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Ik vind het een heel sympathieke
benadering. Al heel lang staat de
begripsomschrijving van het poppen
theater ter discussie. Wat hoort er on
der en wat niet? Door zijn artikel wordt
deze discussie hernomen. Tuur Devens
laat hiermee zien hoe dit tijdschrift een
vakblad wil zijn voor mensen die met
beeldend theater willen werken.
Dingen doen ertoe. In de cultuur van
schriftloze volkeren worden de dingen
vaak als bezield gezien. Een bezieling
die wij ook nog kennen, wanneer we
zien dat de ketting van onze fiets eraf
is. Spontaan zeggen we dan zoiets
als ‘stomme fiets’, maar we zouden
verbaasd zijn als de fiets tot ons ging
spreken.
Dingen kunnen een geliefd object zijn.
Ik herinner mij het verhaal van een
Braziliaanse student die in de zestiger
jaren van de vorige eeuw per post het
overlijdensbericht ontving van zijn
vader. In de enveloppe had zijn zus de
laatste sigarettenpeuk gestopt voor
dat zijn vader aan een hartaanval was
bezweken. Die peuk was voor hem
geen afval, maar een heilig ding, een
herinnering aan zijn vader.

Foto omslag:
Screenshot uit ‘Feathers of Fire’: Spectacular
Shadow Play (YouTube)
Foto Petr Kurecka

Inhoud

Op het podium krijgen dingen een steeds
grotere aandacht. Niet langer taal staat
centraal, maar de dingen geven betekenis.
Er ontwikkelt zich een vorm van langzame
kunst, waarin de tijd wordt uitgesponnen,
schrijft Tuur Devens.
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Wat is poëtisch? vraagt Frederique van
Domburg zich af, festivalwinnares in
Meppel. Misschien wel een schijnbare
tegenstelling die samenkomt. Peter Vermaat maakte een portret van haar werk.
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Peter Vermaat, hoofdredacteur

De dingen kunnen zeggingskracht
hebben. Maar het is, denk ik, ook goed
de rol van mensen daarbij onder de
loep te nemen. Zo heeft in diezelfde
jaren zestig een toneelstuk van Peter
Weiss diepe indruk op mij gemaakt. In
zijn Gezang van de Lusitaanse Bullebak,
een spel over 500 jaar uitbuiting en
onderdrukking in Angola, werd te
midden van zeven acteurs een promi
nente plaats ingenomen door de figuur
van de Bullebak. Een levensgrote en
dreigende ‘pop’, gemaakt van schroot,
met ter hoogte van zijn gezicht een
klep als een ouderwetse vuilnisbak, die
met veel lawaai steeds dichtsloeg. Na
vijftig jaar staat het ‘ding’ nog op mijn
netvlies, misschien wel... door zijn spel
met de mensen. We zijn nog lang niet
uitgedacht over het theater der dingen.
In het spoor van Martine van Ditzhuy
zen hoop ik het blad samen met de
redactie tot een vakblad voor poppen
spelers te ontwikkelen. Een platform
voor ideeën, maar ook voor levensver
halen: hoe speelsters en spelers hiertoe
zijn gekomen.
Als iemand iets bijzonders heeft, laat
het ons alsjeblieft weten, zodat De wereld van het poppenspel kan uitgroeien
tot een podium voor ieder die geïnte
resseerd is in het theater der dingen (en
mensen).

Heeft het schaduwtheater toekomst?
Feathers of Fire liet schaduwspektakel
zien in Parijs. Een oud-Perzisch gedicht
stond aan de basis. Met 160 schaduw
theaterpoppen, digitale animaties, kostuums en maskers. Door Frans Hakkemars
en Joanne Oussoren
pagina 13
Heeft het klassieke Jan Klaassen spel nog
toekomst? Verslag van een onderzoek
door Klaas-Herman Duursema. De inhoud
wordt wel bij de tijd gebracht, maar zou je
ook aan de vormgeving kunnen sleutelen?
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Techniek in het theater: Hoe kun je een
eenvoudig lichtpanel aanschaffen,
handig voor in de poppenkast? Ewout
de Ruiter maakt je wegwijs in de
wereld van de techniek.
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Hoe maak je een handpop-kop met
piepschuim en papier-maché? Alexander Bauwens laat het gedetailleerd zien.
pagina 32
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Verdinging en verstilling vond ik afgelopen seizoen weer in een
aantal kleinschalige producties. Ik denk nu in het bijzonder
aan Kopfkino van Annelies Van Hullebusch, Aren, de nieuwste
van Benjamin Verdonck, de producties van Atelier Bildraum
(onder de vleugels van LOD muziektheater) en Wat (niet) weg
is van Fien Leysen. Het zijn allemaal Vlaamse producties, maar
ik vermoed dat gelijkaardige producties ook in Nederland te
bewonderen zijn.

Chronos-Kairos
illustratie van internet

Theater der
Trage Dingen
Tuur Devens

4

Vertraag./Vertraag./Vertraag je stap./Stap trager dan je hartslag vraagt. Leonard Nolens
dichtte het al een vijftiental jaar geleden.1 Het is een oproep die ook nu in menig kleinschalig
theater doorklinkt. Theater ‘als een oase van rust’2 , van verstilling in ons hectisch bestaan vol
polarisering, angst voor het andere en klimaatopwarming. Een verstilling die we als noodzakelijk aanvoelen, en die we ook vinden in vormen van wat ik het theater der dingen noem. Een
term waarvoor ik in dit tijdschrift al eerder heb gepleit.

We leven alhier in een wereld vol beeldenstormen. Dat
geschut van al dan niet bewegende en flitsende beelden, van
iconen en icoontjes, foto’s, pictogrammen, prenten, dat schiet
geweld ontwijken, al is het maar voor even, willen we allemaal
wel eens. Even trager gaan, even het leven verlangzamen, de
‘rotresies’ - zoals het Afrikaans treffend ratrace vertaalt - en
rendementsstatistieken ontvluchten, even grip proberen
te krijgen op jezelf, even een Kairosmoment beleven, zoals
dat in de filosofie genoemd wordt (daarover dadelijk meer).
Die rustmomenten kunnen we zoeken en vinden in mind
fulness, in yoga, in sporten, in nog van alles, maar zeker ook
in de kunsten. Poëzie dwingt ons al tijden vaak tot vertraging
en verstilling. Ook muziek kan ons in rust onderdompelen.
Naar schilderijen en beelden kijken we zolang we willen. Een
vlak van Rothko kan mij een uur lang in de ban houden. Ook
theater kan een oase van rust en bezinning bieden. En met
name vormen van het theater der dingen, theater waarin
niet mensen het hoge en vlotte woord voeren, maar waarin
alle aandacht gaat naar voorwerpen die stil liggen, stilletjes
bewegen, stil zijn.
Verdinging
Ik heb het in dit blad al eerder geschreven: op de podia krij
gen objecten een steeds grotere rol. Elk seizoen steeds meer.
Acteurs slepen gestapelde decorspullen over de scène. Naast
de tekst en het spel van de acteurs winnen het decor, de
attributen, de vormgeving steeds meer aan belang. Dingen in
alle maten en soorten leiden steeds meer een eigen leventje.
Ook het gebruik van film, video, animatiefilm, stopmotion,
close-ups en 3D-projecties is toegenomen. Theaters die het
etiket figuren- en objecttheater dragen doen dat al heel hun
leven. Maar ook ‘gewone’ theaters brengen dingen tot leven
de beelden. Ik noem dat ‘de verdinging van het theater’.3
Zoals ik verleden jaar al schreef, zou ik graag de term thea
ter der dingen als overkoepelende term willen gebruiken:
ze omvat poppenspel, figurentheater, objecttheater, mas
kers, schaduw- en schimmenspel, automaten, mechanische
installaties, robots, materiaaltheater, het spel met belichting
en lichtstralen en klanken, met de multimediale middelen als
projectie van video, film, computeranimatie. Het theater der
dingen is dan die vorm van theater waarin de hoofdrollen
niet voor mensen zijn weggelegd, maar voor dingen an sich.
Dat kunnen poppen zijn, knuffels, objecten al dan niet als
metaforen gebruikt, rechtstreekse close-upprojecties, vooraf
opgenomen stopmotionbeelden, spelers die uit de film
het podium opkomen en als robot de projectie instappen,
klanken die visueel van hot naar her springen, dat kunnen
dansende lepeltjes zijn die we via vingercameraatjes op
monitors kunnen volgen, enzovoorts. De dingen staan niet in
dienst van de mens die op het podium schittert, ze treden zelf
in de spots.
Theater der dingen
Dat soort theater wordt ook nog al eens omschreven als
‘beeldend theater’. Maar die laatste term is misleidend: welk
theater is niet beeldend? Het woord theater betekent zelfs:
dat wat gezien moet worden.
Laat het maar naar Duits voorbeeld het theater der dingen
zijn, niet met hoofdletters, wel met de oude genitiefvorm,
waarmee je dan aangeeft dat het al een oude theatervorm is.
In het boek Theater der Dinge4 wordt het zelfs als de oudste

uiting van theater gezien. Objecten, maskers en dergelijke
vinden we terug in religieuze rituelen, en vanuit die animis
tische handelingen ontstaat via het theater met dingen het
theater met mensen. Mensentheater gebruikte in het begin
nog maskers, duidelijke restanten van het theater dat eraan
vooraf ging. De Verlichting verbiedt het theater met poppen
en dingen. Wat telt is de redenerende mens. Als reactie volgt
de Romantiek, die veel mythische en symbolische kracht
toekent aan poppen.
Toch geldt de verlichtingsopvatting van de mens en zijn
woord op het podium lange tijd als dé heersende theater
norm voor ‘hoge kunst’.
Getorn aan de verlichtingsnorm
De homo ludens kon en kan het echter niet laten om - al dan
niet in een ritueel spel - naast zijn gebabbel ook met objecten
te spelen en beelden te creëren. Object betekent letterlijk:
voor de voeten geworpen. In zijn existentiële queeste raapt
de artiest een voorwerp op, en doet er iets mee. Aan het ding
wordt dan een eigen wil toegedicht.
Een voorwerp is in se een stil, niet-bewegend iets. Het kan
alleen in beweging komen door ingrepen van buitenaf. De
wind krijgt een blad papier in beweging, een aardbeweging
laat stenen rollen, en vooral de mens zal dingen laten bewe
gen, door zijn manipulatie van het ding. Dat kan direct via de
handen, indirect door (door de mens gemaakte) machientjes
met radertjes en wieltjes en veertjes, door computeranimatie
(ook door de mens geprogrammeerd) door animatieprojec
ties (en ook dat is mensenwerk). Het ding en het door mensen
gemaakte artefact bewegen. Er kan ook beweging geïnsi
nueerd worden in een mengspel van belichting, kleuren,
schaduwen, illusies.
Langzame Kunst
Het spel, het in beweging brengen van een object, de ma
nipulatie van het ding is ook een tijdsgebeuren. Dat kan als
vertraging worden aangevoeld. Alhoewel de seconden altijd
even lang blijven duren. Die vertraging zit zeker in slowmo
tion, maar die gebeurt ook vaak in het uitspinnen van de tijd.
Lange tijd zijn er geen handelingen op de scène, waardoor je
als toeschouwer gaat kijken naar eventuele minieme bewe
gingen, naar de dingen an sich. Die langzame kunst, ook wel
Slow Art genoemd, zet de toeschouwer aan tot denken en
voelen, tot een al dan niet melancholische beleving. De chro
nostijd loopt tijdens het kijken gewoon door, maar het is net
alsof de tijd stil blijft staan. Dat is de Kairostijd.
Filosofe Joke Hermsen geeft in haar boeken het verschil aan
tussen de lineaire, meetbare, steeds voorttikkende Chronos
tijd en de tijd van Kairos, de god van het geschikte ogenblik,
het ogenblik om even stil te staan. Chronos was de oerreus
die zijn kinderen verslond (maar zoon Zeus kon ontsnappen)
en wordt daarmee de verpersoonlijking van de tijd die de
jaren verslindt. Kairos, de jongste zoon van Zeus, “was in de
Griekse mythologie de jongste en meest rebelse kleinzoon
van Chronos, die voor verandering, inzicht en ommekeer wist
te zorgen en daarom als een jonge, sterke en gespierde god
wordt afgebeeld. Opa Chronos wordt als een oude man met
een lange baard afgebeeld, en een zandloper in zijn hand.”5
Kairos was de god van het bevlogen moment, van schoon
heid, van inzicht, van een wending aan je leven. Vroeger was
Kairos de verzinnebeelding van ogenblikken die er toe doen,
maar door de Verlichting (al weer!) verdween dat begrip. De
Verlichting heeft als dogma Meten is weten. En de Kairostijd is
nu eenmaal niet-meetbaar, niet chronometrisch. Het is dankzij
Nietzsche dat het begrip terug aandacht krijgt. Kairos is het
subjectieve, kwalitatieve, ‘visionaire’ (Heidegger) moment.
Het is een interval in de tijd waarbinnen een andere ervaring
plaatsvindt die de verbeelding vleugels geeft, zo parafraseert
Hermsen Nietzsche.
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Langzame Kunst is de Kairostijd uitspinnen, uitrek
ken, en dat doen de trage vormen van theater der
dingen. De toeschouwer krijgt de tijd om objecten
tot hun recht te laten komen. Hij of zij ziet zand,
maquettekarton, papier, oude filmpjes, balletjes,
een laptopscherm, casettendoosjes, plakband, een
poppetje op een lange lucifer, een tintenkillerstift,
van tafel gevallen ideeën, touwtjes... Door de vertra
ging in het kijken krijgen deze tekens meer aandacht,
krijgt onze verbeelding vleugels en kennen we allerlei
be-teken-issen toe aan al die dingen.

De dingen als een spruitje...

een aardappel...
een schelp...

Foto’s Paula Deutekom

Artiesten zoeken steeds opnieuw met hun theater der
dingen naar extra esthetiek, extra ontroering, extra
gelaagdheid, in hun producties, installaties, perfor
mances. Zo deint de verdinging in het theater maar
uit en uit. Dat komt niet alleen door het zoeken naar
een nieuwe esthetiek. Dat heeft volgens mij ook te
maken met het feit dat we ons bewust zijn van ons
bestaan in het ‘antropoceen’.
Antropoceen
Miljoenen jaren lang veranderde de samenstelling
van bodemkorsten uit zichzelf. De natuur en de
aardlagen volgden hun eigen wetten, de mens had
er niets mee te maken. De mens dacht zelfs dat hij
boven de natuur stond. Dat is de laatste tijd wel heel
duidelijk anders. De bodemvervuiling, de biologische
uitroeiing, de klimaatverandering, … dat alles is de
schuld van de omgang met de natuur door de mens,
de ‘antropos’.
Buiten Donald Trump, Thierry Baudet en co weet
iedereen dat de mens voor de verandering van de
aarde verantwoordelijk is, en dat de mens niet meer
superieur is aan de natuur, aan de aardlagen, aan de
dieren en planten, aan de dingen. Hij valt van zijn
voetstuk. Niet alleen de mens heeft nu rechten, maar
ook de dieren, de planten, de rivieren, de hele fauna
en flora, de gebouwen, de monumenten, de dingen.
De Franse filosoof Bruno Latour lanceerde de term
antropoceen in de menswetenschappen. Natuur en
dingen zijn veel belangrijker geworden dan vroeger.
Ook het klimaat, de natuur, de zeeën en de bomen,
de rivieren en de aarde, hebben hun rechten, zoals
dieren en gebouwen, voorwerpen en artefacten.
“Van de 17e tot en met de 20e eeuw stond in Europa
de natuur op de achtergrond. De mens stond op het
toneel en als decor was er de natuur. In het antropo
ceen is dat decor op het toneel terechtgekomen.”6
Wat wij dus nu letterlijk kunnen waarnemen: in het
theater zien we dingen aan het woord en in beeld. De
dingen krijgen een stem, en in het theater der trage
dingen krijgen wij de tijd om ze te horen. Verdinging
en verstilling smelten steeds vaker, heel raak, in
elkaar.
______________________________
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1 Leonard Nolens, Laat alle deuren op een kier, Queri
do 2004.
2 Anja Krans, Vertraagd effect, Theater Instituut
Nederland 2005.
3 Tuur Devens, Dit dingetje heeft een eigen wil, in
Theatermaker september 2017.
4 Lektion 7: Theater der Dinge, Theater der Zeit 2016.
5 Joke J. Hermsen, Kairos. Een nieuwe bevlogenheid,
Arbeiderspers 2014.
6 VPRO, Tegenlicht, februari 2017.

Jan Svankmajer - The Alchemical Wedding in Eye
Foto Studio Hans Wilschut

Het rariteitenkabinet
van Jan Svankmajer
Ruud Ringers
Meteen bij binnenkomst sta je oog in oog met een haast levensgrote marionet, die is samengesteld uit ruwe stukken hout en dikke takken, die nog het meest doet denken aan een fetisj
van een nog onontdekte primitieve beschaving. Zijn blik is niet bepaald vriendelijk en zodra hij
in beweging komt, bungelen zijn houten knekels losjes tegen elkaar aan.
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niet alleen in zijn animatiefilms, maar ook in zijn beeldend
werk waarin gordeldieren en kleurrijke vogels optreden
naast allerlei vreemde voorwerpen die je doen wanen in een
natuurhistorisch museum te zijn, maar dan wel een van een
bijzondere soort, zeker als je kijkt naar de apenskeletten met
kippenpoten en andere ‘diersoorten’. Al die wezens in de
vitrines zijn niet minder krachtig dan de poppen-personages
en absurde objecten uit de animatiefilms.
Het is een beetje jammer dat er van het poppenspel van
Svankmajer niet veel, of zeg maar niets te zien is hier. Daar
voor moet je terug naar de lange speelfilms zoals Faust of
Alice waar een aantal scènes zich afspelen in het marionetten
theater, maar voor Svankmajer maakt dat niet veel uit, want
hij weigert al heel zijn leven een hiërarchisch onderscheid te
maken tussen de mensen, de poppen en de objecten die zijn
films bevolken. Veelzeggend omschrijft hij zijn acteurs gere
geld als ‘acteerpoppen’.

Jan Švankmajer Kunst en Wonderkamer in Eye

Deze surrealistische gestalte, die ook wel iets weg heeft van
Afrikaanse spijkermannen, verwelkomt de bezoekers van
de tentoonstelling The Alchemical Wedding van Jan Svank
majer in Filmmuseum Eye in Amsterdam, waar verder vooral
animatiefilms zijn te zien en door de Tsjechische kunstenaar
gemaakte objecten.
De opening met een marionet is niet verwonderlijk als je weet
dat Svankmajer naast filmmaker en beeldend kunstenaar ook
poppenspeler is. “Marionetten zijn stevig geworteld in mijn
mentale morfologie en daarom keren ze regelmatig terug
in mijn werk als iets wat voor mij staat voor een bepaalde
zekerheid met betrekking tot de wereld om mij heen. Meestal
val ik hierop terug in tijden van onzekerheid omdat ik op die
manier mijn eigen Golems creëer die me beschermen tegen
de pogroms van de werkelijkheid,” aldus Svankmajer in 1990.
In de Talmoed wordt beschreven dat de eerste mens, Adam,
als golem was geschapen, als een tamelijk vormeloze homp
klei met menselijke trekken en daar moest ik wel aan denken
bij de film Dimensions of dialogue, een drieluik waar in het
tweede deel twee figuren van klei optreden, een man en een
vrouw, naakt aan een tafel, waarbij het aanvankelijk liefdevol
minnekozen overgaat in wederzijdse vernietiging nadat een
hoopje klei op tafel was verschenen wat leidde tot een vecht
partij om te eindigen in een vormeloze hoop klei.
Stop-motion
Overigens is de eerste korte film die je ziet in Amsterdam The
Last Trick uit 1964 waarin twee goochelaars elkaar trachten
te overtreffen met de meest bizarre trucs. Voor deze verhitte
wedstrijd gebruikte Svankmajer de stopmotion-techniek die
hij als geen ander beheerst.
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Het eerste dat ik ooit van Svankmajer zag, was een korte film
met handpoppen, Punch and Judy uit 1966 waar Punch er flink
op los mept en Judy nergens valt te zien. Het was in het Tate
Modern in Londen en de tien minuten die het filmpje duurde,
maakte meteen een grote indruk op me en deed me verlan
gen naar meer. Inmiddels staat er dan ook een rijtje dvd’s in
de kast waar ik niet gauw genoeg van zal krijgen.

Foto Studio Hans Wilschut

Animator
Svankmajer is een echte animator: hij brengt de dingen tot
leven, of het nu poppen, runderlappen, kleibroden, keuken
spullen of meubelen zijn. Zelf beweert hij het tegendeel zoals
op een van de zaalteksten valt te lezen waarop hij zegt: “Ik
breng de objecten niet tot leven, ik dwing hun innerlijke leven
naar buiten,” en dat klinkt haast als een bezwering. Dat zal
nauwelijks iemand verbazen die bij de opening van de ten
toonstelling Svankmajer heeft horen zeggen dat hij zijn hou
ten ‘idolen’ goed te eten moest geven maar ook dat er af en
toe een spijker bij moest worden geslagen om ze een béétje
in het gareel te kunnen houden. Het is dan ook niet voor niets
dat sommigen hem wel een tovenaar noemen of, zoals Milos
Forman zei: “Een kruising tussen Disney en Bunuel.”

Mystiek
Jan Svankmajer - The Alchemical Wedding is de titel van deze
tentoonstelling en daar is niets mis mee, maar ik moest wel
zoeken naar de betekenis van deze omschrijving. Het klinkt
nogal mysterieus en de oplossing moet dan ook gezocht
worden bij de Mystieke School. Die leert ons dat het alche
mistische huwelijk “de vereniging is der tegenstellingen en de
unificatie, het helen van onze blauwdruk. Het is de synthe
se van onze innerlijke realiteit met de uiterlijke wereld. Het
is het heilige begrip van de Eenheid der dingen, de kern die
alles doet bestaan in alle mogelijke vormen.
Het is de transcendente staat van ‘alles en niets’ tegelijkertijd.
Het is het heilige voelen van verbinding, een zijn met de bron,
oplossen in de bron. Het goddelijke kind dat geboren wordt
uit de vereniging der tegenstellingen, het alchemistische
huwelijk, de ‘steen der wijzen’.”

Ensuite

Dat is een hele mond vol en het duizelt me een beetje eerlijk
gezegd, maar met The Alchemical Wedding gaat het er niet
om op te gaan in de wereld van de fantasie, maar meer om
het opnieuw willen scheppen van de werkelijkheid. Dat men
aan het werk van Jan Svankmajer graag een vleugje mystiek
toevoegt, valt nog wel te billijken, te meer omdat hij daar zelf
nog wel eens aanleiding toe heeft gegeven. Zo maakte hij na
het overlijden van zijn vrouw zogenaamde medium drawings
die hem door geesten werden ingegeven.
In ieder geval hebben de Amerikaanse Quay broers veel aan
Svankmajer te danken en ze noemen hem hun grote voor
beeld voor hun films die een paar jaar terug in Eye waren te
zien. En natuurlijk was ook Terry Gilliam, de enige Amerikaan
die lid was van het Monty Python gezelschap, schatplichtig
aan Svankmajer met zijn vaak bijzonder geestige animaties.
Veel van de films van Svankmajer zijn nog op internet te
vinden.
Tot 3 maart was The Alchemical Wedding te zien in Eye. Mocht
de tentoonstelling nog ergens te zien zijn, dan zou elke pop
penspeler er eigenlijk naar toe moeten gaan: je zult er beslist
geen spijt van krijgen.

Rariteitenkabinet
In het halfduister in Eye worden de korte films vergezeld
door een aantal vitrines waarin het beeldend werk van
Svankmajer is te zien dat hij vooral maakte in de periode dat
hij door de censuur gedwongen werd het filmen te staken,
want de Communistische Partij wist zich kennelijk niet goed
raad met biefstukken die de liefde bedrijven of met een kop
opgebouwd uit keukengerei die een kop van groente en
fruit verslindt. Deze twee koppen zijn direct ontleend aan de
schilderijen van de Italiaanse maniërist Giuseppe Arcimboldo
die furore maakte aan het hof van Rudolf II in Praag met zijn
geschilderde portretten die een soort collages waren van
schelpen en zeedieren of van kanonnen en geweren. Maar
ook boeken, bloemen, groenten en fruit behoorden tot zijn
rijke repertoire en hij wordt als een voorloper van het surrea
lisme beschouwd.
Tot de bijzondere bezittingen van Rudolf II behoorde ook zijn
Kunst- und Wunderkammer, een uitgebreide verzameling
van schilderijen, beelden en curiosa en daarbij een enorme
collectie ‘naturalia’ vol opgezette exotische dieren, glazen
kastjes met vlinders, kevers, en andere insecten, opgevulde
krokodillenhuiden, exotische vogels, veren, eieren, zaden en
mineralen. Als ik dit lijstje nog eens nalees, zijn dat precies de
dingen die zo’n belangrijke rol spelen bij Jan Svankmajer, en

Jan Švankmajer, Still uit
‘The Last Trick’ (1964)
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Aardmantel voor Vuurol 2018
Foto Yvon Holierhoek en Ron Witkamp

Aardmantel voor Vuurol 2018
Foto Yvon Holierhoek en Ron Witkamp

Wat is poëtisch?
een portret van Frederique van Domburg
Peter Vermaat
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Het is al weer een paar maanden geleden dat Frederique van Domburg samen met Mirthe
Dokter op het International Puppet Festival voor Poppen- en objectentheater in Meppel van
de jury de festivalprijs kreeg voor jonge makers. In de vorige nummers heeft men over Mirthe
kunnen lezen. Vandaar dat ik nu naar Arnhem trok voor een gesprek met Frederique.

Allerhartelijkst werd ik ontvangen in de woongroep waar ze
woont, een oud voormalig klooster. Zo’n gebouw met smalle
hoge gangen en vertrekken met een hoge zoldering, meestal
koud omdat de warmte er naar boven trekt. In het vertrek van
Frederique was het gelukkig warm. Men had van hout halver
wege een gedeeltelijke vliering gemaakt en een propeller aan
het plafond geïnstalleerd om de warme lucht naar beneden
te verplaatsen. Frederique woont in een deel van de voorma
lige recreatiezaal. Het oude podium staat nog in haar kamer.
Op de verhoging waar vroeger toneel werd gespeeld, heeft
Frederique nu haar atelier der dingen. Op een tafel achter de
naaimachine was ze bezig haar nieuwste productie te laten
ontstaan.
Frederique van Domburg (1991) is een jonge maakster van
beeldend theater. Na de havo en een oriëntatiejaar op de Vrije
Hogeschool van Driebergen-Zeist is ze naar Arnhem gegaan
waar ze aan de ArtEZ-hogeschool voor de kunsten de richting
docent theatermaken en regie heeft gevolgd. Als kind al was
ze geboeid door theater. Hoe je met elkaar, als onderdeel van
een geheel, samen iets moois kunt maken. In haar opvoeding,
waarbij beide ouders in het onderwijs zaten, haar vader gitaar
speelde en haar moeder schilderde en allerlei dingen maakte,
lag de kiem om in deze richting verder te gaan.
Haar mooiste vak op de theateropleiding vond zij mime, ge
geven door Sjoerd Schwibettus. Dat was lijfelijk en beeldend,
en heeft haar op het spoor gezet van haar verdere kunstzinni
ge ontwikkeling en het werken met poppen en objecten.

afgrond in. Zo slingerden we pruttelend in de oude Lada naar
beneden tot in deze stenige omgeving uit een spleet tussen
weg en wand opeens een bloeiende appelboom stond. Onze
chauffeur stopte en stapte uit. Hij liep naar het boompje en
plukte twee en na een korte blik naar zijn passagiers uitein
delijk nog een derde bloesem van de boom. Hij gaf er een
aan de oude vrouw, een aan mijn vriendin en de derde gaf
hij aan mij. Daar schoot ik vol. Niet echt duidelijk wetend
waarom precies, maar het raakte me. Het onverwachte. Zo’n
ruige bergman met enig machismo, de rotsen, de auto en dat
gebaar met die tere bloesems. Poëzie is voor mij het onuit
sprekelijke verwoord. Zonder dat het benoemd wordt. Een
schijnbare tegenstelling die samenkomt. Het heeft veel met
stilte van doen en is heel persoonlijk.”
Een kwestie van kijken
Na haar opleiding was het voor Frederique lastig om werk te
vinden. “Eigenlijk,” zegt ze “moet je in de kunst je eigen werk

Alles was poëtisch
Tijdens haar opleiding werd er vaak gesproken over: ‘dit is
poëtisch’. “Alles was poëtisch,” zegt Frederique, “of juist niet.
Waarop ik begon te denken: wat is dat eigenlijk, poëtisch?
Wat wil men daarmee zeggen?” Ze besloot over dit thema een
afstudeerscriptie te schrijven en al schrijvend ontdekte ze dat
poëtisch niet alleen geldt voor teksten, maar ook voor hande
lingen, bewegingen en beelden.
In de trein ontmoette ze een acteur, Stefan Papp, die haar later
mailde aan welke anekdote hij moest denken bij het begrip
poëzie. “Samen met een Bulgaarse vriendin en een wat ou
dere vrouw uit het bergdorp in Bulgarije waar we verbleven,
stapten we in een niet aangemelde taxi naar de stad. De beste
man reed ons over een smalle weg langs een steile rotswand,
aan de ene kant recht omhoog, aan de andere kant recht de
Uit: ‘De jongen en de zee van mogelijkheden’, Vuurol 2017
eigen foto
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creëren. Banen liggen niet voor het opscheppen.” Voor
haar levensonderhoud deed ze wat schoonmaakwerk,
werkte zij in een museumcafé en nu als postbezorger bij
Post.nl. Een paar uur per dag. Even lekker aan de wandel,
zodat daarna alle tijd en creativiteit gebruikt kan worden
voor de zaken waar het volgens haar echt om gaat. Haar
bekroonde voorstelling De jongen en een zee van mogelijkheden laat op een iconische wijze zien, waar zij als
kunstenaar staat. Het is een verhaal over een jongen die
de wereld probeert te begrijpen. Een wereld die bestaat
uit zwarte en witte gedachten, gesymboliseerd door de
toetsen van de piano. Maar door zijn ontmoeting met de
wereld wordt hij meer en meer door de harde realiteit
bevangen. Totdat hij op een nacht als een vogel in een
boom naar de wereld kijkt. Dan ontdekt hij dat alles met
alles is verbonden. Zelfs de piano zat al in de boom. Die
is immers van hout. Kortom, de wereld is niet wat hij lijkt.
Wie goed kijkt, ontdekt een zee van mogelijkheden.

Uit: ‘De jongen en de zee van mogelijkheden’, Vuurol 2017

Borduurwerk: Paarse vogel
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eigen foto

eigen foto

De voorstelling is associatief ontstaan. Als een soort
slangenmeisje zit Frederique in een kist, Een been komt
er langzaam uit tevoorschijn. Daarop vaart dan weer
een bootje. Vervolgens gaat de jongen op weg met
zijn vraag naar de wereld en diens mogelijkheden. De
voorstelling laat zien hoe Frederique zelf tegen het
leven aankijkt. “Hoe de werkelijkheid is, is afhankelijk van
de wijze waarop je waarneemt. We zien dat zelfs in de
natuurkunde. Of het kleinste deel van licht een deeltje is
dan wel een golf, is afhankelijk van het instrument waar
mee je kijkt. Zo is het ook met het leven. Leef je uit angst
of uit liefde? Sluit je je juist af of wil je je verbinden? Dat
bepaalt veel,” aldus Frederique.
Een huisgenoot, werkzaam op de Pabo van Arnhem,
vroeg Frederique of zij geen korte voorstelling van tien
minuten kon maken om de studenten te enthousiasme
ren voor de module ‘filosofie en de kunst’. Daaruit is De
jongen en de zee van mogelijkheden ontstaan. Vervolgens
speelde zij die op Sonsbeek Avenue, waar de program
meurs van het Vuurol-theaterfestival van Lage Vuursche
haar zagen. Die nodigden haar uit bij hen te komen
spelen en vandaar werd zij voor Puppet International in
Meppel gevraagd. De rest is geschiedenis.
Een jas
Op dit moment bereidt ze een nieuwe voorstelling voor
Vuurol voor. In deze nieuwe voorstelling is de hoofdper
soon op zoek naar de geliefde. Maar er is een tweede
verhaal, over een Grote Onbekende Dichter, “je mag hem
g o d noemen,” zegt Frederique. Hij ontdekt dat het licht
in hemzelf alleen zinvol is als het naar buiten wordt ge
bracht. Zij symboliseert dat met een grote jas. Zoals we
allemaal een jas om ons heen hebben en ons verbergen.
Maar wanneer bij de grote onbekende dichter de jas bin
nenstebuiten wordt gekeerd, dan verschijnen er in het
licht allerhande dieren, van olifant en geit tot nijlpaard
en krokodil. En dat tegen de achtergrond van een gebor
duurd decor. “Ik teken met draad,” glimlacht Frederique.
Een ongekend monnikenwerk. Niet gek, dat dat juist in
een oud klooster ontstaat. “Borduren doe ik graag,” zegt
ze, en ze wijst mij op een vogel waar ze mee bezig is.
Twaalf vogels, geborduurd met een verhaal erbij, die ze
te koop aanbiedt voor wie ervan houdt. Het werken aan
haar voorstelling en het komen tot verstilling vallen bij
Frederique graag samen.
www.artez.nl
frederiquevandomburg@gmail.com
frederiquevandomburg.wordpress.com

Feathers of Fire, Een episch Perzisch verhaal, 2017
Foto Wallis playhouse LA

Feathers of Fire
nieuwe schakel in schaduwtheater evolutie?

Frans Hakkemars en Joanne Oussoren
Op 14 december 2018 zag Frans Hakkemars de voorstelling ‘Feathers of Fire’ in het volkenkundig Museum Quai Branly in Parijs. Hij woonde tevens een lezing bij van Hamid Rahmanian
en nam deel aan een workshop voor kinderen. De voorstelling trekt overal volle zalen. Wat is
de verklaring voor het wereldwijde succes?
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Het verhaal
Feathers of Fire van Hamid Rahmanian is een schaduwspek
takel voor alle leeftijden, gebaseerd op tien pagina’s uit
het epische Perzische gedicht Shah-naamh (Het Boek der
Koningen). De nationale held van Perzië, Ferdowsi, zette het
50.000 verzen tellende dichtwerk meer dan duizend jaar
geleden op papier. Ferdowsi heeft dertig jaar van zijn leven
gewerkt aan dit verhaal. Het bestrijkt een periode van 3600
jaar, waarin geschiedenis, mythe en legende moeiteloos
samenvloeien. Het beschrijft het ontstaan der aarde tot en
met de val van de Sassanieden en de komst van de Arabie
ren en de islam in Iran halverwege de zevende eeuw.

Feathers of Fire, de volledige cast

Verklaring voor wereldwijd succes
Zoals de Lion King en War Horse een enorme boost hebben
gegeven aan de populariteit van het poppentheater bij
het grote publiek, zo trekt deze schaduwtheatervoorstel
ling uitverkochte zalen. Alle zeven voorstellingen in Parijs
waren uitverkocht. Het is inmiddels de 111e voorstelling voor
bijna 100.000 toeschouwers en hij speelde tot nu toe met
name in de Verenigde Staten, maar ook in China (Shanghai en
Peking), Taiwan, Canada en Polen. Hamid Rahmanian is onge
twijfeld een multitalent. Hij verstaat de kunst van het vertellen
en combineert eeuwenoud traditioneel cultureel erfgoed als
schaduwtheater met hedendaagse digitale computeranima
ties. Voor de uitvoering van zijn projecten weet hij de juiste
professionele mensen om zich heen te verzamelen. Ook zet
hij zijn producten goed in de markt.
Start project
Zijn project Shâhnâmè begon rond 2008 tijdens de viering
van de 1000e verjaardag van het gedicht. Hamid wilde een te
genwicht bieden aan de veelal negatieve publiciteit rondom
Iran door aandacht te vragen voor de rijke culturele geschie
denis van Iran en kwam uit bij Het Boek der Koningen. Op
zijn verzoek heeft zijn landgenoot Ahmad Sadri, hoogleraar
socioloog en antropologie in de Verenigde Staten een nieuwe
bewerking ervan gemaakt. Hierin brengt hij een groot aantal
heldhaftige personages tot leven en weeft hun avonturen in
een spannend verhaal. Het boek bevat vier grote tragedies en
vier prachtige liefdesverhalen. Hamid, zelf cineast en beel
dend kunstenaar, zorgde voor de illustraties in het boek. Vier
jaar lang verzamelde hij 17 uur per dag al het beeldmateriaal
dat er maar te vinden was, van Het Boek der Koningen uit de
periode van de 14e tot en met de 19e eeuw. Denk daarbij aan
muurschilderingen, miniaturen in boeken, en afbeeldingen
op munten en schalen. Om je een voorstelling te geven van
het immense werk: op één pagina van het boek zijn soms
meer dan 86 gekopieerde puzzelstukjes van verschillende af
Affiche Feathers of Fire
beeldingen verwerkt en dat bijna
600 pagina’s lang. In 2013 werd
het dikke boekwerk uitgebracht.
Het boek is inmiddels aan de 4e
druk toe. Het enorme, spectacu
laire werk belichaamt opnieuw
het literaire en historische belang
van het gedicht voor de Perzi
sche identiteit.
Al verzamelend en werkend aan
het verhaal stuitte hij op de scha
duwtheaterfilm The adventures of
Prince Achmed van Lotte Reiniger
uit 1906. Hamid wilde in dezelfde
stijl een voorstelling creëren.
Hij begon eerst met een kleine
schaduwtheateruitvoering van
een verhaal vol actie en magie
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Feathers of Fire, Pop-upboek

waarin de liefde tussen Zal en Rudabeh tegen de verwachting in,
uiteindelijk overwint. De kleine schaduwbeelden werden door de
poppenspelers voor het publiek zichtbaar, groot op het projec
tiedoek vertoond. Daarop werd hij uitgenodigd om een ‘grotere’
versie te maken.
Van storyboard naar schaduwtheatervoorstelling
Hamid maakte eerst zelf een storyboard. Dit is als stripverhaal uit
gegeven om het proces van het maken van een verhaal, naar een
storyboard en van daar naar een schaduwspel duidelijk te maken.
Later heeft hij een professionele storyboardschrijver ingehuurd.
Na 22 maanden werk worden in de voorstelling 160 schaduwthe
aterpoppen, 137 digitale animaties, 15 kostuums en 15 maskers
gebruikt. Hij huurde een computerprogrammeur in voor het ver
werken van de meer dan 1163 licht- en geluidcues. Samen komen
ze in een life animatie van 70 minuten tot leven. De schaduwspe
lers projecteren aan de achterkant van het doek hun eigen levens
grote schaduwen in de scenografische computeranimaties op een
scherm van bioscoopformaat van 10 bij 5 meter. Voor de uitvoering
van de voorstelling is minimaal 5 meter diepte nodig. Het scha
duwspel is geperfectioneerd door schaduwmeester Larry Reed van
Shadow Lights Production uit San Francisco. Larry Reed werkt met
meerdere projecties tegelijk. De originele score is van het veelge
prezen muzikale team, Loga Ramin Torkian & Azam Ali.
Waardering
Is Hamid Rahmanian geslaagd in zijn opzet? Zowel de overdracht
van de inhoud van het verhaal als de manier waarop hij het vertelt
- via modern schaduwtheater dat mensgrote schaduwbeelden en
computeranimaties life projecteert - zijn geslaagd. Het is met recht
een familievoorstelling voor een groot publiek. De voorstelling is
een belangrijke schakel in de schaduwtheater-evolutie. Fijnproe
vers willen natuurlijk net iets meer. Het verhaal is nogal zoetsappig
en Hollywood-achtig, à la Walt Disney neergezet. Boosaardige
vaders veranderen gemakkelijk in het tegendeel. Vrouwen vertol
ken positieve hoofdrollen inclusief de vrouwelijke Vuurvogel. Mijns
inziens zou de waardering voor het schaduwtheater nog worden
versterkt als de muziek en de teksten life zouden worden ge
bracht, en de schaduwspelers zelf vóór het doek hun werk zouden
uitvoeren. De verwondering bij het publiek toen de spelers na de
voorstelling met hun schaduwmasker vóór het doek kamen, sprak
voor zich. De beelden van de Fenicische boot in
de oceaan bedreigd door een grote zeedraak,
overtuigden mij nog het meest. Viervoeters als
paarden en olifanten, die als één geheel werden
bewogen, kwamen mij minder overtuigend over.

geplaatst en tussen de poten van de bovenste tafel is
calqueerpapier gespannen. Een lampje is voldoende
om prachtige schimmen op het papier tot leven te laten
komen. Houd je ze dichter bij de led lamp dan worden
de schaduwen groter op het doek. De kinderen genie
ten, beginnen te zingen en laten de poppen dansen. Ze
lopen dwars door het licht met hun hoofden, armen,
handen bewegend, en al spelend ontdekken ze manie
ren om schaduwen tot leven te brengen. Tot slot breekt
er een gevecht uit waarbij het papieren projectiedoek
scheurt... en is de magie verbroken.
Offspring
Vanuit het boek Shâhnâmè zijn vijf andere projec
ten voortgekomen: een storyboard-stripverhaal, de
schaduwtheatervoorstelling Feathers of Fire, een luister
boek, een pop-up boek en in 2019 komt een muziekpro
ject uit samen met de beroemde cellist Yo-Yo Ma.
De schaduwtheater voorstelling Feathers of Fire neemt
in 2019 een adempauze. Tijd genoeg om de voorstelling
naar Nederland te halen...
Op de website van Kingorama vind je prachtige filmpjes en informatie
om zowel boek, storyboard, pop-up boek als luisterboek te bestellen.
www.kingorama.com
www.shadowlight.org
www.quaibranly.fr
Een fraai artikel over het technische aspect van Feathers of Fire is te
vinden in het Franse tijdschrift Danser Canal Historique
www.dansercanalhistorique.fr

Workshop
Het door Jacques Chirac nagelaten prachtige
volkenkundig Museum Quai Branly verzorgt ook
vele workshops om kinderen actief bij de tentoon
stellingen te betrekken. De dag na de voorstelling
gaven twee spelers uit de zeven mensen tellende
cast een eenvoudige workshop schaduwthea
ter. Er ligt een A-4tje klaar met de figuur van de
slangenkoning. Onderlijf en bovenlijf worden
uitgeknipt, en met een splitpen samengevoegd.
Een satéstokje wordt aan elk deel met schilder
stape vastgeplakt, zodat wonderlijke esthetische
dansbewegingen kunnen worden gemaakt. Het
hoofd en de slangen op zijn schouders worden
uitgeknipt uit een velletje transparant plastic
en kunnen getekend en gekleurd worden met
stiften. Met kleurrijke pijpenragers en veertjes kan
het geheel opgesierd worden. Als de schaduwen
klaar zijn, staat even verderop een eenvoudige
opstelling klaar. Twee tafels ruggelings op elkaar
Hamid Rahmanian
Foto Yahid Zalmani
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Waarom afstuderen met Jan Klaassen?
Het onderzoeken van het Jan Klaassenspel, als onderdeel
van mijn afstuderen, is voortgekomen uit mijn deelname
aan de Jan Klaassen Academie in 2014. Na het afronden van
de cursus, begon ik een zoektocht naar de vormgeving van
het spel. Van alles werd door mij onder de loep genomen: de
functionaliteit van de poppen en de kast, de verhaallijnen en
spanningsopbouw, de tot de verbeelding sprekende techniek
en de afstemming van het spel op het publiek. Alles werd
door mij heel technisch en soms theoretisch benaderd, waar
door mijn creativiteit het steeds vaker op moest nemen tegen
een innerlijke criticus: een stem die overal iets van vindt en
het beter denkt te weten. Vaak met goede bedoelingen, maar
met momenten van verlamming tot gevolg.
Toch bleef het traditionele Jan Klaassenspel mij in zijn greep
houden. Waarom was die zelfkritiek toch zo overheersend?
Kwam het misschien doordat docenten en mensen uit mijn
omgeving hier uitspraken over deden als: “Waarom het Jan
Klaassenspel anno 2019?”“Is daar nog wel animo voor?” Nadat
ik mijn passie had proberen te delen, ging ik toch twijfelen
aan het spel en de heersende opvattingen. Mijn kritische en
twijfelende geest had nog meer voeding gekregen, waardoor
er voor mij een urgentie geboren was om te zoeken naar een
hedendaagse relevantie voor het Jan Klaassenspel.

Klaas-Herman Duursema voor de kast

Afstuderen met Jan Klaassen:

Op zoek naar hedendaagse
vormgeving van traditie
Klaas-Herman Duursema
Foto’s Jeroen Onrust
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Tijdens mijn afstuderen aan de Master Kunsteducatie, aan de Hanzehogeschool te Groningen,
heb ik onderzocht hoe het Jan Klaassenspel zich zowel theoretisch als artistiek zou kunnen
ontwikkelen. Gedurende ruim anderhalf jaar heb ik mij hier actief mee beziggehouden en heb
ik een begin gevonden voor een verder denken en vormgeven. Ik ben er namelijk nog niet
echt in geslaagd om een vernieuwde vormgeving te vinden, waarmee ik tevreden ben. Desondanks heeft het onderzoek mij veel nieuwe vragen en inspiratie opgeleverd. In dit artikel
vat ik de zoektocht samen.

Er waren er ook momenten waarin de twijfel geen rol speelde.
Tijdens mijn optredens kon ik volledig opgaan in het spel. Als
ik na afloop van een voorstelling de uitgelaten reacties van
het publiek zag, dan werden mijn ogen weer geopend en
moest de criticus in mij bekennen dat het Jan Klaassenspel
toch écht heel leuk en magisch is. Enerzijds was er dus een
onbestemd gevoel van twijfel aan het spel en anderzijds zag
ik dat het traditionele Jan Klaassenspel nog steeds succesvol
kan zijn. Hoewel het misschien makkelijker en leuker is om te
berusten in het gegeven dát het succesvol is, voelde ik toch
de noodzaak om te begrijpen wat ik nou eigenlijk aan het
doen ben en waarom het zo’n krachtige vorm is. In het kader
van mijn afstuderen aan de Master Kunsteducatie vroeg ik mij
daarom af hoe het zeventiende-eeuwse Jan Klaassenspel in
ontwikkeling kan blijven.

4. het maakt gebruik van humoristische elementen uit come
dy en slapstick,
5. het nodigt uit tot het maken van contact met het publiek en
6. geeft het publiek nieuwe mogelijkheden om de voorstel
ling mede vorm te geven.
Het resultaat van mijn experimenten heb ik gedeeld met
zeven betrokken collega’s, om zodoende niet enkel in mijn ei
gen bubbel te blijven, en om feedback te kunnen vragen. Ten
slotte heb ik de resultaten van de interviews en het maakpro
ces vergeleken met de theorie en ontdekte ik een goede basis
voor een verder vormgevingsproces.
Inspiratie vanuit theorie
Voor dit onderzoek bleek het werk van Tillis een goede basis.
Met zijn Aesthetics of the puppet, reikt hij een fundament aan
om poppenspel te onderzoeken. Hij gaat uit van het gege
ven dat elke poppenspelvertoning bestaat uit drie in elkaar
grijpende elementen: de pop, de kunstenaar en het publiek.
Elk onderdeel heeft hij zeer gedegen beschreven en pogen
te definiëren, om tot de conclusie te komen dat de elemen
ten aan veranderingen onderhevig zijn. Onze opvattingen
van het begrip poppenspel zijn naar verloop van tijd per slot
van rekening ook verruimd. Ook hedendaagse opvattingen
omtrent de veranderende relatie tussen poppenspeler en
toeschouwer kwamen tijdens het interviewen aan het licht.
Afgestompte toeschouwer
Het publiek bij het Jan Klaassenspel is geen stille getuige. Er
bestaat namelijk de verwachting dat de toeschouwer mee
doet door antwoord te geven op de vragen die Jan Klaassen
stelt of door hem al meetellende te helpen het kwaad te over
winnen. Wanneer het publiek echter niet op Jan Klaassen rea
geert, hem niet op het juiste moment van de juiste informatie
voorziet of niet mee kan gaan in de illusie dat het invloed
heeft op het verhaal, verliest de voorstelling aan overtuigings
kracht. In het hedendaags debat rondom de toeschouwer
wordt deze zogenaamde ‘afstomping’ van de toeschouwer

Op zoek naar hedendaagse vormgeving
Om mijn twijfels meer te concretiseren en om tot een onder
zoeksvraag te kunnen komen, heb ik vijf experts geïnter
viewd. Zij zijn deskundigen op het terrein van het poppenspel
en goed ingevoerd in het Jan Klaassenspel. Ik sprak met hen
over de functie die het spel had en heeft in de maatschappij
en waarom het volgens hen al dan niet belangrijk is dat het
spel blijft bestaan.
Tegelijkertijd zocht ik theoretische aanknopingspunten die
tot nieuwe perspectieven zouden kunnen leiden. Daarvoor
was het belangrijk om verder te kijken dan alleen naar het
Jan Klaassenspel en het poppenspel, omdat anders de kans
bestaat alleen maar bevestiging te vinden voor eigen overtui
gingen. Ook begon ik een maakproces, om te experimenteren
met vormgevingsmogelijkheden die het spel kunnen actua
liseren. Door systematisch mijn ideeën bij te houden, hierop
te reflecteren en die in verbinding te brengen met de theorie,
konden eveneens nieuwe invalshoeken aan het licht komen.
Om het maakproces te kaderen, formuleerde ik onderstaande
criteria, zodat het resultaat zowel elementen van behoud als
vernieuwing in zich zou dragen. Ik wil immers wel voortbou
wen op de traditie en daarvoor moet de herkenbaarheid van
het spel blijven bestaan.
De criteria zijn:
1. Het spel is gemaakt voor de openbare ruimte,
2. het maakt gebruik van het handpoppenspel,
3. het maakt gebruik van archetypen uit het Jan Klaassenspel,

Klaas-Herman Duursema in de kast

17

gevreesd. De toeschouwer zou vooral consumeren, zonder
zichzelf aan het getoonde te verbinden. De Franse filosoof,
Jacques Rancière, stelt dat afstomping van de toeschouwer te
maken heeft met het heersende idee dat kijken passief is. Een
dergelijke opvatting ondermijnt volgens hem een toeschou
wer. Die dient de ruimte te krijgen om zelf betekenis te geven
aan het theater en dit is geen passieve, maar actieve hande
ling. Paradoxaal genoeg zijn theatermakers vaak geneigd er
alles aan te doen om begrepen te worden. Bij het Jan Klaas
senspel is het echter vooral belangrijk dat het publiek begrijpt
hoe het moet reageren om het spel tot een succes te maken.
Voor een vernieuwende, hedendaagse vormgeving, ben ik mij
gaan afvragen hoe het spel eruit zou kunnen zien, wanneer
de poppenspeler minder sturend en bepalend is ten aanzien
van de participatie. Wat zou er gebeuren wanneer het publiek
een andere vorm van regie krijgt? Hoe blijft het komische
en ritmische behouden dat juist werkt in zijn traditionele
vormgeving? Op basis van de theorie en mijn vormge
vingsexperimenten kwam ik tot de conclusie, dat wanneer de
poppenspeler zijn benadering naar het publiek verandert, dit
gevolgen heeft voor de wijze waarop de pop wordt ingezet
én voor de wijze waarop het publiek reageert. Voor mij is dit

een interessant gegeven voor het zoeken naar een nieuwe
vorm van het Jan Klaassenspel.
Voorlopige conclusie
Tijdens het interviewen bleek dat het actualiseren van het Jan
Klaassenspel vooral gericht is op de inhoud. De vorm zelf staat
veel minder ter discussie en hoewel het niet zo is dat ik mij
niet kan vinden in de traditionele vormgeving, denk ik wel,
dat het ook tijd is het Jan Klaassenspel op andere manieren
voor het voetlicht te brengen. Wil het spel ook in de toekomst
blijven bestaan, dan zal de toeschouwer geboeid moeten blij
ven. Daarvoor is het naar mij idee nodig rekening te houden
met het gevaar van een afgestompte toeschouwer. Hier ligt
een uitdaging tot een vormgeving te komen die zowel mij, de
poppenspeler, als het publiek tevreden stelt.
Aangehaalde boeken:
* Rancière, J. (2014). De geëmancipeerde toeschouwer (J. Beer
ten, van der W. Star Vert.). Amsterdam: Octavo Publicaties.
* Tillis, S. (1990). Towards an aesthetics of the puppet: puppetry
as a theatrical art. Santa Barbara: Abc-clio.

Onderweg met

Kooman’s
Poppentheater
Ron Holst en Carola Pelder
Foto’s: Ron Holst en Kooman’s Poppentheater
Deze keer gaan Ron Holst en Carola Pelder naar Den Haag, naar Kooman’s Poppentheater: zestig jaar geleden opgericht door Frank Kooman en sinds 2011 bespeeld door zijn zoon Arjan. De
voorstelling die ze zien is Zevenslapers. Kooman heeft in totaal tien kindervoorstellingen op het
programma staan, die twee weken worden gespeeld en dan rouleren.
Nieuwe voorstellingen worden gemaakt door Arjan en zijn team. Voor Zevenslapers en ook hun nieuwste voorstelling Ezelsei werkte
hij met regisseur Pieter Vrijman en componist Joost Kooman. Hoe ontstaat het verhaal? Arjan: “Je moet een titel hebben en ik wilde
iets met een ezel doen en met een ei. Het ontstaat allemaal heel organisch, zowel de muziek als het verhaal. Het team staat open voor
veranderingen, zelfs als de voorstelling al bijna af is. Ik heb altijd een stok achter de deur nodig, en in Den Haag zijn dat de schoolvoor
stellingen. Daarvoor kun je je opgeven en dan moeten ze op een bepaalde datum de titel weten, een synopsis hebben en een foto.
Voor Ezelsei moesten ze 31 januari de foto hebben. Ik heb diezelfde dag de fotograaf gebeld, de nacht ervoor stond ik nog spul in een
mal te gieten en te schilderen. Het ei heb ik bij de Hema gekocht en wit gespoten.”
Achterste rij
Wat is voor Arjan de magie van het spel? “Dat de kinderen helemaal vergeten dat er een meneer achter zit. Zodra Wasco opkomt, spreekt
Wasco, dat is wel iets magisch. Maar ook, wat dat nou precies is weet ik niet, dat je kinderen en volwassenen van alle leeftijden kunt vangen,
een boodschap meegeven. Dat zie je nu aan het meisje van twaalf dat net hier was. Ze kwam binnen met een ‘waar heeft oma me nou weer
mee naartoe genomen’-gezicht, ze hield haar jas aan en ging op de achterste rij zitten. Dan spreek ik haar aan en zeg ‘als je ouder dan tien
bent mag je achter de schermen kijken’, en ze was helemaal blij ‘want dat stemmetje was zo leuk’. Dat vind ik wel bijzonder, als dat je lukt.”
Stemmen
De stemmen doet Arjan zelf, een hele kunst, want ze volgen elkaar snel op. “Dat gaat eigenlijk vanzelf, maar bij een nieuw stuk is dat wel
één van de lastigste dingen. De eerste keer moet je extra goed op je techniek letten.” Arjan heeft een stemcoach, die hem één keer in de
drie weken les geeft en dan “drie kwartier allemaal vervelende maar erg nuttige oefeningen laat doen.” Bij tien kindervoorstellingen is het
onvermijdelijk dat de stemmen af en toe op elkaar lijken. Dat is niet zo erg, vindt Arjan, maar voor hemzelf is aan iedere pop een specifieke
stem gekoppeld. “De stemmen moeten niet te dicht bij elkaar liggen. In Ezelsei zitten maar vier personages, die het hele verhaal vertellen.
Je moet dus duidelijk zien en horen wie er aan het woord is. Dat is altijd een beetje uitzoeken. Ik had bijvoorbeeld een vriend die in verze
keringen deed, en zijn manier van praten paste prima bij één van de poppen.” Geniet Arjan zelf van een voorstelling? “Dat doe je achteraf, of
vooraf, maar tijdens nee. Dat kan ik mij ook niet permitteren want als ik denk, nou vandaag gaat het lekker, dan gaat er iets mis.”
Medewerkers
Arjan heeft twee medewerkers die hem beurtelings assisteren bij het bewegen van de poppen: Ellen van Dongen en Frans Hakkemars.
Behalve meespelen tijdens de voorstelling doen ze ook andere dingen, zoals de kassa
beheren, koffie schenken en cake verkopen tijdens de pauze. Als Kooman op reis gaat,
zijn zij degenen die helpen met sjouwen. Het theater beschikt over een reiskast die een
kopie is van het vaste theater, met een frame van aluminium, die in twee en een half
uur is op te bouwen, inclusief licht en geluid.
Stageplekken
Toen de poppentheateropleiding in Den Haag kwam, heeft Arjan een mailtje gestuurd
of ze niet een keer iets samen konden doen. “Dus zijn al die studenten hier komen
kijken bij een voorstelling, en achteraf hebben we gepraat, dat was erg leuk. Maar ik
heb me erover verbaasd dat niemand vroeg of ze niet een keer konden meelopen,
een stage doen of gewoon helpen. Vlieguren maken in de praktijk. Als iemand me zou
vragen ‘kan ik bij jullie drie maanden stage lopen?’, zou ik onmiddellijk ‘ja’ zeggen. Als
vereniging zouden we een aanbod van stageplekken kunnen organiseren en stimule
ren dat mensen er gebruik van maken.”
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Impressie van een
presentatiedag

Marla Kleine

Een presentatiedag van een impresariaat blijft spannend: alsof je een Sinterklaassurprise mag uitpakken. Zeker als het
de dag (14 januari) van Theaterbureau Frijns betreft, een impresariaat dat voornamelijk poppen- en beeldende theatergroepen vertegenwoordigt. Verwacht hier geen recensie, maar een verslag van een greep uit het programma.
Poppentheater Koekla met ‘Aladdin’, een kleutervoorstelling

Poppentheater Jacobus Wieman in ‘Een koffer vol kleuren’
Publiciteitsfoto
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Eva van den Bosch maakte ‘Loena’s Sterrennacht’
Foto Ruud Pos

Eigenlijk is zo’n dag een wonderlijk fenomeen. Rijp en groen, oud en
jong, af en nog midden in ontwikkeling, worden in een hoog tempo
aan potentiële uitkopers gepresenteerd. Omdat wij mensen ons nog
steeds niet kunnen opsplitsen is een keuze onvermijdelijk. Dus ook ik
heb niet alles kunnen zien. De voorstellingen speelden zich afwisse
lend in Theater Kikker en het Utrechts Centrum van de Kunsten (UCK)
af. Voor de organisatie alleen maar complimenten, naadloos vloeiden
de presentaties in elkaar over.
Oude bekenden
Allereerst was er de hernieuwde kennismaking met een aantal oude
bekenden. Poppentheater Koekla met Aladdin, een kleutervoorstel
ling. Zoals altijd zeer zorgvuldig uitgewerkt, prachtige ragfijne poppen
gemaakt in Rusland, aanstekelijke liedjes en dat alles in een decor
waar Christina Bukova zich als een vis in het water voelt. Even terzijde:
deze maand is ook de grote broer van Aladdin uitgekomen, namelijk
Theater Terra met eveneens Aladdin, maar dan als grote zaal musical
met poppen. Dus is dit seizoen Aladdin zowel in het groot als in het
klein te zien.
Eveneens een oude bekende is Poppentheater Jacobus Wieman die
Een koffer vol kleuren speelde. Een helder verhaal waarin alle kleuren
van de regenboog passeren, een verhaal dat in zijn geheel uit één en
kele koffer komt. Dan blijkt maar weer eens wat een enorme vakman
Wieman is. Hij bespeelt niet alleen moeiteloos zijn kleuterpubliek,
maar ook voor de volwassenen in de zaal draait hij zijn hand niet om.
En de dialogen met zijn poppen: in een woord heerlijk!
Nieuwe(re) garde
Een wat nieuwere naam is die van Eva van den Bosch. Zij maakte
de voorstelling Loena’s Sterrennacht in samenwerking met het Am
stelveens Poppentheater en Studio Peer. Van den Bosch is een zeer
theatrale persoonlijkheid met een dijk van een stem. Het thema van
haar voorstelling is nogal filosofisch en soms merkbaar moeilijk te vol
gen voor de 6-plussers in de zaal. Kijkend naar de voorstelling bekroop
mij de vraag of poppentheater wel het juiste medium is voor Van den
Bosch. Met haar uitstraling overspeelt ze de poppen, iets wat mij al
eerder opgevallen was in haar voorstelling Zielehuid voor volwasse
nen. Van den Bosch zou moeiteloos, solo, een grote zaal kunnen vullen
met een cabaretvoorstelling met tekst en zang.
Theatergroep Heldhaftig met Kerf de labjesrat. De ziel van het ge
zelschap is Arthur Geesink die al eerder samen met Martin Soeters
werkte. Voor deze voorstelling werd het verhaal geschreven door Dick
Feld, en Theo Terra deed de regie en vormgeving. Geweldig om deze
oude rotten in het vak (de oprichters van Theater Terra) terug te zien
bij een relatieve nieuwkomer. Geesink straalt in zijn voorstellingen
altijd enorme energie en enthousiasme uit. Zo ook in deze productie.
Het rommelige decor en het soms van de hak op de tak springende
verhaal zijn op zijn lijf geschreven. De kern: een rat op zoek naar de
waarheid, en dat gaat uiteraard niet zonder dat er de nodige avontu
ren beleefd worden.
In België waarschijnlijk bekend, voor mij nieuw, was Vlinder&Co met

De kleine goochelaar en zijn monsterkoekje. Deze voorstelling viel wat
betreft kwaliteit en poppenspel en een teveel aan herhalingen een
beetje buiten de boot binnen deze dag. Jammer.

Theatergroep Heldhaftig in ‘Held’
Foto Bert Jippes

Nieuw voor mij
Doordat ik mijzelf niet kon splitsen heb ik helaas de tweede voor
stelling van Theatergroep Knars, Theater Lapstok en Houwtjetouwtje
moeten missen. Gelukkig had ik wel de kans om Eureka van Theater
groep Knars te zien. Knars gebruikt alles wat voor handen is om er
voorstellingen van te maken, en dat levert een toneel vol spullen op.
Heel toepasselijk, omdat de vader van Eureka, in het dagelijkse leven
Kaatje genoemd, een uitvinder is. Al zijn uitvindingen zijn erop gericht
om Kaatje tegen de boze buitenwereld te beschermen, terwijl Kaatje
alleen maar avonturen wil beleven en het liefst wil vliegen. Duidelijk
mag zijn dat dit de nodige slapstickachtige confrontaties oplevert. Een
lekkere chaotische voorstelling.
Presentaties
Tijdens de vorige editie van deze presentatiedag speelde Esther de
Koning Ping. Esther is het personage Ping dat vertelt over alles wat er
in haar leven gebeurt. En dat is veel, de fantasie van Esther de Koning
werkt op volle toeren, en daarmee ook de fantasie van Ping. Op een
vrijwel leeg toneel trekt de crisis in de familie voorbij, de moeder die
naar Mexico vertrekt, de niet zo slimme vader die in louche zaakjes
terecht komt en verdwijnt. In een korte clip liet De Koning nu het
vervolg op Ping zien, Het blauwe uur, waarin agente Toos, bekend uit
de vorige voorstelling, op zoek gaat naar de vader van Ping, naar de
strandjutter Ismaël en de stelende zeemeeuw. Dit smaakt naar meer!
Theater Lapstok liet kort haar rijdende marionettentheater zien, met
oude Oost-Europese stokpopjes. Helaas bleef de presentatie bij een
liedje en bleef de manipulatie van de popjes achterwege. Iets waar
iedereen enorm benieuwd naar was.
De laatste korte presentatie was van Renate Moespot met Plons. In de
voorstelling gaan we de ontwikkeling van een kikkervisje meemaken,
van het eitje tot kikker. Omdat alle broers-en-zusjes-eitjes zijn opge
geten door een roofvis, is hij alleen in de vijver. Dus moet hij op zoek
naar soortgenoten. Wat in de korte presentatie werd getoond, doet
uitkijken naar het eindresultaat.
Kortom
Op een dag als deze blijkt dat poppentheater nog steeds springlevend
is. De oude garde stoomt nog steeds op volle kracht door, gevolgd
door een sleep aan nieuwe makers. Een feit dat hoopvol stemt. Een
jaar of wat geleden was ik aanzienlijk somberder gestemd over de
ontwikkelingen binnen het poppentheater. Ik constateerde toen een
stilstand. Blijkbaar is er een kentering opgetreden. Opvallend is dat
theatermakers vanuit andere disciplines de stap maken om met pop
pen en objecten te werken, en dat ook de namen van de oude rotten
in het vak terugkomen als begeleiders van deze jonge garde. Kortom:
gelukkig weer een stap vooruit.
www. Theaterbureaufrijns.nl

Theater Lapstok met ‘Droomzuchten’
Publiciteitsfoto

Theatergroep Knars met ‘Eureka’
Foto: Moon-Saris
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Jaren geleden, tweede helft vorige eeuw, was het Poppenfestival van Dommelhof in Neerpelt (B) een internationaal
vermaard begrip in het wereldje van poppen- en figurenthe
ater. Daar kwamen heel wat theatermakers op af, dagen lang
waren er mooie en vreemde producties te zien, experimenteel
en origineel, binnen en buiten de kast, op het podium of op
een bijzondere locatie, heel multidisciplinair. Het was de tijd
dat die mengelingen van theater en beeldende kunst nog
kruisbestuivingen en cross-overs heetten. Een dikke twintig
jaar geleden stopte dat festival. De provincie Belgisch-Lim
burg wilde er niet meer in investeren. Daarna waren er in
Vlaanderen nog wel festivals op kleinere schaal, zoals Driemast in Antwerpen. De festivalformule stierf uit, figurenthe
ater had en heeft zijn plek veroverd in het reguliere aanbod
van cultuurcentra en schouwburgen, hier en daar had je nog
één of twee dagen in een cultuurcentrum voorstellingen van
‘beeldend’ theater. Maar in Vlaanderen flakkert de al dan niet
nostalgische vlam weer op. De laatste jaren is er elk jaar het
Boze Wolf-festival in Aarschot en omringende gemeenten, en
nu is er dan weer iets nieuws: Podvis.

FroeFroe met de voorstelling ‘Soldaat’
Foto Froefroe

Podvis, een nieuw
Vlaams festival!
Tuur Devens
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Op de eerste dagen van 2019 werd in Mechelen het Podvis-festival gelanceerd. “Een nieuw
festival voor VISuele PODiumkunsten voor Jongeren en (verdorven) kinderen.” Wij gingen er
een dag naartoe en zagen en hoorden dat het goed was.

Nieuw festival in Vlaanderen
Beeldsmederij DE MAAN (Mechelen), Theater FroeFroe (Ant
werpen) en Ultima Thule (Gent) hebben samen met het Cul
tuurcentrum Mechelen met de nodige speelse verbeelding,
zoals het theaters der dingen betaamt, een nieuw festival in
elkaar getimmerd en geknutseld. Op de laatste drie kerstva
kantiedagen kwamen meer dan duizend kinderen, ouders
en grootouders naar een reeks voorstellingen op verschil
lende locaties in het centrum van Mechelen. Er was heel wat
rand-animatie met workshops en ateliers, met onder meer
de typische FroeFroe-kermisattracties als ‘kakskes vissen’ (in
plaats van eendjes vissen) en pretpakketten, met het interac
tief spel Wij van Ultima Thule, met een filmontbijt op zondag
voor de allerkleinsten, met een verrukkelijk indoor-tentenbos
om rustig te lezen, met een wandelende walvis, leuke doe-
activiteiten. En dan natuurlijk ook de voorstellingen.
Ulrike Quade met Dorian Gray was de opening maar kon
weinig waardering vinden. Ver van Lize Pede en Annelies Van
Hullebusch des te meer (zie WP 2 van vorig jaar), zoals ook
Gitte van FroeFroe (zie WP 3 vorig jaar), Raya van DE MAAN en
het beeldend concert Klopotec Orkestra van Zonzo Compag
nie. Heel grappig was de korte performance Muurke: door DE
MAAN. In een woordloos duel neemt een man het op tegen
een losse hand. Goed getimede slapstick. Aandoenlijk was het
artistiek project van Compagnie Frieda dat ze samen hadden
gemaakt met Apojo, een groep mensen met een verstandelij
ke beperking. Objecten vallen uit de lucht, maar het is vooral
een spel met uitgesneden letters in karton die aangesleept
worden met enorm veel spelplezier.
We zagen ook drie nieuwe producties, van mede-organisa
tors Theater FroeFroe en Ultima Thule, en de nieuwste van
De Spiegel, specialist in muziek- en objectentheater voor de
allerkleinsten.

ven. Een halve ronde wand van de kleine circustent is zwart,
daarboven verlicht plexiglas met fotografische beelden van
kale landschappen met resten van prikkeldraad, kruisen en af
gebrande bomen. Daaronder zijn de loopgraven en daarin zit
ons personage achter zijn morsetafel. Hij krijgt het bericht dat
de oorlog voorbij is. Hij wil naar boven kruipen, maar wordt
beschoten. Wat nu?
De Soldaat is gebaseerd op het kinderboek De Vijand van
David Cali & Serge Bloch (in een vertaling van Wim Opbrouck)
en vertelt het verhaal van de soldaat die niet uit zijn loopgra
ven geraken kan, die probeert te overleven bij zijn kacheltje,
alleen en ongelukkig. Hij wacht en wacht. Even houdt een rat
hem gezelschap. Hij schrijft een brief naar zijn vrouw en kin
deren, maar raakt niet weg. Wat dan? Hij verzint een oplossing
en het toeval helpt erbij.
Filip Peeters heeft samen met Dimitri Duquennoy (spel en
manipulatie), Heleen Haest (muziek) en Thaïs Scholiers (zang)
een poëtische productie gemaakt rond oorlog, eenzaamheid
en verdriet. Geen bloedspatten, weinig geknetter en gedon
der, geen spektakel, maar een onrustwekkende stilte onder
de grond. Het spel speelt zich beneden in de loopgraven af
achter zwart doorzichtig gaas, en boven in de vorm van een
schimmenspel in nachtblauw en ochtendrood. De liederen
van Fauré en Vivaldi zorgen voor een juiste sfeer. Filip Peeters
en co laten het publiek weer beleven hoe theater der dingen
visueel muzikaal en met weinig woorden kan raken. Een
geweer moeten dragen is toch niet alles.
Mooie beelden van Ultima Thule, maar...
Het kondigt zich zo mooi aan: er is de titel Saperlipopette, een
verouderde brave Brusselse vloek, die mijn schoonmoeder
vroeger toen mijn vrouw nog kind was, wel eens gebruikte. Er
is de aankondiging dat het een verhaal wordt over een oude
man met een groot verdriet die na lange tijd zijn kleindochter

Eenzame soldaat in loopgraven
We zitten in een ronde tent. Vooraan schilt een pop een
appeltje, iemand speelt op de accordeon, net zo lang het volk
binnenstroomt. De pop kijkt af en toe eens op, schudt zijn
hoofd en schilt verder. Als het volk op de tribunes zit, ver
schijnt de generaalspop die een hele litanie afsteekt over dé
vijand, over het vernietigen van die vijand, over naar het leger
gaan, het vaderland dienen, altijd paraat staan, en geen iPad
meer kunnen spelen. Zucht bij het jonge publiek. Maar wel
altijd een geweer mogen dragen. Jongens knikken opgelucht.
De pop van in het begin wordt in een lange legerjas gestoken,
krijgt een muts en een geweer, en verdwijnt naar de loopgra
Ultima Thule met Saperlipopette
Foto Thomas Dhanens
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DE MAAN met ‘Muurke’
Foto Cultuurcentrum Mechelen

De Spiegel in premiére met ‘De boks’
Foto Laure-Anne Iserief

ontmoet. Dat er op dat moment iets wonderlijks gebeurt. Dat
de man opnieuw leert leven in kleur, en dat het meisje leert
dat er soms grijs bestaat. En zwart. En wit. Er is de scènefoto
als affiche. Een groot gaasvlak met twee kleine poppetjes.
Als opening staat er een lange tafel met boxjes op. Het eerste
opent zich, we krijgen een mechanisch danseresje in een
doosje te zien. Dat beeld wordt uitvergroot geprojecteerd.
Een kleine camera schuift verder. Bij het danseresje wordt
steeds iets toegevoegd: een kistje, een mannetje, twee
dansende figuurtjes. De tafel wordt weggeschoven en we
zien een grote doorzichtige box waarin een oudemannenpop
rondkijkt, van plaats verwisselt, naar buiten tuurt, zijn tan
den poetst. Beelden die zich herhalen, wat te vaak herhalen.
Eindelijk verschijnt er buiten de box een nieuw personage,
een meisjespop. Zij dringt binnen in de box van de man. Er
ontstaat een kat-en-muis-spel, maar echt spannend is het
niet. Het verhaal ontwikkelt zich traag. Traagheid om traag
heid wordt vaak saai, en dat is hier het geval. Sven Ronsijn
en zijn team creëren mooie beelden, beelden die an sich een
melancholische schoonheid hebben. Maar theater is een spel
van ruimte én tijd. In deze nieuwe productie van Ultima Thule
worden de scènes vaak te lang uitgetrokken. Jammer.
Boksen, botsen en tuimelen in box
De Spiegel ging op het festival in première met Boks, een stuk
voor de allerkleinsten van 1,5 tot 4 jaar. Klein en groot zit op
tribunes onder een dakspant van houten latten. Vooraan, op
het podium, staan twee meiden in een kleinere constructie.
Ze willen er eigenlijk best wel uit, maar dat lukt niet zo goed.
Ze plooien dubbel, staan op hun kop, ze bengelen met voeten
en knieën aan elkaar. Scheef, plat, opgerold liggen ze op
elkaar, ze kronkelen zich weg, willen naar buiten. Het zijn geen
poppen en ook geen marionetten, maar de lichamen bewe
gen wel alsof ze van hout, stof of piepschuim zijn, de ene keer
elastisch en soepel, de ander keer lekker ‘houterig’. Boven op
het bouwsel klopt een man (Stefan Wellens) op de planken,
van zacht naar hard, heel ritmisch om daarna met een afwas
borsteltje over draden te wrijven en zo elektronische per
cussieklanken te toveren. Danaé Bosman en Jotka Bauwens
voeren in een eindregie van Karolien Verlinden een bijwijlen
acrobatisch dansspel op dat ze zelf bedacht hebben. Het is
een zich naar buiten boksen, maar zonder slaan en stampen,
zonder stoten en trappen. Het is een lieflijk alsof-worstelen,
zo zacht als in een oneindige 8. Heel fris en flexibel bewegen
de danseressen zich in de ruimte, op zoek naar de man buiten
hun cocon, zoals de man zoekt naar die twee onder hem. En
allicht vinden ze elkaar.
Boks is een ritmische, intieme voorstelling met een veelvoud
aan originele bewegingen en klanken, in een bouwsel van
houten latten en planken met klapluikjes, een bouwsel dat
als een blokkendoos in allerlei variaties vervormd wordt tot
speelse geometrische constructies. Ook deze productie van
De Spiegel voor de allerkleinsten is er een van artistiek niveau,
met een verwonderend en fris boeiend dansant spel in klan
ken, vormen, en lichamen.
De eerste editie van PodVis was geslaagd. Met een wat veilige
programmering van producties die al succes kenden, maar
ook met een aantal nieuwe dingen. Het publiek was er, de
artistieke kwaliteit was er ook. Of de gemeente Mechelen een
volgende keer weer met financiële hulp komt, is nog afwach
ten. Men wil van PodVis een tweejaarlijks festival maken. We
kunnen alleen maar hopen dat dat lukt.

DE MAAN met ‘De tuin van de walvis’
Foto Diego Franssens
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www.froefroe.be
www.ultima-thule.be
www.demaan.be
www.despiegel.com
www.podvis.be

Gênantica
Koos Wieman
Sommige mensen hebben heel veel last van gêne als ze gaan optreden.
Ook al heb ik dat al lang niet meer, toch ken ik wel degelijk gêne. Gênant
is het woord dat bij sommige gebeurtenissen in mijn hoofd opkomt om de
ontstane situatie te classificeren. In de zomer rijd ik met open raam door
een zon overstraalde stad. Een mevrouw in zomergewaad doet een poging
om zich gehaast voor mijn voertuig langs naar de andere stoep te begeven.
De warmte ontneemt haar de snelheid en toont mij een grote bezwete
zongebruinde rug met afzakkende bikinibandjes. In mijn schrik tijdens het
remmen roep ik tegen mijn voorruit: “Ja lekker!” Zij draait zich woest om en
herkent mij onmiddellijk als de poppenspeler waar zij naar stond uit te kij
ken. Zij heeft mij gehoord en interpreteert mijn uitroep heel anders dan ik
bedoelde. Dat is gênant en voor mijn gevoel heb ik de hele dag nodig om te
laten voelen dat ik niets bedoelde. Pas bij het afscheid hebben we het echt
over die eerste ontmoeting en het blijkt minder erg
dan ik in mijn hoofd had.
Mijn oudste broer deed af en toe acts die een beetje
bizar waren. Een clown die een striptease deed maar
zich door allerlei kledinglagen moest heen worstelen.
Hij stond in de kleedkamer en wilde nog even voor
het optreden naar het toilet. Maar het gangetje naast
de kleedkamer stond vol mensen. De eerste verras
sing zou weg zijn als hij nu naar de wc zou lopen. De
kleedkamer had echter een wasbak en hij besloot op
een stoel te gaan staan en dan maar in de wasbak een
plasje te doen. Het schijnt dat de helft van de studen
ten dit gewend is tijdens hun studie als ze tenminste
het geluk hebben dat ze een wasbak hebben in hun
studentenkamer. Mijn broer was ingespannen bezig
en keek op om in de spiegel zichzelf als clown in
opgetrokken jurk en met afgezakte legging te zien.
Gênantica.
Soms is de schaamte bij zo’n gebeurtenis eigenlijk
maar gering. Het kon immers even niet anders en wat
niet weet, deert immers niet. Andere situaties kunnen
echter na jaren nog schrijnen of een golf van schaamte oproepen. Ik speelde een lange serie schoolvoorstellingen. De communicatie liep niet zo best en zo kon het gebeuren dat ik niet precies wist welke
scholen ik in het publiek had. Een zeer luidruchtige groep zat voor de poppenkast en ze bleven kreten slaken tijdens het spel. Op mijn vragen kwam
vaak een onverstaanbaar antwoord. Ik ergerde mij aan deze chaos. Pas toen
ik in het spel de kast uit kon, zag ik dat mijn publiek zonder uitzondering
was voorzien van grote oorknoppen. Het was een school voor slechthorende kinderen. Een aantal kinderen kwam na afloop mij een knuffel geven en
toen begreep ik dat mijn ergernis onterecht was. Nog voel ik schaamte en
spijt terwijl ik dit schrijf. Gênant.
Soms moet de gêne bij de organisatie liggen die dacht dat er vast niemand
zou komen. Een grote tent was neergezet en alle peuterzalen in de stad hadden een uitnodiging gekregen om een 25-jarig bestaan van een overkoepelende organisatie te vieren. Allen hadden zelf vervoer moeten regelen.
Ik stond klaar in de grote tent waar toch zeker wel 150 kinderen in moesten
passen. “Mogen ze naar binnen?” vroeg een mevrouw. “Het wordt wel erg
druk buiten,” voegde ze er aan toe. De tent stroomde vol en in enkele minuten was elk plekje bezet. Buiten echter bleef men dringen. Veel kinderen
huilden op luide toon zowel binnen als buiten de tent. Ik kwam met moeite
bij de ingang om even te kijken en zag buiten dat er minstens nog duizend
mensen stonden te dringen. Over de weg kwamen ook nog grote en kleine
groepjes aangelopen. Toen iemand vroeg hoe dit georganiseerd had kunnen worden, zei de mevrouw dat ik zojuist nog “Ja” had gezegd. Gênant.
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Techniek

Poppenspelers hebben tijdens de voorstelling hun handen
letterlijk vol en het bedienen van licht en geluid is vaak
voetenwerk. Een uitgebreid lichtsysteem voor de poppenkast
dat met behulp van een bedieningspaneel met vele knoppen
ingesteld moet worden, is dan ook niet handig. Gelukkig
hoeft dat ook niet, want met de hedendaagse apparatuur kan
vooraf de hele voorstelling geprogrammeerd worden in een
lichtcomputer die met één knop te bedienen is. Veel poppen
spelers gebruiken voor dit doel een Toddler. Maar de Toddler
is niet de enige lichtcomputer.
Standenmachine
Als poppenspeler moet je een lichtcomputer hebben die als
standenmachine kan werken en met een Go-button te be
dienen is, gemakkelijk te programmeren en vooral klein. Alles
moet immers een plekje kunnen krijgen in de poppenkast.
Wat dit betreft is de Toddler een lichtcomputer die aan veel
eisen voldoet, maar hij is veel te ingewikkeld. Juist doordat hij
heel veel kan. Bovendien is hij groot, zwaar en mijns inziens
veel te duur. Veel goedkoper en handiger is een DMX-player.
We kunnen die met onze laptop programmeren, met gratis
software zonder dikke handleiding.

DMX-player als alternatief.

Een doosje vol DMX
DMX-player als alternatief
Tekst en foto’s Ewout de Ruiter
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Een beetje lichtcomputer kan heel veel, en juist dat maakt deze apparaten groot, zwaar en
duur, en vooral onhandig voor een poppenspeler. Het kan echter ook anders, kleiner en gemakkelijker mee te nemen, en tegen een lagere prijs. Bij dit alles blijft natuurlijk het bedieningsgemak en het groot aantal mogelijkheden voorop staan, want elk alternatief voor de
lichtcomputer moet toch in het gebruik nagenoeg hetzelfde zijn.

DMX-player L
De firma DMX4U.NL levert een klein kastje van 7 x 9 x 6 cm
waarin een complete DMX-player is ondergebracht, die via
een PC geprogrammeerd wordt. In de player kunnen heel veel
scènes opgeslagen worden, elk voor 512 kringen (lampen).
Via een simpel te bedienen, gratis stukje software, DMX-Con
figurator genaamd, is de player te programmeren. Tijdens
het programmeren ziet men precies wat men aan het doen
is. De lampen worden direct via DMX aangestuurd. Nadat in
de DMX-Configurator alle standen ingesteld zijn en werken,
moeten alle instellingen overgebracht worden naar het
geheugen van de DMX-player. Dit is in principe met één druk
op de knop te doen. Nadat de standen in de DMX-player zijn
opgeslagen, moet men nog wel een deurbeldrukker of een
pedaal op de juiste manier aansluiten die als Go-button werkt
om zo van lichtscène naar lichtscène te gaan.
De hardware
De DMX-player L is niet een echt kant-en-klaar product. Het
is een module die bedoeld is om in de elektrische installatie
van bijvoorbeeld een disco, een museum of een restaurant
ingebouwd te worden. Dat neemt niet weg dat we de module
ook in een koffertje kunnen inbouwen. Veel werk is dit niet.
De module is voorzien van kroonsteentjes waar de draden
voor de voedingsaansluiting en de DMX-kabel op aangeslo
ten worden. De player is zowel met een Go-button als met
een toetsenbord te bedienen. Daarnaast zijn er verschillende
uitbreidingen mogelijk, waarvoor men terecht kan in de
handleiding.

Figuur 1. De DMX-player

Figuur 2. Software DMX-Configurator

In het gebruik
Ik kreeg de DMX-player L als module aangeleverd met een
voeding, alle software en een connector voor het aansluiten
van het toetsenbord. Alleen voor de 3- of 5-polige XLR voor
de DMX-aansluiting moest ik zelf zorgen. Na al het aansluiten
was de software aan de beurt om te installeren. Bij mij liep dit
niet echt gemakkelijk. Niet alles verliep geheel automatisch,
want een paar drivers moest ik handmatig installeren. Maar
wanneer de software eenmaal is geïnstalleerd, werkt alles
heel vanzelfsprekend. Alle hardwareparameters en gewenste
scènes zijn snel ingesteld, mede omdat je ziet wat je doet.
Tot slot
Door zijn goede eigenschappen is de player goed te gebrui
ken in de poppenkast. De prijs van de player is zeer inte
ressant. Voor nog geen €100,- exclusief BTW heeft men de
basisuitvoering zonder behuizing, voeding en toetsenbord.

Figuur 3a. De aansluitingen
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Wat is DMX?
Al jaren worden dimmers en
lichtregeltafels met elkaar
verbonden via een zogenaamde
DMX-verbinding. Op internet is
veel informatie te vinden over
de werking en het aansluiten
van DMX, bijvoorbeeld op YouTube in dmx for beginners.

Figuur 3b. De aansluitingen

Voor nog geen € 50,- meer heeft men de player compleet en is
hij in te zetten voor de voorstellingen.
Wat blijft is het gegeven dat het een module is voor inbouw in
een installatie. Wie hier moeite mee heeft, kan bij de leveran
cier misschien terecht en anders ben ik bereid om mee te den
ken. Zeker wanneer een aantal leden van de NVP tegelijkertijd
besluiten om de module te gaan gebruiken.
Voor meer informatie: www.dmx4u.nl
www.bollekater.nl
www.muzen.nl

Wat mag het kosten?

Figuur 4. Een voetschakelaar
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Apparatuur voor het regelen van de verlichting in een voorstelling kan heel duur zijn,
maar op de tweedehandsmarkt is nu veel
voor een appel en een ei te koop. Theaters
zijn op dit moment aan het overschakelen
van conventioneel licht naar LED-licht. Dit
betekent dat een gebruikte dimmer of theaterlamp voor weinig geld te krijgen is. Op
Marktplaats snappen veel verkopers nog niet
dat hun apparatuur niets meer waard is en
worden producten aangeboden voor prijzen
van 10 jaar geleden. Een dimmer met vier
kringen heb ik een paar jaar geleden al gekocht voor ca € 25,- en een PAR56 compleet
met lamp, stekker en filterframe voor € 5,-.
Ook LED-lampen hoeven geen vermogen te
kosten, maar pas op voor Chinese producten.
Ik heb onlangs een DMX-LED-par gezien voor
ca € 12,-. Zelf heb ik hele goede ervaringen
met de LED-parren van Stairville (te koop bij
Thomann). De LED Par 36 COB RGBW 12W
is vooral voor poppenkasten erg geschikt
gezien zijn afmetingen. Met de lamp zijn alle
kleuren van de regenboog te maken waarmee het gebruik van filters niet meer nodig
is. Daar komt bij dat een LED-lamp niet warm
wordt en dus veel gemakkelijker een plekje
kan krijgen in onze poppenkast.

21 maart Wereld
Poppentheater Dag
Frans Hakkemars
Waarom een Wereld Poppentheater Dag? Sinds wanneer bestaat er zo’n dag? Wordt er op
die dag iets speciaals gedaan? Wat is de betekenis? Op welke manier kan de viering van een
Wereld Poppentheater Dag bijdragen aan het bekendmaken van poppentheater als een volwassen theater- en kunstdiscipline voor jong én oud? Hoe kun je zelf actief meedoen om de
dag in je eigen omgeving en netwerk jaarlijks tot een succes te maken? Eén van de vier Nederlandse UNIMA-councillors en redacteur Frans Hakkemars geeft tekst, beeld en uitleg.
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juridische belangen van professionele poppentheateractivi
teiten over de hele wereld,
-	 het bewaren, onderhouden en verder ontwikkelen van de
poppentheaterkunst,
-	 het inzetten van het poppentheater in het onderwijzen van
ethische en esthetische waarden,
-	 het poppentheater kan deelnemen in het werk van interna
tionale organisaties die vergelijkbare doelen hebben.”

Als je op Wikipedia of Google gaat zoeken naar erkende
(inter)-nationale themadagen en -weken (niet te verwarren
met feest- en gedenkdagen) dan zie je al snel dat het aantal
veel groter is dan de 365 dagen en 52 weken die het jaar telt.
Het is een voortdurend gevecht om aandacht in de media
voor allerlei meer of minder belangwekkende onderwerpen.
Geschiedenis
Het idee om een Wereld Poppentheater Dag (World Pup
petry Day) te vieren kwam voor het eerst ter sprake op het
18e UNIMA congres in Magdeburg in 2000. Het voorstel elk
jaar Wereld Poppentheater Dag te vieren op 21 maart, een
initiatief van de huidige voorzitter, de heer Dadi Pudumjee uit
India, werd aangenomen op de Councillorsmeeting in Atlanta
in 2002. De eerste Wereld Poppentheater Dag vond plaats in
2003 en sindsdien stijgt de dag jaarlijks in populariteit. Tegen
woordig wordt het over de gehele wereld gevierd.
Waarom een Wereld Poppentheater Dag?
UNIMA is de oudste theaterorganisatie ter wereld. Deze
niet-gouvernementele organisatie werd in 1929 in Praag
opgericht en heeft een adviserende status bij de UNESCO. Met
meer dan 90 nationale centra over de hele wereld dragen de
7.000 leden bij aan de ontwikkeling en verspreiding van de
kunst van het poppentheater. De organisatie bevordert vrede
en wederzijds begrip, evenals de fundamentele rechten van
de mens, zoals gedefinieerd in de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens van 10 december 1948.
UNIMA is een platform voor uitwisseling tussen liefhebbers
van poppentheater van over de hele wereld: poppenspe
lers (zowel professionals als amateurs), diegenen die anders
werkzaam zijn in het veld (onderzoekers, academici, historici,
auteurs, leraren, studenten, en dergelijke). Het lidmaatschap
van de UNIMA verloopt via de nationale UNIMA-centra van de
bij de Verenigde Naties aangesloten landen. Als er in je land
nog geen nationaal UNIMA-centrum is, kun je met minimaal
10 leden zelf een aspirant UNIMA centrum oprichten.
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Officiële erkenning door UNESCO en Verenigde Naties
Er is een actie gaande om de Wereld Poppentheater Dag offi
cieel erkend te krijgen bij de Verenigde Naties. De formulering
van de aanvrage luidt ongeveer als volgt: “Op deze speciale
dag kan over de hele wereld duidelijk gemaakt worden dat
poppentheater ingezet kan worden ter bevordering van
onder andere:
- het garanderen van de democratische, economische en

UNESCO Nederland
De aanvraag voor een Wereld Poppentheater Dag verloopt
via de nationale afdelingen van de UNESCO. Elk land dat lid is
van de VN is verplicht een nationale Unesco Commissie in te
stellen. De Nederlandse Commissie is opgericht in 1947. De
leden zijn deskundig op vier werkterreinen: Onderwijs, We
tenschap, Cultuur en Communicatie & informatie. Een bureau
ondersteunt de Commissie. Wereldwijd zijn er bijna twee
honderd van dergelijke Commissies. Dit netwerk van perma
nent aan de organisatie gelieerde experts is uniek binnen de
familie van VN-organisaties. Unesco onderstreept hiermee de
noodzakelijke inbreng van de civil society om haar doelstel
lingen te kunnen verwezenlijken. De Nederlandse Commis
sie krijgt haar financiering van de rijksoverheid (Ministerie
van OCW), maar de commissieleden, de experts waarmee ze
samenwerken en het ondersteunende bureau, opereren onaf
hankelijk. Andrée van Es is de huidige voorzitter van UNESCO
Nederland. De Nederlandse Commissie telt maximaal elf
leden. Nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie
van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed dat in crisissituaties
verkeert, wetenschap voor duurzame ontwikkeling en pers
vrijheid. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig
met de Unesco-cultuurconventies, de Duurzame Ontwikke
lingsdoelen (SDG’s) en diversiteit en inclusiviteit.
Enthousiasme in Nederland kan nog groeien
Op de vraag vanuit de NVP-UNIMA om de officiële erkenning
van de Wereld Poppentheater Dag op 21 maart te ondersteu
nen gaf de Nederlandse UNESCO als antwoord dat dit niet
hoog op hun prioriteitenlijst stond. Zij vonden dat er al een
overaanbod van dergelijke dagen is en verwees door naar het
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Het
VIE heeft de vraag intern besproken, en vroeg zich af waarom
bij ondertekening van de petitie de ene branche wel en de
andere branche geen officiële erkenning zou krijgen? Uit het

werkveld van de theatersector
kwamen wel enkele enthou
siaste reacties. Als we echter
het belang van poppentheater
voor kunst, cultuur en educatie,
voor het vertellen van verhalen
met objecten, belangrijk ge
noeg vinden, zullen we het zelf
ter hand moeten nemen.
Wat doet de internationale
UNIMA?
Elk jaar kiest de UNIMA een
thema. Sinds 2003 wordt er
jaarlijks een kunstenaar uitge
nodigd die een brief met een
boodschap schrijft. Deze brief
wordt wereldwijd verspreid
in de verschillende landen
door de nationale centra, voor
Nederland is dat de NVP-UNI
MA. Kunstenaars die zo’n brief
hebben geschreven zijn onder
andere Michael Meske, Dario
Fo en Joan Baixas. Tot nu toe
hebben 15 poppentheater-ex
perts uit alle continenten een
brief met een boodschap
geschreven. Een interessante kennismaking met poppenthea
ter wereldwijd. Je kunt ze allemaal lezen op de internationale
website van de UNIMA in de talen Engels, Spaans en Frans.
De boodschap van Wereld Poppentheater Dag 2019 wordt
rond 21 maart vrijgegeven. De NVP-UNIMA zal de tekst in het
Nederlands vertalen. De laatste jaren wordt ook een kunste
naar gevraagd een poster te maken. De poster van dit jaar is
inmiddels bekend en met Nederlandse tekst te downloaden
via de website van de UNIMA.
Aan alle 7000 UNIMA-leden wordt gevraagd zelf of met hulp
van anderen (bijvoorbeeld kinderen die een voorstelling zien
of een workshop volgen) een poppentheateractiviteit op
die dag over het thema te organiseren. Op die manier kun
je extra PR creëren voor het belang van poppentheater. Met
de ontwikkeling van de technologie worden foto’s, posters,
video’s, en dergelijke makkelijker in meer talen verspreid. Elk
jaar raken meer media, meer landen, meer mensen en meer
activiteiten betrokken bij de Wereld Poppentheater Dag. Zo
is er ook een aparte internationale Facebook-pagina World
Puppetry Day. De UNIMA zoekt ook aansluiting bij ASSITEJ,
het professionele Jeugdtheater, dat de wereldtheaterdag voor
kinderen jaarlijks op 20 maart viert door de actie om op die
dag een kind mee naar het theater te nemen. Het Internatio
nal Theater Institute (ITI) viert de Wereldtheaterdag jaarlijks
op 27 maart. Samen organiseren de drie theater-organisaties
de jaarlijkse week van het theater van 20-27 maart. Daarnaast
wordt er jaarlijks op 20 maart een Wereldverteldag gehouden
(World Storytelling Day).
Mijn ervaringen
Zelf kan ik me herinneren dat ik in het Noorden van het land
in Annen bij Ennadien Blink op Wereld Poppentheater Dag
mijn solo-voorstellingen heb gespeeld. Door mijn councillor
schap ben ik de laatste jaren zelf meer actief geraakt. In 2017
werd er door de UNIMA gevraagd tekeningen van kinderen
in te sturen, die ze gemaakt hadden naar aanleiding van een
voorstelling die ze op 21 maart gezien hadden. Ik speelde op
die dag met Kooman-poppentheater de voorstelling Zeven
slapers en de leerlingen van de basisschool de Caeg in Obdam
hebben diverse tekeningen gemaakt die ik heb opgestuurd
naar het kantoor van de UNIMA in Charleville-Mézières. Daar

zijn vele tekeningen verzameld en opgehangen tijdens het
wereldpoppentheaterfestival en de inzendingen werden per
leeftijdscategorie bekroond met oorkondes.
In 2018 vroeg de UNIMA filmpjes in te sturen van groepen
mensen die met een pop de tekst inspraken ‘Together we cre
ate the movement’. Ik heb een kort filmpje gemaakt van een
improvisatie van Jan Klaassen met mijn studiegenoten Spaans
op de Volksuniversiteit.
Cat puppet parade in 2019
Naar een idee van UNIMA Canada is het thema in 2019
‘kattenparade‘. De UNIMA vraagt haar leden kattenfilmpjes
te maken en geeft daarvoor ook suggesties op haar website.
De NVP-UNIMA zou het waanzinnig vinden wanneer wij een
grote hoeveelheid filmpjes kunnen aanbieden!
Zelf heb ik aansluiting gezocht bij al bestaande lokale soci
ale activiteiten door in samenwerking met buurtcentrum
Videt en dorpsinitiatief Samen aan de Amstel in Uithoorn
en Droomtheater Rotterdam een Poezenparade met scha
duwtheaterworkshops voor kinderen en hun begeleiders te
organiseren. Zo verbind ik een kleinschalig plaatselijke initi
atief met de grote wereld. We kunnen elkaar bottom-up en
topdown versterken, informeren en inspireren. De kunst van
het elkaar verhalen vertellen op zoveel verschillende manie
ren, in zoveel verschillende landen, werelddelen, culturen en
door alle tijden heen, is wat ons mensen met elkaar verbindt.
Op 21 maart 2019 presenteert de internationale UNIMA alle ingezonden film
pjes in een lange Cat Puppet Parade. Voor verdere informatie en deelname zie
www.unima.org/en/make-your-cats-parade-for-world-puppetry-day-2019/
Er is ook een aparte World Puppetry Facebook pagina:
www.facebook.com/WorldPuppetryDay/
De Nederlandse versie van de poster kan gedownload worden via
www.unima.org/en/tools/get-the-poster-for-world-puppetry-day
Filmpjes aan het NVP-UNIMA bestuur worden in de Nieuwsbrief gepubli
ceerd. Deel ze zelf op de Facebook NVP-UNIMA ledenpagina en organiseer
een activiteit op 21 maart. Het POPU organiseert een lezing door Abe over
het gebruik van sprookjes. Bewonder de filmpjes op 21 maart en lees de
boodschap van een kunstenaar.
www.unesco.nl/nl/nederlandse-unesco-commissie
www.unima.org zoekwoord: World Puppetry Day
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Het maken van een handpop-kop
met piepschuim en papier-maché
Tekst en foto’s
Alexander Bauwens
Na de fotoreportage van Koos
Wieman in WP 3, 2018 vroeg de
redactie of ik een fotoreportage
wilde maken over hoe ik mijn poppen maak. Nu maak ik verschillende
poppen en met heel verschillende
technieken. Maar dit is een gemakkelijke en bruikbare techniek om
eens te proberen.

1. Voordat ik een pop ga
maken begin ik met het
tekenen van een ontwerp
schets. Dan heb ik houvast,
weet ik waar ik naar toe wil
werken en wordt het leuke
boerenmeisje niet toch een
heksje.

6. Met een boormachine en een speedboor maak ik, iets
schuin een halsgat van ongeveer 7 cm diep in de piep
schuimkop. Iets schuin omdat zo de pop straks naar bene
den kijkt. Op de boor heb ik met plakband aangegeven tot
hoe diep ik moet boren.

8. Je krijgt hierdoor een heel stevig halskokertje dat exact tot
op het tweede kootje van je wijsvinger past. Voor iedereen
is die maat dus anders. Een keertje uitmeten en noteren
voor alle volgende keren.

2. Voor het maken van de basis van de kop heb ik de volgen
de gereedschappen nodig: dunne zaag met fijne tanding,
een stanley rasp, scherp mes en boormachine met speed
boor 18 mm.

3. Voor de basis gebruik ik XPS-schuim. Dat is hard, blauw
(soms geel of groen) schuim dat bij het verwerken zaagsel
geeft en niet die vervelende statische witte balletjes van
‘gewoon’ piepschuim. Eerst dus een blokje ter grootte van
de kop zagen.
10. Even een uitstapje. Als je geen handpop wilt maken maar
stok-, draad- of tafelfiguur, dan moet je een andere hals
maken. Bijvoorbeeld eentje van (beuken) rondhout. In dit
geval twee stukken van 70 mm met een doorsnede van 20
mm. Beide stukken boor ik voorzichtig 10 mm in met een
(forstner)boor van 16 mm en daarna door en door met een
5 mm boor.
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4. Dat vierkante blok afschuinen aan alle kanten. Meestal
met de zaag soms met het mes. Voordeel van piepschuim
is dat het heel licht is.

5. Die grove basisvorm kun je met de rasp en eventueel met
schuurpapier gladder maken en tot de gewenste vorm
bewerken. Kijk vooral ook naar de voorkant, naar wat de
gezichtskant van je kop moet worden.

12. Deel A van dat gewricht met
elastiek lijm je met houtlijm
in de kop. Later als de kop
helemaal klaar is zet je de
kraal en deel B er aan.

7. Voor de hals maak ik een kokertje van een strook 200
grams-tekenpapier. Hoogte 90 mm en lengte 300 mm
(langste kant van A4). Ik teken een lijn op 57 mm (= de
omtrek van mijn wijsvinger) daarna rol ik de korte kant om
mijn vinger en lijm dat vast op de strook op de getekende
lijn. Rol en lijm daarna de rest van de strook eromheen.

9. Lijm het kokertje met witte houtlijm in de kop. Laat een
nachtje drogen dan zit het muurvast.

11. Neem een stuk rond elastiek van 4 mm en een lengte van
250 mm. Knoopje erin, door deel A. Dan een houten kraal
van 20 mm en daarna deel B. Zo krijg je een soort houten
kogelgewricht.
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20. Daarna plak ik die
onderdelen met een
lijmpistool op de kop. De
naden werk ik af door ze
te beplakken met een
extra laagje plakband.

13 Voor het versterken van de piepschuim basis werk ik graag met
papieren plakband. Dat is verkrijgbaar in rollen en in twee kleuren,
bruin en wit. Ik snij zo’n rol in de breedte door met een stanleymes en
krijg zo stroken, die ik vervolgens in stukjes knip.
Het papieren plakband is onder meer te krijgen bij Van der Linde,
schildersbenodigdheden. Winkel: Rozengracht 38, Amsterdam, Kan
toor, magazijn, verkoop: Flevolaan 60c, Weesp, 0294 415150, www.
vanderlindewebshop.com. Bestelnummer wit papieren plakband
7503000, bruin 7503060 (staat vaak niet in de webshop, maar dan
vermelden bij opmerkingen). Levert door heel Nederland.

14. Maak de stukjes plakband op een spons vochtig en beplak
overlappend de basis van je pop helemaal met een kleur
plakband. (Een badspons past feilloos in een bak van een
liter ijs.) Kan natuurlijk ook met (kranten)papier en (be
hangers)plaksel (=papier-maché). Maar dit is sneller droog,
schoner en veel harder.

15. Herhaal dit met de andere kleur plakband en daarna
herhalen tot het gewenste aantal lagen is bereikt. 4 lagen
is stevig, 5 beter en 6 lagen is hard. Na 24 uur helemaal
droog en klaar om verder te verwerken. Vanaf hier kun
je de basis met papier-maché afmaken of bekleden met
textiel of ander materiaal. Ik kies dit keer voor papier.

Bestuur NVP-UNIMA:

21. Je kunt er nu voor
kiezen om de kop
verder fijn af te werken
door het te schuren en
eventueel te beplakken
met dun (vloei)papier.
Vaak hou ik de kop grof.
Het geeft wat struc
tuur. Schilder de kop
helemaal in één kleur
met acrylverf. Voor nog
meer structuur kun je
zand, zaagsel of een
ander medium aan de
verf toevoegen.

17. Daarna worden de beplakte neus met het lijmpistool op
de kop geplakt en de plaats voor de ogen bepaald. Dit
keer zwarte steekogen maar het kunnen alle soorten kra
len, knopen of ogen zijn.

23. Natuurlijk maken haar en accessoi
res een kop helemaal af. Een beetje
oudere, agressieve punker was de
bedoeling...

34

18. Voor de verdere vormgeving van de kop knip ik uit plat
karton (van links naar rechts) twee oogleden, een kin/
mond en twee oren. Het karton buig ik voor in de vorm.
Even passen op de kop natuurlijk.

19. Ook deze onderdelen beplakken met (heel kleine) stukjes
papieren plakband. Meestal is 3 laagjes wel voldoende bij
kleine onderdelen.
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22. Met contrastkleuren (lichter en
donker) geef je wat meer diepte aan
het gezicht van je pop. Highlights
en schaduwen geven de kop meer
karakter.

16. Voor de verdere afwerking begin ik altijd met de neus. Dit
keer snij ik die uit piepschuim. Kan ook met een propje
papier of een kraal enz. Voordeel van piepschuim is dat
het licht is en goed te bewerken. Neus ook beplakken met
(kleine) stukjes papieren plakband.
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