden meteen uit wat 
er verteld wordt en kunnen zelf dingen aanbrengen. 
 
 



Voorbeeld van een busreis je: 
We stoppen onze spullen in onze rugzak (een zonnebril, regenkledij, een drankje, iets te eten, een boek, 
speel- goed, ...). We wachten bij het bushokje (uitbeelden van verveling). We klimmen in de bus. De bus 
vertrekt (kinderen rijden rond en imiteren motorgeluiden). De bus neemt een scherpe bocht, moet remmen 
voor een voetganger, hobbelt woest over de kasseien, enz. (de kinderen voeren de bijbehorende 
bewegingen uit). 
Dan beelden de kinderen alles uit wat ze onderweg zien. Een oud mannetje dat moeizaam loopt, een 
trotse vrouw op hoge hakken, een jongen die heel snel kan fietsen, iemand die sjouwt met zware 
boodschappentassen, iemand die heel gehaast is, iemand die zich spiegelt in de winkelruit, een hele hoge 
toren, een klein scheef huisje, spelende honden, miertjes tussen de stenen, vogels die rondvliegen, ... 
De bus rijdt de stad uit en komt in de wijde natuur terecht: het Amazonewoud, de Kalahariwoestijn, de 
Zuid- pool. Laat je fantasie de vrije loop. Hoe avontuurlijker hoe liever. De kinderen eten en drinken (een 
kleverige taart, een sappige peer, een zure citroen, een vies broodje, lekker zoet snoep, ...). Ze lezen tot 
ze misselijk worden, vervelen zich, vallen in slaap. Wanneer ze wakker worden zijn ze weer thuis. 
 
3.3. Een voorbi jgl i jdend landschap 
 
De meterslange landschapstekening die Judith Nab maakte voor De Grote Reis is het uitgangspunt voor 
de volgende opdrachten. 
 
Benodigdheden: een overheadprojector, alcoholstiften, transparant folie en doorzichtige plakband. 
Plastiek in- steekmapjes hebben meteen het juiste formaat voor de overheadprojector. Je kan ook uit een 
groot plastiek zeil een lange strook van ongeveer 30 cm hoogte knippen, waar alle kinderen samen op 
tekenen. 
 
De kinderen tekenen op het transparante folie hun herinneringen aan De Grote Reis of aan het verhaal dat 
in de klas uitgebeeld werd. Alle tekeningen worden aan elkaar gekleefd tot een lang verhaal. Bedenk 
samen welke volgorde het best lijkt. Via de overheadprojector worden de tekeningen uitvergroot 
weergegeven op de muur of op een scherm. Elk kind kan zijn of haar stukje van de tekening van 
commentaar voorzien. 
 
3.4. Ik zie, ik zie wat j i j  niet ziet 
 
Op dezelfde manier kan je ook echte voorwerpen de revue laten passeren. Ter voorbereiding ga je met de 
kinderen een verzameling aanleggen. 
 
Bijvoorbeeld: 
- Een verzameling van wat we onderweg niet kunnen missen. 
Vul samen met de kinderen een koffer van wat je nodig kan hebben op reis: een zonnebril, een flesje 
water, iets om te eten, een reispas, een busticket, zonnecrème, teenslippers, een warme muts, een vork, 
een mes, een glas, een kam, een schaar, een knuffel, schrijfgerief, enzovoort. 
- Een verzameling souvenirs. Laat kinderen tijdens een uitstapje voorwerpen verzamelen: een steentje, 
een veer, een schroef, bladeren, een touwtje, een blikje, een fles, een stokje, enzovoort. 
Sommige voorwerpen geven prachtige schaduwen, voor- al halfdoorlatende objecten van glas of plastiek. 
Je legt de voorwerpen een voor een op de overhead of bevestigt ze op een lange strook plastiek van 
maximum 30 centimeter hoogte die je voorbij laat glijden. De kinderen proberen te raden welk voorwerp 
achter de schaduw schuilt. 
 
 
 
 
 



3.5. Kaart lezen 
 
Bij de toeristische dienst van elke stad kan je gratis stads- plannetjes krijgen. Op die kaarten wordt er 
vaak met pictogrammen gewerkt, symbolen die de kleuters kunnen interpreteren. Onderzoek samen met 
de kinderen wat er zoal te ontdekken valt op een plan. 
- Is er water in de stad? Zoek een vijver of een rivier?  
- Waar zijn de parken?  
- Zoek de P van parking.  
- Is er een treinspoor? Waar is het station? 
- Zie je belangrijke gebouwen?  
- Vergelijk kleine straatjes met grote wegen. 
 
3.6. Zelf een stadsplan ontwerpen 
 
Benodigdheden: grote bladen tekenpapier, tekenmateriaal, schaar, lijm.  
Inspiratie: het kijkboek Pistache van Pieter Gaudesaboos (zie bijlage). 
 
Het is heel fijn om met de hele klas aan één groot plan te werken. Wanneer jullie ruimte daarvoor te 
beperkt is kan je als volgt te werk gaan. Voeg grote vellen papier samen tot een groot formaat. Daarop 
teken je de grote lijnen van een stadsplan uit. Geef elk kind of een groepje kinderen een onderdeel van het 
plan om uit te werken. 
 
Je kan er ook voor kiezen om tekeningen aan elkaar te kleven als een doorlopend stadsoverzicht in de 
vorm van een zigzagboek. 
 
Verdeel de taken. Wie tekent wat? Denk aan: straten, huizen, kerken, parkings, een station en 
spoorwegen, winkels, vijvers en rivieren, een school, speelpleinen, een dierentuin, een kermis, de post, de 
bank, ... De tekeningen kunnen aangevuld worden met afbeeldingen uit tijdschriften. Judith Nab gebruikt 
in haar voorstelling ook een soort collagetechniek. De verhoudingen van de dingen die daarin voorkomen 
zijn niet altijd realistisch. Misschien is de hond die over straat wandelt wel groter dan de bus; dat maakt 
het geheel al- leen maar grappiger. 
 
Is de stad niet avontuurlijk genoeg voor jullie? Dan kan je de wereldatlas erbij nemen en samen de wereld 
in kaart brengen. 
 
4. BIJLAGE: REIZEN IN BOEKEN 
 
• Pistache 
Pieter Gaudesaboos Uitgeverij Lannoo, ISBN 90 209 6692 8 
 
Het hondje Pistache is moe en wil gaan slapen. Het beestje hangt vast aan een leeslint en kan zo langs de 
groene paden op elke bladzijde naar zijn bed op de laatste bladzijde wandelen. De groene paden leiden 
door psyche- delische landschappen met langwerpige kabouters die de bloemen begieten, minutieus 
uitgewerkte insecten, identieke rozen, vissen in knallende kleuren, een moe- der kip met een fruitig hoedje 
die met haar kuikens over verschillende bladzijden trippelt, frisco etende poezen, een muzikale beer in een 
kooi, een kermismolen. Op elke bladzijde valt zoveel te ontdekken dat het hondje Pistache samen met de 
lezer uitgeput in slaap zal vallen bij het dichtslaan van dit boek. Pieter Gaudesaboos springt er op zijn 
eigenzinnige ma- nier echt weer helemaal uit. Het boek is tot in de kleinste details af. Een gezellig druk 
kijk- en ontdekboek dat bovendien aftelt van 10 tot 0. Bekroond met een Boeken- pluim 2007. 
 
 
 



• Kikker en de horizon 
Max Velthuijs Uitgeverij Leopold, ISBN 90 258 4859 1 
 
Rat staat op een heuvel en kijkt over het land naar de horizon. Wat is de wereld toch mooi, denkt hij. Het 
wordt tijd dat ik weer eens op reis ga! Kikker wil dolgraag met hem mee. En zo trekken de twee vrienden 
de horizon tegemoet. Kikker vindt dat het wel erg lang duurt voordat ze er zijn. En hoe zou het thuis met 
iedereen gaan? 
 
• Suzanne 
Marie-Ange Guillaume en François Roca Uitgeverij Lemniscaat, ISBN 90 5637 663 2 
 
Suzanne is een klein meisje dat besluit om met haar vliegtuigje de wereld te verkennen waarbij ze Propje, 
haar lievelingshond, alleen achterlaat. Onderweg ziet ze vele dieren en wonderlijke landschappen. Na een 
tijd mist ze Propje toch wel erg en vliegt ze weer terug naar huis. 
Suzanne is een esthetisch prentenboek dat opvalt door zijn uitgepuurde prenten en zijn verzorgde 
vormgeving. Het soort prentenboek dat je, vooral als volwassene, met een gretigheid vastgrijpt en met 
hoge verwachtingen openslaat. Toch is het verhaal misschien wat te mager om echt te boeien.  
 
Tip: Vanuit de prachtige prenten kan je met de kleuters je eigen verhaal verzinnen dat wellicht spannender 
is dan het origineel. 
 
• Meneer Big en de wijde wereld 
Gitte Spee Uitgeverij Ploegsma, ISBN 90 216 1896 6 
 
Ik zou graag willen weten wat daar achter de Bergen is, zegt Big dromerig. O, zegt Schaap. Daar ligt de 
wijde wereld, dat weet toch iedereen. De wijde wereld, denkt Big, dat klinkt mooi. Daar wil ik heen. En zo 
komt het dat Meneer Big op reis gaat. Schaap gaat mee. Anders is ze veel te ongerust. 
Bij dit prentenboek klopt simpelweg alles. De illustraties zijn erg mooi, de teksten kort en krachtig, maar 
tegelijk inhoudelijk heel rijk. 
 
• De slak en de walvis 
Julia Donaldson en Axel Scheffler Uitgeverij Gottmer, ISBN 978 90 257 3693 4 
 
Dit is het verhaal van een kleine slak en een walvis wiens staart uit het water stak. Dit is een rots waar wier 
aan kleeft en dit is de slak, die de kriebels heeft. Zó veel kriebels dat de slak besluit om samen met de 
wal- vis op wereldreis te gaan. Ze zien van alles - ijzige bergen, hete vulkanen, tropische stranden en 
oceanen - en ma- ken heel wat mee. Maar op een dag gebeurt er iets vreselijks: de walvis spoelt aan op 
het strand en kan niet meer wegkomen. Gelukkig is de slak er om hem te redden. Over hoe je, ook als je 
klein bent, toch een grote held kunt zijn. 
 
• O, wat mooi is Panama! 
Janosch Uitgeverij Lemniscaat, ISBN 978 90 563 7356 6 
 
Het gras is altijd groener aan de andere kant van de heuvel. Kleine Tijger en kleine Beer gaan op zoek 
naar Panama waar het leven mooier is, omdat alles van onder tot boven naar bananen ruikt. Maar na een 
grote reis blijkt dat het paradijs dichterbij ligt dan verwacht. 
 
• Deze dag kan niet meer stuk  
Erik van Os, Elle van Lieshout, illustraties: Mark Janssen 
Uitgeverij Gottmer, ISBN 978 90 257 4228 7 
 
Fredje Frot wil een dag naar zee en neemt, tot zijn moeders verbazing, een kist met ijzer mee. Hij is er 
zeker van dat hij die onderweg nodig zal hebben. En inderdaad: hij moet een deur openen met een 



sleutel, een wolf wegjagen met een stang, soep koken met een pan en nog veel meer. Als hij eindelijk aan 
zee aankomt, maakt hij een vuurtje van zijn kist. Zo heeft alles zijn nut gehad. 
Dit pittige reisverhaal heeft een rijmende tekst, wat het heel prettig maakt om voor te lezen. Op het ritme 
van de tekst ben je mee op stap met Fredje en beleef je zijn avonturen. De kleurrijke, paginagrote 
illustraties vertellen hun eigen verhaal en tonen kleine witte konijnen die overal opduiken. Een vrolijk 
voorleesboek. 
 
• De hele wereld rond. Lezen, spelen en knutselen met jonge kinderen 
Samenstelling: Maria van Donkelaar en Martine van Rooijen, illustraties van Sandra Klaassen Uitgeverij Lemniscaat, 
ISBN 978 90 563 7869 1 
 
Wat is er mooier dan een boek met verhalen, sprookjes, spelletjes en recepten van over de hele wereld? 
Tegenwoordig komen kinderen al op heel jonge leeftijd in aanraking met allerlei culturen. Met dit boek 
ontdekken ze hoe leeftijdsgenootjes in andere culturen spelen, eten en leven. Indianenspelletjes, 
eskimoverhalen, Arabische sprookjes, knutsels en recepten en nog veel meer. Een bundel die een 
wondere wereld opent. Verhalen die een weerslag zijn van verschillende culturen, manieren van denken, 
van in de wereld staan. 
 
• Al les klaar? Vertrekken maar! 
Frans Lasès, Sylvia Weve Uitgeverij Lannoo, ISBN 978 90 209 7997 8 
 
Mijn moeder is mama en tramconducteur Het liefste zit zij op lijn zeven Die tram heeft een halte bij ons 
voor de deur Dus kan ik haar handkusjes geven 
Een twee drie vier - ik word later fietskoerier Vijf zes zeven acht - had je dat verwacht? 
Misschien word ik dokter of kunstenares Of ga ik als postbode werken Maar dat komt pas later, want 
eerst word ik zes. En dáárna zal ik het wel merken. 
 
• Heel de wereld 
Katy Couprie en Antonin Louchard Uitgeverij Lannoo, ISBN 978-90-209-4578-2 
 
Kijken, associëren, vertellen en de fantasie de vrije loop laten. De beelden rijgen aan elkaar, details worden 
over- genomen, veranderd, verder ontwikkeld. Zo ontstaan tal- loze verhalen. Elk verhaal is anders. De 
talrijke grafische technieken die aan bod komen zijn even verscheiden als de wereld zelf. Het boek is rijk 
aan ondeugende knipogen naar gelijkenissen tussen alledaagse dingen. Zo roept een zuigfles het beeld 
op van een koe. De koe eet gras en het gras doet dan weer denken aan de ongeschoren baard van papa. 
Het is een creatief prentenboek dat blijft betoveren: de beelden roepen herinneringen op aan momenten 
die tellen en geven een ontwapenend beeld van de wereld. 
 
• Mijn eerste at las van de mooiste plekken van de wereld 
Sylvie Bézuel Uitgeverij Atlas, ISBN 978-90-209-8520-7 
 
Scheep in voor een fabuleuze reis rond de wereld en ontdek de mooiste plaatsen van onze planeet. Maak 
kennis met vijf prachtige continenten. De landschappen die je er kan vinden en de dieren die erop wonen 
verdienen extra aandacht. Goede reis! Met een grote, uitneembare wereldkaart, boordevol interessante 
weetjes en met kleur- rijke illustraties van de mooiste plekken van de wereld. 
 
• Otto r i jdt heen en weer 
Tom Schamp Uitgeverij Lannoo, ISBN 978-90-209-7040-1 
 
Groot kartonboek dat je in twee richtingen kunt lezen: een lusboek waarin Otto ’s morgens vertrekt en ’s 
avonds weer thuis komt. Reis mee op de prachtige kijkplaten en kom via een dorp, een rotonde en een 
autosnelweg in de stad en rijd weer terug! Kleurrijke illustraties boordevol humor van een internationaal 
gewaardeerd groot talent. 



• Ik zie, ik zie ... een boek vol fantasie 
Jean Marzollo, Walter Wick Uitgever: Ploegsma, ISBN 978 90 216 6596 2 
 
Met dit boek is Walter Wick niet aan zijn proefstuk toe. Hij liet zijn fantasie reeds de vrije loop in andere Ik 
zie, ik zie ... -boeken. Wick bouwt alle landschappen en taferelen in zijn atelier en fotografeert ze. In dit 
boek creëerde hij ver- schillende fantasiewerelden: een blokkenstad, een bos vol kikkers, een romantische 
wolkenhemel, een zandkasteel met vechtende ridders, een snoepwinkel, een regen- boogplaneet, een 
zee vol vissen. Onder de foto staat een rijmpje dat begint met “Ik zie, ik zie ... ” en dan een hele- boel 
dingen opsomt. De lezer wordt aangemoedigd deze voorwerpen op te snorren en zal automatisch 
aanvullen. De voorwerpen komen uit de speelgoedkist, de natuur en de keuken en vormen in hun 
combinatie een totaal nieuw universum. Een origineel en uitnodigend kijk- en zoek- boek. 
 
• Ivo gaat op reis 
Violeta Denou Uitgever: Lannoo, ISBN 978 90 209 3439 7 
 
Ivo en zijn familie gaan een kort reisje maken. Wat komt daar bij kijken? Koffers pakken, eten in een 
restaurant, logeren in een hotel, de omgeving verkennen en souvenirs kopen. Op de paginagrote platen 
kun je alles goed zien. 
 
Bronnen: www.pluizuit.nl - www.peuterplace.nl - www.leesplein.nl - www.bibliotheek.be 
 
 


