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Op 9 september 2006 werden tijdens een internationale rondetafel-

conferentie de onderzoeksconclusies getoetst aan de bevindingen

van de figurentheatersector en de erfgoedbeheerders,

waardoor de realisatie van ‘het paradijs’ voor het figuren-

theatererfgoed een stapje dichterbij kwam.

ER BEWEEGT WAT...

Figurentheater – de verzamelnaam voor poppen-,

objecten- en beeldend theater – is een uitzonderlijk iets.

Het kan enkel functioneren omdat de toeschouwer zich

overgeeft aan een illusie die door vaardige handen en

lijven wordt opgewekt. Figurentheater bedient zich al

eeuwenlang van levenloze voorwerpen – poppen in

diverse maten en soorten, installaties,schaduwen,beelden

en alle mogelijk denkbare materialen – om een magisch

proces tot stand te brengen. Dra de voorstelling is

afgelopen, dooft het leven van deze figuren evenwel

opnieuw uit.Anders dan bij andere vormen van theater,zijn

de mogelijkheden letterlijk onbegrensd: de figuren zijn,

veel minder dan hun evenknieën van vlees en bloed, niet

beperkt door de zwaartekracht en andere fysieke wetmatig-

heden. Ook is hen doorgaans een langer leven gegund,

veel figuren overleven immers hun makers. Maar ... waar is het

erfgoed van het figurentheater nu precies heen?3 In Vlaanderen

bestonden er immers talloze theaters en acteurs die van hun

praktijk als figurentheatermakers konden leven, voornamelijk

voor de opmars van de bioscoop en later de televisie.4 Anno 2006

zijn er een 120-tal figurentheaters actief, die jaarlijks de hoeveelheid

materieel figurentheatererfgoed doen aangroeien.5

Ook op internationaal vlak beweegt er wat. Door de UNESCO-

publicatie van de eerste lijst van de zogenaamde Masterpieces of

the Oral and Intangible Heritage of Humanity in 2001 verschoof het

accent van onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen) naar

PARADIJS IN ZICHT!
Op naar een (t)Huis voor het figurentheater 

in Vlaanderen

Op 1 oktober 2005 startte Het Firmament, de binnen het Decreet

Volkscultuur erkende koepelorganisatie voor het figurentheater in

Vlaanderen, het zogenaamde ‘haalbaarheidsonderzoek’.2 Voluit luidde de

titel: Het Paradijs. Het onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de

wenselijkheid van een (t)Huis voor het figurentheater in Vlaanderen. De

opzet van dit ontwikkelingsgerichte project was meervoudig: niet alleen

wou het een antwoord geven op de vraag waar precies het (im)materieel

figurentheatererfgoed zich bevindt, maar ook wat een mogelijke

bestemming en/of gebruik ervan zou kunnen zijn.

[ Roel Daenen1 ]
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roerend en immaterieel erfgoed. Op die eerste lijst werd onder

meer de Opera dei Pupi, het Siciliaans figurentheater, erkend.6 En

twee jaar later zette UNESCO haar regelgeving op punt met de

zogenaamde conventie ter bescherming van het immaterieel

cultureel erfgoed.7 Het doel van deze nieuwe conventie was om de

“orale tradities, podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen,

festiviteiten, ambachten en traditionele kennis m.b.t. de natuur en

het universum, die deel uitmaken van het culturele erfgoed van

gemeenschappen en groepen, te beschermen.” Mede door deze

internationale ontwikkelingen kwam plots het figurentheater in

Vlaanderen in het erfgoedvizier. Als medium maakt het immers

gebruik van oude figuren en voorwerpen, maar eveneens van

speelwijzen, verhalen en heel specifieke (manipulatie-) technieken,

die nooit of hoogst zelden zijn neergeschreven of op een andere

manier zijn vastgelegd. De hedendaagse figurentheaterpraxis

bestaat dan ook uit een voortdurend hergebruik van immateriële

technieken en kennis, die mede door de inzet van nieuwe media

tot verrassende resultaten leidt.

EEN ONDERZOEK OP ONBEKEND TERREIN

Het Firmament diende, in samenwerking met het VCV, een vraag

tot ontwikkelingsgerichte projectsubsidie in het kader van het

Erfgoeddecreet in, die positief werd gehonoreerd.8 Ten eerste

wou dit haalbaarheidsonderzoek een inventaris maken van het

figurentheatererfgoed en in welke omstandigheden dit bewaard

en gebruikt wordt. Om het werk aan te kunnen vatten, moest eerst

een lijst respondenten opgesteld worden.9 Een in-situbevraging

van zowat alle (traceerbare) figurentheaters leverde een betrouwbaar

totaalbeeld op van een sector die tot dusver voor de diverse

beleidsdomeinen terra incognita was. Het was geen verrassing

vast te stellen dat de overgrote meerderheid van de figurentheaters

zich niet echt bewust zijn van hun rol als erfgoedbeheerder. De

theaters maken immers voor alles theater... Het klassieke

instrumentarium van andere erfgoedbewaarders,zoals de inventaris

en regels voor behoud en beheer, ontbreken nagenoeg overal.

Bovendien stelt het gebruik van composietfiguren met verschillende

(half-)synthetische materialen onoverkomelijke problemen voor

de bewaring. Naast het materiële aspect bracht het onderzoek ook

het immaterieel erfgoed van de figurentheaters in kaart. Meer

bepaald werd nagegaan hoe men omgaat met kennisoverdracht,

opleiding, getuigenissen en technische toepassingen. Ook op dit

vlak kan een manco aan verzekerde overdracht worden vastgesteld.

Figurentheaters zijn voor onderwijs, informatie en documentatie

op zichzelf aangewezen en zijn met andere woorden genoodzaakt

het warm water keer op keer opnieuw uit te vinden.10

De tweede etappe van het onderzoek concentreerde zich op

mogelijke ontsluitingsscenario’s voor dit erfgoed. Er werd gepeild

bij de figurentheatersector naar de wenselijkheid, de behoefte en

de haalbaarheid van een nieuwe instelling.11 De voornaamste

conclusie van dit onderdeel van het onderzoek was dat een

voorbeeldige omgang met het figurentheatererfgoed – wars van

alle clichés op inhoudelijk en museologisch vlak – een conditio

sine qua non is. In binnen- en buitenland zijn figuren- en poppen-

theatermusea dikwijls verworden tot statische poppennecropolen,

bevroren in tijd en ruimte. Figurentheater stelt bovendien hoge

eisen aan presentatie en gebruik, gezien de theatrale specificiteit

en het ‘aura’ van de personages die deze wereld bevolken.

Figurentheater louter op een historische wijze benaderen, doet

immers onrecht aan haar verscheidenheid en potentiële emotio-

naliteit. Een nieuw initiatief zou tal van behoeften kunnen invullen, in

een landschap waar weinig aandacht is voor het figurentheater.

Men verwacht dan wel een kwaliteitsvolle uitwerking van het project

in al zijn facetten (collectie, toegankelijkheid, publiekswerking,

informatie, documentatie, bereikbaarheid, opleiding, enz.). Enkel

wanneer er een reële impact is voor zowel de gemeenschap, de

sector zelf en de overheid, is de investering in een ‘geheugen van

het figurentheater’ gerechtvaardigd, zo stelt de meerderheid van

de respondenten.

Het vervolgonderzoek dat het VCV en Het Firmament plannen, zal

zich dienen te concentreren op de blinde vlekken die deze eerste

fase van Het Paradijs heeft weergegeven. Het zal de reflectie over

Paradijs in zicht!

Foto uit het restauratie-atelier van Het Firmament, met stokpoppen uit de
productie Aladdin. Op de foto is Lieve Van Vlierberghe aan het werk (poppen-
maakster, restauratrice, speelster bij Figurentheater Barbar).



‘het repertoire’ van het figurentheater en het basiswerk met

betrekking tot inventarisatie en registratie opstarten en verder

uitwerken. Daarnaast dienen er concrete ontsluitingsscenario’s te

worden verkend, waarbij er voldoende aandacht moet zijn voor

het evenwicht tussen materieel en immaterieel erfgoed.

Het eindrapport van Het Paradijs. Het onderzoek naar de behoefte,

de haalbaarheid en de wenselijkheid van een (t)Huis voor het figuren-

theater in Vlaanderen, is beschikbaar op www.hetfirmament.be. ■

M
o

re
s

7
 [2

0
0

6
] 3

17

1 Roel DAENEN studeerde geschiedenis aan de UGent en de Universidade Nova de

Lisboa, gevolgd door Culturele Studies aan de KULeuven. Hij schrijft voor

verschillende tijdschriften, waaronder Freespace Nieuwzuid, Muziek en Woord en

Zozolala. Tot oktober 2005 werkte hij in het Paleis voor Schone Kunsten te

Brussel als communicatieverantwoordelijke van BOZAR MUSIC. Daarna startte hij

bij Het Firmament als projectverantwoordelijke van het haalbaarheidsonderzoek.

2 Alle info over Het Firmament, zie kaderstukje.

3 De Archiefbank Vlaanderen levert weinig resultaten op. Daarnaast zijn er nog

vijf (al dan niet in het Erfgoeddecreet erkende) musea die een collectie hebben:

het Théâtre Royal de Toone (Brussel), de Koninklijke Musea voor Kunst en

Geschiedenis (Brussel), het Huis van Alijn (Gent), het Volkskundemuseum

(Antwerpen) en het Poppenspelmuseum van Albert Vandersteen (Tienen).Allemaal

beheren ze ‘historische collecties’, met oude, museumwaardige en waardevolle

artefacten. Ook zijn er een aantal theaters die zelf grote collecties beheren. Zo

beschikt Het Firmament samen met het Figurentheater DE MAAN over ongeveer

6.000 figurentheaterelementen, van verschillende bouwers en periodes.

4 Voor een uitstekende bijdrage over de geschiedenis van het (Antwerpse)

figurentheater, zie: Alfons K.L. THIJS, Reizende poppenspelers in Vlaanderen:

eeuwen van verguizing en bewondering (circa 1600-1945). In: Poesje-, poppen-

en figurentheater te Antwerpen. Antwerpen, Stad Antwerpen, 1997, p.9-34.

Voor een recente theaterwetenschappelijke benadering, zie: Tuur DEVENS, De

Vijfde Wand. Reflecties over figurentheater en circustheater. Gent, Pro-Art, 2004.

5 Van dit aantal zijn er slechts zes binnen het Podiumkunstendecreet (1993)

erkend en gesubsidieerd: Alibi Collectief (Brussel), Figurentheater DE MAAN

(Mechelen), Theater De Spiegel (Antwerpen), Theater Froe Froe (Antwerpen),

Theater Taptoe (Gent) en Ultima Thule (Antwerpen).

6 Zie:

www.unesco.org/culture/intangible-heritage/masterpiece.php?id=11&lg=en.

Bezocht op 19 juni 2006.

7 Zie voor de volledige tekst van de conventie:

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=15782&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Bezocht op 19 juni 2006.

8 Om het onderzoek in goede banen te leiden, werd een stuurgroep opgericht.

Hierin zetelden, naast Björn Rzoska (VCV) , Willem Verheyden en Paul Contryn

(Het Firmament) ook Hildegarde Van Genechten (CBV), Tina Vanhoye

(Erfgoedcel Mechelen) en Heidi De Nijn (Departementshoofd Cultuur van de

Stad Mechelen). Als externe partner werd de University of Antwerp

Management School, afdeling Cultuurmanagement, aangezocht. UAMS-

laatstejaarsstudente Catherine Cerulus verrichte onder begeleiding van

promotor Joris Capenberghs de verwerking van de onderzoeksresultaten. Deze

werden gecontroleerd door drs. Alexander Vander Stichelen, wetenschappelijk

medewerker aan het Centrum voor Cultuursociologie aan de KULeuven.

9 Geen van de steunpunten die zich tot de figurentheaters richten, konden een

totaalbeeld voorleggen. Zo kunnen de professionele (erkende) figurentheaters

terecht bij het Vlaams Theater Instituut (VTi); de amateurgezelschappen bij het

steunpunt voor amateurtheater (OPENDOEK) en vervult Het Firmament (dat

binnen het Decreet Volkscultuur gesubsidieerd wordt) een rol als koepel-

organisatie  voor het figurentheater in Vlaanderen. Elk van deze organisaties

had een stukje informatie. Via research en de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’

(waarbij mensen wordt gevraagd andere,relevante respondenten aan te duiden),

werden ongeveer 200 respondenten bevraagd.

10 Het Firmament organiseert sinds 1970 opleidingen in diverse aspecten van het

figurentheaterbedrijf, met aandacht voor zowel manipulatietechnieken als

constructie, bruitage, toneeltechniek, enz. De opleiding is evenwel niet erkend

en richt zich noodgedwongen tot een ruim publiek. Met erg bescheiden

middelen boekte Het Firmament evenwel mooie resultaten, met tal van

(professionele) figurentheateracteurs die er het vak leerden. In de door de

overheid erkende en gesubsidieerde podiumkunstenonderwijsinstellingen

komt figurentheater niet of nauwelijks voor in het curriculum.

11 Van de genoemde 200 respondenten werden een vijftigtal respondenten uit

de museum- en erfgoedsector gevraagd om hun visie over dit project te geven,

wat toeliet om de ‘theatervisie’ van de meeste figurentheaterrespondenten te

confronteren met de ervaring van het brede museumveld. In een (t)Huis voor

het figurentheater zal de figurentheatersector uiteraard een cruciale rol vervullen

als toeleverancier, afnemer en klankbord.

Meer weten?

Het Firmament vzw

Minderbroedersgang 1-3

2800 Mechelen

T 015 20 33 65

contact@hetfirmament.be

FIGUUR-LIJK ERFGOED

‘Ik wil een vis zijn’, productie van DE MAAN. Foto: © Rudy Gadeyne.


