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woorD 
VooraF
Figure it out… 

Woelige tijden. Politieke impasse, besparingen in 
verschillende europese landen en nu ook bij ons, 
afkalvend draagvlak, vrije markt, een aarde die 
op hol slaat en een Belgische voetafdruk die hal-
lucinant groot blijkt te zijn. Woorden en zinnen die 
de laatste dagen en maanden voortdurend voorbij 
suisden. 

Res in cardine est. de zaak is in een kritieke fase. 
heel wat kunstenaars en betrokkenen zijn de 
voorbije weken in hun pen gekropen en schre-
ven opiniestukken en reacties. de kunstensector 
in Vlaanderen lijkt voor een dubbele opdracht te 
staan. er is actie nodig om het politieke draagvlak 
voor de kunsten opnieuw te vergroten en de be-
staande budgetten te vrijwaren. Misschien kunnen 
we daarbij iets opsteken van de strategieën die in 
andere landen – nederland, het Verenigd Konink-
rijk, de Vs – vandaag al zijn ontwikkeld om de 
plek van kunst in de samenleving op een innova-
tieve manier te argumenteren. tegelijk moet men 
goed nadenken over de meest prangende noden 
in kunstenland. hoe kunnen de kunsten het beste 
gewapend worden voor een onzekere toekomst? 
Waar zet je, in tijden van crisis, de schaarse mid-
delen het beste in?

de kunstensteunpunten hebben in deze een be-
langrijke rol te vervullen. een constante in alle 
recente reacties is namelijk de roep om gedegen 
cijfermateriaal en grondige analyses. op deze 
werf zijn we vandaag volop aan de slag. in sa-
menwerking met de andere kunstensteunpunten 
werkt Vti aan een nieuwe veldanalyse, waarmee 
we de nieuwe grote subsidieronde in het kader van 
het Kunstendecreet voorbereiden. 

eind maart verschijnt een update van Metamorfose 
in podiumland, de veldanalyse die Vti in 2007 pu-
bliceerde. Medio december al presenteren de ver-
schillende kunstensteunpunten samen – naast Vti 
ook BaM, Muziekcentrum en Vai – een gezamen-
lijke analyse die financiële en tewerkstellingsgege-
vens over het hele veld van het Kunstendecreet bij 
elkaar neemt. hiervoor werken we nauw samen 
met het agentschap Kunsten & erfgoed. de steun-

punten en het agentschap zetten daarmee een 
belangrijke stap om hun informatie op elkaar af 
te stemmen om efficiënt en snel te kunnen inspelen 
op de actualiteit. 

Goed materiaal komt er niet vanzelf, en ook de 
sector heeft hier zijn verantwoordelijkheid. hoe 
vlotter de sector zijn materiaal aan ons kan door-
spelen, hoe accurater Vti kan inspelen op wat reilt 
en zeilt in de sector en bruikbare analyses kan te-
ruggeven. Date et dabitur vobis. Geef, en u zal 
gegeven worden.

de betrokkenheid van de sector is trouwens essen-
tieel in heel de werking van Vti. in het huidige 
landschap – meer dan ooit internationaal, hybride, 
flexibel maar ook versnipperd – is dat een cruciaal 
aandachtspunt. Kunstenaars zijn bijvoorbeeld de 
laatste jaren minder makkelijk onder één noemer 
te vatten, en als een nomade snel heen en weer 
reizend tussen gezelschappen, kunstencentra, 
werkplaatsen, filmsets enz. in binnen- en buiten-
land. Maar hun input is voor Vti noodzakelijk, om 
onze taak als knooppunt en draaischijf te kunnen 
blijven waarmaken. 

daarom ronden we ook onze reshuffle af. onze 
uitvalsbasis in de gebouwen van het Kaaitheater 
werd grondig gereorganiseerd, zodat Vti op-
nieuw een open huis geworden is, uitnodigend 
en toegankelijk. niet alleen ter plekke, maar ook 
online. 

Concrete projecten en pistes zijn onze first aid 
(persoonlijke infomomenten voor individuele kun-
stenaars), studiedagen zoals start to cook (onmoe-
tingsmomenten om het debat los te weken), Circuit 
X (ter bevordering van de doorstroming van nieuw 
werk), Corpus Kunstkritiek (deskundigheidsbevor-
dering van jongere critici), het pilootproject duur-
zamere kunstenpraktijk (naar een vergroening van 
de professionele kunstensector om de voetafdruk 
een paar maatjes te verkleinen) en zoveel meer. 
Volg alle projecten trouwens via onze website.

Kortom, Vti formuleert antwoorden op de woelige 
tijden door te reflecteren, toekomstgericht te den-
ken en de nodige initiatieven te nemen. Curae ce-
dit fatum. tijdige zorg overwint zelfs het noodlot.
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Geregeld zoomt Vti in Courant in op de toestand 
en actualiteit in subdisciplines in podiumland. Fi-
gure it out, ons dossier over figuren- en objecten-
theater, kwam er in samenwerking met het firma-
ment, (t)huis voor figurentheater in Vlaanderen. 
een aantal schrijvers probeert in dit dossier vat te 
krijgen op het genre figurentheater: evelyne Cous-
sens neemt het landschap nauwkeurig onder de 
loep, roel daenen bekijkt het figurentheater met 
een meer cijfermatige bril, Wouter hillaert maakt 
een pop-swot en ronald Geerts laat ons kennis 
maken met een aantal belangrijke schrijvers in het 
denken over poppen en theater. We bekijken in de 
bijdragen van anita twaalfhoven en françoise fla-
bat hoe het er bij onze nederlandse en franstalige 
buren aan toe gaat. Verder zijn er interviews met 
Paul Contryn en simon allemeersch en een ron-

detafelgesprek met een aantal spelers uit het po-
diumkunstenlandschap die gefascineerd zijn door 
het werken met figuren en objecten. stof genoeg, 
figure it out…

en tenslotte wuiven we ann olaerts uit. Zij nam 
eind september afscheid als Vti-directeur en ver-
trekt naar het kabinet van minister Pascal smet, 
waar ze als adviseur de banden tussen onderwijs 
en cultuur nauwer zal aanhalen. een essentiële job 
waarvoor ann dé geknipte persoon is. Wij danken 
haar alvast voor het gedegen werk van de voor-
bije jaren.

Het VTi -team

***

Depot - het firmament (foto: rudy Gadeyne)

>> naar de inhoudstafel
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‘Je kunt als figurentheater makkelijker 
fusioneren met een ander dans- of thea-
tergezelschap dan met een ander figuren-
theatergezelschap. De overeenkomsten 
zullen groter zijn.’ 

het is Willem Verheyden van de Maan die het 
zegt, en de praktijk bewijst zijn woorden: de 
Maan legde de laatste jaren onder meer artistie-
ke verbindingen met abattoir fermé, troubleyn en 
niek Kortekaas; theater froe froe met hetPaleis, 
theater stap en Villanella, maar een samenwer-
king tussen twee Vlaamse figurentheaters blijft tot 
op de dag van vandaag ongezien. ooit is er een 
aanzet geweest, vertelt Verheyden, maar het plan 
stootte op artistieke meningsverschillen en stierf 
een stille dood.

het bewijst hoe divers ‘het’ figurentheaterland-
schap is, zo divers dat over een coherent land-
schap nauwelijks te spreken valt. dat hoeft niet 
eens te verwonderen, gezien de aard van het 
beestje: figurentheater is intrinsiek een cross-over-
genre dat moeiteloos springt tussen tekst, beel-
dende kunst, dans, muziek en nieuwe media. de 
Vlaamse figurentheaters zijn precies zo verschil-
lend van elkaar doordat ze het accent leggen op 
één of enkele van deze ingrediënten. het object-
theater van het alibi collectief vertoont bijgevolg 
nauwelijks raakvlakken met de dromerige sprook-
jes van de Maan of de soms naturalistische ver-
tellingen van ultima thule. Je zou kunnen zeggen 
dat enkel de brede (en omstreden) term ‘figuren’ 
alle spelers overkoepelt.

HeT zICHTBAre en onzICHTBAre 
lAnDSCHAp

hoe ziet het ‘landschap’ eruit? de optelsom van de 
door de overheid ondersteunde gezelschappen re-
sulteert in het ronde getal vijf: er zijn op dit moment, 
na het recente verdwijnen van theater taptoe en 
het alibi collectief, vier structureel gesubsidieerde 
spelers (de Maan, theater froe froe, ultima thu-
le, theater de spiegel) en één projectgezelschap 
(theater tieret). Vaak wordt echter vergeten – en 
dat is belangrijk in het kader van de beeldvorming 

rond figurentheater – dat achter die vijf een enorm 
landschap schuilgaat van amateur- en semipro-
fessionele gezelschappen. Volgens de laatste tel-
ling van het firmament zijn er in Vlaanderen een 
tachtigtal actieve figurentheaters waarvan 25 se-
miprofessionele, 45 amateur- en 5 gesubsidieerde 
gezelschappen. dertig gezelschappen (waarvan 
dus al zeker 25 niet-gesubsidieerde) beoefenen 
figurentheater als hoofdberoep. 

Binnen de gesubsidieerde theatersector (waarvan 
de figurentheaters schottenloos deel uitmaken) zijn 
er daarnaast talloze gezelschappen die occasio-
neel een pop of figuur gebruiken (fabre, de Volder) 
of die werken met video (Cassiers, de filmfabriek). 
en dan is er dans, een genre dat interessante raak-
vlakken vertoont met het figurentheaterveld. de 
eigenheid van figurentheater bestaat er immers 
in dat dode materie ‘geanimeerd’ wordt – voor-
zien van een anima, een ziel – en zo herschapen 
tot een levend subject. ook het lichaam van de 
danser kan als een bewegingloos object worden 
beschouwd, dat door een onzichtbare hand wordt 
gemanipuleerd tot een bewegend subject. dat is 
bijvoorbeeld het geval in sommige dansinstallaties 
van Kris Verdonck (I/II/III/IV) of Meg stuart (Sand-
table). Binnen de ‘reguliere’ dans is de danser ech-
ter doorgaans een subject: een levend, denkend 
en beslissend wezen. in dat geval gaat de ‘schep-
pingsgedachte’ niet op. deze landschapsschets 
zoomt in op de vijf Vlaamse gezelschappen waar-
voor figuren geen occasioneel maar een wezenlijk 
uitgangspunt vormen van hun artistieke praktijk, én 
we beperken ons tot die gezelschappen die door 
de overheid ondersteund worden.

VIJf SpelerS

een uitgebreide historiek van de gesubsidieerde 
gezelschappen is doorgaans te lezen op de web-
sites van de organisaties zelf. onderstaande por-
tretten gaan vooral in op twee aspecten die de 
eigenheid van de gezelschappen in het hier en nu 
bepalen: de evolutie vanuit het soms traditionele 
poppenspel naar een hedendaagse artisticiteit 
(met de verhouding tot een publiek van volwas-
senen/kinderen) en de specifieke artistieke ac-

eeN LaNDSCHaP 
met VeLe 
geziCHteN

Evelyne Coussens
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centen die elk gezelschap legt (materiaalkeuze, 
vormgeving van de figuren, relatie tot de mani-
pulator...).

theaterrecensent tuur devens hanteert in zijn boek 
Tussen Pop en Theater een terminologie van Bour-
dieu en onderscheidt daarmee vier soorten pop-
pentheater (devens hanteert deze term voor wat 
wij in deze bijdrage ‘figurentheater’ noemen): 

- de avant-garde die speelt voor een volwassen 
elite

- het vernieuwende poppentheater dat speelt 
voor ‘culturele kinderen’ en volwassenen

- het pedagogische poppentheater voor kinderen

- het traditionele volkspoppentheater voor 
toeristen en folkloristen 

in tegenstelling tot veel gezelschappen uit het ama-
teur- of semiprofessionele veld, behoort geen enkel 
gesubsidieerd gezelschap tot de pedagogische of 
folkloristische tendens. ook de echte avant-garde 
lijkt op het eerste gezicht afwezig – daarover later 
meer. de vijf Vlaamse gesubsidieerde figurenthea-
tergezelschappen behoren dus tot het ‘vernieuwen-
de’ poppentheater. afhankelijk van de noden van 
de voorstellingen verschillen de gebruikte speltech-
nieken, maar we kunnen over het algemeen stellen 
dat ze allemaal ‘uit de kast’ zijn gekomen (geen 
poppenkast meer) en bijna standaard de ‘meng-
vorm’ gebruiken waarbij poppenspelers en acteurs 
duidelijk zichtbaar meespelen en dus de theateril-
lusie doorbreken. 

Ultima Thule

Roots: Joris Jozef, onderwijzer

aan de oorsprong van ultima thule ligt ex-on-
derwijzer Joris Jozef, die begin de jaren 1980 in 
antwerpen poppentheater maakt voor kleuters. 
dat gebeurt op een traditioneel vertellende ma-
nier, gericht op ontspanning en opvoeding van 
de kinderen. opmerkelijk: het figurentheatergezel-
schap dat zich anno 2010 misschien wel het meest 
profileert met voorstellingen voor volwassenen, is 
uitdrukkelijk als kindertheater begonnen. in 1997 
maakt de jonge regisseur Wim de Wulf samen met 
poppenmaker en -speler filip Peeters en actrices 
radomira dostal en erna Palsterman de voorstel-
ling Paard van Troje. het is de komst van deze 
niet-poppenspeler die een nieuwe wind door het 
huis laat waaien. in 2001 wordt acteur, auteur en 
muzikant Wim de Wulf artistiek leider van ultima 
thule. in 2002 experimenteert de Wulf met een 
mengvorm van opera en figurentheater in Sire & 
Zot – een voorstelling voor volwassenen. hoewel 
ook sommige van de meer recente voorstellingen 
van ultima thule (1900, Geschift) niet specifiek 
voor kinderen zijn gecreëerd, worden anno 2010 
alle ultima thule-voorstellingen in dag- en avond-
circuit gespeeld.

Eigenheid: focus op tekst

ultima thule omschrijft zichzelf als ‘verteltheater’: 
tekst, of minstens een sterke vorm van narratieve 
dramaturgie, neemt bij ultima thule meer dan bij 
andere figurentheaters een belangrijke plaats in. 
de poëtische bewerking van twee Baricco-verha-
len (1900 en Zijde) is daar één voorbeeld van, de 
zelfgeschreven tekst van de Bildungstrilogie Go-
Maar een ander. de Wulf blijkt in zijn zoektocht 
naar de ‘menselijke condition, naar de kloppende 
ader waardoor het leven stroomt’ in de eerste 
plaats een auteur.

ultima thules poppen – gewoonlijk vervaardigd 
door filip Peeters – zijn bijgevolg niet de groteske 
creatuurtjes in latex van theater froe froe, noch 
de sobere geometrische figuren van theater de 
spiegel, maar het zijn doorgaans sobere, ruwe 
poppen met een naturalistische textuur. het decor? 
Minimalistisch, eerder gericht op suggestie dan op 
illustratie. alles in de vormgeving van ultima thu-
les voorstellingen ademt de essentiële poëtica van 
de Wulf.

de zichtbare ontdubbeling van het spel in poppen 
en acteurs (waarbij de poppenspeler ook acteur 
is en omgekeerd) is een bewuste en consequente 
keuze van ultima thule. het biedt het gezelschap 
de kans om een meer gelaagde realiteit te vertel-
len: eentje met twee stemmen in plaats van één. 

Stekezotvanu - ultima thule (foto: leon auwers)
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tegelijkertijd verloopt de afwisseling tussen pop-
pen en acteurs zo organisch, dat het verhaal er 
op geen enkel ogenblik last van ondervindt – de 
verdienste van de bekwame poppenspelers. als 
figurentheater een object tot persona maakt waar 
theater dat met een acteur doet, dan maakt ultima 
thule objecten én acteurs tot personae.

Theater froe froe

Roots: artistieke Lierse scène

Wat roots betreft is theater froe froe een buiten-
beentje. in theater froe froe’s rangen zijn geen 
opvoeders of onderwijzers te bekennen. theater 
froe froe heeft zijn wortels puur in de artistieke 
scène, nauw gelinkt aan de beeldende kunsten. 
de broers Marc en Jan Maillard verzeilden na 
hun afstuderen (respectievelijk vrije grafiek aan 
het antwerpse sint-lucas en Beeldhouwen aan de 
academie te antwerpen) in Boechout in de scène 
van teirlinck-acteurs Marcel Peeters en luc d’heu. 
Zij brachten onder meer een Faust van erg hoog 
niveau. Geïnspireerd door dit voorbeeld begon-
nen de broers met figurentheater Black out, dat 
in een zaaltje vlakbij het steen figurentheater voor 
volwassenen maakte. in 1986 groeide daaruit the-
ater froe froe, dat live muziek, video en acteurs in 
het poppenspel integreerde en eveneens voor vol-
wassenen speelde. omdat figurentheater echter 
officieel niet te subsidiëren was, werd de toestand 
onhoudbaar. theater froe froe werd Blauw Vier, 

een gezelschap dat wel (betoelaagbaar) theater 
voor kinderen maakte – zonder figuren. Merk op 
dat theater froe froe in vergelijking met ultima 
thule de omgekeerde weg aflegde: van een vol-
wassen naar een kinderpubliek. in 1997 duikt the-
ater froe froe opnieuw in het landschap op onder 
de vleugels van hetPaleis. in 2005 verzelfstan-
digt de groep en krijgt ze structurele subsidies.

Eigenheid: latex figuren, multidisciplinair

in het zaaltje in het steen ontwikkelden en verfijn-
den Jan en Marc Maillard het gebruik van de latex-
mimepop. die poppen, samen met het intensieve 
gebruik van video en muziek, voorzien theater 
froe froe anno 2010 van een herkenbaar label. 
theater froe froe is wellicht de meest multidiscipli-
naire onder de figurentheaters en gaat aan de slag 
met video, computers, televisie, poppen, maskers, 
kermismolens, locaties, acteurs en tekst. Wat dat 
laatste betreft verhoudt het gezelschap zich vaak 
tot klassiekers: sprookjes (Kwak, ZMRMN), mytho-
logische verhalen (Orfee) of repertoire (Midzo-
mernachtsdroom, Puck). Mét de bedenking dat de 
personages uit deze verhalen in de eerste plaats 
‘visueel interessant’ moeten zijn – er moet een pop 
van te maken zijn. een voorstelling kan trouwens 
ook puur associatief ontstaan, op basis van een 
beeld: zo groeide de voorstelling ZIPPO uit het 
beeld van een eendjeskraam. Je zou ietwat kort 
door de bocht kunnen stellen dat daar waar ul-
tima thule vertrekt van een narratief gegeven en er 
beelden rond creëert, theater froe froe verhalen 
creëert rond een beeld. 

de poppen van de Maillards zijn doorgaans kleur-
rijker, grotesker, ‘plastischer’ dan de ingetogen 
koppen van ultima thule. dat karikaturale is helder 
voor een kinderpubliek, maar het heeft ook nade-
len, want het is moeilijk om een pop een karaktere-
volutie te laten doormaken. de eigenheid van een 
pop is immers verankerd in het beeld, en dus bete-
kent een karakterevolutie de facto een nieuwe pop. 
deze beperking zorgt ervoor dat de belangrijkste 
personages in theater froe froe-creaties toch vaak 
door de acteurs worden vertolkt. ook theater froe 
froe hanteert een mengvorm waarbij poppen, 
poppenspelers en acteurs samen op scène staan. 

De MAAn

Roots: Jozef en Louis Contryn

de Maan heeft zonder twijfel de diepste wor-
tels in de figurentheatertraditie. Founding father 
is Jozef Contryn, die in de jaren 1930 en 1940 
nauwe banden had met de Belgische en literaire 
avant-garde (Michel de Ghelderode). hij sticht het 
poppentheater hopla, dat in 1965 uitgroeit tot het 
Mechels stadspoppentheater. in de context van de 
bevoogdende jaren 1950 en 1960 richt dat the-
ater zich voornamelijk tot kinderen met begin de 
jaren 1970 vooral sprookjes en onder invloed van 
zoon louis Contryn, die het directeurschap over-
neemt, ook verhalen gericht op actie en amuse-Orfee - theater froe froe (foto: Maaike Buys)
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ment. in 1995 geeft louis Contryn op zijn beurt de 
fakkel door aan Willem Verheyden, die de naam 
van het gezelschap verandert in figurentheater de 
Maan. Paul Contryn, zoon van louis, is er tot op 
heden vormgever, poppenspeler en scenograaf. 
intussen heeft het gezelschap grote stappen gezet: 
zich loswrikkend uit de pedagogische tijdsgeest 
is het een artistieke weg ingeslagen, waarbij de 
exclusiviteit van het handpoppenspel verbreed is 
richting figurentheater. doorheen zijn hele geschie-
denis heeft de Maan sporadisch voorstellingen 
of projecten voor volwassenen opgezet (Carmina 
Burana, Facture Baroque en onlangs het project 
Prepare for Countdown). toch lijkt de roep van het 
avondcircuit in Mechelen minder nadrukkelijk aan-
wezig. de Maan speelt veel school- en familie-
voorstellingen en lijkt zich daar prima bij te voelen.

Eigenheid: focus op de figuur en beweging

de eigenheid van de Maan vatten is niet gemak-
kelijk, omdat het gezelschap zo’n veelheid aan 
verschijningsvormen heeft. inhoudelijk zoekt de 
Maan naar ‘poëzie, het wit tussen de lijnen, de 
verwondering’ – een brede noemer die leidt tot 
voorstellingen met zeer uiteenlopende thematie-
ken. ook vormelijk gezien heeft de Maan geen 
herkenbaar label zoals theater froe froe. het ver-
trekt bij elke voorstelling van nul, en kiest naarge-
lang de noden van de vertelling medewerkers en 
materiaal. Meer dan bij de andere gezelschappen 

ligt de nadruk op de figuur als vertellend medium. 
die figuur kan een pop zijn maar ook papier (De 
sneeuwkoningin) of een stukje verwrongen ijzer-
draad (Gek van liefde). door die aandacht voor de 
figuur komt de poppenspeler op de achtergrond – 
bij de Maan komt het (net zoals bij theater tieret) 
voor dat de poppenspeler in het zwart gekleed 
of onzichtbaar is. Bijzonder is de manier waarop 
het gezelschap zichzelf telkens opnieuw uitvindt 
in nieuwe figuren. Bovendien werkt de Maan 
op regelmatige basis met gasten uit de ‘reguliere’ 
theatersector en breekt het zo mee het veld open. 
een lijn die de laatste jaren bewust wordt gevolgd 
is het onderzoek naar de verwantschap tussen fi-
gurentheater en dans, een traject voorzichtig aan-
gevat in Sneeuwwitje (met choreografe Marie de 
Corte) en met In jouw schoenen als meest recente 
exponent. Volgens Willem Verheyden kennen figu-
rentheater en dans immers hetzelfde uitgangspunt: 
de wil om te ontkomen aan de zwaartekracht. 

Theater De Spiegel

Roots: Fé Van Ransbeeck, familietheater De 
Spiegel

familietheater de spiegel wordt in 1965 door 
glasontwerper en poppenmaker fé Van ransbeeck 
opgericht als een poppentheater en evolueert snel 
van een amateur- naar een semiprofessioneel 
gezelschap. de insteek van de voorstellingen is, 

In jouw schoenen - de Maan (foto: rudy Gadeyne)

Songs on the Mahabharata - theater de spiegel 
(foto: Marion Kahane)
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conform de tijdsperiode, overwegend pedago-
gisch en gericht op het vertellen van een ‘verant-
woord verhaal’ aan kinderen. het is zoon Karel 
Van ransbeeck die de klemtoon verlegt van pop-
pen- naar muziektheater en voor de spiegel een 
meer artistiek parcours uitstippelt, dat zich ook tot 
volwassenen richt. in 2001 gaat de spiegel een 
samenwerking aan met muzikant en componist ste-
fan Wellens. anno 2010 is Karel Van ransbeeck 
artistiek leider en wordt reizend muziektheaterge-
zelschap de spiegel structureel gesubsidieerd als 
muziektheater. op het repertoire staan doorgaans 
voorstellingen voor kinderen van één tot drie (daar-
mee is de spiegel het enige gezelschap in Vlaan-
deren dat qua leeftijd een bovengrens hanteert) 
zoals Bramborry en Lelegüm, en voorstellingen 
voor volwassenen (Lust, Twee oude vrouwtjes). stil-
aan tracht het gezelschap het werk voor de aller-
jongsten echter ook door te trekken naar oudere 
doelgroepen. 

Eigenheid: muziek en objecten

Centraal in de voorstellingen staat een muzikale 
dramaturgie waarbij ritme, klank, melodie, herha-
ling, stilte de basiselementen vormen, geschraagd 
door vele andere talen waaronder de beeldtaal 
van objecten en figuren. de manipulaties van de 
figuren en objecten visualiseren de muzikale ver-
haallijn zonder haar te illustreren. de spiegel 
tracht op meerdere niveaus te communiceren en 
via een verbeeldingsrijke insteek een emotionele 
ontmoeting te bekomen. regelmatig worden er tij-
dens de creatieprocessen uitstapjes gemaakt naar 
andere kunstdisciplines: dans, grafische kunsten, 
circustechnieken, performance, literatuur… 

na het verdwijnen uit het landschap van Pat Van 
hemelrijck en het alibi collectief (zie infra) is de 
spiegel wellicht het enige gezelschap in Vlaande-
ren dat zich bezighoudt met objectentheater: al-
ledaagse voorwerpen zoals groenten (Lelegüm) 
maar ook abstracte geometrische figuren (R) wor-
den ingezet als vertellend en magisch medium.

Theater Tieret 

Roots: Theater Froe Froe

theater tieret, met artistiek leider Joost Van den 
Branden, is de jongste speler in het figurenthea-
terlandschap, met vanaf 2002 een gestage groei 
in de schoot van CC sint-niklaas. de artistieke 
ploeg zegt beïnvloed te zijn door theater froe 
froe (Patrick Maillard maakt deel uit van tieret) 
en buitenlandse makers als de australische nevil-
le tranter van het stuffed Puppet theatre, maar 
tieret ontwikkelt desalniettemin langzamerhand 
een eigen stem. Zo gebeurt de poppenmanipu-
latie in tegenstelling tot theater froe froe vaak 
op de oosterse ‘Bunraku’-manier, waarbij de pop-
penspelers gehuld zijn in het zwart en opgaan in 
het decor. in 2007 ontvangt het gezelschap zijn 
eerste projectsubsidie voor Hybris ofte God zijn 
doet geen zeer. 

Eigenheid: spel en tekst 

het is vroeg om al uitspraken te doen over de ei-
genheid van tieret, maar het gezelschap lijkt in de 
eerste plaats volop op zoek te zijn naar de ver-
houding tussen tekst en beeld – waarbij, alweer 
in tegenstelling tot leermeesters theater froe froe, 
tekst aan de winnende hand lijkt. Van den Bran-
den: ‘het beeld vertelt veel, maar tekst in figuren-
theater wordt naar mijn gevoel te vaak gezien 
als ondersteunend element, terwijl ik vind dat het 
beeld juist de tekst moet ondersteunen. Poppen zijn 
voor mij een medium, geen doel op zich.’ het zoe-
ken naar een steeds verder uitgepuurde tekst, een 
stevige dramaturgie en een centrale rol voor de ac-
teur wordt gecombineerd met suggestieve beelden 
en een grote inbreng van livemuziek. Wat betreft 
materiaalkeuze verklaart tieret ‘zoekende’ te zijn, 
maar voorlopig is de invloed van de latexpoppen 
van theater froe froe duidelijk aanwezig.

UITgeSpeelD

twee spelers behoren vandaag niet meer tot het 
gesubsidieerde theaterveld, maar hebben onmis-
kenbaar hun stempel gedrukt op het figurenthea-
terlandschap. als eerste is daar visueel knutselaar 
Pat Van hemelrijck, vormgever en beeldhouwer 
van opleiding, die in de jaren 1980 furore maakte 

Hybris - theater tieret (foto: theater tieret)
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met het knotsgekke collectief radeis (samen met 
dirk Pauwels en Josse de Pauw) en daarna het 
Alibi collectief oprichtte. samen met theater 
froe froe is het alibi collectief het enige figuren-
theater dat geen wortels heeft in pedagogische 
strekkingen, maar duidelijk in de beeldende kun-
sten. Bestaande uit een losvast samenraapsel van 
uiteenlopende ‘Patagonisten’ (alain rinckhout, el-
vis Peeters, …) brengt het collectief producties die 
experimenteren met film-, radio-, camera- en vi-
deotechnieken (Slak, Radio N.R.V.) maar ook met 
taal, het menselijke lichaam en tweedehands stof-
zuigers (®Echafaudages). Wellicht benaderen de 
producties van het alibi collectief nog het dichtst 
de definitie van objectentheater. Van hemelrijcks 
producties circuleren niet in het scholen- of fami-
liecircuit, wat natuurlijk niet betekent dat er nooit 
kinderen komen kijken. in 2008 ontvangt Van he-
melrijck zijn laatste projectsubsidies.

Theater Taptoe, met freek neiyrinck en luk de 
Bruyker als drijvende krachten, heeft zijn wortels 
in het Gentse marionettentheater – de ‘spellekes’ 
– maar evolueerde onder invloed van neiyrinck, 
die uit het politieke jeugdtheater kwam, naar een 
multidisciplinair figurentheater. taptoe brak inter-
nationaal door met Thomas zit te dromen in de 
klas en Hemel! (gebaseerd op het plastisch oeu-
vre van rené Magritte) en experimenteerde met 
een vermenging van figurentheater, schimmenspel 

(De maan schildert sterren boven Bursa) en later 
ook muziek (Don G). sommige producties heb-
ben een multiculturele insteek of nodigen buiten-
landse gastspelers uit. taptoe zou de grondlegger 
zijn van de mengvorm in Vlaanderen: door als 
eerste ‘uit de kast’ te komen en de volle scène te 
bespelen. (dat feit wordt gecontesteerd door de 
Maan, die beweert dat het Mechels stadspop-
pentheater dat al in 1959 deed.) de doelgroep 
is een breed publiek uit alle bevolkingslagen – 
de uitdrukkelijke erfenis van de politieke jaren 
1970. de laatste jaren, onder druk van negatieve 
adviezen, heroriënteert taptoe zich richting mu-
ziektheater met een partner als i solisti del Vento. 
Zijn voortrekkersrol lijkt taptoe voorgoed kwijtge-
speeld. na een aantal negatieve adviezen valt in 
2010 voor taptoe het doek.

BreUklIJn In De eIgHTIeS

het figurentheaterlandschap is, met alle respect, 
een ‘oude’ sector. op jonkie theater tieret na heb-
ben de vier structureel gesubsidieerde gezelschap-
pen (én de twee ex-spelers) alle een bijzonder lan-
ge voorgeschiedenis, met wortels die teruggaan 
tot een paar decennia geleden. er valt desondanks 
een opvallende breuklijn te constateren. de vier 
oudste figurentheaters (de Maan, ultima thule, 
theater de spiegel, theater taptoe), die ontstaan 

Kop - alibi collectief (foto: lander loeckx)

Olek - theater taptoe (foto: luk Monsaert)
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zijn of zich ontwikkeld hebben in de schoot van 
de bevoogdende jaren 1950 en 1960 (veelal met 
pedagogen als voortrekkers) hebben alle een evo-
lutie gekend van het traditionele poppenspel naar 
een meer artistiek figurentheater. niet zelden is die 
omslag gepaard gegaan met een wissel van de 
wacht, waarbij een niet-poppenspeler het overnam 
van de poppenspelers: de Wulf van Joris Jozef, 
Willem Verheyden van louis Contryn, theaterma-
ker freek neiyrinck die het marionettenspel van 
luk de Bruyker optilde tot volwaardig theater. de 
figurentheaterwereld wordt in dat geval verrijkt 
met artistieke impulsen van buitenaf. 

de figurentheaters die later zijn ontstaan, in de golf 
van de jaren 1980 (theater froe froe, alibi collec-
tief) zijn nooit in een pedagogische, maar direct in 
een artistieke context ontstaan. hier gaat het dus 
om kunstenaars, niet-poppenspelers, die het medi-
um figuren aanwenden ter verrijking van hun eigen 
artistieke praktijk: de omgekeerde redenering dus. 
Waar de figurentheatermakers van voor de jaren 
1980 – veralgemenend gesteld – ‘opvoeders’ zijn, 
zijn die van na 1980 geschoolde kunstenaars.

’T zAl wel Voor kInDerS zIJn…

'ik ben blij dat ik gekomen ben, want ik peinsde 
eigenlijk: ‘'t is met poppen, 't zal wel voor kinders 
zijn…'’ de uitspraak van een verraste toeschou-
wer na een ultima thule-voorstelling illustreert dat 
het vooroordeel dat figurentheater ‘poppenkast 
voor kinderen’ nog steeds de wereld niet uit is. 
die perceptie bij het brede publiek werd tot een 
vijftien jaar geleden nog gedeeld door de artis-
tieke sector zelf én door de overheid. Marc Mail-
lard van theater froe froe getuigt dat er pas met 
de opname van figurentheater in het Kunstende-
creet (1993) een mentaliteitswijziging kwam in de 
kunstensector: ‘als we acteurs vroegen om mee te 
werken, werden we plots niet meer onthaald op 
hoongelach.’

heeft het figurentheater bij sector en beleid intus-
sen het statuut van volwaardige kunstvorm ver-
worven, dan blijft bij het grote publiek het per-
ceptieprobleem bestaan dat figurentheater ‘voor 
kinderen’ is. de primaire reden voor die perceptie 
is simpel: de dagdagelijkse praktijk. er is op dit 
moment in Vlaanderen quasi geen enkel gesubsi-
dieerd figurentheatergezelschap dat niét voor kin-
deren speelt – op de sporadische volwassenenpro-
ducties van de Maan en theater de spiegel na. 
alweer met uitzondering van de spiegel hanteren 
alle figurentheaters enkel een benedengrens in 
leeftijd (dus alle voorstellingen zijn steeds ook voor 
volwassenen geschikt) en in het geval van sommige 
voorstellingen van ultima thule (Zijde en Geschift 
bijvoorbeeld) zijn ze ook intentioneel niet bedoeld 
voor kinderen. toch circuleren in de praktijk zowat 
alle figurentheatervoorstellingen van Vlaamse ge-
subsidieerde gezelschappen hoofdzakelijk in het 
school- en familiecircuit. 

er is nog een andere factor die speelt: het nume-
rieke overwicht van de niet-professionele, vaak tra-
ditionele poppentheaters in het veld. Zoals Veerle 
Wallebroek van het firmament opmerkt: ‘Wat 
jij en ik zien aan figurentheater, is niet altijd wat 
het brede publiek ziet. er zijn vijf gesubsidieerde 
gezelschappen. Maar de grote hoop, dat zijn de 
amateurs en de semi-professionelen, die tot 200 
keer spelen op feesten, markten en braderijen, 
maar ook binnen het brede scholen- en familiecir-
cuit. omdat er een grotere vraag is naar kinder-
voorstellingen, en die vraag een zekerheid biedt 
op het vlak van inkomsten. Veel van die amateurge-
zelschappen spelen eerder een traditioneel soort 
poppentheater, inderdaad voor kinderen. dat is 
op zich heel waardevol, maar ideaal zou zijn dat 
ze ook kennismaken met de diversiteit van het me-
dium figurentheater waardoor deze perceptie zou 
kunnen veranderen.’ de perceptie dat figurenthea-
ter enkel voor kinderen is, wordt dus gestuurd door 
een restant van een historische ontwikkeling maar 
vooral door de dagelijkse praktijk in het gesubsidi-
eerde en vooral het niet-gesubsidieerde veld. 

de vraag is: hoe is in professionele kringen die 
praktijk ontstaan? figuren als fred delfgaauw 
van studio Peer en neville tranter van het stuffed 
Puppet theatre bewijzen immers dat figurenthe-
ater voor volwassenen in het buitenland wel mo-
gelijk is.

Money, Money, Money

er lijken twee verklaringen te zijn voor het feit dat 
het Vlaamse professionele figurentheater zoveel 
voor kinderen speelt. een eerste, voor de hand lig-
gende reden is dat het medium figuren zich bij uit-
stek leent tot communicatie met een jong publiek. 
in tegenstelling tot talige communicatie heeft het 
beeld een directe impact, verleent het onmiddellijk 
betekenis. Zoals Marc Maillard zegt: ‘Poppen zijn 
vaak zeer archetypisch, helder en universeel. een 
acteur moet een rol invullen, een pop ís die rol 
vanzelf.’ Medium en doelpubliek vinden elkaar dus 
bijna organisch. 

de tweede reden is heel wat pragmatischer. Zon-
der subsidies worden figurentheatergezelschap-
pen namelijk automatisch naar het dagcircuit 
gestuwd. het bewijs vormen de 25 niet-gesubsi-
dieerde fulltime figurentheaters: zij spelen om den 
brode 100 tot 200 voorstellingen per jaar, en zo’n 
speellijst valt enkel in het scholen- en familiecircuit 
te rapen. het impliceert dat tot 1993, het moment 
van opname van figurentheater in de subsidiepot, 
een figurentheatervoorstelling voor volwassenen 
per definitie een verlieslatende operatie was. Marc 
Maillard: ‘Beginnende theatergezelschappen had-
den geen keuze – poppentheater voor volwasse-
nen, zoals luc d’heu dat korte tijd maakte, bleek 
geen leefbaar verhaal.’ de verbintenis figuren-kin-
deren was en is voor gezelschappen zonder over-
heidssteun dus ook een financieel huwelijk. 



12Courant 95 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

sinds 1993 zijn er wel subsidies voor figurenthea-
ter. Gezelschappen als theater froe froe of ultima 
thule zouden daarmee – indien zij dat wensen 
– perfect moeten kunnen meedraaien in het vol-
wassenencircuit, op dezelfde manier als tg stan 
of Cie de Koe dat doen. de huidige problemen 
rond spreiding en verkoop zouden niet groter mo-
gen zijn voor de figurentheatergezelschappen als 
voor de andere theatergezelschappen. hoe komt 
het dan dat hun aanwezigheid in het avondcircuit 
maar zo mondjesmaat toeneemt? 

een vicieuze cirkel brengt ons opnieuw bij percep-
tie. Weinig programmatoren durven het aan een 
figurentheaterproductie in hun avondprogramma-
tie op te nemen – is daar wel een publiek voor? 
ook op de aantrekkingskracht van ‘bekende kop-
pen’ moet het figurentheater niet rekenen. enkel na 
aanhoudende positieve pers- en publieksreacties 
(zoals in het geval van de GOMAARtrilogie van 
ultima thule) komt er iets in beweging. de koud-
watervrees van de programmatoren is wellicht een 
kwestie van wennen. door de late opname in het 
subsidiesysteem (in termen van status: een erken-
ning van professionaliteit en artistieke waarde) is 
het figurentheaterveld als volwaardige speler nog 
piepjong. in de hoofden van programmatoren 
en publiek is een inhaalbeweging aan de gang. 
Maar zo’n mindswitch kost tijd.

de praktijk stuurt de perceptie, de perceptie de 
praktijk. aan wie om die cirkel te doorbreken?

De nIeUwe generATIe

opmerkelijk: binnen het reguliere theater staan 
jonge generaties vaak te trappelen om de oudere 
te verdingen, in het figurentheater lijken die oude-
re generaties te moeten sméken om vadermoord. 
Waar zit die nieuwe generatie?

Ze groeit niet spontaan binnen de context van de 
vaste figurentheaters, dat is waar. Maar dat be-
tekent niet dat er niemand bezig is met figuren of 
objecten. integendeel. het schijnbare gebrek aan 
opvolging zou wel eens evengoed een perceptie-
probleem kunnen zijn, met de intrinsieke diversiteit 
van het figurentheater als grote boosdoener. Wie 
goed kijkt ziet immers een heleboel jonge makers 
rondlopen die figurentheatermakers zouden kun-
nen genoemd worden, maar niet als dusdanig 
herkend worden. sterker nog: sommige van deze 
makers kunnen wat mij betreft de zogezegd ont-
brekende avant-gardestroming binnen het pop-
pentheater (devens’ ‘elite van volwassenen’) ver-
tegenwoordigen: simon allemeersch (De bokser 
en de dood), Miet Warlop (Springville), stefanie 
Claes (Het feest van de platte cake), naomi Kerk-
hove (White Out), Marijs Boulogne (Marzipan or 
Plexi)… Ze werken met poppen, kartonnen dozen, 
rommel, haak- of stikwerk. het zijn einzelgängers, 
wiens artistieke praktijk (met duidelijke wortels in 
de beeldende kunsten) niet onder het hoedje van 
de vaste gezelschappen te vangen is. Ze hebben 
geen eigen structuur, ze circuleren niet in het scho-
lencircuit, ze spelen niet voor kinderen, hun varië-
teit aan materialen is groter dan ooit. Ze bekennen 
zich niet openlijk tot het figurentheater, maar ze 
maken het wel. tijd voor een outing?

Evelyne Coussens schrijft als freelance cultuurjour-
nalist voor verschillende media (o.a. Zonemaga-
zines, rekto:verso, Etcetera, Staalkaart). Ze neemt 
ook deel aan het Corpus Kunstkritiek van VTi.
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wat weten we precies over het kwanti-
tatieve luik van het figurentheaterveld 
in Vlaanderen? Vragen als ‘over hoe-
veel gezelschappen gaat het?’, ‘Hoeveel 
producties brengen ze op jaarbasis?’, 
‘welken soorten materieel (en imma-
terieel) erfgoed beheren ze, hoe gaan 
ze ermee om?’, ‘welk repertoire spe-
len ze, en waar?’… leverde bij aanvang 
van het haalbaarheidsonderzoek slechts 
heel sterk gefragmenteerd materiaal op. 
Mede dankzij de uitgebreide bevragings-
rondes, consultatie- en informatiemomen-
ten die Het firmament sinds 2005 orga-
niseert, krijgen de diverse overheden, 
onderzoekers, studenten, figurentheater-
makers zelf en andere belangstellenden 
een klare kijk op deze rijke en diverse tak 
van de podiumkunstensector.

HoeVeel en wAAr?

Bij de start van het haalbaarheidsonderzoek in ok-
tober 2005 bleek een eerste obstakel het ontbreken 
van elk overzicht van de figurentheatersector. als 
toenmalig erkende ‘koepelorganisatie volkscultuur’ 
beschikte het firmament weliswaar over een lijst 
met actieve en niet-actieve acteurs, dito gezelschap-
pen en contacten, maar deze bleek onvolledig. Met 
Jan Vandemeulebroeckes inventarisatie uit 1986 
werd de lijst aangevuld, zij het met voornamelijk in-
actieve theatergezelschappen en spelers. dat was 
geen verrassing, gezien diens onderzoek meer dan 
twintig jaar geleden gevoerd werd. research op 
het internet leverde nog bijkomende namen en co-
ordinaten op. Verder werd gebruik gemaakt van 

de ‘sneeuwbalmethode’, waarbij aan responden-
ten gevraagd werd andere personen aan te duiden 
die voor dit onderzoek in aanmerking kwamen. 
Vermoedelijk kon het aantal respondenten nog ho-
ger zijn, maar een aantal ontbonden en/of minder 
bekende gezelschappen konden om diverse rede-
nen niet worden opgespoord. het lot van deze col-
lecties en het profiel van deze gezelschappen is 
dan ook onduidelijk. Zo werden er uiteindelijk 127 
gezelschappen onderzocht. dit aantal moet be-
grepen worden in het licht van de snapshot die dit 
haalbaarheidsonderzoek opleverde, en is dus niet 
exhaustief en definitief. ook het figurentheaterveld 
is voortdurend in beweging. 

de provincie antwerpen heeft de grootste concen-
tratie figurentheaters: 37,8%, gevolgd door de pro-
vincie oost-Vlaanderen met 30,3%. daarna komt 
de provincie West-Vlaanderen, met 14,3% van de 
gezelschappen. op de vierde plaats komt de pro-
vincie Vlaams-Brabant

(met inbegrip van het Brussels hoofdstedelijk ge-
west): 10,1%. limburg sluit de rij, met 5,9% van 
het aantal figurentheatergezelschappen. Van 1,7% 
kon de vestigingsplaats niet achterhaald worden. 
Binnen deze provinciale opdeling vindt men de 
grootste concentratie figurentheatergezelschappen 
in de antwerpse en Gentse agglomeraties.

HoeVeel keer?

de actieve theaters hebben een erg uiteenlopend 
profiel. dat kan afgeleid worden uit de cijfers die 
de respondenten van het onderzoek opgaven van 
het aantal voorstellingen per seizoen (zie tabel 1). 

FigureNtHeater 
BeCiJFerD

dit artikel is, net zoals het artikel Verdiepingen in het figurentheatererfgoed van Veerle Wallebroek, geba-
seerd op Bouwplan van Het Paradijs, het onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid 
van een (t)Huis voor het figurentheater in Vlaanderen. dit onderzoek werd door het firmamant gevoerd tus-
sen 2005-2009 en verliep in drie fases. de eerste fase onderzocht de wenselijkheid, de haalbaarheid en de 
behoefte aan een (t)huis voor het figurentheater in Vlaanderen. Zo werden zoveel mogelijk figurentheater-
collecties opgespoord en de beheerders ervan bevraagd. deze laatste twee fasen bouwden verder op de 
beleidsaanbevelingen en de onderzoeksresultaten van de eerste fase. de tweede fase spitste zich toe op de 
inventarisatie en registratie van de gesignaleerde figurentheatercollecties. de derde fase onderzocht wat de 
potentiële doelpublieken van het (t)huis verwachtten. de drie onderzoeksrapporten zijn online consulteerbaar 
op www.hetfirmament.be.

Roel Daenen
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die tonen aan dat er grote verschillen bestaan tus-
sen de theaters onderling. sommige gezelschap-
pen zijn immers gelegenheidsgezelschappen, die 
slechts sporadisch een voorstelling spelen. andere 
voeren dan weer verschillende voorstellingen per 
dag op, met dikwijls met verschillende producties 
die tezelfdertijd lopen. 

Tabel 1: aantal voorstellingen per seizoen

0 - 25 voorstellingen: 34,8%

25 - 50 voorstellingen: 13%

50 - 100 voorstellingen: 17,4%

100 - 200 voorstellingen: 15,2%

> 200 voorstellingen: 8,7%

onbekend aantal voorstellingen: 10,9%

wAAr?

ook op dit vlak is het verscheidenheid troef. dit ci-
taat van een jonge theatermaker is illustratief voor 
dit aspect van het figurentheaterbedrijf: ‘Voor deze 
eerste productie gaf ik voorstellingen in mijn eigen 
woonkamer, die voor de gelegenheid werd omge-
bouwd tot een theaterzaal met een capaciteit van 
30 toeschouwers. dit moet nog deftig geëvalueerd 
worden, maar lijkt op het eerste gezicht voor her-
haling vatbaar.’

Maar figurentheater blijkt in de allereerste plaats 
een ambulant gebeuren. Zowat overal kan ge-
speeld worden. feest-, turn-, parochie- en andere 
zalen, in culturele centra, in openlucht op festivals 
en feesten… dit lijstje voorbeelden is slechts een 
greep uit de lange lijst van speelplekken waar fi-
gurentheater wordt opgevoerd. iets meer dan één 
vierde van de gezelschappen zegt een eigen zaal 
te hebben, waarin zowel repetities als voorstel-
lingen worden gegeven. de capaciteit van deze 
speelplekken varieert tussen 30 plaatsen (huis-
kamer) en 200 zitjes. eén gezelschap heeft zelfs 
twee zalen: een grote en een kleine. dat maakt dat 
74,5% van de bevraagde gezelschappen geen ei-
gen locatie kan bespelen. Voor repetities, voorstel-
lingen, vergaderingen... is men met andere woor-
den dus aangewezen op andere dan de eigen 
infrastructuren. dat heeft ontegensprekelijk impact 
op de aard van de producties die deze reizende 
gezelschappen brengen – (grote) decorelementen, 
die keer op keer moeten opgezet en afgebroken 
worden, enz.

DIploMA’S?

figurentheatermakers blijken ‘het vak’ op verschil-
lende manieren te leren, zowel vroeger als nu. de 
kennisoverdracht gebeurt op diverse manieren, en 
bijna altijd op informele manier. tabel 2 is indica-
tief, want ook bij deze vragen maakten de respon-
denten vaak melding van verschillende elementen 
in hun opleiding en/of ervaringen.

Tabel 2: opleidingsvorm

“al doende”: 44,6%

het firmament / school voor Poppenspel: 23,1%

Workshops: 7,9%

acteursopleiding: 6,9%

Workshops dommelhof: 5,3%

opleiding in het buitenland: 4,6%

andere: 4%

Workshops Vlaams Verbond voor Poppenspel: 
3,6%

Bijna de helft van de figurentheatermakers heeft 
geen of een beperkte opleiding genoten. het leer-
proces vond ‘al doende’ plaats, ofwel bij een al 
bestaand gezelschap, ofwel op basis van eigen be-
vindingen. opleidingen gebeurden haast altijd in 
functie van de noden van een bepaalde bezetting 
in een bepaald werk of repertoire. het firmament 
(en diens formele voorganger, de Centrale voor 
Poppenspel, met daarin de school voor Poppen-
spel) was een grote leverancier van figurentheater-
spelers. de organisatie stoomde bijna één vierde 
van de bevraagde figurentheaterrespondenten 
klaar voor het podium. Workshops allerhande blij-
ken ook noden te lenigen. sporadisch worden deze 
bij gezelschappen zelf georganiseerd, wat vaak 
ook een dankbaar moment is om ‘jong bloed’ op te 
sporen en aan te trekken. slechts een kleine minder-
heid heeft een hogere theateropleiding gevolgd.

Zopas verscheen in het jongste nummer van faro. 
tijdschrift over cultureel erfgoed in Vlaanderen 
een scherpe analyse van de stand van zaken over 
de figurentheater-opleiding(en). er wordt in dat 
verband ook weleens gewag gemaakt over een 
’creatieve bloedarmoede’ in de sector. nieuwe 
gezelschappen maken maar mondjesmaat hun op-
wachting. dat wordt mee veroorzaakt door het feit 
dat er geen formele opleiding bestaat. dat zorgt 
dan weer voor een vicieuze cirkel: het beperkt 
aantal (nieuwe) gezelschappen betekent dat de 
arbeidsmarkt voor acteurs snel (en voor lange tijd) 
verzadigd wordt. Precies de grootte van die afzet-
markt weegt door als een belangrijk argument om 
een formele opleiding te starten.
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werk, werk, werk

62,8% van de respondenten zegt dat hun bezig-
heden op het vlak van figurentheater niet hun 
‘hoofdactiviteit’ is. hun beroepsinkomen wordt 
met andere woorden door andere activiteiten 
verzekerd. Voor deze grote meerderheid beteke-
nen de inkomsten uit voorstellingen met andere 
woorden een mooie bijverdienste, waarmee o.m. 
verplaatsingen, repetitieruimte, promotiemateriaal 
mee betaald wordt. 37,2% van de respondenten 
is daarentegen voltijds met figurentheater bezig 
en haalt er ook het volledige beroepsinkomen uit. 
een kanttekening die hierbij kan gemaakt worden, 
is dat deze situatie leidt tot spraakverwarring. er 
zijn tal van ‘professionelen’ die niet erkend zijn, 
maar wel leven van hun theaterwerk – wat hen in 
beleidstermen tot ‘amateurs’ maakt, wat niet hele-
maal correct is.

Voor wIe?

Geen enkele van de respondenten maakt gebruik 
van publieksonderzoeken om een zicht te krijgen 
op hun publieksprofiel. Voor de ene is zo’n vraag-
stelling weinig relevant, gezien zij al jaren een 
vaste afzetmarkt vinden bij de culturele centra. 
anderen daarentegen mikken heel specifiek op de 
doelgroep van lagere scholen en kleuterscholen, 
en hebben zich derhalve gespecialiseerd in een 
voor deze leeftijdsgroepen geschikt repertoire. 
opvallend is wel dat bijna alle respondenten ver-
melden dat het aanbod voor ‘families’ wordt uitge-
werkt, met inhoudelijke en speltechnische elemen-
ten die alle categorieën van de klassieke opdeling 
van de marketing kunnen bestrijken. Ze stellen dus 
zelf theater aan te bieden met een grote inhoude-
lijke gelaagdheid. respondenten konden ook ver-
schillende keuzes opgeven. tabel 3 is dus eerder 
indicatief.

Tabel 3: doelpubliek

Kleuters: 38,8%

Kinderen tussen 6 en 12: 32,9%

tieners: 11,6%

Volwassenen: 16,7%

fIgUren In Alle MATen en SoorTen

hoe zit het met de soorten figuren waarvan figu-
rentheatermakers gebruikmaken? als men het over 
figurentheater heeft, komt wel eens het beeld van 
de klassieke paddestoel-met-gordijntjes en hand-
poppen ter sprake. in tegenstelling tot dit popu-
laire beeld zijn er echter weinig figurentheaters die 
zich specialiseren in één systeem. de meerderheid 
maakt immers gebruik van diverse vormen, die ze 
bovendien ook nog eens verschillend benoemen 
(zie tabel 4).

Tabel 4: systeem

handpoppen: 19,2%

Bekpoppen: 13,5%

objecten: 12,8%

stangpoppen: 11%

stokpoppen: 10,2%

schimmenspel: 9,9%

andere systemen: 8,8%

staafpoppen: 7,5%

Marionetten: 7,1%

de handpop blijkt het meest populaire systeem. de 
verklaring hiervoor ligt in de relatief eenvoudige 
constructie, de schijnbaar erg eenvoudige manipu-
latie en de compacte transportomstandigheden die 
dit systeem vraagt. Marionetten bengelen aan de 
staart, om precies de tegenovergestelde redenen.

MATerIAlen

het haalbaarheidsonderzoek was in de eerste 
plaats ingegeven vanuit begrippen en denkka-
ders uit de cultureel-erfgoedsector. die invalshoek 
zorgde rechtstreeks voor vragen over de aard van 
de gebruikte materialen. dat bepaalt immers, in 
nauwe relatie tot de omstandigheden waarin deze 
bewaard worden, in grote mate, de levensduur van 
figuren. de meerderheid van de figurentheaterma-
kers is – zoals gezegd, en in tegenstelling tot in het 
verleden – niet meer gespecialiseerd in één pop-
pensysteem, dat steevast van dezelfde materialen 
en technieken gebruik maakt. Vandaag de dag 
bepalen deze theatermakers hun materiaalkeuze 
in functie van de voorstelling, de sfeer en het be-
schikbare budget. tabel 5 biedt een overzicht van 
de soort materialen.
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Tabel 5: materialen

hout, houtpasta: 28,2%

textiel, vilt: 20,9%

wegwerpvoorwerpen: 9,9%

latex: 9,3%

metalen: 7,2%

papier, karton: 7%

mousse: 5,7%

polyester: 4,5%

dierlijk materiaal: 3,9

plastic: 3,4%

Omvang cOllecTies

het was bij aanvang van het haalbaarheidson-
derzoek ronduit onmogelijk te zeggen wat de pre-
cieze omvang was van de figurentheatercollecties 
in Vlaanderen. een beperkt aantal collecties zijn 
in musea ondergebracht, zoals het huis van alijn 
(Gent), het Volkskundemuseum antwerpen (dat een 
onderdeel is geworden van het Museum aan de 
stroom) en de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis (Brussel). het grootste aandeel wordt 
echter beheerd door de theatermakers zelf. het 
ontbreken van inventarissen bij zowat alle gezel-
schappen bemoeilijkte de schattingen. een aantal 
respondenten gaven een grootorde aan, sommige 
gebruikten hiervoor ‘kamers’ of ‘kubieke meters’ 
als maateenheid. Gezien de omvang van sommige 
collecties, stellen de respondenten de vraag naar 
de zin van een inventaris – want die bevindt zich 
meestal in hun hoofd. tabel 6 geeft alvast een 
ruwe schatting. opnieuw een uitdaging voor het 
firmament.

Maar de vraag die op ieders lippen lag, was over 
hoeveel ‘materiaal’ het nu uiteindelijk ging. ook op 
deze vraag kon niemand bij aanvang van het haal-
baarheidsonderzoek een antwoord geven. Gezien 
de lange geschiedenis van het figurentheater in 
ons land, bestond het vermoeden dat het volume 
aan figurentheatererfgoed navenant moest zijn. 
Vragen naar hoeveelheid, aard en de precieze lo-
catie werden dus van meet af aan meegenomen in 
het onderzoek. Van schatting evolueerde het naar 
registratie. dat is immers het fundament van elke 
gedegen erfgoedwerking. Vandaar dat het firma-
ment er onophoudelijk op hamerde: het overzicht 
van collecties en archieven is de basis voor be-
houd en beheer, onderzoek, en het gebruik ervan 
in o.a. publiekswerking. de organisatie spoorde 
theatermakers aan om hun collecties te signaleren, 
waarna er werk gemaakt werd van de registratie 
op collectieniveau. Zo’n overzicht is trouwens van 

onschatbare waarde voor wetenschappelijk onder-
zoek en nieuwe samenwerkingsverbanden binnen 
de theatersector. op het einde van het haalbaar-
heidsonderzoek, in september 2009, stond de tel-
ler al op 16.600 figuren, 180 meter papier archief, 
duizenden rekwisieten en 5.000 boeken.

dit overzicht gaat echter helemaal voorbij aan het 
zogenaamd immateriële figurentheatererfgoed. 
daaronder wordt alles begrepen dat zich in het 
hoofd, het hart en –vooral – de vingers van de 
theatermakers bevindt. denk aan verhalen, sociale 
gewoontes, anekdotes, tradities en spel- en maak-
technieken. dit inzicht kwam door de unesCo-
conventie uit 2003 voor ‘de bescherming van im-
materieel erfgoed’ plots in het vizier, en verruimde 
ontegensprekelijk het erfgoedparadigma, ook hier 
in Vlaanderen.

Tabel 6: schatting aantal figuren

0 - 10: 6,3%

10 - 20: 10,4%

20 - 30: 14,7%

30 - 40: 6%

40 - 50: 8,3%

50 - 100: 6,2%

100 - 200: 14,6

200 - 500: 10%

500 - 1000: 7%

> 1000: 4%

onbekend: 12,5%

Roel Daenen verrichte van oktober 2005 tot okto-
ber 2006 de eerste fase van het haalbaarheids-
onderzoek bij Het Firmament. Momenteel is hij 
werkzaam bij FARO als coördinator van de Erf-
goeddag.
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een bezoek aan De MAAn is een beleve-
nis. De gids van dienst des te meer. paul 
Contryn is scenograaf/performer bij De 
MAAn, en derdegeneratie. grootvader 
Contryn zette de eerste stappen in het fi-
gurentheater, vader Contryn sprong mee 
op de kar. Al vlug barstte het familie-
theater uit zijn voegen, en bood de stad 
Mechelen haar medewerking aan. paul 
schoof op zijn zestiende aan tafel, maar 
het figurentheater fascineerde hem al 
toen hij amper uit het kinderpark was.

de zaal op het gelijkvloers is de rode zaal, met een 
stoffig tapijt en pluchen zetels. Binnen de Maan 
vonden ze dat het op die manier een zekere the-

atraliteit ging uitstralen. Boven, op de eerste ver-
dieping, is er nog het groene salon en de blauwe 
kamer. het atelier van Paul is volledig wit, en heet 
dan ook ’t Wit. Zelf maakt hij de vergelijking met 
een tabula rasa. op elk moment volledig opnieuw 
kunnen beginnen, dat is zijn leuze. Maar na de 
verbouwing gaat alles er anders uitzien. niet dat 
ze dit soort indeling bij de Maan beu zijn, maar 
het werd tijd voor iets anders. het gebouw wordt 
kindvriendelijker, veiliger en toegankelijker, en de 
theateraccommodatie wordt aanzienlijk groter.

'Voor een kind was theater oorspronkelijk verge-
lijkbaar met een prentenboek. het gordijn ging 
open en je zag een landschap waar figuren in 
wonen. Je kon geloven dat deze wereld buiten de 

JezeLF DoeN 
VergeteN
eeN geSPrek met PauL CoNtryN, 
HuiSSCeNograaF VaN De maaN

Floris Cavyn / Marie Roofthooft

Ik wil een vis zijn - de Maan (foto: rudy Gadeyne)
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coulissen nog kilometers verder liep. nu is alles 
rauwer en poëtischer. die verandering startte van-
af de jaren 1970-80. Maar ik geloof in een gol-
vende beweging voor heel de sector. alles komt 
terug. Voor jonge kinderen onder de vier jaar, 
moet je heel specifiek gaan werken, in kleinere 
groepen. We hanteren wel een ondergrens, om-
dat kinderen toch over een bepaald referentieka-
der moeten beschikken. Kinderen van vier, vijf of 
zes jaar vormen een volledig ander publiek. het 
wordt er niet altijd makkelijker op. soms verwach-
ten mensen voorstellingen die strikt afgebakend 
zijn voor bepaalde leeftijden, terwijl wij eerder 
voorstellingen maken die geschikt zijn voor een 
heel grote groep, waar ook volwassenen plezier 
aan kunnen beleven. of zeer ontroerd door ra-
ken. Voor hen is figurentheater iets volledig nieuw, 
waar ze even aan moeten wennen.'

Binnen het figurentheater zijn er veel verschillende 
soorten figuren. Je hebt figuren die van onderuit 
bewogen worden, zoals de handpop, maar ook 
daarin zijn er verschillende mogelijkheden. Zo 
maakte Paul ooit een kat, waarvan het hoofd op 
de duim zit, en zijn overige vingers de vier poten 
manipuleren. als hij ons een kleine demonstratie 
geeft, komt de blauwe kat precies tot leven. Paul 
verdwijnt uit ons gezichtsveld. de pop eist alle 
aandacht op. even later doet hij net hetzelfde in 
zijn atelier. hij neemt een enorme rubberfiguur 
ter hand en begint er mee te spelen. Vanaf het 
moment dat die pop gaat spreken en bepaalde 
handelingen uitvoert, vervliegt Paul. niet letterlijk 
natuurlijk – hij staat er wel degelijk naast –, maar 
de kracht die van zo een pop uitgaat, doet al het 
omringende naar de achtergrond verschuiven. het 
is een vreemde gewaarwording.

'dergelijke figuren heb je het best in de hand. 
het publiek krijgt soms het gevoel alsof de hand 
een eigen leven gaat leiden. als je de figuur gro-
ter wil maken, moet je die al op een stok of staaf 
gaan steken. ook daar zijn enorm veel variaties 
in. Met enkel een kop op een stok kun je al veel 
basisbewegingen maken. het wordt al iets inge-
wikkelder als er armen en benen bij komen. dan 
krijg je te maken met verschillende bedieningssys-
temen die je ook onderaan moet manipuleren. de 
figuur geniet wel meer autonomie aangezien de 
speler minder opvalt. uit ervaring weten we dat 
hoe ingewikkelder je de figuur maakt, hoe logger 
de manier van spelen wordt. Maar vaak heb je 
al voldoende aan een voddeke met een koppeke. 
het is natuurlijk leuk om eens de ogen van een 
pop te zien draaien, of open en dicht te zien gaan, 
maar eigenlijk is het meest eenvoudige vaak nog 
het beste. Bij een heel eenvoudige pop moet je een 
apart gevoel ontwikkelen. het is eerder de sugges-
tie die telt.'

Bepaalde figuren lijken ons beter geschikt voor 
bepaalde voorstellingen dan anderen. Maar Paul 
ziet het net als een uitdaging een andere figuur 
te gebruiken dan je normaal zou doen. het gaat 
volgens hem om grenzen verleggen, zaken gaan 

combineren die op het eerste zicht niet combineer-
baar zijn. 'Bepaalde figuren zijn wel beter in het 
uitdrukken van bepaalde gevoelens en emoties 
dan anderen. een handpop kan bijvoorbeeld veel 
sneller en pittiger bewegen dan een draadpop. 
een draadpop dient dan eerder voor een iets po-
etischer, of verhalend stuk. elke pop vertelt iets an-
ders door haar “zijn”. Je kunt tsjechov in principe 
spelen met de twee, maar normaal gezien kies je 
eerder voor de draadpop, dan voor de handpop. 
Met de handpop wordt het al snel iets grappiger. 
dergelijke zaken bepalen de keuze van figuren. Bij 
de Maan zoeken we daar heel sterk naar.'

Paul Contryn is een kunstenaar, ook al krijgt hij dat 
woord zelf niet uit zijn mond. hij ziet die benoe-
ming als een eretitel, iets wat anderen hem moeten 
toekennen. anders kan iedereen zich kunstenaar 
beginnen noemen, en dat vindt hij tenenkrullend. 
niettemin maakt Paul al zijn figuren zelf, waarvoor 
hij zich laat inspireren door de schilderkunst, archi-
tectuur, dans, mode. hij laat zich bijstaan door een 
technicus en een naaister. hij is ook een begena-
digd tekenaar. elke pop wordt vooraf gegaan door 
een reeks schetsen waarin hij op zoek gaat naar 
de mogelijke vorm en de verschillende houdingen 
van de pop. Zijn schetsboek voor de voorstelling 
De gelaarsde kat leest dan ook als een strip, maar 
dan zonder tekstballonnetjes.

‘Voor elke nieuwe voorstelling maak ik nieuwe fi-
guren. het aantal dagen dat ik spendeer aan het 
maken van een nieuwe pop varieert nogal. Per pro-
ductie wil ik iets anders proberen. ook het thema 
verandert per productie. daarom ga ik steeds op 
zoek naar een nieuwe invulling van dat thema. 
Veel hangt af van de voorbereiding. soms is een 
pop klaar in twee à drie dagen, soms doe ik er een 
maand over. We repeteren vaak met de nieuwe 
figuren, ook al zijn die nog niet volledig af. het 
voordeel hiervan is dat je snel te weten komt wat er 
aan schort, waardoor je tijdig aanpassingen kan 
doorvoeren. de pop en de manipulator moeten 
één worden. dat is ook de reden waarom ik de 
pop pas helemaal op het einde afwerk. het repeti-
tieproces is dus heel belangrijk, omdat we moeten 

Gek van liefde - de Maan (foto: rudy Gadeyne)
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uitzoeken hoe de zaken in elkaar passen. dat is 
hetzelfde met tekst. die wordt ook vaak gewijzigd 
tijdens repetitiemomenten. Blijven aanpassen tot 
het goed zit.

‘tegenwoordig laat ik vaak enkel het stuk van de 
figuur zien dat noodzakelijk is voor de beweging 
of handeling. dat betekent dat het niet altijd een 
volledige figuur hoeft te zijn. in Ik geef je een zoen 
gebruik ik repen rubber die de contouren weerge-
ven. in Gek van liefde bestaat de figuur enkel uit 
verwrongen ijzerdraad, wat ook een metafoor is 
voor de hersenspinsels van het hoofdpersonage. 
de materiaalkeuze vertelt dus ook veel over het ka-
rakter van de voorstelling.’

de Maan overschrijdt haar eigen grenzen. Zo 
coproduceerden ze Nimmermeer met abattoir fer-
mé, en werkte Paul samen met troubleyn aan De 
dienaar van de schoonheid van Jan fabre. Maar 
ook dans is de Maan niet vreemd. samen met 
artistiek leider Willem Verheyden ontwikkelde Paul 
de danslijn van Kijk eens wat ik kan, Ik wil een 
vis zijn en In jouw schoenen. hiervoor werkten ze 
telkens samen met choreografe lieve de Pourcq 
(P.a.r.t.s.). Binnen de Maan proberen ze nooit 
alles te polijsten, of vast te leggen. het brave en 
concrete lieten ze al lang achter zich. eerder wa-
ren er wel figurenspelers vast verbonden aan het 
gezelschap, maar het aantrekken van nieuwe men-
sen zorgt net voor de nodige uitdagingen waar 
Paul zo aan verknocht is. 

‘Nimmermeer was niet de eerste productie die ik 
maakte met stef lernous (abattoir fermé). in het 
verleden trok de Maan hem al aan voor De 
sneeuwkoningin. dat is intussen ruim tien jaar ge-
leden. alle figuren waren toen gemaakt uit papier, 
en tijdens de voorstelling werd de sneeuwkoningin 
kapot gescheurd. dus moesten we voor elke voor-
stelling die figuur opnieuw maken. dat papier was 
trouwens een rechtstreekse referentie naar sneeuw 
en ijs. sneeuw is zacht en ijs is hard, en papier kan 
die twee vormen eveneens aannemen. een volgen-
de voorstelling die we samen met stef maakten, 
was Peter Pan. deze productie droeg al veel meer 
de stempel waar abattoir nu voor gekend is. stef 
schreef de tekst dan ook zelf. De sneeuwkoningin 
was op een tekst van andré sollie, en was heel 
poëtisch van aard. stef had hier toen al wat pro-
blemen mee. de teksten van stef bevatten ook een 
zekere poëzie, maar het is eerder de poëzie van 
een haagschaar of een keukenmes. Je kunt je er 
pijn aan doen.

‘We maakten een evolutie mee van een heel zach-
te, heldere voorstelling als De sneeuwkoningin naar 
een pletwals als Nimmermeer! ik heb trouwens met 
veel plezier aan die figuren gewerkt. het groteske 
en unheimliche karakter dat stef nastreefde, ligt me 
wel. daarin vonden we elkaar. ik volgde dan ook 
heel het productieproces op de voet. de actrice 
die stef had aangetrokken voor de rol heeft enorm 
hard moeten werken. Bloed, zweet en vooral veel 
tranen. letterlijk! Wij hadden nochtans iemand 

voorgesteld die er al enige ervaring in had, maar 
stef wilde per se een actrice met mooi lang haar.’

dit kan duiden op een verschil in vorming voor de 
acteurs op het gebied van manipulatietechnieken, 
maar niets is minder waar. Zowel de acteurs bin-
nen de Maan als de acteurs waar Paul en Willem 
Verheyden buiten het figurentheater mee werken, 
genieten dezelfde opleiding. elke acteur moet over 
de nodige vaardigheden en inzichten beschikken, 
maar die worden niet altijd aangeleerd binnen de 
theateropleidingen. het gevaar ligt ook in het idee 
dat bepaalde zaken bij figuren zo evident lijken. 
Zo speelde Paul eens in een productie met nico 
sturm. na de voorstelling zei iedereen dat nico en 
de pop heel goed speelden, maar iedereen was 
de manipulator uit het oog verloren. dit kan veel 
ego’s van acteurs/manipulatoren een deuk toedie-
nen. acteur/manipulator wordt figurant. Maar dat 
is net de bedoeling van een figurenspeler: jezelf 
doen vergeten.

‘nochtans is de acteur bij De dienaar van de 
schoonheid enorm aanwezig. Maar op het mo-
ment dat de pop begint te leven, komt er een an-
dere, extra entiteit bij. acteur en pop worden even-
waardig. tot op een bepaald moment de figuren 
het gaan overnemen. Zeker op het moment dat de 
figuur Jan fabre opkomt. de arm van acteur dirk 
roofthooft is niet lang genoeg om daar nog aan 
te kunnen. dat maakt de voorstelling ook zo grap-
pig. ik heb daar met veel plezier aan gewerkt, 
maar heb toch het gevoel dat we niet ver genoeg 
zijn gegaan. er was ook te weinig tijd om hen 
de nodige manipulatietechnieken aan te leren. de 
figuren hadden nog meer autonomie kunnen krij-
gen. er hadden nog meer kleinere bewegingen 
mogen inzitten. dat had het stuk enkel ten goede 
gekomen. Maar om dit alles te beheersen, is er 
veel tijd nodig. Bij de Maan werken we vaak met 
nieuwe mensen, maar soms werken we toch nog 
eens samen met acteurs die al ervaring opdeden 
bij de Maan. die hebben een andere motoriek, 
een andere manier van spelen. Ze hebben zich 
het métier eigen gemaakt. 

‘Bij Jan was het echt een evenwichtsoefening. als 
de figuren kleiner waren geweest, gingen ze mak-
kelijker te hanteren zijn, maar minder zichtbaar 
voor het publiek. er hadden meer mensen op 
scène moeten staan, maar dan was het geen mo-
noloog meer. Bij figurentheater maak je constant 
keuzes. soms maak je die keuze zelf, soms wordt 
die keuze voor jou gemaakt. Vaak is het zo dat het 
creatieproces minstens even interessant is als wat 
er uiteindelijk op de scène te zien is.’

over de term ‘figurentheater’ blijft Paul dubbelzin-
nig. toen er subsidies uitgedeeld werden, verko-
zen de spelers in het veld deze term boven ‘pop-
pentheater’. in nederland wordt ‘poppentheater’ 
wel nog gebruikt, maar volgens Paul heeft die term 
een glans waar hij liever vanaf wil. Maar of je het 
nu poppen, figuren of objecten noemt, ‘eigenlijk 
maken wij gewoon theater. Punt.’
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Hoe staat het met ons figurentheater? De 
tijd dat het wat schamper werd wegge-
lachen als de familiehobby van pierkes-
poppenspelers voor de kindjes op woens-
dagmiddag, is voorgoed voorbij. Als je de 
actuele ontwikkelingen in de podiumkun-
sten gadeslaat, heeft het figurentheater 
misschien zelfs meer troeven in handen 
dan anderen. Toch blijft één observatie 
vreemd: het interessantste figurentheater 
is in Vlaanderen niet in, maar buiten het 
figurentheater te zien. waar liggen dan 
de uitdagingen voor de toekomst?

Maandagochtend, de Kortrijkse schouwburg. Wat 
zijn ze klein, de theatergroentjes die aanschuiven 
voor het groententheater van Lelegüm. de spiegel 
speelt deze solo voor twee klasjes met tweeënhalf-
jarigen. Voor elk van hen moeten de juffen toe-
schieten om de zitjes open te klappen, zo komen 
hun kopjes net boven de zetels uit. Wat kan je nog 
extra bieden aan deze kleuters, voor wie zelfs 

het beklimmen van de tribune al een avontuur is? 
Performer Maarten leo reinhard heeft zijn groen-
tenkraam: een paar stapels bakken voor een klein 
zeildoek, met daarin het klassieke aanbod aan 
wortels, preien, selders, bieten en een eenzame 
aubergine. de kool mag openen: ze wordt ont-
bladerd boven een microfoontje, en dat gestage 
kraken wordt een heuse sound. helemaal binnenin 
openbaart zich een felrode knikker. ‘radijsje’, 
roept de slimste kleuter. ‘Konijntje, konijntje’, neemt 
de minder slimme rest collectief over. een kernach-
tiger definitie van figurentheater heb ik nooit ho-
ren geven: dode materie wordt een levend wezen. 
drie wortels ontpoppen zich tot panfluit, waarna 
hun kruin bijgeknipt wordt als bij de kapper. op 
een selder als een vervaarlijke tak dollen ze met 
de zwaartekracht. ook het uiteinde van een spitse 
knol wordt in de hand van reinhard de snuit van 
een soort muis, die met haar vingerpoten begint te 
tapdansen en te rikketikken. en op het eind duiken 
we zelfs onder water, met twee rode pepers als 
piepende zeewormpjes. ‘het lijkt wel tiktak’, fluis-

De PoP-Swot 
Wouter Hillaert

Geschift - ultima thule (foto: Koen Van overmeiren)
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tert een van de juffen. Precies: het gaat om visuele 
en auditieve prikkels van allerlei geanimeerde din-
getjes, in een arbitrair en intuïtief verband.

STerkTeS

al is Lelegüm voor kleuters, net in die eenvoud 
toont de creatie van Karel Van ransbeeck de zui-
vere kern van alle figurentheater in Vlaanderen: 
zijn kracht, maar ook zijn mankementen. de sterke 
kanten zijn nogal wiedes. Je voelt ze ook hier op 
die momenten dat de Kortrijkse kleuters collectief 
aandachtig zijn. figurentheater communiceert di-
rect, met een visualiteit die teruggaat op een uiter-
ste essentie van ons tekensysteem. Want waarom 
wordt een radijs in een fladderend broccoliblad 
vanzelf een vogel? het is een transformatieproces 
dat fundamenteel bouwt op reductie: van het con-
cept ‘vogel’ focus je de meest elementaire herken-
ningscriteria (kleine kop, grote vleugels, in de lucht 
zweven), vervolgens pas je die toe op eender welk 
levenloos object, en zo ontstaat het wonder van de 
verbeelding. de hele universele aanspraak van fi-
gurentheater ligt hierin besloten: het zoekt niet naar 
het uitzonderlijke (of hoogstens in tweede instantie), 
wel naar het minimaal gedeelde. Wat herkent elk-
een meteen als een vogel? ook de drempel die 
de taal kan opwerpen, is in figurentheater pas een 
zaak van tweede orde. Zo wordt in Lelegüm geen 
woord gesproken, hoogstens wat geneuried. de 
pure beeldtaal, de onmiddellijke aanblik gaat aan 
al de rest vooraf. die taal is voor iedereen gelijk.

in die beeldtaal heeft het (structureel erkende) fi-
gurentheater zich de laatste tien jaar verder be-
kwaamd. het volstaat te kijken naar de artistieke 
ontwikkelingen bij de Maan in Mechelen. Vlaan-
derens oudste poppentheater, van vader op zoon 
doorgegeven en onovertroffen in aantal opvoerin-
gen per jaar, had een tijdlang last van een remmen-
de voorsprong. de poppentraditie leek uitgewerkt, 
was ook het aanvoelen van de theatercommissie. 
de laatste jaren echter zijn op het podium van de 
Maan nog nauwelijks poppen te zien. er wordt 
nu gewerkt met materialen: van mousse (in het poë-
tische Kijk eens wat ik kan, 2006) tot simpel karton 
(in het fijnzinnige De jongen, 2008). Zelfs in de 
mindere producties van Willem Verheyden en/of 
Paul Contryn blijft de esthetische aanpak een lust 
voor het oog, de creatieve opmaak van de figuren 
telkens verrassend. in alles voel je het plezier van 
gedreven knutselaars om nieuw te verwonderen, of 
hun materialen uit te puren tot de minimale grens 
voor maximale fantasie. ook bij de spiegel voel je 
die beeldende diversificatie. in Songs on the Ma-
habharata (2009), waarin Jo Jochems het indische 
epos navertelde als een gepijnigde rockster, werd 
zelfs elke vorm van figurentheater geschrapt voor 
een bezwerende visualiteit op zich. 

die dynamiek en dat onderzoek in het figurenthe-
ater staat diametraal op het imago van het oude 
poppentheater, waarvan de kracht net lag in zijn 

herhaalbaarheid, zijn traditionalisme als volks-
kunst. ook van theater froe froe en ultima thule, 
de meer vormvaste figurentheatergroepen waar 
poppen en verhalen nog altijd de dienst uitmaken, 
kan je moeilijk zeggen dat ze buiten de heden-
daagse vernieuwingstendensen in de rest van het 
podiumkunstenveld staan. theater froe froe blijft 
met video zoeken naar extra perspectieven, ultima 
thule zet net in op steeds meer soberheid, extra 
verbeelding. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de 
rest van het veld vandaag veeleer opschuift richting 
het figurentheater dan omgekeerd. Primaire visuele 
communicatie wint het in het hele veld steeds meer 
van het talige. traditioneel volkse cultuurvormen 
als carnaval, circus of komedie, waar het figuren-
theater van nature nauw bij aansluit, vormen voor 
steeds meer makers inspiratiebronnen. Kortom, van 
de principes die het figurentheater schragen – toe-
gankelijkheid, aanschouwelijkheid, verrassing, cre-
atieve knutselarij – gaat een appeal uit waar het 
hele theater zich toe aangetrokken voelt. hoe dat 
komt? op het gevaar af helemaal te generaliseren, 
zie je de particpatievisie waar anciaux jarenlang 
op hamerde, nu steeds meer artistiek doorwerken, 
in de relatie tot de zaal. het figurentheater kan 
in die ontwikkeling onvermoede troeven uitspelen. 
Zoals gezegd: zijn sterkte is zijn directheid.

zwAkTeS

al dan niet los van die tendens valt het wel op dat 
figurentheater al lang geen alleenrecht meer is van 
de vaste figurentheatergroepen. dat is het natuurlijk 
nooit geweest. Maar zou het ook tien jaar geleden 
mogelijk geweest zijn om zo’n waslijst aan regulie-
re theater- en dansproducties op te sommen waarin 
poppen, maskers of animatie een cruciale rol speel-
den? er is het objecttheater van Benjamin Verdonck 
(Wewilllivestorm), Miet Warlop (Springville) en si-
mon allemeersch (Silence Fini). Je zag verwrongen 
existentiële maskerkoppen bij Johan simons (Verge-
ten Straat) en Mokhallad rasem (Irakese Geesten). 
of poppen in allerlei maten en gewichten bij eric 
de Volder (Au nom du père), Michael de Cock 
(Saluut), de unie der Zorgelozen (Baekelandt), fC 
Bergman (Wandelen op de Champs-Elysees), Kris 
Verdonck (Dancer#2) en Manah depauw (Johnson 
& Johnson). ook internationaal valt die integratie 
van elementen uit het figurentheater op, in het werk 
van bijvoorbeeld Gisèle Vienne (Jerk, Showroom-
dummies), Colette sadler (The making of doubt) of 
Patrick Corillon (De duivel beduveld). de lijst kan 
gerust nog veel langer. figurentheater is een stijl-
middel geworden, veeleer dan één veldje in het 
brede podiumkunstenlandschap.

Wie van dat stijlmiddel in al die voorstellingen de 
diverse functies oplijst, komt tot een tiental rede-
nen of effecten waarom makers naar poppen of 
geanimeerde objecten grijpen: zij leveren extra 
acteurs/personages, verhogen de existentiële ex-
pressie, maken onmogelijke bewegingen mogelijk, 
evoceren een carnavaleske humor, leveren alterna-
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tieve vormtalen, communiceren donkere mystiek, 
installeren nieuw onderzoek naar het menselijke 
lichaam, reflecteren rond de tegenstelling mens-
ding, nodigen uit tot simpele creativiteit, geven een 
esthetische surplus. Zet daartegenover echter de 
functies die bij de vaste figurentheatergezelschap-
pen in zwang zijn, en je verliest er bijna de helft. 
Lelegüm bijvoorbeeld zoekt met zijn groenten voor-
al creatieve verrassing en extra personages. het 
presenteert de grote wereld in het klein. niet on-
logisch voor een kleuterproductie, maar in ander 
figurentheater dienen poppen en objecten niet gek 
veel méér functies. het gaat vooral om narratieve 
ondersteuning, carnavaleske sfeerschepping of es-
thetische meerwaarde. 

Poppen en objecten helpen bij de spiegel en co 
wel de lenige fantasie, maar graven zelden naar 
de bijna metafysische oorsprong die tuur devens 
het figurentheater toedicht in zijn boekje De vijfde 
wand: ‘de manipulators van nu, de artiesten, zijn als 
de vroegere sjamanen, die contacten legden met 
de voorouders, met de andere wereld, de natuur, 
de bovennatuur’. Voor devens vormen poppen en 
andere mensvervangers ‘de esthetische gestalten 
die zich in het grensgebied bewegen tussen natuur 
en kunst, tussen zijn en schijn, tussen origineel en 
kopie, tussen waarheid en leugen.’ hij roemt hen 
om de nieuwe potentiële wereld die ze creëren, of 
voor hun metafoor van de mens als marionet, te-
genover God als dé Poppenspeler. devens gebruikt 
hier grote woorden, maar het werk van Vienne, Kris 
Verdonck, depauw, fC Bergman of Corillon maakt 
die mystiek-metafysische allusies wél waar. het figu-
rentheater buiten het figurentheater zet zijn figuren 
veel rijker en oorspronkelijker in dan ultima thule of 
de Maan, zo leert deze functievergelijking.

het lijkt soms de blijvende achillespees van het re-
guliere figurentheater. het wordt na twintig, dertig 
jaar nog steeds vooral gecreëerd door een selecte 
schare van makers die in de eerste plaats visueel 
denken, redeneren vanuit hun poppen en materia-

len, vrijuit fantaseren en improviseren in hun knut-
selatelier. daar is natuurlijk niets mis mee, maar 
in Vlaanderen blijkt die ambachtelijke opzet vaak 
in tegenspraak met dramaturgische diepgang, met 
het volle gebruik van alle mogelijke inhoudelijke 
extra’s van poppen en objecten. Zo doet Lelegüm 
in zijn visuele vondsten erg intuïtief aan, en soms 
zelf louter arbitrair. aan de basis van veel ander 
figurentheater zie je wel een keuze voor een ver-
haal of een thema, maar hun echte eer lijken deze 
makers (misschien op Wim de Wulf van ultima 
thule na) toch te halen uit ‘hoe het eruit ziet’, niet 
uit ‘wat het allemaal betekent’. figurentheater in 
Vlaanderen is mooi of grappig, zelden slim door-
wrocht of meerduidig diep. er mist tijd voor onder-
zoek naar de relatie tussen vorm en inhoud. er mist 
complexiteit die verder gaat dan het verhaaltje of 
de uitgebeelde situatie. dient het zo te verwonde-
ren dat de laatste vijf jaar enkel abattoir fermé met 
Nimmermeer (bij de Maan) een selectie voor het 
theaterfestival binnenreef? hoewel gecontesteerd, 
was het ook de enige figurentheatervoorstelling 
die inhoudelijk uit de band sprong, contact zocht 
met alles wat devens hierboven aanduidt als de 
diepere natuur van figurentheater. daartoe zijn 
veel andere vormen en inhouden denkbaar, maar 
in Nimmermeer gebeurde er in elk geval iets, iets 
wat meer dan louter verraste.

BeDreIgIngen

soms voelt het alsof het reguliere figurentheater in 
Vlaanderen dreigt af te glijden naar wat devens in 
De vijfde wand definieert als het burgerlijke pop-
pentheater: ‘het wil de banden met het zogenaam-
de slechte, negatieve dionysische van de Beneden-
wereld verbreken, en daarmee wordt het erg braaf 
en enkel folkloristisch charmant.’ Zover zijn we nog 
niet, als je kijkt naar het blijvende flirten van thea-
ter froe froe met de (seksuele) taboesfeer, of naar 
de vaak rake tijdsdrama’s van ultima thule. ook 
de spiegel zoekt het in zijn diverse oeuvre veel 
breder dan de louter ‘creatief met groenten’-sfeer 
van Lelegüm. Maar toch lijkt het figurentheater zich 
soms te makkelijk terug te trekken in het ontwape-
nende entertainment voor kinderen. het zet in op 
wat werkt – daar zullen economische omstandighe-
den natuurlijk niet vreemd aan zijn – in plaats van 
zijn medium af en toe eens duchtig uit te vegen, en 
er de volle potentiële kracht van op te zoeken. Je 
voelt niet altijd de interne noodzaak van waarom 
dit of dat verteld moet worden, en welke mens- of 
wereldvisie daaronder steekt.

om hun eigen belang te legitimeren, hoor je som-
mige figurentheaters zich wel eens afzetten tegen 
samson. dat zegt eigenlijk alles over het interes-
seveld waarin het figurentheater zich genesteld 
heeft. loert het gevaar intussen niet veeleer van de 
linkerflank: van die individuele theatermakers die 
veel dynamischer experimenteren met de grenzen 
van figurentheater? dat er tussen de paar erkende 
gezelschappen die de laatste jaren uit de subsidie-

The making of doubt - Colette sadler (foto: anna van Koij)
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boot vielen, twee figurentheaters zaten, mag toch 
een betekenisvol signaal heten. er waren diverse 
redenen waarom theater taptoe en alibi collectief 
niet langer subsidiewaardig werden geacht, maar 
dat ze artistiek nog weinig meerwaarde boden, 
was daar zeker één van. nu de besparingen op 
volle toeren komen, zouden ook de vier resterende 
figurentheatergezelschappen wel eens in de geva-
renzone kunnen komen. om hun voortbestaan af te 
dwingen, lijken ze vooral inhoudelijk een tandje bij 
te moeten steken. Waarom niet wat nieuw en jong 
makersbloed proberen te betrekken in de vaste 
huishoudens bij de Maan, theater froe froe, de 
spiegel en ultima thule? of wat middelen vrij te 
maken voor extra dramaturgisch advies? Wie troe-
ven in handen heeft, moet vooral goed kaarten. Ze-
ker als het speelvlak kleiner en kleiner wordt.

kAnSen

de kansen zijn er. Ze liggen in de tijdsgeest én in de 
ontwikkelingen in het veld. Wat het eerste betreft, 
mag het duidelijk zijn dat onze cultuur steeds beeld-
matiger redeneert. Vooral jongeren communiceren 
steeds minder tekstueel, en steeds meer virtueel. 
Voor het visuele theater dienen zich daarbij vele 
uitdagingen aan. Wat zijn de mogelijkheden op tv? 
theater froe froe heeft het wel geprobeerd, en zo’n 
uitstap blijkt niet vanzelfsprekend. Maar er is ook 
internet, steeds nadrukkelijker het medium waar cul-
turele uitingen tot bloei komen in relatie tot nieuwe 
publieken en nieuwe artistieke vormen. Wat is daar 
denkbaar? laat ons hopen dat het live-karakter van 
theater niet eindig zal blijken, maar alternatieven 
dringen zich op. Lelegüm virtueel, in een andere 
vorm dan louter als YouTube -filmpje: ik zou wel eens 
willen zien hoe dat kan, en met welke meerwaarde 
voor het medium. de relatie mens-ding, het kernver-
haal van figurentheater, zal de komende tijd immers 
fel veranderen. daar kan je niet buiten gaan staan, 
niet in een creatieve industrie als de kunsten.

Want ook binnen en rond de podiumkunsten 
verschuift er van alles. er moet, artistiek en eco-
nomisch, een antwoord geboden worden op de 
vervreemding die je in Vlaanderen en europa 
steeds prangender voelt tegenover alles wat het 
gesubsidieerde theater uitvreet, en voor wie. hoe 
onwetend en zelfs onterecht die externe perceptie 
op ‘het elitaire theater’ ook kan zijn, ze zal het 
maatschappelijke draagvlak voor subsidies aan 
kunstenaars beslissend beïnvloeden. hoe ga je om 
met die stijgende scepsis, soms ronduit haat? in het 
noodzakelijke antwoord van de kunsten geloof ik 
dat het figurentheater een vlaggenschip kan zijn 
voor de rest van de theatervloot. net omdat het zo 
direct communiceert, zo toegankelijk is in zijn beel-
dende aanspraak. Vanuit zijn historische bloedlijn 
is het ook veel wendbaarder om naar buiten te tre-
den, pakweg op (zomerse) openluchtfestivals: ver-
moedelijk hét distributiekanaal van de toekomst. 
alleen moet vermeden worden dat net in die meer 
open, assertieve beweging naar het publiek toe 

enkel commercialisme toeslaat. het figurentheater 
zoals het nu gemaakt wordt, lijkt daar nochtans 
vatbaar voor. daar moet het bewust mee omgaan. 

daarom zie ik voor het figurentheater vier operati-
onele doelstellingen. 1) Vraag je als maker bij elke 
productie weer af: waarom kiezen we nu eigenlijk 
voor poppen of objecten? 2) Zoek het antwoord 
af en toe back to the roots, in de ritueel-metafysi-
sche oorsprong van het figurentheater. 3) Zet in op 
dramaturgie, met (jonge) kunstenaars en beslagen 
beschouwers die – net omdat ze minder vertrouwd 
zijn met het medium – frisse vragen kunnen stellen, 
en andere antwoorden geven. 4) Waag (nog meer) 
coproducties, ook buiten de kunsten, om het vaste 
hoekje van figurentheater weer meer doorlaatbaar 
te maken, en in te zetten in een veel breder verhaal. 
De toekomst is close, de mogelijkheden talrijk.

Wouter Hillaert is freelance theaterjournalist voor 
onder meer De Standaard en rekto:verso.

Jerk - Gisèle Vienne (foto: alain Monot)



24
Cou-
rant 
95

Irakese Geesten - Mokhallad rasem (foto: dhyaa Khaled)
>> naar de inhoudstafel



25 Figure it out>> naar de inhoudstafel



26Courant 95 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

figuren, in alle soorten en maten, slaan een 
goed figuur in het theater. Deze theaterdis-
cipline lijkt haast een snoepwinkel waar 
ook mimespelers, dansers, toneelspelers, 
muzikanten, beeldend kunstenaars en 
nieuwe mediakunstenaars gretig in de 
kleurrijke vakken graaien. De grenzen zijn 
nog lang niet in zicht, maar ook kaalslag 
kan een aantrekkelijke keuze blijven.

in de voorstelling ‘dorp, het verhaal van een uitzicht’ 
van feikes huis in amsterdam zitten een dertigtal 
toeschouwers rondom een klein podium, met een 
boekje in de hand. de tekst en tekeningen volgen 
de scènes over een rustiek dorpje dat in de loop van 
de tijd uitgroeit tot een grote, sfeerloze stad. Met 
ingenieuze maquettes van kartonnen huizen, bossen 
van broccoli en minuscule lichtjes langs de straten 
brengen de theatermakers de globalisering in beeld 
en het publiek zit er bovenop.

deze voorstelling, geïnspireerd op het Vlaamse ge-
boortedorp van de jonge theatermaakster annelies 
Van hullebusch, is een treffend voorbeeld van het 
hedendaagse figurentheater. traditie en vernieu-
wing, kleinschaligheid en grootschaligheid gaan 
hand in hand in een theatervorm die goed in de 
huidige tijdgeest past. 

Geen theaterdiscipline is zo gevarieerd als het fi-
gurentheater. Zowel traditioneel als hedendaags 
theater met stokpoppen, handpoppen, marionetten, 
schimmen en andere kleurrijke figuren is verspreid 
over de wereld en in alle mogelijke varianten te zien. 
Poppenspel komt voor in jeugdtheater, toneel, dans, 
cabaret, concerten, opera, musicals, locatietheater 
en performancekunst. het formaat kan variëren van 
piepkleine poppetjes in een poppenkast tot mans-
hoge figuren op het toneel of grootschalig spektakel-
theater op locatie. in die zin bestrijkt deze theaterdis-
cipline het gehele veld van de podiumkunsten. Maar 
ook in de animatiefilm, op televisie, en in computer-
games treden vergelijkbare figuren in het voetlicht. 

de grenzen van deze theatervorm zijn lastig aan te 
geven en de verwarring over de terminologie is ty-
perend. in nederland wordt het poppen- en object-
theater vaak in één adem genoemd met het meer 
grootschalige, beeldend theater. eliane attinger, ar-
tistiek leider van feikes huis, het productiehuis voor 
de discipline in amsterdam, zegt over het onder-
scheid daartussen: ‘Bij poppen- en objecttheater is 
altijd sprake van een twee-eenheid op het podium. 
er is een levende, menselijke speler en een dood, 
niet-menselijk object. als het object door spel en 
vormgeving menselijke eigenschappen krijgt en als 
het ware bezield wordt, dan heet het object “theater-
pop”, het spel “poppenspel” en de voorstelling “pop-
pentheater”.’ objecttheater noemt zij een relatief 
jonge ontwikkeling die haar oorsprong in europa 
heeft. ‘het idee dat een object een eigen bewustzijn 
heeft en een eigen leven kan leiden is de inspiratie-
bron.’ de term beeldend theater verwijst naar een 
meer abstracte vormgeving met voorstelligen die 
ook grootschalig zijn en op locatie kunnen spelen, 
zoals het theater van dogtroep of the lunatics. 

de Vlaamse term figurentheater geeft aan dat het 
om theater gaat waarin niet menselijke figuren de 
hoofdrol spelen en kan de lading eigenlijk met één 
woord dekken.

SeConD lIfe

een blik in vogelvlucht op de recente historie laat 
zien dat er grofweg een tweetal tradities te onder-
scheiden zijn. enerzijds is er de ontwikkeling van 
figurentheater vanuit de volkstradities. een verhaal 
verbeeld met poppen, schimmen of marionetten. 
Met handpoppen Jan Klaassen en Katrijn als meest 
bekende hoofdrolspelers, die in engeland als Punch 
en Judy en in turkije als Karagöz en hacivat door 
het leven gaan.

anderzijds is er een relatie met ontwikkelingen in 
de beeldende kunst. Met kunstenaars als Wassily 
Kandinsky en oscar schlemmer – en velen na hen 
– die beeldend theater maakten dat eerder abstract 
is dan dat het naar de realiteit verwijst. hoe divers 
ook, wat deze vormen met elkaar verbindt, is het 
feit dat het beeld de basis van de voorstelling is.

net als elders in de wereld zijn ook in Vlaanderen 
en nederland het traditionele theater met hand-
poppen of marionetten in een poppenkast of ander 
miniatuurtheater nog steeds populair, vooral bij 
jonge kinderen. sinds de jaren 1970 zijn ook kun-

eeN eiNDeLoze 
ParaDe VaN FigureN

Anita Twaalfhoven

U mag even op de heuvel zitten.
De zon zal opgaan.
U zal een stukje dorp worden.
U zal een naam hebben, en een verleden.
Uw brievenbus zal gevuld zijn.
De zon zal ondergaan.
En ook u zal het dorp weer verlaten.
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stenaars uit de mime, het toneel of de muziek door 
het poppentheater geïnspireerd geraakt, dat daar-
mee uit de kast tevoorschijn kwam en van formaat 
veranderde. in nieuwe vormen speelden kleurrijke 
figuren op het toneel samen met acteurs, dansers of 
muzikanten. de poppenspeler verborg zich niet lan-
ger, maar werd zichtbaar op het toneel en speelde 
zelf ook een rol. ook de poppen ondergingen een 
gedaantewisseling, van piepklein tot levensgroot 
in alle mogelijke materialen. Gezelschappen als 
het Vlaamse theater froe froe, theater taptoe en 
ultima thule en in nederland het speeltheater hol-
land, theater Gnaffel of de firma rieks swarte zijn 
exemplarisch voor deze ontwikkeling.

Beeldend kunstenaars ontwierpen niet alleen de 
scenografie en poppen in opdracht van theater-
makers, zij namen zelf ook het voortouw in de 
creatie van beeldend theater dat soms aan be-
wegende schilderijen doet denken. het leidde tot 
verrassende voorstellingen, variërend van een man 
in gevecht met zijn levende huisraad tot sfeervolle 
beelden in een wereld vol water of een abstract 
spel met vormen en kleuren.

sommige figuren, zoals de grootschalige, bewe-
gende objecten van Vis à Vis of dogtroep, pasten 
niet in een regulier theater en speelden op locatie 
in een park, garage of leegstaande fabriek. daar-
mee lijken zij niet langer verwant met Jan en zijn 
vrouw Katrijn in hun poppenkast. Zelfs hijskranen 
blijken met expressieve bewegingen menselijke 
trekken te kunnen krijgen.

de link met film, televisie en computergames springt 
in deze tijd steeds sterker in het oog. in animatie-
films en televisieprogramma’s zoals thunderbirds, 
spitting image, sesamstraat of samson en Gert 
is poppenspel al geruime tijd populair. ook in vi-
deoclips van MtV zijn soms poppen te zien, zoals 
plastieken Barbies op ligbedden rond het zwembad 
van een popzanger. andersom experimenteerden 
figurentheatermakers fantasierijk met de mengvor-
men tussen theater en film of video, met beelden 
die soms naadloos in elkaar overvloeien. een pop 
in een film speelt samen met een acteur op het po-
dium die even later in het filmbeeld verschijnt. of 
hetzelfde personage komt zowel als theaterpop, als 
tekenfilmfiguur en als toneelspeler over het voetlicht.

de nieuwe media bieden ongekende mogelijkheden. 
Zo is steeds vaker live animatie te zien, die ter plekke 
uitvergroot wordt geprojecteerd. interactieve compu-
teranimaties, live getekende filmbeelden en stripfigu-
ren die van piepklein tot levensgroot door het decor 
of op de kostuums van de spelers dansen, zijn de 
nieuwste technische snufjes in de voorstellingen.

SpeelVolUMe

in nederland investeert het fonds Podiumkunsten 
in een achttal groepen, die meestal meerjarige 
subsidie ontvangen. deze groepen, Caspar ra-
pak, de firma rieks swarte, hotel Modern, ulrike 

Quade Company, speeltheater holland, duda-
paiva Company, theater Gnaffel en studio Peer, 
spelen tezamen zo’n 600 tot 700 voorstellingen 
per jaar in binnen- en buitenland. daarmee berei-
ken zij rond de 180.000 bezoekers, variërend van 
jonge kinderen tot jongeren en volwassenen. som-
migen van hen, zoals het speeltheater holland, 
zijn wat betreft speelvolume en publieksbereik te 
vergelijken met de grotere stadsgezelschappen.

aspecten van poppentheater zijn incidenteel ook 
te zien in de voorstellingen van de stads- en regio-
gezelschappen die tot de basisinfrastructuur van 
vaste podiumkunstinstellingen behoren. Maar ook 
bij andere gezelschappen treden figuren in het 
voetlicht. in die zin bestrijkt deze theaterdiscipline 
zoals gezegd het gehele veld van de podiumkun-
sten. Zo werkt het ro theater regelmatig samen 
met rieks swarte, en het onafhankelijk toneel 
(ot) maakt bijna jaarlijks een familievoorstelling 
met poppen en live video. het productiehuis voor 
jeugdconcerten oorkaan maakt klassieke muziek 
met poppenspel toegankelijk en de jongeren van 
theatergroep doX spelen in de voorstellingen sa-
men met muppets. ook in de shows van een caba-
retier als Bert Visscher treden veelvuldig poppen 
en objecten in het voetlicht.

relatief jonge groepen, waaronder hotel Modern, 
ulrike Quade en duda Paiva, zijn opgericht door 
makers die een kunstvakopleiding hebben ge-
volgd. niet een gespecialiseerde opleiding op het 
gebied van poppentheater, maar op een ander ter-
rein van de podiumkunsten. dat onderscheidt hen 
van oudere makers als studio Peer, damiët van 
dalsum of theater terra, die zich als autodidacten 
in deze theatervorm hebben bekwaamd.

al zijn er verspreid over het land tal van cursussen 
waarin men zich meer of minder professioneel in 
het genre kan scholen, een kunstvakopleiding op 
het gebied van figurentheater ontbreekt vooralsnog. 
Wel zijn er initiatieven om een gespecialiseerde 
masteropleiding op te zetten voor studenten die een 
bachelor in de podiumkunsten hebben behaald. 
ook is er inmiddels een structureel gesubsidieerd 
productiehuis voor poppen- en objecttheater, het 
eerder genoemde feikes huis in amsterdam, waar 
jonge makers zich in het genre kunnen bekwamen.

in amsterdam vindt jaarlijks het internationale fes-
tival Pop arts plaats, een samenwerkingsverband 
tussen het ostadetheater, theater Bellevue en 
jeugdtheater de Krakeling.

MAgISCH Denken

het idee dat ‘alles in het theater al eens eerder ge-
daan is’, speelt in het figurentheater niet of nauwe-
lijks een rol. hier is de verbeelding aan de macht 
en lijken de mogelijkheden haast onbegrensd. Juist 
door deze reikwijdte is er de potentie om in de 
toekomst een steeds groter en gevarieerder publiek 
aan te spreken.
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figurentheater laat de toeschouwer geloven in een 
illusie, in dode materie die op het toneel tot leven 
lijkt te komen. in die zin is het te zien als de meest 
magische van alle theatervormen. Men associeert 
het vaak met jeugdtheater. Kinderen zijn dan ook 
een enthousiast publiek en vooral de allerjongsten 
gaan vaak moeiteloos mee in de verbeelding van 
dit spel. Ze geloven al snel dat het écht gebeurt 
omdat ze nog geen scherpe grens zien tussen fan-
tasie en realiteit. de ontwikkelingspsycholoog Pi-
aget omschreef dit als ‘magisch denken’ en de kin-
derpsychiater Bettelheim spreekt in zijn boek Het 
nut van sprookjes over ‘animistisch denken’. Jonge 
kinderen gaan ervan uit dat de dingen om hen 
heen op dezelfde manier denken, voelen en erva-
ren als zijzelf. Zij projecteren als het ware hun ei-
gen geest, ofwel animus op de levenloze objecten 
in hun omgeving. Ze vinden het vanzelfsprekend 
dat hun poppen en knuffels gevoelens hebben, 
net als zijzelf. Vandaar ook dat poppentheater 
jonge kinderen zo sterk aanspreekt. Jet Boeke, die 
als sneltekenares van de poes dikkie dik optreedt 
voor peuters en kleuters, zegt hierover: ‘als ik de 
kinderen vertel dat mijn poes dikkie dik echt heeft 
bestaan en dat hij is overleden, gaat dat er niet in. 
Ze zien geen verschil tussen de getekende poes en 
de echte. dikkie dik is voor hen een levende poes.’ 
overigens verschillen peuters en kleuters hierin niet 
eens zoveel van oudere kinderen of zelfs volwasse-
nen. ook zij kunnen zó opgaan in de gebeurtenis-
sen op het toneel dat ze vergeten dat het om een 
fantasiewereld gaat.

niet alleen kinderen vinden het vanzelfsprekend 
dat de figuren in het theater, en de animatiefiguren 
in films en computergames een eigen leven leiden 
en bezield zijn. ook volwassenen zijn deze ma-
nier van denken niet vergeten. de populariteit van 
een internetspel als second life, waarin de speler 
met een zelf ontworpen alter ego een virtueel le-
ven leidt en zich daarin soms langdurig verliest, 
is illustratief. het bevestigt het idee dat ook zij zó 
sterk in een spel met poppen kunnen opgaan dat 
de realiteit uit het oog verdwijnt.

dit thema, de grensvervaging tussen mens en me-
chanisch object, is in deze tijd een terugkerend 
thema. Zoals in het ballet Showroomdummies, een 
ballet met dansers en etalagepoppen van de fran-
se choreografe Gisèle Vienne, dat op het Pop arts 
festival 2010 in amsterdam was te zien. de dansers 
bewegen zó mechanisch en imiteren zó perfect 
Barbiepoppen dat ze nauwelijks te onderscheiden 
zijn van de levensecht bewegende poppen op het 
toneel. de voorstelling in een kale ruimte met een 
oorverdovende soundscape maakt de droom van 
een perfect poppenlichaam tot een nachtmerrie.

SnoepwInkel

figuren slaan een goed figuur in het theater. het 
aantal theatermakers dat deze theaterdiscipline op 
professioneel niveau beoefent – of vanuit een an-

dere kunstdiscipline een uitstapje maakt – is in de 
loop der jaren dan ook gestaag gegroeid. ervaren 
specialisten als Pat Van hemelrijk, Marc Vander-
vorst en frédéric le Junter kregen gezelschap van 
jongere collega’s als Miet Warlop, Marijs Boulog-
ne, annelies Van hullebusch of de mensen van tu-
ning People. net als ulrike Quade, duda Paiva en 
Marlien Koetsier in nederland laten zij zien hoe 
springlevend het figurentheater is.

de uitdaging om je te leren verplaatsen in een 
dood ding en de vaardigheid te ontwikkelen om 
daar met de juiste techniek leven in te blazen, trekt 
jonge makers aan die daar feeling voor hebben. 
Met een beetje fantasie en veel technische vaardig-
heden is van een alledaags object als een sjaaltje, 
een struik groente of een afwasborstel een thea-
traal personage te maken. Zoals de nestor van het 
poppenspel feike Boschma ooit met zijn ballerina 
van een lapje stof liet zien. Maar ook de weg naar 
het werken met film, fotografie, beeldende kunst en 
nieuwe media ligt voor hen open. 

het internationale circuit, met tal van gespeciali-
seerde festivals en theatermakers die soms ein-
deloos op tournee in het buitenland gaan, is niet 
minder aantrekkelijk voor jonge makers. door het 
beeldende, vaak woordeloze karakter, is het figu-
rentheater ook geografisch gezien niet aan gren-
zen gebonden.

de explosie aan vormen lijkt deze theaterdiscipline 
al met al tot een soort snoepwinkel te maken, waar 
ieder naar eigen believen in de vakken mag graai-
en. Maar figurentheater krijgt pas meerwaarde als 
een voorstelling laat zien waarom theatermakers 
hun verhaal beter met figuren dan met acteurs of 
dansers kunnen vertellen. Kaalslag kan dan ook 
een keuze zijn, die gezien de huidige economi-
sche crisis wellicht steeds vaker noodgedwongen 
zal zijn. 

de Peruaanse poppenspeler hugo suares flores 
brengt enkel met zijn lijf de meest inventieve we-
zens tot leven. een van zijn acts, die speelde tij-
dens het festival Pop arts 2010, is ook op YouTube 
te zien. op de schoot van de poppenspeler zit een 
mannetje met een kaal hoofd en een gitaar in zijn 
grote handen. hij danst, springt en zingt alsof zijn 
leven er van af hangt. tussendoor kijkt hij steeds in 
de hoed die voor hem ligt, in de hoop dat hij geld 
krijgt voor zijn kunsten. aan het slot barst hij te-
leurgesteld in huilen uit. de poppenspeler wil hem 
troosten en pakt hem bij zijn jasje. dan zien we 
dat het hoofd van het mannetje een knie is en ook 
zijn handen die van de poppenspeler zijn. het is 
één grote illusie, maar ook na afloop van de act 
blijft het mannetje in het hoofd van de toeschouwer 
doorleven.

Anita Twaalfhoven is hoofdredacteur van het tijd-
schrift Boekman van de Boekmanstichting en free-
lance journalist voor onder meer trouw.
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VoorgeSCHIeDenIS

het poppentheater is een eeuwenoude volkskunst 
die in vele streken en over de hele wereld wordt 
beoefend. alles wijst erop dat de marionet in de 
15e eeuw zijn intrede doet in onze steden.

omstreeks 1600 wijzen stadsarchieven en gedeel-
telijk overgeleverde vergunningen op de aanwe-
zigheid van rondreizende poppenspelers op de 
pleinen en kermissen van een aantal franstalige 
steden. Vanaf dan is het poppentheater niet meer 
uit het Waalse en Brusselse straatbeeld weg te 
denken, dankzij een grote waaier aan lokale va-
rianten die stevig in de volkstraditie verankerd zit-
ten. Vooral in steden als luik, Brussel, en doornik 
bloeit het figurentheater.

al snel wordt het poppentheater bevolkt door volk-
se personages als Woltje in Brussel, tchantchès in 
luik, Jacques in doornik en Batisse in Bergen. 

ten tijde van de industriële revolutie tiert het 
poppentheater welig in de volkse wijken. Kleine 
schouwburgen hebben een belangrijke impact op 
het sociaal-culturele leven in Wallonië en dragen 
bij tot de ontvoogding van de arbeidersklasse. tus-
sen 1885 en 1900 kent het succes van de traditio-
nele theaters in luik en Brussel een hoogtepunt. op 
het einde van de jaren 1930 en 1940 worden de 
eerste niet-traditionele schouwburgen opgericht. 
daar staan voorstellingen met draadpoppen, maar 
ook met handpoppen op de affiche.

Zo verlaat de figuur stilaan de volkse sfeer. tijdens 
de Wereldtentoonstelling van 1958 vindt zelfs een 
groot figurentheaterfestival plaats.

in die periode wordt het figurentheater geprofes-
sionaliseerd en ontvangen de podiumkunsten hun 
eerste subsidies en overheidssteun. Binnen deze 
nieuwe context gaat men het figurentheater onge-
merkt met kindertheater vereenzelvigen. 

VAn 1980 ToT 2008

de jaren 1980 betekenen een scharnierperiode 
in de ontwikkeling van het Waalse en Brusselse 

figurentheater. dankzij de fenomenale groei van 
het kindertheater in de jaren 1970 kan het figuren-
theater nieuwe expressiemiddelen ontwikkelen en 
zich aan andere technieken wagen.

terwijl de gezelschappen die in de jaren 1950 wa-
ren ontstaan, de kleine vaste schouwburgen gene-
gen blijven, gaan de nieuwe gezelschappen vooral 
op tournee. daarvoor ontwerpen ze spitsvondige, 
demonteerbare decors. Ze volgen een nieuwe 
trend in het cultuurbeleid door zich aan te passen 
aan locaties als huiskamers en culturele centra, die 
steeds vaker kindervoorstellingen programmeren.

Vanaf de jaren 1980 maken heel wat professio-
nele theatergezelschappen gebruik van figuren: 
le théâtre des Zygomars, le Magic land théâtre, 
le Créa-théâtre, Jean Pico, le théâtre du tilleul, 
le théâtre des quatre mains, la Compagnie Gare 
Centrale, le tof théâtre… hun voorstellingen 
doorkruisen franstalig België en gaan op tournee 
in het buitenland. enkele van die professionele 
gezelschappen kunnen rekenen op een contrat-
programme in het kader van het decreet inzake 
kinder- en jeugdtheater. het zijn deze kinderthe-
atergezelschappen die het figurentheater uit zijn 
conventionele kader doen barsten, en dit zowel 
qua speltechniek als qua repertoire.

Het PoPPeNtHeater 
iN waLLoNie eN 
BruSSeL

Françoise Flabat

AVAAR - théâtre des 4 Mains en theater froe froe (foto: Valérie Burton)
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elk gezelschap ontwikkelt zijn eigen artistieke aan-
pak, speltechniek en esthetiek. tot op vandaag zet 
elk van hen dit creatieve parcours voort.

het Créa-théâtre getuigt sinds zijn oprichting in 
1978 van een reeks persoonlijke artistieke keuzes. 
object, materie en kleur zijn voelbaar aanwezig 
op het podium. objecten worden bepoteld, vast-
genomen, en komen tot leven om de woorden en 
de tekst meer draagkracht te geven. de artiesten 
worden gedreven door hun zoektocht naar alter-
natieve theatervormen. in 1981 beslist het Créa-
théâtre, met francis houtteman en françoise fla-
bat als drijvende krachten, om zich met figuren tot 
jonge kinderen te richten. sindsdien zijn poppen 
de voorstellingen van het Créa-théâtre blijven be-
volken. het gezelschap creëerde meer dan dertig 
voorstellingen voor alle leeftijdsgroepen. een deel 
daarvan zijn grote fresco’s met meer dan vijftig 
poppen, zoals Il s’appelait Jean-Sébastien ou la 
sève en Les hommes du lendemain. daarnaast 
zien ook intimistische voorstellingen het licht, met 
slechts één of twee poppen. het Créa-théâtre wil 
zichzelf niet opsluiten in geijkte spelverhoudingen, 
esthetische keuzes of technieken. Zijn typische aan-

pak komt onder meer voort uit de manier waarop 
het omgaat met de verhouding tussen acteur en 
pop. die verhouding komt mooi tot uiting dankzij 
de openlijke, ongeremde inname van het podium. 
Qua repertoire kiest het gezelschap voor nieuwe 
tekstvormen.

het théâtre du tilleul ontstaat in 1981 op initiatief 
van Carine ermans en Mark elst. het zorgt voor 
een nieuwe invalshoek door zich in schimmenthea-
ter te specialiseren. na een eerste voorstelling met 
stangpoppen maken ze een bewerking van het 
beroemde boek van dokter hoffman, Der Struwel-
peter, vertaald en gespeeld onder de titel Crasse-
Tignasse. eén enkel vast scherm fungeert er als 
speelruimte. daarna creëert het théâtre du tilleul 
negen voorstellingen waarin het speelvlak wordt 
opengebroken: aan de hand van meerdere en mo-
biele schermen in verschillende teksturen krijgt het 
publiek verschillende gezichtspunten aangereikt. in 
de voorstelling komen nieuwe technieken aan bod, 
zoals de projectie van beeldmateriaal op plexi-
glas, een schaduwspel met lichamen, of het spelen 
met ondoorzichtige, geschilderde schaduwfiguren 
voor het scherm. ook de laatste voorstellingen, Les 

Les Zakouskis Erotiks - tof théâtre (foto: tof théâtre)
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Mariés de la tour Eiffel (2005) van Jean Cocteau 
en Le bureau des histoires (2009), gaan uit van een 
wisselwerking tussen schaduwfiguren en acteurs.

het théâtre des 4 mains wordt in 1982 in Brussel 
opgericht door Benoît de leu de Cécil en Marie-
odile dupuis, twee studenten van het institut des 
arts de diffusion (iad). het gezelschap vestigt 
zich in 1989 in Beauvechain, waar het een per-
manente werking start en over een theaterzaal kan 
beschikken. in de eerste plaats maakt het gezel-
schap voorstellingen met handpoppen. regelmatig 
zien nieuwe professionele voorstellingen het licht, 
waarbij de gebruikte speltechnieken steeds diver-
ser worden. in 1984 vindt de creatie plaats van 
een eerste voorstelling, Crac dans le sac, waaraan 
experts suzanne Gohy en Jean Gerardy hun wel-
willende steun geven. daarna volgen producties 
als Pipandor naar Carlo Gozzi (1987), Renard le 
Renart (1990), Charlie et la Chocolaterie, een be-
werking voor handpoppen van de beroemde ro-
man van roald dahl (1993), L’Oppossum (1995), 
Bolu, waaraan een televisiefilm wordt gewijd 
(1998) en Simon la fièvre, eveneens een voorstel-
ling met handpoppen (2002). de voorstelling uit 
2003, Binbin, zorgt voor een keerpunt in de wer-
king van het théâtre des 4 mains. het hoofdperso-
nage wordt vertolkt door een acteur die beweegt 
in het lichaam van een levensgrote pop. het resul-
taat doet denken aan de figuren uit bepaalde tele-
visie-uitzendingen voor kinderen. Wellicht is deze 
artistieke keuze niet toevallig: naast voorstellingen 
in zijn eigen zaal en op tournee, werkt het théâtre 
des 4 mains van 1995 tot eind 2009 immers sa-
men met de rtBf voor de uitzending Ici-Babla. in 
2007 start het gezelschap een samenwerking met 
theater froe froe. samen maken ze de voorstelling 
Avaar, een Waals-Vlaamse bewerking van L’avare 
van Molière.

in 1997 wordt een nieuwe theaterploeg geboren, 
le Canard noir. die maakt poppentheater aan 
de hand van de meest uiteenlopende technieken 
en objecten: Tarte aux puces, Made in China, La 
malédiction de Camberwell en Ranelot et Buffolet. 
telkens staat annick Walachniewicz in voor het 
decor en voor de creatie van de poppen.

Met het gezelschap dat ze in 1984 opricht, de 
Compagnie Gare Centrale, creëert agnès limbos 
11 producties, waarin ze stap voor stap haar ar-
tistieke zoektocht uitstippelt. haar aandacht gaat 
hoofdzakelijk naar het objecttheater en naar de 
rol van de acteur-poppenspeler. op het podium 
is de onvoorwaardelijke présence van de actrice 
doorslaggevend. de voorwerpen staan ten dien-
ste van het verhaal en het spel. Ze hebben een 
begeleidende rol. Ze geven het theatergebeuren 
een poëtische en metaforische dimensie en prikke-
len de verbeelding van zowel actrice als publiek. 
sinds 2004 deelt de Compagnie Gare Centrale 
haar ervaring met jonge regisseurs: ter vervolma-
king van hun artistieke zoektocht kunnen ze work-
shops volgen, gebruik maken van het atelier, artis-
tieke follow-up genieten, enzovoort. Zo komen er 

samenwerkingen tot stand met de squattages poé-
tiques, de Compagnie Karyatides, en met jonge 
kunstenaars als isabelle darras, Julie tenret, Marie 
delhaye en Karine Birgé.

sinds 1986 maakt alain Moreau van le tof théâtre 
voorstellingen waarin zowel objecten als figuren 
een rol spelen. als aanhanger van een ‘beperkt 
realisme’ perverteert het tof théâtre de traditionele 
speltechnieken en maakt het de poppenspeler en 
zijn spel zichtbaar. het gaat meestal om voorstel-
lingen zonder woorden die voor een breed publiek 
zijn opgevat: Le Tour du bloc, Fritkot, Camping sau-
vage, Cabane, Sur la Dune. daarnaast verrast het 
tof théâtre zijn publiek ook op straat.

sommige kindertheatergezelschappen werken 
slechts sporadisch met poppen. dat is het geval 
voor het théâtre de Galafronie, het théâtre du Pa-
pyrus en het théâtre du léviathan. 

Cie sac à dos, in 1990 door Patrick huysman 
opgericht, maakt voorstellingen gestoeld op non-
verbale communicatie. Maskers en figuren drukken 
de artistieke boodschap uit. Cie sac à dos cre-
eert Mémoires d'un arbre in 1996, Drôle d’ami in 
2000, Faits divers in 2004, en The Wild Thing in 
2008.

een aantal gezelschappen neemt afstand van de 
traditionele, figuratieve draadpop, om te werken 
met alternatieve figuren, die ze bijvoorbeeld uit re-
cyclagemateriaal vervaardigen. opvallend zijn de 
experimentele poppen van les Zerkiens, een jong 
gezelschap dat in 2000 werd opgericht en zich 
aan vernieuwende visuele technieken waagt.

Vandaag telt franstalig België meer dan veertig 
amateur- en semiprofessionele gezelschappen die 
af en toe poppen in hun voorstellingen verwerken. 
daarnaast werken er bijna veertig professionele 
gezelschappen, die onderling verschillen al naar-
gelang ze al dan niet over een eigen, vaste zaal 
beschikken, ze al dan niet subsidies ontvangen, en 
ze deze of gene soort (of soorten) poppen aan-
wenden. in het algemeen gaan de gezelschappen 
met hun producties op tournee: voor schoolkinde-
ren tijdens de schooluren en voor het brede publiek 
in culturele centra en theaterzalen.

Veel professionele gezelschappen nemen dankzij 
de kwaliteit van hun producties een belangrijke 
plaats in op de internationale kunstscène.

de professionalisering van het poppentheater voor 
kinderen heeft bijgedragen tot de ontvoogding van 
de draadpop en tot de verruiming van het theatrale 
kader waarin hij optreedt. sommige gezelschap-
pen ervaren deze verruiming als het einde van de 
mise en boîte, anderen voelen de noodzaak om 
van nieuwe ruimtelijke inzichten te vertrekken. Veel 
gezelschappen hebben aanpassingen gedaan 
aan de speelruimte en presenteren een onconventi-
onele scenografie, die van de grootste kwaliteit en 
afwerking getuigt. technologische ontwikkelingen 
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op het vlak van klank, belichting en beeldmateri-
aal, worden op de voet gevolgd. elk gezelschap 
heeft op zijn manier de conventies van het poppen-
theater uit hun voegen doen barsten, en dit zowel 
qua scenografie als qua repertoire. 

De fIgUUr AlS onDerDeel 
VAn HeDenDAAgSe DAnS- en 
THeATerVoorSTellIngen

sinds de jaren 1990 zijn objecten en draadpoppen 
erg in trek bij theaterregisseurs en choreografen. 
Via een aantal dans- en theatervoorstellingen voor 
volwassenen palmen theaterpoppen het podium in.

Twin Houses is nog altijd een van de meest be-
klijvende dansvoorstellingen van Mossoux-Bonté. 
dit gezelschap versmelt theater en dans tot een 
nieuw gegeven, tot een nieuwe taal. het vertrekt 
daarvoor van concrete thema's, die in bewegingen 
worden omgezet. de voorstellingen van Mossoux-
Bonté draaien rond de présence van de acteur/
danser en scheppen een ietwat ongemakkelijke 
sfeer, zodat de toeschouwer zich persoonlijk 
aangesproken voelt. in Twin Houses (1994) treedt 
nicole Mossoux op in het gezelschap van vijf eta-
lagepoppen. Ze verliest zichzelf in een lichaams-
gevecht waar niet meer uit te maken valt wie – de 
actrice of de etalagepop – de andere in zijn macht 
heeft. deze bevraging over de relatie tussen een 
persoon en zijn evenbeeld is ook terug te vinden in 
de voorstelling Light (2003). in een van de recente 
voorstellingen van het gezelschap, Kefar Nahum 
(2008), creëert nicole Mossoux op basis van de 
livemuziek van thomas turine een choreografie 
met objecten. het lichaam van de danseres speelt 
met de objecten maar lijkt bijwijlen zelf als voor-
werp te fungeren.

een andere danser die de theaterpop als een be-
langrijk onderdeel van zijn werk beschouwt, is 
José Besprovany. in drie van zijn voorstellingen 
zijn draadpoppen terug te vinden: La Princesse de 
Babylone (2003), Butterfly (2004) en La Belle au 
bois de Dandaka (2007).

in het project Lorsque cinq ans se sont passés ge-
bruikt regisseur frédéric dussenne de figuur als een 
levenloos voorwerp, als een stuk dood speelgoed. 
hij werkt daarvoor samen met Bernard Clair, die 
studeerde aan de ecole supérieure nationale des 
arts de la Marionnette van Charleville-Mézières. 
de overleden personages uit het stuk worden uitge-
beeld door twee draadpoppen die doen denken 
aan kinderspeelgoed.

Compagnie arsenic doet in Macbeth (2007) een 
beroep op regisseurs Petr en Matej forman voor 
de creatie van een voorstelling met theaterpoppen.

ook Cie Point Zéro levert een bijdrage tot het fi-
gurentheater met L’école des ventriloques, een stuk 
voor acteurs en draadpoppen van alejandro Jo-

dorowsky op het thema van de identiteit. de haast 
levensgrote figuren met bewegende monden zijn 
van de hand van natacha Belova. Ze liggen in 
het verlengde van eerder werk van deze artiest, 
namelijk de op poppen lijkende kostuums/voor-
werpen in de voorstelling Le village en flammes 
van fassbinder. het specifieke spel met de figuren 
kreeg vorm dankzij de bijdrage van een van de 
meest overtuigende acteurs/poppenspelers van 
vandaag: neville tranter. in L’école des ventrilo-
ques nemen de acteurs/poppen het podium in. 
levensgrote decorelementen doen een spel tussen 
werkelijkheid en illusie ontstaan. de voorstelling 
lijkt vreemde werelden en artiesten op het podium 
bijeen te brengen. die stellen het spel zelf voortdu-
rend in vraag, en trachten consistentie te brengen 
in een theatervorm die voortkomt uit de mysterie-
volle relatie tussen objecten, acteurs en figuren.

totaal anders is het concept van plastisch kunste-
naar Patrick Corillon in zijn triptiek Le Diable aban-
donné bij het théâtre du Corridor. deze theater- en 
beeldperformance stort een episch gedicht uit over 
het publiek. de achtereenvolgende decorpanelen 
spelen op grafische wijze met vormen, letters en 
woorden.

in Wallonië en Brussel beschikken we niet over 
specifieke scholen of opleidingen op het niveau 
van het hoger kunstonderwijs. er bestaan wel een 
aantal losse initiatieven: la Cambre beschikt over 
een figurentheateratelier, de dramastudenten van 
het conservatorium van Bergen kunnen een initiatie 
figurentheater volgen bij frédéric dussenne, en de 
académie des Beaux-arts van doornik organiseert 
een korte opleiding voor studenten uit alle studie-
richtingen. naast deze losse initiatieven van instel-
lingen voor hoger kunstonderwijs, kan men ook 
elders aan stages en workshops deelnemen, geor-
ganiseerd door theaterinstellingen, opleidingscen-
tra, de algemene directie Cultuur van de franse 
Gemeenschap, enzovoort.

  

ToekoMSTperSpeCTIef

nadat de theaterpop lange tijd binnen de grenzen 
van het kindertheater opgesloten bleef, slaagt hij 
er vandaag opnieuw in om, in een veelheid aan 
vormen, het volwassen theaterpubliek voor zich 
te winnen. ook in onze contreien bieden figuren 
fundamentele antwoorden op de dramaturgische 
vernieuwingen en de kritische theatervisie van de 
jongste generatie Belgische regisseurs.

de aanwezigheid van de theaterpop in de podium-
kunsten lijkt ook te groeien door de programmering 
van internationale voorstellingen in schouwburgen 
en op festivals.

in 2005 maakte het Centre de la Marionnette een 
studie over de aanwezigheid van theaterpoppen 
in theaterproducties in franstalig België, onder 
de titel Quelle place occupe la marionnette dans 
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le paysage théâtral en Communauté française 
Wallonie-Bruxelles? Met deze studie kwamen we 
tot twee vaststellingen: de groeiende interesse van 
de belangrijkste programmatoren voor het figuren-
theater, maar ook hun verlangen om het publiek 
vernieuwende voorstellingen aan te reiken waarin 
actuele politieke, maatschappelijke, filosofische 
en esthetische thema’s aan bod komen. daarbij 
komt nog de voortdurende zorg van de program-
matoren om een nieuw publiek aan te spreken en 
aan zich te binden. Volgens sommigen maakt de 
theaterpop niet alleen nieuwe emoties los, maar 
spreekt ze ook een nieuw publiek aan.

Zo vindt men poppentheaterproducties terug in de 
programma’s van Festival de Liège in théâtre de la 
Place, Centre Culturel de Charleroi, théâtre de na-
mur, le Manège Mons, théâtre national, théâtre 
de la Balsamine, Centre culturel régional de tour-
nai en fabrique de théâtre in frameries.

de laatste jaren zorgen geëngageerde figurenthe-
atergezelschappen voor het ontluiken van festivals 
van kleine en middelgrote omvang. Zo presenteert 
la Cie Gare Centrale in de kerstperiode twee da-
gen objecttheater in théâtre de la Balsamine te 
Brussel. théâtre du tilleul presenteert op verschil-
lende locaties Voyages en ombres. daarnaast is er 
nog Des pieds et des mains van het tof théâtre en 
Le Festival aux Tchiniss, een objecttheaterfestival te 
ottignies.

sinds 2001 vindt in doornik het festival Décou-
vertes, Images et Marionnettes plaats, een initiatief 
van het Créa-théâtre en het Centre de la Marion-
nette de la Communauté française de Belgique. de 
provincie henegouwen is partner van het festival 
en stelt het Centre Culturel régional ter beschikking 
voor een uitgebreid programma met Belgische en 
buitenlandse poppentheaterproducties.

een deel van het publiek ziet de draadpop nog 
steeds als een deel van het traditionele en beperk-
te kader van de poppenkast voor kinderen. het 
Waals/Brusselse figurentheater is dat kader noch-
tans geheel ontgroeid. Vele jaren al waagt het zich 
op de meest diverse artistieke paden. 

door de artistieke stromingen uit andere europe-
se landen te volgen, is het figurentheater uit zijn 
voegen gebarsten. niet alleen ruilde het de ge-
ruststellende wereld van de fictie in voor visuele 
performances en choreografische experimenten, 
bovendien tast het steeds vaker de grenzen af van 
de scenografie en het plastische.

HeT fIgUrenTHeATer In VlAAnDeren

We hebben slechts een verbrokkeld beeld van de 
geschiedenis en de actuele ontwikkelingen van 
het figurentheater in Vlaanderen. in de loop van 
onze reizen en tournees hebben we verscheidene 
Vlaamse gezelschappen ontmoet.

Vooral theater taptoe is sinds de jaren tachtig re-
gelmatig te zien op de internationale theaterscène, 
en meer bepaald op het festival international des 
théâtres de Marionnettes van Charleville-Mézi-
ères. Bovendien smeedt dit gezelschap artistieke 
banden en werkt het samen met een aantal frans-
talige gezelschappen.

een ander gezelschap is theater froe froe. het 
startte een langdurige samenwerking met het 
théâtre des 4 mains, een door de franse Gemeen-
schap erkend gezelschap. daarnaast staat Patrick 
Maillard van theater froe froe bekend om zijn 
televisie-uitzendingen voor kinderen, waarvoor 
hij eveneens poppen gebruikt. Buiten deze spora-
dische contacten beschikten we jarenlang amper 
over informatie over het Vlaams poppentheater.

Met de komst van het firmament, (t)huis voor fi-
gurentheater in Vlaanderen, is er in die situatie 
verandering gekomen. het centrum houdt ons op 
de hoogte van de evenementen die aan de andere 
kant van de taalgrens worden georganiseerd. stil-
aan ontstaat het verlangen om in de toekomst rond 
een gemeenschappelijk project samen te werken. 

theaterpoppen creëren een heel eigen beeldtaal 
en een nieuw universum. Ze blijven het traditionele 
kader uitdagen, waarin ze soms nog opgesloten 
zitten. een figurentheatervoorstelling nodigt het 
publiek uit op zoek te gaan naar het innerlijke le-
ven van de voorwerpen. oneindig veel artistieke 
wegen liggen open om de komende jaren te wor-
den bewandeld. als interdisciplinaire kunst van 
het kortstondige, voedt het figurentheater zich met 
het nu, met de veranderingen die de wereld van-
daag tekenen. het Belgische figurentheater wacht 
een mooie toekomst, waarvan elke dag een stukje 
wordt geschreven.

Françoise Flabat is directeur van het Centre de 
la Marionnette de la Communauté française de 
Belgique.

Le Bureau des Histoires - théâtre du tilleul (foto: danièle Pierre)
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Maak je eigen poppenspel!
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met een touwtje. maaK nu het speelKruis door 2 stoKjes aan elKaar vast te Knopen. verbind de handen, voeten en het hoofd met het Kruis door middel van touwtjes. spelen maar!
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Simon Allemeersch studeerde in 2006 
af aan de regieopleiding van het rits in 
Brussel. na het behalen van zijn diplo-
ma germaanse talen aan de universiteit 
in leuven en na zijn vrijwilligerswerk 
als technieker in kunstencentrum STUk, 
spoelde hij aan in de hoofdstad waar hij 
plots in het eerste jaar regie belandde.

In jouw afstudeervoorstelling Marre de 
boire maakte je gebruik van figuren en 
objecten. Waar is je fascinatie voor figu-
ren of objecten ontstaan?

het werken met figuren is voor mij eerder een ge-
volg van een aantal ontdekkingen dan dat het een 
voornemen was. in mijn opleiding werd ik telkens 
geconfronteerd met een bepaalde vorm van wer-
ken, namelijk vertrekkende vanuit een tekst evolu-
eren naar een theatrale enscenering. Wanneer ik 
deze manier hanteerde, belaagde het gevoel me 
dat ik nooit toekwam tot de technische, materiële 
kant van theater die me echt interesseerde. theater 
is een bijzonder materiële omstandigheid waarbij 
het publiek voor de duur van een voorstelling meer 
ziet dan er eigenlijk is. een lichtplan is in wezen 
niet zo ongelooflijk fantasierijk, maar het werkt wel 
op de fantasie van de mensen tijdens het gebeuren. 
ik heb er vier jaar over gedaan om tot de ontdek-
king te komen dat ik bij het werken met een tekst als 
vertrekpunt nooit toekwam tot het materiële aspect 
van theater. de confrontaties met Endless Medica-
tion van Marijs Boulonge en Manah depauw en 
Regent en Regentes van eric de Volder hebben mijn 
eigen parcours uitermate beïnvloed. de vormelijke 
kracht van de werelden die zij op scène creëerden 
met hun eigen wetmatigheid, taal en kleur, sprak 
me erg aan. daarnaast deelde ik met hen ook een 
verwantschap voor ‘een donker verhaal’.

Voor mijn laatste eindwerk werd ik dan begeleid 
door Pat Van hemelrijck die me een methode aan-
leerde om uitsluitend met beelden of materialen 
aan de slag te gaan. dat was de eerste keer dat ik 
de stappen omkeerde: ik liet de tekst volledig los 

en begon in eerste instantie te praten over tech-
niek, na te denken over licht, welke soort muziek, 
mogelijke ritmes…uiteindelijk kwam ik dan tot een 
verhaal dat Marre de boire is geworden. het wer-
ken met muzikanten was voor mij ook een grote 
doorbraak. Je zou kunnen zeggen dat muzikanten 
vooral luisteren, ze vullen heel weinig psycholo-
gisch in. het draait voornamelijk om een abstracte 
compositie. 

op een bepaalde manier was dit ook een reactie 
tegen mijn docenten. ik kreeg een werkwijze voor-
geschoteld op school waartegen ik me afzette. 
het is nu eenmaal aantrekkelijk om iets te doen 
wat buiten de lijntjes kleurt. op school had figu-
rentheater geen voorkeur, dat werd onder de kast 
geveegd. uiteraard wordt het net dan interessant.

aan het einde van mijn opleiding had ik het gevoel 
dat ik iets gevonden had, een manier van werken 
waarop ik verder kon borduren en die uiteindelijk 
mijn persoonlijke artistieke zoektocht belichaamde.

Als je figuren gebruikt, poneer je hen dan 
als stereotiepen of karikaturen, of zijn het 
figuren die reële, gevoelsmatige persona-
ges verbeelden?

Je zou kunnen zeggen dat de figuur op scène een 
individu is met een eigen psychologie die min of 
meer de acteur vervangt. ik denk dat hierin heel 
goede dingen gebeuren, maar dat is een keuze 
die je in een bijzonder illusoire wereld plaatst. dan 
kijk je naar een figuur als een quasi autonoom han-
delend ding. 

Wanneer ik een figuur maak, zie ik dat vooral 
als een technische constructie. het is ongelooflijk 
boeiend om te zien hoe verregaand je technische 
aspecten van een figuur kunt ontwikkelen waarbij 
het publiek toch algemeen menselijke karakteris-
tieken blijft herkennen. ik kies bewust voor een 
niet-illusoire wereld. als je jezelf als poppenspeler 
niet gaat verbergen, ontstaan er ook verschillende 
betekenislagen tegelijkertijd. net die verschillende 
niveaus interesseren mij het meest. ik vind het ook 
fijn om niets te verstoppen. 

FigureN aLS 
aaNLeiDiNg om Naar 
meNSeN te kiJkeN
eeN geSPrek met SimoN aLLemeerSCH

Floris Cavyn / Marie Roofthooft
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de psychologie van een figuur is op zich dus heel 
belangrijk, maar ik kijk vooral naar de construc-
tie en de techniek die iemand hanteert. het pop-
penspel staat ook voor een gebeurtenis in de tijd. 
op het moment dat je de figuur begint te mani-
puleren, plaats je de constructie die de figuur is, 
in een bepaald tijdsverloop. Je laat de figuur een 
tijd leven en legt met haar een parcours af. een 
figuur is dus een constructie om een evolutie, een 
psychologische ontwikkeling aan te geven. Maar 
die ontwikkeling volstrekt zich tussen de speler en 
de figuur. in die zin zijn figuren voor mij eerder een 
aanleiding, of middel, om naar mensen te kijken.

figurentheater is een genre dat een verwantschap 
heeft met bepaalde thema’s zoals kinderlijkheid, 
wreedheid of kinderlijkheid gecombineerd met 
wreedheid. dat zijn zaken waar je sowieso op 
uitkomt wanneer je met figuren werkt. figuren refe-
reren ook naar een existentiële kwestie: de manier 
waarop wij iets zien in een figuur, zegt ongeloof-
lijk veel over het existentiële. het werk van Marijs 
Boulonge, eric de Volder en ook Manah depauw 
behandelde op een heel persoonlijke manier die 
existentiële kwestie. en dat was voor mij echt een 
heel grote ontdekking. ik kan niet zeggen dat ik 
echt door de liefde voor theater in het theater te-
recht gekomen ben, maar wel door de liefde voor 

bepaalde thema’s die ik terugvond bij mensen die 
vooral beeldende ‘kunst’ maakten. dan is het ook 
geen toeval dat je snel bij figuren of constructies 
terecht komt.

Je haalde net mensen aan als Marijs Bou-
logne en Eric De Volder. Deze laatste ging 
je zelf opzoeken met de vraag of hij je 
wilde begeleiden. Het figurentheater 
werd dus niet aangeboden in de oplei-
ding. Hoe sta je daar tegenover?

dat is een bijzonder moeilijke kwestie. eigenlijk be-
staat er niet zoiets als democratisch toneelonder-
wijs waarbij één vast opleidingspakket aan gelijk 
wie wordt opgelegd. het is een vermomd individu-
eel onderwijs met mentoren. uiteraard zijn er een 
aantal technieken die je moet verwerven. Je kunt 
een acteur niet laten afstuderen zonder degelijke 
stemtraining. en je kunt een maker volgens mij ook 
niet laten afstuderen zonder hem met een klassieke 
erfenis te confronteren. 

het initiëren van figurentheater vind ik problemati-
scher. Wanneer je dit gaat doen, verwaarloos je 
de mogelijkheid van een persoonlijke keuze. de 
frustratie om niet te komen tot datgene wat je wilt 
maken, of het feit dat bepaalde mentoren niet on-

Marre de boire - simon allemeersch (foto: Kristien Verhoeven)
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middellijk in de opleiding voor handen zijn, vond 
ik eigenlijk heel stimulerend. Zo word je gedwon-
gen om zelf mensen te zoeken die je kunnen bege-
leiden en inspireren in je persoonlijke zoektocht. 
daarnaast heb ik het moeilijk met het onderwijzen 
van techniek. Wat is dé techniek van het poppen-
spel? Voor sommige mensen is dat bijzonder vast-
omlijnd en heeft het een heel grote kunst en kunde. 
en dat heeft het op zich ook, maar ik hecht daar 
minder belang aan. dat weerspiegelt zich ook in 
de mensen die mij aanzetten om over de moge-
lijkheden van het poppenspel na te denken. Geen 
enkele was een klassieke poppenspeler. ik heb zelf 
geen opleiding gehad in het manipuleren van figu-
ren. net de onkunde of de onwetendheid van het 
manipuleren paste in mijn verhaal. uiteraard speel 
je die onkunde na verloop van tijd kwijt, maar in 
essentie was het niet kunnen manipuleren van figu-
ren de basis van humor in mijn voorstellingen.

de aantrekkingskracht van figurentheater situeert 
zich voor mij op twee vlakken. het eerste zijn 
de thematische zaken zoals de kinderlijkheid en 
de wreedheid. anderzijds gaan andere, externe 
factoren me sterk beïnvloeden: ontmoetingen met 
mensen die een andere taal spreken, mensen met 
een mentale beperking, mensen die alleen met hun 
handen werken. dergelijke ontmoetingen hebben 
heel sterk bepaald wat ik na Marre de boire heb 
gemaakt. Wanneer mijn thematische en materiële 
voorkeur ook nog eens samenvalt met een sociale 
dimensie, wordt het heel plezant.

Is dat ook de reden waarom je al een 
aantal keren met Unie der Zorgelozen sa-
menwerkte?

Ja, absoluut. unie der Zorgelozen was er ook al 
tijdens mijn opleiding. ik leerde Geert six kennen 

via mijn vriendin die via nieuwpoorttheater met 
hem werkte. in mijn laatste jaar op het rits speelde 
ik toevallig mee in een voorstelling van unie der 
Zorgelozen. ik verving een acteur en werd gecon-
fronteerd met mensen die totaal anders denken 
over theater. Plots besef je dat de regels die je op 
school leert, helemaal niet van toepassing zijn op 
zo'n groep. ook het repetitieproces verloopt totaal 
anders: je werkt met mensen die overdag werken 
en 's avonds gewoon iets willen doen. dat vormt 
uw hele wezen als maker.

Via unie der Zorgelozen ben ik dan in het sociaal-
artistieke circuit terechtgekomen, dat is dan ook 
weer zo'n genreaanduiding. de kennismaking met 
het werk van Geert opende voor mij perspectie-
ven. ik kon een persoonlijk métier, een manier van 
werken die ik helemaal op mijn eentje zat uit te 
zoeken, uitbreiden tot een samenwerking met an-
deren. door hierbij in zee te gaan met mensen met 
een heel specifieke achtergrond, kon ik bepaalde 
middelen inzetten die gelinkt zijn aan video of fi-
guren. ik hoefde niet iedereen door hetzelfde the-
aterbad te sturen.

ik heb een bepaalde techniek van 'verhalen vertel-
len' verworven die gelinkt is aan figurentheater. ik 
vind het als maker ook uitermate belangrijk dat je 
dit verbindt met een bepaalde noodzaak. ik wil 
via theater zaken op scène zetten die mij raken, in 
al hun complexiteit. Wanneer je een persoonlijke 
noodzaak dan ook nog eens kan delen met een 
noodzaak van iemand anders die je tegenkomt, 
vervallen voor mij alle genres omdat je dan vooral 
naar een urgentie kijkt. dan maakt het niet uit of 
het figurentheater, teksttheater of sociaal-artistiek 
theater is. dan praten we over projecten die op 
een noodzaak gebaseerd zijn. en als dat aan de 
hand is, werkt theater bijzonder inspirerend.

Marre de boire - simon allemeersch (foto: Kristien Verhoeven)
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In het theateronderzoek over figurenthe-
ater liggen nog heel wat terreinen braak. 
Alleen over het zuidoostaziatische pop-
penspel, de vele varianten van wayang, 
waarvan wayang golek (staafpoppen) 
en wayang kulit (schaduwpoppen) de 
bekendste zijn, zijn heel wat studies te 
vinden, begrijpelijkerwijze vaak uit an-
tropologische hoek. In theatertheorie zijn 
marionetten helemaal niet afwezig, inte-
gendeel. ze verschijnen vaak als meta-
foor voor de ideale acteur, om de verhou-
dingen tussen acteurs en hun personages, 
tussen acteurs en regisseurs te schetsen, 
of ze figureren als zinnebeeld voor de 
condition humaine. een – weliswaar verre 
van compleet – overzicht.

Über das Marionettentheater (1810), geschreven 
door heinrich Von Kleist, geldt in ons westers 
theater vaak als startpunt voor het denken over 
marionetten en theater. in een gesprek tussen de 
ik-figuur en een balletdanser legt deze laatste uit 
dat, hoewel poppentheater een volks vermaak 
is, de manier van bewegen van marionetten veel 
meer mogelijkheden biedt dan wat een menselijke 
danser fysiek vermag. de marionetten zijn immers 
enkel afhankelijk van scharnierende ledematen en 
de zwaartekracht. door het verplaatsen van het 
zwaartepunt bewegen ze automatisch en gracieus. 
Bovendien bezitten ze geen zelfbewustzijn dat het 
mechanisch bewegen hindert. alleen marionetten 
(zonder bewustzijn) en goden (een oneindig be-
wustzijn) zijn in staat gracieus te dansen. de mens 
is na de zondeval zijn naïeve onschuld verloren en 
kan in het beste geval zijn zelfbewustzijn proberen 
uit te schakelen, wat een hopeloze poging blijkt, 
tenzij hij de zondeval nog eens in omgekeerde 
richting zou kunnen overdoen. Kleists tekst heeft 
ontelbare exegeten gekend, waarbij de meesten 
hun interpretatie concentreren op de Bijbelse con-
text van het verloren paradijs (en hoe dat terug te 
winnen). als we met de ogen van vandaag lezen, 
valt de nadrukkelijke aanwezigheid van lichame-
lijkheid op in Kleists tekst: hij heeft het over het 
lichaam van de danser en niet over de teksten de-
clamerende acteur in het traditionele tekstgerichte 
theater. deze belangstelling voor zowel low culture 
als voor lichamelijkheid maakt hem tot een pionier 
van de theatervernieuwingen die zich op het late 
einde van de 19e eeuw en de eerste helft van de 
20e eeuw zullen manifesteren. een haast letterlijke 

scenische 'vertaling' en poging tot samenvatting 
van Kleists tekst is de voorstelling I/II/III/IIII (2007) 
van Kris Verdonck: de danseressen, opgehangen 
aan een mechanische arm (ook als beeld in de ori-
ginele tekst aanwezig), proberen vruchteloos hun 
bewegingen automatisch en 'correct' uit te voeren. 

Kleists tekst vormt de aanloop naar een periode 
waarin de acteur en danser als marionet heel vaak 
opduikt in het denken over de theaterpraktijk op 
het einde van de 19de eeuw. Vernieuwer en re-
gisseur andré antoine bijvoorbeeld, gebruikt het 
beeld van de marionet en zijn manipulator om 
duidelijk te maken hoe volgens hem acteur en re-
gisseur zich horen te verhouden. een acteur moet 
gehoorzamen aan de marionettist en hoeft zelfs 
niet te begrijpen waarom hij iets uitvoert. dat zou 
immers interpreteren zijn en een verraad aan de 
oorspronkelijke dramatekst. in de naturalistische 
visie van antoine moet de acteur letterlijk verdwij-
nen in het personage om de suggestie van realiteit 
te waarborgen. een acteur staat in die mate ten 
dienste van zijn personage dat mechanisch moet 
uitvoeren wat van hem gevraagd wordt. het komt 
neer op wat theaterwetenschapper didier Plassard 
de acteur als effigie noemt, als beeltenis, als pop 
die de plaats van het origineel inneemt. Wat an-
toine eigenlijk stiekem ook probeert te doen, is na-
tuurlijk het vestigen van de machtspositie van de re-
gisseur in een tijd dat acteurs het meest te zeggen 
hadden in het theater. Vergeten we niet dat een 
actrice als sarah Bernhardt, tijdgenote van andré 
antoine, een sterrencultus genoot met de daaraan 
gepaarde macht tegenover de andere geledingen 
in het theaterwezen.

interessant in deze periode zijn ook de opvattingen 
van onze eigen Maurice Maeterlinck (1862-1949) 
die in een essay, Un théâtre d'androïdes (1890) 
beschrijft wat volgens hem de ideale theatervorm 
is. Voor symbolist Maeterlinck – in tegenstelling tot 
naturalist antoine – moeten leven en kunst grondig 
van elkaar verschillen: het natuurlijke kan maar ge-
toond worden doorheen het kunstmatige. de be-
doeling en het resultaat voor de acteur zijn wel de-
zelfde. hij moet zijn persoonlijkheid wegcijferen of 
zelfs uitschakelen zodat de boodschap niet besmet 
wordt en correct doorgegeven wordt. de 'androï-
den' waar Maeterlinck aan denkt, zijn eerder was-
sen beelden dan marionetten: het zijn ‘doden die 
ons proberen toe te spreken’. Moeilijk om hier niet 
te denken aan de twintigste eeuwse tadeusz Kan-
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tor met zijn bleek gegrimeerde acteurs die poppen 
meezeulen en die ook uit het dodenrijk naar ons 
toe komen.

in 1905 gaat in Moskou Maeterlincks La mort de 
Tintagiles in première, in een regie van Vsevolod 
Meyerhold (1874-1940), nog zo een theaterher-
vormer die in het marionettentheater en in Mae-
terlincks stukken voor poppen, de weg naar een 
nieuwe theatraliteit vond, een formalisme dat vorm-
geving liet primeren boven inhoud. om die nieuwe 
theatraliteit te realiseren werkte Meyerhold een 
strikte fysieke trainingstechniek uit, de biomecha-
nica, die naast het teruggrijpen naar traditionele 
theatervormen als de commedia dell'arte een niet-
realistische vertolking moest garanderen.

Bij ons moet Michel de Ghelderode (1898- 1962) 
zeker nog even aangehaald worden. de Ghel-
derode kent natuurlijk het werk van Maeterlinck, 
maar voor hem is het belang van het poppenspel 
gestoeld op een dubbel gegeven: het gaat terug 
op oude tradities en gewoonten. Mensen spelen 
nu eenmaal graag met poppen: ‘de mensch heeft 
trouwens altijd een neiging tot beeldekens gevoeld: 
hij hield veel van zijn eigen verkleind figuur en 
heeft er steeds om gelachen.’ tegelijkertijd is het 
poppentheater een oude en volkse traditie die ver-
trouwd is, maar vervolgt Ghelderode, ‘Marionetten 
zijn toch iets meer dan zonderlinge kijkkasten of 
aardigheden. naar mijn overtuiging stellen zij een 
echt laboratorium daar; evenals uit een studio zal 
van daaruit de tooneelkunst der toekomst groeien.‘

Van het symbolisme van Maeterlinck en de jonge 
Meyerhold zijn we met Ghelderode bij een meer 
expressionistische visie beland en de marionet 
zal op een blijvende belangstelling van de avant-
garde kunnen blijven rekenen. Van futurisme tot 
Bauhaus wordt de marionet geassocieerd met het 
mechanische, het moderne, het automatische. 

op diezelfde overgang van de 19de naar de 
20ste eeuw wordt nog een andere figuur getrof-
fen door de mogelijkheden van het poppenspel: 
edward Grodon Craig (1872-1966). al vroeg ge-
fascineerd door poppen en speelgoed, laat hij 
zich in eerste instantie inspireren door arthur sy-
mons (1865-1945), een Britse criticus en dichter, 
die de marionet verdedigt als de enige betrouw-
bare acteur, want zonder wispelturig karakter en 
de houten hoofden hebben de uitstraling van de 
antieke Griekse theatermaskers. deze korte tekst, 
"an apology for Puppets" (1903), zal symons later 
als voorwoord gebruiken in zijn Plays, Acting and 
Music. A Book of Theory (1909) dat opgedragen 
is aan... Maurice Maeterlinck. Craig bouwt verder 
op ideeën die teruggaan tot Maeterlinck en Ghel-
derode en werkt daarmee het begrip Über-Mario-
nette uit, een concept dat het denken over acteren 
in de twintigste eeuw heel erg zal beïnvloeden. de 
tekst "the actor and the Über-Marionette" zal een 
zwaartepunt worden in zijn On the Art of Theatre 
(1911). het begint met een straffe uitspraak van 
actrice eleonore duse, geciteerd in een werk van 

symons: ‘to save the theatre, the theatre must be 
destroyed, the actors and actresses must all die of 
the plague... they make art impossible’. Craig doet 
dat vakkundig en besluit dat acteren geen kunst is 
en acteurs geen kunstenaars zijn. de mens (lees: 
de acteur) is geen geschikt materiaal om kunst 
(lees: theater) mee te creëren. de acteur is onbe-
trouwbaar, ten prooi aan zijn emoties en die zien 
we meer aanwezig op de scène dan de emoties 
van het personage. die verwarren ons omdat ze 
een band tussen werkelijkheid en kunst suggere-
ren. acteurs zijn bovendien niet perfect, spelen 
de ene dag beter dan de andere. dat is niet het 
geval voor de andere kunsten, die wel perfect kun-
nen zijn. daarom wil Craig een nieuwe vorm van 
acteren: ‘to-day they impersonate and interpret; 
to-morrow they must represent and interpret; and 
the third day they must create.’ het zal de derde 
dag zijn die het echte theater tot leven brengt, de 
dag van de Über-marionette. de 'over-marionet' is 
meer dan een gewone acteur of marionet. Craig 
omschrijft het zelf als ‘the body in trance – it will 
aim to clothe itself with a death-like beauty while 
exhaling a living spirit.’ eens te meer draait het 
hier om lichamelijkheid en Craig komt hier aardig 
dicht in de buurt van een rituele visie op theater, 
zoals die ook door een antonin artaud in de jaren 
1930 en Jerzy Grotowski en richard schechner in 
de jaren 1960 geïnterpreteerd werden. opvallend 
ook in deze uitspraak van Craig is weer eens de 
verbinding die gelegd wordt met de dood (hij wijst 
daar trouwens zelf op) en dat via het terugbrengen 
van de doden het leven getoond wordt.

omdat ook zijn invloed op ons Vlaams theater 
niet te onderschatten is, verdient de Poolse meester 
tadeusz Kantor (1915-1990) hier een parenthese. 
niet alleen gebruikte hij poppen en acteurs die 
eruit zien en bewegen als marionetten, maar hij 
had daar ook theorieën over. in 1975 verschijnt 
zijn manifest van 'het theater van de dood'. Kantor 
beroept zich hierin expliciet op Craigs "the actor 
and the Über-Marionnette". de humanist Kantor in-
terpreteert de Über-Marionnette echter uitsluitend 
als belichaamd door de acteur. de marionet zal al-
leen ‘devenir un Modele qui incarne et transmette 
un profond sentiment de la mort et de la condition 
des morts – un modèle pour l'aCteur ViVant.’

Craigs Über-Marionnette verenigt alle voorgaande 
visies op de acteur als marionet en hoewel zijn 
invloed tot op de dag van vandaag zichtbaar is, 
moet de marionet als ideaal materiaal voor het 
creëren van kunst ook in zijn tijd gesitueerd wor-
den. theatraal gezien, is opvallend dat enerzijds 
steeds het lichaam van de acteur benadrukt wordt, 
anderzijds is de geest van diezelfde acteur steeds 
te wisselvallig en onbetrouwbaar om te dienen als 
vehikel om de boodschap van de auteur over te 
brengen. de dramatekst staat hier nog centraal, 
zelfs bij Craig.

tot nu toe ging het vooral over de acteur, of lie-
ver, hoe die uit het theater weggewerkt zou kun-
nen worden. diegene die de marionetten bespeelt, 
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de marionettist, bleef daarbij verdacht in de scha-
duw. het meest tegenstrijdige in de discussie zoals 
ze nu gevoerd werd, is de contradictie tussen de 
wens dat een marionet een ding zonder eigen wil, 
zonder eigen persoonlijkheid is die toch essentiële 
zaken moet overbrengen. dat kan alleen gebeuren 
door de manipulator. Kleist heeft het weliswaar 
over de manier waarop de marionetten moeten 
bewogen worden, maar hij vergelijkt dat met een 
machinerie: poppen worden tot bewegen gebracht 
door aan een hendel te draaien en hij benoemt de 
poppenspeler steeds als de Maschinist en niet de 
poppenspeler of marionettist. Zoals we zagen, zijn 
er ook maar twee mogelijkheden om het menselijk 
'tekort' te compenseren: de bewustzijnsloze mari-
onet, of het oneindige bewustzijn van God. ook 
bij Craig lijkt de marionet op het eerste gezicht 
uit zichzelf te bewegen, of anders minstens op 
aanzetten van een goddelijke horlogemaker. een 
tekening van Craig die de titel The Stage Mana-
ger draagt, toont een figuur met gespreide armen 
waaraan een aantal marionetten zijn bevestigd. 
Poppenspeler en onderzoeker steve tillis conclu-
deert dan ook dat de producent van betekenis (de 
poppenspeler) verborgen wordt door de betekenis-
drager (de pop). de functies van auteur, regisseur 
en marionettist worden in alle visies door elkaar 
gehaspeld, of juister: verzwegen. 

dat lijkt – samen met het wegcijferen van de per-
soonlijkheid van de acteur – in onze postdramati-
sche tijden onhoudbaar. acteurs tonen zich, ook 
als ze een rol spelen. Ze doen dat niet alleen uit 
een Brechtiaanse reflex, om het onderscheid te 
markeren tussen de acteur en het personage dat 
hij vertolkt. dat laatste klopt erg met de marionet-
tentheorie die we hierboven bespraken, maar het 
gaat de acteur vaak ook erom in discussie, in con-
frontatie te gaan met dat personage, of om zich-
zelf te positioneren ten opzichte van het gespeelde 
personage. 

het kan dan ook geen toeval zijn dat de manipula-
tor tegenwoordig haast altijd letterlijk mee in beeld 
is; niet zozeer een personage vertolkend of als 
commentator, maar juist in de hoedanigheid van 
manipulator. dat hoeft het rituele karakter van de 
vertoning niet in de weg te staan, zoals de reuze-
marionetten van royal de luxe aantonen: de mani-
pulatoren staan hier in dienst van de marionetten, 
voeren exacte bevelen uit om de poppen correct te 
laten bewegen. de marionetten worden dan ook 
voorgesteld als levende wezens, die – ook als de 
manipulatoren niet aanwezig zijn – blijven voortle-
ven. dat gaat in tegen het idee dat een pop een 
dood object is als ze niet gemanipuleerd wordt en 
versterkt tegelijkertijd het geloof in de magische 
krachten van marionetten. een vergelijkbaar voor-
beeld was Tambours sur la digue van théâtre du 
soleil (1999) waarin poppenspelers echte mensen 
manipuleerden alsof het poppen waren (geïnspi-
reerd door de Japanse Bunraku traditie waarin in 
het zwart geklede marionettisten vrij grote pop-
pen bespelen). in een zeer hedendaagse en in-
teractieve context van poppenspel, gaming, stelt 

Jane MacGonigal de vraag naar de vrijheid van 
de marionet (de gamer) tegenover de marionettist 
(de 'leider' van het spel die de instructies geeft). in 
haar visie heeft de speler, die vrijwillig deelneemt 
aan het spel, ondanks de regels en instructies die 
opgelegd worden door de puppet master altijd 
de vrijheid van beslissen: doen of niet doen. door 
de keuze die ze maken, bepalen ze de gang en 
de uitkomst van het spel, maar omdat de moge-
lijkheden beperkt zijn, worden ze een acteur en 
‘as game-actors, they become masters of interpre-
tative embodiment; they accept as their mission the 
real-world incarnation of a digital design, much as 
stage actors in traditional theater have long served 
as the actual embodiment of virtual texts.’

de acteur-als-marionet krijgt hier weliswaar een 
meer gelaagde dimensie: we kunnen allemaal ac-
teurs zijn en het spel waar we in meespelen situeert 
zich op mondiaal niveau. McGonigal knoopt hier 
net als Kleist een ethische kwestie aan vast. Ga-
ming is in haar ogen een manier om de wereld te 
redden. haar slogan luidt dan ook: ‘reality is bro-
ken. Game designers can fix it.’ en zo geraken we 
misschien toch het verloren paradijs terug binnen. 
net wat Kleist eigenlijk al wou...

Ronald Geerts is professor aan de universiteit van 
Antwerpen en aan de Vrije Universiteit Brussel.
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Het gebruik van figuren, poppen, maskers 
en objecten is eigen aan de mens. overal 
ter wereld komt figurentheater voor, in 
tal van culturen en onder verschillende 
verschijningsvormen. zo kent waarschijn-
lijk iedereen internationale poppeniconen 
als Bert & ernie en kermit de kikker. ook 
de nederlandstalige televisieseries Liege-
beest en De Fabeltjeskrant behoren tot 
het collectieve geheugen. een ander voor-
beeld zijn de gigantische marionetten van 
het franse straattheatergezelschap royal 
de luxe, die met De Duiker, zijn hand en 
de Kleine Reuzin onlangs nog een volks-
toeloop deden ontstaan in de straten van 
Antwerpen. Al deze voorbeelden maken 
gretig gebruik van specifieke figurenthe-
atertechnieken, die vaak vele eeuwen 
oud zijn. 

deze voorbeelden geven aan dat figurentheater 
een medium is met vele gezichten. omdat theater-
poppen en objecten zich niet moeten houden aan 
de wetten van de fysica heeft het figurentheater 
vormelijk en inhoudelijk eindeloos veel mogelijk-
heden. in tegenstelling tot het soms ogenschijnlijk 
eenvoudige spel met levenloze voorwerpen, ver-
eist deze theatervorm een grote hoeveelheid com-
petenties. alleen met uitstekende manipulatietech-
nieken en andere podiumvaardigheden krijgen 
figurentheaterpersonages echt leven en beteke-
nis. de figurentheatermaker maakt daarbij gretig 
gebruik van de grote fascinatie die deze haast 
vanzelfsprekende, ‘magische’ autonomie van de 
figuren bij een publiek teweegbrengt. omdat de 
verbeelding de belangrijkste motor van zowel het 
publiek als de speler is, kan een vaardige speler 
zelfs met uiterst beperkte middelen (denk aan 
vingers, een blad papier, een kous of een lapje 
stof) een geloofwaardige en overtuigende wereld 
oproepen en er een verhaal in ontwikkelen. net 
omdat die illusie van een wezen met een eigen wil 
en vorm wordt gecreëerd, is deze theatervorm ook 
zeer geschikt voor het brengen van verhalen die 
anders net iets moeilijker zouden kunnen worden 
weergegeven, voor het overbrengen van kritische 
kanttekeningen en ‘commentaar in de marge’, en 
voor pedagogische doeleinden. 

naast en in combinatie met bovenstaande, the-
atrale ingrediënten heeft het figurentheater ook 
enorme troeven in de hand om uit te spelen in 
het erfgoedveld. figurentheater blijkt een haast 
universeel gegeven dat de grenzen van culturen 
en tijdvakken overschrijdt. niet alleen in europa, 
maar ook in azië en afrika gaat wat wij ‘figuren-
theater’ noemen, een heel eind terug in de tijd. 
ook Vlaanderen kent een lange en rijke figurenthe-
atergeschiedenis, die minstens teruggaat tot in de 
middeleeuwen. Vooral – maar zeker niet exclusief 
– in de steden Gent (met hoofdfiguur Pierke), ant-
werpen (de neus), Brussel (Woltje) en Mechelen 
(tijl), zijn er sterke figurentheatertradities.

de laatste jaren is er onder impuls van de unes-
Co-conventie van 2003 voor de bescherming van 
immaterieel erfgoed echter sprake van een be-
langrijke (r)evolutie in het denken en werken rond 
erfgoed, en zelfs van een vernieuwing van het erf-
goedparadigma op zich. die verhoogde aandacht 
voor immaterieel erfgoed opende de deur voor 
de erkenning van voorheen gemarginaliseerde 
vormen van erfgoed, waaronder het figurenthe-
atererfgoed. Zo werden het siciliaanse poppen-
theater, het indonesische wayang-poppentheater, 
en het Japanse Bunrakutheater al opgenomen in 
unesCo’s “representatieve lijst van immaterieel 
cultureel erfgoed van de mensheid”. ook de reu-
zenstoeten van vijf Belgische steden (ath, Bergen, 
Brussel, dendermonde en Mechelen) kregen een 
plaats op deze representatieve lijst. 

de prominente aanwezigheid van de verschillende 
figurentheatervormen op de unesCo-lijst is in 
Vlaanderen niet onopgemerkt gebleven. Momen-
teel bestaan er echter weinig pasklare modellen, 
omgangsvormen en voorschriften om het door-
gaans erg kwetsbare immateriële erfgoed in te 
passen in de heersende dynamiek van het cultuur-
beleid. Vandaar dat de Vlaamse overheid het initi-
atief nam om met een aantal ‘goede voorbeelden’ 
te onderzoeken hoe dit immaterieel cultureel erf-
goed van een mooie toekomst kon verzekerd wor-
den. Vanaf 2005 startte het firmament, dat door 
de Vlaamse overheid erkend is als landelijk exper-
tisecentrum voor figurentheatererfgoed, in samen-
werking met (de voorlopers van) faro, met een 
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diepgaand onderzoek naar de mogelijkheden om 
de tot hiertoe weinig bekende erfenis van het figu-
rentheater te vrijwaren en een actuele invulling te 
geven. dit project verliep in drie fasen (zie ook ter 
info kadertje bij artikel roel) en werd mogelijk ge-
maakt door drie opeenvolgende projectsubsidies 
van de Vlaamse overheid als ‘ontwikkelingsgericht 
project met het oog op, de zorg voor en de ontslui-
ting van het cultureel erfgoed’. ook de provincie 
antwerpen en de stad Mechelen ondersteunden 
dit project. het doel van dit haalbaarheidsonder-
zoek was aan de ene kant het in kaart brengen 
van het Vlaamse figurentheatererfgoed, en aan de 
andere kant de toekomst van dit erfgoed te verze-
keren in een ‘(t)huis voor figurentheater’, dat ten 
volle inspeelt op de noden van de figurentheater-
makers en -erfgoedbeheerders. 

enDerzIJDS, AnDerzIJDS

Bij de verkenning van het figurentheatererfgoed 
in ons land vallen twee zaken op. enerzijds zijn 
er de materiële artefacten, die bij talloze beheer-
ders worden bewaard en gebruikt, en die door 
de constante productiviteit van figurentheaterge-
zelschappen steeds groter in aantal worden. de 
collecties van een aantal (kunsthistorische, etnolo-
gische of specifieke poppen-) musea blijken slechts 
het topje van de ijsberg. het merendeel van het 
figurentheater is zwerfgoed: grotendeels ‘onzicht-
baar’ (wegens onontsloten en weinig gebruikt of 
getoond) cultureel erfgoed. Zo staat in Vlaanderen 
de balans momenteel op meer dan 17.000 theater-
poppen, 180 meter papieren archief, duizenden 
rekwisieten en decors, en 5.000 boeken over fi-

PLAY – Het Firmament/Eric Raeves (foto: Eric Raeves)
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gurentheater. dit materiaal is evenwel verspreid 
over tal van locaties en bevindt zich in uiteenlo-
pende bewaaromstandigheden. Bovendien wordt 
dit waardevolle erfgoed zelden of nooit ontsloten 
voor het brede publiek, laat staan dat het onder-
werp is van systematisch onderzoek. 

aan de andere kant maakt de figurentheaterprak-
tijk gebruik van dikwijls eeuwenoude kennis en 
vaardigheden, verhalen, weetjes en ‘recepten’ die 
van generatie op generatie worden overgeleverd. 
hierdoor vindt het aansluiting bij de wereldwijd 
groeiende aandacht voor het zogenaamde imma-
teriële erfgoed. het immaterieel cultureel erfgoed 
manifesteert zich volgens de unesCo-conventie 
in een aantal domeinen: orale tradities en uitdruk-
kingen (inclusief taal als een drager van immate-
rieel cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale 
gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, 
kennis en praktijken over de natuur en het univer-
sum, en, ten slotte, traditionele ambachtelijke vaar-
digheden. 

het is duidelijk dat het Vlaamse figurentheatererf-
goed zich situeert in het domein van de podium-
kunsten én dat van de traditionele ambachtelijke 
vaardigheden. Met zijn traditie en gebruiken die 
mondeling worden overgeleverd, past het even-
eens perfect in de hierboven gegeven definitie van 
immaterieel cultureel erfgoed. immaterieel erfgoed 
bekeken door de figurentheaterbril zijn spel- en 
maaktechnieken, verhalen en anekdotes, en ook 
performances in meer algemene zin (voorstellin-
gen, interactieve tentoonstellingen, theatrale instal-
laties, festivals, processies, toonmomenten, enz.). 

de immateriële figurentheatererfenis laat zich 
moeilijk meten, maar is – gezien de lange figuren-
theatertraditie in Vlaanderen – van substantieel 
belang. onder de Vlaamse figurentheatermakers 
bevinden zich opvallend veel living human trea-

sures of levende dragers. unesCo omschrijft ze 
als volgt: ‘Living Human Treasures are persons who 
possess to a very high degree the knowledge and 
skills required for performing or re-creating spe-
cific elements of the intangible cultural heritage.’ 
in Vlaanderen zijn er heel wat poppenspelers of 
-makers die beschikken over unieke kennis, exper-
tise, vaardigheden en verhalen. Zij hebben immers 
vaak eigenhandig hun theater opgericht, of zijn de 
enige personen die de ‘kneepjes van het vak’ heb-
ben doorgekregen van een voorgaande levende 
drager. een voorbeeld hiervan is het Koninklijk 
Poppentheater toone, waar de titel van ‘toone’ 
pas na jaren van inwijding publiekelijk wordt 
doorgegeven aan de opvolger. ondertussen zijn 
ze in Brussel, met toone Viii, al aan de achtste 
generatie toones aanbeland. als er geen opvol-
ging klaar staat, dreigt in deze ketting echter een 
cruciale wissel op de toekomst gemist te worden. 
in Vlaanderen is er immers geen erkende, institu-
tionele opleiding tot figurentheatermaker. dat be-
moeilijkt het behoud van dit specifieke repertoire. 
Momenteel worden bepaalde spel- en maaktech-
nieken in hoofdzaak overgedragen van persoon 
tot persoon, en dan nog vaak binnen één familie. 
een breuk in deze ketting kan met andere woorden 
leiden tot onomkeerbaar ‘geheugenverlies’. 

het overdragen van immaterieel figurentheate-
rerfgoed is dus van groot belang. dit kan op ver-
schillende manieren. de overdracht van spel- en 
maaktechnieken vereist opleidingen en workshops. 
Zonder een goede opleiding zijn deze technieken 
immers gedoemd om te verdwijnen. Verhalen en 
anekdotes kunnen dan weer via mondelinge be-
vragingen en opnames bewaard blijven. daarom 
is het van het grootste belang relevante personen 
uit het figurentheaterveld op regelmatige basis 
te bevragen en de resultaten daarvan ook vast 
te leggen. ook performances zijn een methode 
of techniek om immaterieel erfgoed over te dra-
gen. Performances laten toe figurentheatererfgoed 
te ontsluiten en aan een publiek te presenteren, 
waardoor dit erfgoed ook gemakkelijker actueel 
wordt gehouden. oude en nieuwe technieken kun-
nen bijvoorbeeld samen worden gebruikt in een-
zelfde voorstelling, traditionele elementen kunnen 
een hedendaagse invulling krijgen, of een oude 
theaterpop kan een nieuwe bestemming krijgen. 
Zo blijft het figurentheatererfgoed levend en dy-
namisch en wordt een relevante omgang met het 
erfgoed vandaag de dag gecreëerd. Want het is 
in die dialoog tussen overlevering en actualisering 
dat erfgoedwerking haar relevantie vindt. 

BelAng VAn onTSlUITIng

Vanuit een breder perspectief stelt performance-
wetenschapster diana taylor dat performances 
‘functioneren als een vitale act van transfers.’ Ze 
laten het overzetten van sociale kennis, geheugen 
en een gevoel van identiteit toe. Performances zijn 
een systeem van leren, van het behouden, over-

Masterclass o.l.v. Compagnie Philippe Genty 2010 - het firmament 
(foto: artur eranosian)
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brengen en opslaan van kennis en kunde. dit geldt 
zeker voor het figurentheater: manipulatie- en con-
structietechnieken van theaterpoppen, het aanwen-
den van licht en schaduw en veel meer kennis of 
expertise, schrijven zich in dit domein in. het risico, 
zo waarschuwt taylor, is niet onbestaande dat de 
‘lichamelijke factor’ in de kennisoverdracht in deze 
digitale tijden dreigt te verdwijnen. het lichaams-
geheugen is immers verbonden met een levende 
persoon, met andere woorden: kennis en kunde is 
opgeslagen in een levende drager. als die drager 
verdwijnt – lees: als de persoon die over kennis 
en vaardigheden beschikt overlijdt of zijn expertise 
niet meer kan doorgeven – dan verdwijnt er on-
herroepelijk een stukje immaterieel erfgoed. Voor 
het figurentheater met zijn levende dragers is deze 
waarschuwing van groot belang. 

Zowel de materiële als de immateriële sporen van 
een figurentheaterbedrijf worden momenteel nog 
al te vaak aan hun lot overgelaten. nu dankzij 
het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd 
door het firmament geweten is hoeveel figuren-
theatererfgoed er is en waar het zich in Vlaan-
deren bevindt, moet de stap worden gezet naar 
een aangepaste bewaring en inventieve ontslui-
ting van dit erfgoed. ook een aantal ‘levende 
dragers’ werden uitgebreid bevraagd, en moeten 
verder betrokken worden bij het ontsluitingstraject 
van het figurentheatererfgoed in Vlaanderen. fi-
gurentheater kan, zoals andere cultuurvormen, 
worden beschouwd als een meervoudige ‘spiegel’ 
van de maatschappij. hier bevindt zich dus een 
schatkamer aan betekenisvol materiaal. door zijn 
combinatie van materieel en immaterieel erfgoed 
levert figurentheater een prachtig voorbeeld van 
hoe beide ‘erfgoedvormen’ elkaar voortdurend 
kruisen. een op maat gesneden omgang hier-
mee kan als voorbeeld dienen voor de gehele 
erfgoedsector. de drie fasen van het haalbaar-
heidsonderzoek leveren echter geen eenduidig en 
kant-en-klaar beeld of model dat in het bestaande 
erfgoedbeleid kan worden ingeschoven. de on-
derzoeksresultaten leiden immers niet naar een 
klassieke museumformule, waarbij de gebruike-
lijke museale functies worden uitgeoefend. daar-
toe kunnen diverse redenen worden aangehaald, 
waarvan de voornaamste is dat figurentheater en 
zijn levende dragers zich moeilijk met statische op-
stellingen laten verzoenen. 

Maar wat dan wel? het firmament zet zich mo-
menteel ten volle in voor een nieuw soort, 21ste-
eeuws, hybride centrum waar de in het onderzoek 
uitgezette lijnen kunnen convergeren: het (t)huis 
voor figurentheater. Centraal in dit (t)huis staat 
een voorbeeldige aanpak hanteren van hoe safe-
guarding – een van de sleutelbegrippen uit de 
unesCo-conventie van 2003 – wordt ingevuld. 
het begrip safeguarding is moeilijk te vertalen, 
maar zou je in het nederlands kunnen omschrij-
ven als ‘beschermen’, ‘koesteren’, ‘vrijwaren’ 
of ‘behoeden’. het (t)huis moet naast de eerder 
klassieke erfgoedwerking rond registratie, bewa-
ring, onderzoek en ontsluiting, ook werk maken 

van opleiding en promotie. een nauwe koppeling 
aan de hedendaagse figurentheaterpraktijk is 
hierbij eveneens een noodzaak. een aangepaste 
invulling van deze uitdagingen in een (t)huis dat 
deze functies opneemt, of op zijn minst kataly-
seert, is nodig om de verdere ontwikkeling van 
het figurentheater(erfgoed) in Vlaanderen te ga-
randeren. door de aandacht voor de immateriële 
kant van het figurentheatererfgoed, en specifiek 
de levende dragers, kan hier een voortrekkersrol 
worden gespeeld, met name in de manier waarop 
we dit erfgoed ook op een actieve en dynamische 
manier koesteren, en keer op keer doorgeven aan 
een nieuwe generatie van levende dragers en een 
brede gemeenschap van belangstellenden. het (t)
huis sluit zo perfect aan bij de notie van ‘dyna-
misch erfgoed’: een steeds opnieuw te constitue-
ren geheel van materiële en immateriële objecten, 
gedragingen, geestesproducten en waarden. de 
idee van zo’n (t)huis voor figurentheater heeft 
daarenboven een breed draagvlak, aangezien het 
op stevige steun kan rekenen van de sector zelf 
én van mensen die buiten de figurentheaterwereld 
staan. Bovendien hoeft het daarbij strikt genomen 
niet altijd over figurentheater(erfgoed) te gaan – 
als drager van vele betekenissen en ‘spiegel’ van 
de maatschappij, kunnen diverse thema’s behan-
deld worden. 

hier ligt een kans om niet alleen in te spelen op 
de internationale ontwikkelingen, maar ook voor-
beeldpraktijken te ontwikkelen van hoe materieel 
en immaterieel (figurentheater)erfgoed kan wor-
den gecombineerd. het toekomstige (t)huis voor 
figurentheater kan tal van initiatieven opstarten, 
maar eveneens participeren aan ‘externe produc-
ties’: (kunsthistorische) tentoonstellingen, publica-
ties, aanzwengelen van academisch onderzoek 
(met bijzondere aandacht voor (kunst)geschiede-
nis, theaterwetenschappen, performance studies, 
scenografie, archivistiek, enz.), registratie van 
anekdotes, verhalen en herinneringen, verzamelen 
van relevante documentatie, workshops, cursussen 
en opleidingen. daartoe bouwt het firmament ver-
der aan (het verspreiden van) haar (internationale) 
netwerken en de daarbij horende figurentheater-
expertise en reflectie over het medium. de in de 
afgelopen jaren opgedane ervaring met een trans-
versaal programma met onder andere film, optre-
dens, workshops, maakcursussen, interactieve ten-
toonstellingen, enz. komt daarbij ongetwijfeld van 
pas. Vanzelfsprekend wordt de deur naar andere 
en aanverwante podiumdisciplines en de beel-
dende kunsten opengehouden en kunnen er vanuit 
dit (t)huis tal van bruggen worden geslagen, o.a. 
naar circus, dans, mime, opera, musical, comedy 
en (animatie)film. de openheid en inzetbaarheid 
van het figurentheater – vroeger en nu – zal onge-
twijfeld een van de grote krachten van dit (t)huis 
worden. 

Veerle Wallebroek staat in voor de algemene lei-
ding van Het Firmament.
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figurentheater krijgt vaak te maken met 
vooroordelen. Het leek ons daarom aan-
gewezen enkele mensen samen te brengen 
om die te ontkrachten. Marijs Boulogne, 
eric De Volder (Toneelgroep Ceremonia), 
wim De wulf (Ultima Thule), Marc Maillard 
(Theater froe froe) en karel Van rans-
beeck (Theater De Spiegel) poneren hun 
mening over de kracht van het figurenthe-
ater en nut en noodzaak van opleidingen, 
en bespreken hun relatie tot de figuren en 
het reguliere circuit.

Wat waren jullie beweegreden om met 
poppen, figuren, of objecten te werken?

Marijs Boulogne: als kind was mijn betovering 
voor figurentheater heel groot. Mijn ouders namen 
me overal mee naartoe en zo belandde ik op voor-
stellingen van Jozef van den Berg. de magie van 
een object dat tot leven komt, was voor mij een 
ingrijpend moment. en bepalend voor het artistieke 
leven dat ik nu leid. ik wilde dan ook telkens op-
nieuw naar theater gaan. dat een figuur me kan 
verrassen en een zelfstandig leven kan leiden, blijft 
voor mij een ongelooflijke ervaring. de vrijheid die 
daar van uitgaat!

eric De Volder (Toneelgroep Ceremonia): 
figuren fascineerden me ook wel in mijn kindertijd. 
dat kan een voorafspiegeling zijn van wat ik nu 
doe, maar de confrontatie met figuren gebeurde 
toch eerder onverwacht. De dodenklas van ta-
deusz Kantor was voor mij heel bepalend. ik zag 
die voorstelling in de Zwarte Zaal in Gent en dat 
gaf werkelijk een dreun in mijn fantasie en mijn ziel. 
die beelden gingen zich hechten aan mijn verbeel-
dingswereld. Kort daarna vroeg arne sierens me 
enkele figuren te maken voor zijn voorstelling De 
rode oogst (1983). ik kapte en sneed die toen zelf.

een paar jaar geleden vroeg Geert opsomer me 
een performance te ontwerpen rond het thema van 
het laatste avondmaal, in het kader van het time-

festival. in die voorstelling beleven we het laatste 
uur van een koppel. het begint met een etentje en 
eindigt met moord. daar maakten we twee levens-
grote figuren voor die elk door vijf mensen werden 
bediend. het was een woordeloos spel dat eindigde 
met een rouwstoet, waar ook de toeschouwer aan 
deelnam, waardoor die personage werd in het stuk. 
dat was ook de doorstart voor Au nom de père.

wim De wulf (Ultima Thule): ook voor mij wa-
ren Kantor en Jozef van den Berg bepalend. daar-
naast maakte een reis naar Praag heel wat los bij 
mij. dat zijn zowat de voornaamste invloeden die 
nog steeds doorwerken. Mijn achtergrond heeft ei-
genlijk weinig te maken met figurentheater. ik begon 
als acteur bij Mannen van den dam en stekelbees. 
later ging ik werken als regisseur en tekstschrijver. 
sinds 2001 ben ik artistiek leider bij ultima thule, 
dat zich specifiek richt op figurentheater.

Marc Maillard (Theater froe froe): het fi-
gurentheater leerde ik kennen via de ouders van 
Bart Peeters, Marcel en sus. die waren toen lid van 
de lierse scène, waar ook mensen als Jos Verbist, 
Warre Borgmans en Kristin arras uit voortkomen. 
Beide hadden gestudeerd aan herman teirlinck en 
ook echt les gehad van de man. in die tijd was er 
echter niet veel werk voor acteurs, en dan kwam 
je al snel bij televisie terecht. als uitlaatklep gin-
gen zij werken met figuren. Marcel maakte figu-
rentheater voor volwassenen, sus voor kinderen. 
het was natuurlijk allemaal semi-professioneel, 
maar het waren wel acteurs met een professionele 
basis, waardoor de kwaliteit hoog lag. Zelf kom 
ik uit een opleiding vrije grafiek, mijn broer Jan 
uit het beeldhouwen. We kregen vaak opdrachten 
van gezelschappen voor decorontwerp en sceno-
grafie. en op een bepaald moment gingen we zelf 
theater maken onder de naam Black out. dat was 
enkel voor volwassenen. uiteindelijk ben ik met 
theater froe froe begonnen waarmee we vooral 
voor kinderen gingen werken. Maar wij maken 
nooit een voorstelling enkel met figuren. We be-
schouwen onszelf als theatermakers. het is eerder 
het figurentheaterwereldje dat zich als zodanig 
wilde profileren.

LetterLiJk, 
FiguurLiJk
eeN roNDetaFeL oVer Het wezeN  
VaN FigureNtHeater

Floris Cavyn / Marie Roofthooft / Veerle Wallebroek
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Karel, voor u lijkt het eerder voort te ko-
men uit een gezinstraditie. Uw vader was 
er al sterk mee bezig.

karel Van ransbeeck (Theater De Spie-
gel): Mijn vader is daarmee begonnen in 1967, 
maar dan eerder als hobby. Zijn fascinatie voor 
figuren komt voort uit een opvoering van Faust die 
hij zag in slovenië. hij begreep niet helemaal wat 
er allemaal gebeurde, maar werd wel aangetrok-
ken door de magie die de figuren uitstraalden. 
Maar wat mij er vooral van overtuigde om met fi-
guren te werken, was het internationale festival in 
dommelhof in neerpelt. daar zag ik poppenspel 
van over heel de wereld.

Mijn vrouw zegt altijd dat een poppenspeler ie-
mand is die zich verstopt om zich beter te laten 
zien. in het begin trok ik me terug en hield ik wei-
nig rekening met het publiek. natuurlijk hoor je wel 
hun reacties. nu ben ik al op het punt gekomen om 
te zien hoe je precies die relatie met het publiek 
kan aangaan.

ik ben eigenlijk de enige van de familie die in het fi-
gurentheater is blijven werken. Voor mijn opleiding 
ben ik in de jaren 1980 naar het nationale thea-
ter van Budapest gegaan. dat is te vergelijken met 
een operahuis hier. daar waren zeven ateliers. er 
werkten meer dan zeventig mensen, waarvan acht 
vaste regisseurs. Ze componeerden nieuwe muziek 

voor de producties, bekende hongaarse schrijvers 
penden nieuwe teksten neer… het was echt een 
soort fabriek.

Is er dan nood aan een opleiding in Vlaan-
deren, aangezien u uw opleiding in het 
buitenland genoot?

karel Van ransbeeck: Zeker. herman teirlinck 
had dat ook voorzien in zijn opleiding, maar dat 
werd gewoon afgeschaft omdat de middelen niet 
toereikend waren. de opleiding moet er vooral 
zijn om bepaalde technieken door te geven. een 
meester-leerling verhouding kan ook.

wim De wulf: ik geloof niet zozeer in een facul-
teit figurentheater. de meester-leerling situatie lijkt 
me wel heel gezond. dat is een beetje de manier 
van werken binnen ultima thule geweest. acteurs 
die geïnteresseerd waren, probeerden een en 
ander uit en wanneer dat voor ons en voor hen 
bevredigend was, werden ze ingeschakeld in een 
productie. Zo zijn bijvoorbeeld sven ronsijn, els 
trio en hans Van Cauwenberghe bij ons begonnen 
en dat zijn intussen straffe poppenspelers. en dat 
rijtje wordt geleidelijk aan aangevuld met andere 
namen. Vooral doen, met veel goesting, en goed 
ondersteund, lijkt me belangrijk. ook wat het ma-
ken betreft, zijn er een aantal poppenmakers die in 
dat soort werkrelatie een en ander aan kennis kun-
nen doorgeven via stages, projecten, assistentie...

Au nom du père - toneelgroep Ceremonia (foto: tania de smet)
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Marijs Boulogne: ik heb het alleszins heel erg 
gemist. ik was helemaal alleen toen ik er mee be-
gon, en niemand gaf me feedback. er is in Bel-
gië ook niet echt een grote traditie, waardoor je 
snel alleen komt te staan. ik heb nu wel een beurs 
gekregen om in roemenië les te volgen. daar is 
er de poppenuniversiteit ‘George enescu’ die een 
opleiding van drie jaar aanbiedt. ik leerde die uni-
versiteit kennen toen ik op zoek was naar figuren 
voor een televisieprogramma. Zo belandde ik bij 
Costache siriteanu Gavril die lesgeeft op die uni-
versiteit in roemenië. ik heb daar toen een week 
de lessen, workshops en ateliers gevolgd en veel 
met de leerlingen gepraat. dat was fantastisch! 
die mensen werken met een minimum aan mid-
delen, maar hebben een maximum aan ervaring. 
er is daar bijvoorbeeld een houtatelier, en als af-
studeerproject dienen de studenten een Japanse 
Bunrakupop te maken. Maar ook alle technieken 
worden er aangeleerd, van handpoppen tot touw-
tjespoppen. die technieken zijn enorm belangrijk. 
alleen al om blessures te voorkomen. Ze leren je 
de figuur op een goede manier te manipuleren. 
figuren bedienen vergt enorm veel van je lichaam. 
Je kunt cystes krijgen in je pols waardoor je carri-
ère kan ophouden te bestaan. het is zoals met ten-
nis. Je moet lang oefenen vooraleer de beweging 
op punt staat. 

Marc Maillard: Volgens mij is er niet echt nood 
aan een opleiding. Wel is er nood aan acteurs 
die projecten met figuren au sérieux nemen. dat 
is nu wel aan het verbeteren, maar vroeger ging 
alle aandacht naar de tekst en hoe je die tekst kan 

invullen. acteurs keken neer op alles wat jeugd-
theater of multidisciplinair was. theater froe froe 
is erin geslaagd acteurs te overtuigen dat ze wel 
degelijk ook konden acteren in onze voorstellin-
gen. de acteur gaat grenzen overschrijden. als je 
een aparte opleiding installeert, ga je alles weer 
vastzetten. tijdens hun theateropleiding moeten 
studenten wel kennis nemen van figurentheater, net 
als van muziektheater.

ik vind het trouwens ook onzin dat poppenspelers 
een bepaald métier moeten aanleren. Wij maak-
ten Midzomernachtsdroom met zestien poppen-
spelers waarvan de meeste nog nooit een figuur 
hadden gezien. als het handige mensen zijn, die 
de communicatietaal snappen, is het enkel een 
kwestie van trainen. Voor mij is wat je overbrengt 
belangrijker dan de techniek die je hanteert.

Zien jullie de figuur als een entiteit op zich, 
of gaat het net om die relatie/dialoog tus-
sen figuur en acteur/manipulator?

Marijs Boulogne: Veel hangt af van de figuur 
natuurlijk. in een laatste voorstelling werkte ik met 
een barbie-achtige actrice die een zombiefiguur 
bedient. de actrice speelde dus tegelijkertijd zich-
zelf, én de reacties en stem van de figuur. het was 
verschrikkelijk hard werken, maar net die twee-
spalt wilde ik bereiken.

Marc Maillard: het belangrijkste element is de 
poppenspeler, die in de eerste plaats acteur moet 
zijn. een figuur komt pas tot leven als iemand die 
vastpakt en er mee begint te spelen. eenmaal dat 
bewerkstelligd is, ben je met theater bezig. als die 
figuur het op een bepaald moment zelf kan waar-
maken, is dat fantastisch. Wij spelen dan ook met 
die dualiteit: wanneer is de figuur baas, wanneer de 
acteur. op die manier doorprik je het medium altijd.

eric De Volder: Voor Het laatste avondmaal 
werkte ik met de ‘zwarte mannen’-techniek. de ge-
zichten van de manipulatoren waren in het zwart 
geschminkt, waardoor ze bijgevolg ‘onzichtbaar’ 
werden. Maar het vreemde was dat je de gelaats-
uitdrukkingen van de figuren ook terugvond in de 
gezichten van de manipulatoren. op die manier 
kreeg je rond de kop van de figuur een spontane 
reactie van de spelers. Voor de toeschouwer was 
het een vreemd over en weer springen van het le-
vende gezicht van de acteur naar het statische van 
de figuur, en net dat geeft een emotionele impact. 
de figuren zitten natuurlijk in een theatrale context. 
Ze worden geïdentificeerd met levende persona-
ges. Bij de begrafenis gaan de mensen ook echt 
meeleven. terwijl het gewoon objecten zijn! een 
paar planken en ijzerdraad.

Wat is de link van de maker met zijn cre-
atie? En hoe reageert de maker als de 
manipulatie uit handen gegeven wordt?

Marijs Boulogne: er zijn die drie situaties waar-
mee je geconfronteerd wordt. de eerste is waarin 

Twee oude vrouwtjes - theater de spiegel (foto: Marion Kahane)
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je de figuur zelf maakt. het maken van de figuur 
is al deel van het poppenspel. Je gaat telkens uit-
proberen of de figuur werkt, gehoorzaamt aan 
je bevelen. een tweede situatie is wanneer je de 
figuur van iemand anders gaat manipuleren. dat 
is heel moeilijk, omdat je alles zelf moet ontdek-
ken. de derde situatie komt voor wanneer je de 
zelfgemaakte figuur uit handen geeft. Zelf weet je 
perfect hoe die figuur werkt, maar als je iemand 
anders die figuur laat manipuleren, raak je vaak 
gefrustreerd omdat er niet uitkomt wat er inzit. dat 
is maanden werk, zelfs met de beste actrices. Ze 
moeten zichzelf ook buiten beeld kunnen plaatsen.

karel Van ransbeeck: een groot poppenspe-
ler zei ooit dat de mogelijkheden van de figuur 
veel verder liggen dan die van de mens. dat heeft 
vooral te maken met identificatie. de toeschouwer 
zit te kijken naar iets waarvan hij of zij weet dat 
het louter een object is. het heeft niets menselijk. 
nochtans gaat de toeschouwer meer van zichzelf 
op een figuur projecteren dan op een mens. de 
enige beperking die je eigenlijk hebt, is die van het 
materiaal. het is de figuur die de speler gaat mani-
puleren, niet andersom. Vaak ga je worstelen met 
het materiaal, maar de beperkingen zijn eveneens 
de kracht van het poppenspel.

Wat is de kracht van het figurentheater? 
Een soort overstijgende trap die je kunt 
bereiken?

wim De wulf: de figuur is, in al haar mogelijk-
heden, een hulpmiddel om op een bijzondere ma-
nier uitdrukking te geven aan wat je wilt laten zien 
of vertellen. Bij ons is er niets sacraals aan een 
figuur, terwijl dat voor anderen wel vaak zo is. de 
figuur is maar zo goed als de kunde van de speler. 
en ze moet natuurlijk ook goed gemaakt zijn.

Marijs Boulogne: er zit een vreemde kracht in 
figuren. door lang te oefenen, kan een figuur echt 
tot leven komen. op bepaalde momenten kon ik 
bijna krijsen van angst. die figuur zegt plots de 
stoutste dingen. het is vaak iets schizofreen. de 
figuur gaat haar eigen leven leiden, los van de per-
soon die haar manipuleert.

eric De Volder: figuren zijn een krachtig commu-
nicatiemedium. Je ziet dat ook bij politieke mani-
festaties. Mensen gaan er op een primitieve wijze 
mee om. Ze maken een figuur die gebaseerd is op 
een wereldleider, en steken die dan in brand. Ze 
kennen die figuur menselijke eigenschappen toe. 
het blijft dan ook opvallend om te zien hoe de 
mens daar telkens naar teruggrijpt.

We kijken naar figurentheater vanuit de veronder-
stelling dat de figuur gaat leven. het statische van 
de uitdrukking is slechts tijdelijk. We geloven in 
onze fantasie, en dat geeft een zekere dynamiek. 
de toeschouwer doet hetzelfde als de manipulator: 
hij doet de figuur leven.

Marc Maillard: Met een figuur haal je in de eer-

ste plaats een barrière weg. het uitzicht ligt vast 
en als toeschouwer weet je dat. Zeker voor kinde-
ren is dat heel makkelijk. die vinden onmiddellijk 
ingang. een figuur is een helder ding, en dat is 
tegelijkertijd ook het nadeel. het is moeilijk om een 
karakterevolutie in een figuur te steken.

Hoe staan jullie tegenover de beperkte 
instroom van het figurentheater in het re-
guliere circuit?

karel Van ransbeeck: dat heeft vooral te 
maken met het feit dat velen de technieken niet 
beheersen, of niet willen kennen. We moeten de 
hand ook in eigen boezem steken. op een be-
paald moment hebben we figurentheater in de ver-
domhoek gestoken. 

Marijs Boulogne: een figuur is volgens mij enkel 
geschikt voor een kleine groep mensen. als je in 
een grote zaal staat, ziet de toeschouwer de figuur 
niet meer. Veel poppenspelers werken ook voor 
televisie, omdat dat een medium is waarmee ze 
aan de slag kunnen. televisie vergroot uit en dat 
is nodig voor poppenspel. Kijk naar the freggles, 
the Muppets, sesamstraat, samson… televisie is 
letterlijk een poppenkast.

wim De wulf: ik ben het er niet mee eens dat fi-
guren alleen in kleine zalen renderen. ultima thule 
heeft ooit iets gedaan met het figuurtje uit Rostekop 
in de grote zaal van de aB. We hadden toen een 
scherm opgehangen voor ondersteunende video-
projectie, maar dat hebben we uiteindelijk niet 
gebruikt. de figuur was op zich krachtig genoeg. 
een sterke figuur, bediend door een uitstekende 
manipulator en op de juiste manier uitgelicht, trekt 
voldoende aandacht. ook bij de Gomaartrilogie, 
een productie voor volwassenen, hebben we voor-
stellingen gespeeld waar er 250 à 300 man in de 
zaal zat en ook hier werkte dat perfect. uiteraard 
kan je niet stellen dat alles kan in een grote zaal, 
maar het is te kort door de bocht om het omge-
keerde te beweren.

Marc Maillard: Wij hebben het reguliere circuit 
alvast niet nodig om een groot publiek te bereiken. 
Met Midzomernachtsdroom bereikten we 30.000 
volwassenen. het gaat erom dat je interesse toont 
in je publiek. dat wil niet zeggen dat je een voor-
stelling maakt voor een vast publiek. dat zou in-
cestueus zijn. Met een voorstelling kan je altijd een 
deel van je publiek verliezen, maar je kunt er even-
goed een nieuw publiek mee winnen.

eric De Volder: sinds de opkomst van cinema 
zijn we anders gaan kijken. de toeschouwer gaat 
constant refereren naar televisie en film. dan word 
ik verplicht om iets nieuw te vinden dat daarnaast 
kan staan, zonder dat ik iets overneem van tele-
visie. het probleem is dat producties nu vaak lij-
ken op tv-programma’s. niet enkel door bekende 
Vlamingen in te zetten, maar ook door de opzet 
van de productie. Ze willen live televisie maken op 
scène, maar dat lukt volgens mij niet.
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Kleine Sofie - theater froe froe (foto: Phile deprez)
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VTi heeft heel wat materiaal in verband met figurentheater in huis. Hier alvast enkele tips:

Hou onze facebookpagina in de gaten voor info over recente aanwinsten in de VTi-bib!

eeN PoP iS geeN PoP iS

hanny alkema. amsterdam: theater instituut nederland in coproductie 
met P.s. items, 2005.
referentie in de VTi-bib: SCE/3/ALKE/POP

hanny alkema zoomt in op de geschiedenis van het poppentheater in 
nederland, recente ontwikkelingen en kruisbestuivingen met andere 
kunstvormen. 

PuPPetS, maSkS, aND PerFormiNg oBJeCtS

John Bell, ed. Cambridge, Mass: Mit Press, 2001.
referentie in de VTi-bib: SCE/3/BELL/PUPP

deze publicatie – die eerder verscheen als speciaal nummer van TDR/The 
Drama Review – bevat een hele reeks essays die uiteenlopende aspecten 
van het figuren- en objectentheater belichten. de pop dook de laatste jaren 
immers op in zowel performances, Broadway-musicals als postmodernistische 
theorieën. naast interviews met regisseur Julie taymor en maskermaker Gustavo 
Boada bevat dit boek onder meer een overzicht van poppentheater in tsjechië 
en rusland en een bijdrage van John Bell over the Bread and Puppet theater.

aNimatioN FremDer körPer. ÜBer DaS 
PuPPeN-, FigureN- uND oBJekttHeater. 
arBeitSBuCH 9

silvia Brendenal, ed. Berlin: theater der Zeit, 2000.
referentie in de VTi-bib: SCE/3/BREN/ANIM

deze uitgave van Theater der Zeit bevat artikels die focussen op de relatie 
tussen figurentheater en rituelen, het ‘theater der dingen’ en het poppentheater 
in relatie tot dans, beeldende kunst, nieuwe media en andere kunstvormen.

SuggeStieS  
uit De Vti-BiB
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Paard, een opera - tibaldus en andere hoeren (foto: Pieter dumoulin)
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CorPuS
kuNStkritiek
Begin 2010 ging de derde jaargang van Corpus 
Kunstkritiek van start. Tien schrijvers, onder wie 
drie uit de vorige jaargang en zeven nieuwe, wor-
den gedurende een jaar begeleid door recensent 
Wouter Hillaert. Elk schrijven ze een zestal teksten. 
Eenmaal per maand komt de groep samen om te 
reflecteren over het materiaal, om te schrappen en 
te schaven. Nieuw is dat elke schrijver de hulp kan 
inroepen van een externe buddy of mentor. Het 
corpus van theater- en dansrecensies wordt in de 
eerste plaats gepubliceerd op de website van VTi en 
verspreid via de Corpusnieuwsbrief. Het Vlaams-
Nederlands Huis deBuren steunt het project dit jaar 
opnieuw en plaatst alle teksten op zijn website. 
Daarnaast worden de Corpusteksten gepubliceerd 
op www.cobra.be, het cultuurplatform van de VRT. 
Onder bepaalde voorwaarden (creative commons) 
kunnen ook anderen het materiaal vrij hergebrui-
ken, vertalen voor promotiedoeleinden, etc. In ie-
dere Courant wordt een viertal recensies gebun-
deld. Zo leest u in dit nummer teksten van Heleen 
Mercelis, Evelyne Coussens, Julie Rodeyns en Lieve 
Dierckx. De groeiende verzameling teksten staat 
integraal op www.vti.be/corpuskunstkritiek.

>> naar de inhoudstafel
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het concrete kader van het project 
is nochtans een gestrande potvis: 
het rubberen gevaarte ligt roer-
loos op het zand van terschelling. 
Met z’n dertigen, dicht bijeen op 
twee banken in de lengte tegen-
over elkaar, past het publiek erin. 
Vooraan staat kapitein Patakaloef 
(Pat Van hemelrijck) achter een 
soort mengtafel, omgeven door 
zeemansattributen als een vastge-
spijkerde vis op een plank. onder 
zijn leiding vertrekt het publiek 
op een reis naar het ‘museo del 
fin del mundo’. de nodige uitleg 
verstrekt Patakaloef via een com-
municatiesysteem dat bestaat uit 
tuinslangen met aan elk uiteinde 
een halve tennisbal. drie kwar-
tier lang drukken toeschouwers 
die aan hun verwoed woorden-
zoekende oren – hoewel de tekst, 
hier en daar veeleer gemompel, 
stiekem beter te horen is zonder 
ingenieus medium. op drie ver-
schillende plaatsen in de nauwe 
doorgang tussen de toeschouwers 
klappen monitoren uit, waarop 
naast filmpjes van de ukeleleboot 
onder meer beelden verschijnen 
van Patagonië, van een onder-
steboven zwemmende potvis die 
denkt dat hij een vliegtuig is – ‘en 
als een potvis kan vliegen, legt hij 
ook eieren’ – en van de Belgica, 
het vlaggenschip van de Belgische 
poolreiziger adrien de Gerlache, 
toevallig ook uitvinder van de ani-
matiefilm. af en toe onderbreekt 
een gag de beeldenstroom, zoals 

een pinguïn die ongelukkig in de 
knoop raakt met zijn strandstoel.

Wonderbaarlijk amusement

dat pinguïns eigenlijk geïncar-
neerde alakaloef-indianen zijn, 
de oorspronkelijke bewoners van 
Patagonië, bleek al uit vorige alibi 
collectief-voorstellingen. de voor-
bije jaren speelde het in Brussel 
gevestigde gezelschap zijn structu-
rele erkenning kwijt, en kwam het 
weer in de projectenpot terecht. 
Met minder middelen maar even-
veel enthousiasme volgt Van he-
melrijck nu volhardend dezelfde 
route. in Slak (2003) kon kennis-
gemaakt worden met indianenfa-
milie esjef, Makoe en kleine lem 
– in Potvisch trekken ze als pingu-
ingezin mét caravan de wereld in. 
Ramona (1996) en Drie koningen 
in Patagonië (1999) introduceer-
den de alakaloef al als uitvinders 
van het poppenspel, nu krijgen 
ze ook erkenning als ontdekkers 
van het marionettentheater. of 
hoe een vlieg aan een draad ‘ter 
onderhoud’ van de vissen een 
artistieke geschiedenis schrijft. 
Vermakelijk zijn de voorstellingen 
zeker. hoogst humoristisch zelfs. 
dat Pat Van hemelrijck in Jacques 
tati een belangrijke inspiratiebron 
ziet, verrast niet. de franse filmma-
ker omschreef zijn werk eens als 
‘wonderbaarlijk amusement waar-
in u de komische kant van ieder 
moment in uw leven ontdekt’. ook 

alibi collectief opent een nieuwe 
blik op vanzelfsprekend geachte 
dingen.

niet alleen wat het collectief 
behandelt, krijgt een eigen per-
spectief, maar ook wat het is. 
figurentheater, objectentheater, 
installatietheater: geen van deze 
termen past volledig. Van hemel-
rijck en zijn wisselende medewer-
kers (‘strandjutters, troubadours en 
minstrelen, brocanteurs en brico-
leurs, do-it-yourselvers en kazjoe-
bereirs’) maken geen eenduidig 
theater, dans of beeldende kunst, 
en evenmin een hybride meng-
vorm. Ze knutselen aan de wereld. 
Voortdurend verzinnen ze nieuwe 
manieren om de werkelijkheid te 
verrijken. Ze peuteren originele 
invalshoeken tevoorschijn. het on-
affe van het werk is geen gebrek, 
maar een principe. de grote ver-
halen blijven hetzelfde, zegt Van 
hemelrijck, maar ze kunnen wel 
steeds anders worden verteld, in 
een spel van veranderende vor-
men worden gegoten.

Ruimte voor verbeelding

ook de fundación Patagonista, 
de in 1989 opgerichte ludieke 
vereniging van Belgische kunste-
naars, waartoe het merendeel van 
de alibi-leden behoort, bestrijdt 
de immobiliteit. onder het voorzit-
terschap van dree Peremans, en 
begeleid door de muzikanten van 

kNutSeLeN  
aaN De wereLD 
Potvisch, fabulitas del fin del mundo – Alibi collectief 
& Bruselas, Bélgica en la Patagonia, een reis in tijd en 
ruimte ! – Alibi collectief & fundación patagonista

heleen Mercelis

Eén beeld vat potvisch samen: een ukelele omgevormd tot zeilbootje, vrolijk rond 
dobberend in de open zee, op de achtergrond voorbijgestoomd door een cruise-
schip van formaat. Niet efficiënt of resultaatgericht is de installatie/voorstelling 
van Alibi collectief, maar onaf en ietwat prutserig. Ongedwongen dobbert pot-
visch zijn koers. Eigenzinnig. Grappig. Een tikkeltje naïef. Maar zijn underdogpo-
sitie verhindert zijn gestage voortgang niet. Met overtuiging blijft hij drijven.
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het ukulogisch Museum, wil de 
fundación zich wapenen tegen de 
saaiheid van het bestaan en laat 
ze zich inspireren door Patagonië: 
de kale en winderige Zuid-ameri-
kaanse vlakten waartoe volgens 
sommigen ook Vuurland behoort. 
Waar zich buiten pampahazen, 
jan-van-genten, pinguïns en een 
occasionele potvis in de verte 
weinig roert. het einde van de 
wereld, waar nog ruimte rest voor 
verbeelding. 

in het najaar van 2009 trokken de 
leden van de fundación met hun 
Patagonistische kunstwerken naar 
Buenos aires voor de tentoonstel-
ling Bruselas, Bélgica en Buenos 
Aires. een deel van die werken 
vergezelt nu Potvisch. Pinguïnpop-
petjes in alle kleuren en soorten 
duiken op naast een dorpsstraat-
maquette die omgekanteld een 
ventje in een weidse vlakte toont, 
een siliconen kapje als ‘windbe-
scherming voor mensen met over-
gekamd haar’, de zilveren kunsta-
nus van een Patagonische koning 
in ballingschap, het look-a-bit-like-
rabbit-pinguïn-schilderij over de 
slimme pinguïn die zich camou-
fleert om ijsberen en andere na-
tuurlijke vijanden te verschalken, 
of de kalligrafisch uitgeschreven 
verenigingshymne – ‘oh Patago-
nië, het land van de vrije man’.

Humor als verzet

de voornamelijk uit mannen be-
staande fundación doet denken 
aan zo’n ander herenclubje uit de 
vorige eeuw, gegroepeerd rond 
andré Breton. in zijn eerste sur-
realistische manifest kiest ook hij 
een concrete bestemming voor zijn 
geestelijke ideaaloord: een kasteel 
in de buurt van Parijs waar ieder-
een zich uitleeft in wat hij het liefste 
doet. Zelf situeren de Patagonisten 
zich in het spoor van de Belgische 
surrealisten en hun spilfiguur rené 
Magritte. eigen aan de stroming is 
niet enkel het absurde gevoel voor 
humor, maar ook de rebellerende 
maatschappelijke houding. Waar 
de Belgische tak al minder neigt 
naar politieke provocatie dan 
het Parijse hoofdkwartier, lijkt de 
fundación Patagonista helemaal 
kritiekloos. schijnbaar wuift ze 
elke concrete aanknoping bij de 
realiteit weg met een frivool hand-
gebaar. Ziet ze geestigheid slechts 
als vervoermiddel op de vlucht. 

Maar een stelletje onnozelaars is 
de sociëteit niet. de Patagonistische 
kunst van het absurde berust niet bij 
zinloosheid. een schilderij als dat 
van de publiciteitspinguïns die zich 
laten sponsoren voor natuurdocu-
mentaires, of dat van de schijtpin-
guïn, sociaal verstoten omdat de 

bruine vlekken die hij achterlaat op 
de witte sneeuw beslist ongepast 
zijn, kaart wel degelijk iets aan. 
ook de suggestie om Patagonië te 
annexeren bij Vlaanderen om ons 
toekomstige parkeerprobleem op 
te lossen, is niet geheel vrijblijvend. 
de werken van het alibi collectief 
en de fundación Patagonista to-
nen niet alleen het zinloze van de 
wereld, maar vooral de stupide 
manier waarop er doorgaans mee 
wordt omgesprongen. het gebrek 
aan fantasie van de dagelijkse 
beslommeringen. de verbeelding-
loosheid van mensen die denken 
zin te geven door het verzamelen 
van voorouderlijke objecten in een 
etnologisch museum. hier is humor 
geen vluchtgedrag, maar een vin-
gerwijzing en een verzetsstrategie. 
in contrast met de collectieve acties 
van de tussenoorlogse surrealisten 
laat de in zichzelf mompelende Pa-
takaloef uitschijnen dat het verzet 
intussen een kleinschalige zaak is 
geworden. toch creëert ook hij een 
grotere dimensie. de potvis is niet 
enkel een kader voor zijn verhaal, 
maar een doorgeefluik van de 
strategie. een oproep aan de pas-
sagiers om zelf hun eigen fantasie-
bootje te knutselen.

Gezien op 15 juni 2010, Terschel-
ling, tijdens Oerol

Potvisch, fabulitas del fin del mundo - alibi collectief (foto: Maarten Van der Vennet)



58Courant 95 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

in 2009 wordt het viertal geselec-
teerd voor theater aan Zee met 
de voorstelling Paard, een musical. 
dit devolderiaans incestdrama 
weet aanvankelijk recht het hart te 
treffen, maar na een uur gevoelig 
theater lijken de makers met een 
aantal opzichtige, moeilijk te in-
terpreteren stijlingrepen nog snel 
even een blik weerbarstigheid 
open te trekken. hun noodzaak 
blijkt groter dan hun dramatur-
gische precisie. een jaar en een 
solo-uitstap van hans Mortelmans 
(Paard, een solo) later gaat in april 
2010 de opvolger Paard, een ope-
ra in première. een opvolger die 
de herinnering aan de vaktechni-
sche mankementen uit Paard, een 
musical grotendeels wegwist en 
toont hoe het gezelschap op heel 
wat vlakken gegroeid is en een ei-
gen stem ontwikkeld heeft. Maar 
welke stem is dat? 

Planeten rond de familiale 
tafel

de enorme, verlaten loods om-
spant de kosmos. een bundel 
door elkaar buitelende lichtjes 
nadert uit de pikzwarte oneindig-
heid. het dwaallicht dooft uit en 
een gedempt licht laat plots de be-
woners van het ruimteschip zien, 
die als schimmige standbeelden 
de kosmos innemen. een gemeen-
schap bezet nieuwverworven ter-
rein. de verhoudingen binnen de 
gemeenschap vallen samen met 
interplanetaire relaties: de Zo(o)
n (simon de Winne) is de cen-
trale ster, daar rond cirkelen de 
gezinsleden-hemellichamen in 
een vaste baan. dat blijkt ook uit 
de prominent aanwezige eettafel 

(ook bij de Volder de symbolische 
nucleus van de familie). in schril 
contrast met de armetierige tafel 
uit Paard, een musical is deze eet-
tafel feestelijk gedekt: het gaat 
de nieuwe gemeenschap voor de 
wind. Maar dat duurt niet lang. 
een profeet (Mortelmans) rukt het 
tafellaken van de tafel. het mooie 
servies klettert op de grond. iets 
verstoort het evenwicht, doet de 
vanzelfsprekende relaties in scher-
ven uiteenvallen: de komst van 
een indringer. 
Mortelmans onthult een reusachtig 
Paard van troje, kartonnen ema-
natie van de god zelf. de groep 
huivert en doet wat zich pleegt 
voor te doen bij elke gemeen-
schap die zich bedreigd voelt: ze 
brengt een offer. Blackout. na die 
verstoring volgt nu de ontsporing. 
de komst van het vreemde brengt 
de gemeenschap verdeeldheid, 
angst en moreel verval. Geweld, 
honger en verkrachting zijn de 
orde van de dag. slechts één 
teken van menselijkheid verlicht 
deze liefdeloze onderwereld: 
wanneer de avond valt, kruipt de 
groep bijeen rond een gedeeld, 
geruststellend vuur. Zelfs bange, 
gewelddadige wezens liggen niet 
graag alleen onder een genade-
loze hemel. 
het wereldbeeld dat tibaldus 
en andere hoeren hier oproept, 
maakt niet vrolijk. de mens is een 
stofje in het universum, ten prooi 
aan grillige goden: religies, denk-
beelden, ideologieën waarin ‘de 
ander’ opgeblazen wordt tot ver-
vaarlijke proporties – terwijl hij 
even later niet meer blijkt te zijn 
dan een stukje speelgoed in de 
handen van een kind. en zelfs 

wanneer het zuiverende water 
ten slotte de onwrikbare god op 
de knieën dwingt, valt het te ver-
wachten dat er onmiddellijk een 
nieuwe zal opstaan. omdat de 
mens nu eenmaal verslaafd is aan 
de schaduw van zijn zelfgekozen 
goden: zijn angsten, zijn projec-
ties, zijn fantasma’s. Ze bevinden 
zich tussen onze oren, niét in de 
gestalte van de ander. 

Volwassenwording

traag. fysiek. Woordloos maar 
beeldzwanger. dat is de taal 
waarin de vier jonge makers 
naar eigen zeggen rust en troost 
vinden. Geïnspireerd door een 
resem cineasten en beeldende 
kunstenaars als lars von trier, Jac-
ques tati, thierry de Cordier en 
Michaël Borremans (en dichterbij 
dramadocenten sam Bogaerts 
en Jan steen) maakt tibaldus en 
andere hoeren theater waarin de 
stilte of het verstilde een grote rol 
speelt. de keuze voor het beeld 
is naast esthetisch ook program-
matorisch. in de theatrale ‘naakt-
heid’ zoeken tibaldus en andere 
hoeren de essentie. theatertekens 
worden gestript tot op het bot, tot 
een universeel (maar niet willekeu-
rig) raamwerk van beelden waar-
tegen de toeschouwer zijn eigen 
verhaal kan plakken. 
in wezen gaan Paard, een mu-
sical en Paard, een opera over 
hetzelfde: het verbrokkelen van 
een gemeenschap. Maar in de uit-
werking van dat thema heeft zich 
een dubbele schaalvergroting 
voorgedaan. de makers zijn van 
het microniveau van het gezin uit-
gezoomd naar de maatschappij 

iN De SCHaDuw VaN  
De goD 
Paard, een opera - Tibaldus en andere hoeren

evelyne Coussens

Tibaldus en andere hoeren is een jong theatercollectief van de KASK-studenten 
Simon De Winne, Hans Mortelmans, Timeau De Keyser en daarnaast Olivier Roels. 
Hun derde productie paard, een opera toont een proces van artistieke volwas-
senwording.
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en – nog verder – naar de inter-
stellaire verhoudingen als groot-
ste, kosmische weerspiegeling van 
gezin en maatschappij. ook de 
focus heeft aan kracht gewonnen. 
Waar de anekdotiek van het in-
cestverhaal in Paard, een musical 
als insteek diende om het over iets 
van mythologische, rituele aard 
te hebben, krijgt dat grotere in 
de opera direct gestalte. de dra-
maturgie zit strak, het handelings-
verloop is uitgebalanceerd en de 
grotesken zijn functioneel. het col-
lectief gaat recht op zijn doel af. 
tegelijk illustreert het kwalitatieve 
verschil tussen de musical en de 
opera ook méér dan een groei op 
het vlak van ‘techniek’. de kwali-
teitssprong duidt evengoed op de 
zoektocht van tibaldus en andere 
hoeren naar een authentieke stem.
Paard, een opera toont hoe angst 
een mens doet vervreemden van 
zichzelf. in Paard, een musical 
leken de makers zelf onder dat 
verschijnsel te lijden. het was de 
angst om in de voetsporen van 
bepaalde ‘anderen’ te treden die 
tibaldus’ authentieke stem vertroe-
belde. de groteske stijlingrepen 
werden niet gedragen door in-
houdelijke noodzaak, maar door 
de angst voor een clean, well-
made theater dat in de ogen van 
het collectief de tegenpool is van 

noodzaak, bevlogenheid, authen-
ticiteit. ‘scènes die werken vinden 
wij niet interessant’ is in dat ver-
band een illustratieve uitspraak. 
dat tibaldus en andere hoeren 
zich in Paard, een opera van die 
angst heeft ontdaan, illustreert het 
gebruik van de (letterlijke) stem. in 
Paard, een musical werd imper-
fect gezongen – het krakkemikki-
ge als onrechtstreekse ingang tot 
de ontroering. in de opera schrikt 
het collectief niet meer terug voor 
het gepolijste: de perfectie van de 
operastem realiseert een recht-
streeks contact met het goddelijke. 
ironie krijgt hier geen kans. Beide 
wegen leiden tot het sublieme, al-
leen doet de tweede dat radicaal 
en zonder omwegen – en dat 
vergt maturiteit. 

Je vaders aanvaarden

in een recent gesprek zei een van 
de hoeren: ‘het verwondert ons 
dat zoveel jonge theatermakers 
zich inschrijven in iets dat al be-
staat’. Verbazender is wat mij 
betreft juist de terughoudendheid 
van deze jonge makers over wat 
al bestaat. totale originaliteit lijkt 
nauwelijks een interessant artistiek 
uitgangspunt. Bovendien valt aan 
een eigen kijkkader – bepaald 
door de theatrale context waarin 

men is gevormd – niet te ontsnap-
pen. dat bewijzen de producties 
van tibaldus en andere hoeren 
zelf nog het best. in Paard, een 
opera wordt (bewust of onbewust) 
gerefereerd aan werk van lotte 
van den Berg (de vervreemding), 
eric de Volder (het groteske, het 
muzikale), Meg stuart (het monu-
mentale slotbeeld) en zelfs aan 
werk van generatiegenoten: de 
beeldenrijkdom van fC Bergman, 
de filmische sfeer van Verenigde 
Planeten. en dat is prima, want het 
collectief heeft de beelden door 
de mangel van de eigen verbeel-
ding gehaald en ze zich toegeëi-
gend, de referenties opgegeten 
en uitgespuwd, doordrongen van 
een eigen moeten. 
Misschien trachten sommige jonge 
makers zodanig ver uit de buurt te 
blijven van wat voor hen gemaakt 
werd, dat ze vooral wegdrijven 
van zichzelf. het zich evenwichtig 
verhouden tot een bestaande the-
atertraditie is een ultieme maturi-
teitsproef. Pas wanneer zo’n jong 
collectief die traditie in de ogen 
kan kijken, zonder angst of adora-
tie, ontsluit zich het pad naar een 
eigen pad. 

Gezien op 25 april 2010, op 
locatie in Brico, Blaisantvest, Gent

Paard, een opera - tibaldus en andere hoeren (foto: Pieter dumoulin)
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BRAAKLAND of de leegte 
versterken

twee jaar moeten we terug om 
de ervaring van Braakland uit 
ons geheugen op te diepen. toen 
werden we het immense terrein op-
geleid via een achteromweggetje 
dat wellicht enkel hangjongeren 
gebruiken. Banken stonden op ons 
te wachten, als in een openlucht-
cinema zonder scherm. Waarnaar 
je geacht werd te kijken, was eerst 
een raadsel. Plots ontwaarde je 
in de verte kleine figuurtjes. door 
de grote afstand kon je niet opma-
ken wat die negen acteurs zeg-
den, enkel uit hun lichaamstaal 
kon je betekenis halen. die was 
veelzeggend genoeg. Wat een 
lieflijk landschapstafereeltje leek, 
ontspoorde al snel. eén perso-
nage werd door de rest beroofd, 
een meisje werd (al was je dat op 
zo’n afstand niet helemaal zeker) 
verkracht, een ander gewurgd. 
het gebeurde allemaal in stilte en 
zonder tussenkomst van de andere 
acteurs. die keken hooguit eens 
onbewogen op. alles leek even 
normaal als het troosteloze niets-
doen of de banaliteit van lijzige 
acties als het graven van een put, 
het stoken van een vuurtje of wat 
gezoen. haarscherp herinneren 
we ons hoe die eenzaamheid, 
doelloosheid en zinloosheid ons 
keihard in het gezicht sloegen. 

dat Braakland dat effect sorteer-
de, was in niet onbelangrijke mate 
te danken aan de plaatsing van 

de acteurs in het landschap. de 
grote afstand tussen het publiek 
en de acteurs – anonieme poppe-
tjes – onderstreepte de vervreem-
ding, de emotionele eenzaam-
heid en de isolatie. als letterlijk 
verschraald ‘braakland’ deed het 
terrein bovendien dienst als een 
uitwendige spiegel van het inner-
lijke landschap van de personages 
(en van de maatschappij die deze 
dwaalfiguren produceert). Bij van 
den Berg versterkten de desolate 
kwaliteit van de locatie en de the-
ma’s van het stuk elkaar. de leegte 
sprak hier oorverdovend luid. 

MUUR of een spel met schaal

inne Goris benadert hetzelfde ter-
rein vanuit een tegenovergestelde 
inzet. Zij gebruikt de leegte van 
de plek niet om het over de leegte 
te hebben, maar om iets groots 
te realiseren dat het contrast met 
de leegte nodig heeft om tot zijn 
recht te komen. Zodra je het ter-
rein betreedt, word je er naartoe 
gezogen: naar de immense cirkel-
vormige aluminium installatie met 
een schuin, helgeel dak (een rea-
lisatie van het architectenbureau 
offiCe: Kersten Geers & david 
Van severen). de ruwe platen pas-
sen bij het weerbarstige terrein. 
de gele schijf contrasteert dan 
weer als een magische baken met 
de grauwheid rondom en geeft 
een bijzonder accent aan de om-
geving. eens bij dat visuele baken 
gekomen, ontmoet je rondom ver-
schillende tafereeltjes: een oudere 

man die op een stoel zit en in de 
verte tuurt, een vrouw die al haar 
liefde in een plantsoentje heeft 
gestoken, kinderen die in de buurt 
spelen... de vier ouderen hebben 
de muur hier ooit lang geleden 
gebouwd en zijn er blijven wonen. 
nu de vier jongeren de aflossing 
van de wacht willen verzekeren, 
weigeren ze te vertrekken. 

terwijl we vrij tussen de (niet-
professionele) acteurs gaan en 
staan waar we willen, horen we 
via een koptelefoon wat er tussen 
hen wordt gezegd. een vreemd 
effect geeft dat: je hoort hun ge-
sprekken helder en klaar, terwijl 
ze zelf breed verspreid zijn over 
het terrein, en soms zelfs buiten je 
blikveld vallen. daardoor lijkt het 
alsof de realiteit auditief ineenge-
krompen is en je iets afluistert wat 
eigenlijk niet voor jouw oren be-
stemd is. anders dan van den Berg 
zet Goris dus niet in op afstand, 
maar op een bizar en fascinerend 
spel met ‘schaal’: niet alleen in de 
tegenstelling tussen de desolate 
uitgestrektheid van het terrein en 
de compacte, concrete tastbaar-
heid van de installatie, maar ook 
in een voortdurend fluctueren tus-
sen af- en aanwezigheid, tussen 
veraf en nabij. 

Theater en werkelijkheid

Jammer dat het stuk gaandeweg 
zijn spanning verliest binnen een 
andere tegenstelling waarop wordt 
ingezet: die tussen theater en wer-

omgaaN met Leegte 
MUUR - Inne goris / loD

Julie rodeyns 

De directe omgeving van Tour & Taxis is een interessant stukje Brussel. Stadsplan-
ners koesteren voor dit uitgestrekte braakliggende terrein tussen het Brusselse 
kanaal en Sint-Jans-Molenbeek grote ambities. Op termijn moeten hier de dock-
lands van Brussel verrijzen. Vooralsnog ligt het niemandsland er troosteloos en 
grauw bij. Kunstenaars laten zich er graag door inspireren. Enkele jaren terug ge-
bruikte de Nederlandse kunstenares Lotte van den Berg het terrein voor haar pro-
ductie Braakland. Dit seizoen creëerde de Belgische theatermaakster Inne Goris 
haar meest recente stuk Muur speciaal voor de locatie. Beide voorstellingen tonen 
aan hoe gevoelig het ligt om in de openbare ruimte te werken. De ene productie 
slaagt daarin beter dan de andere. 
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kelijkheid, of tussen de fictie van 
het spel en de realiteit van de loca-
tie. Zowel de muziek en de tekst op 
de geluidsband zijn hier de schul-
digen. de tekst voor Muur is geba-
seerd op een verhaal van Pieter de 
Buysser. hij schreef ‘de Keisnijders’ 
in het kader van de herdenking van 
de val van de Berlijnse muur, op uit-
nodiging van het Goethe-instituut. 
de Buysser gaf Goris vrij spel om 
naar believen met dat tekstmateri-
aal aan de slag te gaan. Maar hoe 
fel de ploeg van Muur ook ingreep 
om de rijke taal van de Buysser te 
herschrijven tot dialogen waarmee 
de acht niet-professionele acteurs 
overweg kunnen, hun zegging blijft 
gekunsteld aanvoelen. de vaart 
komt er nooit in. het effect: de 
zware uitspraken en uitgesproken 
theatraliteit voelen uiterst gezwol-
len aan tegen de context van het 
reële landschap, dat er zo steeds 
minder toe doet. 

de muziek van dominique Pau-
wels (lod), die meer dan eens als 
een filmische score dramatisch de 
hoogte ingaat, versterkt dat nog. 
niet alleen vormt ze een vrij dwin-
gende emotionele leidraad, ze 
snijdt je als bezoeker ook af van 
de stadsgeluiden. de spanning 
tussen locatie en spel wordt hele-
maal nietszeggend. er blijft enkel 
de magere anekdotische link dat 
wij ons kunnen identificeren met 
de bezoekers die in het verhaal 

van de Buysser net als wij naar 
een braakland trokken om de ge-
bouwde muur te bezoeken. Muur 
treedt niet in dialoog met de omge-
ving – terwijl dat toch de reden is 
waarom je buiten de theatermuren 
treedt, zou je denken. de voorstel-
ling overrompelt de omgeving, 
blaast ze weg.

Minder is meer

de achillespees van Muur is dat 
de productie te veel wil zijn: een 
teksttheatervoorstelling, een instal-
latie, een muziektheaterproject, 
een locatieproject... Werken in de 
openbare ruimte is op dat punt na-
tuurlijk uiterst gevoelig. als regis-
seur word je geconfronteerd met 
een context die in schaal enorm 
verschilt van de black box waar-
in je gewoon bent te werken. Je 
moet je opnieuw een verhouding 
zoeken tot die nieuwe ruimte, met 
haar eigen geschiedenis, beteke-
nis en verhaal. Je moet ze kun-
nen doen aansluiten op wat jij wil 
vertellen. daarom is erg miniem 
ingrijpen, zoals lotte van den Berg 
deed met Braakland, erg gedurfd: 
je artistieke boodschap moet in 
dat landschap natuurlijk nog ge-
zien en gehoord worden. Waar 
van den Berg slaagde, faalden al 
vele anderen. 

de wijzer kan even gemakkelijk 
de andere richting uitzwaaien, il-

lustreert Muur. Minder zou hier 
misschien wel meer geweest zijn, 
zeker omdat de voorstelling de 
tekst en de muziekscore niet no-
dig heeft om het verhaal te ver-
tellen. de lichaamstaal van de 
acteurs vertelt het ook al, uiterst 
gevat. er zijn de jongeren die in 
felkleurige outfits onstuimig af- en 
aanlopen en als één kracht kun-
nen exploderen. daartegenover 
staat de meer individuele gema-
tigdheid van de ouderen, die elk 
in hun hoekje berusten in hun ei-
gen bezigheid. die kloof tussen de 
generaties tekent zich af als een 
strijd tussen een groepje dat zijn 
dromen en toekomst desnoods met 
geweld opeist, en individuen die 
zich kranig blijven vastklampen 
aan wat ze hebben opgebouwd, 
om het grote niets niet in de ogen 
te moeten kijken. dat dit grote 
niets nadrukkelijk gesymboliseerd 
wordt door de grootse installatie, 
relativeert meteen het streven van 
beide groepen. het nodigt uit tot fi-
losofische bespiegelingen over de 
zin en onzin van dingen. Goris be-
wijst zich met Muur dus opnieuw 
als een theatermaakster die erg 
sterk is in beeldend denken. daar 
mag ze wat ons betreft wat meer 
op vertrouwen. 

Gezien in mei 2010 in Brussel, 
tijdens het Kunstenfestivaldesarts

Muur - inne Goris / lod (foto: academie anderlecht / anne Vijverman)
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the fault lines kiemde twee jaar 
geleden in Wenen, waar choreo-
grafen Meg stuart en Philipp Geh-
macher samen met videast Vladimir 
Miller onderzoekswerk verrichtten 
naar beeld, projectie en lichame-
lijkheid. het resultaat werd door 
hun entourage interessant genoeg 
bevonden om te bewerken voor 
het podium tot een installation-per-
formance. die noemer geeft al iets 
weg want bij een installatie kan je 
ervan uitgaan dat ze mee door de 
toeschouwer bepaald wordt. het 
mooie in utrecht is dat er later op 
deze eerste festivaldag parallellen 
kunnen getrokken kunnen worden 
met een veel oudere voorstelling die 
ook met dans, camera en projectie 
werkt. het gaat om een herneming 
van live uit 1979, het eerste video-
ballet in de nederlandse dansge-
schiedenis van de nederlandse 
balletchoreograaf hans van Ma-
nen. deze editie van springdance 
mag er officieel mee openen.

Een wereld van verschil

tussen live en the fault lines ligt 
een wereld van verschil van kijken 
naar dans. het boegbeeld van het 
Vlaamse ballet, Jeanne Brabants, 
vertelde me ooit dat ballet voor al-
les streeft naar helderheid voor de 
toeschouwer, vandaar het belang 
van virtuoze lichaamsbeheersing 
en een gerichtheid naar buiten. 
die impliciete balletvisie vind je 
terug in van Manens videoballet: 

live heeft een heldere structuur, 
met een overzichtelijk verloop. 
Bovendien is van Manen als cho-
reograaf de centrale aanstuurder 
die met pre-postmoderne klaar-
heid een strakke regie voert over 
een cameraman, één scherm en 
twee dansers. Binnen dat para-
digma slaagt van Manen er ook 
in om een bijzonder intelligente 
en zelfrelativerende voorstelling 
te maken die vandaag absoluut 
niet gedateerd oogt. hij laat de 
cameraman op scène de bewe-
gingen volgen van een op het 
eerste gezicht perfecte ballerina 
op pointes. haar eenvoudige, 
herkenbare balletfrasen worden 
uitvergroot op een scherm over de 
hele achterwand van het podium: 
een arabesque hier, een pirouette 
daar. Vervolgens mag de camera 
de representatie doorprikken: 
hij zoomt in op een gaatje in de 
legging van de danseres, op een 
verloren draadje in haar tutu, op 
een pareltje zweet dat langs haar 
hals omlaag druppelt. nog een 
stadium verder stapt de ballerina 
van het podium en verlaat door 
een zijdeur de zaal, de camera-
man op haar hielen. het publiek 
blijft achter voor het grote scherm 
waarop hun wandeling door de 
gangen van het gebouw te volgen 
is. onderweg vergroot de choreo-
graaf zowel het iconische als het 
Barbie-gehalte van de ballerina 
uit. ergens bij de vestiaire ontmoet 
ze een stoere Ken die haar met 

veel vertoon van machismo tot 
een pas-de-deux probeert te be-
wegen. Ze pareert met gracieuze 
popperigheid, loopt naar buiten 
en laat zo het hele theatergebouw 
voor wat het is. in haar helderheid 
boort de voorstelling kwesties aan 
als imago, visceraliteit en theatrale 
ruimte.

dan the fault lines: Gehmacher 
en stuart staan neutraal klaar op 
het podium van huis a/d Werf 
dat is afgebakend met banen 
neonlicht. Miller zit gehurkt voor 
zijn technische apparatuur, met 
de rug naar het publiek. Je zou al 
kunnen stellen: hij zit in dezelfde 
kijkrichting als het publiek. links 
opzij een gordijn zoals in een 
ouderwetse fotografenstudio, hier 
richtpunt voor het oog van Millers 
camera. ergens zoemt de motor 
van een 16mm filmspoel. in het 
midden van het podium een piep-
klein schermpje, amper te bekijken 
vanaf de eerste rij toeschouwers. 
het tweede projectievlak ter groot-
te van een torso bevindt zich op 
de zijmuur, evenmin evident voor 
het publiek aan die kant van de 
zaal. even ga je twijfelen aan de 
geloofwaardigheid ervan. Maar 
dan trekt de voorstelling zich op 
gang in een onmogelijk contact 
tussen de twee dansers. Zonder 
elkaar ooit aan te kijken, botsen 
ze in allerlei toonaarden tegen el-
kaar op. agressief, onverzettelijk, 
wanhopig, koppig op zoek, pin-

HumuS Voor De 
toeSCHouwer 
the fault lines - Meg Stuart, philipp gehmacher en 
Vladimir Miller / Damaged goods en Mumbling fish

lieve dierckx

Al twee uur voor de officiële opening van het Utrechtse Springdance Festival 
2010 gaat the fault lines er in première. Niet slecht bekeken, want de makers 
behoren ook in het veld van hedendaagse dans tot de voorhoede. Of dit labora-
toriumproject op het podium thuishoort? In de juiste context graag zelfs, gezien 
de voorstelling nieuwe registers opentrekt in de verhoudingen tussen voorstel-
ling en publiek. Dat is des te boeiender omdat Meg Stuart en Philipp Gehmacher 
net de onmogelijkheid om contact te leggen delen als centraal thema in hun 
individuele werk. 
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nen ze elkaar telkens opnieuw in 
houdgrepen vast. Ze leren elkaar 
nooit kennen: Gehmacher tast met 
zijn handen de omtrek van stuarts 
lichaam af en zet die elders in de 
ruimte met lege armen neer, buiten 
het oog van de camera. 

Vriendelijk voor de 
toeschouwer

toegegeven, naast live oogt the 
fault lines minder vriendelijk voor 
toeschouwers. dat heeft te ma-
ken met de onderzoeksmatige 
discipline die hedendaagse dans 
nu eenmaal is, een voortdurende 
vraagstelling naar hoe beweging 
als kunstvorm ingezet kan worden 
– en dat op een as van stilstand 
naar extreme virtuositeit. dans is 
er niet geënt op een standaardtaal 
als in ballet. Zo refereert de bewe-
gingstaal van Philipp Gehmacher 
aan geen enkel bestaand dansvo-
cabularium. Zijn stamelende, blin-
de, naar binnen gekeerde idioom 
is enkel herkenbaar voor diegenen 
die zijn eerder werk gezien heb-
ben, of in Maybe forever (2007), 
een vorige samenwerking met 
Meg stuart. hier, in the fault lines, 
gaat ze overigens ver mee in de 
bewegingstaal van Gehmacher.

niet alleen de danstaal is minder 
leesbaar dan in live. ook het per-
spectief is weinig vanzelfsprekend, 
want het is videast Miller die in the 
fault lines het choreografische heft 
in handen krijgt. Zijn vaste camera 
vangt de twee choreografen/per-
formers in beeld op de momenten 
dat hun schermutselingen hen voor 
het achtergronddoek leiden, waar-
na zij en wij via de schermen nieu-
we perspectieven voorgeschoteld 
krijgen op hun hopeloze hardnek-
kigheid. in het vrijmaken van die 
beelden op de schermen toont Mil-
ler zijn métier. hij werkt met verba-
zend ambachtelijke middelen. Zo 
maakt hij een gaatje in een zwart 
blad voor één camera waardoor 
op de achterwand van het podium 
een minuscuul rondje betekenis-
loos beeld vrijkomt. dat gaatje 
wordt gaandeweg opengetrokken 
tot de performers er levensgroot 
zichtbaar zijn. even later schept 
hij met niet meer dan een stukje 
gekleurd mica in zijn hand onder 
hun beeld een metafoor voor een 
nieuw (kleuren)spectrum. Met zijn 
peilende (kijk)kaders trekt hij naast 
de ruimte ook de tijd open: zijn 

beelden maken zich los van hun 
nu-realiteit, krijgen de sfeer van 
een geheugen, een persoonlijk of 
collectief geheugen waarin de mo-
tieven voor de gedragingen van 
de performers besloten liggen. de 
soundscape van Vincent Malstaf 
geeft mee klank aan verre, verbor-
gen energieën. ergens blaft een 
hond, klinken kinderstemmetjes, 
piept een schommel. omgekeerd 
evenredig met het vrijkomen van 
de beelden tijdens de voorstel-
ling, worden de performers op het 
podium voor ons rustiger, haast 
teder in hun contacten. de (zelf)
beelden op de schermen leveren 
hen tools voor inzichten die ze niet 
meer met vruchteloze frustratie bij 
elkaar hoeven te zoeken. Zelfs al 
raken hun kruisende armen elkaar 
in de realiteit niet, op de schermen 
lijken ze in elkaar te haken. Mooi 
is hoe Miller aan het einde van de 
voorstelling de performers terug 
naar hier en nu haalt door op het 
scherm waarop ze te zien zijn een 
krullerig landschap te tekenen en 
er dan met viltstift krachtige lijnen 
op uit te zetten, evenveel opties 
voor nieuwe wegen.

die opties gelden ook voor de 
toeschouwer. dertig jaar na live 

is in the fault lines het perspec-
tief niet alleen verschoven van 
euclidisch naar gefragmenteerd, 
de voorstelling boort ook dieper 
naar energieën tussen disciplines 
en werelden, niet het minst tussen 
die van de voorstelling en die van 
de toeschouwer. in the fault lines 
schotelen Meg stuart en Philipp 
Gehmacher ons via de tussenkom-
sten van Miller nieuwe kijkopties 
voor, weg van worstelend onbe-
grip (zoals bij de performers) of 
passief kijken (zoals bij de vaste 
camera of de klassieke toeschou-
wer) naar activerende betrokken-
heid. We worden uitgenodigd om 
net als de kijkende Miller de per-
formance binnen te halen en ze te 
boetseren tot een rijkere werkelijk-
heid. Vanuit dat oogpunt staat the 
fault lines mee op de barricaden 
voor een visie op kunst die het 
kunstwerk in de eerste plaats ziet 
als een generator voor concepten. 
ach, laat dat woord concepten 
maar. Generator, tout court. in die 
zin verdient deze voorstelling al-
vast haar podium.

Gezien op 17 april 2010 in huis 
a/d Werf, Utrecht, tijdens Spring-
dance

the fault lines - Meg stuart, Philipp Gehmacher en Vladimir Miller / damaged Goods en 
Mumbling fish (foto: nina Gundlach)
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Depot - het firmament (foto: rudy Gadeyne)
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zit je als beginnend podiumkunstenaar met vragen over inhoudelijke of zakelijke 
kwesties? weet je niet waar te beginnen om je artistieke plannen te realiseren?

VTi wil zich inzetten voor beginnende makers. Daarom organiseren we om de  
2 weken op dinsdagnamiddag een gratis ‘helpdesk’. Je kan dan bij ons terecht 
met vragen over zakelijke kwesties, subsidiedossiers, spreiding van voorstellingen, 
internationaal werken... In een persoonlijk en informeel gesprek zoeken we een 
antwoord op al je vragen.

eerstvolgende DATA: dinsdag 23 november, 7 en 21 december, telkens van 14u - 17u
plAATS Vti, sainctelettesquare 19, 1000 Brussel - 3e verdieping
grATIS - geen afspraak nodig!
Voor meer Info: Marie roofthooft - marie@vti.be | t 02 274 16 71

FirSt aiD @ Vti
= gratis helpdesk voor beginnende kunstenaars!
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CoNtaCt
VTi
sainctelettesquare 19
1000 Brussel
t +32 2 201 09 06
f +32 2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
data.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

kerNoPDraCHt
Vti is het steunpunt voor de podiumkunsten. als kritisch 
forum vuren wij het publieke debat aan en zijn we een 
draaischijf voor informatie over verleden, heden en toe-
komst van de Vlaamse podiumkunsten in een internatio-
naal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve 
dienstverlening aan de professionele sector, de overhe-
den, de opleidingen, de media, de onderzoekscentra, 
het publiek, etc.

meDewerkerS
diane Bal, filip Borloo, Wessel Carlier, floris Cavyn, 
Christel de Brandt, Martine de Jonge, Marijke de Moor, 
Joris Janssens, stefan Maenen, Bart Magnus, Marie 
roofthooft, eline Van de Voorde, don Verboven, nikol 
Wellens.

oPeNiNgSureN
di-vr 10:00-18:00
zaterdag, zondag en maandag gesloten

de bibliotheek, videotheek en databank raadplegen kan 
gratis en zonder registratie van persoonlijke gegevens. 
Boeken ontlenen kan enkel mits betaling van een bijdra-
ge van 5€ (12 maanden geldig). die laat je toe boeken 
te ontlenen en bovendien krijg je 4 maal per jaar Cou-
rant thuis gestuurd. de bibliotheekcatalogus raadplegen 
kan op data.vti.be.

BookSHoP
onze bookshop vind je in de Vti-bibliotheek of op 
www.vti.be.

met SteuN VaN
de Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. inzage en even-
tuele aanpassingen zijn mogelijk, zoals voorzien in de 
wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer.
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Doctor Frankenstein - theater taptoe (foto: luk Monsaert)

>> naar de inhoudstafel



>> naar de inhoudstafel

Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 201 09 06
fax +32 (0)2 203 02 05

www.vti.be




