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Het verhaal van een nieuwe gedachte in confrontatie
met een gedachte van vroeger. Opvattingen, interpre-
taties en disciplines in het figurentheater veranderen
en gaan met elkaar in de clinch

Welkom in de betoverende wereld van het figurentheater. Bijna

zeventig jaar geleden legde Jef Contryn in Mechelen de basis van

wat vandaag figurentheater DE MAAN is geworden. Een figuren-

theater dat zich het best laat omschrijven als een zichzelf telkens

bevragend, creatief, gedreven theater, kortom een inspirerende

plek.

De manier waarop het figurentheater vandaag wordt gemaakt en

door het publiek wordt bekeken en beleefd, is het resultaat van een

eeuwenlange evolutie. Deze evolutie is de laatste zeventig jaar,

dankzij een reeks van confrontaties binnen de dynamiek van deze

theatervorm, in een hogere versnelling beland. Deze tentoonstel-

ling wil een staalkaart bieden van wat er in dat ‘figurentheater’, en

dan heel specifiek voor Mechelen, heeft plaatsgevonden. Hiervoor

gaan we terug in de tijd en confronteren we oude en hedendaagse

poppen in uiteenlopende groottes en materialen, verschillende

speelsystemen, decors, beeldhouwers en theatermakers.

Elk object is afkomstig uit de collectie van DE MAAN of Het Firmament en is een stil-

le getuige van een heel specifieke opvatting van het maken en opvoeren van figuren-

theater-voorstellingen. De scenografie van deze tentoonstelling maakt op een confron-

terende manier duidelijk welke revolutionaire veranderingen het figurentheater onder-

gaan heeft. De tentoonstelling illustreert niet alleen de ontvoogdingsstrijd van deze

theatervorm – van een medium dat een specifiek pedagogische doelstelling had naar

een autonome en ‘serieuze’ kunstvorm – maar ook hoe conventies doorheen de jaren

veranderden. Van een besloten, op zichzelf gerichte en artificiële wereld heeft het figu-

rentheater ontdekt hoe het het beste van de verschillende theaterwerelden kon combi-

neren met figuren én mensen op de scène. Het figurentheater, zo wil deze tentoonstel-

ling laten zien, is geen eiland meer. Tevens heeft het haar oude minderwaardigheids-

complexen van zich afgeschud. Figurentheater is springlevend en slaagt erin om keer op

keer het hart van de toeschouwer te winnen.

De hier tentoongestelde figuren en decors komen evenwel pas tot leven bij de gratie van

hun spelers. Om het ‘echte’ figurentheater te smaken, moet u beslist de speelkalender

van DE MAAN in het oog houden.

Willem Verheyden
Paul Contryn
Roel Daenen
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Wie vandaag de dag DE MAAN binnenstapt om een voorstelling bij te

wonen, komt ogen en oren te kort. Zowel kinderen als volwassenen raken

in de ban van de magie van het figurentheater. De tijd dat een padden-

stoelvormige poppenkast met gordijntjes model stond voor de poppen-

speelpraktijk, ligt ver achter ons. DE MAAN profileert zich als een figu-

rentheater waarbij figuren in de breedste zin van het woord aantreden:

objecten, poppen, vormen, silhouetten en acteurs. Door inventief om te

gaan met tekst, beeld en geluid, scenografie en dramaturgie verrast elke

voorstelling.

Figurentheater is een totaalspektakel. DE MAAN is de zelfbewuste erfge-

naam van een rijke en verscheiden geschiedenis van het poppenspel. In

Mechelen vervulde Jef Contryn (1902-1991) een pioniersrol. Zijn zoon

Louis (°1929) en kleinzoon Paul (°1961) timmerden samen met Willem

Verheyden (°1963), directeur, en Fernand Verreth (°1947), productielei-

der, verder aan de weg en bouwden Mechelen uit tot een van de belang-

rijkste figurentheatercentra van België. Maar de geschiedenis van het pop-

penspel gaat verder terug, heel ver zelfs.

Over de echte oorsprong van het poppentheater is weinig geweten. Over

de hele wereld is van oudsher met poppen, maskers en vormen gespeeld.

Een pop kan immers vele functies hebben. Niet alleen bestemd voor kin-

deren, maar ook als metafoor of als plaatsvervanger voor de mens. De

suggestieve uitdrukkingskracht van de vele soorten poppen is een van de

vele redenen achter het gebruik ervan in tal van culturen. Het is de verdienste van Jef

en Louis Contryn om Mechelen reeds in 1965 te laten kennismaken met de schatkamer

van het figurentheater in de tentoonstelling De wereld van het poppenspel, in samenwerking

met het Poppenspelmuseum van München (Ludwig Kraft).

De allereerste poppenspelers in onze gewesten waren rondreizende kunstenaars, die tij-

dens (jaar)markten en andere publieke evenementen buiten optraden. Het publiek

bestond (grotendeels) uit ongeletterde boeren en poorters, voor wie de acteurs eenvou-

dige verhalen met flink wat actie en kolder in de eigen taal serveerden. Hun vergoeding

hing immers af van de lach van het publiek. Dit soort poppenspel werd gespeeld met

handpoppen, die als een handschoen over de hand geschoven werden en waarbij de vin-

gers afzonderlijk en de hand als geheel de figuur tot leven brachten en door stangpop-

pen. Handpoppen kwamen het best tot hun recht in openlucht, terwijl stang- en draad-

poppen juist beter geschikt waren voor opvoering binnen, in kleine zaaltjes.

Rond 1600 waren er in heel Europa handpoppenspelen aanwezig: Punch and Judy in

Engeland, Kasper in Duitsland, Jan Klaassen in Nederland, Guignol in Frankrijk,

Petruschka in Rusland, enzovoort. Toch ondervonden spelers ook veel tegenwerking.

Zo werden Jaspar Cobbeniers en zijn vrouw Elisabeth Lauwers beschuldigd van het
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Marionetten amuseren alleen kinderen en mensen met een open geest.
Georges Sand

Het poppenspel is een van de zeldzame amusementen die misprezen worden als kin-
derachtig door de geestelijke middenstand en zeer geliefd zijn enerzijds bij kinderen of
volwassenen die daarmee gelijk staan, anderzijds en in dezelfde mate door hoger ont-

wikkelden.
Gerard Walschap
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spelen ‘by maniere van toverye ende met behulp van den quaden geest’. Hun poppen

belandden op de brandstapel, Cobbeniers zelf en zijn vrouw werden gefolterd. De

vrouw bezweek aan haar verwondingen, de man werd uiteindelijk uit zijn woonplaats

verbannen. Eind 18e eeuw werd Geerard Bulteel verbannen uit Kappellen-op-den-

Bosch nadat hij er een poppenspel over de onthoofding van Louis XVI had opgevoerd.

De Fransen hadden zich ernstig aan zijn spel gestoord waaruit sympathie voor de oude

Franse koning sprak.

Tijdens de 19e eeuw, in de Romantiek, ‘ontdekte’ men plotseling ‘het kind’. De kinder-

ziel moest, meer dan ooit tevoren, beschermd worden en voorzichtig gevoed. Daarbij

kwam het expressieve potentieel van het poppenspel uitstekend van pas - kinderen rea-

geren immers heel spontaan en direct op de gebeurtenissen op de scène. En aldus kreeg

het van oudsher ontspannende, burleske poppenspel, plots een pedagogisch odium. De

stukken dienden ter ‘lering en vermaak’. Beroemde adepten van het poppenspel uit die

tijd waren niemand minder dan Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich von Kleist en

(ietwat dichter bij huis en recenter) Hendrik Conscience en Albrecht Rodenbach.

Kinderen werden het voornaamste doelpubliek voor het poppentheater. Als scholen

vroeger een toneelvoorstelling aan de leerlingen presenteerden, was het steevast een

poppenkastvoorstelling. Een belangrijke oorzaak waarom het figurentheater vandaag de

dag nog steeds worstelt met etiketten als ‘tweederangstheater’, ‘niet serieus’, ‘allesbehal-

ve kunst’, enzovoort.

In Mechelen was het Jozef Contryn die het figurentheater introduceerde. Als acteur en

secretaris van het befaamde Vlaams Volkstoneel van Brussel (waar hij Michel de

Ghelderode leerde kennen) had Contryn een diepgaande interesse in de grote evoluties

van het theater van het begin van de 20e eeuw. Later ging hij aan de slag als regisseur

van het programma Het Jeugduur van het Nationaal Instituut voor de Radio (N.I.R.). Zijn

bijzondere interesse ging uit naar het werk van Edward Gordon Craig (1872-1966), die

met zijn werk On Marionettes beroemdheid genoot. Een nieuwe wereld lag voor de thea-

termakers open – de pop kon plotseling datgene waarmaken waarin de menselijke

acteurs tekort schoten. Het perspectief en de dimensies van de theaterscènes kregen

opeens een heel nieuwe invulling. Een bijkomend voordeel van de pop was dat deze niet

meer rechtstreeks verbonden was met de fysieke verschijning van de acteur/manipula-

tor, zoals dat in het ‘klassiek theater’ wel het geval is. De poppenacteur zag je immers

niet. Auteurs als Maurice Maeterlinck, Alfred Jarry en Michel de Ghelderode leenden

hun pen voor poppenstukken. De expressionisten, kubisten, futuristen en andere kunst-

stromingen die de maatschappij na de Eerste Wereldoorlog ter discussie stelden, von-

den in het poppentheater een alternatief voor het als burgerlijk en conservatief

beschouwde imitatietheater, dat volgens hen onverwijld afgeschaft diende te worden.

In die draaikolk van nieuwe artis-

tieke tendensen startte Jef

Contryn (links op foto) in 1942

met zijn Spelleken van Ulenspiegel,

naar het model van theatermaker

Anton Kaster. Toen de Tweede

Wereldoorlog België meesleurde,

hielp het toeval Contryn een

handje. Hij ontmoette namelijk

Fritz Wortelmann (rechts op

foto), die als Duits soldaat in België was terechtgekomen. Wortelmann was bekend als

uitgever van het vaktijdschrift Der Puppenspieler, dat in 1933 – de start van de nazi-dicta-

tuur – verboden werd. Samen maakten ze Bastien en Bastienne, naar een jeugdopera

van W.A. Mozart. Contryn zag de dingen groots én professioneel, want in 1942 richtte
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hij het Vlaamsch Verbond voor Poppenspelers op, gevolgd door de School voor Poppenspel (nu

Het Firmament) en in 1943 het vaktijdschrift De poppenspeler, waarin de ‘volksverbonden-

heid’ en de ‘pedagogische waarden’ van het poppenspel werden benadrukt. Die aan-

dacht voor ‘volksverbondenheid’ deed hem na het einde van de Tweede Wereldoorlog

in de cel belanden.

In 1948 richtte Jef

Contryn met zijn zoon

Louis theater Hopla op,

waarmee ze overal in

Vlaanderen succes oogst-

ten, zowel bij kinderen als

bij volwassenen. Vanaf het

eerste bestaansjaar van de

televisie werkten ze voor

dit nieuwe medium. (Bob

Davidse rechts op foto)

Daarna traden ze op bij de Wereldtentoonstelling van 1958. Gerard Walschap schreef

voor Hopla het satirische stuk Piet met den houten kop. Van Herman Teirlinck brachten ze

een bewerking van het middeleeuwse Esbattement van de appel-

boom. De Contryns gingen nieuwe uitdagingen aan met El

Retablo de Maese Pedro, op muziek van de Spaanse componist

De Falla. Louis Contryn gaf later gestalte aan een serie figu-

ren die voor lange tijd het Mechelse poppentheaterland-

schap gingen beheersen: Tijl, Luppe (foto onder), Baas en

Firmin. Qua karakter waren deze figuren elkaars tegenpolen:

slim tegenover dom; goed

tegenover slecht; mooi

tegenover lelijk.

In 1964 presenteerde Jef Contryn zijn droom: Een stad bouwt een poppentheater, een ambi-

tieus plan om van Mechelen het kloppend poppentheaterhart van België te maken.

Contryn betrok de hele stad (conservatorium, academie en technische scholen) bij het

productieproces. In hetzelfde jaar werd zijn droom bewaarheid en kreeg zijn theater

Het Mechels Stadspoppentheater eindelijk erkenning van de stad.

In 1975 kwam het theater terecht in de Kapel van de Heilige Geest tegenover de Sint-

Romboutskathedraal. Vanaf toen kon men beschikken over een volwaardige theaterin-

frastructuur, repetitieruimtes, archiefruimtes, enz.

Louis’ zoon Paul Contryn zette als scenograaf de poppentraditie van zijn vader en

grootvader voort. Het aantreden van Willem Verheyden, de nieuwe directeur van het

theater, bracht meteen een aantal veranderingen met zich mee. Het Mechels

Stadspoppentheater werd DE MAAN, als naam een knipoogje naar de Maneblussers, de

bijnaam voor de Mechelaars, maar tevens een lichtgevend object dat je vanaf de aarde

kan zien, ver weg in de hemel, elke nacht anders, waar je ook bent… Een poëtische

naam voor een magisch project.

In de beeldtaal van DE MAAN worden speelse, dynamische en inventieve verhalen ver-

teld die niet alledaags zijn en bovendien op verschillende niveaus toegankelijk zijn.

Daarbij wordt het publiek geconfronteerd met nieuwe inzichten in een wereld van flu-

welen fictie of harde realiteit. Materie en vorm betekenen een absolute meerwaarde om

dode dingen tot leven te wekken. Diversiteit is op alle terreinen een belangrijk

onderdeel van de communicatie en wat te Mechelen gecreëerd wordt, vindt ook

zijn publiek in de talrijke cultuurcentra die Vlaanderen rijk is. DE MAAN is

geen geïsoleerd theater. Door een grote betrokkenheid met het algemeen

socio-cultureel gebeuren in de thuishaven Mechelen en door samenwerking met

andere erfgoed- en cultuuractoren, is DE MAAN een waar cultuurhuis.

6Confrontaties
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Het Firmamant is een door het Decreet Volkscultuur (1998) erkende koepelorganisatie.

Zij ontsluit het medium figurentheater en poppenspel met bijzondere aandacht voor

het verleden – de traditie en het erfgoed – en de actuele invulling en beleving ervan.

Het Firmament vervult in Vlaanderen een documentaire opdracht op het terrein van het

poppenspel en het figurentheater. Bovendien wil het de behoefte, de haalbaarheid en de

wenselijkheid van een interactief erfgoedcentrum (museum) omtrent het figurentheater

onderzoeken.

Deze tentoonstelling Confrontaties in het figurentheater is de voorbode van een museale

werking van Het Firmament. Via De School, een onderdeel van Het Firmament, wil de orga-

nisatie de relevantie van het figurentheater in de kijker zetten en dit levend erfgoed voor

een breed publiek toegankelijk maken. De School (foto’s onder) zal gedurende het

schooljaar 2005-2006 het thema Confrontaties centraal stellen in verschillende cursuspak-

ketten. Confrontaties in het figurentheater wil dan ook een ode zijn aan de rijke geschiedenis

van DE MAAN en Het Firmament.

7Confrontaties
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Jef Contryn bracht van Brussel (vóór

de oorlog) wekelijks stangpopjes mee

naar een Luiks model. De popjes

waren ongeveer 30 cm groot, een-

voudig gesneden met een summier

kleedje en voorzien van één ijzer-

draad in de kop. Jef Contryn liet ze

maken op bestelling. Hij wilde name-

lijk een paar stukken van zijn vriend

Michel de Ghelderode, nl. De moord op

de onnozele kinderen en De Passie van ons

Heer opvoeren. De stukken werden

nooit opgevoerd en de poppen

belandden in Het Spelleke van Ten

Boete, het theatertje van zijn zoon

Louis, die het bespeelde met enkele

kameraadjes. Daarmee was het pop-

penspelavontuur begonnen! 

Het tienergezelschapje speelde in de huiskamer, in een Mechels zaaltje

en op uitnodiging in een parochiezaal in Ternat Mieke Mizerie en De leeuw

van Vlaanderen. De poppen zijn door hun eenvoud heel interessant. Het

hoofd en de romp zijn gemaakt uit één stuk hout. De benen zijn plank-

jes die scharnieren in een ijzer dat onder het lijf geplooid is. Alleen de

hoofdfiguur, Tchantchès, heeft benen met knieën. De armen zijn gemaakt

uit geplooide stof die, samen met de elementaire kostuumelementen,

op de romp zijn vastgespijkerd. Op het einde van de mouw is een rond

stukje hout bevestigd, dat het handje voorstelt. De Jezusfiguur en de

pastoor hebben, net als vrouwen, rokken. Koningen daarentegen heb-

ben een harnas. Hun bovenlichaam is niet aangekleed maar gebeeld-

houwd en vervolgens met zilverkleurige verf bedekt. Koningen in

Luikse poppentheater dragen een korte rok.
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Tegenover Het Spelleke van Ten Boete plaatsen we figuren van Het Spelleken van Ulenspiegel.

Dit theatergezelschap maakte gebruik van wat men ‘klassieke marionetten’ kan noemen.

Ze zijn 60 cm groot en kunnen de basisbewegingen van de mens nabootsen. Erg soe-

pel zijn ze niet. Zo draaien de hoofden bijvoorbeeld erg stroef. De benen maken mooie,

gracieuze bewegingen maar kunnen niet gespreid worden. Deze marionetten kunnen

gaan zitten maar niet hurken. De armen zijn uit textiel en beweegbaar. De poppen wer-

den voornamelijk gebruikt in ‘praatstukken’ met weinig actie.

Twee prachtige voorbeelden van marionetten zijn Bastien en Bastienne, hoofdrolspelers

van het gelijknamige zangspel van W.A. Mozart. De artistieke leiding en de enscenering

lagen in handen van Fritz Wortelmann. Beide poppen zijn de fraaiste en best bewaarde

uit de reeks. De beeldhouwer ervan was Willem Van Aerden (1912-2000), die zijn

opleiding had genoten aan de Mechelse en Brusselse Academies voor Beeldende

Kunsten en later leraar aan de Academie van Brugge werd. Bastienne is een herderinne-

tje. Haar kapsel en bloemstukje zijn eveneens gebeeldhouwd. Ze heeft een wat overdre-

ven make-up. Bastienne ademt verfijning uit met haar fijne armpjes en handjes. Ze kan

een kushandje vragen, wat mogelijk gemaakt werd door een extra draad aan de pols.

Haar herderinnetjeskledij is lekker pittig met de blauwe strepen op haar roze rok. Haar

tegenspeler, Bastien, is een stadsjongen. Omdat de rol in deze opera door een alt gezon-

gen werd, heeft hij eerder vrouwelijke trekken. Hij draagt zijn haar lang, wat dit ken-

merk nog versterkt. Zijn kapsel en slap hoedje met pluim zijn, evenals bij Bastienne,

gebeeldhouwd. Hij is geschminkt als de acteurs van toen. Bastiens fluwelen jasje is don-

kerblauw. Merkwaardig genoeg zijn de handen een tikje te groot. Vermoedelijk zijn deze

niet het werk van Willem Van Aerden.

9Confrontaties



Omdat het spelen met marionetten omslachtig is en een

hele omkadering vereist (het transport ervan is dan ook

een delicate zaak), gaf Hopla de voorkeur aan de handpop.

Al tijdens de oorlog wist Jef Contryn dat kinderen het vin-

nige spel van de handpop verkozen boven de rustig-poëti-

sche marionet. Jef Contryn kreeg een aantal poppen van

de marionettenspecialist Harro Siegel (1900-1986). Dat

was zijn eerste kennismaking met de handpop. Sedert 1949

gaf Siegel, die jarenlang marionetten had gemaakt, hun

mechanisme had verbeterd en tal van poppenspelen en

kleine opera’s had geënsceneerd, les in poppenspel aan de

“Brauschweiger Werkkunstschule”. Hij speelde met zijn

studenten in binnen- en buitenland.

Harro Siegel was de geestelijke vader van de Week van het

internationale poppenspel in Braunschweig (1957) waar voor

het eerst verschillende tendensen van het poppentheater

en ook theaters uit Rusland aan bod kwamen. Het poppen-

spel was voor Siegel geen hobby, maar een doel op zich.

Zijn poppen worden wereldwijd als het neusje van de zalm

beschouwd.

De poppen die Het Firmament van Harro Siegel (foto’s

links) bezit, zijn kopieën (in kunststof en in hout) die tij-

dens de Tweede Wereldoorlog gemaakt werden. Het

Nationaal-Socialisme moedigde het ‘volkseigen karakter’ in

de kunst aan.

Harro Siegel had een reeks gemaakt met de bedoeling die

op grote schaal te verspreiden in scholen, bij jeugdbewe-

gingen en voor iedereen die in het poppenspel geïnteres-

seerd was. De reeks omvat o.a. een Kasper, een Gretel, een

grootmoeder, een dame met zwart hoedje, een rover, heks, kok en lakeien, een koningin, een prin-

ses, koningen en duivels. Daarnaast is er een politieagent, een jongetje, politieke figuren en

een karikaturale voorstelling van een jood. Deze laatste pop bracht Siegel na de Tweede

Wereldoorlog in nauwe schoentjes.

Het is duidelijk dat Harro Siegel baanbrekend werk heeft verricht. Zijn poppen waren

voorbeelden voor andere poppenmakers als Till Kock (zie verder). De kostuums zitten

nog steeds erg goed op de hand. Harro Siegel had poppen met twee soorten handjes:

gewone met gesloten vingers, en voor tovenaars en duivels handjes met gespreide vin-

gers. Deze laatste zijn wat onhandig bij het oppakken van iets. Een nadeel van zijn figu-

ren is dat ze een starre mimiek hebben en te veel ‘bovenblik’ hebben waardoor de spe-

ler de pop vooral naar beneden moet laten kijken. Harro Siegel was in de eerste plaats

een marionetten-bouwer. Spel en dramaturgie vond hij minder belangrijk.

De poppenspeler Wim Verreydt

(links foto) ging als kind naar dezelf-

de lagere school als Louis Contryn.

Al vlug liet Jef Contryn hem kinder-

rollen spreken in zijn radioprogram-

ma Het Jeugduur. Wim leende zijn

stem aan Het spelleken van Ten Boete.

Samen met zijn zus Johanna speelde

hij als poppenspeler ook in Het

Spelleken van Ulenspiegel. Tot in de

jaren 50 speelden beiden ook voorstellingen voor kinderen

in een theatertje dat broer Jan gemaakt had. De figuren

waren: Tijl, koning, ridder, duivel, boer (foto rechts) en een

prins. De ontwerpen waren van een jonge student, de late-

re illustrator en fotograaf Jan Pettens. Ze werden uitge-

voerd door Jacques Peeters, die ook voor Ulenspiegel de

koppen sneed.
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Omdat de voorstelling van Bastien en Bastienne niet erg lang duurde, kwam er na de pauze

een tweede deel: de middeleeuwse klucht Nu Noch. Hiervan bestaan nog vele foto’s,

maar de poppen zelf ontbreken. Veel later, toen Hopla de handpop onderzocht, werd

de klucht hernomen. Hiervoor werden nieuwe handpoppen gemaakt met koppen die

identiek waren aan die van de marionetten.

Gust Schools maakte de poppen voor Faust (ontwerpen boven) en Sint-Antonius (foto

midden onder). Ze zijn minder karikaturaal en organisch dan de creaties van Harro

Siegel. Bovendien zijn ze realistischer en misschien passen ze daardoor zo goed bij een

heiligenstuk of bij Faust waar hemel en hel niet ver weg zijn. De gladde gezichten doen

aan wassenbeelden denken. Gust Schools maakte ook de eerste Tijlpop (rechts boven)

naar een ontwerp van Miel Lenssens (°1926), de ontwerper van de BRT-televisiereeks

Tik-Tak. Lenssens deed de beeldregie van verschillende poppentheaterstukken van het

Mechels Stadspoppentheater.

De poppen uit Faust zijn: Faust (onder links), Hansworst, Wagner, Hertog van Parma,

Hertogin van Parma, Student 1, Student 2, Mefistofeles, Duivels (o.a. Uriaan en een duivel met een

vogelgezicht) en Sint-Antonius met zijn varken. Sint-Antonius is een heilige met een vlas-

baard. De pop zit goed op de hand. Hij kijkt een beetje strak en

stuurs maar toch aandoenlijk. Het varken is een schattig, realis-

tisch dier met een middenlijf in een opgevulde katoenen buis, dat

maar weinig beweging toelaat.

Met de komst van de professionele poppensnijder Till

Kock (°1915) veranderde er veel voor Hopla en het

latere Mechels Stadspoppentheater. Hij maakte reeksen

figuren op bestelling, ook op kinderformaat. Het

waren de klassieke figuren: de hofdame, de

koning, de prinses, Tijl, Manneke Maan, dieven,

duivels, enz. Zijn figuren zijn grappig, goed-

lachs en vakkundig gemaakt. In 1948 maakte Kock

zich in het tijdschrift Der Puppenspieler aan beroepspop-

penspelers bekend onder de naam “Holsteinisches

Kasperle”. Dit betekende het begin van zijn carrière als

poppensnijder. Tussen 1951 en 1953 sneed hij de poppen op de heel specifieke wijze

van Max Jacob.

Hopla ging meer voor kinderen spelen en bijgevolg maakten ook dieren hun opwach-

ting. Bij de Hohnsteiner (het theater van Max Jacob) had men een hond ontwikkeld met

een beweegbare onderkaak. De vingers van de speler zaten in het kopgedeelte en de

duim in de onderkaak. De oren van de hond waren gemaakt van namaakbont en ver-

stopten zo de bevestiging van het kleed waaraan de twee voorpoten bevestigd waren.

Deze hond kon zowel blaffen en bijten als zijn voorpootjes op de speelplank leggen.

Dit zorgde voor een geweldig succes… Naar dit systeem werden ook een ezel, een koe

en nog een paar andere figuren gemaakt. Dierpoppen betekenden een verademing in

die dagen, ook al waren het soms misbaksels. Soepele materialen en elastische stoffen

waren er nog niet. De olifant heeft een slurf van stukjes hout die, zoals een kralensnoer,

op een draad zitten.
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Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Jef Contryn een Reinaart de Vos-handpop

(foto links) van Jan Brugmans, een pionier in de poppenwereld. Brugmans ver-

vaardigde zijn poppenkoppen in papier-maché. Ze werden beschilderd en kregen

als kapsel bont. Poppen in papier-maché werden niet altijd voor ‘vol’ aanzien.

Echte theaters hadden immers houten acteurs! Toch bleef Brugmans met papier-

maché werken. De handen van deze poppen waren altijd van wit katoen gemaakt.

Ook het paddenstoelpoppenkastje was een idee van Jan Brugmans. Decennia lang

werden zijn pedagogische aanpak en het werken in papier-maché gecultiveerd.

Voor de Hopla-versie van Reinaart de Vos,

op tekst van Gerard Walschap, vroeg Jef

Contryn de karikaturist Pil (Joe

Meulepas, °1915) om de ontwerpen

(foto rechts) voor de poppen te maken.

Dit werd een schot in de roos en Pil zou

jarenlang voor Hopla en het Mechels

Stadspoppentheater werken. Till Kock was

dol op de ontwerpen van Pil en zijn uit-

voeringen waren steeds zeer geslaagd.

Alle dieren van Reinaart de Vos waren

handpoppen, dieren die rechtop liepen

en handen hadden. Pil tekende dieren die

onmiddellijk hun karakter prijsgaven.

Het kleurenpalet van Pil was zeer bont.

De das is bijvoorbeeld zwart, wit en

groen! De lijnvoering is krachtig met hier

en daar een zwart accent zoals bij de oren

van Reinaart. De toeschouwer kan deze

figuren niet bekijken zonder te glimla-

chen om de burgerlijke, domme blik van

Bruin de beer of de vlechtjes van

Reinaardinneke, de vrouw van Reinaart.

Toen Gerard Walschap deze voorstelling op televisie zag, inspireerde ze hem tot het

schrijven van Piet met de houten kop (foto’s rechter bladzijde). Dit stuk is een satire op de

oorlog en zijn gevolgen. De Franse keizer Napoleon geeft een medaille aan Piet, zijn

‘beste invalide’. Deze brave borst heeft geen houten been of arm maar een houten

hoofd, een bol. Piet de soldaat is erg populair omdat men met zijn hoofd kan kegelen.

Hij is verliefd op Marieke. Om haar aandacht te trekken zet hij een wassen kop op zodat

hij mooier voor de dag komt. Wanneer deze kop smelt, weet Piet dat hij altijd alleen zal

blijven. De combinatie Walschap-Pil werkte perfect. Pil was jarenlang politiek karikatu-

rist. De poppen van Piet met de houten kop vormen een hele mooie reeks. De invaliden

zijn tegelijkertijd grappig en schrijnend. Napoleon heeft een groen hoofd. Later zou Pil

zich nog verder laten gaan op kleurgebied. Het houten hoofd van Piet is inderdaad niet

meer dan een gewone houten bol. Hij kan hem echt afzetten: de pop buigt naar de

speelplank, legt zijn kop neer en staat recht. Resultaat: ‘pop zonder kop’, politiek pop-

penspel pur sang dus.

Pil (links op foto linksonder met familie Contryn) was

cartoonist, journalist en kunstcriticus. Hij bracht de

meeste tijd door in Brussel. Daar tekende hij al heel

jong voor verschillende studentenbladen en ontwierp

verschillende affiches. Zijn eerste politieke cartoon

verscheen in De Standaard in april 1947. Tezelfdertijd

maakte hij verschillende stripverhalen voor Ons Volk.

Hij begon zijn satirische column “Met Pijl en Pen

door de Week” in Het Nieuwsblad. In 1957 creëerde hij voor De Standaard de beroemde

figuur Meneerke Peeters. Voor het poppentheater Hopla en het Mechels Stadspoppentheater

maakte hij een honderdtal ontwerpen voor poppen en decors en voor kaftillustraties

van verschillende nummers van het vaktijdschrift Het Poppenspel.

De Duitse Annie Arndt was de vrouw van Friedrich Arndt. Ze maakte de Hohnsteiner

poppen volledig in textiel maar ze werkte ook voor Hopla. Haar poppen waren erg groot

en schattig, zoals de hond. Meestal speelden ze in korte solo-stukjes. Arndts leeuw is een
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voltreffer. Deze koning der dieren is gemaakt van okerkleurig fluweel en heeft manen

van namaakbont en wol. In zijn ogen verdrink je!

Van Paul Contryn vind je ook figuren met koppen uit spons voor Jan Pekelharing (1988)

van Mathijs Keldermans, een parodie op de middeleeuwse straatpoppenkast. De voor-

stelling was een onderdeel van de viering “Driehonderd jaar Maneblussers”. De pop-

pen uit Koning zonder Kroon (2003), in een theaterbewerking van Fernand Verreth, bevat

handpoppen gemaakt uit piepschuim, beplakt met kraftpapier. Het mooie van de figu-

ren is dat ze allemaal zijden kleren dragen. Ze speelden in en rond een bakfiets met één

acteur die als personage – hij speelt de rol van koning – zijn eigen verhaal opnieuw

beleeft.
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Hopla besefte al vroeg dat de kracht van de pop in de beweging schuilt.

Er werd in die tijd geëxperimenteerd met objecten en korte muzikale

stukjes die een eigen leven leidden zoals Peter en de Wolf (1965).

Weer werd Pil gevraagd om de ontwerpen te maken. Met veel verve zette

hij enkele Russische types neer: de jagers en de grootvader, voorzien van lange

baarden en wipneuzen, en Peter (foto links) zelf. De dieren gaven proble-

men. Elk dier heeft namelijk een andere motoriek. Figurentheater is op

zijn best als je kan suggereren. Menselijke handpoppen hebben geen

benen achter het scherm maar het publiek denkt ze erbij. Dieren dragen

geen kleren, dus hoe los je dan het ‘potenwerk’ op? Hout en vilt zijn

prima materialen maar geven een stroef resultaat. De eend bestond uit

twee delen: een lichaam met in de hals een kop die kon ronddraaien. Het

dier kon dus wat waggelen, naar links en naar rechts kijken maar nooit de

bek tussen zijn veren steken of echt kopje-onder duikelen. De wolf was

zoals de hondenpoppen gemaakt maar de poten waren te nadrukkelijk

aangezet. Ook bij de kat gaven de poten problemen.

Bij Peter en de Wolf en Piet met de houten kop zijn de menselijke figuren drie-

dimensionele versies van hun tweedimensionale ontwerpen. Pil maakte

per personage één tekening. De nadruk lag daarbij op het hoofd. Till

Kock had daar als uitvoerder genoeg aan. Pils ontwerpen zijn zéér nauw-

gezet uitgewerkt. Pas als je de ontwerpen naast de poppen legt zie je hoe

de kleuren, vormen en stofmotieven gelijk zijn. Maria Contryn, de vrouw

van Jef, zocht dagenlang in textielwinkels naar precies dàt juiste motiefje.

Pil merkte op dat, als poppen in close-up werden gefilmd voor de televi-

sieopdrachten van Hopla, hun expressie star werd, dat de ogen en mon-

den niet bewogen, alhoewel de figuren in een zaal levend over kwamen.

Op het scherm verloren ze echter hun vitaliteit. Hij zocht naar een oplos-

sing. Hedendaagse materialen als rubber werden toen nog niet gebruikt.

Koppen moesten méér suggereren en toch het groteske niet verliezen.
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Het Esbattement van de Appelboom (1965)

(foto hiernaast) van Herman Teirlinck

werd voor volwassenen uitgebracht met

staafpoppen. Pil had de lichamen min of

meer menselijk gehouden maar toch

waren de gezichten monumentaler.

Monden werden helemaal weggelaten en

de ogen hadden geen pupillen. Oren en

neuzen bewogen minder, dus die konden gerust blijven. Wenkbrauwen gaven de gezich-

ten nog een beetje mimiek. De duivel en de dood hadden een gezicht als een uitgerekte

boon. De duivel kreeg daardoor de vorm van een ware Mephistofeles. De dood met zijn

kale kop en open ogen droeg een gewaad met zwart-witte slierten die de ribben sugge-

reerden. God leek wel een lieve opa met een baard van watten. Over zijn witte jurk had

hij een poncho aan in de kleuren van de regenboog. Till Kock heeft veel plezier gehad

aan deze figuren en dat voel je. Ze zien er na veertig jaar nog steeds nieuw en fris uit.

Bij de productie van Faust (door Yvonne Van Eylen) ging Pil nog een stapje verder. De

figuren waren veel hoekiger. Onder de neuzen, en die waren niet klein, bleef een stuk-

je wit. Geen mond, geen kleur. Hier heeft Pil zich met kleuren kunnen uitleven. De

poppen werden in het nieuwe materiaal ‘piepschuim’ gemaakt. Daardoor konden ze

zeer groot uitgevoerd worden. De poppen voor A Trumpet for Nap (naar Tankred Dorst)

(foto onderaan) door Fé Van Ransbeeck, zijn ook zo groot gemaakt. Het is een verhaal

over een gewone jongen, Napoleon geheten, die de hele maatschappij in de ban brengt

van zijn tovertrompet, met als gevolg dat de financiële wereld instort. Grote bolle hoof-

den met bijna geen expressie. Personages bepalen hun individu door hun kapsels.

Neuzen zijn er niet, wat de figuren geen profiel geeft. Pil is hier op zijn best, met

schreeuwende telefonerende gezichten, een koersafroeper die als een ballon lucht ver-

liest en de heren van een platenfirma met een plat gezicht van een langspeelplaat. De

schitterende figuren van de politiemannen met als hoofd een grote kepie (foto linkson-

der), de beursmannen met hoeden als tralies. Deze figuren maakten de productie

beroemd.
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Een latere versie van Peter en de wolf (foto’s rechts) werd in 1999 door DE MAAN gecreëerd

in een regie van Fernand Verreth en met figuren van Paul Contryn. De live verteller kon

het verhaal stimuleren of de muziek laten spreken. Hij was ook de figurenspeler van grootva-

der en het vogeltje. Al de andere figuren werden door één speler gemanipuleerd. Er werd

opnieuw voor handpoppen gekozen: soepele figuren in elastische stof. Peter is hier een grote

handpop met benen. Het hoofd, mousse met textiel, is groot omdat hij moet passen bij groot-

vader. Peter heeft veel rekwisieten. In het begin speelt hij met blokken en treintjes. Hij leest

een boek en jongleert later met een lasso. De handpoppenspeler heeft een hand vrij om de

objecten vast te houden. De eend en de kat komen samen in beeld. Ze zitten elk om een hand

van de poppenspeler met de kopjes op de duim. Het lijf van de eend is gevormd door de vin-

gers van de speler. Bij de kat zijn de vingers haar poten. Het nadeel is dat ze enkel van links

naar rechts kan stappen, maar ze kan wel gaan zitten en zich wassen. Haar kopje kan reik-

halzend het vogeltje begluren. Grootvader is een grote, soepele figuur in textiel, het hoofd wordt

achteraan vastgehouden. De voeten van de speler zitten in de voeten van grootvader als een

soort pantoffels. Hij kan dus over de scène stappen. De wolf is niet zozeer een grote wilde

hond, maar een gevaarlijk monster. Zijn fel blauwe kleur speelt een bijzondere rol. Het kleu-

renpalet van de scenografie is fel geel, oranje en oker met veel blauw. De wolf komt magisch

en bevreemdend over wanneer hij uit de diepte opduikt.

De muziek van Prokofiev is onverwoestbaar maar de dramaturgie maakt het de beeldenma-

kers niet gemakkelijk. Sommige handelingen duren lang, andere zijn zó voorbij. Het was en

is dus niet eenvoudig om de beweging boeiend te houden. In de eerste versie stonden de

concrete decors op één lijn opgesteld. Het publiek moest de actie meevolgen in simultaan-

theater.

De tweede versie speelt niet in een kast met voor het publiek verborgen spelers. De poppen-

speler is hier zichtbaar in een buizenconstructie met afgeplatte bollen die een abstract decor

vormen. In deze versie wordt ruimtelijkheid gesuggereerd door plots met kleinere figuurtjes

te spelen. Zo blijft het publiek alert. Het moet per slot van rekening steeds nieuwe codes in

de voorstelling ontcijferen.
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El retablo de maese Petro (foto rechts), oftewel ‘De poppenkast van meester Petrus’,

een zangspel van de Spaanse componist Manuel de Falla, was een voorstelling

door poppentheater Hopla in 1959. Op de foto zie je van links naar rechts: Maria

Contryn, Rosalie Verbruggen, Jef Contryn, Frans De Smedt, Jozef Verbruggen,

Louis Contryn en Willy Verbruggen.

Het behandelt een fragment uit Don Quichot van Miguel de Cervantes en is opge-

vat voor acteurs/zangers en poppen. Een zekere R. Vizet maakte de ontwerpen

voor de poppen en de decors. Louis Contryn gaf de voorkeur aan de staafpop

omdat die het best de theatrale bewegingen kon uitvoeren die pasten bij het

episch karakter van de tekst. De poppen werden uitgevoerd door Till Kock vol-

gens het systeem van de eerste staafpoppen. Terwijl de ontwerpen eerder vaag

waren, heeft Kock de gezichten karakter en een edele lijnvoering gegeven. De lij-

ven en ledematen werden uitgevoerd door Willy Verbruggen en de kostuums

door Rosalie Verbruggen. Beide waren ruim veertig jaar aan de Mechelse pop-

penwereld verbonden.

De staafpoppen van El Retablo zijn de sierlijkste en best gevormde figuren uit de

hele collectie. Ze zijn door hun zeer lange armen niet gemakkelijk te manipule-

ren. De fysionomie van de staafpoppen stemt overeen met de lichamen van

mensen. Door het inwendig mechanisme te manipuleren krijgen de figuren zeer

menselijke trekken. Dat maakt hen zeer interessant om te bewegen.

Omdat de productie, op een paar proefvoorstellingen na, alleen op de televisie

werd uitgezonden, hebben deze poppen weinig gespeeld. Het werd opgevoerd

met een live-orkest, met zangers en acteurs in een groot decor. In 1970 werd de
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figuren van El retablo nog een tweede leven gegund (foto rechts boven). Met aanvulling

van enkele nieuwe figuren werd de reeks opnieuw gebruikt in Aladdin en de Wonderlamp

naar Nina Gernet. In 2004 kwamen ze nogmaals tot leven in Aladdin (kleurfoto’s),

gespeeld door cursisten van de meesterklas van Het Firmament die dit stukje erfgoed

weer springlevend maakten in een geactualiseerde tekst van Jelle Van Rossem.

Zoveel poppenspelers (zestien!) en live-muzikanten (vier) bijeen in één voorstelling was

in Vlaanderen nimmer vertoond! Er werd niet achter een scherm gespeeld. De manipu-

latietechniek werd voor het publiek zichtbaar gemaakt. Omwille van hoofdzakelijk artis-

tieke, maar ook technische en praktische redenen, maakten we geen gebruik van de

decors van Albert Vermeiren. Dit versterkte de suggestie. De belichting zorgde ervoor

dat de aandacht volledig naar de figuur uitging. Door te jongleren met filmische ingre-

pen veranderden we de zichtpunten. We speelden met perspectieven of zoomden in op

aparte beelden.
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Albert Vermeiren (1922-1989) richtte in 1939 zijn marionettentheater Nele

op, één van de belangrijkste theaters uit Gent. Tijdens zijn studies aan de

Gentse Academie voor Schone Kunsten, waar hij later zelf leraar zou wor-

den, bezocht hij met zijn klas het Museum voor Folklore. Daar zag hij de

poppen van ’t Spelleke van de Muide. De studenten kregen de opdracht een

eigen pop te creëren. Dit groeide uit tot het maken van een volledige voorstelling. Naast

scenograaf was Vermeiren de belangrijkste acteur-poppenspeler en schrijver. Zijn voor-

liefde ging uit naar sprookjes en legenden. Nadat op verschillende locaties was gespeeld

belandde Nele in 1952 uiteindelijk in de Vlaanderenstraat. Hier speelde men in een knus

versierd theatertje met banken, waar honderdtwintig personen konden plaatsnemen.

Albert en zijn zoon Misjel Vermeiren ontwier-

pen ook talloze decors voor het Mechels

Stadspoppentheater (foto: v.l.n.r. Louis Contryn,

Albert, Misjel en Simonne Vermeiren). Beiden

gaven ook cursussen over decorbouw aan de

School voor Poppenspel (nu Het Firmament) te

Mechelen. Terwijl vroeger het accent lag op het levende spel van de handpop, waarbij

rekwisieten belangrijk zijn, ging nu de aandacht naar het volledige beeld.

De eerste scenografie was Aladdin en de Wonderlamp. De mooie, elegante

staafpoppen waren nieuw voor het kinderpubliek. De decors bestonden

niet langer uit een geschilderd doek maar uit echte gebouwen, bomen en

rotsen waarin of waartussen de poppen konden rondlopen als in een

levend prentenboek. (zie zwart-wit foto op linker bladzijde)

Albert Vermeiren was fantastisch in het uitbeelden van de verhalen uit 1001

nacht. In deze Oosterse sprookjes van Ali Baba, Aladdin en Maaroef kon hij

zich het best uitleven. De meeste decors van deze voorstellingen bestaan

nog altijd. Met enkele vlekken en penseelstrepen kon Vermeiren een plat

vlak reliëf en diepte geven. Het creëren van een zuil in marmer of een eeu-

wenoude poort was voor hem geen enkel probleem.

Bij de productie van De Gelaarsde Kat (1970) moest er een koets door

het landschap rijden. Tony Massant, die de decors uitvoerde, ontwierp

een lopende band, een soort railsysteem waarover de decorelementen

konden rijden. Oorspronkelijk bestond het geheel uit twee banen, één

voor en één achter de poppen. Vooraan waren de stukken uitgevoerd

in drie dimensies, achteraan waren ze vlak. Toen het theater in 1975

naar de huidige zaal verhuisde, moest, wegens plaatsgebrek, de rail in

een grote ellips gelegd worden. Zo konden de decors blijven rondrij-

den. Grotere stukken werden op een trek of lift bevestigd. Door de

snelle decorwisselingen werd de handeling nooit lang onderbroken. Omdat in die dagen

succesvolle producties na zeven jaar werden hernomen, leek het wel alsof Albert

Vermeiren nooit helemaal weg was uit het Mechels Stadspoppentheater.

Nu Het Firmament bijna alle poppen van het marionettentheater Nele in zijn

bezit heeft, alsmede een schat aan rekwisieten, is het mogelijk om de evolutie

van Nele te onderzoeken. Met een scène van 1.80 m breed en 0.70 hoog werk-

te Nele met zeer verfijnde marionetten die 40 à 45 cm hoog waren. De reek-

sen waren oorspronkelijk in hout gekapt maar later ging men over op houtpasta. Zeer

opvallend zijn de kleuren: soms heel sober, maar meestal fris en fel. Elke nieuwe pro-

ductie kreeg zijn eigen poppen en zijn eigen kleurencombinaties. De hoofdrol lag even-

wel bij het decor. Telkens als het gordijn openging, voelde je de verraste reacties van de

toeschouwers. De scène-opening was tamelijk klein, maar optisch leek dat zo niet.

Albert Vermeiren was een meester in het scheppen van sfeer met minimale middelen.

De uitgekiende belichting maakte het decor nog ruimtelijker. Door verschillende ver-

hoogjes en trappen konden de marionetten de hele ruimte bespelen. Tijdens de decor-

wisselingen ging de handeling verder of werden aankondigingen gedaan met staaf-,

stok- of handpoppen vanuit een soort orkestbak, ‘de gracht’ genoemd. Van dichtbij was

het een plezier alle kleine details te zien. Mensen die een voorstelling op televisie zagen

konden niet vermoeden dat alles zo piepklein was uitgewerkt. Misjel Vermeiren ont-

wierp al vrij jong twee decors voor het Mechels Stadspoppentheater: Pinokkio (1971) en Tijl

in Wonderland (1984). Zijn stijl is kleurrijk en zwierig. Voor de voorstelling van Tijl en de

Hukkelpukkelshow (1980) leefde hij zich uit in Jugendstil-krullen en art deco-vormen.
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Bij het maken van figuren is de keuze van het materiaal waaruit de figuur wordt

samengesteld ontzettend belangrijk. De materie vertelt immers veel over de inhoud.

Paul Contryn (°1961) maakt zijn poppen en figuren zelf. Hij behaalde in 1985 het

diploma hoger kunstonderwijs, toegepaste grafiek aan het Sint-Lucas-Instituut te

Brussel. Intussen reikt de carrière van Paul in het Mechels Stadspoppentheater en

DE MAAN langer dan welke van zijn voorgangers ooit. Hij is de vaste huissceno-

graaf van DE MAAN, voorzitter en docent van Het Firmament. Figuren zijn moei-

lijk te presenteren in een tentoonstelling, omdat ze ontworpen en gemaakt werden

voor een welbepaalde actie in een productie. Voor historische figuren geldt dat min-

der dan voor hedendaagse, die zonder hun theatercontext nauwelijks functioneren.

Het is dan ook altijd een beetje ontgoochelend om de figuren te zien zonder dat ze

gemanipuleerd worden door een acteur. Marionetten, hand- en staafpoppen kun-

nen veel gemakkelijker zonder hun theatrale context geëxposeerd worden.

Paul werkt samen met naaisters en schrijnwerkers, maar houdt het maakproces vol-

ledig zelf in handen. Hij houdt van afwisseling in materiaal, vorm en inhoud. Als

het nodig is, tekent hij een plan voor een mechanisme. Hij gebruikt geen echt ont-

werp als communicatiemiddel, maar verschillende schetsen. Figuren krijgen gestal-

te tijdens het constructiewerk. Het grote contrast in het werk van Paul is misschien

het feit dat hij vroeger als een kameleon zich telkens aanpaste of inpaste in het gro-

ter geheel terwijl hij tegenwoordig zelf als scenograaf – wars van conventies – zijn

eigen ding schept. Figuren die Paul maakt zijn geen imitaties van mensen. Een pop

kan meer. Anders is een pop niet relevant.

Paul Contryn opteert graag voor soepele figuren in textiel, rubber of schuimrub-

ber. In ieder geval zorgt hij ervoor dat de figuren goed doordacht zijn en gemaakt

in functie van de bewegingen die ze dienen te maken. Het worden daardoor figu-

ren van vlees en bloed. Figuren die lijken te ademen. De acteur hoeft er enkel nog

de levensadem in te blazen.
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Mousse, oftewel schuimrubber, is een ideaal figurentheatermateriaal waarmee je snel

resultaat boekt. Je kan er niet zo gedetailleerd in werken als in hout. Hout was lange tijd

niet weg te denken in poppentheaters. Tegenwoordig treden figurentheaters vaak op in

grote cultuurcentra, zodat de figuren letterlijk moeten meegroeien met de grootte van

de zaal. Voor een figurentheater zijn houten koppen ongeschikt omdat de vereiste

grootte ze te zwaar zou maken. Piepschuim is een perfect materiaal als het verstevigd

wordt. Mousse of schuimrubber is flexibel en licht. Met elastisch textiel bekleed of

overtrokken geeft het mooie, kleurige effecten (zie de poppen van Peter en de Wolf).

In 1996 speelde het Mechels Stadspoppentheater, in een bewerking van Gode-Liva Uleners,

Alice en Alice in het Land van Verwondering (zwart-wit foto’s) van Lewis Carroll. De figu-

ren waren uitgevoerd in naakte mousse. De oranje en witte mousse kreeg hier en daar

slechts een kleuraccent. De figuren zijn uit grote blokken gehakt. Belichting en afstand

maakt ze glad. Alleen van dichtbij zie je zaagribbels. Oorspronkelijk waren deze figuren

bedoeld voor zwart theater (dit is een verbluffende theatervorm waarbij de figuren

bewegen in een lichtgordijn, terwijl de spelers volledig in het zwart zijn gehuld en ook

de speelruimte verder geheel zwart gehouden is). De productie van Het Firmament, in

2005 (kleurfoto’s), koos voor een bewerking van Stefan Lernous en gaf de personages

meer leven en licht. Poppenspelers manipuleerden hier zichtbaar de poppen. Ze droe-

gen witte jurkjes zodat iedereen eigenlijk een beetje Alice werd. Met zijn eigen fysiono-

mie en individualiteit werd elke speler één met de anderen, zoals je kan zien op de foto’s

op pagina 2 en 3 en hiernaast. De voorstelling kreeg daardoor een fris karakter en auto-

matisch lag het accent bij de figuren. Het grote probleem met de mousse figuren van

Alice is echter dat ze maar twintig jaar meegaan, zeker als ze niet bekleed zijn. Veel dra-

ken en slangen zijn zo al verloren gegaan.

Sneeuwwitje (2005) en Peter Pan (2005, foto links) bevatten enkele figuren die uit mousse-

plaat zijn gemaakt. Als de figuren er eenmaal zijn, is het net alsof ze er altijd geweest

zijn. Maar er is heel veel denkwerk nodig vooraleer je een figuur begint te maken. De

meest soepele en simpele figuren zijn daarom maar al te vaak die waaraan Paul Contryn

in zijn hoofd het langst geknutseld heeft.

Paul moet met zijn figuren vaak opboksen tegen het sex-appeal van levende acteurs.

Figuren hebben totaal andere karakterkenmerken, ook al kunnen ze zeer verwant zijn

met mensen. Het is eigenlijk jammer dat je na de voorstelling een figuur niet kan tref-

fen op café, zoals je wel acteurs in levende lijve kan ontmoeten. Je ziet figuren na de

voorstelling niet meer terug, tenzij in je herinnering. Figuren komen tot leven dankzij

het theaterlicht of de manier waarop ze gemanipuleerd worden. Sommige figuren

weken emoties los door de materie waaruit ze zijn samengesteld. Toch kunnen figuren

ook alleen staan. In combinatie met de acteur werkt een figuur dan soms zelfs bevreem-

dend. Een acteur kan via verschillende voorwerpen of figuren een herinnering met het

publiek delen omdat we de mens en ons eigen lichaam als maatstaf gebruiken. We gera-

ken gedesoriënteerd of ontregeld als een figuur of pop de ruimte verandert. Daarom

gebruikt Paul zo veel variaties op het thema ‘groot en klein’. Poppen en decors kan je

ongestraft in verschillende formaten maken. Als figuren veel groter zijn dan de acteurs
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werkt het als een close-up. Bij vele kleinere figuren verandert

de scène in een woestijn van ruimte en kan de pop bijna ver-

dwalen. Groot en klein is niet alleen David en Goliath maar

zorgt ook voor een spel met diepte en perspectief.

Herkenbare objecten krijgen een andere dimensie in de con-

frontatie met een figuur. Een arm of een been, al dan niet arti-

ficieel, gesuggereerd of van een acteur, kunnen genoeg zijn

voor een personage. Een deel of onderdeel is immers voldoen-

de om een hele waarheid te laten beleven. Figuren zijn leuk als

ze veel kunnen, maar vaak is die ene beweging genoeg. Die

beperktheid maakt ze dan juist bijzonder. Een figuur of een

pop is een sculptuur. Een object met een rake visuele vorm is

een driedimensionele herinnering aan emoties. Een pop is een

beeld. Haar materie vertelt. De figuur is een drager van licht,

laat licht door, weerkaatst of slokt op. Het verbeelden van de

inhoud is de allereerste stap bij een nieuwe productie. Hoe

gaan de acteurs communiceren via – of met – hun figuren, met

objecten in de ruimte? Welke materialen zullen deze keer als

metafoor hun werk doen? Klassieke figuren vragen veel tijd

om te manipuleren. De speler moet zich hun bewegingspa-

troon eigen maken alsof hij opnieuw moet leren lopen of ade-

men. Denken als een danser.

Experimentele figuren geven de acteur meer de mogelijkheden

zijn vak en wezen te laten versmelten met de nieuwe figuur, de

transformatie tot stand brengen tussen ‘mens’ en ‘object’ of

het doen samengaan van ‘warm’ en ‘koud’.

In een tentoonstelling die het figurentheater als onderwerp

heeft, blijven de poppen stil, woordenloos. Zonder hun spe-

ler hebben ze immers stem noch beweging. Daarom laten we

nu drie figurentheatermakers uit DE MAAN aan het woord.

De oudste van de drie, Louis Contryn, is de zoon van grond-

legger Jef Contryn. Louis’ zoon Paul beheert, samen met de

directeur van DE MAAN, Willem Verheyden, diens erfenis.

Een gesprek over verleden en toekomst, dromen en verwe-

zenlijkingen. Kortom, confrontraties.

Wat zijn voor jullie de belangrijkste evoluties in het
figurentheater als we de geschiedenis van het
Mechels Stadspoppentheater, vroeger, en
DE MAAN nu, overlopen?

Louis Contryn (LC) – Het was de overstap van de relatief

eenvoudige stangpop naar de marionet. Dat klinkt niet alsof

het een grote evolutie is, maar dat was vroeger wél een hele

grote overgang. Maar wat mij het meest opvalt, is dat men is

overgestapt van het echte ‘poppentheater’ naar een ‘meng-

vorm’ die men ‘figurentheater’ is gaan noemen. De acteur, de

mens, speelt een uiterst belangrijke rol op de scène. Vroeger

mocht je de acteurs niet zien! Die figuren leidden een auto-

noom, eigen leven. Je kon geloven dat het wezens waren met

een eigen wil, in een eigen speciale ruimte. Tegenwoordig kan

het publiek perfect zien hoe de poppen gemanipuleerd wor-

den, waardoor - en dat is mijn mening - het toverachtige net

verdwijnt. Omdat de acteur de pop goed in de hand heeft, is

er ook veel meer mogelijk. Verder vind ik ook dat de interac-

tiviteit met het publiek is afgenomen.

Willem Verheyden (WV) – Ik ga niet helemaal akkoord met

Louis. Het hangt ervan af wat je verstaat onder ‘interactivi-
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teit’: is dat wanneer je publiek ‘ja’ of ‘neen’ roept, of precies de betrokkenheid van een

zaal vol kinderen die allemaal ‘mee’ zijn? Ik denk bijvoorbeeld terug aan het stuk Mijn

maan van Bart Moeyaert. De tekst was erg literair. Bij tekstanalyse kwamen we tot enke-

le cruciale vragen: ‘Waar gaat het over?’ en ‘Hoe zetten we dit om in beelden?’

Uiteindelijk waren de kinderen tijdens de voorstelling muisstil. Dan spreekt de betrok-

kenheid voor zich. Bij het ontstaan van het theater hier in Mechelen lag de klemtoon

heel sterk op het speltechnische. Dat had toen een haast revolutionair elan. Een voor-

stelling ontstaat vandaag de dag heel organisch, met de inbreng van iedereen. De ‘magie’

is voor mij geenszins kleiner geworden. Als een poppenspeler goed speelt, dan focust

het publiek automatisch op de figuren, en niet op de acteur! 

LC – Vandaag kan je ook veel groter werken. In tegenstelling tot vroeger, toen het pop-

pentheater echt kleinschalig was - zowel de poppen als de scène en de decors.

WV – Klopt, de figuren uit de productie Peter Pan of Roos bijvoorbeeld, zijn echt grote

figuren. Daarbij komt dat het gamma van figuren flink is uitgebreid.

Paul Contryn (PC) - Vroeger koos je als poppenspeler een bepaald type pop waarrond

je je theater uitbouwde. Je decors waren vervolgens gemaakt in functie van de pop. Je

had dus eigenlijk de verkleinde versie van een ‘groot theater’. Zo werden er bijvoorbeeld

opera’s gebracht, maar dan in het klein. Er was dus een vaste vorm, een frame, en daar-

binnen kon je echt alle stukken spelen.

WV – Vandaag hebben we geen frame meer. Welke middelen en welke acteurs we

gebruiken zijn vragen die keer op keer terugkomen. Vroeger had je ook een vaste ploeg

van poppenspelers. Vandaag kiezen we onze acteurs, in functie van het stuk dat we wil-

len brengen.

PC – In het poppentheater van vroeger zag je de acteurs dus nooit. Dat wil zeggen dat

je enkel de stem hoorde. Die ging natuurlijk een flink stuk ‘langer mee’ dan nu, waarbij

je de acteur ziet. Toen kon bijvoorbeeld een vrouw van flink in de vijftig nog perfect de

rol spelen van een pril prinsesje... omdat ze dat ook altijd zo had gedaan. Vandaag ligt

dat een stuk moeilijker. De prinsesjes die vandaag de scène opkomen moeten toch wel

een huwbare leeftijd hebben. (lacht)

WV - Inderdaad, vroeger had je bek-, staaf- en handpoppen. Een stuk werd dan ook

gebracht met één soort figuur. Als men bijvoorbeeld koos voor staafpoppen, dan werd

een stuk gebracht met veertig staafpoppen. Vandaag wisselen we in één productie de

verschillende soorten systemen en vormen af. De cruciale vraag blijft: wat is de meer-

waarde om het met poppen te doen? 

PC - En nog een belangrijke evolutie die ik wil aanhalen is de belichting. Die is ontzet-

tend veranderd. Vroeger spraken we meer over ‘verlichting’, nu hebben we het over een

echte belichting.

Zijn er ook inhoudelijke evoluties?

WV – Vroeger moesten spelen in de eerste plaats ontspannend zijn, met een namiddag-

vullend programma. Het moest kolder zijn, met uitgesproken tegenstellingen: wit

tegenover zwart, goed tegenover slecht, mooi tegenover lelijk, enzovoort. Nu vragen we

23Confrontaties



ons bij de keuze van een stuk meer af wat ons in een tekst raakt. Andere elementen zijn

erbij gekomen en dat heeft een impact op de organische manier waarop stukken tot

stand komen.

PC – Wat niet wil zeggen dat we geen grappen meer maken. Het voordeel van de grap

is dat het pijnpunt, het moeilijke moment, in een groter contrast staat. Het publiek voelt

zich ook onmiddellijk aangesproken door grappen.

En wat is er met de poppenspelers gebeurd?

WV – Ze zijn nu meestal zichtbaar geworden. De meeste acteurs hebben reeds elders

hun strepen verdiend, maar niet noodzakelijkerwijze in het figurentheater. Daarom

geven wij hen een initiatie. En tijdens het repetitieproces maken ze dan echt kennis met

de poppen. We voelen dan wel meteen of het lukt of niet. (lacht)

LC – Het is een open deur intrappen, maar vroeger was er geen geld! We hadden vijf-

entwintig repetities per productie, telkens van twee uur. Als we de acteurs toen hadden

moeten betalen per uur, hadden we de toeschouwer een klein fortuin moeten vragen als

entree. (lacht) We kunnen nu spreken over een heuse inhaalbeweging voor de poppen-

theaters. Pas in 1993 kwamen de eerste subsidies! 

Wat zijn voor jullie de grootste confrontaties in het figurentheater?

PC – Het feit dat we vandaag een heel ander kijkgedrag hebben. Kinderen hebben de

televisie binnen hand- en kijkbereik. Wij keken als kind op een compleet andere manier

naar de voorstellingen.

WV – De ontvankelijkheid van kinderen daarentegen vind ik wel behouden. Kinderen

begrijpen dingen sneller en soms beter dan volwassenen. Misschien begrijpen ze niet

alles, maar ze snappen echt de dingen die volwassenen dan weer moeilijk vinden. Als

we in een stuk bijvoorbeeld van perspectief veranderen of inzoomen. Kinderen heb-

ben dat meteen beet. De flitsende beeldtaal van vandaag belet niet dat we soms heel

trage voorstellingen maken waarbij eerder de volwassenen zullen morren. (lacht)

LC – Tempo was toen heel erg belangrijk, wij chronometreerden bijna alles. Daar viel

of stond een voorstelling mee.

PC – Het tempo en het ritme zijn nog steeds bepalend voor een voorstelling. Als een

voorstelling traag is, dan kan dat. Het moet gewoon boeiend blijven! Het contrast tus-

sen de acteurs en de objecten heeft een heel andere verhouding, vaak met een dubbele

gelaagdheid. En vroeger speelde dramaturgie ook een andere rol. Er was minder ver-

schil tussen het theater en een voorstelling. Positief is dat we ons keer op keer heruit-

vinden... en verbeteren. (lacht)

WV – We overleggen veel, herdenken alle elementen - vroeger was daar simpelweg geen

tijd voor! Het was zó, of het was niets. (lacht)

LC - Juist. Als acteur had je wel een kleine vrijheid in je rol. Maar je moest in je rol blij-

ven. Als je je niet aan je rol hield, dan viel het hele stuk in duigen.

PC – En vroeger duurde een voorstelling een pak langer. Tegenwoordig moet het vlug-

ger gaan – op een uurtje moet het verteld zijn.
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Als men het over figurentheater heeft, spreekt men dikwijls over
‘Antwerpen’, ‘Gent’, ‘Luik’, ‘Brussel’ en ‘Mechelen’. Waarin ligt precies die
specificiteit van Mechelen?

PC – Die steden zijn de plaatsen waar er traditioneel poppentheater was, waar er ook

dikwijls iets nieuws uit voortkwam. In Mechelen is er geen ‘traditionele held’, zoals bij-

voorbeeld Pierke in Gent. In die stad had je opeens Albert Vermeiren die besliste om

iets te doen zonder Pierke. En verder hebben we in het figurentheater nu Froe Froe,

Taptoe, Ultima Thule, De Spiegel...

WV – Wat ons in Mechelen kenmerkt is ondermeer de grote verscheidenheid van ons

theater. In spel, in manipulatie, op alle gebied. Onze collega’s hebben zich meer toege-

spitst op een bepaald genre. Wij gaan steeds op zoek naar welke materie het meest

geschikt is om dàt specifieke verhaal te vertellen. Onze toeschouwers kunnen bijgevolg

nooit op voorhand zeggen wat er hen te wachten staat... Wij zijn dus niet onder één

noemer te vatten. (lacht) Alleen de zaal waarin we spelen blijft hetzelfde.

PC – Ik wil ook nog even onderlijnen dat de traditionele poppentheaters in Luik,

Brussel, Antwerpen, enzovoort, het enige referentiekader was dat mijn grootvader had.

Zijn ervaring met figurentheater kwam in de eerste plaats uit zijn nieuwsgierigheid. Hij

kende persoonlijk De Ghelderode, die van de mens in zijn expressionistisch theater een

karikatuur maakte. Jef Contryn speelde als acteur bij het Vlaams Volkstoneel, en ging

daarna aan de slag bij het Nationaal Instituut voor de Radio. In Brussel ontdekte hij pas

echt het poppentheater, en de theatrale mogelijkheden die dit bood.

WV – Poppen overleven de acteurs. Poppen, zoals op deze tentoonstelling, hadden een

actief leven toen ze door de acteurs gemanipuleerd werden. Maar de acteurs van toen

zijn nu oud of dood. Diezelfde poppen kan je even actief laten zijn als ze door andere

acteurs bespeeld worden. Een nieuwe generatie spelers kan ze nieuw leven inblazen.

Het uitzicht van de poppen blijft onveranderd. Alleen de bewegingen en de stem van

de nieuwe acteur zullen de pop veranderen. Zo krijgt de figuur een ander karakter. Een

pop is immers afhankelijk van zijn manipulator. Bij toneelspelers ligt dat anders. Als Jan

Decleir bijvoorbeeld een rol vertolkt, zal je hem steeds herkennen aan de manier van

spreken en bewegen, hoe goed hij ook acteert.

DE MAAN heeft een enorme collectie, waarvan deze tentoonstelling
slechts een fractie onthult. Wat betekent deze erfenis voor jullie?

WV - Het is een enorme schatkamer die we meedragen. Ik deel de mening van sommi-

gen niet die zeggen dat we komaf moeten maken met het verleden. We willen dit bewa-

ren voor de toekomstige generaties. Het herspelen van historische stukken kan voor

ons. Kijk maar naar Aladdin. Maar het historisch reconstrueren heeft weinig zin. Als je

vandaag opnieuw een televisiefenomeen uit het verleden als Schipper naast Mathilde op de

buis brengt, neem je voor een deel van de kijkers de glans van de nostalgie weg.
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LC – DE MAAN beheert die erfenis prima. Zij brengt nieuwe produc-

ties en behoudt tezelfdertijd het geheugen van het theater. Het is

levende geschiedenis en elk object dat in het depot ligt, is een docu-

ment. Ik vind dat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover het

nageslacht.

WV – En je weet nooit of er binnen een aantal jaren een Tijl & Luppe-

revival komt. Alles is mogelijk! (lacht)

Wat zijn de toekomstperspectieven?

WV – Met DE MAAN willen we beklijvend theater blijven brengen. Via ons maken

heel veel kinderen voor de allereerste keer kennis met theater. Ze komen voor het eerst

fysiek binnen in een theater. Die eerste kennismaking van welbehagen is zo belangrijk.

Ik wil de beeldtaal uitbuiten en de figuren die we gebruiken, of soms misbruiken, blij-

ven hanteren om onze verhalen te vertellen.

PC – Wat Het Firmament betreft blijven we streven naar een kwaliteitsvolle opleiding,

zodanig dat de mensen die bij ons afstuderen, niet telkens als een soort feniks uit hun

as moeten verrijzen door alles telkens opnieuw heruit te vinden. De te krappe subsidië-

ring maakt onze instelling erg broos.

WV – Gelukkig is er de stad Mechelen, die ons laat werken in een mooi pand, waarin

deze zomer zal geïnvesteerd worden. Maar ons grootste geluk is eigenlijk wanneer je

merkt dat je iets maakt waar kinderen en volwassenen iets aan hebben: een moment van

verwondering, van pure magie, die hen boeit en fascineert! Verder hopen we - en dat

zou een primeur zijn voor België - een vrijplaats te krijgen om onze poppen permanent

tentoon te stellen, een heus museum. We onderzoeken momenteel of het mogelijk is

dit te realiseren in Mechelen. Deze tentoonstelling licht alvast een tipje van de sluier op!
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