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Foto omslag: 
‘Fuller Amarillo’ van La Llave Maestra
Foto Andres Olivares Een overzicht

Op het 6e Internationaal Microfestival in 
Dordrecht hield Rieks Swarte zijn lezing 
‘Vliegende zwagers’. Een hartenkreet, 
tevens een ode aan de verbeelding en een 
oproep om buiten de lijntjes te kleuren.
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In de visie van Margot Wouterse van 
Speelpleziermethodiek ontwikkelt een 
kind zich door te spelen. Primair is dat een 
lijfelijke ervaring, waarbij poppen een 
belangrijke rol kunnen spelen.
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Jan Klaassen heeft zich stevig genesteld in 
het Nederlandse collectieve bewustzijn. De 
precieze herkomst van de rebelse poppen-
kastfiguur - en van zijn twistzieke echtge-
note Katrijn - is echter in nevelen gehuld. 
Judith Marseille gaat zijn herkomst na.
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Ila van der Pouw speelt ‘Klokkenluider van de 
Notre Dame’, een oud verhaal met een mo-
derne twist. Marla Kleine schrijft over haar: 
‘Iedere voorstelling die zij maakt, valt steeds 
weer op door de zorgvuldigheid. Daarbij 
komt de rust. Een verademing in deze tijd van 
‘snel, sneller, snelst’.
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In het Museum voor de spelende mens in 
Deventer staat een Interactieve installatie 
van TAMTAM objektentheater opgesteld. 
Tuur Devens ging er kijken, vond het 
vindingrijk en uitdagend. Het speelplezier 
spatte ervan af.
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Peter Vermaat, hoofdredacteur

La Llave Maestra, een poppentheater uit Chili, 
brengt ‘Pareidolia’. Een mix van figuren, dans, 
verfijnde lichaamsbeweging, uitgekiende 
lichtregie, objecten die je in een surrealisti-
sche wereld onderdompelen. Met eenvoudig 
materiaal als papier en folie roept het een 
fantasievolle werkelijkheid op. 
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De spelende 
mens

Peter Vermaat

Oorspronkelijk zou dit nummer gaan over 
de betekenis van het poppenspel voor de 
educatie, maar geleidelijk aan verschoof 
het thema naar de spelende mens. En 
gelukkig maar. Het gevaar van de eerdere 
benadering is toch, dat het poppenspel 
gezien wordt als een middel tot iets anders 
in de opvoeding. Maar als spel heeft het 
een waarde in zich. 

Niemand heeft dat zo duidelijk laten 
zien als de historicus Johan Huizinga in 
zijn bekende werk Homo Ludens, proeve 
eener bepaling van het spel-element der 
cultuur. In dit werk uit 1938, dat nog im-
mer actueel is, ontvouwt hij de gedachte 
“dat menselijke beschaving opkomt en 
zich ontplooit in spel, als spel.” Of hij nu 
handelt of rechtspreekt, kunst maakt of 
bouwt, onderwijst of zorgt, in alles blijkt 
de mens primair een spelend wezen te 
zijn. Alleen zijn we het zicht hierop wat 
kwijtgeraakt. Spelen betekent niet dat 
alles ‘lollig’ is. Er bestaat ook een ern-
stig spel als schaken. Spelen heeft een 
doel in zich. De mens speelt, omdat hij 
spelen wil. Hij verbeeldt zich een nieuwe 
wereld, waarin hij zou willen wonen. Een 
kind weet al, dat spelen ‘doen alsof’ is: “Jij 
was de vader en ik was de moeder.” Het 
gebruikt hier spontaan de verleden tijd 
om een niet-werkelijkheid aan te geven, 
om daarmee vooruit te lopen op wat 
komen gaat. Deze niet-werkelijkheid kan 
ook een alternatief zijn voor een feitelijk 
onleefbare situatie. Juist doordat wij ons 
een nieuwe wereld verbeelden, schet-
sen we een blauwdruk voor een nieuwe 
tijd. Zou dat niet de taak van educatie 
moeten zijn in een tijd van toeslagenaf-
faire, zwarte lijst van fraudesignalering 
bij de belastingdienst, crisis in de zorg, 
op de woningmarkt, rond het klimaat en 
in de opvang van vluchtelingen?

In haar boek Niet voor de winst schrijft 
Martha Nussbaum, dat je een menselijke 
en menswaardige samenleving niet zo-
maar krijgt. Zij schetst een wereldwijde 
crisis in het onderwijs, die ten grond-
slag ligt aan al die andere crises, zoals 
economische of klimaatcrisis. In het 
onderwijs gaat het immers alleen maar 

om het zogenaamde ‘echte’ leren. Allerlei 
vormen van kunst tellen daar niet mee, 
maar worden eerder gezien als een 
luxeverschijnsel, een ‘pretpakket’. Wat 
echt is, vindt men in onderwijsland, is 
dat wat toetsbaar is. Terwijl het kind zich 
al spelend ontwikkelt, wordt er al zeer 
vroeg getoetst. Het resultaat van die 
toetsen is, dat de nieuwsgierigheid ver-
dwijnt en de demotivatie toeneemt. Op 
de middelbare school komen jongeren 
niet langer om te leren, maar alleen om 
met elkaar te chillen. De nog uitpuilende 
tas van de brugklasser wordt in de loop 
der jaren steeds leger, totdat de eind-
examenleerling nog amper een pen met 
zich meeneemt. Nussbaum pleit daarom 
voor een ander onderwijs, een waar 
plaats is voor de narratieve verbeelding. 
Zij omschrijft dat als “de vaardigheid om 
te bedenken hoe het zou kunnen zijn 
om in de schoenen te staan van iemand 
anders.” In een samenleving gaat het im-
mers om betrokkenheid en eerbied, om 
het inleven in een ander. En is nu juist 
niet het rollenspel en ook het poppen-
spel daar een ideale vorm voor?

Kortom: dit nummer pleit voor meer 
verbeelding, meer inleving, op weg naar 
een fantasievolle en vrolijke samen-
leving.
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Een ‘State of the art van het poppen-en- 
beeldend-theater in Nederland’ 2021

Vliegende zwagers
Rieks Swarte

Foto’s Rieks Swarte

Op 10 september 2021 hield Rieks Swarte een lezing bij de opening van het 6e Internationaal 
Microfestival in Dordrecht. Een hartenkreet en een ode aan de verbeelding vanuit het pop-
pentheater aan de Aardappelmarkt. Het stond in de krant en we zagen het op het journaal: 
drie superrijken staken elkaar de loef af met een reisje in de ruimte. Hoogtepunt voor Neder-
land was, dat een Nederlandse 18-jarige jongen mee de ruimte in mocht. Nou ja, mocht... er 
werd bij gezegd dat zijn vader er een onbekend bedrag voor betaalde. Ergens vernam ik dat 
dat bedrag drie miljoen was. Elf minuten duurde het reisje en ze waren één minuut gewicht-
loos geweest. Iedereen euforisch, maar waarom?

De kracht van theater
Hoeveel miljoenen moeten die ruimtetripjes van die superrij-
ken wel niet gekost hebben? Wat zou je met dat geld allemaal 
niet hebben kunnen doen? Ik denk dan meteen: blijf met je 
voeten op de grond of ga een baantje zwemmen, ervaar wat 
gewichtloosheid is en klaar. Dat geld had wat mij betreft, in 
één keer malaria uit kunnen roeien, of actueler, ervoor kunnen 
zorgen dat die mensen op deze aardbol die het niet kunnen 
betalen, in één keer waren ingeënt, waarmee de pandemie 
voorgoed bestreden zou kunnen zijn. Maar nee, foute hobby’s 
worden toegejuicht terwijl dat wat er echt moet gebeuren 
blijft liggen.

Een paar jaar geleden regisseerde ik twee jongens die iets 
maakten over ruimtevaart. Ze hebben er iets mee. Een 
beeldende voorstelling waarin gevlogen moest worden. Iets 
met gewichtloosheid. Ze hadden van alles bedacht, maar het 
begon nog niet echt te vliegen. Ik vertelde ze, dat ik in een 
voorstelling ooit iemand echt aan het vliegen had gekregen. 
Hoe dat dan ging? Dat ging ik ze niet vertellen, dat moesten 
ze zelf uitvinden. Ze werkten zich uit de naad en jawel op een 
dag, na hard werken vlogen ze. Hoe het kon, snap ik niet, maar 
het gebeurde. Ze vlogen. 
Waar Branson, Bezos en Whitesides miljoenen voor nodig 
hadden, lukte het hun in die repetitieruimte. De truc was, dat 
ik helemaal niet wist, hoe je kon theatervliegen. Maar doordat 
ik suggereerde, dat het kon, gebeurde het gewoon. Als je 
het zag, geloofde je werkelijk dat ze vlogen. Dus vlogen ze. 
Dat is de kracht van theater, dat je iets meemaakt, waar-
van je denkt dat het echt is, terwijl je weet, dat het niet 
echt kan zijn. 

Grandma
Wat deze acteurs uiteindelijk lukte, is voor een pop nog 
eens tien keer zo makkelijk. In de poppentheatervoor-
stelling Grandma, speelt Wensley Piqué, dat zijn oma 
op een telefoontje van haar kleinzoon wacht. Als ze in 
bed ligt, stijgt ze ineens langzaam op. Droomt ze, dat ze 
vliegt? Het lijkt erop, want ze zweeft door de kamer. Is ze 
het zelf? Of is het haar geest die vliegt? Wensley legt haar 
behoedzaam weer terug in bed en haalt voorzichtig zijn 
handen weg. En dan ligt ze stil. En langzaam dringt het tot 
ons door, dat ze dood moet zijn. Doordat ze kan vliegen, 
kan ze ook nog eens een keer veel doder liggen dan een 
toneelspeler dat ooit zou kunnen. Allemaal twijfels in je 
hoofd over wat je eigenlijk ziet. Suggesties, open vragen. 
Wat is waar?

Stel
Als toeschouwer ben je bij het poppentheater hard aan 
het werk. Je moet er zelf voor zorgen, dat dode dingen 
levend worden, en echt. Dat is precies, wat deze vorm van 
theater zo bijzonder maakt. Want poppen kunnen zoveel 
meer dan toneelspelers. Vliegen bijvoorbeeld. Alles heeft 
te maken met de suggestie, dat iets waar is. We geloven 
in wat we zien, terwijl we ook weten, dat het een spel is, 
dat met ons gespeeld wordt en dat wij het zelf zijn, die de 
suggestie voor even tot waarheid maken. Ik denk, dat toen 
de wereld met zijn zwaartekracht geschapen werd, de 
schepper of bedenker of de evolutie, ook het vermogen 
tot geloven voor ons mensen heeft bedacht. Niet als een 
waarheidsgegeven, maar als een stuk gereedschap om 
ons te kunnen ontwikkelen. 

Stel, je bent wetenschapper en je vermoedt dat iets wáár is, 
dat nog niet als waarheid te boek staat. Je heet Einstein en je 
bedenkt een relativiteitstheorie. Wat Einstein had ontdekt, zat 
alleen nog maar in zijn hoofd als mogelijkheid. Maar was het 
waar? Dat was de vraag. Om even te doen alsof, totdat het echt 
waar geworden is, had hij dat geloof nodig als gereedschap. 
Hij nam áán dat zijn idee waar was en kon verder met zijn 
zoektocht naar bewijsvoeringen om zijn stelling tot waarheid 
te maken. (Geloof is tussen haakjes heel iets anders dan wat 
heel wat volksstammen ons doen geloven, dat het heilige 
geloven per definitie waar is. Want dat is niet waar.)

Wacht even, terug naar af...
Mijn verhaal zou toch gaan over hoe moeilijk nieuwe makers 
van nu het hebben om een leven in de kunsten op te bou-
wen? Een opleiding voor poppen-en-beeldend-theatermakers 
hebben we hier niet. Wat moet je dan als aanstormende in het 
vak, met je overvloed aan talent en verder gebrek aan alles? 
Hoe verruim je dan je blik, als je alles maar in je eigen bubbel 
moet uitvinden? 

Rieks Swarte in werkkleding

De Jan Klaassenkop van de familie Swarte
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Hoe worden je mogelijkheden aangedragen, leer je je talenten 
ontwikkelen en leer je je eigen tekortkomingen en je kracht? 
Als er geen opleidingen voor poppen-en-beeldend-theater-
makers zijn, wie leert je dan hoe verbeelding werkt, wat waar 
is? Of beter: waarachtig. En vooral: Wie leert je, hoe je buiten 
de lijntjes moet denken om tot de essentie te komen van wat 
jij de wereld wilt vertellen? 

Buiten de lijntjes
Een onderwijzer op de lagere school gaf ons een keer geen ge-
woon huiswerk mee, maar stuurde ons weg met een puzzel: Je 
tekent drie keer drie stippen, zodat je een vierkantje krijgt van 
negen stippen met een stip in het midden. En hij tekende het 
voor.  Hij gaf ons de opdracht: Probeer nu thuis om met vier 
rechte lijnen, die aan elkaar vastzitten, alle stippen te doorsnij-
den. Ra ra hoe gaat dat? Ga het maar doen.

      
Protest vanuit de klas, maar de meester had gelijk. Nergens 
was gezegd dat je niet buiten de lijntjes had mogen tekenen, 
meer nog: het was juist de bedoeling om buiten de lijntjes 
te gaan om tot de oplossing te komen. Dat was wat hij ons 
wilde leren. Dit was de beste les, die ik tot dan toe op deze 
Spaans-benauwde griezelig katholieke konkelfoes koorkna-
penschool in Haarlem had geleerd: “Denk buiten de lijnen.” 
Tijdens je vakopleiding in de kunsten moet je leren buiten de 
lijnen te denken om tot een goed kunstwerk te komen. Buiten 
de lijnen denken geeft je verbeeldingskracht, ruimte. Om die 
ruimte en verbeelding te ontdekken hebben jonge honden 
oude rotten nodig. 

Gebrek aan verbeelding: het zwagerprobleem
Toen we lang geleden op tweede kerstdag de poppenvoor-
stelling Potters beesten speelden, had een bakkersfamilie uit 
Haarlem met vijf dochters de tweede en derde rij afgehuurd. 
Daar zaten ze dan met z’n allen: pa, ma, vijf dochters, vijf zwa-
gers en een trits kinderen. Wat er gebeurde was bizar. Terwijl 
de hele zaal meeleefde met het lot van konijnen, dassen, 
vossen, muizen en weet ik niet wat, kregen we de zwagers niet 
mee. Ze wilden niet. Het lukte ons niet om ze aan het lachen 
te krijgen, en zelfs tijdens de hilarische slotscène, waar de 
spelers verkleed als muizen een levensgroot poppenhuis naar 
de gallemiezen hielpen, konden de zwagers er als enigen niet 
om lachen. Ze deden niet mee aan het spel tussen spelers en 

publiek. Voor hen was het gewoon niet echt. 
Voor hen was het pas echt, als het ook echt 
geweest was. Het waren van die mannen die 
als jongetjes bij een voorstelling voortdu-
rend denken: “Ik weet hoe ze dat doen.” Maar 
gaat het daarom in het theater? Nee dus.
Sindsdien heet het niet mee willen gaan in 
de verbeelding door mannen dan ook het 
Zwagerprobleem.

Langs andere boeg
Waarmee maar gezegd wil zijn, dat de 
verbeelding een heel belangrijk onderdeel 
is van het menselijk bestaan en dat pop-
pen-en-beeldend-theater daar enorm in 
excelleert. Waarmee maar gezegd wil zijn, 
dat een kunstvorm als poppen-en-beel-
dend-theater van groot belang is voor de 
menselijke geest. Wetenschap en kunst zijn 
aan elkaar verwant. Einstein speelde viool en 
vertelde voortdurend moppen. Hij koesterde 
de verbeelding als geen ander, in het besef 
dat verbeelding het vermogen is om iets als 
voorlopige waarheid aan te nemen. 
Waarmee maar gezegd wil zijn, dat er een 
gegronde reden is om poppentheater te 
koesteren. Want bij geen andere kunst is het 
mogelijk om mogelijkheden te scheppen, 
die je eerst niet voor mogelijk had gehou-
den. Mogelijkheden die je bijvoorbeeld op 
een relativiteitstheorie kunnen brengen of 

die je kunnen laten vliegen. Je zou toch denken, dat het in het 
algemeen belang van de mensheid is, als we poppen-en-beel-
dend-theater zoveel mogelijk zouden honoreren, met daaraan 
meteen vastgekoppeld een plek om dat prachtige vak ook 
te kunnen leren. Je zou toch denken dat poppen-en-beel-
dend-theater als theatertak serieus genomen zou moeten wor-
den, althans door diegenen die het land besturen en zeggen 
het beste met de mensen voor te hebben. 

Maar ja... Hoe komt het dan, dat men in Den Haag zo laat-
dunkend doet over de sector? Tien jaar geleden is het alweer, 
dat cultuurstaatssecretaris Halbe Zijlstra drastisch kapte in 
het cultuurbudget. Dat was toen slechts een half procent der 
rijksbegroting en dat kon best nog een onsje minder. Want 
Rutte I vond het niet nodig dat linkse hobby’s betaald moes-
ten worden uit rijksgelden. De ideologie van Rutte I, Rutte II, 
Rutte III, en naar ik vrees ook Rutte IV, is er een van Baat. Het 
moet baten, dus gaan we het niet betalen. Nadat ik een paar 
jaar geleden, hier op deze plek, de Wim Meilinkprijs kreeg, 
bedacht ik me, dat er op dit moment grote behoefte is aan een 
goede opleiding voor eenieder die zich in het vak van pop-
pen-en-beeldend-theatermaker wil bekwamen. 
Feike Boschma vond, dat je het vak het beste in de praktijk kon 
leren. En hem indachtig maakten Feikes Huis en ik een plan 
voor een grote poppentheaterproductie, waaraan we een aan-
tal lesblokken hingen om je in het vak te verdiepen. Iets met 
oude rotten en jonge honden. Laten we het voor het gemak 
maar even de poppentheaterschool noemen. Subsidie werd 
aangevraagd en die werd afgewezen. Te veel aanvragen, te 
weinig budget. Tegelijkertijd dreigde Feikes Huis zijn structure-
le subsidie kwijt te raken. 

Daar gingen we weer, ons vak werd weer eens niet seri-
eus genomen. Poppen-en-beeldend-theater is geevee-
dee geen liefdadigheidswerk! Het is een vak! In Den 
Haag vindt men het wel voldoende, dat jong aanstor-
mend talent met een jonge-makers-subsidie voor een 
tijdje aan het werk kan, waarna je de rest van je leven 
maar moet kijken, hoe je je brood verdient. Dankzij een 
extra 15 miljoen van het Fonds Podiumkunsten om alle 
positief beoordeelden alsnog aan geld te helpen, kreeg 
Feikes Huis toch nog geld voor de komende vier jaar en 
nu proberen we de Poppentheaterschool alsnog van de 
grond te krijgen in een gedecimeerde vorm. 

Intussen zitten wij theatermakers er maar mee. Gestig-
matiseerd als zijnde een linkse hobby, die afhankelijk 
zou zijn van het subsidie-infuus, houden de hoeders van 
het hysterisch kapitalisme zich intussen bezig met hun 
foute hobby’s door de formule 1 weer te laten racen op 
het circuit van Zandvoort, waarvoor een natuurgebied, 
op instigatie van Prinsje Nooitgenoeg, onherstelbaar is 
verbeterd. Of door schaamteloos ruimtereisjes te maken 
om één minuut te denken dat je écht vliegt. Ik weet, hoe 
ze dat doen. Door een onverantwoorde hoeveelheid 
fossiele energie te verbruiken. En door de verbeelding 
uit te schakelen en te denken dat dít dan ‘echt’ zou zijn. 
Hoe erg zwager kun je zijn?

Ik zeg jullie in volgorde van opkomst, wie er hier op 
de wereld het beste kan vliegen: de oma van Wensley 
Piqué staat op nummer één. Die twee jongens van Firma 
Draak staan op nummer twee. En het vliegen van die 
echte mannen in die raketjes heeft helemaal niets met 

vliegen te maken.

Zet verbeelding in gang
Oké, kunst maken kost geld, maar we leveren daarvoor heel 
wat moois af, dat niet in geld is uit te drukken! Zeg, laten we 
eens een keer niet bescheiden zijn. Zullen we ze eens voorstel-
len, dat ze de subsidies voor de kunsten moeten vertienvoudi-
gen? Dat is niet eens onrealistisch!

Stel dat...
Dan kunnen we naar behoren ons werk doen. Dan worden 
we naar behoren betaald. Dan kunnen we weer opleiden, een 
theaterinstituut met afdeling poppentheater terug in het leven 
roepen, serieus produceren, een serieus netwerk opzetten, een 
serieus publiek opbouwen, op de scholen het vak ‘theater’ in-
voeren, het vak verbreden, nieuwe technieken toepassen, over 
de grenzen kijken, out of the box denken, professionaliseren, 
volwassen worden en de wereld weer een stuk mooier maken.
Wij zijn al lang genoeg te meegaand geweest met bestuurders 
en regenten. Minder dan een half procent van de rijksbegro-
ting voor alle kunsten is echt heeeel weinig. Als wij kunste-
naars er zelf al meteen vanuit gaan, dat die vertienvoudiging 
onmogelijk is, dan denken we met ze mee en dus denken we 
de verkeerde kant op. Het is namelijk nodig! Niet voor de baat, 
maar om mooie dingen te maken. Om echt te kunnen vliegen!

Daarom: Omarm het absurde, trek je niets aan van de norm. 
Ga buiten de kaders tekenen, negen stippen en vier lijntjes. 
Waarom? Omdat het moet! Dank u.

De volgende ochtend keek hij naar de resultaten. Geen van 
ons had het raadsel geraden. Hij tekende de negen stippen op 
het bord, trok een diagonaal door het vierkant, van de hoek 
ging de lijn verder naar rechts en wat er toen gebeurde was 
het wonder: hij trok de lijn door tot buiten het vierkant om zo 
in staat te zijn ook de andere stippen te raken. Die truc herhaal-
de zich nog een keer en zo had hij alle stippen geraakt. 

Katrijn en Jan 

Rieks Swarte met een paardenhoed op zijn hoofd
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Interactieve installatie 
van TAMTAM in  
Speelgoedmuseum

Tuur Devens

Foto’s TAMTAM Objektentheater

Op de zolder van het Deventer Speelgoedmuseum stond nog een grote poppenkast. Mis-
schien konden ze daar iets mee doen. Dat voorstel werd resoluut afgewezen door Gérard 
Schiphorst en Marije van der Sande van het TAMTAM objektentheater. Het speelgoedmu-
seum veranderde in september 2021 in een museum voor de Spelende Mens. De installatie 
van TAMTAM zorgt voor veel spelplezier.

We betreden de Wunderkammer van het museum dat de 
grootste speelgoedcollectie van Nederland heeft. In twee 
sfeervolle koopmanshuizen uit de Hanzetijd kronkel je via 
trappen van de ene kamer naar de andere ruimte, van oud 
naar nieuw speelgoed, van modeltreintjes naar een mecha-
nisch tekenende clown uit de 19de eeuw, naar Kapla om zelf 
te bouwen, naar toverlantaarns en een wii-apparaat waar je 
je bewegingen kunt laten vastleggen op een print (als het 
apparaat werkt). En zoveel meer is er om je aan te vergapen en 
ook om te doen. Veel speelgoed van vroeger is er uitgestald, 
voor grootouders is dat vaak nostalgisch, voor kinderen een 
ontdekking. Zeker als je er zelf mee aan de slag kunt gaan. In 
de Wunderkammer, de eerste ruimte die je binnenkomt en die 
je overdondert met de gevulde uitstalkasten, word je geprik-
keld door wat je op een groot scherm ziet gebeuren. Handen 
leggen een kraaltje onder een kammetje, ze verplaatsten een 
draadje, schikken twee knopen, een gezichtje met oogjes, en 
dan maken andere handen met een halve cirkel van knopen 
er een persoon met baard van. Twee driehoekjes als oren ver-
anderen het portret in een kat. Naast het scherm tilt plots een 
pluchen aap zijn arm op. Je ziet tegen het plafond een touw 
schuiven. Trekken aan dat touw zorgt voor de beweging. Wie 
doet dat? Je kijkt naar boven, achter het muurtje van een open 
tussenverdieping zie je een kind dat aan het touw trekt, en je 
ontwaart achter haar nog andere kinderen. Je gaat naar boven. 
Twee kinderen staan aan een wandtafel, twee bakken met 
spulletjes en prulletjes staan naast hen. Ze grabbelen er een 
tandenborstel, een knoop, nog een grotere knoop, een draadje 
uit, overleggen waar ze wat gaan leggen, veranderen, opnieuw 
en opnieuw, becommentariëren elkaar, ‘zie je wat ik zie?’

Het credo van TAMTAM
Boven de werktafel hangt ook een schermpje met ‘instructies’. 
Het is een filmpje met richtlijnen, geen handleiding, het blijft 
bij Kijken, Zoeken, Vinden, Denken, Proberen, Veranderen... 
Het internationaal geroemde TAMTAM objektentheater huist in 
Deventer. Toen de stad zijn speelgoedmuseum ging vernieu-
wen, lag het voor de hand dat TAMTAM voor een interactieve 
creatieve installatie zou zorgen voor kinderen, voor spelende 
mensen. Boven het ‘instructie’scherm staat het TAMTAM-credo 
op de muur geschreven: “alles kan iets anders worden, een 
dopje wordt oog, zon, maan of pannenkoek,
een roestige spijker speelt arm, been, boom of bodem van de 
zee, speelgoed voor je fantasie.”
Elk speelgoedje, van grote constructies tot kleine tolletjes, is 
ooit ontstaan doordat kinderen en grote mensen, die kind zijn 
gebleven, hun fantasie op een object lieten inwerken en er 
mee aan de slag gingen.

Voorwerpen op auditie
Voor TAMTAM kan elk weggegooid, kapot object dat weerloos 
achterblijft, van waarde zijn. Stukjes metaal, een duikbril met 
een gebarsten glas, een gedeukte theepot, je kunt het zo gek 
niet bedenken, alles kan voor een voorstelling dienen. De 
objecten moeten wel eerst een ‘auditie’ ondergaan, voordat ze 
gecast worden voor een productie. 
In Roestige Spijkers & Andere Helden waren er naast roestige 
kromme en rechte spijkers, ook stukjes karton, stukjes metaal, 
afgedankte werkhandschoenen, propjes ijzerdraad en zo veel 
meer. Op een werktafel vormen Gérard en Marije constant 
met de prulletjes allerlei taferelen. Zo verandert een mannetje 
in een kasteel. Dat vormenspel wordt groot geprojecteerd 

op een scherm, en ondersteund door een soundscape. Het is 
een heerlijk spel van metamorfosen. Die productie was het 
uitgangspunt van de installatie in het vernieuwde Speelgoed-
museum. Roestige spijkers en stukjes ijzer met scherpe kantjes 
waren natuurlijk te gevaarlijk voor kinderhanden, vandaar dat 
de voorwerpen die uit de bakken gegraaid kunnen worden, 
veilig en kindvriendelijk zijn. Zo zijn ze het materiaal om helder 
verhalen te vertellen met objecten. Jong en oud zie je spelen.

Ecce homo ludens!
De mens droomt, fantaseert, creëert beelden en verhalen, de 
mens speelt. De homo sapiens, onze voorouder, was al een 
homo ludens, en dat is hij nu nog steeds vanaf zijn geboorte. 
Dat vertelde Johan Huizinga al 90 jaar geleden. Een baby, een 
peuter communiceert al door het aanwijzen van voorwer-
pen, door ernaar te graaien, ermee te gooien, nog voordat hij 
met taal zijn wensen kenbaar maakt. Zo moet dat ook bij de 
oermensen geweest zijn, en in diens culturele evolutie is hij, 

“Alles kan iets anders worden, 
een dopje wordt oog, zon, maan of pannenkoek,

een roestige spijker speelt arm, been, boom of bodem van de zee,
speelgoed voor je fantasie.”

Wat je op een groot scherm ziet gebeuren...
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zij, hun blijven spelen. - Meer nog: volgens mij is een spel met 
objecten een eerste vorm van theater, maar dat is een ander 
verhaal. 

De mens is in ieder geval van nature uit een spelend wezen, 
zoals hij van nature uit over taal beschikt. De baby, de peuter, 
de kleuter, het kind speelt, en ook de volwassene speelt, zij het 
misschien minder. Een scheurkalenderwijsheid: “We stoppen 
niet met spelen omdat we oud worden; we worden oud om-
dat we stoppen met spelen.” George Bernard Shaw. Gelukkig 
zijn er ook kunstenaars die blijven spelen. Met voorwerpen 
knutselen ze allerlei dingen in elkaar, experimenteren ermee, 
bewegen ze, brengen ze tot leven. Voor de fun, voor pure 
vreugde van het spel zelf. Het aangename gevolg van dit spel 
is dat het verbindt, dat het een gemeenschap samenbrengt, 
en dat het streeft naar een esthetische expressie: bevalligheid, 
blijheid, schoonheid! Jong en oud laten hun fantasie werken, 
ontdekken nieuwe werelden, ontdekken dat dingen kunnen 
veranderen, ver-beeld-en nieuwe werelden. Het Speelgoed-
museum zegt daarover dat “je in het museum zult ontdekken 
dat speelgoed niet alleen vermakelijk is, maar ook veel vertelt 
over onszelf.”

TAMTAM speelt - al meer dan veertig jaar - hun theater der 
dingen en laat ons genieten van een andere blik op de wereld. 
Hun voorbeeld kunnen jong en oud nu ook volgen in het 
museum, en met die ontdekking thuis lekker verder verhalen 
ontwikkelen met speelgoed, prulletjes, afgedankte restjes...

Margot Wouterse

“Een kind  
ontwikkelt zich 
door te spelen”

Peter Vermaat

Haar leven lang al is Margot Wouterse gefascineerd door het verschijnsel spel en de beteke-
nis daarvan voor het spelende kind. Juist door te spelen leert een kind, en ontwikkelt het zich 
beter dan langs de weg van het schoolse leren, is haar visie. Poppen spelen daarbij een be-
langrijke rol.

Uit: ‘De rattentoren’           
Foto Katja Waltmans

TAMTAM heeft in de coronatijd niet stilgezeten. Gérard speelde 
in zijn uppie Garage aan de keukentafel bij mensen thuis. Nu 
is die voorstelling omgevormd tot een zaalproductie. Ik heb 
ze nog niet bekeken, wel heb ik een aantal scènes door The 
Tube kunnen zien. Ook coronaproof: een voorstelling van een 
paar minuten voor één toeschouwer, die op de nodige afstand, 
twee meter zestig, door een buis kijkt naar miniatuurtafereel-
tjes die één speler aan de andere kant van de buis brengt. (Een 
ideale productie voor op festivals!) Het zijn losse, poëtische 
stukjes, met korte muziekjes. Zo zie je in de verte een wolk, 
een naderend vliegtuig, een geschilderde ‘luchtfoto’ van een 
stad, je hoort door de muziek heen gedaver van schoten, 
het vliegtuig kantelt, daken worden steeds groter. Het is een 
tafereel over de neerstorting van een vliegtuig in Enschede op 
het einde van de oorlog. Beklijvend. Wat vrolijker is een stukje 
waarin vingers een accordeon bespelen, die dan verandert in 
een dansende flamencojurk, terwijl het eigenlijk een waaier is. 

TAMTAM is puur theater van de metamorfose. Het kan alles 
laten veranderen, in een verrassende vormgeving, met sub-
tiele humor, in een ‘poésie pure’ van beelden, in wonderlijke 
miniaturen. TAMTAM blijft verwonderen.

www.hetspeelgoedmuseum.nl 
www.tamtamtheater.nl

TAMTAM installatie in Speelgoedmuseum
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Margot Wouterse (1956) is ruim veertig jaar geleden opgeleid 
tot basisschoolleerkracht. Afkomstig uit een creatief gezin 
wilde ze het liefst naar de kleuterkweek. Haar ouders vonden 
echter de pabo een betere weg voor haar, want dat gaf een 
bredere bevoegdheid. “Maar ik was altijd in de hoek van de 
kleuters te vinden,” vertelt Margot. “Het spelend leren sprak 
mij aan. Mijn eerste baan was dan ook een toenmalige eerste 
klas (tegenwoordig groep drie), een zogenaamde speelleer-
klas. Toen ik die betrekking had, ben ik begonnen de klas te 
verbouwen, om er speelhoeken te creëren. Daar keek men 
wel vreemd van op. Men dacht dat ik met puzzeltjes of zo zou 
gaan werken. Ik ben daar begonnen met het spelen met een 
pop en liet de kinderen, met een pop ook, meespelen. Spelend 
leren heeft voor mij met de hele mens te maken. Ik heb me 
steeds meer in deze werkvorm verdiept, ging er cursussen 
en trainingen over geven aan mijn collega’s en werd op een 
gegeven moment zowel door een pabo-opleiding als door 
een onderwijsadviesdienst gevraagd om bij hen in dienst te 
komen om dit verder te ontwikkelen. Sinds 2012 doe ik dat als 
zelfstandige. Dat scheelt veel vergaderwerk. Ik leid trainers op, 
hoe zij deze methodiek weer verder kunnen uitdragen naar 
leerkrachten toe.”

Demonstratiespel
Margot vertelt bevlogen over 
haar vak. Naast haar werk in 
speelpleziermethodiek runt ze 
samen met haar partner Mario 
het poppentheater Hupsakee. 
Zij zet poppentheater in voor 
de ontwikkeling van het kind, 
zonder belerend en schools te 
worden. Enthousiast zegt ze: 
“Door middel van spel probeer 
ik kinderen die minder kansrijk 
zijn betere kansen te geven. 
Aanvankelijk richtte ik me alleen 
op de taalontwikkeling van het 
kind, maar gaandeweg bleek, 
dat je de hele ontwikkeling van 
een kind stimuleert door te 
spelen, ook hun cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikke-
ling. Een pop praat niet alleen, 

maar hij beweegt ook. De handelingen van een pop lokken bij 
het kind eveneens een talige reactie uit.” Margot geeft heldere 
voorbeelden, van wat ze bedoelt: “Het uitgangspunt is dat 
zowel de leerkracht als het kind plezier beleven aan het spel. 
Als werktitel voor mijn bezigheden had ik dan ook ‘speelple-
ziermethodiek’ bedacht. Die werktitel is altijd blijven staan. Het 
gaat erom, dat de leerkracht het kind meeneemt in de flow 
van het spel, zodat het kind tot ontwikkeling komt zonder 
schoolse lesjes. Een kind leert namelijk al spelend. Dát is zijn 
activiteit. Daarom begint de leerkracht ’s morgens met een 
zogenaamd demonstratiespel. Zij doet dat in een grote groep 
en het duurt zo’n tien minuten. Er is een thema en daarbinnen 
wordt met een pop die een rol speelt, of door middel van 
tafelpoppenspel, een situatie geschetst. Bijvoorbeeld: knuffel 
is ziek. Hij voelt zich niet lekker. De leerkracht communiceert 
met de pop. Zegt bijvoorbeeld: ‘Ik denk, dat je griep hebt’. Zo 
leren de kinderen door te genieten van het spel hun woor-
denschat en begrippenveld uit te breiden. De volgende dag 
gaat de leerkracht hier verder op door. Knuffel heeft ook nog 
hoofdpijn, buikpijn... Zo leren kinderen door het spel wat het 
betekent grieperig te zijn.”

Speelpleziertv
Om andere leerkrachten voor deze methodiek toe te rusten 
heeft Margot samen met cameraman Roger van de Poel 
filmpjes ontwikkeld op ‘speelpleziertv’. Zo kunnen zij zien, hoe 
de methode concreet werkt. Er vindt immers een meervou-
dige communicatie plaats, van leerkracht met pop, van pop 
naar kinderen en van leerkracht naar kinderen. Margot zegt: 
“Daarbij coachen we ook op de werkvloer. Dat doe ik zelf of de 
trainers die door mij zijn opgeleid. Ik laat daarbij zien, hoe je 
met een pop speelt en hoe de leerkracht daarbij de natuurlijke 
partner van de pop is.”

Speelhoeken
Margot vertelt, hoe de kinderen na het demonstratiespel 
in een pantomimespel gaan uitbeelden wat ze gezien en 
gehoord hebben. Ze zegt: “Uit onderzoek blijkt, dat als je 
beweegt terwijl je praat, dat het gesprokene dan beter bin-
nenkomt bij een kind.” Vervolgens gaan de kinderen na dit 
gezamenlijke spel naar de verschillende speelhoeken.
Margot: “Daar hoor je dan vaak de taal terug, die even daar-
door werd gebruikt. Ook thuis spelen kinderen die situaties 
na, zodat ouders een idee krijgen, wat er zoal op school is 
gebeurd. Door deze speelwijze leren kinderen zelf ook ver-
rijkend om te gaan in hun eigen 
spel met hun knuffels en dieren. In 
die speelhoeken gaat het spel in 
kleine groepjes verder. Die speel-
hoeken kunnen bestaan uit een 
bouwhoek, of dat een kind materi-
alen onderzoekt, of een vorm van 
rollenspel ontwikkelt, om een paar 
voorbeelden te noemen. In het 
echte vrije spel kiest het kind zelf. 
De leerkracht speelt pas mee, als 
het kind wat hulp nodig heeft, maar 
als kinderen in hun verbeelding 
zitten, dan creëren ze hun eigen 
wereld. Als een kind met poppen 
speelt en niet Nederlandstalig is, 
kan een leerkracht door middel van 
een pop het kind uitdagen om taal 
te gaan gebruiken. De pop van de 
leerkracht praat bijvoorbeeld tegen 
de pop van het kind. Het kind ant-
woordt dan via zijn pop. Dat is voor 
hem makkelijker dan rechtstreeks 
te antwoorden. De pop helpt hem 
over zijn verlegenheid heen, omdat 
hij de taal nog niet zo goed spreekt. 
Zo stimuleert het spelen de ontwik-
keling van het kind. Maar niet alleen 
door het praten van een pop leert 
het kind, ook door de handelingen 
van een figuur. De handelingen 
lokken het kind uit zijn tent. Bijvoor-
beeld bij het doktertje spelen, hoort 
de pop dat hij tegen het hoes-
ten vier lepels hoestdrank moet 
innemen. De pop draait echter zijn 
hoofd weg, na twee lepels, waarop 

het kind spontaan in een volzin roept: ‘Je moet wel alle vier de 
lepels nemen, anders word je ziek.’ Een dergelijke spontaniteit 
komt eerder in het spel voor dan in een schoolse leervorm van 
vraag en antwoord.”

Voor Margot is een stimulerende interactie in de klas belang-
rijk. Taal- en de hele ontwikkeling van een kind is voor haar een 
lijfelijke ervaring. Dat beoogt ze met haar speelpleziermetho-
diek uit te dragen.

www.speelpleziermethodiek.nl 
www.speelplezier.tv 
www.poppentheaterhupsakee.nl

Margot in actie met een klas    
Foto Katja Waltmans

Serie bekers    Foto Katja Waltmans

De werkshop El Habib        Foto Katja Waltmans
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70 jaar kindertelevisie
Judith Marseille

voor de uitvoerenden, tot aan de geavanceerde poppenani-
matie van tegenwoordig. 

Er is niets mis met een pretentieloos en nostalgisch blader-
boek, maar het is jammer dat is afgezien van fotobijschriften, 
een register, bronvermeldingen en een literatuurlijst. Een toe-
gankelijk instituut als Beeld en Geluid (opvolger van het Hilver-
sumse omroepmuseum) blijft ongenoemd, terwijl dat juist de 
plek is waar een breed publiek terecht kan voor de broodnodi-
ge mediawijsheid. Het boek komt niet verder dan een luchtig 
feest der herkenning en het onderwerp verdient beter. 

 
Ydwer Bosma, 70 jaar kindertelevisie, uitgever: Stichting museum van de 20ste 
eeuw, prijs: € 19,95  
De expositie ‘Kijkbuiskinderen’ is tot 30 juni 2022 te zien in het Museum van de 
Twintigste eeuw in Hoorn.  
www.museumhoorn.nl

Het zal niemand zijn ontgaan: de 
Nederlandse televisie bestaat in 
2021 zeventig jaar. Specifiek op 
kinderen gerichte televisie is van 
recentere datum: die ging pas in 
1955 van start, met de poppenserie 
‘Dappere Dodo’ van Bert Brugman. 
Sindsdien is er veel gepubliceerd 
over kindertelevisie, vooral vanuit 
een media-pedagogische invals-
hoek. Daarbij gaat het om de edu-
catieve waarde van het medium en 
de effecten op het ‘schermgaande 
kind’, een verontrustende term van 
mediahoogleraar Patti Valkenburg. 
Een algemeen inhoudelijk naslag-
werk ontbrak echter tot dusver. 

Het Museum van de Twintigste eeuw in Hoorn 
probeert met 70 jaar kindertelevisie, samen-
gesteld door Ydwer Bosma, in die lacune te 
voorzien. Jammer genoeg maakt het boek, 

dat ongetwijfeld met veel geestdrift in elkaar is gezet, de 
verwachtingen niet waar. Dat begint al met de vormge-
ving. Zo is er om onnaspeurbare redenen voor gekozen om 
iedere pagina te voorzien van een testbeeld-achtergrond, alsof 
het boek zijn eigen inhoud wil ondergraven. Eindredactie of 
correctie lijken achterwege te zijn gebleven. Iets meer inzet op 
dat front had korte metten kunnen maken met de stortvloed 
aan uitroeptekens en het geregeld onbeholpen taalgebruik. 

Ook inhoudelijk is er veel op het caleidoscopische boek af te 
dingen. Tenenkrommend is de vergelijking die Ydwer Bosma 
in de inleiding maakt tussen de status van onder meer Anne 
Frank en die van kindertelevisie. Ook is het een vreemde 
gewaarwording om de erudiete theatervernieuwer Feike 
Boschma omschreven te zien als een zonderling met niet meer 
dan een matras en een verzameling versleten poppen. Het is 
overigens frappant hoe groot de rol van poppenspel was - en 
is - als het gaat om kindertelevisie. Vanaf het primitieve begin, 
de live poppenkast met een camera ervoor, zenuwslopend 

UNIMA Commissie 

Educatie, Ontwikkeling 
en Therapie

Joanne Oussoren

Hoe ziet mijn werk als internationaal councillor van UNIMA eruit, sinds ik daartoe op de alge-
mene ledenvergadering van de NVP-UNIMA in 2019 ben verkozen? Graag geef ik in dit arti-
kel wat achtergrondinformatie over mijn betrokkenheid sindsdien bij de wereldwijde UNIMA.

Affiche van de UNIMA Commissie EDT

Omslag van ‘70 jaar kindertelevisie’
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Voor mijn verkiezing als UNIMA councillor was ik al regelmatig 
als gast bij internationale UNIMA bijeenkomsten en festi-
vals, omdat ik een hartstochtelijk liefhebber ben van reizen 
en culturen. Bovendien ben ik geboeid door internationale 
samenwerking. Zodoende raakte ik al een beetje ingeburgerd 
in het systeem van de UNIMA. In het begin bestond mijn werk 
vooral uit ontmoetingen, zowel live als online. Verder uit het 
lezen van publicaties, het onderhouden van contacten en het 
voeren van correspondentie. Op festivals vinden veel infor-
mele ontmoetingen plaats, waaruit mooie contacten kunnen 
ontstaan, mits je over tijd en energie beschikt om daarin te 
investeren.

Educatie, Ontwikkeling en Therapie
Na mijn tweede jaar als councillor bij de NVP-UNIMA had ik me 
voorgenomen me in te schrijven voor een commissie. Tijdens 
het wereldwijde (online!) congres eerder dit jaar werd de 
commissie voor ‘Education, Development and Therapy’ (edu-
catie, ontwikkeling en therapie, vanaf nu te noemen: ‘EDT-cie.’) 
gepresenteerd. Dat wekte mijn interesse, niet alleen omdat ik 
bekend ben met projecten in community art oftewel, artistieke 
interventies met poppentheater, maar ook omdat wij in Neder-
land onlangs verschillende samenkomsten over dit onderwerp 
hadden. Bovendien is er in de zomereditie van De wereld van 
het poppenspel in 2019 uitgebreid aandacht besteed aan het 
onderwerp toegepast poppenspel. 

Aldus ging ik op onderzoek uit en vond op de UNIMA-website 
de doelstellingen van de commissie, die (kort weergegeven) 
bestaan uit:
1.  Het aanmoedigen van creatieve manieren voor de inzet 

van poppen vanaf de jongste jeugdjaren;
2.  Het aanmoedigen van onderzoekers om zich te verbinden 

met poppenspel op het terrein van educatie, ontwikkeling 
en therapie;

3.  Het aanmoedigen om poppenspel op te nemen in de 
opleidingscurricula van leraren, therapeuten, en ontwikke-
lingswerkers;

4.  Het aanmoedigen van professionele poppenspelers om 
samen te werken met opvoeders, therapeuten, gemeen-
schaps- en ontwikkelingswerkers en andere professionals;

5. Het aanmoedigen van verschillende projecten over de 
inzet van poppen in educatie, ontwikkeling en therapie.

De EDT-cie wil deze doelstellingen nastreven door (onder 
andere): 
–  Het opstellen van een aanbevolen bibliografie;
–  Het delen van ervaringen en ideeën;
–  Samenwerking met festivals en andere organisaties (natio-

nale UNIMA-centra) om workshops, lezingen en presenta-
ties te programmeren;

–  Publicatie van een boek met wetenschappelijke artikelen 
om een solide theoretisch fundament te geven voor het 
gebruik van poppen binnen educatie, ontwikkeling en 
therapie;

–  Uitbreiding van het EDT internationale netwerk;
–  Samenstellen van een overzicht van instellingen, kunste-

naars, leraren en sociaal werkers die gebruik maken van of 

geïnteresseerd zijn in de inzet van poppen binnen educa-
tie, ontwikkeling en therapie;

–  Het organiseren van een conferentie over het gebruik van 
poppen binnen educatie, ontwikkeling en therapie;

–  Het samenstellen van een eigen pagina op de website van 
UNIMA, met een forum, verslagen, een online bibliotheek 
en een kalender van evenementen.

Het leek me een ambitieuze, intrigerende onderneming om 
van deze commissie deel uit te maken, passend bij ontwikke-
lingen binnen NVP-UNIMA en het Droomtheater, waarvoor ik 
werk. Vooral omdat er op dit moment ook online veel mo-
gelijkheden zijn. De digitale snelweg maakt het juist nu heel 
aantrekkelijk om op een eenvoudige manier mensen uit hun 
isolement te halen met (inter-)nationale poppenspel-cursus-
sen en projecten. Binnenkort wordt een programma opgesteld 
voor webinars van de commissie. 

De website van de UNIMA (www.unima.org) geeft - naast de 
doelstellingen en middelen - nog meer informatie. Zo zijn er 
twee boeken vermeld die vrij te downloaden zijn. Bovendien 
staat er een bibliografie op met informatie over mensen die 
poppen gebruiken binnen educatie, ontwikkeling en therapie. 
Ook is er een vragenlijst voorhanden, waarvan de EDT-cie. 
graag ziet dat deze door zo veel mogelijk mensen wordt inge-
vuld (zie: practitioners & researchers survey, vermeld aan de 
rechterkant op de site). 

In het verlengde van de genoemde doelstellingen wordt een 
nieuw E-book verwacht, getiteld Applied Puppetry in Education, 
Development and Therapy: Theory and Practice. Het beschrijft 
en toont projecten die het wetenschappelijk fundament vor-
men voor de hedendaagse praktijk en het gebruik van poppen 
voor opvoeding, onderwijs en therapie. Auteurs afkomstig uit 
Europa, Noord- en Zuid-Amerika, werpen met hun artikelen 
licht op deze kwestie. Educatieve, therapeutische en artistieke 
praktijken van vandaag de dag bieden nieuwe manieren van 
deelname en inclusie. Het boek is bedoeld voor studenten en 
leraren van humanistische onderwijsfaculteiten, kunstacade-
mies en medische faculteiten; wetenschappers en beoefenaars 
van toegepast theater en poppenspel (drama docenten, on-
derwijzers, voorschoolse medewerkers, psychologen, sociaal 
werkers en therapeuten). Dit boek beoogt een leegte tussen 
hedendaagse literatuur en praktijk voor toegepast theater en 
poppenspel te vullen.

Ben je geïnteresseerd in het internationaal delen van je werk 
over poppen in educatieve of therapeutische settings? Vul dan 
het formulier ‘Practioners and researchers survey’ in, onderaan 
de rechterkolom van de webpagina van deze commissie op 
de website van de internationale UNIMA - het kost slechts 5 
minuten van je tijd en je helpt anderen met jouw input. 
www.unima.org/en/commission/education-development-and-therapy/

Livija Kroflin & Meg Amsden, Applied Puppetry in Education, Development and 
Therapy: Theory and Practice. The UNIMA Education, Development and Therapy 
Commission, Charleville-Mézières / Osijek / Zagreb, 2020. ISBN: ISBN978-953-
8181-14-6.

6e Internationaal 
Microfestival

Peter Vermaat

Het is alweer drie maanden geleden dat Damiet van Dalsum het 6e Internationaal Microfes-
tival in Dordrecht organiseerde van 10-12 september 2021. Door de coronamaatregelen was 
het toeschouwersaantal beperkt. Jammer, want het festival is eigenlijk een must voor heel 
poppenspelend en -minnend Nederland. Het biedt een grote verscheidenheid aan optredens 
en kan daardoor voor veel poppenspelers inspirerend zijn.

Maayan Jungman in ‘Niyar, een sprookje van papier’     
Foto Cia van der Steenhoven
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Het festival begon met een lezing van Rieks Swarte, waarin 
hij een pleidooi hield voor de verbeelding. In het leven van 
alledag draait het vaak om ‘harde feiten’, maar zonder de 
verbeelding van een Leonardo Da Vinci die als eerste een 
helikopter tekende, zouden technici nooit tot een dergelijk 
apparaat zijn gekomen. Op pagina vier van dit blad is deze 
lezing na te lezen. In zijn verhaal ergert Rieks zich aan ‘vliegen-
de zwagers’, mannen zonder fantasie, voor wie alles echt moet 
zijn. Ik moest denken aan de woorden van de Franse schrijver 
Antoine de Saint-Exupéry die in zijn De Kleine Prins de vos 
laat zeggen: “Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen 
met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen 
onzichtbaar.”

Wajangtentoonstelling
Wat Rieks vertelde, werd in de wajangtentoonstelling en in 
de diverse voorstellingen van het festival perfect naar voren 
gebracht. In het theater van Damiet aan de Aardappelmarkt in 
Dordrecht waren driedimensionale houten poppen te zien, af-
komstig uit China: de wajang golèk. Daarnaast waren er leren 
wajangpoppen, de wajang koelit: tweedimensionale poppen 
gemaakt van buffel- of geitenhuiden. Tot slot hingen er de wa-
jang kroetjil of wajang klitik, platte houten poppen, die visueel 
sterk lijken op de poppen van de wajang koelit. Ze worden 
echter in een andere verhalencyclus gebruikt. Op kaartjes 
stonden de namen van de poppen, zodat de liefhebber ze zou 
kunnen thuisbrengen in hun verhaal.

Stefanie Claes
In de avond was er de mooie voorstelling van Stefanie Claes: 
Mia Kermis. Na afloop kon de liefhebber een theaterboekje 
kopen met het script van deze voorstelling. Geen geschreven 
tekst, maar een ruim honderd pagina’s tellend boekje met 
tekeningen. Beelden van haar voorstelling. Toen ik het las, kwa-
men de beelden van de voorstelling bij mij weer naar boven. 
Hoe er een kind wordt verwekt, dat te vondeling wordt gelegd. 
De inspiratie tot deze voorstelling vond Stefanie vlakbij haar 
huis. Daar is een vondelingenschuif waar pasgeboren kinderen 
te vondeling worden gelegd. Afgesneden van hun wortels, 
naamloos. Een ambtenaar geeft ze namen, 
meestal ingegeven door de omstandighe-
den, waarin het kind werd gevonden. Mia 
Kermis speelt zich af in een circus, dat langs 
trekt. Het is een woordeloze miniatuurvoor-
stelling die vertoond wordt op een tafel en 
op de grond. Stefanie loopt er in een stofjas 
rond en verplaatst de objecten. We zien hoe 
de vondeling gezoogd wordt door een dier, 
als een wolfskind. Hoe het groter wordt, uit-
eindelijk een gezin gaat vormen, dat op zijn 
beurt in bomen verandert. Ondersteund 
door sample muziek worden beelden en 
hun associaties opgeroepen.

Familieroute
‘s Morgens vroeg bracht de zangeres 

Françoise Vanhecke uit België visliederen ten gehore op de 
Dordtse wateren. Ze zong als het ware heel het stadje wakker 
met haar mooie stem die ver over het water droeg.
In de familieroute waren dit jaar drie nummers opgenomen. 
De Buguel België bracht Vuur-Water-Aarde. De bedenkster en 
speelster van dit poëtische spel, Nadja Renouard, vroeg ons 
vooraf niet te kijken met onze hersenen, maar met ons hart, of 
liever nog met onze buik. Alleen zo kan blijkbaar de verbeel-
ding, waarover Rieks Swarte het had, tot zijn recht komen. Een 
puur kijkspel, waarin een fantasievolle marionet op een vlie-
gend tapijt komt aanzweven, dansers uit de aarde komen en 
om het vuur dansen. Sommige marionetten zijn geïnspireerd 
op de Indische mythologie, zoals Ganesh de olifant, andere zijn 
afkomstig uit de wereld van de droom.
Heel anders was het optreden van Company La Puntual van de 
Spanjaard Néstor Navarro. Hij volgt hierin zijn vader Eugenio 
op, die voor de regie tekende. Het is een surrealistische en 
absurdische komedie rond de handpop Pipa in een poppen-
kast. Pipa verliest zijn benen, rekt zijn handen uit tot ver buiten 
de kast, bonkt met zijn hoofd tegen een houten paal tot hij er 
hoofdpijn van krijgt. Uiteindelijk wint hij de liefde van Nina en 
krijgt hij zijn eerste kus.
Theater Tique uit Nederland kwam met een geheel nieu-
we voorstelling over konijn. Dit popje, geïnspireerd op het 
bekende mannetje Tique, weet als konijn te ontsnappen uit 
zijn hok. Hij sluit zich aan bij het circus, laat zich doormidden 
zagen en wegschieten met een kanon. Kortom, de verbeelding 
heeft hier het laatste woord. Een schitterende voorstelling 
waar niet alleen jonge kinderen van zullen genieten, maar ook 
hun ouders en andere volwassenen. Het spelplezier van Sanne 
van Dijk en Daphne Zandberg gaven mij, als toeschouwer, 
veel energie. Als herboren verliet ik de speelplek, waar op dat 
moment een fikse regenbui door iedereen met plezier werd 
getrotseerd.

Volwassenroute
In de middag was Niyar te zien, een sprookje van papier van 
de Duits-Israëlische speelster Maayan Jungman, dochter van 
 Pavlo Ariel. Te midden van een berg papier en achter de coulis-
sen geassisteerd door Philipp Ruckriem, zit Maayan. Ze tekent 
en gooit de tekeningen weg. Ze vormt papier en verfrommelt 
het weer. In een combinatie van tafelpoppenspel en mario-
nettenspel brengt Maayan een droomwereld tot leven, waarin 
naast verwondering ook verveling en mislukking een plek krij-

Bauhaus Marionetten           
Foto Ralf Koehler

Nadja Renouard (De Buguel Noz) ‘Vuur-water-aarde’  
Fotograaf onbekend

Néstor Navarro in ‘Pipa’                                            
Fotograaf onbekend

Foto onder: Scène uit ‘Mia Kermis’ van Stefanie Claes

gen. Associatief is de voorstelling opgebouwd, ondersteund 
door sterke geluidsfragmenten, waarbij het vliegen van de 
vogels het verstilde einde vormen.

In de route voor volwassenen werden drie voorstellingen ge-
toond. Christian Fuchs presenteerde gerestaureerde Bauhaus-
marionetten. Oorspronkelijk zijn deze marionetten in 1923 
ontwikkeld door studenten van Oscar Schlemmer. De mario-
netten waren opgebouwd uit geometrische vormen als cirkel 
en rechthoek, en geverfd in de primaire kleuren geel, blauw 
en rood. Aan de hand van een middeleeuws joods verhaal liet 
Christian zien, hoe met deze marionetten ook vandaag de dag 
nog is te spelen. Een fascinerende ervaring.

Heel anders was de animatiefilm The Black Box van de 
Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge. Een indruk-
wekkend kunstwerk waarin mechanische figuren, aangevuld 
met landschappelijke elementen, het thema van de Duitse en 
Zuid-Afrikaanse geschiedenis visueel met elkaar verweven.

Het Theater van de Droom van Jeroen en Laura Boerwinkel 
bracht een verder ontwikkelde versie van De Dubbelgangers. 
Geïnspireerd op de Commedia dell’Arte brengen zij prachtig 
maskerspel in combinatie met uitgekiende pantomime. Goed 
getimed zien we hoe figuren uit een grote zak komen, en 
kleine vrouwelijke pop uit een kleine zak en hoe uiteindelijk als 
in een droombeeld gezichten in een spiegel versmelten. Een 
genot om naar te kijken.

Verteller met poppen
Zondagmorgen zaten we aan een Grieks ontbijt, waarbij de 
Koning van papier langskwam om te vertellen over de ont-
moeting van Odysseus met de cycloop. De eenogige cycloop 
die Odysseus’ manschappen dreigde op te vreten, wordt door 
deze laatste van zijn enig oog beroofd. Odysseus had zich aan 
de cycloop als Niemand voorgesteld. Dus, toen de toegesnel-
de broers van de cycloop hem vroegen, wie hem van zijn oog 
had beroofd, was zijn antwoord: “Niemand heeft het gedaan, 
niemand wil ik wreken.” Jelle van Rossem uit Gent speelde dit 
verhaal, verkleed als koning van papier, met op zijn lijf, als een 
soort pop-up boeken de poppen. Een vertelling met kleine 
poppen, bijzonder en origineel, geïnspireerd op een zwerver 
in Gent, ‘de zakkenman’, die in jabbertalk zijn verhalen op straat 
vertelt.

Nog meer
Tussen de voorstellingen door waren er ontmoetingen van 
poppenspelers. Het uitwisselen van ervaringen geeft altijd 
weer inspiratie en versterkt het idee, dat je met elkaar ergens 
voor staat. Of zoals poppenspeelster Ellen Scholten tijdens de 
gezamenlijke maaltijd aan de NVP-tafel zei: “Je wordt lid van de 
NVP, omdat je samen het poppenspel in ons land wilt dragen.”
Binnenkort is er weer een nieuw festival van 27-30 december 
2021. Nu in Meppel, de Winter-Popp-en-Route 2021 van Pup-
pet International, georganiseerd door Elly Bakker. Met optre-
dens van Duda Paiva Company, Ida van Dril en een lantaarnist 
die je de magie van toverlantaarns laat ontdekken.

Het volgende Internationaal Micro Festival in Dordrecht is van 9-11 september 
2022. 
poppentheaterdamiet.nl 
puppetinternational.nl
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Thema Onderweg metPareidolia van La Llave Maestra

Verrassend en  
sprankelend

Peter Vermaat

Het zou de openingsact zijn 
geweest van Puppet Internatio-
nal 2020, ware het niet dat dit 
festival door de coronapande-
mie niet kon doorgaan. Maar La 
Llave Maestra was er dan toch 
op 22 oktober in Meppel. Elly 
Bakker had de liefhebbers voor-
af getipt: Dit moet je zien! Daar 
was niets teveel mee gezegd.

ter plekke worden opgebouwd. Een act met een dubbele jas. 
Zoals clowns in een klassiek nummer met een stoel worstelen, 
zo wordt hier een jas op zijn mogelijkheden onderzocht.

De voorstelling van een goed uur bestond uit min of meer 
losse nummers, die steeds vloeiend in elkaar overliepen. Soms 
dacht je wel eens: hoe doen ze het, maar die gedachte kon je 
maar beter meteen weer loslaten. La Llave Meastra brengt je in 
een droomwereld van halve ledematen en onthoofde figuren, 
clowneske en absurdistische taferelen, verstilde momenten 
afgewisseld met een lach. Ik heb ervan genoten en ik hoop dat 
de groep snel opnieuw de oversteek van Latijns-Amerika naar 
Europa gaat maken. Dit moet je zien!

* Pareidolie of pareidolia is een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie 
waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeuri-
ge waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te 
nemen, bijvoorbeeld een leeuw in een wolk.

www.lallavemaestra.com.es

La Llave Maestra is een Spaans-Chileense 
groep die op dit moment door Europa reist 
en een paar voorstellingen in Nederland 
geeft. Het is een ode aan de verbeelding, 

sprankelend en verrassend.

In hun voorstelling Pareidolia* (5+) valt het publiek, of het nu 
een klein kind betreft of een volwassene, van de ene verbazing 
in de andere. Dit is ver voorbij het klassieke poppentheater: 
het is een mix van figuren, dans, verfijnde lichaamsbeweging, 
uitgekiende lichtregie, objecten die je in een surrealistische 
wereld doen onderdompelen. Met eenvoudige materialen als 
papier en folie roept men een fantasievolle werkelijkheid op.

Het lastige van beeldend theater is, dat je de beelden moet 
zien. Er wordt tijdens de voorstelling geen woord gesproken. 
Op één uitzondering na. Het leek Spaans, maar als jabbertalk 
was het ook goed te volgen: hoe een man een cadeautje geeft 
aan een vrouw en vervolgens de wind van voren krijgt. Die 
woorden komen als een wervelstorm, verbeeld in een dan-
send, trillend koord haar mond uit en pakken de man volledig 
in. Of om een ander voorbeeld te geven: kleine tasjes die zich 
als hondjes bewegen. Struisvogels, verbeeld door armen en 
benen. Een song van Nina Simone (Ain’t Got No, I Got Life), 
waarbij de mond als marionet tussen de benen van een danse-
res op en neer gaat. 
Het surrealistische heeft een hoge poëtische kwaliteit. Samen-
gebracht wordt, wat nergens samen gevonden wordt. Niets is 
hier voor de hand liggend! Mansgrote poppen van papier die 

Avestruz Sola  
Foto Michael Galvez

     Ron Holst

Bouwen aan  
poppenspel 

Tekst en foto: Carola Pelder 
 

We zitten heerlijk in de tuin als Ron vertelt over zijn afscheid als bestuurslid van de NVP- 
Unima. Els, zijn partner, verwent ons met een glaasje jus d’orange. Ron vertelt, dat hij al een 
poosje geleden is gestopt met zijn activiteiten voor het bestuur. Hij heeft de ziekte van Par-
kinson en zijn gezondheid gaat steeds meer achteruit. Het was tijd om te stoppen. 

Jarenlang heeft Ron als penningmeester de financiën beheerd. Met veel plezier blikt hij terug op de bestuursavonden. “We waren 
écht aan het bouwen om het poppenspel goed op de kaart te zetten.” Ron is zich ook met het NVP-tijdschrift De wereld van het 
poppenspel gaan bemoeien. Hij vond het belangrijk om de gewone poppenspeler in de schijnwerpers te zetten. Lange tijd heeft 
hij daarin de rubriek ‘Onderweg met’ verzorgd. Ron reisde door het land om ervaren en minder ervaren poppenspelers te inter-
viewen. Door de corona is het allemaal stil komen te liggen. Er is nog één project dat Ron graag wil afmaken. Een tijdje geleden is 
hij begonnen met het ontwerp van een vernieuwde uitgave over de geschiedenis van het poppenspel (1966-1982), geschreven 
door Hetty Paërl. Ron ziet graag dat de foto’s in kleur geplaatst worden. Daarvoor speurt hij uitgebreid het internet af. Ron kan bij 
deze klus heel goed hulp gebruiken. Wellicht is er iemand die ervaring heeft met Indesign en Ron graag helpt met deze klus. “Het 
boekje kan dan misschien worden uitgegeven door de NVP,” aldus een enthousiaste Ron. 

Ron heeft nog een mooie wens voor de toekomst van de NVP. “Het zou toch geweldig zijn als de NVP een eigen honk heeft, waar 
poppenspelers elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Een plek waar iedereen terecht kan die graag met poppen-
spel aan de slag wil.” Ook ik word helemaal enthousiast van het idee van Ron. Dan is het alweer tijd. Ron zit vol mooie verhalen en 
ideeën. Hij is ook blij, dat zijn inbreng altijd is gewaardeerd door het bestuur. Ron spreekt vol lof over het bestuur. “Ook toen mijn 

gezondheid minder werd, heeft het bestuur er altijd voor 
gezorgd dat ik betrokken kon blijven. Dat heeft Els en mij 
heel veel goed gedaan.” 

Op woensdag 14 september 2021 nam het bestuur offi-
cieel afscheid van Ron als bestuurslid en als redactielid. 
Ron en Els konden genieten van een overheerlijke high 
tea bij hen thuis. Eerder dit jaar zijn Ron en Els ook al in 
het zonnetje gezet. Zij werden getrakteerd op de hilari-
sche voorstelling Garage van het TAMTAM objektenthea-
ter, gespeeld door Gérard Schiphorst. Ron blijft uiteraard 
lid van de NVP- Unima en het POPU. Als het even kan, 
schuift hij ook gewoon aan bij vergaderingen of bijeen-
komsten. 

Mailadres: ron@ronholst.nl

Ron met zijn eerste handpop
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Jan Klaassen

Herkomst van een 
poppenkastpop

Judith Marseille

Er is een pretpark aan hem gewijd, een lied, er zijn drie standbeelden voor hem opgericht, 
er is een grafsteen die zijn naam draagt en natuurlijk tientallen poppenkasten: Jan Klaassen 
heeft zich stevig genesteld in het Nederlandse collectieve bewustzijn. De precieze herkomst 
van de rebelse poppenkastfiguur - en van zijn twistzieke echtgenote Katrijn - is echter in neve-
len gehuld. 

Beeld door Marcus Ravenswaaij. 
Foto: VVV Biesboschlinie

Er zijn meerdere theorieën, of liever gezegd legendes, in om-
loop. Zo zou de Amsterdamse trekwerker (wever) Jan Klaassen 
partij zijn geweest in een nogal onstuimig huwelijk met ene 
Katrijn Pieters, dat in 1706 na vergeefse interventies van de 
kerkenraad uitliep op een scheiding van tafel en bed. Naar 
verluidt zou Klaassen, als een soort speltherapie avant-la-lettre, 
zijn relatieproblemen, waaraan ook enig drankmisbruik debet 
was, in een poppenkast zijn gaan verbeelden. Klaassen zou 
in een eerder leven trompetter zijn geweest, in het leger van 
Frederik Hendrik, prins van Oranje (1584-1647). 
Een andere theorie is dat de naam Jan Klaassen is ontleend aan 
een blijspel van Thomas Asselijn (ca 1620-1701): Jan Klaaz of 
Gewaande Dienstmaagd uit 1682. Het stuk speelt zich af in een 
burgerlijk Amsterdams milieu dat behoort tot een religieuze 
minderheid, de doopsgezinden. De plot is simpel: de onge-
schikte huwelijkskandidaat Jan Klaaz vermomt zich als dienst-
bode om bij zijn beminde te kunnen slapen. Het stuk was een 
groot succes, evenals Asselijns andere Jan Klaassen-stukken: 
Kraambedt of kandeelmaal van Zaartje Jans, vrouw van Jan 
Klaazen (1683) en Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje 
Jans (1685). Het thema huwelijksperikelen springt in het oog, 
maar geen spoor van Katrijn. Een overstapje van acteurs- naar 
poppentoneel is in de theatergeschiedenis niet uitzonderlijk, 
maar het ligt meer voor de hand dat de poppenkast is meege-
lift op de naamsbekendheid van Asselijns protagonist, eerder 
dan op de specifieke inhoud van de kluchten.

Archieven
Het is aan de hoofdonderwijzer-poppenspeler-amateurhisto-
ricus Wim Meilink (1908-1971) te danken dat de verschillende 
theorieën rond Jan Klaassen op een rijtje zijn gezet en belang-
rijker, gestaafd met literatuur- en archiefonderzoek. Meilink 
tekende zijn bevindingen op in Doopceel van Jan Claeszen 
(1969), een boek dat bovendien voorzien is van relevante visu-
ele bronnen. Hiermee bewees Meilink de onderzoekers die na 
hem kwamen een grote dienst. Tot een eenduidig oordeel over 
het precieze ontstaan van 
Jan Klaassen kwam hij 
terecht niet. 

Klaassen, Klaaz, Claassen, 
Claeszen, de achternaam 
van de poppenkastheld is 
ontstaan in een periode 
dat de Lage Landen nog 
geen standaardspelling 
kenden. Klaassen is een 
zogeheten patroniem, 
wat in dit geval betekent 
dat Jan de zoon is van 
Klaas. In de 17e eeuw was 
de achternaam Klaassen 
vrij generiek en ook in 
onze tijd zijn er, volgens 
de Nederlandse familiena-
menbank, nog zo’n 8250 
Klaas(s)ens, 3400 Claas-
sens en 2000 Claessens in 
Nederland woonachtig. 
(In Vlaanderen lopen de 
aantallen in de honder-
den.) De voornaam Jan 
is nog steeds populair: 
Nederland telt er meer 

dan 187.000. Wat betreft Katrijn: die moet het doen met een 
schamele 61 vermeldingen…
Jan Klaassen is een elckerlijc, een alleman, en dat uit zich ook 
in zijn kleding, die net als die van Katrijn, is afgeleid van de 
17e-eeuwse volksdracht. Zijn uitdossing kan echter veel later 
zijn bedacht, als een bewust anachronisme, en het is lastig om 
er een exacte datering aan te verbinden. 

Vreemdganger
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de Britse poppenkastheld 
Mr Punch, een ‘neef’ van Jan Klaassen, want behorend tot 
dezelfde Europese traditie, wél is voorzien van een exacte 

Beeld door Jeanne van Midde

Duvelshoek, links het geboortehuis van Janus Cabalt, rechts café Bolle Jan. Eigen foto.

Foto: René & Peter van der Krogt
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datering. Ieder jaar wordt immers in Covent Garden (Londen) 
zijn verjaardag gevierd. Daar is wel wat op af te dingen, vooral 
omdat die viering een vrij recent (sinds 1976) fenomeen is. Wel 
staat vast dat de Londense topambtenaar, notoire vreemdgan-
ger en klaarblijkelijke poppentheaterliefhebber Samuel Pepys 
(1633-1703) op 9 mei 1662 zijn oog liet vallen op een Italiaanse 
‘Pollicinella’ (Pulcinella) -poppenkast. Dat weten we dankzij een 
aantekening in zijn dagboek, hiermee is dus niet gezegd dat 
dat ook de geboortedatum van het personage Mr Punch is. 

Mr Punch en Jan Klaassen delen een voorvader, de Napoli-
taanse, uit de commedia dell’arte afkomstige figuur Pulcinella, 
die oorspronkelijk door menselijke acteurs werd vertolkt. 
De Hollandse poppenkast kende, voordat Jan Klaassen zijn 

intrede maakte, ook andere figuren, zoals Hans Worst, Hans 
Soep en Pekelharing en het is goed mogelijk dat zij enige tijd 
naast elkaar hebben bestaan. Dat de namen naar voedsel 
verwijzen is geen toeval, dat hangt samen met de (katholieke) 
vlees- en vastentijd. Het zijn personages uit de Vastenavond-
spelen die het einde van het carnaval inluidden en die werden 
door poppen én mensen vertolkt. Soortgelijke figuren zijn Jack 
Pudding (Engeland), Petroesjka (peterselie, Rusland), Fagiolino 
en Gianduja (respectievelijk snaarboon en chocopasta, Italië). 
Jan Klaassen voorzag wellicht in de behoefte aan een meer 
calvinistische poppenkastfiguur, zonder connotaties met het 
katholicisme en bovendien ontdaan van het hermafrodiete 
en half-dierlijke karakter van de heidense Pulcinella, die zelfs 
eieren legde waar kleine Pulcinellaatjes uitkwamen.

Bolle Jan
Eind 18e eeuw vestigde de familie Capaldi, kermismensen met 
een hondennummer, van oorsprong schaapherders uit het 
bergdorp Picinisco in het koninkrijk Napels, zich in Amsterdam. 
De familienaam zou later worden vernederlandst tot Cabalt (of 
Kabalt) en men stapte over op poppenkast. Picinisco ligt welis-
waar 95 kilometer van de stad Napels, maar het behoorde wel 
tot dezelfde culturele invloedssfeer, dus het is goed mogelijk 
dat de Capaldi’s Pulcinella hebben meegenomen en, eenmaal 
in Nederland, vermengd hebben met inheemse poppenperso-
nages als Pekelharing. In de Amsterdamse Duvelshoek is nog 
het geboortehuis te zien van Janus Cabalt (1869-1935), een 
poppenkastvertoner die in zijn tijd vaak de kranten haalde. De 
bekende volkszanger René Froger stamt van moederszijde af 
van de Capaldi’s en in de Duvelshoek bevindt zich nog steeds 
het café van zijn vader, Bolle Jan. Daan Kersbergen (1929-
1983), de laatste Capaldi-telg met een poppenkast, werkte 
onder de naam Teatro Cabalzi. Hans Kabalt (67) uit Alphen aan 
den Rijn is een bekende kermisexploitant die zich tijdens de 
Covid-pandemie sterk maakte voor zijn vakgenoten. 

Ontvoerd
In de Brabantse dorpen Andel en Woudrichem wordt de legen-
de van Jan Klaassen de Trompetter in ere gehouden. Er is een 
ludieke tweestrijd ontstaan over de locatie van het graf van de 
‘échte’ Jan Klaassen. Dat leidde er in de nieuwjaarsnacht van 
1980 zelfs toe, dat een beeld van Jan Klaassen (uit 1977, door 
Marcus Ravenswaaij) uit Woudrichem werd ontvoerd. Het ge-
meentebestuur kreeg daarop een anonieme brief met daarin 
de boodschap: ‘Jan Claesen hoort in Andel’. 
Sinds 2015 is Andel in het bezit van een beeldje van Jan Klaas-
sen, van de hand van Henk van Noorloos, auteur van het boek 
Jan Claesen de trompetter. Het bevindt zich voor het Huis van 
Jan Claesen, de voormalige kapel van de Romboutstoren. In 
2001 maakte Machiel Crielaard al een liggend monument ter 
herdenking van de moord op ‘koerier in dienst van de prins’ 
Jan Claesen, die plaatshad op 5 oktober 1634. Jeanne van 
Midde, die ook de plaquette vervaardigde die hoort bij de Wim 
Meilinkprijs van de NVP-UNIMA, maakte in 1993 een beeld 
van de pop Jan Klaassen, in gevecht met de Dood van Pierlala. 
Het bevindt zich in Ravenstein. We zullen waarschijnlijk nooit 
weten hoe oud Jan Klaassen echt is, of waar hij werkelijk van-
daan komt, maar aan bedevaartplaatsen is er in elk geval geen 
gebrek...

Pretpark: Het land van Jan Klaassen, www.janklaassen.nl 
Lied: Jan Klaassen de Trompetter (1973, tekst Lennart Nijgh, muziek Rob de 
Nijs)

Beeld door Marcus Ravenswaaij Foto: VVV Biesboschlinie

Ila van der Pouw speelt  
Klokkenluider van de Notre Dame

Oud verhaal met 
een moderne twist

Marla Kleine

Foto’s Anne Alders

Met de voorstelling ‘De GVR’ (2016), gebaseerd op het bekende kinderboek van Roald Dahl, 
begon Ila van der Pouw aan een serie bewerkingen van bekende (jeugd)literatuur. De reus 
werd opgevolgd door ‘Tarzan’ (2018), geïnspireerd op het boek van Edgar Rice Burroughs. 
Ila van der Pouw en haar vaste schrijver Rob Bloemkolk hadden de smaak te pakken, met als 
resultaat ‘Klokkenluider van de Notre Dame’.

Dans Ermeralda
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Recensie

Misschien ten overvloede, voor diegenen die Ila van der Pouw 
nog niet kennen: Theatermaakster met poppen die, levens-
groot, haar volwaardige tegenspelers op het toneel zijn. Tot 
2000 maakt ze drie voorstellingen op de manier van zoveel 
startende poppenspelers. Door alles zelf te doen, van het 
maken tot de verkoop, van het bedienen van de techniek tot 
uiteraard het spelen. Met Leda de Zwaan breekt ze in 2000 
door. Ze gaat samenwerken met Neville Tranter, nog steeds 
haar vaste regisseur, met schrijver Rob Bloemkolk en Gerda 
Schimmel die haar poppen maakt. Iedere twee jaar brengt 
ze een nieuwe voorstelling uit en wint prijzen in binnen- en 
buitenland, ze speelt ook regelmatig in China. 

De kracht van haar spel
Iedere voorstelling die zij maakt, valt steeds weer op door de 
zorgvuldigheid waarmee ieder detail is uitgewerkt. Daarbij 
komt de rust, die Ila uitstraalt tijdens haar spel. Een verade-
ming in deze tijd van ‘snel, sneller, snelst’. Het bijzondere is dat 
haar publiek, dat gewend is aan videospelletjes, activiteiten 
die een korte aandachtsspanne nodig hebben, probleemloos 
meegaat in haar tempo. En dat heeft weer te maken met haar 
spelbeheersing, haar stemgebruik en uiteraard de onderwer-
pen die zij ten tonele brengt. Want hoe serieus ook, er is altijd 
ruimte voor een personage, dat lucht en humor in het verhaal 
brengt. Zo ook in haar nieuwe voorstelling.

Van Hugo 1831 naar 2021
Schrijver Rob Bloemkolk heeft het oorspronkelijke verhaal van 
Victor Hugo uit 1831 tot op het bot gefileerd. Het aantal per-
sonages en plots is sterk teruggebracht, waardoor een helder, 
compact verhaal is overgebleven. Zo zijn er Quasimodo, Juliette 
zijn kat, Marie de schoonmaakster, de zusters in het kerkkoor, en 
uiteraard Esmeralda. Bijzonder in deze voorstelling is dat Esme-
ralda, een non-verbale rol, gespeeld wordt door een danseres. 
Dit is de eerste keer, dat Ila niet alleen op het toneel staat. Vrijwel 
altijd manipuleert zij in een rol haar poppen. Maar dat Quasi-
modo, de hoofdpersoon, gespeeld wordt door Ila zelf, en niet 
door een pop, is eveneens nieuw. Het decor, ontworpen door 
Kathelijne Monnens, bevat de juiste elementen om 
de suggestie van een kathedraal op te roepen, zeker 
met het slim uitgelichte roosvenster. Het achterdoek 
wordt gebruikt voor animaties, zoals de binnen-
komst en het vertrek van de kermis.

Het verhaal
De voorstelling begint als de kathedraal klaarge-
maakt wordt voor een nieuwe dag. Quasimodo 
opent de poorten en luistert naar de nieuwtjes van 
Juliette, de kat. Zij houdt hem op de hoogte van alles 
wat er in de buurt gebeurt, want Quasimodo komt 
niet buiten, omdat hij uitgelachen wordt vanwege 
zijn uiterlijk. Zij vertelt hem dat de kermis naar het 
plein voor de kathedraal komt. Marie levert onmid-
dellijk fel commentaar. Zij ziet het kermisvolk abso-
luut niet zitten, rovers zijn het, zakkenrollers, moor-
denaars! Zij ziet ze liever gaan dan komen. Intussen 
gaat alles in de kerk zijn gangetje, schoonmaken, de 

repetities van de zusters, en het luiden van de klokken. Op de 
achtergrond trekt de komst van de kermis voorbij. Clowns, acro-
baten en een danseres. Stilletjes gaat Quasimodo naar buiten 
en ziet Esmeralda voor het eerst. Maar hij vlucht naar binnen als 
mensen op straat hem uitlachen, uitschelden.
Dan komt zij de kerk binnen, kijkt rond, en blijkt absoluut niet 
bang te zijn voor Quasimodo, integendeel, ze probeert met hem 
te dansen, maar dat is hem te veel. Intussen is daar zuster Egber-
tina, een geweldige pop, die stiekem toch naar de kermis is ge-
gaan, en daar op geestige wijze verslag van doet. Gedurende de 
kermisperiode komt Esmeralda regelmatig in de kerk, en slaagt 
er uiteindelijk in om Quasimodo aan het dansen te krijgen. Een 
lieve, ontroerende scène. Als de kermis met Esmeralda weer ver-
trekt, blijft er een blij mens achter. En zelfs Marie moet toegeven 
dat niet al het kermisvolk zo gevaarlijk is, als zij dacht. 

De omgang met anders zijn
Het verhaal is de wreedheid van het oorspronkelijke boek 
kwijt, zonder dat de essentie ervan verloren is gegaan. Het 
gaat nog steeds om ‘anders zijn’. En het recht dat men zich 
meent te kunnen aanmeten om dat rucksichtslos te veroor-
delen. Marie met haar afkeer van het kermisvolk, Quasimodo 
gepest om zijn fysieke problemen. In die zin kwam de premiè-
re op een wel heel bijzonder moment, namelijk het moment 
dat de eerste protesten tegen de opvang van Afghaanse 
vluchtelingen op gang kwam. Opvallend was, dat met name 
de volwassenen in het publiek deze link onmiddellijk legden. 

Uitgestelde première
Opnieuw heeft Ila een fraaie voorstelling neergezet. Een helder 
verhaal, met prachtige poppen en een fantasie prikkelend decor. 
Dankzij corona, is de première drie keer uitgesteld. Iedere keer 
opnieuw moest weer toegewerkt worden naar het spannen-
de moment van de eerste voorstelling. Het manipuleren van 
de poppen was strak gezet in de regie van Neville Tranter. De 
personages zijn mooi in balans, maar ik ga ervan uit, dat als de 
voorstelling is ingespeeld, en de spanning eraf is, de onderlinge 
relaties tussen de figuren, alleen maar meer gaan sprankelen.

www.ilavanderpouw.nl 
www.vanaf2.nl

Egbertina

Poppenspelfestival in 
Charleville-Mézières

Egon Adel

Het festival in Charleville-Mézières is waarschijnlijk het grootste poppenfestival in de wereld. 
Hoewel dit het 60e-jarig jubileum was, kwam ik er nu voor het eerst. Ik had me niet gereali-
seerd dat het echt de hele stad zou innemen. Naast de grote schouwburg was er een groot 
aantal theatertjes met een doorlopende programmering, overal waren openluchtpodia en 
dan was er nog poppen-straattheater op elke hoek. 

Electric Circus  
Eigen foto
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Thema

Net zoals tijdens de kerst in Londen had de hele middenstand 
in Charleville alles in stijl versierd. Elke etalage van bakker tot 
fotowinkel stond vol met marionetten en poppenkastjes. Een 
wonderlijke ervaring alleen al om door de stad te wandelen.
Voor iemand met liefde voor het poppenspel is het werkelijk 
een droom. 

Twee festivals
Nog in Nederland had ik mij een beetje voorbereid door de 
website te bekijken, maar hiermee bleek ik maar een klein deel 
van alle activiteiten te hebben gezien. Naast het ‘hoofdfestival’ 
loopt er nog een tweede festival doorheen, het ‘Off-festival’. Dit 
is kennelijk een soort gebruik bij Franse festivals. Dat maakt het 
niet erg overzichtelijk, maar wel erg levendig. Het hoofdfestival, 
in de volksmond aangeduid als het ‘In-festival’ en het Off heb-
ben beide een programma in de theaters en een programma op 
straat, voor beide moest je kaartjes halen. Het verschil was, dat je 
voor het Off niets hoeft te betalen voor het kaartje. Daar gooi je 
na afloop een bijdrage in de hoed. 

Vier eilandjes
Dan waren er nog vier collectieven die eilandjes hadden 
gemaakt met een min of meer op zichzelf staand programma. 
Face B, Panique au Parc, Touche du Bois en Tadam. Op zo’n 
sub-festivalterrein kon je makkelijk de hele dag doorbrengen. 
Naast alle optredens en opstellingen waren er overal barretjes 
en zitplekjes. Met de CoronaCheck-app of een test kon je in de 
verschillende eilanden of theaters binnenkomen. Daarnaast 
zijn er veel straatoptredens, op het grote plein, maar ook als 
je gewoon ergens heen loopt, op elke straathoek. Tot mijn 
ongeloof begreep ik van de ervaren bezoekers, dat dit jaar 
exceptioneel rustig was vanwege Corona. Zo mochten er deze 
keer geen mensen zomaar gaan staan en optreden. Je moest 
wel aangesloten zijn bij een van de festivalorganisaties (en dan 
gecheckt op alle papieren, enzovoort). Op het Touche du Bois 
terrein stond het Nederlandse gezelschap Electric Circus met 
een doorlopende voorstelling. De samenwerking van poppen-
speler en uitvinder heeft in de nieuwste voorstelling geleid tot 
een mechanisch minitheatertje. Kleine popjes verrassen met 

een muzikale voorstelling van drie minuten.  

De internationale familie van Jan Klaassen 
Op het ‘sub-eilandje’ Face B was een prachtige tentoonstelling 
ingericht over alle verschillende internationale varianten van 
de volkspoppenkast. In Nederland kennen we Jan Klaassen, in 
Engeland mr Punch en ga zo maar door. Allemaal afstammelin-
gen van de Italiaanse Pulcinella met varianten van een verhaal 
dat door heel Europa toch dezelfde kern heeft behouden. De 
eenvoudige volkse Jan Alleman lacht in het gezicht van alle 
grote problemen die het leven brengt: liefde, honger, het kwaad 
en zelfs de dood.  Gerenommeerde poppenspelers uit allerlei 
landen hadden een kast en pop gemaakt, en daar omheen werd 
in tekst en film allemaal informatie vertoond. Het was niet alleen 
bijzonder mooi om te zien, de meeste installaties nodigden uit 
om aan draden te trekken of aan hengsels te zwengelen en zo 
een beweging in gang te zetten. Het enige minpunt van de 
tentoonstelling was het ontbreken van de Nederlandse held Jan 
Klaassen. Een formele klacht zal ik nog indienen.

Bizar, burlesk en duizelingwekkend
La Pendue, met in de kern Romuald Collinet en Estelle Charlier, 
waren bij mij vooral bekend door hun voorstelling Poli Degain 
rondom de figuur Polichinelle. Dat is de hoofdpop in de traditio-
nele volkspoppenkast van Frankrijk. Het verhaal dat zij laten zien, 
is duister, bizar en raar, maar altijd humoristisch en daarmee ook 
luchtig. Dit soort tegenstellingen zoekt het gezelschap graag op. 
Waar sommige poppenspelers een versteende folklore laten zien, 
is de traditie in handen van La Pendue constant in beweging. Er 
zijn momenten van geweld, zoals de komische kip die even later 
gewoon wordt opgegeten. Het is meesterlijk hoe dit grappig en 
met gevoel wordt uitgebeeld, zodat het helemaal niet naar is. Wat 
zij voor elkaar krijgen is buitengewoon moeilijk, maar daarom 
ook zo interessant. Het stempel van La Pendue op het festival was 
groot. Misschien omdat ze gevestigd zijn in Charleville maar ook 
omdat ze heel bijzondere dingen maken. Zo was er in Musée de 
l’Ardenne een tentoonstelling over de pop Annette voor de gelijk-
namige bioscoopfilm door Leos Carax. Sterker nog: de film draait 
om de pop die bedacht, gemaakt en gespeeld is door La Pendue. 
Het is een psychologisch drama én musical waarbij de geboorte 
en de bijzondere kinderjaren van deze ‘pop’ worden gevolgd. Het 
is lastig over te brengen, maar de bezoekers van de tentoonstel-
ling waren tot tranen geroerd. Het is aan te raden om niet alleen 
de film, maar ook de ‘making-of’ te bekijken.   

Van alles en nog wat meer
Het lijkt misschien of volkspoppenkast de boven-
toon voerde op het festival maar dat is louter te wij-
ten aan mijn persoonlijke interesse. Het aanbod is 
ongelofelijk divers en breed, natuurlijk heb ik heel 
veel andere dingen gezien, vaak prachtig. Helaas is 
het onmogelijk dit allemaal eer aan te doen in dit 
artikel. Ik nodig u allen uit om mij over twee jaar te 
vergezellen naar de volgende editie (het is om de 
twee jaar), want ik ben van plan om dit festival nu 
nooit meer te missen. 

www.electric-circus.eu/  
www.lapendue.fr/  
https://youtu.be/l_EaNpL16SU Trailer film Annette 
https://youtu.be/b_OUM6nhMCo making-off 

Romuald, de pop Annette en Estelle       
Fotograaf onbekend

Maakdrang
Koos Wieman

“Ik wil iets maken!” verzuchtte ik als kind al, als de vakantiedagen regen-
achtig waren. Immers, een dag niet geknutseld, is een dag niet geleefd. 
Creatief als ik toen al was, boog ik een bekende spreuk - ‘Een dag niet 
gelachen, is een dag niet geleefd’ - om naar wat voor mij gold (en geldt). 
Een creatief beroep was wel het mooiste, wat ik later kon gaan doen. Ik 
was handig en vindingrijk en ja, ik was een creatief kind. Een paar voor-
beelden.

Prijsvraag
Toen ik een jaar of 11 was, stelde de juf een prijsvraag in, waarbij ieder een 
iets moest maken in de vakanties. Met kerst moesten we het fenomeen 
‘Wintersport’ uitbeelden. Ik maakte een pop-up boekje met 3D-tek-
eningen van mensen op de ski en schaatsende figuurtjes met een kort 

verhaaltje over een glimlachende patiënt 
met een gebroken been. Hoewel ik zelf 
nog nooit wintersport had bedreven, won 
ik de eerste prijs. Trouwens, het hele jaar 
won ik steeds de eerste prijs. Die bestond 
voornamelijk uit de eer en een potlood of 
een stuk vlakgom uit de voorraadkast op 
school. Slechts één keer kwam de juf met 
mij overleggen of ze de prijs deze keer 
aan een meisje mocht geven die tijdens 
de vakantie heel ziek was geweest en zelfs 
was geopereerd. Natuurlijk kon ik dat 
alleen maar goedkeuren.

Klomp klei
Thuis was er veel ruimte voor creativiteit. 
Soms haalde mijn vader een grote klomp 
klei en dan konden we dagen boetseren. 
Ook zelf deed hij er met veel genoegen 
aan mee. Vaak kneedde hij zijn eigen pro-
ducten weer tot een grote bal samen. 

Nuttig
Er was niet altijd een doel dat bereikt 
moest worden. De kunst voor de kunst, 

het knutselen voor het knutselen. In mijn jeugd werd creativiteit, als het 
al positief werd benaderd, geaccepteerd als het nuttig was. Kon je mooi 
tekenen dan was dat prachtig, als je illustrator werd van mooie boeken. 
Boetseren was nuttig als je banketbakker was. Als het niet nuttig was, was 
je als creatieveling gedoemd honger te lijden.
 
Oneigenlijk gebruik
In mijn vak als poppenspeler is knutselen altijd nuttig. Zeker als je alles 
zoveel mogelijk zelf wilt en kunt maken. Daarin ga je zo ver als je wilt. Al-
lerlei materialen mag ik van me zelf uitproberen, van gewone klei tot tan-
dartsmaterialen. In winkels met spullen voor kunstnijverheid kijk ik graag 
rond. Ook in de bouwmarkt mag ik graag grasduinen. Ik heb altijd een 
hekel gehad aan het idee dat iets op één manier mag worden ge bruikt. 
De uitspraak: “daar is het niet voor,” negeer ik zoveel moge lijk. Natuurlijk 
houd ik de veiligheidsvoorschriften in de gaten. Ik ge bruik  bijvoorbeeld 
verf voor plastic bouwmodellen in component A van giethars. Dat werkt 
heel goed voor de basiskleur maar is niet de bedoe ling.

Lijst
Vanzelfsprekend ben ik niet de enige die dat doet. Misschien is het leuk 
om een lijst te verzamelen van wat we allemaal aan oneigenlijke knutsel-
praktijken hanteren voor de poppen? We maken het misschien zo bont, 
dat we denken: “Maak het nou!”

Als illustratie stuur ik verlegen een kinder-
tekening van toen ik een jaar of 10 was. 
Deze tandarts heeft de angst voor hem 
en zijn vakgenoten zo aangewakkerd dat 
ik eens zeven jaar weg bleef totdat een 
gebroken kies mijn vertrouwen in de soort 
herstelde.
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Antonio Pasqualino International Puppet Museum

Werelderfgoed ‘kastijdt 
de zeden al lachend’

Tuur Devens

Palermo: ze slaan je bijna dood met hun ridderpoppetjes in hun talrijke souvenirwinkeltjes op 
en rond de Via Vittorio Emanuele. In de buurt van het Teatro Massimo proberen een paar the-
aters de toeristen te lokken naar authentieke poppenspelfolklore. Aan de andere kant van het 
centrum is er het museum dat de traditie conserveert, de folklore artistiek probeert te duiden 
en ook over de (cultuur)grenzen heen kijkt. We brengen een bezoek aan dit museum, inclusief 
een heuse ‘opera dei pupi’-vertoning.

Ridderpoppen in het  Antonio Pasqualino International Puppet Museum

Signalement
Zoals de miniatuurmolentjes, dito klompjes en Zeeuwse 
meisjes in het klein de Hollandse souvenirshops vullen, zo 
hangen rijen geharnaste riddertjes aan  stokjes in allerlei maten 
en soorten in Siciliaanse toeristische winkeltjes. En zoals in 
Nederland klompen en boerinnetjes een zeldzaamheid zijn, 
zo zijn dat op Sicilië ook de theaters met de opera dei pupi. De 
ridders doen een oorsprong van eeuwen geleden vermoeden, 
maar het poppenspel met ridders is er pas sinds begin vorige 
eeuw tot bloei gekomen. 

Zo leert ons het MIMA, het Museo Internazionale delle Mario-
nette, dat nu naar de stichter is genoemd: Antonio Pasqualino. 
Het museum werd opgericht in 1975 om de traditie die verlo-
ren leek te gaan, te bewaren, te bestuderen en te conserveren. 
Ook in de hoop de poppen nieuw leven in te blazen. De evo-
lutie van het poppenspel op Sicilië is gelijkaardig aan die van 
het volkspoppenspel in Belgische regio’s. Zoals vele artistieke 
en sociale tradities, is ook het volkspoppenspel in de tweede 
helft van de 19e eeuw ontstaan. Romantici dweepten met het 
verleden, en propageerden zogenaamde oude gebruiken, 
maar de vraag rijst vaak of die gebruiken echt al zo oud waren. 
Tegenwoordig spreken we van ‘invented traditions’, tradities 
die lang lijken te bestaan, maar eigenlijk in de 19e eeuw zijn 
uitgevonden.

Dezelfde poppen als in Antwerpen, Brussel en Luik
In Luik had en heeft Karel de Grote (Charlemagne) een rol in 
de Tchantchès. Dat is de naam van een levensgenietend en 
eigengereid figuur uit een oude legende die bevriend was met 
ridder Roland in het leger van Karel de Grote, en die in de 19e 
eeuw plots uitgroeit tot een legendarische pop, symbool van 
volkse rebellie. Karel de Grote speelt ook op Sicilië een belang-
rijke rol in de ridderverhalen uit de 16e eeuw die dan eind 19e 
eeuw, begin 20e eeuw hun weg vonden naar de speelkasten. 
In steden hadden die theaters een vaste plek, een kelder, een 
lokaal met tribune. In diezelfde 19e eeuw krijgen ook in Ant-
werpen de ‘poesjenellen’ een vaste speelplek in keldertheaters, 
waarin arbeiders met hun poppenkasttheater proletarische 
cultuur voor een proletarisch publiek brachten en zo een 
frankske bijverdienden. Het woord ‘poesjenellen’ verwijst naar 
Pucinella, een figuur uit de Italiaanse Commedia dell’arte, en 
is in die tijd synoniem voor ‘marionet’. De poppen uit Sicilië 
hebben veel gelijkenis met de poppen in Vlaanderen, Luik en 
Brussel. Zijn ze door rondtrekkende spelers uit het Zuiden in 
het Noorden geïntroduceerd?

In Brussel bestaat nog altijd het theater 
Toone, gelegen in een druk restaurant-
straatje bij de Grote Markt. De gelijkenis 
met de plek van traditioneel, folklo-
ristisch poppentheater in Palermo, in 
een druk terrassenstraatje bij het Grote 
Theater, is treffend. Een andere gelijkenis 
tussen Belgische en Siciliaans-Italiaanse 
theaters zijn de staafpoppen van zo’n 80 
cm die van boven af in de grote kasten 
gemanipuleerd werden. Ze worden ook 
stangpoppen genoemd: de pop hangt 
met zijn kop aan een stang, (dunnere) 
staven of draden aan de handen zorgen 

ervoor dat die bewogen kunnen worden en en dat ze razend-
snel zwaardgevechten kunnen uitvoeren.

Zwierende afgekapte hoofden 
Honderden ridderpoppen uit de 16e eeuwse met verhalen van 
Ludivico Ariosto en andere auteurs over Karel de Grote en zijn 
paladijnen hangen in het marionettenmuseum van Palermo. 
Orlando’s en Rinaldo’s, twee hoofdfiguren uit de Orlando 
Furioso (Aristo) hangen er naast hun christen-trawanten en 
hun Saraceense vijanden, met daartussen enkele karikaturale 
nevenpersonages en prinsessen, met Angelica als de belang-
rijkste vrouw om wie Orlando en Rinaldo strijden. Die strijd is 
ook het hoofdmotief uit de performance die je in het museum 
kunt volgen. Schuin voor de grote kast draait een jongen van 
zo’n 13 jaar aan de zwengel van de krakende pianola bij de 
entrees van personages, bij de decorwisselingen en lekker 
heftig bij gevechtsscènes, waarbij hoofden verticaal gekapt 
worden, doormidden gehakte rompen en afgehakte hoofden 
rondzwieren, benen over de scène vliegen en al die losse 
delen de stapel poppenlijken in snel tempo verhogen. Als de 
ridders onderling of met de Saracenen vechten, wordt er flink 
gestampt en geroepen. Spierkracht om die toch wel zware 
poppen sierlijk te laten bewegen en een gebalanceerde spel-
techniek om zwaarden uit de schede te laten trekken en hoof-
den te laten splijten, zorgen voor een heerlijk spektakel. Na het 
applaus laten de drie spelers zich zien: drie zwaargebouwde 
en getatoeëerde jongemannen. Het is leuk om het mee te ma-
ken, maar ik denk dat elke Opera dei pupi-voorstelling lijkt op 
de andere. Veel artistieke diversiteit valt er niet te ontdekken, 
vrees ik. Maar als liefhebber van het spel der dingen moet je 
dit zeker eens gezien hebben.

Werelderfgoed van over heel de wereld
In het museum hangt een spreuk in het groot: (Het poppen-
spel) CASTIGAT RIDENDO MORES: “Het poppenspel kastijdt de 
zeden al lachend.” En die spreuk wordt in deze performance 
bewaarheid en ook in de exposities zelf. Veel ruimten laten 
grappige en karikaturale poppen zien uit het tot folklore uit-
gegroeide traditioneel volksspel uit het Siciliaans en Italiaans 

Gevechtsscène bij de performance in het  Anto-
nio Pasqualino International Puppet Museum
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Krokus a.k.a.  
Zonnebloemfestival

Tuur Devens

In februari 2021 kon het 24e 
Krokus festival niet plaatsvinden, 
maar gelukkig wel eind augustus, 
als zonnebloemfestival. Welis-
waar met minder buitenlandse 
gezelschappen, minder voorstel-
lingen en zonder randanimatie. 
Maar ook dit keer viel er op dit 
kinder- en jeugdtheaterfestival 
weer veel theater en dans te zien 
waarin de ver-beeld-ing een gro-
te rol speelde. Een greep uit de 
‘theater-der-dingen’-producties. 

Het Krokus-Zonnebloemfestival in Hasselt, België, 
toont niet alleen voorstellingen, maar herbergt 
ook de werkplek Het LAB, waar makers zich laten 
inspireren, dingen kunnen uitproberen en voorstel-

lingen kunnen maken. Opvallend vind ik, dat er elk jaar steeds 
meer jonge makers speels aan de slag gaan met voorwerpen, 
poppen, uitgeknipte figuren...

Pluchen ruimtewezens
Anastassya Savitsky is een jonge danseres van Russische 
afkomst die al als jong meisje schitterde in de productie 
Dinska Bronska (2013) over migratie, aanpassing en zich niet 
thuis voelen. Nu creëert ze haar eigen dansvoorstelling Stellar 
Boem (6+) met vreemde wezens die dansen en springen en 
verdubbeld worden door de spiegelvloer. Inspiratie vond ze in 
de Sovjet-animatie rond kosmonauten en de ruimte, uit haar 
kindertijd. De twee danseressen en de twee dansers bewegen 
als poppen die zich door de dag slepen, maar dan kunnen ze 
de ruimte in worden gestuurd, en met doorzichtige helmen 
kunnen ze de kosmos verkennen, waar rare wezens zoals 
een kronkelende teddybeer en twee grote zakken met een 
grote-mond-opening, rondzweven. Een intrigerend univer-
sum komt in verlichte beweging, heel plezierig en met veel 
Schwung. In een verbeelde wereld kun je je thuis voelen, en als 
je dan weer op de aarde terug bent, kun je in je fantasie blijven 
dansen. 

Stellar Boem is een heerlijke dansante fantasie waarin poppen-
wezens en dans samengaan.
www.anastassyasavitsky.be

Huppende wezens en zwevende maskers
In Pas op! Pas på! van de Belgische choreografe Yentl de Werdt, 
de Deense choreografe My Lindblad Szlavik, de Belgische 
poppenspeelster Charlotte Alles en muzikant Tim Daenen 
ontvangt, op een locatie, een grote pop in het blauw en met 
hele lange haren het publiek dat op kussens zit. Wezens met 
schuimrubberen omhulsels en bulten voeren een piepschui-
men pop op, die plots ontvoerd wordt. Er volgt een zoektocht 
naar dit nummer 73, in ons geval door een oud klooster. 
Onderweg ontmoeten we andere wezens: een schitterende 
scène vormen twee danseressen met doorzichtige kappen op 
hun hoofd waarin pingpongballetjes huppen. We passeren lo-
kalen waarin hoofden zweven en mensen zich achter maskers 
verbergen. Best wel een beetje eng, maar vooral qua beeld en 
sfeer ingetogen, zeker onder begeleiding van de klanken op 
de schuiftrompet.
www.krokusfestival.be

Pop-up-boeken
De Franstalige theatermaakster Audrey Dero is een graag 
geziene gast op de Krokusfestivals. Deze keer maakte ze met 
Kleine verhalen voor grote oren een verteltheaterproductie met 

Stellar Boem

erfgoed. Dat is nu tot Werelderfgoed van de UNESCO uitge-
roepen. Daarnaast zijn er veel kamers en ruimten met poppen, 
figuren en schimmen uit andere delen van de wereld. Ik had 
- als bezoeker uit de streek tussen Antwerpen en Luik - natuur-
lijk gehoopt dat de verschillen en verwantschappen tussen 
Siciliaanse en Vlaams-Luikse poppen wat duidelijker geïllu-
streerd zouden zijn. Het zijn dezelfde soort poppen, stangpop-
pen van ongeveer gelijke grootte, ze werden bespeeld in vaste 
theaters in volksbuurten, theaters die allemaal in de 19e eeuw 
opgericht zijn, en in de 20e een voor een verdwijnen. De Sicili-
aanse ridderverhalen kennen gelijkenissen, zeker met die van 
in Brussel en Luik. Er wordt in de Engelse gids wel een regeltje 
gewijd aan de poppen van Brussel en Luik, maar verder gaat 
het - begrijpelijk - niet. Ik denk dat ik in Luik eens op zoek ga 
naar die verwantschappen.

Wel prijken Karagöz uit Turkije en Karaghiozis uit Griekenland 
er broederlijk naast elkaar, zijn er ook schimmenpoppen uit 
China, wayang-kuli-poppen uit Java en Bali, schaduwpoppen 
uit Thailand, Maleisië, en Cambodja. Er zijn de andere soorten 
wajangpoppen uit Java, er is een zaal met de watermarionet-
ten uit Vietnam. Het Japanse bunraku-spel is echt niet goed 
uitgelegd, en hoe, waarom en wanneer de verschillende 
soorten maskers uit verschillende Afrikaanse regio’s gebruikt 
worden, is ook niet nader verklaard.

Machine en mannequin in het theater van de dood
Heel veel aandacht gaat er dus naar jonge en oude tradities 
van het volkspoppenspel over de wereld. Maar met een paar 
installaties laat het museum ook zien, dat er eind vorige eeuw 
artistiek theater is, dat de volkskunsten tot een hoger niveau 
wil tillen en dat het niet alleen poppen en figuren zijn die 
naast het mensentheater het podium vullen, maar dat allerlei 
materialen en objecten kunstzinnig worden aangewend. Zo is 
er De machine van liefde en dood, die Tadeusz Kantor in 1987 
op vraag van Antonio Pasqualino, de stichter en toenmalige 
directeur van het museum, maakte. Kantor is de wereldbe-
roemde Poolse theatermaker die mensenspelers en poppen, 

zijn ‘mannequins’, samenbracht in wat hij noemde ‘het theater 
van de dood’: het werden mechanismen met symbolische en 
metaforische gelaagdheden rond geesten, angsten en ver-
schrikkingen van het dagelijks leven. Om het leven te kunnen 
vatten, moest je je wenden tot de dood. Als jonge student 
maakte hij in 1937 een voorstelling van De dood van Tantagiles 
van Maurice Maeterlinck. Vijftig jaar later bewerkte hij dat nog 
eens. Het stuk ging op Documenta 8 in Kassel in première. In 
het museum van Palermo zie je skeletten van hout, ijzer en 
beenderen en decorstukken uit het theaterstuk staan - verras-
send omringd door schaduwen van poppen uit het Chinese 
schimmenspel, in dezelfde ruimte.

Andere artistieke wegen
Van de laatste 35 jaar, een periode waarin het poppen- en 
figurentheater een enorme artistieke vlucht heeft gekend tot 
een spel met objecten, materialen, film, video, computer en 
tot theatrale installaties, is echter niets te zien. Videofilmpjes 
worden wel gebruikt ter uitleg en illustratie van de traditionele 
poppenkasten, maar voorbeelden van hoe theaters nieuwe 
media in hun producties integreren niet. 
Is dat jammer? Nee, omdat je het museum kunt zien als een 
plek waar een beeld gegeven wordt van de poppenspeltradi-
ties in Sicilië en Italië in het bijzonder en over heel de wereld in 
al zijn diversiteit. 
Ja, omdat het poppenspel niet alleen tradities verderzet, maar 
ook andere wegen is ingeslagen - zoals het objectentheater, 
een spel met nieuwe media. Dat laatste wordt niet getoond, 
maar, naar ik begrepen heb, worden er naast de tentoonstel-
ling van de - grote en ruime! - collectie ook ateliers, workshops 
en masterclasses georganiseerd die inspelen op hedendaagse 
artistieke praktijken. Het MIMA in Palermo behoort in reis-
gidsen tot de reeks bezienswaardigheden die met sterretjes 
worden aangeprezen. 

www.museodellemarionette.it

Ridderpoppen in het  
Antonio Pasqualino Interna-
tional Puppet Museum
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Recensie

veel figuren en zonder grote toneelmachinerie. In de Neder-
landse versie vertelt Christine Verheyden op een spontane 
manier een paar verhalen over een wolf die op bezoek gaat 
bij een kip en steensoep maakt, of die op zoek is naar een 
geschikte onderbroek om drie biggetjes te pakken te nemen. 
Zij neemt daarbij uit een koffer platte uitgesneden figuurtjes 
van andere dieren die op bezoek komen, of van ingrediënten 
die de soep smaak moeten geven. Ze vouwt een kartonnen 
huisje of keukentje, ze illustreert met opengeklapte boeken de 
belangrijke attributen. Het is een frisse voorstelling, maar bijna 
drie kwartier luisteren en kijken naar verhaaltjes is net wat te 
lang voor driejarigen, merkte ik. Een verhaaltje minder, en het 
wordt een heerlijke voorstelling om te koesteren.
www.cargocollective.com/audreydero

Onder tafel
Bijzonder gecharmeerd was ik door Onder de tafel van het 
Brusselse gezelschap Les Zerkiens. Zoals ik al eerder over 
hun producties heb geschreven, weten zij met hun visuele 
spitsvondigheden en hun strakke dramaturgie kinderen en 
volwassenen constant te fascineren. Nu ook met hun voor-
stelling van 15 minuten voor groepjes en gezinnen met kleine 
kinderen tussen 2 en 4 jaar. We zullen bij oma op bezoek gaan, 
zo wordt ons verteld, en lekker knus onder de tafel kruipen als 
er gedineerd wordt. Volwassenen zullen het zich nog van hun 
eigen kindertijd herinneren, de kindjes van nu kunnen het ta-
feltafereel vergelijken met dat van bij hun eigen oma’s. Ik kruip 
mee met een paar ouders en hun kleine kinderen onder een 
heel grote tafel. We vleien ons op de kussens en kijken naar het 
glazen blad boven ons. We zien hoe de tafel minutieus gedekt 
wordt met uitgesneden kartonnen messen, lepels, vorken, 
borden, glazen. De glazen worden ‘gevuld’, met gele vloeistof, 
de wijnglazen met iets rood. Er wordt gemorst, je hoort be-
rispende woorden, alles wordt even stil, een lange rode sliert 
verdwijnt, schalen en fruit vullen de tafel. Alle voorwerpen zijn 
plat, en dat geeft het perspectief iets extra’s. De mensen van 
Les Zerkiens hanteren een leuke techniek van schimmenspel, 

bijzonder om van onderuit mee te maken. Na een kwartier 
kunnen de kleintjes en de volwassenen aan verschillende 
tafels zelf aan de slag om dergelijke taferelen visueel te maken.
www.zerk.be

WIThWIT was er ook dit jaar met een productie. De Stad is een 
mooie mix van abstracte constructies, geprojecteerde beelden 
en knappe passende muziek. Maar dat alles wordt compleet 
bedolven onder een slecht verhaal vol banaliteiten, clichés, zo 
expliciet dat het geen ruimte geeft voor eigen verbeelding, 
heel slecht voorgelezen, zo nadrukkelijk dat het pijn doet. 
Doodjammer.
www.withwit.be

Een castraat-diva
Gelukkig was er ook Theater FroeFroe, deze keer met de 
première van DIVA - de grotezaalproductie. Op de Zomer van 
Antwerpen was er de openluchtversie. Een draak vliegt met 
wijde vleugels, een reuzenpaard stapt over de scène, een 
groot varken danst dartel op zijn hoefjes: het is een huivering-
wekkend surrealistisch beeld dat de pijn en de angst van een 
castratie verbeeldt, en dat komt hard over, zeker na de nogal 
realistische ingreep - onder lakens weliswaar - waarna twee 
pingpongballetjes in een kelk hard naklinken en het water 
door het bloed rood kleurt als de uitvoerder zijn handen in on-
schuld wast. Deze imponerende scène draagt het visitekaartje 
van FroeFroe: overweldigende beeld- en sfeerscènes in een 
Gesammtwerk van poppen, beelden, muziek, spel en licht. Het 
was een van de vele momenten die geweven waren rond het 
verhaal over Carlo, die in de 18-eeuwse kerkelijke entourage 
als jongetje La Voce wint om als koorknaapje de sterren van de 
hemel te zingen. Samen met zijn tweelingbroer Ricardo wordt 
hij via CDS (concentratie, discipline en stemoefening) getraind 
tot hemelse zangkunsten. Zijn stem breekt, castratie zal zijn 
stem redden.

Het kerkelijk gezang bekoort de tweeling niet langer, ze ont-
dekken de wereldse geneugten en de vleselijke liefde, maken 
furore in louche cabarets om dan in de wereldse operawereld 
van Händel en co successen te oogsten. En dat alles onder de 
klanken van theorbe en cello en met de schitterende zang van 
Abigail Abraham en Serge Kahudjii, die vaak samen Farinelli 

laten galmen. Klassiek operagezang 
zal voor menig 12-plusser - voor wie 
de productie bedoeld is - niet de 
uitverkoren muziek zijn, maar door 
het hele spektakel dat FroeFroe in 
tekst, muziek, spel en visuele fratsen 
en effecten opbouwt, weten ze oud 
én jong te boeien. Wat een verhaal, 
wat een enscenering, wat een zang-
kunst! DIVA is weer zo’n grotezaal-
productie van FroeFroe die artistiek 
hoge toppen scoort. 

Grappig was het om na de staande 
ovatie bij het naar buiten gaan op 
te vangen, hoe ouders hun jonge 
kroost voorzichtig uitleggen wat 
castreren is. Ook dat was theater!

www.froefroe.be

DIVA - de grotezaalproductie

Signalement
Colofon
De wereld van het poppenspel ver schijnt 
vier maal per jaar en wordt uitgegeven door 
de NVP-UNIMA. 

Aan leden van de NVP-UNIMA, en 
aan alle andere geïnte resseerden, 
wordt regelmatig een nieuwsbrief 
toegezonden. Ontvang je die nog 
niet, neem dan contact op met: 
nieuwsbrief@nvp-unima.nl

Bestuur NVP-UNIMA: 
Voorzitter: Alexander Bauwens  
E: voorzitter@nvp-unima.nl
Secretaris: Anke van Vliet
E: secretaris@nvp-unima.nl
Penningmeester: Cia van der Steenhoven
E: penningmeester@nvp-unima.nl
Leden: Charlotte de Lange, Remco Raessen, 
en Koos Wieman
Mediatheek: Brouwersvaart 70, 
2013 RB  Haarlem, tel. 023 - 531 77 13. 
Lidmaatschap NVP-UNIMA (NL en B)  
€ 59,00 per kalenderjaar (incl. WP) 
Abonnement: € 49,00 per kalenderjaar. 
Leden/abonnees overige landen:  
€ 15,00 extra portokosten per kalenderjaar
Losse nummers: € 12,50, incl. portokosten
Informatie en aanmelden:  
info@nvp-unima.nl 

Redactie: 
Kopij voor De wereld van het poppenspel 
zenden per mail naar:  
redactie@nvp-unima.nl
Hoofd redacteur: Peter Vermaat
Eindredacteur: Tuur Devens
Redactieadres: Menamerdyk 6,
9037 JV  Slappeterp
Redactieleden: Martine van Ditzhuyzen, 
Frans Hakkemars, Marla Kleine, Joanne  
Oussoren, Koos Wieman
Vaste medewerkers: Charlotte de Lange 
Ruud Ringers, Judith Marseille 
Vormgeving: Ria Besjes 
ISSN: 1871-4161
Druk: Drukkerij RAD Dordrecht 
Website (NL): www.nvp-unima.nl 
Internationaal: www.unima.org  
Facebook: www.facebook.com/NVP-UNIMA
Instagram: nvp-unima
YouTube: NVP-UNIMA
LinkedIn: NVP-UNIMA

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden te 
achterhalen. Diegenen die menen rechten te kunnen doen 
gelden, worden verzocht contact op te nemen met de 
uitgever.

Volgende nummer verschijnt: in week 12
Deadline kopij: 17 januari 2022 

Pools zustertijdschrift ‘Teatr Lalek’ 
Judith Marseille

Er is een poppentheaterconnectie tussen Nederland en Polen 
die zeer ver teruggaat, tot de zestiende eeuw, toen Neder-
landse poppenspelers in Gdansk hun ‘mechanisch theater’ 
vertoonden. 

ken worden onderwezen, variërend van 
Javaanse wajang tot de manipulatie van 
hybride poppen. In de sectie ‘wereld’ is 
er aandacht voor Azië, met een afgewo-
gen portret van de Japanse poppen- en 
maskerspeler Hoichi Okamoto (1947-
2010) die een geheel eigen stijl van 
Butoh* ontwikkelde. In hetzelfde kader 
bevindt zich een bijzonder informatief 
artikel over het poppentheater in Korea. 
Het genre gaat daar terug tot de vierde 
eeuw en er is een sterke relatie met 
boeddhisme en sjamanisme. Baltal, een 
vorm waarbij de poppenspeler op zijn 
rug ligt en de poppen met zijn voeten 
manipuleert, is zeer populair en speci-
fiek voor Korea.

Het Engels is soms wat weerbarstig, 
maar Teatr Lalek is een veelzijdig en 
zorgvuldig vormgegeven poppenthea-
tertijdschrift met prachtig fotowerk en 
artikelen die de horizon verbreden.

Teatr Lalek is te bestellen via www.polunima.pl
* Butoh is een vorm van Japans danstheater.

In Polen, een land waar de geschiedenis 
diepe en traumatische sporen heeft 
getrokken, is poppentheater altijd een 
stabiele factor gebleven. Het genoot al 
vroeg de belangstelling van kunstenaars 
en intellectuelen, en in de tweede helft 
van de achttiende eeuw zelfs de bijzon-
dere bescherming van de laatste Poolse 
koning, Stanislaus August. 

Met 250.000 Poolse medeburgers is het 
verwonderlijk dat, op een paar sympa-
thieke maar kleinschalige initiatieven na, 
er in Nederland de laatste jaren nauwe-
lijks poppentheater uit Polen te zien is. 
Dat is vooral te wijten aan schroom bij 
de programmeurs, en zeker niet aan de 
kwaliteit van het gebodene, want die is 
groot, mede dankzij de hoogwaardige 
poppentheateropleidingen die Polen te 
bieden heeft.

Sinds 1950 verschijnt in Polen, aanvan-
kelijk als spreekbuis van de staat, het 
tijdschrift Teatr Lalek (‘Poppentheater’). 
Vanaf 1982 valt het blad onder de UNI-
MA en in 1994 werd besloten om over 
te gaan tot een tweetalige uitgave, met 
als tweede taal Engels, wat een nieuw 
potentieel lezerspubliek opleverde.

Het dubbeldikke 2021-nummer telt 
maar liefst 124 pagina’s. De inhoud 
beslaat een breed spectrum, van pop-
pentheater in de gangbare zin tot aan 
robots, kinetische kunst (de beeldscho-
ne brandende vogels van Wladyslaw 
Hasior!) en installaties. Een aanzienlijk 
deel is, begrijpelijk, gewijd aan de gevol-
gen van de Covid-pandemie, die ook in 
Polen de sector zwaar heeft getroffen.
 
Maar gelukkig komt er meer aan bod. 
De poppentheateracademie in Bialystok 
legt onder de titel October Revolutions 
de nieuwe opzet van haar curriculum 
uit, waarbij in een vijfjarige opleiding 
klassieke én hedendaagse speltechnie-




