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INLEIDING 

“[ANTAGONIST] – Hoe lang speelt ge al in het poppenteater? 

PIERKE – ‘k Kan da op gien honderd joar zegge. De kinders hier hulder èwers, 

gruutèwers, overgruutèwers en over-overgruutèwers hèn Pierke weten spelen, g’hiel 

mijn leven speel ’k al puppenspel en ’k peize da Pierke tot in der ieuwigheid zal 

blijven puppespel spelen.”
1
 

Hoelang Pierke precies bestaat is inderdaad op geen honderd jaar te zeggen. Wat we wel 

weten is dat de directe voorlopers van onze Gentse poppenheld stammen uit het eind van de 

achttiende eeuw. Toen traden ‘Pierrot’ en zijn poppenvrienden op in kleine huiskamertjes in 

de volkse achterbuurten van Gent. Van generatie op generatie amuseerde hij de Gentenaren 

met zijn fratsen, grappen en grollen, wat hem verzekerde van een plekje in hun hart. Ook 

vandaag kan deze Gentse folklore nog steeds jong en oud bekoren. Wekelijks stromen de 

zalen van de verschillende poppentheaters vol en wordt er vrolijk meegebruld en gelachen of 

gewoon aandachtig gekeken naar Pierkes wonderbaarlijke avonturen.  

De vertoningen gaan door in een uiterst volkse en jolige sfeer. Pierke is een goedhartige 

jongen vol kattenkwaad die met zijn dolle fratsen de zaal steeds meekrijgt. Bovenal is hij een 

rasechter Gentenaar. Dit is echter niet altijd zo geweest. Zijn stamvader Pedrolino was immers 

Italiaan, afkomstig uit de commedia dell’arte. Dit was een rondreizend improvisatietheater dat 

vanaf de zestiende eeuw de marktplaatsen van Italië veroverde met haar volkse spel. De 

carnavaleske personages waren zeer herkenbaar en wisten met hun streken altijd gelach te 

ontlokken bij het publiek. In de loop van de achttiende eeuw verspreidde de commedia 

dell’arte zich over Europa en kwam zo ook  in Gent terecht.     

Eigen aan de commedia is haar groteske stijl. Het groteske wordt gekenmerkt door uiterst 

lichamelijke beschrijvingen en carnavaleske uitvergrotingen, die sterk contrasteren met een 

meer klassiek schoonheidsideaal. Seksueel getinte grappen, misvormde lichamen en 

humoristische versprekingen; al deze ‘monsterlijke’ aspecten zijn veelvuldig terug te vinden 

in het commediaspel. Dit gegeven ligt aan de basis van deze masterscriptie. Deze onderzoekt 

namelijk de elementen van het groteske die vanuit de commedia dell’arte in het Pierkespel 

                                                 

1
 D’HONDT, M., Het betoverende draaiorgel, Festival, Gent, s.d. (niet gepublicieerd), p. 2. 
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zijn terecht gekomen. Hierbij wordt er belang gehecht aan zowel de negentiende-eeuwse 

voorlopers, het gestandaardiseerde spel van de jaren 1920 als hedendaagse ontwikkelingen.   

De onderzoeksvraag van mijn scriptie groeide organisch met mijn kennis over het 

(traditionele) figurentheater. In het kader van twee stages bij Het Firmament, het 

landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen,  

leerde ik veel bij over het figurentheater in het algemeen. Tijdens die periode startte het 

expertisecentrum de procedure om de vier Belgische stangpoppentradities op de Vlaamse 

erfgoedlijst te zetten. Dat inspireerde mij om meer te weten te komen over dit specifieke 

segment uit onze nationale poppencultuur. Door mijn interesse in de geschiedenis van Gent, 

de stad van mijn studies, beperkte ik mijn onderzoeksvraag tenslotte tot de Gentse 

stangpoppentraditie. Zo kwam ik bij Pierke terecht.  

Mijn zoektocht startte met een diepgravende studie van het Gentse figurentheater. Dit 

traditionele spel is schatplichtig aan de orale volkscultuur, wat het onderzoek bemoeilijkt. De 

meeste bronnen zijn indirect, waardoor ze voor interpretatie vatbaar zijn. Pas vanaf de 

negentiende eeuw verschijnen er gerichte naslagwerken. De eerste belangrijke zijn de essays 

van onderpastoor Joris Vandenbroucke. In Het Gentsch Poppenspel (1931)
2
 beschrijft hij de 

opkomst en het verloop van het Pierkespel. Hier gaat hij in Het poppenspel in de Nederlanden 

(1946)
3
nog dieper op in. Een tweede belangrijke bron bij mijn onderzoek naar Pierke is Gent, 

poppenspelstad (1979)
4
. In deze bundel overloopt Lode Hoste de geschiedenis van het Gentse 

figurentheater, met onder meer aandacht voor de toenmalige gezelschappen en hun 

voorgangers. Opvallend is dat vele van de publicaties over Pierke geschreven zijn door 

mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij het spel. Dit getuigen de diverse publicaties van 

Freek Neirynck (o.a. artistiek en administratief leider van Het Spelleke van drei Kluiten) en 

het ongepubliceerde onderzoek Pierke is van Gent … en van de kinderen (2006) van de 

hoofdpoppenspeler van Pedrolino, Dieter Vanoutrive. Deze gegevens hebben een grote 

waarde, maar moeten tegelijk kritisch bekeken worden, omdat de betrokkenheid van de 

auteurs de waarheid kan hebben gekleurd. Het verzamelen en doorgronden van al deze 

bronnen nam de nodige tijd in beslag. Binnen de figurentheatergemeenschap waren 

verschuivingen en wissels de norm, dus het duurde even om alle informatie rond spelers en 

                                                 

2
 VANDENBROUCKE, J., Het Gentsch poppenspel. folkloristisch essay, Gent, uitgeversfirma Artes, 1931. 

3
 VANDENBROUCKE, J., Het poppenspel in de Nederlanden, De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen, 

1946. 
4
 HOSTE, L., Gent, Poppenspelstad, Imschoot, Gent, 1979. 
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gezelschappen gestructureerd op een rijtje te zetten. Naast informatie uit bibliotheken en 

archieven vond ik het ook een meerwaarde om de huidige situatie onder de loep te nemen. 

Hier is immers nog maar weinig over geschreven. Ik woonde verschillende voorstellingen bij 

en nam interviews af van de vier hoofdpoppenspelers van de gezelschappen die nog zuiver 

met Pierkespel bezig zijn: het Spelleke van folklore, Koninklijk Poppentoneel Festival, 

Poppentheater Magie en Poppentheater Pedrolino. Deze blik achter de schermen vormden 

een onuitputbare bron aan waardevolle informatie. Op het einde van mijn onderzoek ontving 

ik via de poppenspelers een aantal speelteksten, die ik aan een analyse op groteske kenmerken 

onderwierp.    

Inmiddels had ik mijn kennis over het dit fenomeen al bijgeschaafd.Het woord grotesk 

verwijst naar een zeer materiële, volkse en brute manier van beschrijven of leven. In de 

Middeleeuwen ontstond de term bij de omschrijving van wandschilderingen met bizarre en 

duivelse figuren. Vanaf dan verspreidde het zich ook in de andere kunsten, met de literatuur 

op kop. Tientallen auteurs voerden hier al onderzoek naar, waarbij ze het groteske expliciet 

koppelden aan de Middeleeuwse volkscultuur. Deze scriptie gaat uit van de visie van Mikhail 

Bakhtin (1895 – 1975). Die beschrijft in zijn werk Rabelais and his world (1968)
5
 

verschillende specifieke karakteristieken en technieken van het ‘grotesk realisme’, de literaire 

spin-off van het groteske. Deze eigenschappen zijn in mindere of meerdere mate toepasbaar 

op zowel de commedia dell’arte als het Pierkespel. Op Bakhtins standpunt volgende doorheen 

de decennia een wetenschappelijke dialoog waarin onderzoekers steeds nieuwe ideeën 

formuleerden. De publicatie Mooi vies, knap lelijk (2009)
6
 van Femke Kramers gaf mij hierop 

een veelomvattend overzicht. Ook andere auteurs zoals Jacques De Visscher droegen bij aan 

het debat, dat het groteske unaniem binnen de volkscultuur plaatst. 

Diezelfde cultuur vinden we ook terug bij de commedia dell’arte, een derde domein waar ik 

me in dit onderzoek op focuste. De deur tussen het groteske en Pierke kon alleen maar met de 

sleutel van de commedia geopend worden. Ik ging op zoek naar net die elementen die niet 

alleen beantwoordden aan de karakteristieken van het groteske, maar ook toepasbaar waren op 

                                                 

5
 BAKHTIN, M., Rabelais and his world, The Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1968. 

6
 KRAMER, F., Mooi vies, knap lelijk. Grotesk realisme in rederijkerskluchten, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 

2009. 
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het Gentse figurentheater. Toen deze puzzel paste, goot ik alles samen in een geordende 

structuur en kon het uittypen beginnen. 

Mijn scriptie is opgebouwd uit drie delen. Een eerste deel schetst de context van het 

Pierkespel binnen het hedendaagse figurentheaterlandschap, inclusief een aantal algemene 

begrippen en definities. Ook worden de unieke eigenschappen van de Belgische 

stangpoppentraditie onderzocht.  

Het tweede deel introduceert het grotesk realisme als term, maar ook als fenomeen doorheen 

de geschiedenis. Daarna bekijkt het de link met de commedia dell’arte aan de hand van de 

karakteristieken en technieken die Bakhtin en co toeschreven aan het groteske. Tot slot wordt 

aangetoond hoe de commedia dell’arte ooit in Gent is kunnen belanden.    

Deel drie gaat van start met een historisch overzicht van het volkse figurentheater in West-

Europa, gevolgd door een gedetailleerde overzicht van Pierke zijn voorlopers in functie van 

het groteske en de commedia. Daarna volgt een analyse van de kenmerken van Pierke en zijn 

vaste kameraden. Als laatste wordt de hedendaagse situatie bekeken, met een onderscheid 

tussen de vier nog bestaande Pierketheaters: het Spelleke van folklore, Koninklijk 

Poppentoneel Festival, Poppentheater Magie en Poppentheater Pedrolino.  

Voor we eraan beginnen nog een belangrijke opmerking. Vandaag is er heel wat verwarring 

rond de naam van Pierke. Het gros van de mensen denkt namelijk dat onze Gentse 

kindervriend ‘Pierke Pierlala’ heet. Dit is echter een misvatting. Pierke Pierlala is een 

personage waar Luk De Bruyker zijn stem en gezicht aan verleent. Samen met Freek 

Neirynck richtte hij in 1983 ’t Spelleke van Drei Kluite op. Met dit initiatief geven ze jaarlijks 

voorstellingen, o.a. tijdens de Gentse feesten. Pierke Pierlala geeft dan een politiek satirische 

monoloog voor volwassenen. Hoewel Pierke Pierlala en ‘Pierke van Gent’ uiterlijk wel 

gelijkenissen vertonen, vormen ze dus inhoudelijk een wereld van verschil. In deze scriptie 

wordt Pierlala verder niet meer vermeld. Alles draait rond Pierke, die – als het even meezit – 

met zijn dolle avonturen jong en oud nog eeuwen in de ban zal houden.      
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DEEL 1      INTRODUCTIE EN SITUERING 

Dit eerste deel tracht een beeld te geven van het hedendaagse figurentheater waar het 

Pierkespel een onderdeel van is. Na enkele inleidende definities volgt een overzicht van de 

vier Belgische stangpoppentradities. 

1. Definities 

1.1. Figurentheater 

Een eerste definitie voor de term figurentheater is ‘theater 

met behulp van theaterpoppen’. Deze definitie zegt alles en 

tegelijk ook niets, want daarbinnen bevindt zich een heel 

spectrum aan poppen en speltechnieken. Aan het ene uiterste  

heb je figurentheater waarin enkel de poppen zichtbaar zijn. 

Het andere uiterste is een voorstelling waarin maar 

sporadisch een theaterpop voorkomt, maar niettemin 

hetzelfde label ‘figurentheater’ draagt.  

Om afzonderlijke mengvormen enigszins te kunnen 

benoemen, maakt de theaterwereld in de praktijk een 

onderscheid tussen figurentheater, poppentheater, poppenspel en objectentheater. Het eerste 

staat voor een theatervorm waar “de theaterpoppen zichtbaar worden gemanipuleerd en/of 

waarbij acteurs naast theaterpoppen op het podium staan.”
7
 De term ‘poppentheater’ of 

‘poppenspel’ beschrijft de eerder klassieke voorstellingen waar de poppenspelers grotendeels 

verborgen blijven. Objectentheater bespeelt dan weer objecten in plaats van poppen.  

Omdat deze veelheid aan benoemingen verwarring 

veroorzaakt, wordt er in deze masterscriptie zoveel 

mogelijk de overkoepelende term figurentheater 

gebruikt. Dit met de volgende definitie 

indachtig:“figurentheater is de kunst van het theater 

                                                 

7
 SMESSAERT, S., De boom op het dak. Verdieping in het figurentheatererfgoed, Faro, Brussel, 2009, p. 15. 

Figuur 1 Traditioneel 

poppentheater(Punch & Judy - 

Engeland) 

Figuur 2 Hedendaags figurentheater 

(Door de bomen het bos – Ultima Thule) 
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maken met behulp van theaterpoppen en/of dagdagelijkse objecten.”
8
 

Het figurentheater in Vlaanderen is na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een bruisende 

scène, met tal van artistieke cross-overs.
9
 Tuur Devens onderscheidt hierin drie tendensen

10
, 

elk met een heel eigen achterliggende agenda.  

Als eerste noemt hij het figurentheater als pedagogische strekking. De poppenspeler gebruikt 

zijn poppen - al dan niet in schoolverband – als didactisch materiaal. Hij wil daarbij een 

bepaalde moraal of educatieve boodschap overbrengen, en tegelijk het publiek amuseren. 

Een tweede tendens wendt het figurentheater aan om een artistieke voorstelling te creëren. 

Deze strekking kent een recente maar desalniettemin rijke geschiedenis. 

Avantgardekunstenaars als Edward Gordon Craig, Maurice Maeterlinck, Oskar Schlemmer en 

Wsewolod Meyerhold gaven een eerste aanzet.  

Ten derde en laatste is er binnen het figurentheater een folkloristische tendens, ook wel het 

traditionele figurentheatergenoemd. Dit type is uiterst volks en concentreert zich op het in 

stand houden van een traditie.  

 

1.2. Traditioneel figurentheater 

Het traditionele figurentheater wordt gekenmerkt door een vast patroon, dat een grote 

continuïteit vertoont doorheen de eeuwen. Vaak draait het hier om volkstheater, waarbij 

publiek en spelers tot dezelfde sociale klasse behoren. Deze volkse sfeer leidt ook tot een 

zekere regiogebondenheid, die zich uitstrekt over een bepaalde streek, een bepaalde stad of 

een bepaald land. Het hoofdpersonage is meestal een fictieve held die optreedt als ultieme 

spreekbuis van het volk. 

Binnen de huidige figurentheaterscène neemt het folkloristisch figurentheater nog steeds een 

significant deel van de koek in. In tegenstelling tot het pedagogische of artistieke 

figurentheater is het veel minder onderhevig aan internationale (artistieke) stromingen en 

tendensen. De rol van de poppenspeler is ook anders. Bij folkloristisch figurentheater staat die 

namelijk in de schaduw van het hoofdpersonage. Dat komt omdat die figuur een langer leven 

                                                 

8
 SMESSAERT, De boom op het dak, p. 15 – 17. 

9
 DEVENS, Figuur [en] Theater, p. 4, 80 – 82. 

10
 DEVENS, T., Figuur [en] Theater, CANON, Brussel, s.d. 
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is beschoren dan zijn menselijke bespeler.
11

 Het Gentse Pierke is een mooi voorbeeld hiervan. 

Hij leeft immers al generaties lang in het hart van de Gentenaar, terwijl zijn poppenspelers op 

de achtergrond steeds de fakkel hebben doorgegeven.   

 

1.3. De stangpop 

De classificatie van theaterpoppen is moeilijker dan je zou denken. In de praktijk zijn er 

verschillende termen om poppen te benoemen, maar deze overlappen elkaar vaak. Daarom 

richtte Het Firmamentin 2008 een werkgroep op om deze kwestie uit te klaren. Tal van 

Vlaamse en Nederlandse experten distilleerden zo twaalf poppencategorieën: bekpoppen, 

handgreeppoppen, handpoppen, lichaamsmaskers, lichaamspoppen, marionetten, marionettes 

à la planchette
12

, schimpoppen, staafpoppen, stangpoppen, stappoppen en stokpoppen.
13

 

Door deze indeling kan iedereen de meest courante speelpoppen nu duidelijk omschrijven, al 

zijn mengvormen steeds meer de regel. Pierke kan nauwelijks een mengvorm genoemd 

worden. Hij beantwoordt volledig aan de definitie van een stangpop.  

“Een stangpop is een theaterpop die van bovenuit wordt bewogen door middel van 

een of meerdere stangen. Om de ledematen van de pop te laten bewegen, kan gebruik 

worden gemaakt van een of meerdere bijkomende stangen of draden. Deze kunnen 

eventueel bevestigd zijn aan de centrale stang of aan een speelkruis.”
14

 

Stangpoppen kunnen zich presenteren in diverse hoedanigheden: iedere stad of regio heeft 

wel haar eigen variant. De belangrijkste verschillen treden op in de manier waarop de centrale 

besturingsstang bevestigd wordt aan de pop. De meeste courante methodes zijn: vastgemaakt 

bovenop het hoofd,rechtstreeks aan het lichaam via een stang dwars door het hoofd of achter 

                                                 

11
 NEIRYNCK, F. en PAËRL, H., Traditionele poppen in België, Vlaamse Figurentheaterarchief, Gent, 1994, 

n.p. 
12

 Poppen die bewegen door middel van een horizontale koord die door hun borst loopt. Het ene uiteinde wordt 

bevestigd aan een paaltje dat men in de grond kon slaan, het andere uiteinde om de knie van de poppenspeler. 

Terwijl deze een doedelzak, draailier, draaiorgeltje, fluit, trekzak of trommel bespeelt, beweegt hij zijn been op 

de maat van de muziek. Hierdoor gaan de poppen komisch aan het dansen. (http://www.poppenspelmuseum.nl, 

geraadpleegd op 13/06/2012.)  
13

 VAN DE CASTEELE, G., De poesje. Traditioneel Volkspoppentheater, Artus uitgevers, Brussel, 2009, p. 

211. 
14

 http://www.hetfirmament.be/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=52, geraadpleegd 

op 23/05/2012. 
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aan de rug. Ook de manier waarop de poppenspeler de overige ledematen bedient - met 

draden of stangen - kan verschillen.
15

 

Stangpoppen komen vaak voor in het volkstheater. Ze passen bij de grove taal en de ruwheid 

van het spektakel, die courant zijn in deze traditie. De stang is een ideaal besturingssysteem 

voor een ietwat zwaardere pop die tegen een stootje moet kunnen.
16

 

De bewegingsmogelijkheden van een stangpop zijn in vergelijking 

met andere poppen eerder gering: het starre lichaam kan niet bruusk 

stoppen, ingewikkelde manoeuvres zoals de wenkbrauwen fronsen 

en knippen met de ogen zijn onmogelijk. Daarom bestond in de 

negentiende eeuw zelfs de opvatting dat draadmarionetten – die 

vanuit hun mogelijkheden een trager en verfijnder spel opleverden – 

voor de rijken waren bestemd, en stangpoppen voor de armen.
17

 

Ondanks een gedwongen rudimentair spel, kent de stangpop echter 

ook voordelen. Zo is het door zijn besturing van bovenuit immers 

mogelijk om plots te gaan zweven, of vanuit de hemel neer te dalen. 

Zulke handelingen zijn voor andere poppen zoals de handpop 

onmogelijk.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 VAN DE CASTEELE, De Poesje, p. 216 – 217. 

16
 PAËRL, H., Heerekrintjes. Over Jan Klaassen en Katrijn en hun buitenlandse soortgenoten, Gaade Uitgevers, 

Veenendaal, 1987, p. 16 – 17. 
17

 NEIRYNCK en PAËRL, Traditionele poppen, n.p. 
18

 PAËRL, Heerekrintjes, p. 16 – 17. 

Figuur 3 Techniek voor 

het hanteren van een 

stangpop 
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Figuur 4 Woltje (vooraan) 

en zijn vrienden 

 

2. De stangpop in België 

2.1. Algemeen 

De Belgische stangpop neemt binnen de Europese figurentheatertraditie een bijzondere plaats 

in. Ten eerste komt een nog levende traditie in stangpoppen buiten België alleen nog maar in 

Sicilië, Napels, Tjechië en Slowakije voor.
19

 Ten tweede ontwikkelde België een bijzonder 

rijke poppencultuur. In Nederland en Engeland vind je bijvoorbeeld maar één nationaal 

poppenspel, metrespectievelijk Jan Klaassen & Katrijn en Punch & Judy, die behoren tot het 

type van de handpop. In België ontwikkelden zich maar liefst vier afzonderlijke 

stangpoppentradities. De belangrijkste centra voor deze tradities waren Brussel, Antwerpen, 

Luik en Gent. Hun invloed straalde ook af op de omliggende dorpen.  

 

2.2. De Belgische stangpoppentraditie 

 

2.2.1. Brussel: Woltje 

Volgens de legende is het Brusselse figurentheater terug te voeren 

tot het begin van de achttiende eeuw, waar het floreerde toen het 

stadsbestuur al het theaterspel buiten de Muntschouwburg 

verbood. Om dit nieuwe regelement te ontwijken, wendden vele 

acteurs zich tot het volkse poppenspel. Deze 

‘poechenellenspelers’ brachten Woltje als centrale figuur ten 

tonele. Hij personifieerde een aloude Brusselse volksziel. Woltje 

was een van de belangrijkste personages in het keldertheater van 

Antoine Genty (1804 – 1890). Vanaf de oprichting ervan in 1830 

groeide het uit tot het belangrijkste Brusselse figurentheater. 

Genty liet zich daarbij Toone noemen. Het was het begin van de 

zogenaamde Toone-dynastie waar doorheen de tijden steeds 

nieuwe opvolgers van Genty– alias Toone I – werden aangeduid. Door het succes van het 

keldertheater noemde de Brusselaars al gauw alle poppenspelers in Brussel ‘Toone’. Dat 

leidde soms tot wrevel, aangezien er steeds maar één echte Toone rondliep.  

                                                 

19
 Ibid. 
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Het Brusselse repertoire bestond uit vaak onherkenbare omvormingen van ridderromans, oude 

Vlaamse legenden, melodrama’s, Kerst- en passiespelen en historische romans van auteurs als 

Alexandre Dumas, en Hendrik Conscience.
20

 In al de stukken kwam Woltje voor, die optrad 

als handhaver van het recht. Op zijn eigen schalkse en vaak ruwe manier deelde hij fikse 

klappen uit. Omdat alleen hij een stang had aan zijn rechterhand, kwamen die klappen 

daardoor ook extra hard aan. Om veelvuldig herstelwerk te voorkomen, kregen vechtersbazen 

dan ook een houten kop. Met uitzondering van Woltje waren de rest van de Brusselse poppen 

voor de manipulatie van de handen voorzien van draden.
21

 

In de loop van de twintigste eeuw raakte het keldertheatervan 

Toone in de problemen. Toeschouwers bleven weg omdat ze 

ander goedkoop vertier kregen aangeboden met de komst van de 

cinema. In 1931 zetten Les Amis de la Marionette een grote 

reddingsactie op touw die het theater voor de ondergang 

behoedde. In de decennia die volgden, stond het nog een aantal 

keer op het rand van het bankroet, maar vandaag de dag staat het 

Koninklijk Theater Toone weer op de kaart. Wekelijks zijn er opnieuw voorstellingen door de 

hoofdpoppenspeler Nicolas Géal, die in 2003 de prestigieuze titel ‘Toone VIII’ kreeg 

toebedeeld, toen hij zijn vader officieel opvolgde.
22

 

 

2.2.2. Antwerpen: De Neus 

“Naar den Poesje, Poesje, Poesje trekken wij. En de Schele en de Schele is erbij.”
23

 

Dat zongen de Sinjoren wanneer ze figurentheater gingen bekijken. De 

harmonicaspeler die hen tot aan de theaterzaal leidde noemden ‘de 

Schele’. Aan poesjenellenkelders was er keuze genoeg in Antwerpen. De 

eerste dook in de negentiende eeuw op in het Sint-Andrieskwartier aan de 

haven. In dit ‘theater der armen’ waren de voorstellingen vaak 

gewelddadig en het publiek ging hier gewillig in mee.  

                                                 

20
 PAËRL, Heerekrintjes, p. 153. 

21
 Ibid. 

22
 http://www.toone.be/, geraadpleegd op 23/05/2012. 

23
 PAËRL, Heerekrintjes, p. 135.  

Figuur 6 De Poesje 

 

Figuur 5 Toeschouwers bij 

Toonespel 
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Omdat het poppenspel voornamelijk een bijverdienste was in economisch barre tijden, werden 

alle mogelijkheden benut om een centje bij te verdienen. Bij de ingang werden dan ook 

lekkernijen als “appelen, noten, smoutebollen, harde eieren, krabben en lekkerkoek 

verkocht.”
24

 Dat lekkers diende niet alleen voor het stillen van de honger, maar kon in het 

heetst van de strijd ook tegen een kwaadaardige pop belanden.
25

Dat de toeschouwers zich 

soms met veel kabaal, gefluit en gestamp lieten gaan, is overigens niet verwonderlijk. De aard 

van het poppenspel was in Antwerpen namelijk agressief en gewelddadig. Dat weerspiegelde 

zich ook in de bouw van de poppen.       

De poesjenellen waren grove stangpoppen die tegen een stootje konden. 

Het lijf was opgevuld met stof, de kop, armen en benen vervaardigd uit 

hout. De grote held bij de Antwerpse ‘poesje’ was de Neus, gekenmerkt 

door zijn geprononceerd reukorgaan. Samen met zijn vaste kompanen de 

Kop, de Schelen en de Bult voerde hij in elke voorstelling het hoogste 

woord. De poppen konden tussen 50 en 97 cm hoog zijn, met 

uitzondering van de Reus, die 1m20 mat. In tegenstelling tot het 

Brusselse poppenspel, werd er in Antwerpen niet gewerkt met draden 

voor de manipulatie. De Antwerpse poppen bestonden slechts uit twee stangen: aan de kop en 

de rechtervuist. Dat laatste was vooral nodig om rake klappen uit te delen. Om de slagkracht 

te verhogen konden de poppenspelers tijdens gevechten nog een extra knuppel bevestigen. 

Het spreekt dan ook voor zich dat de poppen regelmatig hersteld of vernieuwd moesten 

worden.
26

 Het Antwerpse figurentheater leeft vandaag door bij verschillende gezelschappen, 

onder meer de Poesje van de Reep, de Poesje van Sint-Andries, de Poesje van de Lange 

Wapper en het Spelleke van Semini.
27

 

 

 

 

 

                                                 

24
 Ibid.  

25
 PAËRL, Heerekrintjes, p. 136.  

26
 NEIRYNCK en PAËRL, Traditionele poppen, n.p. en PAËRL, Heerekrintjes, p. 136. 

27
 NEIRYNCK en PAËRL, Traditionele poppen, n.p. 

Figuur 7 De Neus 
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Figuur 8 Tchantchès en 

Nanesse 

 

2.2.3. Luik: Tchantches 

Ook de Luike figurentheatertraditie stamt uit de negentiende eeuw. Het levenslustige spel was 

zeer geliefd bij de arbeidersklasse, gesmaakt zowel bij volwassenen als kinderen. De held van 

het poppenspel was de boer Tchantchès, die samen met zijn vrouw Nanesse en figuren als 

Jimmy Plein d’Brokes en Bouyotte helse avonturen beleefde. ‘Tchantchès was een zeer 

familiair en oprecht personage, “uitdagend en gul, gulzig, een drinkebroer en een ketter, een 

vechtersbaas en een kibbelaar.”
28

 Hij was het prototype voor de negentiende-eeuwse 

volksman, die door middel van zijn (eigen)wijsheid streefde naar onafhankelijkheid.  

Bijzonder is wel dat hij als hoofdfiguur geen actieve rol speelde 

in de opvoeringen. De taak van Tchantchès beperkte zich tot de 

aankondiging van de verschillende delen, waar hij als spreekbuis 

tot het publiek fungeerde. Ook becommentarieerde hij met een 

kwinkslag hetgeen gebeurde en ontruimde hij het podium na elke 

act. Wat het publiek verder nog kon bekoren, waren zijn 

frequente komische ruzies met zijn vrouw Nanesse, die met haar 

slechte karakter voor tegenwind zorgde.
29

 

De verhalen en stijl van het Luikse figurentheater gelijkt op dat van Sicilië. Daar had men 

dezelfde voorkeur voor ridder- en andere heldenverhalen. Om die reden zijn de poppen in 

beide tradities heel gelijkaardig gekleed, namelijk met harnassen en helmen. De Luikse 

figuren zijn volledig vervaardigd uit hout en hebben slechts één 

stang, vastgemaakt aan een haakje in de kop van de pop. Deze 

eerder beperkte techniek, slechts uitzonderlijk uitgebreid met een 

draadje aan één hand, verleent de Luikse stangpoppen een heel 

specifieke manier van bewegen, vaak met een komisch effect. 

Want door hun eenvoudige mechanisme behoorde ‘ja’ knikken 

niet tot de mogelijkheden. Daarom beantwoordden de poppen 

alle vragen ontkennend, tot groot jolijt van het publiek.  

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor de doodsteek van de meeste kleine tchantchèstheatertjes. 

Toch bestaat het Luikse poppenspel vandaag nog in het bekende theater Al Botoûle. Ook in 

                                                 

28
 Ibid. 

29
 PAËRL, Heerekrintjes, p. 145 – 151. 

Figuur 9 Musée Tchantches 

 



16 

 

het Musée de la Vie Wallonie en het Musée Tchantches gaan wekelijks nog meerdere 

voorstellingen door.
30

 

 

2.2.1. Gent: Pierke 

De Gentse stangpoppentraditie is net als de Antwerpse en Luikse in de negentiende eeuw 

ontstaan. Verschillende fabriekswijken, volksbuurten en parochies hadden een eigen 

theatertje, ondergebracht in een achterkamer of café. Daar speelden 

arbeiders naast de werkuren voorstellingen waarin Pier de Bakker of 

Pierrot de hoofdrol vertolkte. Tot de Eerste Wereldoorlog waren er  zo 

een vijftigtal ‘spellekes’ actief, die echter een stille dood stierven tijdens 

het oorlogsgeweld. Tot in de jaren 1920 het Spelleke van de Muide weer 

leven bracht in de poppenbrouwerij.In de arbeiderswijk ‘de Muide’ werd 

de standaard voor het komende Pierkespel gelegd. In navolging bloeide 

het Gentse spellekesbestand weer helemaal op.Lode Hoste noemde dit de 

“Renaissance van het Gentse poppenspel”. Over de situatie vóór de 

oorlog zijn de meningen verdeeld, maar zeker is dat het doelpubliek sinds de heropleving 

voornamelijk een kinderpubliek is.      

Onder invloed van het Spelleke van de Muide kreeg het Gentse stangpoppenspel zijn 

definitieve vorm. Vanaf toen was Pierke de grote volksheld, die met zijn vrolijk en eerlijk 

karakter de harten voor zich won. Steeds nam hij het op voor de zwakken en hakte hij de 

slechteriken in de pan. In zijn avonturen werd Pierke bijgestaan door zijn drie niet zo 

snuggere kameraden: Karelke den Bult, Louis de Lapkesdief en Pier de Langenarm. In het 

hedendaagse spel zijn deze figuren echter verdwenen, met uitzondering van de laatste, die met 

zijn lange arm sporadisch nog de poppen van de scène veegt.  

De Gentse stangpoppen zijn betrekkelijk kleiner (35 tot 50 cm) en lichter dan die van Brussel, 

Antwerpen en Luik, wat hun hanteerbaarheid vergemakkelijkt. Ook spannen de Gentenaars de 

kroon als het aankomt op de gratie van de bewegingen. Alle poppen zijn zeer beweeglijk door 

de manier waarop de kop op de romp wordt geplaatst. Een ijzerdraad of stang gaat doorheen 

de kop en wordt onderaan U-vormig gebogen. Zo kan hij onder een kram geschoven worden 

                                                 

30
 NEIRYNCK en PAËRL, Traditionele poppen, n.p. 

en  http://www.viewallonne.be/nl/, geraadpleegd op 23/05/2012. 

Figuur 10 Pierke 

van Gent 
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die aan het lichaam bevestigd is. Het losse eindje wordt vervolgens terug in de kop gestoken, 

zodat deze afzonderlijk op de romp komt te staan en makkelijk naar rechts en links kan 

draaien. Deze techniek heeft als voordeel dat poppen makkelijk van lichaam verwisseld 

kunnen worden, waardoor kostuums voor verschillende personages kunnen dienen. Verder is 

er aan elke hand een draad bevestigd, en krijgt Pierke supplementaire draden aan de 

rechterknie en meestal ook aan het achterwerk. Deze geven hem meer speelmogelijkheden, 

wat hem verheft tot sterkste van de troep.
31

 

Bij de oudste exemplaren konden de koppen uit hout, gips of zelfs karton gevaardigd zijn, 

terwijl het lichaam geheel van hout was gemaakt, of opgevuld met stof.   

Vandaag de dag zijn nog slechts vier gezelschappen actief die zich zuiver op ‘Pierke van 

Gent’ toeleggen. Ook is in de jaren 1990 de overbekende afgeleide ‘Pierke Pierlala’ ontstaan, 

gebruikt in politiek-satirische theatervoorstellingen.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

31
 HOSTE, Gent, Poppenspelstad, p. 9. 

32
 Ibid. 
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3. Conclusies 

In dit eerste deel werd duidelijk dat het traditionele poppentheater slechts een segment is van 

het hedendaagse figurentheaterlandschap. Het gebruik van theaterpoppen vertakt zich immers 

in drie grote domeinen: een educatief, een artistiek en een folkloristisch. Het educatieve en 

artistieke domein brengen een eerder ‘modern’ figurentheater, dat onderhevig is aan 

internationale stromingen. De folkloristische tendens is gebrand op het verderzetten van een 

eeuwenoude traditie. Het Gentse Pierke behoort tot dit laatste domein. Zijn huidige 

verschijning stamt van het zogenaamde Spelleke van Muide uit de jaren 1920, maar is tevens 

geënt op een veel oudere traditie.  

Pierke en zijn vrienden behoren, volgens de officiële poppenclassificatie (Het Firmament, 

2008) tot het type van de stangpop. De Belgische stanpoppentraditie bestaat uit vier 

segmenten. Elk van de vier tradities draait rond een stad, elk met hun eigen poppenheld. 

Pierke behoort toe aan de regio rond Gent, Woltje aan Brussel, de Neus aan Antwerpen en 

Tchantches aan Luik.  

In Gent manipuleert de poppenspeler de figuren door middel van een staaf die is bevestigd 

aan het hoofd van de pop en bijkomende draden.Vergeleken met de Belgische norm zijn de 

poppen uit Gent relatief klein. Hierdoor kunnen ze dynamischer en gracieuzer bewegen dan 

de stangpoppen uit de andere tradities.    

Hoewel het aantal praktiserende folkloristische poppenspelers de laatste decennia danig is 

geslonken, vormen de resterende gezelschappen pareltjes die gekoesterd moeten worden. 

Recent startte dan ook een procedure om de Belgische stangpoppencultuur als geheel op te 

nemen op de Vlaamse erfgoedlijst. 
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DEEL 2       HET GROTESK REALISME EN DE COMMEDIA 

DELL’ARTE 

1. Inleiding 

In deel twee wordt het grotesk realisme en haar link met de commedia dell’arte onder de loep 

genomen. Het grotesk realisme is een stroming die ontstond in de beeldende kunst van de 

zestiende eeuw, maar die al snel doordrong tot de literatuur en andere artistieke uitingen. De 

stijl wordt gekenmerkt door uiterst lichamelijke beschrijvingen en carnavaleske 

uitvergrotingen, die sterk contrasteren met een meer klassiek schoonheidsideaal. De 

commedia dell’arte schrijft zich volledig in deze traditie in. Ze ontstond in dezelfde periode 

en voedde zich van dezelfde culturele voedingsbodem. De commedia vormt een cruciale link 

tussen het groteske en Pierke. Het is dan ook belangrijk om beide begrippen – het groteske 

realisme en de commedia dell’arte – uit te diepen en hun kenmerken op een rijtje te zetten. 

De basisbron voor dit tweede deel is het boek Rabelais and his world (1968) van Mikhail 

Bakhtin. In dit werk legt de Russische filoloog zich toe op de middeleeuwse volkscultuur en 

bekijkt die in een breder kader: van haar laatantieke beginselen tot haar uitlopers in de 

Renaissance en daarna. Hij maakt een analyse van volkse festiviteiten en humor doorheen 

deze periode en belandt hierdoor bij de zestiende-eeuwse schrijver François Rabelais. De 

wereld in diens boekenreeks Gargantua en Pantagruel (1532-1552) noemt Bakhtin ‘grotesk-

realistisch’: doorgedreven aards en buitenproportioneel. Hij gaat verder in op de technieken 

die Rabelais gebruikt om dat effect te bekomen.  

Bakhtin is een waardevolle springplank om de esthetische kenmerken van het groteske te 

begrijpen. Toch houdt de keuze voor deze schrijver ook een risico in. Zijn visie is 

controversieel, zowel binnen de literatuur- en cultuurgeschiedschrijving als binnen het 

groteskenonderzoek. Zijn standpunten zijn dan ook niet gespaard gebleven van kritiek. Zo 

verweten zijn tegenstanders hem een te ideologische en romantische visie. Zijn te grof 

onderscheid tussen een ‘officiële’ en een ‘volkse’ cultuur zou van het grotesk realisme een 

karikatuur gemaakt hebben, te zeer beperkt tot het komische. 

Met deze kritiek in het achterhoofd, blijft Bakhtin echter een interessant uitgangspunt om het 

Gentse Pierke te onderzoeken. Door zijn focus op de zestiende-eeuwse orale volkscultuur, 

biedt zijn werk immers ook een blik op de tijdsgeest van de commedia. Aangezien zowel het 
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groteske als de commedia zeer belangrijke begrippen zijn in dit onderzoek, biedt Bakhtins 

werk een unieke blik die het vergelijken van de twee mogelijk maakt.  

Uiteindelijk leidt dit alles tot Pierke. Via een aantal omwegen komt de commedia dell’arte in 

Gent terecht, waar haar groteske kenmerken doordringen tot in de volkscultuur. De volgende 

hoofstukken tonen de weg ernaartoe.   
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Figuur 11 Groteske creaturen uit de 

Domus Aurea 

 

2. Het grotesk realisme 

2.1. Verspreiding 

De term ‘grotesk’ stamt uit het einde van de vijftiende eeuw. 

Toen werd in Rome de uitgestrekte ‘Domus Aurea’
33

 van de 

Romeinse keizer Nero archeologisch opgegraven. De 

wandschilderingen die men aantreft in de keizerlijke vertrekken 

verbeelden diverse fantasiewezens, samengesteld uit zowel 

natuurlijke, menselijke als dierlijke elementen. De opgravers labelen de beeltenissen als 

‘grotteschen’, omdat hun omgeving zo ‘grotachtig’ aandeed. 

Gedurende de zestiende eeuw verspreidt het gebruik van de groteske ornamentiek zich binnen 

de beeldende kunsten, waar het als decoratiestijl snel aan populariteit won.
34

 Paus Gregorius 

benadrukt de grote zeggingskracht van de afbeeldingen wanneer hij stelt dat deze beeldtaal 

dezelfde didactische functie kon innemen voor het lezende deel van de bevolking, als voor de 

analfabeten.  

Dit standpunt indachtig kan het niet verbazen dat het groteske ook sympathisanten maakt in 

literaire kringen. De link tussen beide kunstvormen verwoordt Michel De Montaigne in 1580 

in zijn essay Over vriendschap. 

“Toen ik een schilder, die voor mij werkte, bij zijn verrichtingen gadesloeg, kreeg ik 

er zin in hetzelfde te doen als hij. Hij kiest, in het midden van elke wand, de beste 

plaats uit om daarop een schildering aan te brengen, die hij dan met al zijn talent 

uitwerkt. En de lege ruimte eromheen vult hij op met grotesken, grillige schilderingen 

die uitsluitend bekoren door het gevarieerde en bizarre. Wat zijn deze essais eigenlijk 

anders dan groteske wangedrochten, in elkaar geflanst van allerlei ledematen, zonder 

vaste vorm, in een toevallige orde, opeenvolging en samenhang?” 
35

 

In de zeventiende en achtiendde eeuw formaliseert het groteske zich tot een literaire stijl, met 

vertegenwoordigers als Rabelais, Shakespeare en Cervantes.Het genre manifesteert zich in 

verschillende soorten van teksten, bijvoorbeeldde komedies van Molière (bv. Le Tartuffe ou 

                                                 

33
 HARPHAM, G. G., On the Grotesque. Strategies of Contradiction in Art and Literature, Princeton Univercity 

Press, New Jersey, 1982, p. 23. 
34

 HARPHAM, On the Grotesque, p. 28, 32. 
35

 DE MONTAIGNE, M., Over vriendschap, Boom, Amsterdam, 2009, p. 7. 
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l’imposteur, 1664), komische romans zoals Love for Love (1695) van William Congreve, de 

satirisch schrijfsels van Jonathan Swift (bv. Gulliver’s travels, 1726) en de filosofisch 

geïnspireerde vertellingen van Diderot (bv. Les bijoux indiscrets, 1753) en Voltaire (bv. 

Candide, 1759). 

 

2.2. Voedingsbodem 

Het grotesk realisme vind in de zestiende eeuw een geschikte voedingsbodem om te groeien 

en bloeien. Bakhtin wijt dit aan de maatschappij waaruit het ontkiemt, die gericht is op een 

gulzige en extreme manier van beleven. Hij noemt dit fenomeen een “volkse lachcultuur”. Het 

middeleeuwse carvalsfeest is voor hem een uitgesproken voorbeeld hiervan. Carnaval is een 

moment waarop alle kaders tijdelijk worden weggeveegd om plaats te maken voor een 

bandeloze chaos vol clowns, zotten en dwergen. Bakhtin kent aan deze uiting van volkshumor 

een belangrijke rol toe, die Middeleeuwers de kans liet om zich temporaal te bevrijden van de 

gevestigde orde.
36

 In die interpretatie gaat hij vrij ver. Zo ver zelfs dat hij carnaval ziet als een 

soort kijkgat naar een wereld parallel aan de gevestigde orde. 

“They offered a completely different, nonofficial, extraecclesiastical and extrapolitical 

aspect of the world, of man, and of human relations; they built a second world and a 

second life outside officialdom, a world in which all medieval people participated 

more or less, in which they lived during a given time of the year. If we fail to take into 

consideration this two-world condition, neither medieval cultural consciousness nor 

the culture of the Renaissance can be understood.”
37

 

Het grote belang dat Bakhtin toeschrijft aan de carnavaleske onderstroom van de 

middeleeuwse maatschappij is omstreden. Bakhtins critici interpreteren het rebelse karakter 

van het carnavalsfeest eerder als een normbevestigende machine – een uitlaatklep voor 

vluchtige opstandige sentimenten – veel minder dan als een altijddurende onderdrukte 

revolte.
38

 

Waar alle academici het wel over eens zijn, is dat het groteske zich niet beperkte tot de 

kunsten alleen. Het is namelijk onlosmakelijk verbonden met een brede culturele bodem. Dat 

                                                 

36
 BAKHTIN, Rabelais and his world, p. 4, 10. 

37
 BAKHTIN, Rabelais and his world, p. 5 – 6. 

38
 KRAMER, Mooi vies, knap lelijk, p. 121 – 122. 
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verklaart ook waarom het doorheen de geschiedenis steeds weer opduikt. Onderzoekers zien 

de cultuur van het monsterlijke namelijk als een terugkerend verschijnsel. Het blijft volgens 

hen als constante bestaan in de marge van de maatschappij. Tot het op bepaalde momenten 

vanuit de subculturen opgepikt wordt door de hogere regionen. Dan maakt het met een uiterst 

lichamelijke humor alles wat op dat moment de norm is met de grond gelijk.  

De zestiende eeuw is zo’n moment. Het groteske kan zich op dat specifieke moment weer ‘in 

de picture’ werken.
39

 De aanleiding hiertoe is volgens Femke Kramer een verschuiving in het 

religieuze belevingskader; dat evolueert van een symbolisch naar een realistische 

geloofsbeleving. Er komt veel nadruk te liggen op de bloedige lijdensweg van Christus, in al 

zijn lichamelijke dimensies. Hierdoor wordt het monsterlijke opgewaardeerd vanuit de lagere 

lagen van de bevolking. Het evolueert tot een populair maatschappelijk verschijnsel, door 

iedereen geapprecieerd en begrepen.
40

 Hoewel hierdoor de directe link met de volkscultuur 

verdwijnt, komt in het gebruik ervan nog steeds dezelfde functie naar voren, aldus Bakhtin:  

“(…) to consecrate inventive freedom, to permit the combination of a variety of 

different elements and their rapprochement, to liberate from the prevailing point of 

view of the world, from conventions and established truths, from clichés, from all that 

is humdrum and universally accepted. This carnival spirit offers the chance to have a 

new outlook on the world, to realize the relative nature of all that exists, and to enter a 

completely new order of things.”
41

 

Deze visie wordt door alle groteske-onderzoekers na Bakhtin bevestigd. De aanblik van heel 

lelijke of van komisch vervormde figuren vormt in de zestiende eeuw een stimulans voor een 

nieuw bewustzijn; de aanleiding om nieuwe culturele mogelijkheden te ontwikkelen.
42

 Het 

groteske werkt met andere woorden als een bevrijdend principe, en net daarom wordt het zo 

populair.  
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2.3. Kenmerken 

Grotesk realisme staat voor een aardse, zeer plastische manier van uitdrukken, ver verwijderd 

van de klassieke schoonheidscanon.
43

 In groteske beschrijvingen vindt men dan ook een 

overdaad aan lichamelijke geneugten: uitgebreide vreetbuien, seksuele uitspattingen en 

allerhande secreties uit lichaamsopeningen. 

“The essential principle of grotesque realism is degradation, that is, the lowering of 

all that is high, spiritual, ideal, abstract; it is a transfer to the material level, to the 

sphere of earth and body in their indissoluble unity.”
44

 

De teksten van groteske schrijvers gaan met veel animo in op de degradatie van al wat leeft. 

Deze ‘aardse’ taal gaat ook zeer beeldend te werk, om een zo lichamelijk mogelijke indruk na 

te laten.
45

 Door bijvoorbeeld excrementen uitvoerig en schaamteloos te beschrijven, ontstaat 

een vorm van humor met een zeer bedenkelijk niveau. De focus ligt daarbij vooral op de 

primaire levensfuncties: eten en drinken, spijsvertering en ontlasting, seks en voortplanting.
46

 

In dat opzicht komen net die lichaamsdelen ter sprake die, zoals Bakhtin het stelt, openingen 

zijnvoor de buitenwereld, meer bepaald “de mond, genitaliën, borsten, fallus, navel en 

neus.”
47

 De uiterst vulgaire grappen worden vaak kracht bijgezet door het taalgebruik. Het 

grotesk realisme is dan ook een amalgaam van uiteenlopende vocabularia en registers, gaande 

van uitdrukkingen, vloeken, verwensingen, scheldwoorden en schuttingtaal tot technisch of 

filosofisch jargon.
48

 

De beoefenaars van het genre gingen aan de slag met een aantal technieken. Een eerste 

mechanisme behelst een omkering. Daarbij worden dingen die werkelijk zijn volgens de 

canonieke normen, omgekeerd beschreven of toegepast. Zo hanteert Jonathan Safran Foer in 

zijn roman Extremely Loud and Incredibly Close (2005) bijvoorbeeld verschillende atypische 

technieken die de proza onderbreken en zo ingaan tegen de normale gang van zaken. Dit doet 

hij door onbelangrijke ‘asides’
49

, blanke pagina’s en foto’s in te voegen.
50

 

                                                 

43
 KRAMER, Mooi vies, knap lelijk, p. 60. 

44
 BAKHTIN, Rabelais and his world, p. 19 – 20. 

45
 BAKHTIN, Rabelais and his world, p. 27. 

46
 KRAMER, Mooi vies, knap lelijk, p. 117 – 118. 

47
 BAKHTIN, Rabelais and his world, p. 26. 

48
 BAKHTIN, Rabelais and his world, p. v – x.  

49
 Een asideis een term uit de letterkunde. Het betekent dat een acteur het publiek rechtstreeks aanspreekt met 

informatie die andere acteurs op podium niet zouden mogen horen. Hierdoor komt het publiek te weten wat het 

personage op punt staat te doen of wat hij of zij aan het denken is. Asides zijn belangrijk omdat ze het publiek 



25 

 

Als tweede mechanisme gebruiken de groteske schrijvers vervormingstechnieken. Ze maken 

gebruik van partiële vergroting of verkleining om een object uit de werkelijkheid op 

karikaturale of monsterlijke wijze weer te geven. Zo bewandelt de ‘grootvader van het 

groteske’ James Joyce in zijn Ulysses (1922) de paden van de vervorming wanneer hij zowel 

genres, talen en de regels van tijd en ruimte tot het uiterste ombuigt. Door bepaalde aspecten 

in de verf te zetten en anderen te minimaliseren bekomt hij een monsterlijk effect.
51

 

De ultieme manier om iets grotesk weer te geven bestaat er echter in vermengingstechnieken 

toe te passen. Door elementen van verschillende objecten en/of organismen te combineren 

komen er onwerkelijke, chimerische creaturen tot stand.
52

 In het werk Songes drolatiques de 

Pantagruel (1565) creëert Rabelais op deze manier de meest absurde figuren, geïllustreerd 

met bevreemdende gravures. Het schepsel Chevalier, Oiseau Gourmandeur de l’Isle Sonnant 

krijgt de volgende groteske beschrijving:  

“Tenant à la fois de l’oiseau et du poisson, à la tête de chien; un autre de ces 

‘oiseaulx métys’, commandeur des ordres ecclésiastiques, à la fois laïques et 

religieux…”
53

 

Deze teksten lijken niet veel meer te willen overbrengen dan wat 

humor. Toch kent het grotesk realisme ook een serieuze kant. Dat 

tweede gezicht erkennen ook andere auteurs na Bakhtin, zoals Jacques 

De Visscher. Hij onderstreept dat de uiterst lichamelijke 

uitdrukkingsvormen ervoor zorgen dat de mens zijn materialiteit 

scherper aanvoelt; zijn lijfelijkheid, zoals die onlosmakelijk met het 

leven op aarde verbonden is.
54

 Daarom is het grotesk realisme in 

wezen ook geen komische stijl. Naast de veel voorkomende 

humoristische zijde, bestaan er evengoed varianten in het tragische of 

het wrede.
55

 Om het groteske goed te kunnen interpreteren, moet je dus 

                                                                                                                                                         

haar betrokkenheid bij het stuk vergroot door vitale informatie aan te bieden over wat er gebeurt, zowel in de 
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Figuur 12 Chevalier uit 

Songes drolatique 

dePantagruel (1565) 
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verder kijken dan de geestige en amusante eerste indruk, en openstaan voor de vele gradaties 

die het te bieden heeft.
56
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3. De commedia dell’arte 

3.1. Verspreiding 

De commedia dell’arte ontstond in het Italië van de zestiende eeuw. Je kan het omschrijven 

als een professioneel improvisatietheater met rondtrekkende gezelschappen. Hun speelterrein 

was de markt, het plein en soms ook het hof, waar ze met hun volkse spel het publiek voor 

zich wonnen.  

Omdat de theatergezelschappen zich steeds 

aanpasten aan de smaak van het publiek dat 

voor hen zat, bevat de commedia dell’arte 

grote regionale verschillen. Toch is er een 

grote gemene deler: de acteurs 

specialiseerden zich in gekende personages, 

die steeds opnieuw optraden in verhalen met 

een vast stramien. Elk typetje was voorzien 

van kenschetsende handelingen en 

kostumering. Ook maskers en bepaalde 

attributen hielpen het publiek om de 

karakters te herkennen.   

De commedia dell’arte was net zoals het grotesk realisme een product van de sociale, 

culturele en religieuze wereld waartoe het behoorde. Het versmolt twee speelstijlen. Ten 

eerste een zeer volkse en spontane speelstijl die afstamde van de Romeinse Oudheid en 

nadien voortleefde in de middeleeuwse muziek-, dans- en religieuze spelen. Een tweede stijl 

ontwikkelde zich onder invloed van de humanisten uit de Renaissance en beriep zich op 

retoriek. 

Gedurende de zestiende en zeventiende eeuw verspreidde de commedia dell’arte zich 

doorheen Europa, waar het vooral in Frankrijk een vaste voet vond in het amusementsleven. 

In de achttiende eeuw verdween het echter in de marges van de maatschappij.
57
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Figuur 13 Balanzone, Capitano, Arlecchino, Pantalone, 

Fiorinetta, Columbina, Pagliaccio, Brighella 

 

 



28 

 

3.1.1. Oudheid en Middeleeuwen 

Hoewel er vele theorieën zijn, is er een algemene consensus dat het Romeinse toneel de 

rechtstreekse voorloper is van de commedia dell’arte. De commedia zou verwant zijn met de 

zogenaamde ‘Atellaanse komedie’; ruwe boerse kluchten opgevoerd in het volksdialect in de 

eerste eeuwen na Christus. Deze werden genoemd naar de stad Atella in de buurt van Napels.  

De Romeinse opvoeringen bestonden uit vier vaste komische 

personages, die al improviserend een volks spel brachten. Hierbij 

droegen ze maskers en een buitensporig grote fallus. Het personage 

Maccus vertoonde zeer veel gelijkenissen met de latere Pulcinella, die 

overigens in dezelfde Napolitaanse regio ontstond. Ook zijn naam is 

rechtstreeks afgeleid van het personage Maccus, die door zijn hoge 

schrille stem de bijnaam ‘Pullus Gallinaceus’ kreeg, wat ‘haantje’ 

betekent. Na enige verbastering is de link met Pulcinella snel gelegd. 

Ook het commediapersonage Arlecchio kent zo een Romeinse 

voorganger. In de zogenaamde mimusspelen droegen de acteurs immers 

kleren die waren samengesteld uit lapjes van allerlei kleuren, en waren 

ze tevens voorzien van een enorme fallus.
58

 De kleurige kleding van 

Arlecchio is hier duidelijk op gebaseerd.  

Toen het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw ten onder ging, bestempelde de Kerk de 

volkskomedie als heidens. Het verbod dat het christendom oplegde kon echter niet voorkomen 

dat er tijdens de Middeleeuwen ministrelen, muzikanten, acrobaten, dansers en ook 

poppenspelers bleven optreden.
59

 In verschillende gebruiken, rituelen en ook in het 

entertainment bleven nog restanten van de Romeinse cultuur sluimeren.
60

 Een voorbeeld was 

de cluyte, een klucht die realistische taferelen op scène bracht. Dikwijls ging het er plat en 

ruw aan toe, en vlogen de scheldwoorden en klappen in het rond – allemaal restanten van het 

Romeinse theater. Daarnaast ontstond binnen de Kerk zelf het religieuze drama, ook wel 

mysteriespelen genoemd, met zijn eigen komische figuren en bewegende beelden. 
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Figuur 14 Schets 

van een beeldje 

van 

deMaccusfiguur 
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3.1.2. Renaissance 

De Renaissance betekende de hergeboorte van de volkskomedie met het ontstaan van de 

commedia dell’arte. In het begin ging het om afzonderlijke rondtrekkende entertainers, die op 

markten en pleinen het publiek opwarmden met ruwe grappen, acrobatie en kluchtig 

improvisatietheater in een regionaal dialect. De artiesten trokken de aandacht met opvallende 

kostuums, maskers en soms een fallisch symbool.
61

 Eens de toeschouwers waren 

toegestroomd, maakten de ‘knechten’ (of zanni) plaats voor hun meester. Deze volbracht het 

werkelijke doel van de voorstelling, namelijk het aan de man brengen van (bedenkelijke) 

medicijnen. In de tweede helft van de zestiende eeuw werd deze formatie echter verbroken, en 

groepeerden de komedianten zich in toneelgezelschappen. Zo ontstond de ‘commedia 

dell’arte improviso’, kortweg commedia dell’arte.
62

 

De commedia is schatplichtig aan de volkscultuur, waartoe zowel Romeinse kluchten, 

middeleeuwse mysteriespelen als rondtrekkende allround artiesten behoorden. Ze is op deze 

manier ook verwant met het traditionele Italiaanse carnaval.
63

Carnaval was in Italië een 

eeuwenoud vruchtbaarheidsfeest waar door middel van gemaskerde optochten de wezens van 

de onderwereld werden opgeroepen om hun positieve krachten uit te oefenen op de 

gewassen.
64

 Op carnaval werden hiërarchische structuren op hun kop gezet. Bandeloos 

werden de officiële en strikte codes van de middeleeuwse feodale cultuur aan de kant 

geschoven. Arbeiders en edelen bewogen zich op gelijke voet, en in alle vrolijkheid verloor 

zelfs de koning voor een dag zijn macht. De commedia dell’arte sloot aan bij deze losbandige 

sfeer. Dat verklaart waarom de artiesten geen graag geziene gasten waren bij gezaghebbers. 

Professionele commediaspelers werden strikt in het oog gehouden en beperkt in hun vrije 

meningsuiting. Ze moesten zich om te overleven volledig schikken naar hun mecenas, 

waardoor elke vorm van satire of maatschappijkritiek in de kiem werd gesmoord. Ook 

amateurs ondervonden aan den lijve welke risico’s de satire inhield.Zo kregen ze als ze niet 

oppasten een flink pak rammel of werden veroordeeld tot een gevangenisstraf.
65
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Een tweede spelbreker vormde de Kerk, die elke vorm van theater als ongoddelijk en 

verderfelijk beschouwde. De theatergroepen werden ervan beschuldigd schadelijk te zijn voor 

de geestelijke volksgezondheid. Naast het initiëren van onzedelijk gedrag zouden zij ook 

duivelse praktijken en zwarte kunsten uitoefenen. Dit getuigt een uitspraak van Borromeo, 

een Italiaanse priester die zijn gelovigen afraadde om zich te interesseren in theater. 

“Zij noemen het komedie, maar voorwaar ik zeg U, voor U is het een tragedie, want 

de duivel waart er rond om zich meester te maken van Uw ziel!”
66

 

Dergelijke uitspraken illustreren het misprijzen tegenover beroepsacteurs. Regelmatig 

zorgden geestelijken, literatoren en geleerden dan ook voor een speelverbod. Paleotti, de 

kardinaal van Bologna, ging zelfs zo ver dat hij alle theaterpraktijken een jaar lang weerde.
67

 

Niet alleen religieuze motieven zorgden voor verzet, ook in het artiestenmilieu zelf was niet 

iedereen met de commedia dell’arte gediend. Humanisten, schrijvers en beeldende 

kunstenaars gingen vaak niet akkoord met de platvloerse opvattingen die acteurs erop 

nahielden over kunst. Gekrenkt in hun hoge idealen, onthield ook deze groep zich niet van 

kritiek.
68

 

 

3.1.3. Vroegmoderne Tijd 

Ondanks alle tegenstand groeide de commedia dell’arte in de zestiende en zeventiende eeuw 

uit tot een vaste waarde op de amusementsscène. Vooral in Frankrijk kreeg het een stevige 

voet aan wal. Het publiek kreeg maar niet genoeg van de eenvoudige verhaallijnen, het 

smulde van de humor ervan en bleef geld betalen om de hun welbekende personages te 

kunnen zien.  

In de achttiende eeuw was het succes van de commedia echter uitgewerkt. De publieke opinie 

zag de commedia meer en meer als ouderwets; minderwaardig aan nieuwe vormen van 

theater.Dat bewijst de hetze die in Duitsland ontstond rond Harlekijn. Deze afgeleide van de 

commediafiguur Arlecchino werd in vele theatervoorstellingen nog steeds gebruikt als 

komisch element, tot ongenoegen van eerder conservatieve, puriteinse zielen. De Duitse 
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schrijver Johann Gottsched eiste rond 1760 de verbanning van het personage, omdat die in de 

weg stond van het serieuze theater. Maar dat was buiten diens sympathisanten gerekend. Een 

daarvan was Justus Möser. Die schreef het eerste betoog ten voordele van Harlekijn als 

vertegenwoordiger van het groteske.In Harlekin, oder die Verteidigung des Grotesk-

Komischen (1761) besprak hij de plaats die de stijl verdiende binnen de kunstwereld, ondanks 

het gebrek aan de esthetische kwaliteiten van het schone en het sublieme. Hij voerde aan dat 

de groteske kwaliteiten goed werkten op de marktplaats, in de “microkosmos van de 

commedia dell’arte”, waar de karikaturen, parodieën en humor afgestemd waren op de 

“volkse sfeer”. Of Möser hiermee bedoelde dat de karakteristieken van het groteske ook 

thuishoorden in een schouwburg, was na zijn rudimentaire betoog niet duidelijk.
69

 Wat hieruit 

blijkt is alvast dat het groteske niet meer zo vanzelfsprekend werd gevonden als een eeuw 

voordien. De betovering ervan was verbroken. Niet toevallig glipte op hetzelfde moment ook 

de eens zo geliefde groteske literatuur in de schaduwen van de geschiedenis. 

 

3.2. Kenmerken 

Het succes van de commedia dell’arteschool ligt in haar grote herkenbaarheid, zowel wat 

betreft de voorgestelde typetje als wat betreft de verhaallijn. De dramatische kern van een 

voorstelling werd meestal vertolkt door vier personages, elk met halfmaskers. De eerste twee 

waren de oude mannen (vecchi) Pantalone en Dottore. Pantalone was een rijk Venetiaans 

koopman, die statig rond paradeerde. Zijn tegenhanger vertolkte een opgewonden jurist uit 

Bologna. Samen stonden ze vaak het geluk van twee geliefden (innamorati) in de weg.  

De vaste kern van figuren werd verder aangevuld met een aantal komische bedienden, ook 

wel ‘zanni’ genoemd. De zanni brachten leven in de brouwerij met hun dolle fratsen. Hun 

namen waren Arlecchino, Brighella, Burattino, Pulchinella en Pedrolino, elk met hun eigen 

kenmerken en karakter. In de zeventiende eeuw werd hier nog een personage aan toegevoegd, 

namelijk Servetta. Zij was de vrouwelijke pendant van bediendenpersonages. Tot slot was er 

nog Capitano, een blufferige praalhals met komisch kantje.
70
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Figuur 15 Knobbel op 

een masker van   

Arlecchino 

 

3.2.1. Maskers 

In de Middeleeuwen werden maskers gebruikt bij zowel mysteriespelen als 

carnavalsvieringen, waar ze vaak wezens uit de onderwereld, duivels en demonen 

verpersoonlijkten. Dat zien we ook in de etymologische oorsprong van het Italiaanse woord 

voor masker. ‘Maschera’ komt namelijk van het Arabische ‘maska’, wat heks of kwade geest 

betekent. In Italië werd er dus hetzelfde woord gebruikt voor het omschrijven van een 

gemaskerd persoon als voor de kwade zielen van overledenen. Bakhtin omschrijft het masker 

als een complex thema uit de volkscultuur. Hij brengt het rechtstreeks in verband met het 

groteske.   

“ The mask is connected with the joy of change and reincarnation, with gay relativity 

and with the merry negation of uniformity and similarity; it rejects conformity to 

oneself. The mask is related to transition, metamorphoses, the violation of natural 

boundaries, to mockery and familiar nicknames. It contains the playful element of life; 

it is based on a peculiar interrelation of reality and image, characteristic of the most 

ancient rituals and spectacles.”
71

 

Het groteske van maskers schuilt niet alleen in het gebruik ervan, 

maar ook in de duivels en demonen die ze representeren. Deze doen 

namelijk meteen denken aan de monsters die het grotesk realisme rijk 

is. Maskers relateren beiden dus aan elkaar. In de commedia speelden 

ze een allesbepalende rol, aangezien ze het gezicht van het genre 

bepaalden. Oorspronkelijk waren alle maskers uiterst angstaanjagend. 

Dat zwakte echter met de eeuwen af, tot alleen kleine details hieraan 

herinnerden. Een voorbeeld is de knobbel op dit masker van 

Arlecchino.
72

 

De maskers waren niet alleen beeldbepalend voor de commedia dell’arte. Ze bepaalden ook 

het spel zelf. Omdat het gezicht bedekt was, moesten de acteurs het verlies aan mimiek 

namelijk overcompenseren met lichaamstaal. Dat leidde tot specifieke typetjes, met elk hun 

eigen dynamische bewegingen.
73

 In het volgende deel zal blijken dat het explosieve aspect 
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van de commedia precies datgene is waarop het personage Pierke oorspronkelijk is gestoeld.  

 

3.2.2. Repertoire 

De commedia dell’arte was een kind van haar tijd. Het theatrale spel groeide uit tot een 

gevestigde waarde in de maatschappelijke context van de Italiaanse Renaissance. Beïnvloed 

door deze maatschappij van uitersten, droeg de commedia dell’arte grote contrasten in zich: 

zowel het humanistische en aristocratische als het uitgesproken volkse.Inhoudelijk valt dit op 

in de keuze van het repertoire, dat zich baseerde op de contemporaine theatrale traditie van de 

‘commedia erudita’. Bij dit soort van theater werden de teksten volledig vastgelegd en 

ingestudeerd. De scenario’s waren van de hand van zowel (toen) eigentijdse schrijvers als van 

auteurs uit een ander tijdvak. Hoewel de commedia dell’arte bestond uit improvisatie, greep 

het wel terug naar dezelfde auteurs. Uit de Klassieke Oudheid waren dat Titus Maccius 

Plautus en Publius Terentius Afer met onder meer satirische drama’s, Attische komedies en 

mimestukken.
74

 Uit de veertiende eeuw was dat de Italiaans humanistische auteur Giovanni 

Boccacio, die met zijn IlDecamerone bijzonder goed in de markt lag bij commediaspelers.
75

 

In dit werk waren dan ook talrijke groteske karakteristieken terug te vinden. Dat blijkt uit het 

volgende fragmentdat bulkt van de groteske overdrijvingen en hyperlichamelijke 

beschrijvingen.   

“Meanwhile Pericone, waxing daily more inflamed, insomuch as he saw the thing 

desired so neat and yet so straitly denied, and seeing that blandishments availed him 

nothing, resolved to emply craft and artifice, reserving force unto the last. Wherefore, 

having observed by times that wine was pleasing to the lady, as being unused to drink, 

for that her law forbade it, he bethought himself that he might avail to take her with 

this, as with a minister of enus. (…) The cupbearer did his bidding punctually and she, 

being nowise on het guard against this and allured by the pleasantness of the drink, 

took more thereof than consisted with her modesty; whereupon, forgetting all her past 

troubles, she waxed merry and seeing some women dance after the fashion of 

Majorca, herself danced in the Alexandrian manner.” 
76
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Bakhtin noemt het meesterwerk van Boccacio een typische exponent van de middeleeuwse 

lachcultuur, met veel nadruk op losbandig eten, drinken, de spijsvertering en op seksualiteit in 

al zijn facetten.
77

 

Dezelfde insteek vind je bij de grappen en grollen in de commedia dell’arte. De groteske 

scherts kwam tijdens de voorstellingen aan bod op twee manieren. Een eerste soort stuwde de 

dramatische handeling voort zonder ze te onderbreken. Het waren de zogenaamde ‘burle’,  

italiaans voor moppen. Ze werden meestal op het moment zelf bij elkaar geïmproviseerd en 

dienden om de volgende scène te kaderen. Hier tegenover stond een tweede soort; de meer 

bekende ‘lazzi’. Deze laatste geestigheden werden zuiver als komische interludia ingevoegd, 

zonder enig inhoudelijk verband met het voorgaande en datgene wat volgde. Dikwijls waren 

het al vaak beproefde moppen of fysieke sketches. Ondanks de banaliteit en misschien zelfs 

abrupte tussenkomst waren lazzi immens populair. Meer zelfs, als ze ontbraken, dan verliet 

het publiek de voorstelling nooit tevreden.
78

 

De burle en lazzi werden gebracht door de knechtfiguren van de commedia, de zanni. Zij 

vormden het komische tegengewicht van de meer serieuze personages en brachten leven op de 

theaterscène. Om de toeschouwers zoet te houden, moest het grappengamma voortdurend 

worden aangepast. De zanni zochten steeds naar nieuwe vondsten; oude moppen werden 

geschrapt of aangepast als ze niet het gewenste effect (meer) hadden. De kwaliteit van de 

humor was bepalend voor het succes van de commedia dell’arte, want het was de scherts 

waarvoor het publiek telkens bleef terugkomen. Wie zijn repertoire dus niet ‘up to date’ kon 

houden, ging daaraan ten onder.
79

 

Als onderwerp voor hun grappen en grollen tapten de 

zanni frequent van het vaatje van de seksualiteit. Ook 

verwijzingen naar het anale oogstten veel succes, 

waardoor de knechten zich soms in oncomfortabele 

posities moesten wringen (zie figuur 16). Een 

klassieker was de Lazzo van de schoudermantel. In de 

verhaallijn van een voorstelling gebeurde het namelijk 

vaak dat de twee gelieven om de hulp van de knecht 
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Figuur 16 Commedia dell’ arte – Capitano 

Babbeo en de knecht Cucuba 
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Figuur 17 Commedia 

dell’arte – Capitano’s masker 

metbuitenproportionele neus 

 

 

Figuur 18 Commedia 

dell’arte – Capitano en 

zijn degen 

 

Coviello of Pulcinella smeekten. De lazzo was daarbij een ingestudeerde sketch: terwijl de 

knecht de man toesprak, hield hij zijn achterste voor de neus van de vrouw en omgekeerd.
80

 

Bij deze platvloerse gedragingen ging de bevolking meestal uit zijn dak van plezier, wat 

ervoor zorgde dat de commedia doorheen de eeuwen in contact bleef staan met zijn 

carnavaleske wortels.    

 

3.2.3. Lichaam en taalgebruik 

De commedia dell’arte werkte met dezelfde geprononceerde 

lichamelijkheid die ook het grotesk realisme kenmerkte. In de 

literaire stroming openbaarde deze lichamelijkheid zich heel 

uitgesproken in passages die de nadruk legden op de delen van 

het lichaam die een overgang vormen van de binnen- naar de 

buitenkant: “de open mond, de genitaliën, de borsten, de fallus, 

de buik en de neus.”
81

 

Bij de commedia dell’arte kregen diezelfde lichaamsdelen extra 

aandacht. Zo waren de neuzen van de reeds besproken maskers 

buitenproportioneel, vooral bij personages als Pantalone, Dottore, 

Pulcinella en Capitano. Bij de laatste twee sprongen ook hun 

welgevormde buik in het oog. Iets minder voor de hand liggend 

‘grotesk’ waren attributen als stokken en zwaarden, die de zanni 

tijdens een voorstelling wel eens durfden gebruiken als 

fallussymbool. Dit viel echter niet bij elk soort publiek in de smaak. 

De commedia-acteurs pasten zich dan ook altijd aan. Als ze 

werkten voor een beschermheer distantieerden ze zich vaak van het 

anale en seksuele discours,
82

 terwijl ze bij een publiek met eerder 
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minderbedeelde mensen dieper op ingingen op dit soort van platvloers kluchtwerk. Zo 

bewandelde de commedia dell’arte steeds de slappe koord tussen het komische en het 

dramatische.
83

 

Naast hun lichaam en een paar atrributen speelden de zanni ook met hun taalgebruik, om hun 

groteske performance kracht bij te zetten. Over het algemeen spraken ze heel luid, 

schreeuwerig en  geprononcieerd.
84

 Het dialect dat ze gebruikten was volledig afgestemd op 

het personage dat ze speelden. Meestal was het gebaseerd op de sjouwers (‘facchini’)uit 

Bergamo,
85

die in Noord-Italië hun kost probeerden te verdienen.
86

 Tommaso Garzoni 

beschreef de Bergamesken in zijn Piazza universale di tutte professiono (1585) als volgt: 

“Hun kleding is uitermate onbeschaafd, en hun plunje stinkt een uur in de wind. Hun 

taal is zo grotesk dat de Zanni, die als eksters een uitspraak of elk ander karakteristiek 

kenmerk nabootsen, dit in hun komedies hebben overgenomen om het grote publiek te 

vermaken.”
87

 

Niet alleen de volkse uitspraken en boerse dialecten maakten de commedia ‘grotesk’. Vaak 

werd er ook gebruik gemaakt van een soort van nonsenstaal, die ontstond uit de noodzaak om 

in diverse regio’s verstaanbaar te zijn. De rondtrekkende commediatroepen doorkruisten vele 

taalgebieden, en ontdekten dat door zuivere pantomime en overtuigend tekstueel ‘brabbelen’ 

iedereen betekenis kon leggen in het spel. De Kerk had het echter niet begrepen op dat soort 

van zotternij en bestempelde het als de tong van de duivel. Niet toevallig werd de commedia 

dus weer in verband gebracht met duivels en demonen.
88
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4. Het Gentse folkloristische figurentheater 

Het Gentse folkloristische figurentheater ontleent heel wat van haar kenmerken aan het 

groteske. Hier wordt in het volgende hoofdstuk verder op ingegaan. Het is echter belangrijk 

nu al even stil te staan bij het poppenspel binnen de commedia dell’arte, omdat dit de link is 

met het Gentse Pierke.  

In de zeventiende eeuw was het poppenspel bij de rondtrekkende gezelschappen van de 

commedia een manier om in te spelen op economisch moeilijke tijden. Italië ging namelijk 

door een periode van instabiliteit, niet alleen op financieel maar ook op politiek vlak. Het 

strakke keurslijf waarin beschermheren hun toneelgroep dwongen, nam in dit onstandvastige 

milieu extreme vormen aan, zoals Rob Erenstein opmerkte: 

“Zij werden speelbal in handen van hun meesters, die bepaalden waar, wanneer en 

wat zij speelden. Elke overtreding werd bestraft en de acteur of groep die een dag te 

laat op een afgesproken plaats arriveerde, kon rekenen op een strenge straf.”
89

 

De interesse voor het commediaspel stond bij de hooggeplaatsten op een laag pitje. Terwijl zij 

zich ontspanden met nieuwere theatervormen zoals de opera, lieten ze de commediatroepen 

het plebs zoet houden. Maar er was verandering op til. In 1684 berichtte een brief uit de 

Mediciclan over de laatste nieuwe mode:  

“Prins Ferdinand (…) heeft uit Rome ervaren handwerklieden laten komen, die voor 

hem een goed gezelschap toneelspelers hebben gemaakt, van het soort dat spreekt 

door andermans mond, zich beweegt door de bewegingen van een zeer dunne 

ijzerdraad, en hoewel dit levenloze beeldjes zijn, zijn ze op het toneel in hun 

bewegingen een wonder om te zien. Het volk noemt ze ‘burattini’ (marionetten). (…) 

deze acteurs bevallen mij ook, want het kost weinig tijd om voor hen een toneel 

gereeds te maken, om ze te kleden, en het kost helemaal niets. Voor hun huisvesting is 

een grote doos voldoende, zoals die waarmee ik eertijds reisde. Onder elkaar kennen 

ze geen wedijver of nijd. Ze zijn gehoorzamer dan kloosterbroeders, evenmin hebben 

ze ondeugden zoals die eigen zijn aan degenen die in theaters optreden”
90
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De speelpoppen bekoorden niet alleen het volk, maar ook de rijken. Daarom gingen 

commedia-acteurs ze gebruiken om nieuw leven in hun spel te blazen. Zowel in melodrama’s, 

komische opera’s als pantomimes lieten ze poppen opdraven in tal van humoristische rollen. 

Eerst in combinatie met levende acteurs, nadien als op zichzelf staand theater. De poppen 

speelden daarbij hetzelfde typetje als de zanni uit de ‘normale’ commedia, met dezelfde 

karaktereigenschappen en zelfs dezelfde namen. Door de lage kosten en het transportgemak 

vormden deze poppenvoorstellingen een uitstekend alternatief voor echte acteurs.  

De introductie van de speelpop kon echter niet verhinderen dat 

veel commedia-acteurs Italië ontvluchtten. Ze zochten een 

gunstiger economisch klimaat op en namen in hun uittocht het 

poppenspel mee. Dat verspreidde zich over heel Europa. Zo zijn 

er in 1657 berichten van poppenvoorstellingen in Frankfurt, en 

later ook uit Wenen, Leipzig, Hamburg en Londen.
91

 

Rondtrekkende poppenmanipulatoren verdienden er hun 

boterham door te spelen op hoven, pleinen en markten. Zo 

stimuleerden ze de ontwikkeling van een lokale poppentraditie, 

die op de commedia gebaseerd was. In en rond België 

ontkiemden de zaadjes van het commedia-poppenspel in diverse 

grote steden. Vandaag is dit ‘poppenspoor’ nog makkelijk te traceren. Het loopt “van Keulen, 

via Aken, Luik, Antwerpen, Brussel, Oostende, Gent (vroeger ook Mons en Tournai), naar 

Roubaix (en vroeger Lille), om te eindigen in Amiens.”
92

 In Gent duiken de eerste 

aantoonbare sporen van de commedia op in de achttiende eeuw, maar het zal pas duren tot de 

jaren 1920 vooraleer Pierke in zijn ware gedaante ten tonele verschijnt.     
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Figuur 19 Rondtrekkende 

Italiaanse poppenspeler met 

poppenkast op de rug 
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5. Conclusies 

Het grotesk realismewas een breed cultureel verschijnsel in de zestiende eeuw. Het sloot aan 

bij een volkse lachcultuur die de lichamelijkheid van de mens breed uitsmeerde, tot het 

monsterlijke toe. Deze tendens liep parallel met een verschuiving in het religieuze discours, 

dat steeds meer de nadruk ging leggen op de bloedige lijdensweg van Christus. De honger van 

het publiek naar extreme lelijkheid uitte zich op verschillende domeinen van de zestiende 

eeuwse Italiaanse maatschappij. Of het nu voorkwam inbeeldende ornamenten, literaire 

vertellingen of in de commedia dell’arte, steeds greep het terug naar een zuiver materiële 

basis.  

In de literatuur ging dat via extreme uitvergrotingen van menselijke lichamelijkheden. Het 

effect was een bizarre afwisseling tussen het komische en het tragische, geassisteerd door  

hyperbolen en contraposten. Allerhande imaginaire creaturen droegen alleen nog maar bij aan 

de chaos. In dit grotesk realisme onderscheidde Bakhtin enkele schrijftechnieken die handig 

van pas komen in dit onderzoek, namelijk de omkering, de vervorming en de vermenging. 

Zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken komen ze namelijk ook voor bij het Gentse 

Pierke.
93

 

De commedia dell’arte was onderhevig aan invloeden van het groteske. In dit deel werd 

aangetoond in welke elementen dit zich uitte. Zo verwezen de maskers van de commedia 

letterlijk en figuurlijk naar monsters en demonen. Verder benadrukten de commedia-acteurs 

in hun spel die lichaamsdelen die volgens Bakhtin typisch ‘grotesk’ waren: de open mond, de 

genitaliën, de borsten, de fallus, de buik en de neus. In dezelfde lijn was de taal van de 

commedia in de regel luid en platvloers, bewust in een (marginaal) dialect. Daarnaast bestond 

ook een onverstaanbare nonsenstaal die door de kerk als duivels werd bestempeld. Ook het 

repertoire van de commedia kan je onder de noemer grotesk samenvatten. Voor de plot grepen 

de acteurs voornamelijk terug op meesterwerken met een monsterlijke inslag. Voor de humor 

waarmee ze de plot kruidden, putten ze uit diezelfde vijver. De lazzi waren daarbij niet weg te 

denken.Deze ingestudeerde humoristische sketches waren vaak doorspekt met verwijzingen 

naar seksualiteit en demonen. Deze groteske moppen bepaalden het succes van een 

commediagezelschap.  
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Hoewel de commedia vanaf de achttiende eeuw naar de marges van de maatschappij werd 

verdrongen, bleef het sluimerend bestaan. Naar aanleiding van een modegril transformeerde 

het spel tot figurentheater. De introductie van poppen viel zowel bij hoge als lage cultuur in 

de smaak. Door een migratiebeweging vond het commedia-poppenspel al snel ingang in heel 

West-Europa en gaf de aanzet tot een nieuwe lokale poppentraditie. Gent vormde daarbij geen 

uitzondering.  
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DEEL 3        PIERKE VAN GENT 

1. Inleiding 

Het vorige deel van deze masterscriptie ging in op het groteske als breed maatschappelijk 

verschijnsel, met het literaire grotesk realisme en de commedia dell’arte als belangrijkste 

componenten. Via het commedia poppenspel kwamen heel wat kenmerken van de groteske 

literatuur in het Gentse poppenspel terecht. Het is echter niet zo dat dat zuiver via de 

commedia dell’arte gebeurde. De Gentse samenleving vertoonde immers al kenmerken die je 

grotesk kan noemen. Een van de belangrijkste van die kernmerken was de grote nadruk op 

volkscultuur. Gedurende de negentiende eeuw – de periode waarin de voorloper van Pierke 

ontstond – kleurde dat volkse het hele culturele leven. 

Toen de commedia in Gent arriveerde, bestond er al een poppentraditie. Deze was ingebed in 

een bredere cultuur van West-Europese gebruiken, waarbij vanaf de Middeleeuwen steeds 

meer bronnen opduiken die blijk geven van het gebruik van de speelpop. Zowel in volkse 

middens als het religieuze leven werd het figurentheater ingezet om verhalen te 

verlevendigen.  

In dit kluwen van feiten is het een uitdaging te onderscheiden hoe Pierke in het plaatje past. 

Om duidelijkheid te scheppen in de maatschappelijke context van de beginperiode van Pierke, 

start dit derde deel met een algemene beschrijving van de West-Europese cultuur, gevolgd 

door de Gentse economische en culturele situatie. Pas na deze geschiedkundige 

duidingbeschrijf ik de specifieke kenmerken van Pierke en zijn kameraden en de evolutie van 

het spel, aangetoond aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Zo probeer ik te 

onderscheiden hoe de groteske kenmerken van de commedia dell’arte inspelen op de al 

bestaande volkscultuur in Gent.  

Hier baseer ik me naast literaire bronnen ook op de interviews die ik afnam van de vier 

huidige Pierkespelers. Hun ervaringen staven niet alleen de informatie die ik al bezat, maar 

voegen ook feiten toe. Hieruit kan men concluderen dat Pierke ook vandaag nog een grote rol 

speelt in het Gentse culturele leven.    
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2. De evolutie van het figurentheater totPierke 

2.1. De Middeleeuwen 

In het kader van dit onderzoek is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het 

‘gewone’ figurentheater en hetgene dat de commedia dell’arte incorporeert. Het is duidelijk 

dat er voor de komst van de commedia al figurentheater bestond in onze streken.  

Over het oerbegin van de speelpop in West-Europa bestaan er verschillende theorieën. Een 

eerste mogelijkheid is dat de traditie naar hier werd gebracht door wichelaars uit de Romeinse 

legioenen, die poppen hanteerden om hun kunsten extra kracht bij te zetten. Maar het kan 

evengoed dat Middeleeuwse bedevaarders speelpoppen meebrachten uit het Verre Oosten. 

Daar heerste immers een eeuwenoude poppentraditie, waar figuren als Karageus en Hacivad 

ook vandaag nog het schimmenspel vertegenwoordigen. Dit zijn echter gissingen.  

Wel is zeker dat Middeleeuwse troubadours – ook 

wel ‘iaculatores’ of ‘vagantes’ genoemd – 

speelpoppen hanteerden.Deze behoorde tot hun 

uitgebreid arsenaal aan spektakelvaardigheden, 

waartoe ook goocheltrucs en liederen behoorden. 

Hiermee trokken ze van stad tot 

stad.
94

Verschillende Middeleeuwse bronnen 

getuigen hiervan. Een afbeelding uit de Hortus Deliciarum van Herrad van Landsberg, abdis 

van Hägenburg (1167-96) suggereert dat de speelpop al in de twaalfde eeuw tot het domein 

vande West-Europese vermakelijkheden en wellicht zelfs van het spektakel behoorde.Meer 

iconografisch materiaal is te vinden bij het Frans heldengedicht met miniatuurkanttekening Li 

romans du bon roi Alexandre (1338), verlucht in 1344 door Jan De Grijze. De tekening is 

namelijk een duidelijke verwijzing naar het Jan Klaassenspel, het handpoppenspel uit 

Nederland.
95

 Ook geschreven bronnen wijzen op de aanwezigheid van poppen in onze 

contreien, zoals de rekeningen van Jan van Blois, hertog van Tordrecht. Daarin vermeldde 

zijn bediendein de jaren 1363-64 dat men daar “een dockenspul speelde dat mijne here was 
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Figuur 20 Afbeelding uit de Hortus Deliciarum 

van Herrad van Landsberg (twaalfde eeuw) 
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gaen sien.”
96

Het ‘dockenspul’ was een primitieve vorm van handpoppenspel, dat in de 

Middeleeuwen al snel aan populariteit won.  

Eenvaak gebruikte theorie is dat het figurentheater zich tijdens de Middeleeuwen ontwikkelde 

vanuit het toneel. Daar zou een tekort aan acteurs en geld de mens tot een goedkoper 

alternatief hebben gedreven: de pop. Eerst werden poppen alleen ingezet om grote groepen 

mensen te vertolken, zoals bij de ‘onnozele’ kinderen in het Driekoningenspel en de 

martelaars in de heiligenspelen. Maar al snel bleek dat het gebruik van poppen aanzienlijk 

minder geld kostte doordat er minder acteurs betaald en gevoed moesten worden. Tevens kon 

de voorstelling zonder veel moeite meerdere malen herhaald worden. Al deze elementen 

zorgden ervoor dat het zuivere poppenspel uiteindelijk aan belang won.
97

 

“En vooral zij pasten zich aan den lachenden, pallieterschen geest van onze menschen 

die in de middeleeuwsche voorstellingen er gewend aan geraakt waren, het boertige 

en kluchtige op den voorrang te zien treden. Zoo hebbe die poppenspelen zich dan 

gekluise in de buitenwijken der groote centra waar zij een brok van ’t echte volksleven 

zijn geworden en zijn vele geslachten hebben verlustigd door hun zotte 

arlekijkenspel.”
98

 

Kenmerkend aan deze voorstellingen was het volkse karakter ervan. Het voorkomen van de 

klucht zal later van groot belang zijn voor het tot stand komen van Pierke.  

 

2.2. De zestiende eeuw 

Hetfigurentheatergroeide in de zestiende eeuw uit tot een uitlaatklep voor artiesten tijdens 

politiek moeilijke omstandigheden. In1568 hingen Gentse notabelen de rederijker
99

 Jan 

Onghena op, omdat hij een spotdicht schreef over de kloosters in de stad.
100

Binnen de kwestie 
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van de Beeldenstorm schoten zijn kritische teksten in het verkeerde keelgat. Hoewel Onghena 

zijn ludieke beschouwingen hem de dood kostten, bleef hij tot op zijn veroordeling kritisch 

tegenover het bewind dat werd gevoerd. "Ik ben niet ziek," zou hij gezegd hebben, "maar toch 

vrees ik aan deze kwaal te zullen sterven".
101

 

Aan het einde van de zestiende eeuw kwam Vlaanderen grotendeels onder Spaans bewind te 

staan. Eén voor één werden de grote steden ingepalmd en nam de hertog van Parma de 

touwtjes in handen. Na Gent en Brussel moest ook Antwerpen er aan geloven. Het Spaanse 

bewind was heel argwanend ten opzichte van het artiestenmilieu, omdat het als de dood was 

voor kritische stemmen. Daarom ontbond de hertog van Parma onmiddellijk de hele 

rederijkerskamer, in een poging om alle opstandige gedachten in de kiem te smoren. De 

talloze acteurs die zo op straat belandden lieten zich echter niet doen enzochten naar een 

achterpoortje, dat ze vonden in het poppenspel.
102

 In Brussel werden kelders als theaters 

ingericht en ondergronds dreven de poppen de spot met de vreemde overheersers. Voor een 

groot podium met acteurs was er geen ruimte, maar de kleine poppen pasten perfect.
103

Of 

deze manifestatie van het figurentheater ook in Gent bijval vond, is niet duidelijk. Toch 

getuigen deze voorbeelden van een invloedssfeer die de rederijkers met de speelpop verbindt. 

Via het onderzoek van Femke Kramer kan hierbij ook het grotesk realisme in het 

figurentheater worden aangetoond.   

Kramers studieMooi vies, knap lelijk spitst zich specifiek toe op de zestiende-eeuwse 

rederijkerscultuur met bijhorende kluchten. Vertrekkende vanuit Bakhtins visie over het 

groteske concludeerde ze dat het grotesk realisme in mindere of meerdere mate aanwezig was 

in de farcen van de rederijkers. Als dezekritische lachcultuur zich kon uiten in de 

theaterstukken, danis het meer dan waarschijnlijk dat deze trend zich tijdens de Spaanse 

overheersingvoortzette in het poppenspel. Harde bewijzen zijn echter niet voorhanden.
104
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2.3. De achttiende eeuw 

Tot in de achttiende eeuw bleef het figurentheater vooral bekend van de 

speelpopgezelschappen die optraden op kermissen en jaarmarkten. Arme artiesten trokken 

met hun kijkdoos, poppenkast of ‘marionettes à la planchettete’te voet door het land, en 

konden van zodra ze een geschikt plekje hadden gevonden aan hun voorstelling beginnen. 

Grotere constructies werden met paard en kar rondgevoerd, en namen veel meer tijd in beslag 

om op te stellen. Het is mogelijk dat dit ongemak mede aan de oorzaak lag van het ontstaan 

van vaste theatertjes in de stad.  

Op welke manier Gent in aanraking kwam met de commedia dell’arte is niet helemaal 

duidelijk. Het is waarschijnlijk dat rondtrekkende commedia-acteurs- of poppenspelers 

optraden in de stad en de Italiaanse personages zo werden geïntroduceerd. De commedia-

invloed moet Gent wel hebben bereikt voor het midden van de achttiende eeuw. De vroegste 

vermelding van een (theater)voorstelling in commedia dell’artestijl dateert er van 1730. Dat 

vermeldt Marc Reynaerts alleszins in zijn onderzoek Pedrolino, Pierrot & Pierke. Hij baseert 

zich voor deze stelling op de collectie ‘Vliegende bladen’ van de Universiteit Gent.Een 

tweede document waar Reynders naar verwijst is een document uit 1752. Hierop staat te lezen 

dat “na het einde van het groot spel (…) de Liefde van Arlequin, nieuwe 

Pantomine”
105

getoond zal worden. Het ‘groot spel’ is in dit geval een drama, de ‘pantomime’ 

een klucht met personages uit de commedia. Hieruit blijkt dat het de gewoonte was om een 

voorstelling in twee te delen te: het eerste eerder serieus, het andere luchtiger.  

Waarschijnlijk ging het hier om een commediavoorstelling met echte acteurs. De stap van dat 

‘echte’ theater naar het kleine figurentheater was echter klein, aangezien inhoudelijk zeker 

trends werden overgenomen. Bovendien bestond er ook de Europese tendens om poppen te 

verkiezen boven acteurs. Net zoals in Italië de commedia uiteindelijk bij de poppen terecht 

kwam, kan dit in Gent ook het geval geweest zijn.  
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2.4. De negentiende eeuw 

Ongetwijfeld kunnen praktische overwegingen wel gezorgd hebben voor het idee om vaste 

theaters op te bouwen, maar ook economische factoren speelden mee. Onder invloed van de 

industriële revolutie kende de stad vele inwijkelingen, wat zorgde voor het ontstaan van 

arbeiderswijken nabij de fabrieken. Door de continue bevolkingsgroei en de onaangepaste 

accommodatie ging de levensstandaard erop achteruit: ondanks de hoge werklast bleven de 

lonen laag, analfabetisme was standaard en in de onhygiënische beluiken hadden de bacteriën 

vrij spel. Het nijpende tekort aan inkomsten vormde in dit lompenproletariaat de geschikte 

voedingsbodem voor het oprichten van theaters in de woonkamers. Ondernemende arbeiders 

– werklieden uit de textielindustrie en metaalconstructiebedrijven of havenarbeiders, zeelui en 

kleine winkeliers – richtten theaters op in hun woonkamer om een centje bij te verdienen. 

Voor de voorstellingen ontruimden ze hun kelder of zolder om plaats te maken voor banken 

en een geïmproviseerde scène. De eeuwenoude traditie van de rondtrekkende artiest kwam 

met deze sedentaire opvoeringen tot stilstand.  

Het poppenspel in de woonkamertheaters had een zeer lokaal karakter. Opvallende 

buurtbewoners werden als persiflage opgevoerd in het spel. Bovendien werden de knepen van 

de kunst binnen een familie vaak doorgegeven van generatie op generatie.
106

Aangezien de 

spelers en hun publiek uit hetzelfde milieu en zelfs dezelfde buurt kwamen, vormden ze 

samen een eenheid als nooit te voren.    

Het bekendste voorbeeld hiervan was het Spelleke van Blauwers. Dat was een bekend 

huistheater in de Priesterstraatdat werd ingericht door Jan Blauwers. In 1867 nam zijn zoon 

Frans het over, die in een vroeger danszaaltje in de Rijke Klarenstraat zijn achternaam hoog 

hield. Hoewel zijn dochter Therese Jeanne later zal beweren dat het theater al sinds 1780 in 

handen was van de familie,
107

 is het bestaan van het spelleke pas officieel aan te tonen in 

1820. Van generatie op generatie leefde het zo voort tot in de twintigste eeuw. Het Spelleke 

van Blauwers is maar een van de vele gelijkaardige theatertjes die gedurende de negentiende 

eeuw als paddenstoelen uit de grond schoten. Op een gegeven moment waren er in Gent zelfs 

meer dan dertig te vinden.
108

De bloeitijd van de ‘spellekes’ was aangebroken. Hierin speelde 

de staafpop een belangrijke rol. Waarom net deze poppensoort ingang vond is een raadsel, 
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maar vanaf de negentiende eeuw genoot ze definitief de voorkeur in Gent.
109

 De 

poppenspelers fabriceerden zelf hun poppen: ruw uitgesneden en naïef beschilderd, met kledij 

gemaakt door de vrouw des huizen.
110

 Deze traditie blijft de rest van de negentiende eeuw 

bestaan, en ontpopte zich tot een directe voorloper van het huidige Pierkespel.  

Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden er stappen gezet die het stangpoppenspel 

dichter brachten bij het Pierke dat we nu kennen. De directeurs van diverse ‘spellekes’ 

voerden toen verschillende vernieuwingen door. Door het uitgebreide aanbod aan amusement 

in Gent – gaande van de cinematograaf
111

 tot activiteiten uit het verenigingsleven – moest 

men toeschouwers extra stimuleren om naar het poppenspel te komen kijken. Daarom 

breidden verschillende huistheatertjes zich uit tot schouwburgen op kleine schaal. Hierdoor 

werd er voldoende plaats gecreëerd, zodat zowel volwassenen als kinderen comfortabeler 

konden zitten. Daarnaast probeerde de spellekes zich ook technisch te verbeteren door de 

mechanische poppenspelen van op de foren na te doen. Hierdoor speelden ze in op de wensen 

van het publiek, die hongerde naar spektakel. Aan het einde van de negentiende eeuw gingen 

de theatertjes door de concurrentiestrijd ten slotte ook meer aandacht besteden aan de poppen 

en decors, waardoor ze de entreeprijzen aanzienlijk konden verhogen. De Gentse 

verkopersmentaliteit drong zich eveneens op in de vorm van het verhandelen van snoep 

tijdens de voorstelling. Hier was zelfs een liedje voorhanden:  

 “Hier is Kokadie met haar spekken, aan tweeë voor nen cent. Zij laat de kinders 

lekken, wie moet er nog wat hen.”
112

 

Ook het poppentheater zelf professionaliseerde zich in deze periode. De opbouw van een 

voorstelling was tweeledig en verliep steeds volgens een vast stramien. Eerst werd er een 

drama opgevoerd dat het publiek tot tranen toe moest ontroeren, gevolgd door een korte 

afsluitende klucht om de gemoederen weer wat te verlichten.
113

 Het dramarepertoire kon 

worden ingedeeld in godsdienstige spelen, sprookjes en vertellingen (Alladijn met de wondere 

lamp, Smidje Smee, Hansje en Grietje), ridderromans met vertelsels uit de 

blauwboekliteratuur (Genoveva van Brabant, Ourson en Valentijn, Jan van Parijs), 
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geschiedkundige verhalen (Godfried van Bouillon, Willem Tell, Jeanne d’Arc), bewerkte 

theaterstukken (Faust), romans (De reis rond de wereld in 80 dagen, Duizend mijlen onder 

zee, Jantje de voddenraper) en actualiteiten (De bende van Pollet, De bende van Frans 

Ackerman).
114

 Daarna volgde de klucht, die bestond uit korte, eenvoudige verhaaltjes die het 

publiek deden (schater)lachen. De volkse hoofdfiguren – die zich in het serieuze drama niet 

lieten zien – waren drie kameraden, elk met een eigen specifieke functie: Pierrot de bakker, 

Lowie de lapkensdief en Karelke de stotteraar. Titels van voorstellingen als Pierrot in d’hell, 

Pierrot de bakkerenPierrot in ’t gevang maken meteen duidelijk wie de favoriet was. Pierrot, 

ook wel Pier de Bakker genoemd, was een voorganger van Pierke. Hij had een wit kostuum 

met zwarte accenten, dat verwees naar de witte bloem waarmee hij als bakker werkte. Zoals 

alle andere personages was Pierrot een stangpop. Het grote verschil met de andere poppen 

was zijn uitgerekte arm, waarmee hij slagen uitdeelde aan politieagenten, rechters of beulen. 

Vaak veegde hij hen zelfs volledig van de theaterscène. Het publiek ging volledig op in de 

voorstelling, die garant stond voor een paar minuten grof vermaak.
115

 

“(…) als er geweldige en rumoerige tooneelen de poppen door mekaar slingerden, 

dan tierden ze mee, geestdriftig en uitbundig, en ’t werd een schetteren en proesten als 

Pierrot en de kluchtemannen hun fratsen opdischte (…) en de Langearm met zijnen 

dikken knots heel het santerboetieksken in puinen sloeg.”
116

 

In deze vrolijke sfeer konden de gemoederen al snel hoog oplaaien. Daarom werd voor de 

scène vaak een net of kippengaas aangebracht. Deze waren bestemd om de poppen te 

beschermen tegen vliegende projectielen, al had het ook tot voordeel dat de stangen en draden 

minder zichtbaar werden voor het publiek.
117

 Verder was er een man aanwezig in de zaal om 

– zo nodig met een roede – al te uitbundig gedrag de kiem in te smoren.  

Dit teken van het voorkomen van geweld kan groteske genoemd worden. Net als de 

populariteit van typisch kluchtige grappen over het lelijke, het bandeloze, het boertige en het 

onbeleefde. De maatschappelijke context was zeer gunstig voor het ontwikkelen van deze 

groteske vorm van humor. Het volkse publiek bestond voornamelijk uit laaggeschoolde 

arbeiders en hun kinderen. Zij konden in het poppenspel een zekere frustratie kwijt en lieten 

zich gemakkelijk gaan in wat Bakhtin de volkse lachcultuur noemt. Die humor werd niet door 
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iedereen gesmaakt. In dat opzicht ondergingen Pier en zijn kameraden hetzelfde lot als de 

commedia dell’artespelers twee eeuwen voordien. De kinderen van de gegoede burgerij 

mochten bijvoorbeeld niet “naar het volkse poppenspel omdat ze daar maar ‘slechte 

manieren’ leerden en een onbehoorlijke taal hoorden spreken.”
118

 Dit verzet van de rijkere 

klasse – dat zich overigens ook bij de Kerk uitte
119

 – doet  aan de commedia dell’arte en haar 

critici denken. En er zijn nog overeenkomsten. Het gebruik van maskers in de commedia 

dell’arte leidde tot stereotype personages die hun gestiek uitvergrootten om hun gebrek aan 

mimiek te compenseren. Dit gegeven is ook terug te vinden in het Gentse figurentheater. 

Want hoewel Pier de bakker en zijn kameraden geen maskers op hadden, kan hun vorm als 

pop beschouwd worden als een uitbreiding van een masker dat dwingt tot stereotypering.  

Ook kan je de verschijningsvorm van de Gentse personages beslist ‘grotesk’ noemen. Het 

uitvergroten van bepaalde lichaamsdelen leidde tot monsterlijke proporties. Bij Karelke waren 

dit zijn twee ‘bulten’, eentje vooraan en een andere op zijn rug.
120

 Pier had een 

buitenproportioneel lange arm, die soms twee maal de normale lengte had. Deze verlenging 

behoort duidelijk tot het rijk van het groteske, met zijn voorkeur voor lichamelijke 

misvormingen.  

De manier waarop de woonkamertheaters publiek ronselden doet eveneens denken aan die 

van de commedia. In sommige straten ging namelijk een ‘belleman’ rond om mensen op de 

hoogte te brengen van de programmatie.
121

 Net zoals op de Italiaanse marktpleinen trok hij de 

aandacht van het publiek voor de voorstelling begon.  

Nog een overeenkomst was de plaats die humor kreeg in de programmatie. In het Gentse spel 

waren zoals bij de commedia de kluchtige grappen van kapitaal belang. Net zoals de zanni 

onnozelheden uithaalden om het publiek te doen betalen, werden ook Pierrot, Karel en Lowie 

gebruikt om het geld te doen rollen. De toeschouwers kwamen namelijk naar voorstellingen 

om een evenwicht te vinden tussen een lach en een traan. Zonder de zottigheden van de drie 

kameraden zou een voorstellingsavond niet volledig zijn. De poppenspelers wisten dat en 

speelden hierop in. Ze vernieuwden voortdurend hun grappenarsenaal, net zoals de zanni dat 

vroeger ook deden. 
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2.5. De twintigste eeuw 

 

2.5.1. Algemeen 

Na het succes van de negentiende eeuw kende het poppenspel enkele magere jaren. Deze 

werden ingezet toen in augustus 1914 de Duitsers België binnenvielen. De meeste fabrieken 

in Gent legden de machines stil en sloten hun poorten. Oorlog was in het land, en de armoede 

en angst die het volk bekroop, weerhield hen om de spellekes op te zoeken. Noodgedwongen 

moesten de volkstheatertjes wegens gebrek aan bezoekers de boeken sluiten. Het Spelleke van 

Blauwerswas een van de enkele uitzonderingen. Zij bleven vertier aanbieden, wat werd 

gedoogd door de bezetter, die zelfs regelmatig naar voorstellingen kwam kijken. Na 1918 

moest echter ook dit laatste theatertje eraan geloven. Door een gebrek aan interesse werd het 

aantal voorstellingen teruggeschroefd. De poppen werden enkel nog bovengehaald op 

aanvraag en bij gelegenheden. Dit sluimerende bestaan kwam uiteindelijk definitief tot een 

einde in 1932. 

Ondertussen was er echter een ander spelleke in de volksbuurten opgestart, dat allesbepalend 

zou worden voor de verdere evolutie van het Gentse stangpoppenspel. De initiatiefnemer was 

een zekere Gust De Puydt, afkomstig uit een eenvoudig arbeidersgezin. In 1916 besloot hij 

een theatertje op te richten.  

Zijn spelleke, het Beluik van Vercautere, werkte met eenvoudige 

middelen: de poppen en decors werden door De Puydt zelf 

vervaardigd en zijn vrouw,  ‘tante Fiene’, verzorgde de poppenkledij. 

Door het succes breidde het spelleke snel uit met zitbanken en 

wekelijkse voorstellingen. De zaken draaiden zelfs zo goed dat Gust 

De Puydt zijn neefje kon inzetten als extra werkkracht. Deze jongen, 

die ook Gust De Puydt heette, zou allesbepalend worden voor de 

toekomst van Pierke. Op elfjarige leeftijd mocht hij in het theater van 

zijn oom de poppen aangeven. Een sleutelmoment kwam er toen 

senior een stuk uit de actualiteit wou brengen, genaamd De 

kindermoord aan de Walbrugge te Evergem. Hiervoor mocht de 

kleine Gust eenmalig de rol van het slachtoffer op zich nemen. Dit 

 

Figuur 21 Pierke de 

Bakker met een lange arm 
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deed hij echter met zoveel verve dat hij vanaf dan een vaste speler werd, ingezet omwille van 

zijn hoge en fijne stemmetje.
122

 Onder invloed van Gustje werden belangrijke veranderingen 

doorgevoerd. Hij vond namelijk de lange arm van Pierke de Bakker nogal bizar, en met de 

steun van tante Fiene overtuigde hij zijn oom om deze te verwijderen.
123

 

Naast Gust De Puydt junior was er nog een tweede persoon die een belangrijk rol speelde in 

het ontstaan van Pierke. Op 20 juli 1922 kocht onderpastoor Joris Vandenbroucke met behulp 

van een inmiddels al wat oudere Gustje De Puydt een twaalftal stangpoppen, rekwisieten en 

decors van het al eerder opgedoekte Beluik van Vercautere. Dit was het startschot van het 

Spelleke van de Muide. Vandenbroucke was geïnteresseerd geraakt in het poppenspel via het 

oude Spelleke van Blauwers en vatte het idee op om zelf een spelleke te starten. Hij zette het 

poppenspel in om de kinderen uit de parochie op de Muide te amuseren en christelijke 

waarden bij te brengen. Het is onder zijn leiding dat het Pierkespel een nieuwe stimulans 

kreeg. Het figurentheater hield de jeugd van de straat en Pierke nam dan ook een 

voorbeeldfunctie aan. Zijn gebreken werden daarbij niet verguisd, maar dankbaar in gebruik 

genomen. Als Pierke lichtzinnig of agressief reageerde, was dat een blijk van zijn 

menselijkheid. Ondanks de kwajongensstreken die hij uithaalde, handelde hij op de cruciale 

momenten altijd volgends de katholieke moraal.
124

 Door de eenvoudige volksjongen binnen 

de katholieke leefwereld te aanvaarden, toonden ze aan dat elk kind kans maakt op een mooie 

toekomst.
125

 

 

2.5.2. Belangrijke aanpassingen 

In het Spelleke van de Muide kreeg Pierke zijn definitieve proporties, kleding en stem. In 

vergelijking met zijn voorganger Pier de bakker had deze versie een hoog stemmetje en een 

normaal geproportioneerde arm. Het kostuum evolueerde echter maar weinig. Toch zijn er 

een aantal verschillen te onderscheiden. In tegenstelling tot Pier de bakkers wit met zwarte 

kleding waren Pierkeskleuren wit en rood. Hij droeg een wit hemd met grote kraag en broek, 

afgewerkt met rode banden aan de mouwen en broekspijpen en een paar zwarte schoentjes. 
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De witte, suikerbroodvormige muts die hij kreeg aangemeten was versierd met rode ballen en 

banden.  

Een ander verschil tussen Pier de bakker en Pierke was zijn gezicht. Waar de eerste nog een 

snor droeg, was de tweede gladgeschoren.
126

 Dat was een beslissing van de volwassen 

geworden Gust De Puydt, toen de Pierkepop van zijn oom aan een nieuw hoofd toe was. Met 

het snorloze gezicht koos hij voor een jeugdiger voorkomen en was het Pierke dat we nu 

kennen geboren. Zijn wit met rode pakje en ook zijn hoge stemmetje werden vanaf nu 

karakteristiek.
127

 

Een andere belangrijke aanpassing was het doelpubliek. Het 

Spelleke van de Muidehad namelijk specifiek een kinderpubliek 

voor ogen. Of dit een echte aanpassing was tegenover de 

vroegere situatie is niet met honderd procent zekerheid te zeggen. 

Het kan immers zijn dat ook de voorgaande versies van Pierke 

voor kinderen bedoeld waren. Hierover zijn de meningen onder 

de poppenspelers echter verdeeld. Dieter Vanoutrive 

argumenteert dat er over de beginjaren geen sluitende informatie 

over het publiek bekend is. Wel haalt hij enkele voorbeelden aan 

die een kinderpubliek suggereren. Zo wordt er bij het beschrijven 

van de oude theatertjes bijvoorbeeld vaak gesproken over een 

capaciteit van “170 tot 180 kinderen”, en halen ouderlingen 

herinneringen op aan het poppenspel dat ze “in hun kindertijd” 

opzochten.
128

 De tegenpartij in deze discussie, vertegenwoordigd door Freek Neirynck en Luk 

De Bruyker, beschrijft het poppentheater van de negentiende eeuw eerder als een kritisch 

amusementsorgaan voor volwassenen. Dit zou stroken met de overige stangpoppentradities in 

België, die voornamelijk voor een ouder publiek zijn bedoeld. Kinderen konden evenwel 

aanwezig zijn in de theatertjes, maar genoten dan eerder optisch van het spel, terwijl 

inhoudelijk vooral kwesties werden aangesneden die ouderen aanbelangden. Andersom kan 

de aanwezigheid van volwassenen ook verklaard worden omdat ze hun kinderen 

begeleidden.
129

 Het bronnenmateriaal is te schaars om in deze kwestie uitsluitsel te bieden. 
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Figuur 22 De eerste Pierkepop 

van het Spelleke van de Muide, 

zoals hij nu geëtaleerd wordt in 

het Huis van Alijn 
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Waar de twee partijen het echter over eens zijn, is dat de voorlopers van Pierke (ook) een 

kinderpubliek aanspraken. Hiervan getuigen geschreven theaterdialogen die dateren van het 

einde van de negentiende eeuw. Wat de voorgeschiedenis ook was, het Spelleke van de 

Muiderichtte zich van bij zijn oprichting uitsluitend op kinderen. Dit bracht een morele 

dimensie met zich mee, met evidente thema’s als het onderscheid tussen goed en kwaad, 

hulpvaardigheid en rechtvaardigheid. Toch konden ook volwassenen deze formule smaken.  

De volkse helden kwamen uit hun leefwereld waar er werd gehunkerd naar een beter lot. 

Pierke symboliseerde voor hen “de hoop op een overwinning van wat rechtschapen geacht 

werd.”
130

 

Een derde aanpassing werd doorgevoerd in de opbouw van een voorstellingsavond. 

Diebestond niet langer uit een van elkaar gescheiden drama en klucht, maar eerder uit een 

samenvoeging van de twee. Pierke en zijn vrienden kwamen aan bod doorheen de serieuze 

stukken, waar ze voor een evenwicht zorgden tussen vreugde en verdriet. Aangezien de 

toenmalige stukken zoals Genoveva van Brabant en Blauwbaard behoorlijk dramatisch 

werden gebracht, betekende Pierke een welkome afwisseling. Met zijn humor en kwinkslagen 

kon hij namelijk hevige ontroering omzetten in een smakelijke lachbui.
131

 Door zijn aantreden 

groeide Pierke snel uit tot de hoofdfiguur die hij nu is.  
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3. De Gentse stangpoppentraditie 

3.1. Kenmerken 

 

3.1.1. Algemeen 

Het Pierkespel neemt onder het Spelleke van de Muide 

zijn definitieve vorm aan. Pierke wordt een grote 

volksheld, die met zijn vrolijk en eerlijk karakter de 

harten voor zich wint. Steeds neemt hij het op voor de 

zwakken en hakt hij de slechteriken in de pan. 

Tegenover de andere Belgische stangpoppentradities 

zijn de Gentse exemplaren in het algemeen kleiner van 

formaat. En Pierke was de kleinste van de hele groep. 

Met zijn dertig centimeter lengte was hij twintig 

centimeter kleiner dan de andere poppen. Dit komt 

overeen met de sociale hiërarchie die in het poppenspel 

wordt gebruikt. De kleine gestalte van Pierke bevestigt daarbij zijn eenvoudige positie als 

knecht.
132

 

De Gentse poppentraditie bestaat uit verschillende 

personages. Naast Pierke zijn de twee belangrijksten de laffe 

Lowie de lapkensdief en de goeiige Karelke de stotteraar.
133

 

Waar deze twee antagonisten al bestonden bij de voorlopers 

van het Pierkespel, ontstaat een derde kameraad van Pierke 

pas in het Beluik van Vercautere: Pier de langenarm. In het 

hedendaagse spel zijn deze figuren echter verdwenen, met 

uitzondering van de laatste, die met zijn lange arm sporadisch 

nog de poppen van de scène veegt. Toch worden ze allemaal 

besproken, omdat ze met één voet in het Gentse volksleven en met de andere in de commedia 

dell’arte staan.  
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Figuur 23 De Gentse stangpoppen zijn 

relatief klein tegenover de andere tradities 

in België 

 

 

Figuur 24 Karelke, Pierke en 

Lowie (Theater Pedrolino) 
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In de eerste plaats vertoont het karakter van Pierke en zijn kameraden veel gelijkenissen met 

die van de Italiaanse knechten, die van alle commediapersonages het meest geliefd waren bij 

het publiek:   

“Waren de gelieven de aanleiding voor het dramatisch gebeuren, de knechten zorgden 

voor de verwikkelingen, de komische intermezzi en een oplossing voor alle problemen. 

Zij zijn de ziel van de commedia dell’arte.”
134

 

Karakteristiek spreekt Pierke zijn publiek rechtstreeks aan. Ook dit doet denken aan de 

commedia dell’arte. De zanni spraken namelijk op eenzelfde manier tot het marktplein. Ze 

beschouwden de toeschouwers als een collectief geheel. Dit gelijkt op de manier waarop 

Pierke alle ‘kindertjes’ appeleert.
135

 

Alle huidige Pierkekenners zijn het er over eens dat het Pierkespel een oorsprong kent in de 

commedia dell’arte. Het vertoont heel wat groteske kenmerken, in de manier waarop de 

personages zich kleden, de humor die ze brengen en de manier waarop ze spreken.  

 

3.2. De personages 

 

3.2.1. Lowie de lapkensdief 

Lowie de lapkensdief werd in de oude teksten over het Gentse poppenspel ook wel Arlekijn 

genoemd en stamt af van de Italiaanse Arlecchino uit Bergamo, waar op basis van uiterlijke 

gelijkenissen geen twijfel over kan bestaan.
136

 De fysieke verschijning van Arlecchino 

veranderde slechts lichtjes doorheen de tijden. Eerst droeg hij een nauwsluitend kostuum 

bestikt met kleurige lapjes stof, wat zich vanaf de zeventiende eeuw ontwikkelde tot een 

typerend veelkleurig ruitenpatroon. Dit ruitjespak was van origine een duivelskostuum, een 

duidelijk grotesk gegeven.
137

 

Naast hun vestimentaire overeenkomsten houdt de vergelijking tussen Lowie en Arlecchino 

niet op. Ook inhoudelijk stemmen de karakters min of meer overeen. In de commedia is de 

levenslustige Harlekijn een toegewijde maar niet zo snuggere knecht die ondanks zijn 
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onberekenbaar en wispelturig karakter toch steeds te goeder trouw wil helpen. Vaak leiden 

zijn goedbedoelde oplossingen echter tot nieuwe problemen. Dit 

is vergelijkbaar met het karakter van Lowie. Al zijn er ook veel 

verschillen. Lowie is namelijk slim en ondeugend. Terwijl 

Harlekijn in vele commedia dell’artestukken een hoofdknecht is, 

met daaronder nog ondergeschikte knechten zoals Pedrolino, 

zijn in Gent de rollen omgekeerd. Lowie luistert altijd naar 

Pierke. Hij is zijn ondeugende, maar als het erop aankomt laffe 

knecht en heeft geenszins een hoofdrol. Volgens Dieter 

Vanoutrive vertoont Lowie op gebied van karakter eerder 

overeenkomsten met de blufferige Capitano.
138

 

 

3.2.2. Karel de stotteraar 

Karelke wordt in oude teksten van het Spelleke van de Muide ‘den Bult’ 

genoemd, en in de negentiende eeuw ook wel Polichinelle.
139

 Hij stamt af 

van de populaire commediafiguur Pulcinella. Deze was als Italiaanse knecht 

te herkennen aan zijn witte kostuum, zwart halfmasker en wit 

suikerbroodvormige hoedje. Details van zijn kostuum waren meestal 

uitgewerkt in een rode kleur, die slechts zichtbaar was bij de halsopening, 

manchetten en broekspijpen. De vurige kleur stond in Napels symbool voor 

het leven, het wit voor de dood.
140

 Pulcinella had meestal een bult ‘vooraan 

zowel als achteraan’. In de lichaamsbouw van het personage werden zowel 

zijn buik benadrukt als de bochel op zijn rug. Bakhtin zou hierin de techniek 

van de vervorming herkennen, die het grotesk realisme typeert.
141

 

Pulcinella was een populaire figuur. Met zijn “snerpende en nasale stemgeluid, drukke 

gebaren en lompe scherts”
142

 won hij elk publiek voor zich. Na de transitie van de commedia 

dell’arte in figurentheater verspreidde het personage Pulcinella zich razendsnel over het 

Europese continent en daarbuiten. In meer dan twaalf landen zorgde hij voor nakomelingen, 
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Figuur 26 
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Figuur 27 De Franse 

Polichinelle (1620) 

 

 

die elk op zich de hoofdfiguur werden van de lokale figurentheatertraditie. Zo is er in eerste 

plaats de Franse Polichinelle, Britse Punch en Nederlandse Jan Klaassen. Maar het gaat nog 

verder dan dat, ook Don ChristovalPulichinela uit Spanje en Portugal zijn nazaten, tezamen 

met Kasperl van de poppenkast uit Duitsland en Oostenrijk, Kasper uit Zweden, en Mester 

Jakel uit Denemarken. Ook in Oost-Europa sloeg Pulcinella toe: Petroesjka komt uit Rusland, 

WitézLászló uit Hongarije, Vasilache uit Roemenië en Kaspárek uit Tsjecho-Slowakije.
143

Elk 

land drukte evenwel zijn eigen nationale stempel op zijn geliefde poppenheld, wat verschillen 

opleverde in zowel zijn fysieke verschijning als zijn temperament.
144

 

In België bevinden de nazaten van de zogenaamde ‘pulcinellafamilie’ zich uitdrukkelijk in 

Antwerpen (de ‘poesjenellen’) en in Brussel (de ‘poechenellen’). Ook het Gentse spel 

onderging de invloed van deze figuur. Niet alleen Karel had er veel weg van, ook Pierke 

vertoont gelijkenissen.
145

 

In tegenstelling tot de meeste afgeleiden van Pulcinella schopte Karel 

het in Gent dus niet tot hoofdrolspeler. Wel vertoont hij uiterlijke 

gelijkenissen met zijn Italiaanse tegenhanger, zoals een bult vooraan 

zowel als achteraan. Dit paste in het type humor dat de commedia 

dell’arte hanteerde, waar “het nabootsen van bultenaars, mensen met 

een horrelvoet of met een spraakgebrek”
146

 als grappig werd 

bevonden.  

Door Karels kleurige kostuum en ‘steek’ (een type hoed) is op te 

maken dat ook de Franse afgeleide Polichinelle veel invloed heeft 

uitgeoefend.
147

 

Inhoudelijk is Karel – in tegenstelling tot andere kwaadaardige knechtentypes uit de 

pulcinellafamilie zoals Jan Klaassen – niet gewelddadig. Zijn zachtaardige karakter is 

vergelijkbaar met ‘de Schele’ uit de Antwerpse poesjenellenkelders.
148

 Het staat in schril 
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contrast met de Engelse Punch, die zijn dagen spendeert met het slagen van zijn vrouw en 

kind.  

Door zijn dubbele bult oogt deze stotterende goedzak behoorlijk mismaakt en dom. Toch kon 

hij soms onverwacht uit de hoek komen, en reikte hij, al was het door toeval, soms juiste 

oplossingen aan die het avontuur goed lieten aflopen. Vanoutrive linkt Karels karakter eerder 

aan dat van Pedrolino, die overigens op gebied van kledij zeer dicht aanleundebij Pulcinella: 

lange tijd waren ze alleen maar van elkaar te onderscheiden door de kleur van hun halfmasker 

(Pulcinella zwart, Pedrolino wit).
149

 

 

3.2.3. Pier de langenarm 

Toen Pierke door Gust De Puydts toedoen zijn lange arm verloor, werd 

Pier de langenarm of Kamielin het leven geroepen. Zijn groteske 

uitgerekte arm heeft namelijk een zeer specifieke functie, die door 

poppenspelers handig wordt ingezet in het spel. Als een ware deus ex 

machina kon Pier namelijk bij onuitzichtelijke situaties alle poppen van 

de scène vegen. Door zijn onverwachte optredens drukte hij een diepe 

volkswijsheid uit, die stelde dat ook in het echte leven het lot plots alles 

kan veranderen.
150

 Maar bovenal oogstte hij succes door gewelddadige 

afranselingen die het publiek opzweepten. Geen politieagent, 

gezagsdrager of slechterik was veilig, want hij timmerde er op los. Zoals 

bijvoorbeeld in de klassieker Genoveva van Brabant, waar Kamiel uit het niets wordt 

geroepen om de bedriegers Golo en de soldaat een lesje te leren: 

“LOUIS & KAREL – Terdood, ja, ja, terdood. 

PIER – Fini. Nu de uitvoerende macht. Kamiel, Kamielke! Kom ne keer hier! 

KAMIEL – Ja, Pierke, wat scheelt er? A, ’k ziet al. Ter es hier een karweitje voor mij. 

Es ’t diene zwarte daar? 

GOLO & SOLDAAT – Nee, nee, nietdoen… 

KAMIEL – En avant… (Met zijn langen arm klopt hij Golo en ook den soldaat 
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onbarmachtig af). 

GORDIJN”
151

 

Deze agressieve en zelfs racistische handelingen zouden in het hedendaagse figurentheater 

niet meer toelaatbaar zijn, maar waren in het volksmilieu van de jaren 1940 zeer normaal. 

Kinderen werden toen nog niet van geweld afgeschermd en dit werd ook aanvaard in de 

samenleving, wat de volgende tekstregels illustreren: 

“LOUIS – Zeide gij nie benijd, Pierke? 

PIER – ’k En ben maar van een dieng benijd! 

KAREL – Van wadde, Pierke? 

PIER – Van mijn vader zijnen riem!”
152

 

Deze volkse en gewelddadige houding is te plaatsen in een breder cultureel kader dat door de 

tijdsgeest én invloeden van de commedia dell’arte tot stand kwam. Zo zou Pier de langenarm 

gebaseerd zijn op de Nederlandse poppenheld Jan Klaassen, die van Pulcinella afstamt en 

karakteristiek geen gelegenheid voorbij laat gaan om iedereen rond hem met zijn stok af te 

ranselen.
153

 Ook Pier de langenarm kan – net zoals Karelke – geplaatst worden binnen het 

tweede mechanisme van Bakhtin, waar fout geproportioneerde lichamen de norm zijn.
154

 

 

3.2.4. Pierke van Gent 

Marc Reynaerts wijdtin zijn licentiaatscriptie Pedrolino, Pierrot & Pierke (1993) uitgebreid 

uit over de link tussen Pierke en de commedia dell’arte. Gezien de chaotische en vaak 

onwetenschappelijke beschrijvingen die Reynaerts hanteert, helpt de kritische lezing van 

Dieter Vanoutrive die hij verwoordde in zijn studiePierke is van Gent… en van de kinderen. 

Zijn kernboodschap is dat Pierke afstamt van de Italiaanse Pedrolino uit Bologna, één van de 

zanni uit de commedia dell’arte. Pierke is er een verre naamgenoot van, en heeft met zijn 

stamouder ook fysieke kenmerken gemeen.   
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Pierke droeg bijvoorbeeld het witte plunje dat eigen was aan de zanni. Deze outfit vinden we 

terug bij meerdere afstammelingen, waarvan de bekendste de Franse Pierrot, met zijn 

typische melancholische kleurenpalet van wit en zwart. Pierke – die in de negentiende eeuw 

dezelfde naam als zijn Franse neef droeg – had vóór het Spelleke van de Muide dezelfde 

kleuren, maar kreeg nadien rode kleuraccenten. De reden hiervoor wordt aan verschillende 

oorzaken toegeschreven. Freek Neirynck wijst bijvoorbeeld op de rode onderkleding van de 

commedia dell’artefiguur Pulcinella, die slechts zichtbaar was bij de halsopening, manchetten 

en broekspijpen. De vurige kleur stond in Napels symbool voor het leven, het wit voor de 

dood.
155

Ook al was er in de commedia dell’arte een traditie van rood, toch zijn Pierkes 

kleuren waarschijnlijk niet (alleen) Italiaans geïnspireerd. Het 

Spelleke van de Muide lag immers in de rode cité van Gent.
156

 Dat 

was een volkse arbeidersbuurt die politiek gezien rood was 

gekleurd. Belangrijk nog was dat Joris Vandenbroucke, de 

bezieler van het spelleke, ook een socialistische voorkeur had. Het 

kan zijn dat dat heeft meegespeeld in de keuze voor die kleur, al is 

dat moeilijk te bewijzen. Wie weet berustte de keuze op louter 

toeval en slingerde er nog wat rode stof rond in het atelier van De 

Puydt toen het tijd werd om Pierkes versleten kledij te vervangen. 

Ook dat is een mogelijkheid.  

Toeval of niet, Pierke deelt nog een andere karakteristiek met Pulcinella: zijn 

suikerbroodvormige witte mutsje.
157

 Pierke wijkt hierin af van de kostumering van zijn 

naamgenoot Pedrolino. Die had op een gegeven moment namelijk – net als de Franse Pierrot 

– een zwarte muts op, dat onder de mimespeler Deburau bekend werd als het pierrotkapje.
158

 

Pierkes stamvader is Pedrolino, die hem zijn naam schonk en zijn kleding beïnvloedde. Toch 

kan ook Pulcinella als tweede grote invloed worden aangeduid. Hierop wijzen niet alleen 

vestimentaire elementen, ook Pierkes hoge stemmetje vertoont gelijkenissen met Pulcinella. 
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Dit vocale element ontstond bij het Spelleke van de Muide. Hoewel over de oorsprong 

gedebatteerd wordt, is het nut van deze eigenschap alleszins klaar en duidelijk: “zijn fijne 

kopstem schettert boven alle andere uit.”
159

 Deze techniek stamt voort uit oudere tradities, 

want ook Pulcinella zijn stem was opmerkelijk en hield het midden tussen praten en kwaken. 

Dit werd bekomen door de ‘pivetta’, een keelfluitje dat volgends de overlevering afstamde 

van de Maccusfiguur uit de Attelaanse Komedie. Door het schelle geluid viel Pulcinella wel 

op tussen de andere personages, maar toch kwam dit zijn verstaanbaarheid niet ten goede. 

Mede-acteurs moesten hem dan ook assisteren door soms uitspraken te herhalen voor het 

publiek.
160

Pulcinella was de hoofdknecht, waardoor het logisch was dat hij in het spel de 

aandacht moest trekken.  Aangezien in Gent Pierke deze functie invult, was hij dus gerechtigd 

om de aloude traditie ook in zijn stem te volgen. Ondanks deze overtuigende onderbouwing is 

het echter evengoed mogelijk dat Pierkes hoge stem louter op toeval berust. Gustje de Puydt 

sprak namelijk makkelijk met een hoge stem, en sinds zijn adaptatie bleef deze traditie 

voortleven.
161

 Overduidelijk is alleszins dat het gebruik van een kopstem conventioneel wordt 

ingezet voor het bekomen van een komisch effect.  

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Pierke niet louter afstamt van Pedrolino. In essentie  

heeft hij die wel als voorouder, maar evengoed heeft hij trekken van Pulcinella in zich en 

karaktergewijs is hij bovenal Gentenaar: optimist tot in de kist.
162

 Pierke verovert met zijn 

positiviteit alle harten. Hij is een grapjas boordevol kattenkwaad. Toch heeft hij steeds goede 

bedoelingen en maakt hij het onderscheid tussen goed en kwaad.
163

 Sinds Pierke tot hoofdrol 

van het Gentse stangpoppenspel werd gekroond, ontwikkelde hij ook nog andere gaven: 

“Zijn schranderheid, waardoor hij nooit in de val loopt; zijn vrijmoedigheid, zonder 

brutaliteit, zelfs ten overstaan van het hoogste gezag; zijn trouw en moed, waarmede 

hij onversaagd onrecht en misdaad bestrijdt en tenslotte zijn hulpvaardigheid, ten bate 

van de zwakkeren. Boven alle primeert nochtans zijn onwankelbaar optimisme, 

kernachtig uitgedrukt in zijn eigen woorden: ‘Ik ben Pierke van Gent, toujours 

tevreden, altijd kontent.”
164
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Deze positieve ingesteldheid drukt zich ook door in zijn vertrouwen op de goede afloop van 

een avontuur. Na de laatste krachtmeting spreekt hij de gevleugelde woorden “Ik had het wel 

gepijsd zulle”, waarna hij de toeschouwers groet en van de scène verdwijnt.
165

 

Pierkes vrolijke aard vertoont bij een eerste lezing niet echt iets van het groteske: hij zit vol 

goede voornemens, verdedigt steeds de zwakken, is eerlijk en slim. Uiterlijk vertoont hij ook 

geen abnormaalheden of monsterlijkheden zoals men van groteske figuur kan verwachten. 

Toch is zijn volkse karakter enigszins terug te voeren naar de commedia en de volkscultuur. 

Hij kan zich bijvoorbeeld behoorlijk bruut gedragen, vooral dan tegen gezaghebbers en 

vijanden.
166

 Zo deelt Pierke in de voorstelling De prins uit het verre oosten van het Spelleke 

van Folklore een rammeling uit aan de duivel Kiekepoot: 

PIERKE - Moar wilde gij weten hoe een meulekessouflette smoakt ?  

(Tellen met de vrienden: 1, 2, 3) 

KIEKEPOOT – (Krijgt rammeling en op hoopje bij Pietje gefiedeld.)
167

 

 

3.3. Repertoire 

Het is moeilijk om een overzicht te krijgen over het repertoire van het Pierkespel. Alle 

gezelschappen bezitten koffers vol teksten van vroeger, korte samenvattingen van het spel. 

Sommigen zijn slechts een A4tje lang, of werden geschreven op een bierviltje. De laatste 

jaren zijn er inspanningen om deze teksten te digitaliseren, maar de weg naar een volledige 

ontsluiting is nog lang. 

Bij de commedia dell’arte werd het repertoire voor een groot deel bepaald door de lazzi, 

ingestudeerde sketches gebracht door de zanni. De humor van de zanni nam soms ook 

gewelddadige proporties aan. Zo waren ze onafscheidelijk met hun zogenaamde ‘batocchino’ 

of ‘bate’, een korte houten schertszwaard dat aan de riem gedragen werd. Het platte 

slaggedeelte bevatte drie of vier dunne laagjes hout, die bij het uitdelen van een klap tegen 

elkaar sloegen en zo een luide tik voortbrachten.
168

 Ook bij Pierke kon het publiek wat actie 

appreciëren. Wanneer er personages in elkaar werden getimmerd, werd dit dan ook 
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rechtvaardig en grappig bevonden. De stok om mee te slagen komt bij Punch en Judy en het 

Jan Klaassenspel nog uitdrukkelijk voor, terwijl in Gent de wapens werden ingeleverd. 

Niettemin kon het er hevig aan toe gaan: 

“PIERKE - O! Gijtsappe! Ge zult van u leven geen occasie ne meer hebben. ’k 

Wenschte dak in u plaatse was om tegen de Turken te meugen vechten. ’k Zou mij 

laten gaan. Eh, hoepla! (Hij doet een schijngevecht, Karel en Lousdeelen van de 

brokken). 

KAREL en LOUIS – Ehla! Ehla! We zijn wij geen Turken, sulle! 

PIER – ’k Zoe der op kloppen.”
169

 

De volkse en ongedwongen sfeer die in de grappen naar voren kwam, portretteert een wereld 

die vandaag niet meer zo vanzelfsprekend is:  

“PIER – Dat es allemaal een kwestie van gewoonte. ‘k Heb mij moeder nooit nie zien 

schriemen als mijn vader wegging, maar wel als hij weere kwam. 

LOUIS – O, gij! Waarbij kwam da, Pierke? 

PIER – Als ’t hij wegging, was ’t hij altijd nuchter en als hij weere kwam, was ’t hij 

altijd zat!”
170

 

Het groteske in de betekenis van monsterlijk of afzichtelijk is terug te vinden in de persoon 

van Karelke. Deze had namelijk zowel op zijn rug als vooraan op zijn borst een ‘bult’. Deze 

toch wel bizarre lichaamsbouw wordt ook in het spel uitgespeeld. Zo stelt Pierke Karel in 

Genoveva van Brabant gerust door te stellen dat de Turken hem niet zouden in stukken 

snijden wegens zijn twee ‘ruggens’: 

“PIER – Ge moet nie benijd zijn, Karel, ze zullen aan u nie beginnen. 

KAREL – Waarom nie? 

PIER – De schellen zouden veel te groot zijn, me u twee ruggens.”
171

 

Hoewel deze voorbeelden getuigen van grove uitspraken of verwijzen naar geweld, streven de 

personages toch steeds naar het goede. Dit is een gegeven dat kadert in een brede tendens 

binnen het figurentheater. Alle Europese stangpoppentradities vertonen namelijk hetzelfde 
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essentiële kenmerk: de held neemt het op voor de armen en gaat in tegen de wandaden van de 

heersers.
172

 

Het groteske zit subtiel in het Pierkespel verscholen. De sterke band met de volkscultuur 

maakt dat carnavaleske en platvloerse eigenschappen – zoals het ingaan tegen kwaadaardige 

heersers en een bepaalde graad van gewelddadigheid – evidenties zijn. 

 

3.4. Lichaam en taalgebruik 

Via de commedia dell’arte zijn er nog duidelijke voorbeelden van Bakhtins grotesk realisme 

binnengeslopen, die zich uitdrukkelijk uiten in het taalgebruik. Zo konden de lazzi van de 

knechten ook expliciet verbaal zijn, met als enige doel het publiek te vermaken. 

Woordspelingen en versprekingen (cf. omkerings-, vervormings-, en 

vermengingstechnieken
173

) worden maximaal uitgespeeld en leiden zo tot grappige situaties. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de neergeschreven Lazzo van de dialoog met zijn drieën. 

Deze komt voor wanneer de gelieven ruzie hebben en Pulcinella roepen om met elkaar te 

converseren: 

“MAN (tegen Pulcinella) Zeg aan haar dat ze een ondankbare (un ‘ingrata) is. 

PULCINELLA (tegen vrouw) Die daar zegt dat hij je krabt (te la gratti).  

VROUW (tegen Pulcinella) Zeg hem dat hij een tiran (untiranno) is.  

PULCINELLA (tegen man) Zij heeft gezegd dat je de ziekte kunt krijgen 

(ilmalanno).”
174

 

In de commediatraditie werden dergelijke plots neergeschreven in zibaldoni, handige 

zakboekjes waarin gevatte gezegden, grappen en zelfs hele scenario’s stonden opgesomd. Net 

zoals bij het Pierkespel onthulden deze neergeschreven versies slechts een tipje van de sluier, 

aangezien het grootste deel van de verbale grappen en rijmelarij ‘à l’improviste’ tot stand 

kwam.
175

 Ook bij het Gentse stangpoppentheater worden er regelmatig taalgrapjes gemaakt. 

Zo verwart Pierke de verschillende soorten noten in de zogenaamde ‘notenscène’:  
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“AGENT AMEDEE - We gaan al marcherend ook  zingen. Ge kent toch uw noten?  

Noem mij een noot! 

PIERKE - Een kokosnoot… een pindanoot… een apennoot 

AGENT AMEDEE - Nee… muzieknoten!!! Zoals de do…”
176

 

En er is nog een andere taalaspect waarbij Pierke opvallende overeenkomsten met de 

Italiaanse knechten vertoont: de nonsenstaal. In het invloedrijke geschrift Dell'arte 

rappresentativa, premeditataedall’improviso (Napels, 1699) vermeldt Andrea Perrucci dat 

een knecht de Latijnse woorden van zijn meester omvormde tot een soort van macaronitaal. 

Zo veranderden Vergilius’ dichterlijke woorden ‘Ancora funcabat naves et litora curvae’ (de 

gebogen schepen wierpen hun anker uit op de kust) al snel in ‘l’ancora sfonnava la nace e 

mannava na lettera co lo cuorvo’  (het anker boorde het schip de grond in en verzond een brief 

met de raaf).
177

Zulke wartaal leidde dus vaak tot misverstanden en ontlokten gegrinnik van 

het publiek. Ook Pierke gebruikt dergelijk nonsenstaal, met versprekingen die eerder door zijn 

ondeugendheid in de hand worden gewerkt:
178

 

“PIERKE - Ja,mazesteit ‘k ben doar! (botst op koning) Snorry majesteit ’k 

hooeuniezien stoan. 

KONING - Ja maar Pierke, zo kom je niet binnen bij de koning. Je moet eerst kloppen. 

PIERKE - Op wie moe’k kloppen. 

KONING - Op de deur! 

PIERKE - En in zijn broekskeis’t er een scheur!”
179

 

In de commedia dell’arte  kwam – net zoals bij het Pierkespel – ook het gebruik van rijmelarij 

voor. De knechten probeerden namelijk de dames te behagen door hen als dichters te 

begroeten of te prijzen.
180

 Pierkes rijmuitspattingen geven, samen met zijn sappige 

uitdrukkingen en rake zetten, pit en kleur aan het spel: 

“AGENT AMEDEE - Nee… muzieknoten!!! Zoals de do… 

PIERKE - Geef d’em ne bobo mee choco 

AGENT AMEDEE - Do… re…  
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PIERKE - Geef d’em een schellekepate 

AGENT AMEDEE - Do… re… mi… 

PIERKE - Geef d’em een schelleke salami 

AGENT AMEDEE - Do… re… mi… fa… sol…   

PIERKE - Ne patat es ne knol… en nenadzoen es nen bol… en amedee es een huupke 

mee brol… da was moar om te lachen… allee zijn we wig…”
181

 

Net zoals de acteurs van de commedia in dialecten als het Napolitaans spraken, draagt ook 

Pierke zijn sappige Gentse bij aan de volkse sfeer die rond zijn typetje hangt. 
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4. De hedendaagse Gentse stangpoppentraditie 

4.1. Algemeen 

In het vorige onderdeel – De Gentse stangpoppentraditie – nam ik het standaard Pierkespel en 

zijn resterende groteske eigenschappen onder de loep. Dit wordt nu in de diepte uitgewerkt. 

Om het contrast duidelijk te maken tussen het Spelleke van de Muide (jaren 1920 en later) en 

de hedendaagse situatie maakt dit onderzoek een vergelijking doorheen de tijd. Een groot 

verschil tussen vroeger en nu is het aantal Pierkegezelschappen die het spel beoefenen. Vanaf 

de jaren twintig ontstonden meer dan dertig spellekes. Zij legden de basis van de hedendaagse 

Pierketraditie. Vandaag resteren er vier figurentheaters met Pierke als hoofdfiguur: het 

Spelleke van Folklore, het Koninklijk Poppentoneel Festival, Poppentheater Magie en 

Poppentheater Pedrolino. Een voorstellingsavond bij hen ziet er aanzienlijk anders uit dan 

weleer. 

Een groot verschil is de duur van een voorstelling. Sinds de jaren 1920 werd het spel steeds 

korter. De oorspronkelijke luisterspelen duurde twee uur, waar nu een uur en twintig minuten 

als het maximum wordt genomen. Ook de plot beperkt zich in tegenstelling tot vroeger tot één 

verhaallijn. Omdat bij de meeste gezelschappen geen nieuwe stukken worden gemaakt, 

worden oude theaterteksten en –fragmenten aangepast aan hedendaagse normen. Verouderde 

grappen worden vervangen en afgestemd op het heden. Zo zijn verwijzingen naar recente 

gebeurtenissen, (politieke) verschijnselen en publieke figuren de norm.  

Een opvallende algemene tendens is dat het groteske daarbij meer naar de achtergrond is 

verdwenen. Dat komt onder meer door het verdwijnen van Pierkes kameraden van het toneel.   

Al in de jaren 1946 vermeldde Vandenbroucke dat “in de huidige Gentsche Spellekens (…) 

het nog alleen ‘Pierke’ [is] die als de eenige held optreedt.”
182

 De andere personages,  

gebaseerd op de commedia dell’arte,
183

 werden van de scène geweerd. Het verdwijnen van 

Lowie, Karelke en Pier deed de gehele Gentse stangpoppentraditie dalen op de schaal van het 

groteske. Ten eerste is met hun vertrek ook het Gentse dialect bijna volledig verdwenen. 

Alleen Pierke spreekt nog plat Gents. Zijn antagonisten daarentegen gebruiken het beschaafd 

Nederlands en vertalen of herhalen soms hetgeen Pierke zegt als hulpmiddel voor de 
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toeschouwers.
184

 Door het feit dat het dialect nu maar door één personage in plaats van vier 

wordt naar voren gebracht, is de volks sfeer aangetast.  

Ten tweede zijn met de teloorgang van Pier de langenarm en Karelke de stotteraar ook twee 

uitgesproken groteske karakters verdwenen. Piers onnatuurlijke lange arm en Karelkes twee 

bulten vertegenwoordigden namelijk het misvormde, het onnatuurlijke. Nu zij niet meer ten 

tonele verschenen, is het spel een stuk braver. Al wordt Pier de langearm vandaag de dag 

sporadisch terug in gebruik genomen.
185

 

Ten derde wordt het gebruik van uitgesproken geweld of grove uitspraken in het hedendaagse 

kindertheater niet getolereerd. Je zal in het Pierkespel dus alleen nog afgezwakte verwijzingen 

vinden naar seksualiteit of geweld tegen de arm der wet. Hierdoor is het volkse aspect van het 

spel echter ook veel kleiner. Ook de kloof tussen de speler en zijn publiek is enorm vergroot, 

aangezien zij niet meer perse uit dezelfde buurt komen. Wel komt het volkse terug door 

actuele verwijzingen naar politiek en/of de media. Dit is een moderne invulling van de oude 

Pierketraditie van het aanhalen van gezamenlijke interesses. Er wordt echter al lang niet meer 

met objecten gegooid naar de scène en een strikte ordehandhaving is ook niet langer nodig.  

Geoffrey Galt Harpham formuleerde een kanttekening bij de verminderde groteske 

eigenschappen van het hedendaagse Pierke. Hij brengt onder het voetlicht dat de mate waarin 

iets als grotesk wordt beschouwd, strookt met de tijdsgeest. De moderne samenleving is 

paradoxaal genoeg heel wat grotesker dan die van de Middeleeuwen. In de huidige 

maatschappij komen omkering, vermenging en vervorming
186

 steeds meer voor, waardoor er 

gewenning optreedt. Zo schrijft Harpham dat zijn eigen ontvankelijkheid voor het groteske 

van hermafrodieten wordt beïnvloed door het toenemende voorkomen van travestie en 

transseksualiteit. Ook de verschillende mengvormen en crossovers in het theaterlandschap 

brengen een gewenning op gang. Zij zijn van zichzelf immers al producten van een zekere 

‘groteskheid’. Harpham voorspelt dan ook dat het eigentijdse groteske door zijn stijgende 

alomtegenwoordigheid steeds moeilijker te herkennen zal zijn voor hedendaagse 

beschouwers. Dit leidt volgends hem zelfs tot een totaal verdwijnen van het besef ervan.
187
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De zoektocht naar het groteske is niet vanzelfsprekend. Dat bewijst ook  de individuele 

bespreking van elk hedendaags Pierkegezelschap. Zij maken elk op hun eigen manier de 

afweging tussen het trouw blijven aan Pierkes volkse aard en de afstemming daarvan op 

kinderpubliek. Volgend schema geeft een duidelijk overzicht van hun verhouding tot elkaar 

en hun plaatsing in de tijd. Zo probeert deze passage het inzicht te vergroten in de graad van 

‘groteskheid’ van het Pierke van de eenentwintigste eeuw.  
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4.1.1. Het Spelleke van Folklore 

Het Spelleke van Folklore is de rechtstreekse opvolger van het Spelleke van de Muide en 

vormt daarmee lange tijd de historisch meest getrouwe weergave van hoe het er in de 

beginjaren aan toe ging. Het spelleke wordt in 1942 

door de toenmalige stadsarchivaris Julien Boes 

opgericht. Van de volkswijk ‘de Muide’ verplaatst 

het zich naar het nieuw ingerichte Museum voor 

Volkskunde. Gust De Puydt, poppenspeler van het 

eerste uur, neemt samen met o.a. Gustaaf Neirynck, 

George Stoops en Pierre De Wispelaere de touwtjes 

in handen.
188

 Doorheen de jaren werken 

verschillende poppenspelers mee aan het Spelleke 

van Folklore. Velen trekken er uiteindelijk op uit om zelf een theater op te richten, waardoor 

tientallen spellekes een start kenden in Gent. Het spelersbestand is sindsdien helemaal 

veranderd. Koenraad Vergauwen speelt al van het begin van de jaren 1980 in het Spelleke van 

Folklore, maar neemt in 2009 de rol van vaste Pierkespeler op. Sindsdien werkt hij met een 

vast team van medewerkers. Voor een betrouwbaar overzicht van deze evoluties is het boek 

Gent, poppenstad van Lode Hoste een waardevolle referentie. 

Het Spelleke van Folklore blijft materieel het dichtst bij het authentieke Pierkespel. De 

stangpoppen zijn eenvoudig, en worden elk slechts met twee touwtjes bediend. Enkel Pierke 

krijgt naar vaste gewoonte een extra touwtje aan de rechterknie. Ook technisch blijven de 

poppenspelers dicht bij de vroegere methode. Ze beperken zich tot een lichtinstallatie en wat 

microfoons. Geluiden worden nog ‘artisanaal’ geproduceerd: het hoefgetrappel van een paard 

wordt verkregen door twee kokosnoten tegen elkaar te slaan, het vallen van een trap wordt 

benadrukt door het gekletter met cimbalen, en voor het aankondigen van de koning blazen de 

spelers zelf op de schalmei. Dit gebruik van eenvoudige middelen is een bewuste keuze. Men 

raakt niet aan een succesformule die al jaren standhoudt. Dat het spelleke vasthoudt aan 

traditionele methodes is eveneens te verklaren vanuit haar link met het volkskundig museum 

het Huis van Alijn. Dat is namelijk nog steeds de enige geldschieter. Aangezien het museum 

tot doel heeft om historische gebruiken in stand te houden, spreekt het voor zich dat zij ervoor 

willen zorgen dat het Pierkespel zo dicht mogelijk bij het originele blijft.  
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Pierke hanteert (Spellekevan Folklore) 
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Ondanks haar materiële en technische authenticiteit wijkt het Spelleke van Folklore 

inhoudelijk wel af van haar oorsprong. Het volkse karakter is zeker nog aanwezig, maar is 

teruggeschroefd, vooral op het vlak van gewelddadigheid. Dat gebruik dateert al van de jaren 

1970. Toen ging het zelfs zo ver dat slechteriken op het eind van een voorstelling niet meer 

gestraft werden, maar dat ze zich bekeerden tot het goede. Deze idee werd echter snel 

afgevoerd wegens ongeloofwaardigheid.
189

Vandaag drinkt Pierke van het spelleke geen 

alcohol, maar prefereert hij een warme chocomelk met een ijsblokje. Ook grote gevechten 

komen niet meer voor, maar worden eerder beperkt tot enkele fikse duwen. 

Het Spelleke van Folklore heeft een katholieke achtergrond, die zich focust op het bijbrengen 

van een juiste levensvisie. Ook hebben de huidige spelers een achtergrond in het 

leerkrachtenmilieu. Dat versterkt alleen nog maar hun motieven: de focus op kinderen en het 

overbrengen van een moraal. Dit resulteert in een relatief braaf Pierke dat zich pas in de 

laatste plaats op geweld beroept. Daarentegen laat hun Pierke zich niet doen en zal hij verbaal 

wel scherp uit de hoek komen. Hiermee zijn ondeugende uitspraken, rijmelarij en taalgrapjes 

zijn grootste troeven, technieken die nog steeds doen denken aan de commedia dell’arte en het 

groteske.
190

 Pierke beantwoordt bepaalde uitspraken vaak op een humoristische manier. Zo 

repliceert hij op de zin “Ik sluip naar de ton, heel stillekes” met “straks krijg je op je billekes”. 

Jonge toeschouwers zijn zot op dergelijke grappen. Ook versprekingen behoren tot diezelfde, 

kinderlijke humor. Met een knipoog naar de volwassenen wordt er bijvoorbeeld bij een 

opsomming van smaken in ijs naast vanille en chocolade ook “pastis, eeeuhm, pistache” 

vermeld.
191

 

Net zoals bij de commedia dell’arte brengt het Spelleke van Folklorestereotypen naar voren 

om een humoristisch effect te bekomen. Voor de Italianen waren Fransmannen, Duitsers, 

Turken en Spanjaarden
192

 geliefde slachtoffers. Het Spelleke van Folklore heeft in volgend 

fragment de Chinezen op het oog. Deze scène uit De prins uit het oosten speelt zich af tussen 

Pierke en groot-mandarijn ‘Fu Manchu’uit China. 

“PIERKE – Ola, een gruutemandariene. 

FU MANCHU – Gegloetvleemdeling. 

PIERKE – Zeg moarPierke. 
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FU MANCHU – Dag Pielke, Ik kom vool het gloteveljaaldags- envelovingsfeest van 

plinsesKlistina. Ik heb mooie geschenken meegeblacht. 

PIERKE – ‘t Es ne meeneemchinees. 

FU MANCHU – Dlieëndeltigkoi’s.  

PIERKE – Da oadenie moete meebrengen,wèmme hier koas genoeg. 

FU MANCHU – Nee, vissen. Koi’s! 

PIERKE – Doargoa ze vriecontent mee zijn. Zeg apropos, kunde gij van uit da verre 

China ezuugieliedse zingen veur mijn vriendjes? 

FU MANCHU – Maal natuulijk. Tsingtsoengtsang, tsingtsoentsang, loempia 

shanghaipakchoi, tsingtsoengtsang!”
193

 

Deze clichématige weergave is onschuldig, hoewel er vanuit onze multiculturele samenleving 

strikt genomen vraagtekens bij kunnen geplaatst worden. 

 

4.1.2. Koninklijk Poppentoneel Festival 

In 1953 zag het Koninklijk Poppentoneel Festival het 

levenslicht. In Gentbrugge begonnen Pierre De 

Wispelaere – eerst speler bij het Spelleke van Folklore – 

en Maurice D’Hondt hun huistheater. Festival zou 

uitgroeien tot het grootste gezelschap onder de Gentse 

spellekes. Vele spelers leerden bij hen de kneepjes van 

het vak, om vervolgens een eigen theater op te richten:  

Jean-Pierre Haegeman (Poppenspel Den Uil), Odillon 

Fasseur (Poppenspel Pallieter), Hans Hanssens (Poppentheater Fantasia) en Dieter 

Vanoutrive (Poppentheater Pedrolino).
194

Mensen kwamen en gingen, maar Festival bleef een 

vaste waarde binnen het milieu. De vaste kern van spelers vertoonden een familiale band, 

zoals bij de negentiende-eeuwse woonkamertheaters ook vaak het geval was.
195

 Zo 

vervoegden niet alleen De Wispelaeres echtenote, GhislaineImpens, maar ook hun zoon Wim 

en diens vrouw Christine Dhelft het spel. Na de dood van vader De Wispelaere in 2008 namen 
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Figuur 31 Wim De Wispelaere met zijn 

Pierkespop (Festival) 
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Wim en Christine de leiding over. Vandaag is ook de derde generatie De Wispelaere 

betrokken bij het spel.  

Festival houdt vandaag als enige gezelschap het negentiende-eeuwse gebruik van de 

huistheaters in stand. Hun voorstellingsruimte bevindt zich in een achterkamer van de woonst 

van Wim en Christine. Dit aspect van het spel draagt zeker bij tot de volkse sfeer uit het 

verleden.   

Pierre De Wispelaere bracht ook een groteske traditie terug tot leven: het personage Pier de 

langearm werd in eer hersteld. Hoewel hij slechts sporadisch optreedt, is Pier toch in 

volwassenenproducties als Genoveva van Brabant, Pierewijn en De leeuw van Vlaanderen 

aanwezig. Ook in hun kindervoorstellingen durft hij zich af en toe te vertonen.
196

 

Hoewel het Pierke van Festival relatief braaf is, komt het groteske toch tot uiting in zijn 

houding door de toevoeging van een vierde touwtje aan zijn derrière. Als grap kan hij zich zo 

steeds van zijn schoonste kant laten zien: ofwel keert hij zijn poepje naar zijn tegenspelers, 

ofwel naar het publiek. Deze handeling is op zijn minst lichamelijk te noemen, en kan zelfs 

seksueel ook enige betekenis genereren.   

“PIERKE – Zoede binst daddenù toch bezig zijt, nen kier ’n portretse van mij willen 

mokken in ’n possiese die ‘k ik geirre zie?  

WEETNIETWAT – Met het grootste genoegen, doet u maar… 

(Pierke neemt zijn geliefkoosde houding aan; met één arm en rechter knie naar 

omhoog, maar op het ogenblik dat reporter “drie” telt, draait Pierke vliegensvlug zijn 

achterste naar het fototoestel terwijl hij “cheese” zegt)”
197

 

Naast groteske handelingen verwijst het spel soms ook naar misvormde creaturen. Het 

betoverde draaiorgel draait bijvoorbeeld rond kabouters. Het concept ‘tuinkabouter’ wordt 

humoristisch verklaard, maar de ‘misvormde’ lichamen van dwergen en hun sinistere 

glimlach krijgt toch een grotesk – zo niet unheimlich – trekje.  

“DOREMI – Uit schrik voor kabouter Straf. Alle kabouters die kabouterland verlaten 

en durven terugkeren worden door hem streng gestraft.  

(…)  
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DOREMI – Neen, ze worden meestal veranderd in steen en moeten dan in hovingen en 

tuintjes van de mensen gaan staan als stenen tuinkabouters. 

PIERKE – Alle gij, hei kijk, ’t stoa doaruukzuuienen. 

DOREMI – Oh maar dat is kabouter Tuur, hoe verschrikkelijk toch. 

PIERKE – Ge zoe’tpertanknie zeggen, want hij lacht. 

DOREMI – Dat is maar schijn.”
198

 

Groteske kenmerken te over, zo ook in de categorie van de overdadigheden. Naast het 

sporadisch uitdelen van een pak slaag, overdrijft Pierke soms ook in het tot zich nemen van 

alcohol. Dit neemt soms buitensporige proporties aan, waardoor Pierke zich in groteske 

uitersten begeeft:  

“ZITTA – Zo, zo, kom eens wat dichter bij kereltje, je bevalt mij. 

PIERKE – Ja moar madam, niet te dichte hin, want uwen oasemstijnktnoar den drank, 

’k gerieket tot hier. 

ZITTA – Kom mee met mij in de wagen, ik zal je wat te eten en te drinken geven, kom 

volg mij. 

PIERKE – AlléOsnibrov, tot binnen ’n beetsehin, ’k goaiestnen kier mijnen buik goan 

vullen. (Pierke volgt Zitta in de wagen) 

(…) 

ZITTA – Doe maar alsof je thuis bent, hier drink nog een sloke. 

PIERKE – Oh dat es goed…’k voele mij zuulochte worden als ’n pluimke. Moar 

madam Zitta,… ’k zie u twie kieren… pf es da ù twielijngzuster misschien?...’k geluuve 

da ’k genoeg begin te krijgen.”
199

 

Festival portretteert Pierke duidelijk als een mens van vlees en bloed, meer bepaald als een 

rasechte Gentenaar. Zonder scrupules komt hij op voor zijn rechten en is hij rad van tong. 

Deze uitgesproken link met Gent is nog een restant van vroeger, toen iedereen van het publiek 

ook Gentenaar was en werd aangesproken als een gelijke. Dit volkse element behoort nu 

echter tot het verleden, aangezien er zich steeds minder echte Gentenaars tussen het publiek 

bevinden. Als Pierkes Gentse afkomst nu ter sprake komt, heeft het vooral een folkloristische 

waarde.  
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“KABOUTER STRAF – Weet je niet dat mensen in kabouterland niet toegelaten zijn? 

PIERKE – Dat wist ’k nie, moarnù weet ’k het wel. ’k Hè da doarzuust gelezen op ’n 

plakkoatsean de rand van ’t bos. 

KABOUTER STRAF – Waarom deed je het dan? 

PIERKE – Omda ’k nenGentenirre ben. Oasg’annenGentenirre iets verbied, tons doe 

het hij nog moar.”
200

 

 

4.1.3. Poppentheater Magie 

Magie is het geesteskind van Henri Maeren, die als 

enige van de huidige Pierkespelers kan zeggen dat hij 

bij de medeoprichter van het Spelleke van de 

Muide,Joris Vandenbroucke, in de leer is geweest. Na 

jarenlang te spelen in verscheidene theaters bundelde 

hij zijn ervaring om in 1953 zijn eigen 

huisschouwburgje op te richten in de buurt ‘Brugse 

Poort’. Maeren ontpopte zich al snel tot een solospeler 

die alle stemmetjes deed, terwijl zijn vrouw Denise Holtijzer mee de poppen manipuleerde. 

Zoals de traditie het wil, werd op de duur ook hun zoon Jean-Pierre ingezet, die na een studie 

tot grafisch kunstenaar enkele scenografische en technische verbeteringen doorvoerde. Magie 

had een grote invloed op verschillende Gentenaars die als kleine rakkers de 

poppentheatermicrobe bij hen te pakken kregen, zoals o.a. Luk De Bruyker (Spelleke van drei 

kluiten), Hans Hanssens (Poppentoneel Fantasia), Freek Neirynck (Spelleke van drei kluiten), 

Johan de Raedemaeker (Poppentoneel Festival) en Jean-Pierre Haegeman (Poppentheater 

Den Uil). Na het overlijden vanoprichter Henri Maeren werd zijn zoon Jean-Pierre 

hoofdpoppenspeler. In de geest van zijn voorganger specialiseerde hij zich in het solospel, en 

voegde het element van stemimitaties toe. Tegenwoordig speelt Magie in een vast theater in 

de Sint Pietersabdij.201 
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Figuur 32 Jean-Pierre Maeren met zijn 
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Magie portretteert haar voorstellingen met slogans als “Theater Magie voor de ganse 

familie”
202

uitdrukkelijk als een familiespektakel. Met een doelpubliek “van zes tot 

zesennegentig”
203

probeert ze een zeer brede massa aan te spreken. In de voorstellingen ligt 

voor elk wat wils verscholen: de kleinsten krijgen herkenbare verhalen voorgeschoteld, terwijl 

ouderen worden verwend met subtiele verwijzingen naar de echte wereld. Bovenal blijft 

Magie wel bestemd voor kinderen. In de hedendaagse maatschappij betekent dit dat het 

groteske sowieso al een graadje afzwakt. Pierke mag niet meer schoppen en stompen, want 

dan zouden er klachten komen dat het spel te agressief is. Magie gaat dus iets subtieler te 

werk met het gebruik van geweld. Zo kan hij soms ‘per ongeluk’ botsten tegen zijn 

tegenstander, die dan van de berg valt. Zoals ook bij andere theaters is hij verbaal echter wel 

zeer sterk. Hij kan hevig uit de hoek komen en dreigen, of door middel van taalmopjes zijn 

meerderen hun gezag ondermijnen. Hiermee speelt hij ook in op een kinderenhumor. Zo 

herhaalt hij telkens als er iets misloopt zijn one-liner ‘Ola, Coca-cola!’, bijgestaan door een 

karakteristieke kniebeweging. Het repetitieve en de rijm doen de kinderen lachen.  

Zoals bij Festival en Pedrolino heeft het Pierke van Magie een extra draadje aan zijn 

achterwerk. Hierdoor kan hij vrolijk met zijn poepje in de lucht dansen, en zo ‘uitdagende’ 

poses aannemen. Hoewel dit meestal zeer onschuldig overkomt, is hier wel een (seksueel) 

element van het groteske in te herkennen. Dit neemt bij Magie echter geen grote proporties 

aan. Maeren richt zich immers voornamelijk tot de kinderen, en speelt de laatste tien jaar geen 

producties meer voor volwassenen. 

Wat wel de volwassenen appelleert, zijn de stemimitaties waarin hij zich specialiseert. Dit is 

een eerder volks element, waar hij de kloof tussen speler en toeschouwer wat verkleint door 

gemeenschappelijke kennis te delen. Als een jager plots met de stem van Kamiel Spiessens 

(alter ego van komiek Chris Van den Durpel) begint te praten, wekt dit bij de volwassenen 

gegrinnik op. Ook sommige poppen worden gemaakt naar de beeltenis van een bekende 

persoon. Een voorbeeld hiervan uit de jaren 1970 is de Vlaamse krachtpatser John Massis.    

Maeren is een solospeler, wat hem de vrijheid geeft om in te spelen op het moment. 

Improvisatie is net als vroeger een vaste factor in zijn spel. Toch zijn de speelomstandigheden 

drastisch veranderd. Het woonkamertheater van in de volkse wijk de ‘Brugse Poort’ is niet 

meer, want nu speelt Magie in de Sint-Pietersabdij. Deze zolder is zonder twijfel de grootste 
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speelruimte van alle huidige Pierketheaters. Deze grootschaligheid staat in contrast met 

vroeger. Maeren speelt ook niet op verplaatsing, hij wil dat zowel het licht, het decor, de 

locatie en de klank perfect is afgestemd om het spel ten volle tot haar recht te laten komen. 

Dit alles maakt van het Magiespel een gestroomlijnde machine.  

Ook technisch zijn de voorstellingen uitgebreid onderbouwd. Met tot in het detail uitgewerkte 

3D-decors, lichteffecten en levensechte poppen verheft Magie het traditioneel figurentheater 

naar kunstzinnige hoogten.Hoewel verschillende speelpoppen zo ontwikkeld zijndat ze 

bijvoorbeeld omhoog kunnen kijken of dingen kunnen vastnemen, blijft Pierke zijn 

eenvoudige zelve. Hij heeft net als in het Spelleke van Folklore als bij Pedrolino nog een 

robuust houten kop. Dit laatste volkse element werd dus wel behouden. 

Het gebruik van universeel bekende sprookjes als Sneeuwwitje en de zeven dwergen, 

Assepoester en Roodkapje doet enigszins af aan het typisch Gentse dat Pierke zo 

typeert.Anderzijds zit Magie niet vast aan een bepaalde moraal zoals bij het Spelleke van 

Folklore. Ieder verhaal draagt gewoon zijn eigen boodschap, bij Ali Baba en de 40 rovers is 

dat bijvoorbeeld ‘steel en je zal rijk worden’. Ook al zijn de levenslessen soms niet zo 

stichtend, toch eindigt elk verhaal met een happy end.
204

 

  

4.1.4. Poppentheater Pedrolino 

Poppentheater Pedrolino is van alle huidige Pierkespelen het laatste 

opgericht. Dieter Vanoutrive, de bezieler en hoofdpoppenspeler, 

was vanaf de jaren 1970 vaste bezoeker bij alle mogelijke 

Pierketheaters in Gent. Na zijn opleiding bij Festival en 

verschillende inspirerende confrontaties stichtte hij in 1994 zijn 

Pedrolino.
205

Vanoutrive leeft voor het Gentse figurentheater. Naast 

zijn job als advocaat is hij drukbezet met Pierke en geeft hij van alle 

huidige theaters de meeste voorstellingen per jaar. Zowel in zijn 

eigen schouwburg als op verplaatsing laat hij Pierke opdraven. 

Daarnaast houdt Vanoutrive zich ook bewust bezig met het erfgoedaspect van het Pierkespel. 

Hij is penningmeester in de raad van bestuur van Het Firmament en legt zich ook toe op 
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diverse erfgoedgerelateerde projecten, zoals het archiveren van poppencollecties en historisch 

onderzoek.
206

 

Deze wetenschappelijke interesse voor Pierke uit zich ook tijdens het spel. Vanoutrive 

gebruikt namelijk graag techniek om voorstellingen te bewaren voor de toekomst. Het spel 

wordt omkaderd door digitale intromuziek en geluiden, lichteffecten en camera apparatuur. 

Net zoals bij Magie zijn de stangpoppen zeer verfijnd in techniek. Pedrolino voegt ook 

verschillende soorten poppen samen in één voorstelling en gebruikt voor de handpoppen een 

ingebouwde gracht vooraan de scène. Door stijlen te combineren komt hij tot een moderne 

vorm van het groteske.  

Vanoutrive maakt als enige Pierkespeler nog volledig nieuwe producties, hoewel de meeste 

voorstellingen gebaseerd blijven op aangepaste oude stukken. Net als andere poppenspelers 

verwerkt Pedrolino in navolging van de traditie ook de actualiteit in het spel. Zo blijft ook het 

volwassen publiek geprikkeld. Het aanhalen van deze gemeenschappelijke leefwereld tussen 

de Pierkespeler en zijn toeschouwers is onder de categorie ‘volks’ in te delen. Iedere speler 

doet dit evenwel op zijn eigen manier. Vanoutrive refereert vanuit zijn achtergrond als 

advocaat graag naar politiek en mediagetinte kwesties. Zo liet hij een pop maken van zowel 

koning Albert II als van Elio Di Rupo, en worden recente politieke kwesties niet gemeden.  

“MARKIES – Pieter, ik maak me inderdaad zorgen… 

PIERKE – Omdat ze weer ’tonderwijs-systeem willen anpassen? Gene paniek, Bart de 

Wever zal ’t er wel een stokskenveure steken jong.”
207

 

Deze verwijzingen bezitten wel een zweem van het volkse, maar zijn niet te vergelijken met 

de oorspronkelijke Pierke en zijn voorlopers. Toen gebruikte het spel vooral uiterst lokale 

nieuwtjes.  Het volks aspect blijkt wel uit divers andere karakteristieken van het spel. Pierke 

komt bijvoorbeeld behoorlijk fel uit de hoek, en heeft ook expliciet vulgaire trekjes: 

“MARKIES – Pieter, er zal een pikant wijntje geschonken worden. 

PIERKE – Ha, een pikant wijntje, ne 69 du pape of zoiets, dat is nogal pikant naar dat 

het schijnt. En zeg, goan we achter ’t eten een poep-kafeetje drinken? 

MARKIES – Pieter, het is niet “poep” maar “pousse”. 
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PIERKE – Och ja, poepe of poeze, vanveur of vanachter, dat steekt niet newe, van 

sedert dat het homohuwelijk der deure es meugt ge ’t steken woar dat ge wilt hé.”
208

 

Naast seksuele uitspattingen worden ook andere groteske geneugten niet uit de weg gegaan. 

Pierke lust wel een glaasje, en onder het mom van een grap gedraagt hij zich daarbij 

opvallend ‘volks’: 

“MARKIES – In ieder geval, ik zou willen dat gij niet te veel drinkt, want hij kunt daar 

niet zo goed tegen. 

PIERKE – Allez, hoe komt ge daar bij, mijnheer de markies? 

MARKIEs – Denkt u misschien dat ik u vorige week niet zien toekomen heb in het holst 

van de nacht? Ge waart stomdronken, Pieter. (…) 

PIERKE – Jamaar, dat was mijn schuld niet. Ik had een nieuw cafeetje ontdekt en ik 

ging daar maar ééntje drinken, maar aan de deur hing er een plakaatje “niet onder de 

18”, en dus was ik verplicht van er 19 te drinken hé.”
209

 

Deze uitgesproken seksuele en ‘zatte’ scènes zijn echter wel voorbehouden aan de 

voorstellingen voor volwassenen. Toch kan er ook in kinderspektakels al eens pikant uit de 

hoek worden gekomen, al gebeurt het hier meer versluierd. Een voorbeeld hiervan komt uit 

het stuk Ali-baba en de 40 rovers, waar de kinderen de licht seksuele verzen meezingen. 

“PIERKE – In de Sahara tussen de kamelen, zat Alibaba met Brigitte Bardot te spelen. 

Ze speelden met de kaarten hele dagen, meestal manillen maar soms ook wel zotje 

jagen. Ali Baba in zijnen blutentoilecirée! Brigitte Bardot in heurennégligé! In de 

Sahara tussen de kamelen, zat Ali baba met Brigitte Bardot te spelen.”
210

 

Dat Pierke een Gents volksfiguur is, blijkt alweer uitgrove uitspraken en aangebrande moppen 

die verheven worden tot folklore. Het stangpoppenspel is in Gent gesitueerd, en dat zal 

iedereen geweten hebben. Deze insidejokes versterken de band met het publiek en vragen toch 

voor enige volkse tolerantie:   

“PIERKE – ’t Es pertank niet gemakkelijk weureur te passeren. Azuu een dikke 

moefte! Ze mag een beetje vermoageren (…). Want als ze bij nu in de Veldstraoteluupt 
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en ze wilt noar’t Justitiepaleis, met ze iest naar de Kuurnmarkt veur heur te 

draaien!”
211

 

Poppentheater Pedrolino is technologisch sterk ontwikkeld en ook op wetenschappelijk 

gebied geëngageerd. Het groteske is relatief sterk vertegenwoordigt in het spel van het theater. 

Dat is waarschijnlijk te wijten aan de historische kennis van haar oprichter. Vanoutrive streeft 

naar het in leven houden van de volkse traditie. Ook Pierkes stoute streken passen binnen het 

plaatje. Een tweede verklaring voor de grote aanwezigheid van het groteske is de eerder 

vernoemde stelling van Harpham. Pedrolino is namelijk het meest recente Pierketheater. Als 

we Harpham mogen geloven is de hedendaagse monsterlijke maatschappij een ideale 

voedingsbodem voor het onopgemerkt binnensluipen van het groteske. Dat verklaart mogelijk 

waarom Pedrolino van de vier resterende gezelschappen zich het meest in de volkse richting 

heeft ontwikkeld. 
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5. Conclusies 

Deel drie van deze masterscriptie heeft duidelijk gemaakt dat het ontstaan van het Pierkespel 

in de jaren twintig van de vorige eeuw, past in de evolutie van het figurentheater in West-

Europa. Die heeft een lange geschiedenis. De eerste gedocumenteerde bewijzen van de 

speelpop dateren van in de Middeleeuwen. Toen maakten rondtrekkende troubadours er 

gebruik van in hun voorstellingen. Ook bij eerder kerkelijk gerichte voorstellingen, geraakten 

ze in zwang. Niet in het minst omdat een pop veel goedkoper was dan een menselijke acteur.  

Of deze vroege voorstellingen met de speelpop groteske elementen hadden, kan moeilijk 

aangetoond worden, omdat er nog te weinig onderzoek naar is gebeurd. Zeker is wel dat het 

tenminste van in de zestiende eeuw aanwezig was. Het onderzoek van Femke Kramers toont 

aan dat rederijkerskluchten veel monsterlijke elementen bevatten. 

De commedia dell’arte arriveerde in Gent tijdens de achttiende eeuw. Zowel het grote theater 

als kleinere varianten vielen voor haar charmes. Dit leidde tot de adaptatie van Pedrolino, 

Pulcinella en Harlekijn in het figurentheater. Een tweede belangrijke evolutie in de achttiende 

eeuw is het indelen van een voorstelling in twee delen: een drama en een klucht. Dit laatste 

vertoont uiterst groteske kenmerken door zijn vluchtige en volkse humor.  

De negentiende eeuw bracht een nieuwe stimulans aan het Gentse figurentheater. In deze 

periode werd er definitief voor de stangpop gekozen. Deze robuuste poppensoort kon tegen 

een stootje, wat perfect aansloot bij de volkse gewelddadigheden waar de helden aan werden 

onderworpen. Lowie de lapkensdief, Karelke de stotteraar en Pier de bakker doken op in 

verschillende woonkamertheatertjes. Hier was het groteske troef, want in de volkse omgeving 

waar iedereen elkaar kende en Pier met zijn lange arm de scène leeg veegde kon de 

Middeleeuwse lachcultuur welig tieren.  

De twintigste eeuw bracht hier verandering in, want na enkele magere jaren was het 

figurentheater aan vernieuwing toe. Pastoor Vandenbroucke zorgde hiervoor met de 

oprichting van het Spelleke van de Muide. De poppentraditie werd nieuw leven ingeblazen, 

maar veranderde tegelijk ook van vorm. Pierke was nu officieel opgestaan als hoofdfiguur van 

het spel, dat zich uitdrukkelijk tot kinderen richtte. In de volksbuurt was iedereen onder 

vrienden, waardoor de gemoedelijke volkse sfeer behouden werd. Toch kwam het groteske al 

in mindere mate voor. Pierke was immers al even zijn misvormde arm kwijt. 
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Het voorkomen en karakter van de Gentse held namenhun vaste vorm aan. Fysiek bleek hij 

een samenraapsel van allerhande figuren in en rond de commedia dell’arte: zowel Pedrolino 

als Pulcinella waren van groot belang, maar evengoed kwam de invloed van Franse adaptaties 

als Polichinelle en Pierrot. Van karakter bleef Pierke bovenal Gentenaar. Zijn goedlachse aard 

deed heel volks aan, en soms nam dit groteske proporties aan in de vorm van geweld en 

seksuele verwijzingen. In de teksten van het Spelleke van de Muide schemert de volkse 

voedingsbodem door die deze groteske eigenschappen toeliet. Zo was het maatschappelijk 

veel meer aanvaard om een medemens te slaan of iemand te overladen met grove uitlatingen. 

Doorheen de jaren bouwde onder evoluties in de samenleving de tolerantie voor zulke 

afranselingen af. Toen bleef over waar Pierke al die tijd in uitblonk: zijn taal. Versprekingen 

en rijmelarij – al dan niet ten dienste van kattenkwaad – gaven leven aan het spel.  

Uitgesproken volks was Pierkes Gentse dialect. Dit is een constante die de evolutie heeft 

overleefd en tot op de dag van vandaag doorloopt. Vooruitgang vraagt ook opofferingen en 

om verwarring te voorkomen werden wel drie personages uit het theater geëlimineerd. Lowie 

de lapkensdief, Karelke de stotteraar en Pier de langenarm hadden heel wat van het groteske 

in zich. Karelke zijn bulten en Pier zijn arm konden als misvormingen wel tellen. Ook hun 

stamvader, de commedia dell’arte, vertegenwoordigden ze met verve. Hun verdwijnen deed 

de volkse en groteske aard van het spel dalen.  

De neergang van het groteske in het Gentse stangpoppentheater gaat vanaf de jaren 1920 

officieel van start. Toch bewijst het onderzoek van de hedendaagse theaters dat er nog genoeg 

restanten overblijven. 

Het Spelleke van Folklore behoudt zijn volkse roots door vast te houden aan de oude 

methode. Inhoudelijk zijn er door het brave spel minder groteske uitspattingen te vinden: 

Pierke onthoudt zich van zware vechtpartijen, overdadig drinken en seksuele verwijzingen. 

Toch is er een link met het volkse van de commedia dell’arte door het gooien met 

rijmwoorden, versprekingen en ondeugende kwinkslagen. Ook het gebruik van stereotypen 

heeft iets weg van Pierkes volkse verleden. 

Festival is in vergelijking met het Spelleke van Folklore iets ‘lichamelijker’ grotesk. Door 

zijn vierde touwtje aan het achterwerk en het overdadig drinken komt het groteske aspect van 

degradatie naar voren. Pierkes uitdagende positie met zijn derrière vooruit doet ook meteen 

denken aan de eerder besproken seksuele gedragingen van de knechten uit de commedia. De 
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Wispelaere roept de oorspronkelijke volkse sfeer terug op door het optreden van Pier de 

langenarm, Pierke zijn Gentenaarschap en de locatie in zijn eigen woonst.   

Magie richt zich op het familiespektakel, waarbij de ouders genieten als de kinderen worden 

meegevoerd in een fantasiewereld. Vele technische ontwikkelingen en een mysterieuze locatie 

in de zolder van de Sint-Pietersabdij helpen bij het creëren van deze verbeelding. Door het 

gestroomlijnde optreden en het brave spel dat doorspekt is met kinderhumor komt het 

groteske niet zo sterk naar voren. Toch wekt Maeren ook het gemeenschapsgevoel op door 

zijn stemimitaties. Met zowel inhoudelijke als vocale verwijzingen naar de buitenwereld 

wordt ook de interesse van volwassenen gewekt.    

Poppentheater Pedrolino is technologisch sterk ontwikkeld en ook op wetenschappelijk 

gebied geëngageerd. Het groteske is relatief sterk vertegenwoordigt in het spel van het theater. 

Dat is waarschijnlijk te wijten aan de historische kennis van haar oprichter. Vanoutrive streeft 

naar het in leven houden van de volkse traditie. Ook Pierkes stoute streken passen binnen het 

plaatje. Een tweede verklaring voor de grote aanwezigheid van het groteske is de eerder 

vernoemde stelling van Harpham. Pedrolino is namelijk het meest recente Pierketheater. Als 

we Harpham mogen geloven is de hedendaagse monsterlijke maatschappij een ideale 

voedingsbodem voor het onopgemerkt binnensluipen van het groteske. Dat verklaart mogelijk 

waarom Pedrolino van de vier resterende gezelschappen zich het meest in de volkse richting 

heeft ontwikkeld.  
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BESLUIT 

Deze studie verdiepte zich in de esthetiek van het groteske in het Gentse Pierkespel. Om 

inzichten te verwerven in deze kwestie, werden verschillende deelaspecten onder de loep 

genomen. Zo kadert Pierke in een bredere traditie van folkloristisch figurentheater, waar de 

nadruk ligt op het in stand houden van volkse poppenhelden. Binnen heel West-Europa 

komen gelijkaardige poppentradities voor. Dat deze afzonderlijk van elkaar kunnen bloeien, 

getuigt van een zelfde volkse voedingsbodem. Deze uit zich in een goedlachse sfeer waar de 

gemoederen niettemin soms hoog kunnen oplaaien. Omdat geweld alom aanwezig is in de 

samenleving, dringt het ook door tot in het spel. Net als andere vanzelfsprekende volkse 

kenmerken; universele lichamelijke behoeften zoals eten, drinken en seks. Al deze elementen 

zijn in meerdere of mindere mate present in het Pierkespel, en vanuit dit volkse is de stap naar 

het groteske snel gezet.       

Het is echter onmogelijk te onderscheiden waar de breuklijn naar het groteske zich net 

bevindt. Aangezien het eveneens groeide vanuit het volkse en het carnavaleske, komen 

verschillende aspecten overeen. Toch blijkt dat het groteske alleen tevoorschijn komt als het 

hyperbolische een handje helpt. Om dit duidelijk te kunnen bepalen, zijn voor dit onderzoek 

Bakhtins opvattingen een leidraad geweest. Binnen het literaire equivalent van het groteske, 

het grotesk realisme, bakende hij drie mechanismes af: omkering, vervorming en vermenging. 

Via deze technieken komen tegendraadse en overdreven principes, misvormde lichamen en 

chimerische creaturen tot stand. Ondanks of net mede door deze monsterlijke aspecten is het 

groteske kunnen uitgroeien tot een wijdverspreid fenomeen.      

Ook de commedia dell’arte plukte de vruchten van het introduceren van het ‘lelijke’. Dit 

improvisatietheater loopt parallel met het grotesk realisme en maakte vanaf de zestiende eeuw 

furore op Italiaanse markten en hoven. Met duivelse maskers, seksuele uitspattingen en 

uitzinnige lazzi was de commedia een mooi samenspel van zowel het volkse, carnavaleske als 

het groteske. Vooral de knechten waren zeer populair. Hun zotte fratsen amuseerden het 

publiek en brachten geld in het laadje. Het is dan ook niet verwonderlijk dat net deze 

personages hun weg naar het figurentheater vonden.  

De achttiende eeuw biedt de eerste sporen van de commedia in Gent. Haar personages komen 

bij voorstellingsavonden voor in volkse kluchten, die weerwerk bieden tegen het tragische 

drama. Femke Kramer toonde in haar onderzoek aan dat de rederijkerskluchten van de 
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zestiende eeuw groteske elementen vertonen. Deze traditie blijkt zich voort te zetten in de 

eeuwen die volgen.  

Door de industriële revolutie tierde eind achttiende eeuw armoede in Gent. Lucratieve 

arbeiders grepen na de werkuren naar de speelpop om een centje bij te verdienen, wat het 

startschot was van tientallen woonkamertheatertjes. De Gentenaren kozen – in navolging van 

andere Belgische tradities in Brussel, Antwerpen en Luik – voor de robuuste stangpop als 

spreekbuis. De commedia dell’arte sijpelde via het gewone theater en rondtrekkende 

poppenmanipulatoren het figurentheater binnen. Drie helden stonden in Gent centraal: 

Arlecchino, Pulcinella en Pedrolino.  

Bij een onderzoek naar het Pierkespel dient zich naast het volkse, groteske en de commedia 

dell’arte nog een laatste zeer belangrijke factor aan: het Gentse. Onder invloed van de 

specifieke Gentse volkssfeer kregen de commediafiguren hun lokale vorm. Zo verschenen 

Lowie de lapkensdief, Karelke de stotteraar en Pier de bakker op het poppentoneel. Ze 

mochten dan wel geen duivelse maskers dragen, toch zorgde hun verschijningsvorm alleen al 

voor een grotesk effect. Bijgestaan door hun Gents dialect maakten ze de kluchten onveilig, 

waarin ze in de volkswijken werden opgevoerd. Hier behoorden publiek en spelers tot 

dezelfde sociale klasse.  

Pier de bakker tapte zijn tirades af van wat leefde binnen de gemeenschap en fungeerde als 

ultieme spreekbuis van het volk. Met zijn lange arm kon hij alle slechteriken de baas en zijn 

brute spel zweepte het volk op. Dit misvormde lichaamsdeel droeg de stempel ‘grotesk’ en 

kwam overigens ook terug in Karelke zijn twee bulten. Samen met Lowie namen ze hun 

kenmerken van bepaalde commediapersonages over, maar omdat dezen doorheen de tijd 

constant evolueerden is een zuivere toeschrijving aan het ene dan wel het andere karakter 

onmogelijk. Grofweg stamt Lowie van Arlecchino, Karelke van Pulcinella en Pier van 

Pedrolino af, al zijn onderlinge uitwisselingen van karakter en fysieke trekjes courant.  

Naarmate het Pierkespel de negentiende eeuw doorkruiste, kwam het steeds dichter tot zijn 

vaste vorm. De woonkamertheaters groeiden uit tot kleine schouwburgjes, de poppen en het 

decor kregen steeds meer aandacht. Deze verfraaiing was misschien wel goed voor de 

evolutie van het spel, maar deed wel af aan de pure simpele volksgeest die erachter schuilde. 

De neergang van het volkse en daarmee ook het groteske was ingezet. De kleine Gust De 

Puydt deed er tijdens de oorlogsjaren nog een schepje bovenop toen hij Pier de bakker 

ontdeed van zijn lange arm.  
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Na enkele magere jaren was het tijd voor iets nieuws. Pastoor Vandenbroucke zag een 

toekomst in het Pierkespel en bracht het in 1922 weer tot leven in zijn volksbuurt. Met het 

Spelleke van de Muide werd de standaard gelegd voor heel de verdere traditie.  

Allereerst stond ‘Pierke van Gent’ definitief op als hoofdfiguur van het verhaal. Om het 

verlies van zijn lange arm te compenseren, werd een vierde personage in het leven geroepen: 

Pier de langearm. Het drama en de klucht vermengden zich tot één geheel dat balanceerde 

tussen vreugde en verdriet. Vandenbroucke richtte het spelleke van nu af aan ook duidelijk op 

een kinderpubliek (mocht dat ervoor al niet het geval geweest zijn). Pierkes ondeugende 

streken werden geïncorporeerd in een katholiek verhaal. Ondanks zijn kattenkwaad was het 

een goeiige jongen met een hart van koekebrood.     

Een grote factor in het dalen van het groteske bij Pierke zijn maatschappelijke evoluties. Uit 

de speelteksten van de jaren 1930 blijkt dat er binnen het gezin al eens geweld voorkwam. 

Agressie was overal en aanvaard, en dat uitte zich in het spel. Ook openlijk racistische 

uitlatingen konden door de beugel. Dit zijn zaken die doorheen de twintigste eeuw steeds 

minder werden aanvaard door de publieke opinie. Vandaar dat Pierkes agressie naar de 

achtergrond werd verdreven en de focus kwam te liggen op zijn taal. Guitige versprekingen en 

kinderlijke rijmelarij werden zijn stokpaardjes. Zijn Gents kwam nog meer ‘in the picture’ te 

staan door het verdwijnen van zijn drie vaste antagonisten. Niet alleen verdwijnt er hier wat 

volks dialect van het podium, ook moest het spel vanaf nu een groteske lange arm en twee 

bulten missen. Toch kwamen groteske omkeringen, vervormingen en vermengingen nog 

steeds in het taalgebruik voor.     

De algemene conclusie van deze studie stelt dat het Pierkespel vanaf de twintigste eeuw 

steeds minder volks en grotesk wordt. Toch kan dit besluit gekleurd zijn door een eigentijdse 

bril. Harpman stelt dat hedendaagse onderzoekers veel minder ontvankelijk zijn voor het 

groteske dan vroeger. Ook valt op dat het groteske zich aanpast aan zijn tijd en andere vormen 

aanneemt. Dit valt op bij de diepgravende studie van de vier resterende Pierketheaters.     

Het Spelleke van Folklore, het Koninklijk Poppentoneel Festival, Poppentheater Magie en 

Poppentheater Pedrolino gaan elk met hun eigen manier en vanuit hun persoonlijke 

achtergrond om met de Gentse folklore. Hoewel er vanzelfsprekend ook veel gelijkenissen 

zijn, resulteert dit in verschillende uitingen van het volkse en het groteske.      
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Deze studie tracht een blik te werpen op de volkse en groteske elementen die vandaag nog 

aanwezig zijn in een eeuwenoude traditie. Binnen het kluwen van invloeden werden een 

aantal elementen onder de aandacht gebracht, die via een gedegen onderzoek in de diepte 

werden uitgewerkt.  

Tussen het doorploegen van de literatuur en gesprekken met poppenspelers en publiek door 

werd duidelijk hoe Pierke vandaag nog steeds geliefd is. Hoewel hij stevig verankerd is in het 

Gentse volksmilieu blijkt zijn positie ook breekbaar. Van het Pierkespel wordt je niet rijk, en 

het slorpt zoveel tijd en energie op dat je er als poppenspeler echt door gepassioneerd moet 

zijn. Hoe Pierke zijn toekomst eruit ziet is dus niet zeker, maar voorlopig zijn er nog vier 

gedreven theaters die voorkomen dat het doek valt. Dit onderzoek sluit echter de gordijnen.  
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BIJLAGE 

5. Interviews 

5.1. Het Spelleke van Folklore 

Geïnterviewden: Koen Vergauwen, Bert Bombeke, Gerard Vercauter en Imelda Jonckers 

Datum: zaterdag 26 mei 2012 

Koen, hoe ben je bij Pierke terecht gekomen?  

 

“Ik ben in begin jaren tachtig bij 't Spelleke gekomen via mijn broer Dolf die vaste speler was 

samen met Chris Van Hulle en Marc De Puydt, zoon van Gust en vertolker van de Pierkesrol. 

Ik herinner mij mijn eerste deelname nog goed. Ik speelde Barend, de circusbeer blijkbaar zo 

overtuigend en met lef, dat Marc in mij meteen een poppenspeler zag. 

 

In die eerste jaren was ik reservespeler voor één van de drie vaste spelers die om familiale- of 

beroepsredenen niet konden aanwezig zijn (bosklassen, schoolfeesten ... / Dolf en Chris waren 

onderwijzer). Daar ik me telkens goed uit de slag trok was Marc er gerust in en ging hij vaker 

eens een weekendje weg of op langere reis met zijn vrouw. Soms werd ik pas de 

zaterdagmorgen op de hoogte gebracht om 's middags te spelen. Dan vielen mijn eigen 

plannen wel in duigen, maar ik deed het wel graag en daarom moest de rest wijken. Het laat 

verwittigen had eigenlijk ook zijn voordelen. Enkel met wat mijn broer me in de auto op weg 

naar het museum kort vertelde over de inhoud en mijn te spelen rollen moest ik het doen. 

Veel tijd om me voor te bereiden of te piekeren had ik dus niet. Dat kwam de spontane 

creativiteit wel ten goede en zo kwamen er bij toeval veel nieuwe grappen of leuke 

woordspelingen tot stand.Her en der werden er daarvan door Chris opgeschreven, maar de 

meesten bleven ergens in het achterhoofd zitten zodat er sommigen opnieuw bovenkwamen 

als we hetzelfde stukje ongeveer twee jaar later hernamen. Bij het volledig uitschrijven van de 

stukjes, waar ik volop mee bezig ben, tracht ik de grapjes die ik me nog herinner er ook bij te 

schrijven. Er waren een 150 tal stukjes en die kwamen na ongeveer tweeënhalf jaar terug op 

het programma. Bij afwezigheid van Marc,nam Chris de Pierkesrol over. 

 

Twintig jaar geleden overleed mijn broer na een zware ziekte en ‘smeekte’ Marc mij om zijn 

plaats in te nemen. Ik stond voor een moeilijke keuze. Ik speelde wel heel graag, maar wist 

ook als ik toestemde wat de consequenties waren: spelen, elke woensdag en zaterdag en de 

donderdagen van de schoolvakanties en dat van begin september tot eind juni, tien dagen een 

ander stuk tijdens de Gentse Feesten, reisvoorstellingen en extra voorstellingen op de zolder 

voor scholen, families, organisaties en bedrijven. Ik had een jong gezin en dat engagement 

zou zijn impact hebben op mijn gezinsleven. Uiteindelijk, onder lichte emotionele druk van 

mijn broer, ben ik er dan toch voor gegaan en ik heb het me niet beklaagd al weet ik nooit hoe 

mijn leven er zou hebben uitgezien als ik toen een andere beslissing had genomen.  
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Chris Van Hulle stopte een jaar later en een nieuwe vaste speler was nodig. Marc koos 

uiteindelijk voor Jan Deleu (een collega-onderwijzer van Dolf) i.p.v. Dieter Vanoutrive. Een 

zes jaar geleden werd Marc ziek en nam Jan beetje bij beetje de rol van Pierke over en speelde 

ik de andere rollen. We speelden meestal met ons tweeën en af en toe, als er teveel poppen 

waren, kwamen Bert Bombeke en Frank Merrie (twee collega-onderwijzers van mij) 

meespelen. Vooral in het spelen zelf klikte het tussen Jan en mij zeer goed. Eind 2009 zette 

Jan er ook een punt achter en stond ik opnieuw voor een moeilijke keuze: doorgaan of 

stoppen. 

 

Ik besefte plots dat ik nog de enige was die het Spelleke kon verder zetten. Ik was net in 

pensioen en had er eigenlijk de tijd voor en besliste het er op te wagen. Ik sprak nieuwe 

mensen aan en met de steun van directrice Sylvie Dhaene van het Huis van Alijn en veel 

werk staan we er na drie seizoenen en drie Gentse Feesten nog en doen we verder in de 

traditie van het authentieke Spelleke van Folklore. Uiteraard nam ik de rol van Pierke over, 

alhoewel ik liever ‘de slechten’ en ‘den domme’ speel.  

 

Gust De Puydt heb ik nog gekend, maar nooit zien spelen. Dieter Vanoutrive heeft daar wel 

nog bandopnames van. Maar nog dit: Mijn vertolking van het Pierkesfiguur is grotendeels 

gebaseerd op de wijze zoals Marc hem speelde: enerzijds lief en grappig, anderzijds 

sloeberachtig, maar nooit stout of gemeen. Natuurlijk leg ik mijn eigen accenten zowel in 

humor als taalgebruik... enfin daar hebben we het eigenlijk vroeger al over gehad.”
212

 

 

Hoe wordt een pierkesvoorstelling opgebouwd? 

 

Koen: Bij ons zijn er altijd drie schuifkes, uitzonderlijk vier zoals Repelsteeltje. Het geheel 

duurt een uur en half, met twee korte pauzes waarin we onze decors veranderen. Hier 

verkopen we fruitsap en chips. Vroeger toen de hygiëneregels nog niet van kracht waren was 

het snoep. (...) Nu zit alles in papieren zakjes enzo. De verkoper houdt ook supervisie (...) en 

controleert de ticketjes. 

 

Wie werkt er allemaal mee? 

 

Gerard: De spelers, de toezicht, de mensen aan het onthaal, de mensen van het uitbureau, (...) 

mensen die decors schilderen en herschilderen (...) en de attributen en kostuums maken, 

affiches maken, kopiëren en buitenhangen. (...) Koen Vergauwen is het van begin de jaren 

tachtig, dus hij heeft het meest ervaring en is de leider. 

   

Koen: Er is een grote samenwerking tussen al deze personen, ieder is een radar in het 

radarwerk. (...) In de loop van de week stuur ik de herschreven tekst door. Zaterdag om één 

uur overlezen we gezamenlijk, terwijl iedereen op voorhand al heeft nagedacht. (...) Soms op 

                                                 

212
 Dit antwoord stuurde Koen me via mail. 
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een half uur overlopen we alles en daarna spelen we. We repeteren dus niet met de poppen op 

voorhand, daar hebben we de tijd niet voor. 

Wie is Pierke? 

 

Imelda: (...) Hij zet zich in voor het goede en het kwade. Hij is altijd de held van het verhaal. 

 

Bert: Een sympathieke schavuit. Hij steekt van alles uit maar is wel de goedheid zelve. 

 

Koen: Vroeger werd er echt afgeslagen, nu is dat niet meer. (...) Hij zal hoogstens een eens 

duwen zodat de slechteriken op een hoopje ligt. Pierke moet het vandaag de dag hebben van 

zijn verbale grapjes. 

 

Bert: Hij brengt alles in orde met behulp van de vriendschap en het publiek. (...) 

 

Spelen jullie voor volwassenen? 

 

Koen: We wilden eerst alle kinderstukjes goed krijgen, we zijn met dit team nu drie jaar bezig. 

Vandaar dat we vanaf nu kunnen beginnen hernemen, waardoor we tijd hebben voor eventuele 

stukken voor volwassenen. (...) We spelen op aanvraag voor scholen. De vraag naar 

volwassenenstukken is er alleszins wel, maar dan moeten we echt beginnen repeteren. (...) 

Hier moeten we immers familiale weetjes subtiel verwerken in het spel. Dit is echter een zeer 

moeilijke balans, we willen immers niet beledigen. (...) Op de duur zit je in een wespennest. 

We hebben het eens voorgehad dat we in een firma moesten spelen en een tekst kregen met 

gegevens van de mensen. (...) We hebben deze info verwerkt, maar dit ging erover en er 

werden toen echt mensen afgerekend buiten ons weten. (...)  

 

Gerard: Dus, voorlopig blijven we bij kindervoorstellingen, waar we subtiel vernieuwingen in 

doorvoeren. (...) De laatste voorstelling had een zeer uitgelaten publiek. (...) Daarom moesten 

we zeer veel improviseren om in te spelen op hetgeen gebeurde. (...) 

 

Koen: We willen ook onze authenticiteit bewaren. In ons spelleke is techniek niet belangrijk, 

we maken onze geluiden nog zelf en wensen hiervoor niet op knopjes te duwen. Als er een 

paard komt aanlopen, slaan we onze kokosnoten tegen elkaar, als er iemand valt weerklinkt 

het cimbaal. We blijven dicht bij hoe het vroeger eraan toe ging, de kinderen vragen ook niet 

meer. 

 

Mogen de kinderen achter de schermen? 

 

Koen: (...) Dit is een moeilijke kwestie, want het sprookje primeert. Er was een kind dat alle 

weken kwam kijken. Op zijn verjaardag mocht hij achter de schermen komen kijken naar 

Pierke. Hij bekeek de pop en zijn mond viel open. Plots besefte hij hoe het spel werkelijk in 

elkaar zat, en we hebben hem nooit meer teruggezien. (...) Dus als ze het vragen zegt Charlie 

meteen dat het wel zal mogen, maar dat de ouders moeten rekening houden met de magie die 

mogelijk verbroken wordt. 
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Gerard: (...) Het is ook moeilijk om de kindjes van vandaag te boeien. In deze hedendaagse 

technologische maatschappij waar iedereen gewoon is om van het een naar het ander te 

zappen en flitsende dingen te zien, vormt het Spelleke een terugkeer. 

 

Koen: Zo was er eens een kind dat naar Charlie kwam en keek naar het Spelleke. Daarna 

vroeg ze ‘Meneer, hoe zet je dat af?’ (...) 

Omdat we niet strikt repeteren en alles nog manueel en ambachtelijk doen, kan er ook wel het 

een en ander misgaan. (...) Maar we hebben inmiddels geleerd om met beperkte middelen 

onze plan te trekken en het publiek geboeid te houden. Mocht alles tot in de puntjes 

ingestudeerd zijn, zou voor ons het plezier voorbij zijn. (...) Net die kleine dingen die kunnen 

misgaan houden ons scherp, en we hebben genoeg ervaring om zulke gebeurtenissen op te 

vangen. 

 

Evolueerde het publiek de laatste jaren? 

 

Koen: Het publiek veranderde wel degelijk. (...) Eerst kwamen de platte Gentenaars uit de 

buurt kijken omdat het spelleke een goedkope oplossing bood voor het amuseren van de 

kinderen. Ook het feit dat er snoep verkocht werd speelde mee. Tegenwoordig komt men 

kijken naar het spelleke omdat het ‘theater’ is, dat klinkt bij een zekere klasse. Ervoor ging 

men naar de cinema en McDonalds, nu gaat men naar het theater, en staat dat chique. Men 

komt hierheen om de Gentse folklore te beleven, terwijl dat vroeger anders was. (...) 

 

De beeldcultuur is aan het tanen, men keert terug naar het oude. De kinderen verschillen 

echter niet. Er zijn altijd roepers en kalme kinderen. (...) Ze blijven enthousiast. Gisteren 

speelden we een schoolvoorstelling De Blauwe appelaar, met appels die zorgen dat je geen 

ruzie meer maakt. Voor kinderen van tien jaar dachten we dat deze boodschap iets te 

kinderlijk zou zijn. Maar ze waren echter het meest enthousiaste publiek dat we ooit hebben 

gehad. (...) Het spelleke blijft dus succes hebben, en wij hebben er nog steeds zin in. Het 

grootste belang is dat wij zelf nog plezier beleven. Wij hangen als groep volledig aan elkaar 

en amuseren ons geweldig. (...) 

 

Wat maakt Pierke de typisch volkse figuur? 

 

Koen: Pierke is fier om Gentenaar te zijn. Hij spreekt als enige echt Gents en vermeldt ook 

vele zaken uit Gent zoals gebouwen (het stadhuis) en dergelijke. 

  

Gerard: Hij waagt zich echter niet aan de politiek. (...) Pierke is een echte Gentenaar. Niet 

agressief aangelegd, (...) maar schop niet tegen zijn schenen want hij laat zich wel niet doen. 

Hij kan je verbaal de grond inboren maar zal nooit zijn vuisten laten zien. (...) Pierke zal wel 

eens een duw geven, maar dit beperkt zich. (...) 

 

Koen: Wij stemmen ons ook af op de kinderen. Bij Pedrolino zit Pierke achter de vrouwen 

aan en drinkt hij jenever. Wij doen daar niet aan mee, bij ons drinkt Pierke warme chocomelk 
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met een ijsblokje. We trekken ook een ander publiek aan, ons Pierke is zeer braaf, misschien 

té braaf, maar er is een publiek voor. Ons zaaltje is vaak uitverkocht, ze blijven komen. (...) 

 

Gerard: Een stangpop met twee draden en een stang is relatief eenvoudig. (....) Bij ons kan een 

poppenspeler twee poppen hanteren, en de bewegingen zijn eenvoudig maar voldoende. 

Marionettenspel is prachtig, maar is gewoon een ander type spel dan het onze. 

   

Koen: Wij hebben zuiver onze stem en hiermee overtuigen wij ook de kinderen. (...) We 

zouden veel kunnen veranderen, er zijn veel mogelijkheden om te evolueren. Maar dit wensen 

wij gewoon niet omdat we vinden dat deze formule eveneens werkt. (...) 

 

Gerard: Wat we wel doen is experimenteren met het licht, zodat de poppen zeker wel 

zichtbaar zijn. (...) We proberen met zo weinig mogelijk kosten verbeteringen door te voeren. 

Nu vervangen we dus de oude lampen met ledlampen met een groot bereik. (...) 

 

Werken jullie met muziek? 

 

Koen: Vroeger lieten we al eens een violist of accordeonist het spel begeleiden. (...) Deze 

stond dan achter de scène. (...) Mijn droom nu is om de piano te verwerken in het spel. Er 

staat er al eentje, en we zouden zoals bij de stille film de piano willen laten begeleiden. We 

zingen ook gewoon veel, en laten de kinderen hieraan meedoen, wat meer plezier oplevert. 

(...) 

 

Wie komt er het meeste? Hoe kennen de mensen Pierke? 

 

Koen: (...) We maken geen reclame, we hebben geen aparte website, we doen niets. Pierke is 

nu eenmaal bekend bij iedereen in Gent. (....) Mensen die als kind kwamen, keren uit 

nostalgie ook terug als ze ouder zijn en brengen hun kinderen mee. Zo worden ook de nieuwe 

generaties betrokken in het spel. (...) 

 

Imelda: Zolang je je nog kind voelt, ben je welkom in ons Pierkespel. Soms zit de zaal voor 

de helft vol met volwassenen. 

 

Zijn jullie ook bezig met de andere stangpoppentradities in Vlaanderen? 

 

Koen: Hier horen we niets van, ieder blijft bij het zijne. (...) Samenwerkingen zijn ook 

moeilijk want de personages zijn anders, de poppen hebben een andere grootte, en de 

stedelijke verschillen zijn gewoon te groot. (...) Ieder blijft bij het zijne.  

Er is wel terug contact in Gent met Dieter van Pedrolino. Decorstukken die hij overhad 

hebben wij nu gekregen. (...) 

 

Imelda: We kunnen altijd dingen van elkaar leren. 

 



99 

 

Koen: Vroeger waren alle poppenspelers hevige concurrenten. Wij hebben geen problemen 

met andere mensen, iedereen heeft zijn eigen plaatsje. (...) Wij hangen vast aan het huis van 

Alijn. Subsidies krijg je pas als je jaarlijks een aantal nieuwe stukken maakt. Wij herwerken 

echter steeds oude sprookjes en dit is onze kracht. (...) De oude klassiekers zoals Genoveva 

van Brabant voeren wij niet op, daar is te weinig ruimte voor. 

Maar wij hebben wel oude stukken van o.a. Gust De Puydt en van Chris van Eule 

overgeleverd gekregen. (...) Deze herschrijven wij dan. We proberen de verbale overlevering 

of schaars tekstuele dingen van een velletje papier tot een bierviltje nu om te zetten naar 

geschreven dingen. Vroeger kreeg je eigenlijk gewoon een personage en dan moest je de rest 

er maar bij improviseren. (...) Op je bierviltje stond dan dat je ‘de slechte’ of ‘de koning’ was, 

en daarmee moest je dan je plan trekken. Nu schrijven we al twee, drie jaar dingen meer uit. 

 

We hebben dozen vol memo’s van vroeger die we nu doornemen. (...) Nu schrijf ik ook de 

geïmproviseerde grapjes die monden uit versprekingen of spontane rijm op, zodat we die 

volgende keer niet kwijt zijn. Zo kunnen we nu putten uit een vat vol bruikbare grappen. Zo 

zei er iemand om naar de ton te sluipen ‘Ik ga stillekes’, waarop ik zei ‘straks krijg je op je 

billekes’, wat de kinderen zeer grappig vinden. (...) Of alle soorten ijs: ‘vanille, chocolade en 

pastice eeeuhm, pistache.’ (...) Het opschrijven is belangrijk, want dit geeft ook een beeld van 

de dingen die nu grappig bevonden worden. Teksten van vroeger bevatten moppen die nu niet 

meer uitvoerbaar zijn. (...) 

  

Je wordt niet rijk van poppenspel. (...) We willen dat het spel blijft bestaan, en zetten ons hier 

ook voor in. Het belangrijkste is hierbij dat we onszelf ook vooral blijven amuseren, zo blijft 

de motivatie erin. Het werk dat in een spel kruipt kan je nooit in een geldbedrag omzetten, je 

maakt meer verlies dan wat anders, sommigen gaan er zelf aan failliet. Dus wij hebben een 

roeping. (...) We doen het ook voor de kinderen. 

 

Hier krijgen we ook steun voor van het Huis van Alijn. Zij financieren de aankoop of 

herstelling van decorstukken etc. De medewerkers worden betaald in vrijwilligersvergoeding. 

(...) Met alle vernieuwingen die nodig zijn, steunen ze ons volledig. (...) We houden elkaar in 

evenwicht. Wij geven reclame en een trekpleister voor het museum, en zij houden het spelleke 

mee in stand. Er is inmiddels een wederzijdse band van appreciatie. (...) 

 

Wat denkt u van de toekomst van Pierke? 

 

Koen: Pierke moet blijven bestaan! (…) 
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5.2. Koninklijk Poppentoneel Festival 

Geïnterviewden: Wim De Wispelaere en Christine Dhelft  

Datum: dinsdag 20 mei 2012 

Spelen jullie Pierke met zijn kopstem? 

Wim: Ja, wij spelen hem met de kopstem. Met hoge stem ‘Ik ben Pierke van Gent, toujours 

tevreden altijd content, met een fluitje van een cent. En ik zeg het geire gelijk ‘k et peise.’ Dat 

is eigenlijk de stem van Pierke. Het is een inspanning, een gewoonte. Ik speel Pierke ook 

tegenover een gewoon persoon, bijvoorbeeld een duivel. Dat is de moeilijkheid. Iedereen doet 

volgens zijn gewoonte. (...) Pierke spreekt hier ook echt Gents. Een uitermate ‘plat’ dialect 

spreekt hij niet, maar toch zeer kenmerkend Gents. De andere personages spreken properder. 

De meid spreekt soms wel Brugs, of boers. Maar de enige die echt Gents spreekt is Pierke. 

Ook zijn kameraden van vroeger spraken ook Gents, Lowie de Lapkesdief, Karelke de 

stotteraar en Pier de langenarm. Wij willen deze terug laten opleven. Op het eind van het 

verhaal maakt hij het theater leeg met zijn lange arm. De geschiedenis hieromtrent: Een 

dikker hand en een gewoon hand. Bij het lossen van de schepen kreeg hij een splinter in zijn 

hand. Hij ging hiermee naar de dokter, maar door de verkeerde medicatie ging zijn hand 

zwellen.  Dat dikke hand, in combinatie met de lange arm, van hier tot in het ministerie. (...) 

Hoe lang zijn de vrienden Karel en Lowie al verdwenen? 

Wim: Sporadisch worden ze bij kinderstukken nog gebruikt. Bij volwassenproducties komen 

ze bij ons meestal wel voor. In Baas Ganzendonck niet, maar wel in stukken als Genoveva 

van Brabant, Pierewijn (historie over Gent, keizer Karel,..) en De leeuw van Vlaanderen.  

Christine: Deze figuren spreken immers Gents, maar de kinderen van vandaag verstaan dit 

niet. Als ze dus samen op de scène staan, wordt het moeilijk. (...) Vandaar dat in 

kinderstukken enkel Pierke als Gentssprekend figuur optreedt.  

Wim: Twintig jaar geleden traden wij in Nederland geregeld op, in Den Haag, Amsterdam, 

Rotterdam, Eindhoven, in het Ramses Shaffie theater. (...) Mijn vader speelde toen Pierewaai, 

typisch Gents. (...) Nederlanders waren enthousiast en we werden uitgenodigd. Ze stonden 

erop dat we sappig Gents spraken en niets opkuisten. In de programmabrochure werden dan 

wel bepaalden uitspraken verduidelijkt. (...) Het speelt zich af tijdens de Gentse feesten, 

Pierke wordt keizer voor één nacht. (...) Nu spelen we met Gentse feesten Assepoes, vorig jaar 

Alladin, daarvoor Pinokkio. (...) Dit is een mix tussen het traditionele en eigen werk. Bij de 

gekende verhalen wordt het aangepast zodat Pierke erin past. (...) Met Pierke komt alles altijd 

goed. Met de stangpoppen spelen we altijd met Pierke 

Hoe gaat het tegenwoordig met het Pierkespel? 

Ons handpoppentheater heeft Sproete als hoofdfiguur, in AN. Maar Pierke mag niet verloren 

gaan, want elk dialect heeft zijn charme. Brugs, Antwerps etc., dus Gents ook niet! Nu is er de 

tendens Pierke Pierlala, overal kom je hem tegen in de media. (...) Toch is er wel degelijk een 

verschil met Pierke Pierlala en Pierke van Gent. Luk de Bruyker is begonnen als 
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poppenspeler, hij weerde het Gentse Pierke uit de poppenkast, en nadien kwam hij met Pierke 

Pierlala af, dat steekt. Persoonlijk niets tegen Luk, maar ieder zijn ding. Hij is beroeps, wij 

doen het zuiver uit liefhebberij. (...)  

Christine: Pierke is een traditie, Pierlala is een creatie van een persoon. Zelfs de stad (...) 

vergist zich tussen Pierke en Pierke Pierlala. (...) Pierke gaat binnen 100 jaar nog bestaan, 

Pierlala niet. Toch zijn er nieuwe tendensen in het poppentheater. Het wordt namelijk enkele 

jaren reeds ‘figurentheater’ genoemd. Waar stopt figurentheater en waar begint 

poppentheater? (...) Er zijn nu experimentele vormen geweest, heden wordt er terug op de 

traditie teruggekeerd. (...) De laatste tien jaar is er een evolutie. (...) Twintig à dertig jaar 

geleden gezonken in een put, maar nu terug op en top populair. Alles van traditie komt terug. 

In de hele maatschappij keert dit terug. Ook kledij van vroeger bijvoorbeeld. (...) 

Hoe gaat het eraan toe bij Festival? 

Wim: We spelen zonder teksten, maar kort worden er geheugensteuntjes genoteerd. (...) Er 

wordt wel nu gerepeteerd wegens nieuwe medewerkers. (...) Om hun in te werken wordt er 

gerepeteerd. Als er producties worden herhaald, kennen ze het al beter en wordt er ook minder 

gerepeteerd. Bij de repetitie oefenen we ook alleen de moeilijke stukken. Als het misgaat, 

moet je improviseren. (...) Festival is het enige huistheater in Gent.(...)  

Christine: Vroeger in de tijd van onze ouders was het normaal dat dit een huiselijk gebeuren 

was. Poppenspel ging toen door in kleine zaaltjes, achter in een café, in een garage. Zo is het 

allemaal begonnen, eveneens zo in Antwerpen, in kelders.  

Christine: Voor grote groepen is de zaal te klein, dus vragen we daarvoor een zaal aan in het 

Gentse. Maar dit doen we liever niet., aangezien we dan veel moeten verplaatsen en ook een 

deel van het karakter verloren gaat. Als we voor volwassenen spelen, is dit dus elders wegens 

plaatsgebrek. De inhoud voor volwassenen en kinderen verschilt. Voor volwassenen hebben 

we een serieuze inhoud en een volledig uitgeschreven tekst. (...) We gaan ook in op de 

actualiteit en af en toe op de politiek. (...) We incorporeren deze gegevens in de voorstelling 

op een zo natuurlijk mogelijke manier. Dat is ook de kunst om zulke dingen te vermelden op 

een moment dat het wel degelijk past.  

Doen jullie al lang voorstellingen voor volwassenen? 

Wim: Mijn ouders zij  hiermee beginnen tijdens de Gentse feesten. ‘s Middags voor kinderen, 

's avonds voor volwassenen. Een hele week lang. (...) Maar nu is onze groep uitgedund: 

mensen zijn gestorven of weggegaan of sukkelen met hun gezondheid, waardoor dit niet 

mogelijk meer is. (...) 2007 en 2008 waren rampenjaren, dan hebben we een jaar stilgezeten, 

wel nog op tournee. Hierna hebben we ons gereorganiseerd. 

Op welke manier? 

Wim: Door het aantrekken van nieuwe spelers. De nieuwe krachten zijn: iemand uit Veurne 

die een eigen poppentheater had en iemand zocht op poppen te maken, nu 

gelegenheidsmedewerker, al ongeveer vier jaar. Ook een koppel dat op Gentse feesten zeer 
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geïnteresseerd was. Want als men het vraagt, mogen mensen wel achter de poppenkast kijken. 

(...) In september is deze leraar bij ons begonnen. 

Christine: (...) Het is niet evident om medewerkers te vinden, want het is niet iedereen 

gegeven. (...) De poppenspeler moet zichzelf wegcijferen. Ook het gebruik van de 

verschillende stemmen is niet makkelijk. (...) Dus geven we de raad om te beginnen met uw 

eigen stem, en dan een andere toe te voegen met bijvoorbeeld een gebrek (een stotter, een slis) 

en zo verder op te bouwen. (...) 

Veranderen de stukken veel met de tijd? 

Wim: (...) Vele nieuwe dingen maken we niet meer, producties genoeg. Maar regelmatig 

worden er wel herwerkingen doorgevoerd.  

Christine: De poppen werden vroeger ook niet bewaard in de omstandigheden waarin ze 

vandaag de dag worden opgeborgen. We hebben nu een jaar geleden een speciale 

poppenzolder ingericht die verduisterd is en fris blijft. Ook vrij van stof. Dit helpt om de 

poppen beter te bewaren. Maar met de tijd worden ze vager van kleur. Bovendien zijn de 

kostuums gemaakt van oude kleren, dus de stof verpulvert na verloop van tijd.  

Wim: Maar wij maken alles zelf, niets wordt uitbesteed. De koppen maken we uit houtpasta.  

Christine: Hout is een moeilijke techniek, we hebben geprobeerd deze te leren, maar je moet 

het juiste hout zoeken en meer tijd ervoor hebben? Houtpasta moet je boetseren, is licht , maar 

wel zo hard als hout!  

Zijn jullie bezig met de conservatie van de teksten? 

Wim: Van alle stukken zijn er teksten, die tijdens het spel worden aangepast.  

Christine: Vroeger waren de teksten zeer uitgebreid, als een luisterspel. (...) Maar dit gaat niet 

meer, een kind kan zich geen half uur meer concentreren.  

Wim: De kinderen tegenwoordig hebben geen tijd meer om kinds te zijn. Ze hebben een 

computer en gsm.  

Christine: Op zevenjarige leeftijd wordt al afgevraagd of ze niet te oud zijn, wat vreemd is. 

(...) Kinderen van vandaag doen vele dingen, die niet allemaal even geschikt zijn. Op vijf jaar 

gaan ze al naar musicals en zo meer, waar al verwacht wordt dat ze stil zitten. (..) Er wordt te 

snel verwacht dat kinderen snel opgroeien. Zelfs in de kinderwagen komen kinderen naar hier, 

veel te jong. Deze kinderen zijn dan ook niet stil te krijgen.  (...) Deze evolutie kwam de 

laatste vijftien jaar. Doordat ouders dingen willen doen met kinderen die ze zelf niet hebben 

mogen. (...) Maar op de duur worden de regels te losbandig, en zal alles wel terug 

verstrengen. Maar de tijden van vroeger komen zeker nooit terug. (...) 
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Hoe gaat een voorstelling in zijn werk? 

Wim: We spelen steeds in drie of vier bedrijven, elk van ongeveer twintig minuutjes.  

Christine: Hier in Gent heb je een echte traditie, je kan wel zeggen dat je ze onder meer 

associeert met de stad. (...) Deze zal nooit verdwijnen.  

Wim: Pierke moet dan ook in elk stuk spelen. (...)  

Christine: Het publiek komt voor Pierke, ze verwachten niet minder. (...) De kinderen kennen 

hem ook. Ouders en grootouders die vroeger naar de poppenkast kwamen, komen nu met hun 

kinderen. Dus deze traditie bestaat al zo lang dat ze is doorgedrongen. (...) 

Hoe is uw vader bij Pierke terecht gekomen? 

Wim: (...) hij was lid van een biljartmaatschappij. Op een jaarlijkse vergadering vroeg men of 

Pierre geen poppenkast kon spelen. (...) Hij restaureerde in het Huis van Alijn de poppen. Hij 

nam ze mee naar huis om te vermaken en speelde dan op een biljarttafel met een laken een 

eenakter. Hij speelde met Pierke en Lowie een verhaal van twintig min. Daarna wilden ze 

meer! (...)  Op die manier is hij hierin gerold. Hij speelde ook eerst in het Spelleke van 

Folklore, in 1953 is hij dan met Festival begonnen.  

Pedrolino is bij Festival begonnen (...), en is nadien met zijn eigen theater begonnen. Mijn 

vader heeft veel jonge elementen geholpen. Pedrolino, Hans Hanssens van Fantasia (spelen 

enkel op rondreis), Poppentheater Den Uil (...).  

Christine: Nu hebben we ook een enthousiast vijftienjarig mannetje dat mee wil doen. (...)  

Wim: En we zijn hem aan het opleiden in klank en licht. We spelen met vier volwassenen en 

het jongetje helpt. Om de twee weken op zondag van half september tot Pasen (in het 

theaterseizoen). Nu toeren we rond. We hebben drie theaters: stangpoppen met Pierke, 

handpoppen en straattheater (...) Hier in ons theater kan je met meer spelen, we willen het niet 

verbouwen want het is het authentieke theater waar mijn vader heeft in gespeeld. (...) 

Tijdens de Gentse feesten spelen we in het Laurentinstituut, (...) vroeger in het Vleeshuis. We 

zijn nog maar vier jaar herbegonnen op de Gentse feesten, daarvoor hadden we geen locatie. 

Noël Fack (muzikant) had een school op de Neermeerskaai en op de namiddag als hij geen 

optreden had konden wij poppenkast spelen. Zo zijn we terug voorstellingen komen geven op 

de Gentse feesten. Via contacten zijn we nu via de schepen van onderwijs op deze locatie 

terecht gekomen. We zijn hier zeer tevreden over. (...) Dit is echter de enige bijdrage van stad 

Gent, financieel krijgen we niets.  

Weten jullie van de lichtstoet over figurentheater die binnenkort in Gent wordt 

georganiseerd? 

Christine: De poppentheaters doen zelf niet mee. Ze vragen gewoon raad en we gaan zien 

naar de maquettes. (...) De stad brengt het zo terug in de aandacht, maar we vrezen voor de 

uitwerking, we wachten af. (...)  
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Wim: Pierlala komt er niet bij (...), omdat politiek geweerd wordt bij dit project. Of het 

Spelleke van drie kluiten misschien wel. (...) 

Christine: Wij krijgen 1000 euro als werkingstoelage per jaar (subsidies.) (...) De drie laatste 

jaren, daarvoor 300 of 500 euro. Het is dus een beetje behelpen. Als je met speciale projecten 

naar voren komt, krijg je meer subsidies. (...) Om ons theater in leven te houden krijgen we 

echter niets, of onze vrijwilligers te financieren (...). Andere gezelschappen krijgen meer. 

Niemand doet nog iets voor niets, je vangt geen vliegen met azijn, dus het is niet gemakkelijk, 

maar we slaan er ons wel door. We hebben genoeg om voort te kunnen. (...) De laatste drie 

seizoenen hebben we veel volk, daarvoor was het minder. 

Wat is de toegangsprijs? Zijn er versnaperingen tijdens de pauze? 

Wim: De toegangsprijs is 4,5 euro per persoon. Een snoepje, ijs of frisdrank kan je kopen 

tijdens de pauze, die een dikke twintig minuten duurt. (...) Vroeger was er tussen elk bedrijf 

een pauze. Nu na het eerste of na het tweede (bij vier bedrijven). (...) Decorwissels gebeuren 

zeer snel, met een muziekje.  

Christine: Vroeger waren de pauzes meer een attractie dan het poppenspel. De evolutie is er 

gekomen, ook in vergelijking met andere spektakels. (...) We kregen hier meer en meer 

commentaar op, dat er teveel pauze was. (...) De tijd moet niet teveel gerokken worden. (...) 

Gaan jullie af en toe kijken naar de andere theaters? 

Wim: We gaan weinig kijken naar de andere theaters want we hebben te weinig tijd. (...) Onze 

hobby spenderen we gelukkig samen, maar je hebt ook vrienden en familie om mee af te 

spreken. 

In de tijd van mijn ouders kwamen de spelers meer overeen. Sindsdien is er jaloersheid. Ik 

zeg altijd ‘iedereen doet het op zijn manier, en iedereen moet geapprecieerd worden.’ (...) Je 

leert van alles iets, ook al kijk je met een kritisch oog.  

Wat is jullie mening over het plaatsen van Pierke op de Vlaamse erfgoedlijst? 

Christine: Pierke op de Vlaamse erfgoedlijst zou een goede zaak zijn. We werken al vaker 

mee met Het Firmament, de Erfgoeddag enzomeer. Als we nu erkend worden, zou dat 

fantastisch zijn. (...) 

Wim: In Antwerpen en Brussel wordt er wel voor volwassenen gespeeld. Het Gentse Pierke 

speelt voor iedereen!  

Kan u het karakter van Pierke omschrijven? 

Christine: Pierke hangt af van het karakter van de poppenspeler. (...) Sommige Pierkes zijn 

wat stouter of politieker ingesteld. Dat zijn bewuste keuzes. Wij gebruiken geen politiek 

omdat we daar niet zo mee bezig zijn en er niet genoeg van kennen. (...) Pierke verschilt wel, 

maar hij blijft steeds de figuur die iedereen graag ziet. De volksheld die voor iedereen goed 

wil doen. Want zelfs al heeft hij een stoute ‘muil’, toch gaat het er altijd op neerkomen dat hij 
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de mindere groepen gaat helpen. (...) Niemand mag claimen dat hij dé Pierke neerzet, want 

Pierke is slechts een figuur die vertolkt wordt. (...) Voor die reden zou het zeer goed zijn 

moest hij erkend worden.  

Hoe verschilt jullie Pierke van de andere Pierkes? 

Ons Pierke is eerder braaf. In de tijdsgeest van de jaren 1950 tot 1960 was het zeer 

moraliserend en zeer katholiek. (...) Nu gaat dat niet meer. Geleidelijk aan is dit afgebouwd, je 

kan dit nu niet meer maken. Maar hij zal altijd aangeven wat kwaad en goed is. Pierke is een 

beetje stout en gepeperd, maar hij heeft een hart van koekebrood, en daar komt het op neer. 

(...) 

Hoe zit het met de participatie? 

Wim: Participatie is niet veranderd. We hebben het al zodanig erg gehad, vele jaren terug. 

Pierke gebaarde dat hij de bandiet niet meteen zag, een kindje stond toen recht, greep Pierke 

en verplaatste hem en riep ‘Hier is hij, die smeerlap’. (...) Kinderen gaan hier enorm in op. Je 

moet ze uitlokken (...) en ook de gepaste vragen stellen. Niet zo maar Ja-neenvragen. Je moet 

ze bezighouden. (...) We werken niet per se met liedjes, wel af en toe een versje. (...) 

Christine: In Alijn zijn het leerkrachten, dit beïnvloedt hun spel. (...) Bij Pedrolino wordt er 

op de actualiteit ingespeeld en politiek dingen, hij is advocaat. (...) In het leven is dit ook zo, 

je legt er iets in van jezelf. (...) Je moet ook je publiek wat kennen, inschatten en meten. In uw 

eerste bedrijf weet je al na enkele zinnen hoe je publiek is. Ze komen ook van overal, van 

Leuven, van de Limburg. Dit is een evolutie van de laatste jaren. Vroeger was het allemaal 

lokaal.  

Wim: In onze gemeente zijn het allemaal vreemdelingen, immigranten, er komen er twee à 

drie op een jaar.  

Christine: Via projecten probeerden we dit wel te bevorderen, maar dat lukt niet.  

Wordt er in het spel verwezen naar hedendaagse dingen? 

Christine: In ons spel wordt er wel verwezen naar hedendaagse dingen, bijvoorbeeld hebben 

we een rouwregister opgesteld en opgestuurd naar beide scholen en een moment stilte houden 

voor de doden van het busongeval. (...) We hadden ook iets geschreven met sterretjes die aan 

de hemel staan voor de kinderen. Ons spel is natuurlijk hedendaags,  het is in de hedendaagse 

tijd. Een koning blijft wel een kroon houden, maar heeft eveneens een telefoon, gsm of 

televisie. Of Pierke zit in zijn kamer met een radio en een booster. In De Leeuw van 

Vlaanderen gebruiken we stofzuiger in het kasteel. Die anachronismen maken het grappig!  

Wim: In Assepoester gaat Pierke met zijn fiets naar het kasteel i.p.v. zijn paard. (...) ‘Ik ga 

mijn vlugste paard nemen naar het paleis’ ‘mijn paard is weg, ik ga een ander vervoersmiddel 

gebruiken!’ (...) Een ander voorbeeld: Sinterklaas die over de daken gaat met zijn paard en 

zwarte Piet met zijn fiets. Dit houdt het grappig! Ook voor de ouders moet het aantrekkelijk 
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zijn. (...) Voor de kinderen moet het visueel aantrekkelijk zijn en voor de ouders inhoudelijk. 

(...) Je moet er lang genoeg inzitten om dat te kunnen doen, dat groeit.  

Hoe staan de zaken ervoor in de toekomst?  

Wim: We gaan door totdat de gezondheid het laat afweten, er is echter geen opvolging. Onze 

dochter onderhoudt de kassa en de winkel wel, (...)  

Christine: Maar we hebben voorlopig niemand die ons kan opvolgen als spelers. We hopen 

hier wel op. Vroeger moest het van generatie op generatie opvolging zijn, maar nu hoeft dit 

niet meer. Toone in Brussel werkt nu ook anders dan anders. (...) We streven echter naar een 

tien jaar dat we zeker de zaal nog willen open houden. (...) Ook als wij ermee ophouden, 

zouden we niet weten aan wie we onze collectie moeten geven. Het Firmament heeft nu al te 

veel poppen waar ze zich geen raad mee weten (…), en het Huis van Alijn hangt van stad 

Gent af, die zijn hun eigen baas niet meer. We overwegen wel om ze deels te schenken aan 

een collega poppenspeler die nog niet veel poppen heeft. Zo worden ze nog gebruikt en 

hangen ze niet kapot te gaan. 

Doen jullie aan inventarisatie? 

Christine: Hier hebben we geen tijd voor. We hebben een gigantisch archief met teksten van 

vroeger, foto- en videomateriaal. Ook van het verbond van Vlaamse poppenspelers. 

Wim: Waar mijn vader vroeger ook voorzitter was.  

Christine: Maar we hebben geen tijd om dit op te kuisen, ook al wil iemand het voor ons 

doen, toch moeten we hier zelf bij zijn om uitleg te geven. (...) We hebben een koffer vol met 

teksten, getypt op doorslagpapier. Die stukken zijn niet meer speelbaar, zoals De Negerhut 

van oom Tom. (...) Dit ligt zo buiten de tijdsgeest dat het niet meer speelbaar is. (...) Vroeger 

werden er veel racistische grappen gemaakt, nu gebeurt dit heimelijker. (...) 

Hoe werkt jullie handpoppenspel? 

Wim: Het handpoppenspel speelt enkel op rondreis. (...) In de tijd van mijn ouders speelden 

we wel in de andere zaal, maar dat doen we nu niet meer.  

Christine: dit is ook niet nodig, het zou niet werken. Ons repertoire is daarvoor ook niet groot 

genoeg. We hebben zestig speelbare kinderstukken voor Pierke (...). Maar met de handpoppen 

maar zes speelbare stukken, waar we jaarlijks in afwisselen. (...) Hier merken we ook meer en 

meer dat sprookjes zeer goed aanspreken. We kunnen dezelfde stukken hernemen, (..) de 

klassiekers keren elk jaar terug.  

Wim: Sneeuwwitje hebben we dit jaar twee keer gespeeld, alle twee uitverkocht. (...)  

Leeft het poppenspel nog onder de mensen de dag van vandaag? 

Christine: We merken de laatste drie vier jaar een grote heropleving. Publiek vroeger was de 

arbeidersklasse, nu de middenklasse die hun kinderen van alles laten proeven. (...) Dit is het 

grote verschil met vroeger. Vroeger was het poppenspel de oppas, nu is het quality-time. 
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Vandaar ook dat het vroeger langer was. (...) De zondagnamiddag was het voetbal en stuurden 

de volksklasse hun kinderen naar hier. We kunnen dit ook zien aan de foto’s van toen, nu zijn 

er veel meer volwassenen. (...) Deze komen ook alleen, uit nostalgie. Maar de overgrote 

massa blijven kinderen. (...) Ook studenten die in het kleuteronderwijs zitten, komen alleen. 

(...) 

Wim: Als wij voor volwassenen spelen is het de laatste jaren elke keer met live muziek (op 

verplaatsing). (...) Vorig jaar hadden we een klassieke vleugelpiano als begeleiding.  

Christine: Für Elise was het thema, en zowel de pop als de muzikant speelde zo muziek. De 

pop had ook ongeveer dezelfde kledij aan als de vrouw die piano speelde. Op een moment 

vervaagt het licht op scène en kwam het licht op de live piano. Zo was er ook een stuk waar 

we een extra kastje hadden bijgebouwd om bepaalde scènes in de verf te zetten. Bijvoorbeeld 

een scène met de piano, op een terras bij een onweer, waar ze van de kleine naar de grote 

scène liep. (...) 

Wim: Het Gentse Pierwaai speelde we met een live accordeonist. (...) Maar deze dingen doen 

we op verplaatsing. 

Christine: Genoveva van Brabant was met een draaiorgel, met stukken speciaal voor ons 

gekapt op draaiboeken. (...) Hierin zijn er scènes in het Oosten (de heilige kruistochten), waar 

er een echte buikdanseres kwam dansen, de poppen wiegde dan mee op de tonen van de 

muziek. Dit zijn vernieuwende elementen die we graag toevoegen. (...) 

Wim: Toch wagen we ons niet aan toneeltjes voor de scène. De hoofdzaak blijft 

poppentheater in een kast. 

Christine: Bij Genoveva van Brabant predikte in het begin een pater om aan de heilige oorlog 

mee te doen. Hiervoor hadden we een brandglasraam laten maken, en er kwam een pater voor 

de scène om te prediken. (...) In het Oosten waren er minaretten die ook voor de scène 

stonden. Maar dit zijn allemaal professionelen die het doen (buikdanseres). (...) Dit is onze 

eigen stempel die we op het theater drukken (...), en we merken dat de mensen dit ook 

appreciëren.  

Wim: In april houden we onze driedaagse voor volwassenen. (...) Volgend jaar bestaan we 

zestig jaar en doen we een feestviering met een voorstelling voor volwassenen en kinderen  en 

ook een overzichtstentoonstelling. (...)  

Christine: Op het vijftigjarig bestaan hebben we dit ook gedaan, maar leefden zijn ouders nog 

en hadden we meer tijd om het uitgebreider te doen, kwamen er ook scholen naar kijken enzo. 

(...) Nu willen we het ook interactief doen, hoe een pop gemaakt wordt, een stuk tot stand 

komt,… We willen het ietsjes anders doen dan vorige keer. (...) 

De liefde voor het poppentheater groeit en ik heb het me eigen gemaakt. Ik ben zelfs geen 

Oost-Vlaming. Mijn man kreeg het met de paplepel ingegoten. Ik heb het echt moeten leren. 

Dit was een zware periode. Onze teksten werden erin gedramd, en alles moest met de juiste 

intonatie gebeuren.  
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Met Pierke moesten we zeer hard de regeltjes volgen. (...) Met onze handpoppenspel hebben 

we onze eigen zin kunnen doen. (...) Maar Pierke was een zeer goede leerschool, hetgeen ons 

in staat stelde om het voort te zetten. (...) Iedere poppenspeler heeft zijn eigen stijl, soms kom 

je wel dezelfde grappen tegen, je steelt met uw ogen, dat is normaal. (...) Vroeger gingen we 

nog kijken naar anderen, maar nu is er geen tijd meer voor. Vroeger speelden we elke week, 

maar het werd een sleur. (...) Na de dood van de vader zijn we om de twee weken beginnen 

spelen en hebben we alle poppen opgekalefaterd. (...)  

We hebben hier ook nog mensen opgeleid om poppen te leren maken, zijn pa werkte dit dan 

uit in kleine workshops. (...) Nu geven we na een voorstelling wel wat uitleg over 

verschillende poppen omdat hier vraag naar is. (...) 

Welke poppensoorten worden er in jullie Pierkespel gebruikt? 

Christine: In Pierkespel spelen we met staafpoppen en ook soms marionetten (spoken, feeën, 

honden). Stokpoppen en handpoppen komen echter van onder en is moeilijk te combineren. 

(...) Deze combinatie vinden wij echter niet geslaagd omdat de poppen zo hard verschillen. 

Wij kunnen alle soorten echter wel zelf maken. Dit hebben we geleerd van zijn ouders en 

boeken. (...) Wij maken ook voor anderen poppen, nu op bestelling een roodkapje. (...) 

Pruiken maken we van wol of een bestaande pop. (...) Pierke geeft af en toe eens toot, hij 

stampt erop los. (...) Onze Pierke heeft wel een houten kop, dus we passen wel op.  

Wim: Die houten koppen is nog iets van vroeger. We hebben soms per pop ook verschillende 

kledij met dezelfde kop. (...) Onze handjes zijn wel houten lepels die uitgezaagd zijn.  

Christine: De laatste tijd laten we ze ook wel eens maken omdat de kwaliteit van de lepels er 

op achteruit gaat. (...) Schouders en heupen hebben blokjes, ook voetjes met een stukje omdat 

het been anders niet natuurlijk plooit, met oogvijzen. (...) Een eentje wat korter, dat beweegt 

beter. Koppen zijn ook niet symmetrisch (lichtinval-uitdrukking). (...) Pierke is een zeer 

beweeglijk popje. Met een draagpop kan je niet veel bewegen, dit zijn meestal statige figuren. 

(...)  

Hoe maken jullie reclame? 

Christine: Vroeger werden er vier kaartjes naar de pers opgestuurd. (...) Nu doen we dit via de 

website, of zetten we ons programma op andere sites zoals (...) Cultuurnet, Wattedoen, 

Treeseconds (...). 

Voeren jullie veel veranderingen door? 

Toen we jonger waren wilden we vanalles nog proberen, tot we tot de conclusie kwamen dat 

het traditionele er ook mag zijn. (...) 
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5.3. Poppentheater Magie 

Geïnterviewde: Jean-Pierre Maeren 

Datum: maandag 2 april 2012 

Wat is uw achtergrond/opleiding? Vanuit welke intentie ben u met het Pierkespel 

begonnen? 

Mijn vader was poppenspeler, dus als kleine jongen zag ik dat allemaal gebeuren. (...)Wat mij 

vooral boeide was de scenografie. Maar uiteindelijk ben ik later zelf ook gaan spelen. Mijn 

vader speelde altijd Pierke, totdat hij dan ziek is geworden en het niet meer kon. Daarna heb 

ik een soort van imitatie van mijn vader gedaan en ben ik Pierke beginnen spelen.  

Mijn vader speelde Pierke op de traditionele manier. Hij leerde het bij Vandenbroucke, de 

eerste schakel van de oorsprong van het hedendaagse Pierke. Hij heeft in de Muide zelf ook 

meegespeeld als jonge gast. Zo kreeg hij de microbe te pakken en op de duur speelde hij in 

vijf verschillende theaters Pierke. Als er iemand ziek was, verving hij ze. En met een vier-

vijftal mensen speelde men toen een Pierkespel. In 1953 is hij alleen begonnen met mijn 

moeder. Hij stichtte Magie en daar deed hij alle stemmetjes zelf. Mijn moeder manipuleerde 

mee, hij deed alle stemmen. Hij liet alles maken door professionelen (koppen, decors etc), 

hetgeen wel een meerwaarde betekende voor het spel. (...) 

Ikzelf ging in functie van het decor naar de academie, en studeerde af als grafisch kunstenaar. 

Zo ben ik in het theater verzeild geraakt. Om de hoek was er een theater, Arena, waar ik kon 

beginnen. Dit was eerst een musicaltheater, waar ook o.a. Marijn Devalck en Linda Lepomme 

zijn begonnen. Overdag werkte ik daar, en ‘s middags en ‘s avonds speelde ik dan met Pierke, 

ik kon dus de dingen die ik graag deed combineren.  

Ik voerde veranderingen door in het Pierkespel. Op scenografisch gebied begon ik in 3D te 

werken. Vroeger was er één paneel met alles op, dit was het gemakkelijkste voor het 

manoeuvreren van de poppen. Mijn 3D-theaters bemoeilijkte de zaak wel, maar maakte het 

ook mooier en rijker. In isomo of andere materialen werden figuren, trappen uitgesneden, 

alles in reliëf. Het is zeer anders om een decor te ontwerpen voor acteurs of voor poppen. Bij 

die laatste groep moet je namelijk rekening houden met de draden die overal door moeten 

kunnen. Dit is een waar puzzelwerk, waardoor ik het wel een uitdaging vond om me daar mee 

bezig te houden. (...)  

Hoe gaan de voorstellingen in zijn werk?  

We spelen tijdens het seizoen twee keer per week in een zaal in de Sint-Pietersabdij. Allemaal 

bewerkingen van sprookjes die we vroeger gemaakt hebben. Nu zijn ze aangepast en 

hedendaags. We bezitten dan ook een heel arsenaal aan decors en poppen die we allemaal 

geklasseerd hebben opgeslagen. Alle producties liggen geordend naast elkaar. (...) Van de 

tekst kan afgeweken worden. Dit wordt vergemakkelijkt door het feit dat ik alleen speel. Ik 

kan makkelijk afdwalen en anticiperen op reacties uit het publiek. Ik heb wel een helper die 

poppen aangeeft en het licht en de klank regelt. Ik zet de traditie van mijn vader dus voort, 

met dat verschil dat ik ook gebruik maak van stemimitaties. Bekende stemmen passeren dus 
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wel de revue. Tijdens het spel trachten we ook de (groot)ouders aan te spreken door af en toe 

met een knipoog te refereren naar de actualiteit. Maar vaak is het zo dat als de kleintjes 

genieten, de ‘groten’ hier ook plezier in vinden. (...) Ondanks alle technologische snufjes van 

tegenwoordig, blijkt poppenkast nog steeds zijn effect niet te missen. Kinderen zijn nog steeds 

zeer enthousiast en verliezen zich in de droomwereld.  

Er zijn ook poppen die gemaakt zijn naar de beeltenis van een bekende persoon. Dit maakt het 

spel zeer herkenbaar, zeker met de stem er nog bij. Ik denk dat ik hiermee een van de eersten 

was. Dit kunnen politieke figuren zijn, maar dat hoeft ook niet altijd. In het circus zit er dan 

bijvoorbeeld een clown die verdacht veel op Urbanus lijkt, of ineens speelt er een pianist die 

de trekken heeft van Willy Claes. Voor de kinderen is dit een meneer die piano speelt, maar 

volwassenen weten beter. In sommige verhalen past dit wel, in andere verhalen laten we dit 

dan weer helemaal vallen. 

In het poppenspel zijn er natuurlijk ook klassiekers. Genoveva van Brabant, Blauwbaard en 

De reis naar de maan zijn denk ik wel drie klassiekers die iedere poppenspeler in Gent in de 

vingers heeft. Ik heb van de eerste twee een bewerking gemaakt zuiver voor volwassenen, 

omdat ik ze te eng vind voor kinderen. Volgend jaar met ons zestigjarig bestaan zal ik 

Genoveva in een vierde bewerking opvoeren. Het zal een grappige voorstelling worden. 

Optekeningen voor deze herwerking zijn vrij sober, slechts twee A4tjes. Terwijl voor andere 

producties hele brochures van 45 blz. bestaan. Hierin staat de plot, regie, wanneer wie op of 

afkomt, de tekst,… hier kan van afgeweken worden. Dit is te vergelijken met een muzikant 

die een improvisatiemoment krijgt. (...) Ik voeg zo’n momenten in waar ik dan grappen in kan 

maken.  

Ik vernieuw wel veel, maar maak geen nieuwe verhalen. Hier ben ik de tijd niet voor. Ik reis 

rond met mijn theaterproductie voor volwassenen (de poppenkoning), ook met een bigband, 

de Pierkevoorstellingen, soms al eens een reisvoorstelling,… Op dit moment ben ik De 

gelaarsde kat aan het ‘opkuisen’. Hiermee bedoel ik o.a. de decors aanpassen, de tekst 

bijkruiden, poppen bijmaken of bijkleden. Ik teken altijd de kostuums in voor- en 

achteraanzicht uit. Deze schetsen geef ik aan onze naaister, die ze dan uitwerkt. Buiten het 

seizoen veel reisvoorstellingen geven, doe ik echter niet. Ik wil dat de omstandigheden tijdens 

het spel ideaal zijn: zowel licht, decor, locatie als klank moeten perfect in orde zijn. In onze 

zaal heb je zo alle aandacht. (...) Verjaardagsfeestjes etc doe ik ook niet. Mijn vader deed dat 

wel, en andere theaters vandaag de dag waarschijnlijk ook nog. Ik wil echter de kinderen die 

niet echt betrokken zijn niet vervelen, ik speel alleen voor geïnteresseerden.  

Wij spelen zaterdag en zondag tijdens het seizoen voor 150 man. Iedere keer zit de zaal vol, 

dus dit bewijst dat het Pierkespel nog leeft. De kinderen komen steeds enthousiast naar buiten. 

We spelen ook aan zeer democratische prijs, nl. vijf euro per voorstelling. En je krijgt veel 

waar voor je geld, namelijk twee uur vertier. In poppentheaters als De Maan in Mechelen 

betaal je zeven à negen euro voor een voorstelling van een uur. Wij kunnen de prijzen zo laag 

houden omdat we sowieso al een heel arsenaal aan poppen en decors bezitten. Ook omdat we 

het maar met twee mensen doen. 



111 

 

We houden ook een pauze van tien minuten, waar de kinderen snel iets te drinken kunnen 

kopen of als plas- en adempauze. Tussen twee delen kan er ook een decorwissel plaatsvinden, 

maar daarvoor sluiten we gewoon even de gordijntjes – het licht blijft gedimd – en spelen we 

een muziekje en hop we zijn weer weg. We buiten ons spel niet commercieel uit.  

Het aantal bedrijven varieert. Meestal drie of vier delen. De eerste twee hangen meestal aan 

elkaar.(...) Onze voorstellingen omschrijven we als een familiespektakel. ‘Theater Magie voor 

de ganse familie’. Er komt ook geen kind alleen. Er zitten eigenlijk soms meer volwassenen in 

de zaal dan kinderen. Veel ouders, grootouders en familie komt namelijk mee kijken. Wij zijn 

geen babysit, kleuterproducties maken we niet, daar bestaan weer andere theaters voor. Onze 

voorstellingen zijn bij te wonen vanaf vijf à zes jaar. Op deze manier vind ik dat beide 

partijen er iets aan kunnen hebben. Ik zeg altijd dat we mikken op een publiek ‘van zes tot 

zesennegentig’ Het enige kind is natuurlijk het andere niet, ook oplettende vierjarigen kunnen 

nog binnen, om dan eerder visueel geboeid te zijn. Ook groepen twintigers komen soms als 

activiteit naar ons poppentheater kijken.  

De volwassenenproducties met Pierke zijn tien jaar lang weggeweest. Dit was een bewuste 

keuze. Met mijn andere projecten speel ik al voor volwassenen, waarbij er ook meer publiek 

te trekken valt. (...) 

Mijn vader was de eerste die met volwassenenvoorstellingen naar buiten kwam. (...) Hij 

speelde een verhaal waar Pierke in zat. Hij heeft ooit voor Radio 2 een nieuwjaarsbrief 

voorlezing gedaan, waarbij hij het voorbije jaar besprak en voorzag van humoristische 

opmerkingen. Luk De Bruyker was hierbij ook aanwezig, wat misschien verklaart waar hij 

zijn mosterd haalde voor zijn jaarlijkse Pierkeconferences. (...) 

Neemt u ook figuren zoals Karelke en Lowieke op in uw verhalen? 

Karelke en Lowieke, die stukken liggen klaar om ooit nog op te voeren. Nu speel ik dat echter 

niet meer omdat ik voel dat de kinderen het Gents onvoldoende beheersen. Pierke alleen lukt 

nog, de andere figuren vertalen dan voor hem. Ons publiek bestaat ook sowieso niet 

uitsluitend uit Gentenaars, via internet komen ze ook uit Antwerpen, Brugge en zo meer. (...) 

We vinden het belangrijk dat iedereen ons spel verstaat. 

Vroeger maakten mijn vader en ik nog wel stukken met Lowie en Karel erbij. In de jaren 

zeventig was er dan een tendens waar men het ABN opdrong. ‘Hier spreekt men Nederlands.’ 

Maar ik denk niet dat Lowie en Karel hierdoor verloren zijn gegaan. Ik denk dat de traditie 

gewoon verloren is gegaan. (...) 

Speelt u in op participatie uit de zaal? 

Mijn doel is om de kinderen stil te krijgen en aandachtig te houden. Niemand moet roepen 

zoals vroeger (jaren 1960 - 70). Nu gaat er een wereld van magie voor hen open, met super 

realistisch decor, waar ze geboeid blijven kijken.    
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Is het spel gebonden aan een bepaalde locatie? 

Vroeger zaten we op een andere locatie. Het oude huis was onteigend, toen moesten we 

uitwijken. We hebben andere plaatsen gehuurd, maar uiteindelijk heeft de stad ons die ruimte 

voorgesteld.  

Ons oorspronkelijke zaaltje kon negentig mensen bevatten. We speelden woensdag, zaterdag, 

zondag en soms ook maandag. Dit was in de Brugse poort. Vroeger was dit een volkswijk met 

veel mensen en kinderen die dan naar het poppenspel kwamen kijken. Nu wonen er veel 

allochtonen, die van het poppentheater grotendeels wegblijven. De vieze gasten zitten daar nu 

ook, maar die spelen allemaal volwassenenproducties.  

Waarom komen de mensen naar een Pierkevoorstelling kijken?  

Veel mensen komen effectief met hun kinderen omdat ze vroeger zelf naar Pierke gaan kijken 

zijn. Maar anderen komen van andere steden. Ook op de Gentse feesten staat er in het boekje 

een vermelding van Magie. Bij ons komen er misschien vier allochtonen per jaar, omdat ze 

zich misschien volledig willen integreren.  

Bij ons is het publiek echt wel veranderd de laatste jaren. Het gaat steeds meer om een 

theaterpubliek. Het is anders, vroeger in de jaren 1960 tot de jaren 1980 kwamen gewoon de 

kinderen uit de wijk. (...) Percentueel zaten er dus van zelf meer kinderen in het publiek. Toen 

was het poppenspel echt een babysit. Nu wordt een kind vergezeld door vaak vier 

volwassenen. (...) 

Wat denkt u over de toekomst van Pierke? 

Pierkespel daar word je niet rijk van, en het slorpt zoveel tijd en energie dat je er echt door 

gepassioneerd moet zijn. Ik weet niet hoe het Pierkespel in die zin verzekerd is van zijn 

voortbestaan. Want het publiek kan misschien wel blijven bestaan, maar de poppenspelers 

verdwijnen.  

Wat is het karakter van Pierke?  

Pierke is een vrolijke jongen die vrolijk door het leven gaat. Zo heb ik hem via mijn vader 

leren kennen. Die kwinkslagen geeft en opkomt voor de goeden en de slechten wegwerkt. Hij 

heeft ook humor.  

Pierke schopt en stompt bij ons niet alle weken op zijn tegenstanders, maar toch komt het 

soms voor dat hij ‘per ongeluk’ botst tegen mensen. Hij kan ook met zijn beetje hevig uit de 

hoek komen en dreigen. Of hij kan vrolijk dansen met zijn poep in de lucht en dan per 

ongeluk botsen op een slechterik die dan de berg afvalt. Maar echt de ene na de andere 

afkloppen zoals het vroeger het geval was, is er niet meer bij. We doen het nu op een andere 

en meer subtiele manier. In deze tijd kan je ook niet meer anders, je zou snel klachten krijgen 

van ouders die het spel te agressief vinden. Van karakter is hij echter in de kern niet 

veranderd. 
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Van uiterlijk is de oorspronkelijke Pierke van Vandenbroucke overgenomen door mijn vader 

en ook door Luk de Bruyker. Het kostuum met de witte hoed met drie bolletjes en een rood 

streepje. Bij Festival bijvoorbeeld herinner ik me een kanten kraag en slechts één rode knoop 

op de hoed. Nele heeft ook nog lang gespeeld met een Pierke in zwart-wit, zoals de 

negentiende-eeuwse Pierrotje de bakker gekleed ging. Albert (Vermeiren) is een jaar mijn 

lesgever scenografie geweest en was een vriend van mij. Hij vertelde mij dat hij met deze 

zwart-witte outfit niet echt een statement wou maken. Hij was gewoon niet zo hard bezig met 

Pierke, slechts af en toe speelde hij er mee, uit commercieel belang. Zijn interesse lag nl. 

vooral bij het spelen en maken van poëtische stukken. (...) 

Wordt er een bepaalde boodschap doorgegeven met het spel? 

Er zijn verhalen met een moraal, al moet dat niet zo hard doorwegen. Deze moraal hangt af 

van het verhaal, dit gaat niet altijd over goed en kwaad. (...) In het verhaal van Allibaba kan 

de moraal bijvoorbeeld zijn ‘Wie steelt zal het ver brengen’, wat dus niet meteen een 

waardevolle levensles voor kinderen is. Elk sprookje draagt gewoon zijn boodschap en heeft 

een happy end. (...) 

Zijn er de laatste jaren enige technische ontwikkelingen doorgevoerd in het Pierkespel?  

Dit kan heel ver gaan. (...) Looplampjes, glitter, etc. Onze technieken houden we wel zoveel 

mogelijk voor onszelf. Bij ons mocht niemand achter de scène komen. Pedrolino bij ons en 

De Bruyker bij mijn vader, ze mochten niet. Ook voor de kinderen is het verboden, we willen 

de magie behouden. Anders valt de illusie zoals een koek in elkaar. We hebben liever dat ze 

naar huis gaan met het fantasiebeeld. (...) 

Ook poppenspelers onder elkaar, ze kwamen allemaal bij ons en er werd dan ook deftig 

afgekeken. Als men spreekt van ‘in de leer’ gaan bij mijn vader, was het eigenlijk gewoon een 

kwestie van kijken en stelen. Soms namen ze zelfs heel onze voorstellingen op. Ik heb daar 

geen probleem mee, maar het gebeurt. (...) 

Waarin onderscheidt Pierke zich van Poesje, Woltje en Tchanches?  

In Antwerpen heb ik zeer toffe collega’s – de Van Campens – die de nieuwe generatie zijn in 

het spel van de Neus, de Schele en de Bult. Handpoppenspelers Jojo in Antwerpen ken ik ook. 

Maar zoveel kan ik ook niet gaan kijken, ik heb namelijk weinig tijd. Ik wil ook al een 

tijdlang een in het huis van Alijn gaan kijken naar het Pierkespel, het is daar ook al de 

zoveelste generatie en dat boeit me. Maar het komt er gewoon niet van. Maar ik ben wel op de 

hoogte van hetgeen er gebeurt. (...) 

Pierke is ook beweeglijker. Bij mij is hij nog steeds van hout. Ik heb in mijn studietijd zocht 

ik ook naar nieuwe technieken om de poppen naar omhoog te kunnen laten kijken  en dat ze 

bijvoorbeeld beweeglijker zijn doordat hij handjes los zijn etc. Deze technieken zijn ook 

overgenomen door bijvoorbeeld Pedrolino. Het huis van Alijn blijft echter wel spelen met de 

traditionele poppen van vroeger. (...)Andere dingen die ik introduceerde zijn de drukpoppen, 

die dingen kunnen vastpakken en weggooien. Deze poppen kunnen ook op een koord kruipen. 

Dit alles houdt de illusie levend. Zo ben je weg van de realiteit en geloof je alles meer. 
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5.4. Poppentheater Pedrolino 

Geïnterviewde: Dieter Vanoutrive 

Datum: woensdag 21 maart 2012 

Hoe bent u bij Pierke terecht gekomen? 

Mijn ouders waren bakkers (...) en hebben geen enkele link met Gent. Toch hebben ze toen ze 

getrouwd zijn een bakkerijtje aan de rand van Gent overgenomen. Ik ben dus in Gent geboren. 

In het weekend moest er hard gewerkt worden en liep ik in de weg. Onze toenmalige 

poetsvrouw was familie van iemand van Magie, in de Hanswijkstraat. Dus vanaf ik ongeveer 

vier was, ging ik daar wekelijks naartoe. We leefden bovendien in een zeer ‘volkse’ wijk, 

waar mijn ouders niet wilden dat ik veel contacten legde. In het weekend zat ik dus in het 

poppentheater, en als ik thuis was, zat ik alleen op mijn kamer, waar ik me bezig hield met 

poppenspelen. Met handpoppen speelde ik dingen na. Hier raakte ik steeds meer door 

gefascineerd. Handpoppen evolueerde naar stangpoppen (...), mijn poppenkast werd steeds 

ook groter. Op de duur kreeg ik een zolderruimte (...) en nog later een voorraadkelder omdat 

de bakkerij toen verhuisde (...). En vanaf een jaar of negen ging ik met de tram ook naar 

andere poppentheaters in Gent (...). In het weekend keek ik in de krant om te zien wie er wat 

speelde en wat ik nog niet had gezien. Zaterdag ging ik dan bijvoorbeeld naar Nele, zondag 

naar Magie, ook naar het Spelleke van Folklore. Thuis speelde ik het alsmaar meer en beter 

na. Op mijn twaalfde ben ik bij Festival opgepikt bij Pierre De Wispelaer. Pierre had wel een 

neus voor het oppikken van jong talent. Hij had wel door dat ik op de duur meer interesse had 

voor hetgeen zich achter de kast afspeelde in plaats van ervoor (...). Dus eerst keek ik tijdens 

het spel hoe ze het deden. Na drie weken hielp ik al met poppen aangeven en het gordijn op 

en dicht trekken. Op de duur speelde ik dan kleine rolletjes mee, bijvoorbeeld kabouters en 

kinderen die met een fijn stemmetje gespeeld moesten worden. Toen vielen er bij Festival in 

korte tijd een aantal spelers weg (...), wiens rollen ik overnam (...). Ondertussen liepen mijn 

studies verder. (...) Ik ben dan ondertussen aan de balie terecht gekomen. Nu reeds 21 jaar. Ik 

speelde ondertussen af en toe bij andere poppentheaters als gastspeler of invaller (...). Bij 

Wimpies poppentheater en in het museum voor volkskunde was ik vaste vervanger. Gelukkig 

had ik toen al een auto. Ik was achttien en toen kon ik van de ene voorstelling naar de andere 

rijden. ’s Namiddags speelde ik dan in het museum en ’s avonds bij Festival. Op zeker 

ogenblik (...) wou ik mijn eigen ding gaan doen en mijn eigen beslissingen maken. In 1994 

heb ik de knoop doorgehakt en Pedrolino opgericht. In het eerste jaar hadden we 20 

voorstellingen, en dit jaar heb ik er 308 gedaan. Om maar te zeggen dat er in de 16 jaar 

Pedrolino een enorme vlucht genomen heeft (...). Het werd een zwaar uit de hand gelopen 

hobby. Ik heb een vrij beroep, waar ik altijd zeg dat ik ook ’s nachts mag werken. Als ik 

overdag een voorstelling heb, werk ik ’s avonds of ’s nachts door. Aan de balie (...) is er ook 

veel begrip en er wordt rekening gehouden met mijn poppenspel. Maar ik heb wel degelijk 

soms drie voltijdse jobs. Mijn werk aan de balie, dan soms werk ik ook wel als 

plaatsvervangend vrederechter en dan Pedrolino (...). Ik heb dus geen artistieke of Gentse 

achtergrond (...), maar werd als kind gebeten door de microbe.  
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Mijn leermeester was dan Pierre De Wispelaere. Hij was geen gemakkelijk man, (...) maar 

heeft me wel alles geleerd (...). Het was een harde leerschool. Zowel hij als zijn vrouw waren  

zeer streng, want het moest juist zijn. Het moest zo en niet anders, maar ik leerde wel mijn 

uitspraak verzorgen, poppen manipuleren, trucs van belichting en decor (...). Je hebt een 

leermeester nodig, maar je leert ook door het te doen, je leert van de reacties van je publiek 

(...). Zonder de basis van Pierre zou het echt niet gelukt zijn, maar op de duur vorm je wel je 

eigen menig  van hoe het moet. Hij deed echter veel tijd en inspanningen om het mij te leren. 

In 1994 was mijn stage aan de balie bijna gedaan (...). Mijn ouders (...) wilden niet investeren 

in een vaste zaal voor mij, dus ik begon met een reizend poppentheater (...). De eerste 

voorstellingen gebeurden via vrienden of familie (...), zo groeide het uit. Maar de droom van 

een vast theater bleef met ideale belichting, klank en decor (...).  Want op locatie kunnen er 

veel dingen mislopen. Op een zeker moment konden we woensdagnamiddag een parochiezaal 

in de sint pieters aalststraat huren. Met vaste kast die daar mocht blijven staan. (...) Na twee 

jaar werd het contract echter niet verlengd. In deze zaal (...) zat poppentheater de Nar, met 

onderwijzers die regelmatig speelden. Ik had hier goede contacten mee. Op een zeker 

ogenblik veranderde de BTW-wetgeving, waardoor je vrijgesteld werd van BTW als je alleen 

optreedt of max 2 of 3 keer per jaar. Dit was een probleem voor mij als advocaat en voor hen 

als leerkrachten. Ik heb toen van Pedrolino een vzw gemaakt, die een BTW kon nemen (...). 

Toen hebben we een deal gemaakt. De Nar kwam in onze vzw en speelden onder hun eigen 

naam dan hier om de veertien dagen. We speelden afwisselend een week Pedrolino, een week 

de Nar. We maakten de kast zo dat we met een minimum aan ingrepen ze konden veranderen, 

want de Nar was een marionettentheater, hetgeen een lichtjes andere kast nodig heeft (...). 

Maar de Nar bouwde af in zijn speeldagen en zijn uiteindelijk gestopt.(1x in de maand, 1x per 

twee maand) Toen kregen we de zaal helemaal. Toen hebben we de nieuwe façade 

aangebracht aan het theater, en van 2000 zitten we hier.  

Dus we zijn een jaar of vier een uitsluitend reizend gezelschap geweest, daarna hebben we 

twee jaar in de sint pietersaalsstraat gezeten (98-99), en vanaf 2000 zitten we hier. 

Wanneer en hoe gaan de voorstellingen door? 

Van september tot de paasvakantie gaan er hier elke woensdag openbare voorstellingen door. 

Daarnaast doe ik ook nog reisvoorstellingen en extra voorstellingen voor scholen, 

verenigingen en families. Dit om financiële redenen: het kost minder om naar hier te komen 

dan mij als reizend gezelschap te boeken, aangezien ik dan niet alles moet verplaatsen en men 

geen extra zaal hoeft te huren. 

Vorig jaar speelde ik zo rond de 306 voorstellingen, de helft hier, de helft op verplaatsing. 

Sinds een jaar of twee hebben we ook een mini-theater gemaakt, (...) waar we ook reizend 

mee rondtrekken en ons op kleinere locaties installeren voor minder volk. Zo speelden we 

eens in Ninove in een klein kasteel (...) op een privé-verjaardagsfeestje. Hier moesten we in 

de kelderkeuken voor drie kindjes spelen: de jarige met zijn broer en zus. Dit vonden we wat 

te ver gaan, gewoon te weinig volk voor zulk een groot theater te verplaatsen (...). Mijn 

collega wou dit soort voorstellingen ook niet meer doen, vandaar dat we toen een mini-theater 

hebben gemaakt waar we in kleine huiskamers kunnen spelen en waar ik alleen de poppen kan 
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bedienen. Die panelen moeten ook niet in een aanhangwagen, ze passen perfect in mijn auto, 

wat het transportgemak verbetert. Het duurt slechts een half uurtje om dit opstellen. 

Hoeveel personen spelen mee in jullie eigen theater? 

We spelen altijd in duo: ik en een medespeler, naargelang wie kan (...). We komen een keer 

per maand samen met alle spelers, meestal de laatste zondag om negen uur (...). Dan wordt de 

agenda voor de komende twee maanden overlopen en de rollen verdeeld. 

Hoe worden de poppen gemaakt? 

De koppen en de handjes worden gesneden uit lindenhout door Kris Geris van poppentheater 

Planchet. Het binnenwerk (combi hout en stof) van de lichamen maken we meestal zelf, ofwel 

ik ofwel Kenneth. De kleding wordt door een dame in onze vereniging gemaakt. We werken 

ook regelmatig met werkgestraften, die hier hun werkuren spenderen (...). Hier zitten soms 

super handige mannen tussen, waar we dan dankbaar gebruik van maken. (...) 16:51u 

Hoe wordt het Pierkespel bij u opgebouwd? 

We hebben producties van twee, drie, vier en soms zelf vijf bedrijven. De opbouw is het 

klassieke volkssprookje: probleemstelling, een reis, tussenprobleem, eindoplossing, 

finale/metamorfose (...). We beginnen rustig, dan volgt het motorisch moment waarop Pierke 

opkomt, en vandaar komt de plot in stroomversnelling. Tussen de bedrijven is er één pauze 

(schoolvoorstellingen geen pauze) meestal na het tweede bedrijf. Hierin kunnen ze een 

drankje, chips of een ijsje kopen. Geen snoep want op de duur komen de kindjes alleen daar 

maar voor (...). Hierbij letten we vooral op het democratische gehalte. Een voorstelling kost 3 

euro, waar een drankje bij is inbegrepen, zodat geen enkel kindje zich buitengesloten voelt. 

(...) Dit hebben we jaren geleden ingevoerd, misschien gaan we dit nu afschaffen omdat het 

achterhaald is. Toen was de toegang 100fr met drankje erbij. 

De decors zijn in de meeste stukken vrij conventioneel. We gaan naar de stijl van de oude 

opera’s: een geschilderde achtergrond in perspectief met enkele extra decorstukken. Met het 

juiste licht hierop verkrijg je een zeer sprookjesachtig en sfeervol effect. Het voordeel is dat je 

zeer snel kan wisselen (...) en je hebt ook genoeg ruimte om met je poppen te manoeuvreren. 

Soms spelen we ook met 3Ddecorstukken, maar dan is het opletten geblazen om nergens 

achter te blijven haken. De meeste van ons worden door Michel Brakke gemaakt, een Gentse 

kunstenaar (...). Deze decors zijn wel klassiek, maar ze roepen steeds de juiste sfeer op.  

Hoe lang duurt de gemiddelde voorstelling? 

Vroeger moest het zeker twee uur duren, nu is dat anders. Een voorstelling duurt nu een uur 

en tien minuten, de duur van de pauze niet inbegrepen. Op woensdag beginnen we om half 

vier, vijf minuten inleiding, een kwartier pauze, we eindigen rond vijf uur (...). Maar de laatste 

tijd vragen de mensen steeds meer dat het totaal slechts een uurtje zal duren. Dit is een 

evolutie: alles moet steeds sneller en snediger verlopen. Dit is de beeldcultuur die doordringt. 

In 1981 begon ik bij Festival en speelden we minstens een uurenhalf plus pauze, en tien jaar 
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ervoor speelde men bijna twee uur. Dit kan je nu niet meer doen, de concentratie blijft slechts 

een 1.10minuutjes.  

Hoe beschrijft u het karakter van Pierke? 

Je kan hem alleen maar omschrijven door tegenstrijdigheden. Pierke lacht met iedereen maar 

hij lacht niemand uit. Hij is altijd vrolijk en hij lacht met alles wat hij ziet, maar het is nooit 

kwaad bedoeld (...). Hij heeft het hart op de tong, maar wil nooit mensen kwetsen (...). Klink 

het niet, dan botst het. Bij mij moet PIerke steeds een positieve figuur zijn (...), hij kiest altijd 

voor het goede en lacht nooit echt uit. Hij zet mensen nooit echt in hun hemd (...).  

Maurice dhondt en Vandenbroucke wilden hem definiëren, maar je kan hem nooit volledig 

omschrijven (...). Pierke is een creatie van Gust De Puydt. Voor Gustje was er een soort 

Pierkepersonage, maar die was niet te vergelijken met de hedendaagse  

Pierke. Hij heette toen Pierrotje, was in zwartwit en had een lange arm. Hij had ook niet echt 

een functie in het theater. Dus als men zegt, Pierke is zo oud als de straat, klopt die niet 

volledig, want Pierke is eigenlijk in zijn huidige hoedanigheid maar van 1920. Daarvoor 

kwam hij pas op het einde van de klucht en deelde hij meppen uit. Gust De Puydt gaf hem een 

karakter en ging hem gebruiken in dramatische context. Dit wordt door Lode Hoste de 

‘Renaissance van het Gentse Poppentheater’ genoemd. Voor de jaren 20 was er een vertoning 

in twee delen, eerst het drama (...) en na de pauze de klucht (...). Na drie bedrijven wenen kon 

men dus eens goed lachen. Pierrotje den Bakker kwam op en er was niet meteen een verhaal, 

hij mepte gewoon op bijvoorbeeld een politieagent (...). Dit is te vergelijken met een 

Punchfiguur of Jan Klaassenfiguur. Gust De Puydt of Vandenbroucke voegde de twee samen. 

Pierke komt op tijdens een triest verhaal, zegt iets stoms en iedereen lacht. deze 

succesformule blijft het vandaag ook nog steeds doen. (...) 

Als ik als kind naar Pierke ging kijken, klopte hij zijn tegenspelers dood (...). In de jaren 70 

hebben ze in Alijn het ‘geweld’ getemperd, en op het eind van het stuk zag de grote slechterik 

het geweld in en bekeerde hij zich. Dit werd niet geloofd door de kinderen en het werd 

onthaald op boegeroep. Een slechterik heeft ook een bepaalde kop, waardoor het niet 

geloofwaardig is als ze ineens goede personages worden. (...) 

Sedert de jaren twintig is Pierke nauwelijks geëvolueerd. Iedere Pierkespeler denkt in zijn 

achterhoofd nog steeds aan Gust De Puydt, dit is iets wat ik Luk De Bruyker verwijt. Ik heb 

Gust nog weten spelen en ben een van de laatste die dat nog kan zeggen. Ik ben leerling van 

Pierre de Wispelaere en Pierre was leerling van Gust. Deze Pierke wordt dus van generatie op 

generatie doorgegeven. Het feit dat Pierke niet meer tot de dood toe gaat kloppen, verandert 

niets aan het feit dat hij in essentie dezelfde is gebleven (...): hij rekent af met het kwade. Luk 

de Bruyker zei in de tijd ‘Gust heeft Pierke ‘vertscheeft’’ wat wil zeggen dat tscheven = 

negatieve spotnaam voor de CD&V’ers. Pierke was een anarchist en Gust heeft er een tscheef 

van gemaakt. Klopt dus niet, want Pierke had voor Gust geen karakter. Om te zeggen dat 

Pierke aan politieke satire deed is belachelijk. Er kwamen geen mannen kijken naar de 

poppenkast, enkel vrouwen en kinderen. Deze kwamen uit de arbeidersklasse en waren 

ongeletterd. Er werd wel ingespeeld op de actualiteit, maar hij neemt daarom geen politiek 

standpunt in. Hij kiest voor het goede en is tegen het kwade. Pierke lacht wel met de kroon en 
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de mooie mantel van de koning, maar op het moment dat zijne majesteit in nood verkeert, 

gaat Pierke hem wel meteen helpen. Pierke heeft geen anarchistische trekjes en heeft ze nooit 

gehad. Alle Pierkes zijn geënt op Gust de Puydt, maar elke vogel zingt uiteraard hoe hij 

gebekt is. Dus de ene Pierke is al wat stouter dan de andere. De ene heeft een hogere stem, of 

spreekt properder (...). De moraal verschilt ook van gezelschap tot gezelschap, dus als er 

onderwijzers poppenspeler zijn, zijn er bijvoorbeeld verhaaltjes bij waar er een 

milieuproblematiek in verscholen ligt. Of waar men een stuk brengt tegen pesten. Er wordt 

dus gemoraliseerd naargelang het gezelschap en het stuk en het publiek.  

Hier zijn er verschillende soorten programma’s. We spelen ook stukken van 100jaar geleden, 

wel aangepast natuurlijk aan de hedendaagse tijd. Sommigen zijn zuiver amusement, waar er 

gewoon eens goed en vrijblijvend gelachen kan worden. Anderen daar zit een boodschap in. 

In 1978 schreef Chris van ulle ‘drommels de krobbels’ geschreven, wat toen een super 

modern stuk was over milieuvervuiling. Toen een grote revolutie, nu kijkt er niemand meer 

van op. (...) 

Een kenmerk van het Gentse poppentheater is ook het feit dat het grotendeels berust op 

improvisatie. Er is wel een tekst om op terug te vallen, maar toch passen we ons helemaal aan 

aan ons publiek. Ook bij reisvoorstellingen, waar plots blijkt dat het publiek bestaat uit zeer 

jonge kinderen (...), of net het merendeel volwassenen zijn. Dit is ook een evolutie. Als ik als 

kind naar Magie ging kijken, zat de zaal stampvol met kinderen. Daar zaten misschien 2 of 3 

oude mensen tussen. Terwijl nu zijn wij het enige poppentheater dat nog veel kinderen heeft 

omdat wij op de woensdagnamiddag spelen als alleen kinderen vrijaf hebben. Maar de 

theaters die in het weekend spelen, kunnen zich verwachten aan een zeer groot percentage 

ouders in het publiek. Mensen hebben één kindje en papa en mama komen mee naar het spel. 

Op die manier creëer je een wanverhouding waar je ook rekening mee moet houden als je 

speelt.  

Wij zeggen soms ‘veel brol vandaag’, dus veel kleine kindjes, waardoor we onze stukken 

aanpassen en simpeler maken. (...) 

Blauwbaard hebben we bijvoorbeeld twee versies van. Een ervan is voor volwassenen met 

behoorlijk wat seks in. De andere versie is voor vierde tot zesde studiejaar, waar meer de 

nadruk ligt op het drama en de spanning. Als je dan moet spelen voor zeventienjarigen, welke 

versie kies je dan? We zijn begonnen in de eerste, maar na vijf minuten wisten we dat we 

moesten overschakelen naar de tweede versie, we hadden ons publiek namelijk overschat. (...) 

Vorig jaar hebben we van die 300 voorstellingen een tachtigtal uitsluitend voor volwassenen 

gespeeld. Een 50-60tal zijn uitsluitend voor kinderen, meestal de schoolvoorstellingen. De 

rest van de voorstellingen gebeuren voor een gemengd publiek, hetgeen ik het liefst doe. 

Hierbij richt je je verhaal naar de kinderen, maar af en toe verwijs je wel naar de actualiteit, 

iemand die in de zaal zit, een politieker,… en dat is dan voor de volwassenen.  
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Is er de laatste 20jaar dan een evolutie gebeurd op vlak van publiek? Eerder een 

verschuiving van werkvolk naar cultuurgezinden?  

Er heeft zich wel degelijk zo’n evolutie voltrokken, maar ik plaats die vroeger. Ik zou zeggen 

dat het echte werkvolk eerder tijdens het interbellum naar Pierke kwam kijken, maar na WOII 

ging iedereen naar Pierke kijken. Wat wel sterk geëvolueerd is, zijn de schoolvoorstellingen. 

Vroeger zou er geen sprake geweest zijn van Pierke in de school, aangezien iedereen toen nog 

in ‘ABN’ moest spreken (...). Men richtte toen ABNtoernooien in, waarbij het dialect zoveel 

mogelijk werd geweerd. Begin van de jaren 80 was er van schoolvoorstellingen bijna nog 

geen sprake. Terwijl nu de helft van ons cliënteel scholen zijn. De Gentse scholen bellen dan, 

‘we richten een Gentse week in, kom je spelen’ (...). Het is echter niet zo dat de populariteit 

van Pierke te kaderen valt in de hedendaagse retro-trend, waar er op verschillende vlakken 

wordt teruggegrepen naar de wereld van vroeger (kleding, decoratie, ambacht). Pierke is nooit 

weg geweest! In de Minard en Romain De Coninck, er werd op neergekeken op minard, maar 

men ging in de vrije tijd wel er naartoe! Hetzelfde met Pierke, tijdens de week werd hij 

misschien wel doodgezwegen, maar tijdens de weekend zaten de voorstellingen vol. Sinds ik 

bezig ben, heb ik nooit vastgesteld dat er alleen een volks publiek er naartoe kwam (...). Ik 

noem dit het Vandenbroucke-effect (...). In de jaren 20-30 toen hij speelde, dachten de 

mensen dat een pastoor wel zeker deftig theater moest spelen, waardoor ze de zaak 

vertrouwden en hun kinderen er naartoe stuurden. Bij mij gebeurt nu hetzelfde. Ik ben 

advocaat, en dat boezemt de mensen vertrouwen in. Ik speel in alle mogelijke middens, dus 

het volkse poppenspel wordt overal geapprecieerd. Deze zogenaamde ‘evolutie’ van het 

publiek waar velen over spreken vind ik persoonlijk overdreven. Het enige wat ik opmerkt is 

dat in de jaren zeventig tot half de jaren tachtig niet welkom was op scholen. Daarbuiten 

voelde ik me nooit gediscrimineerd. Wel dat op reisvoorstellingen gevreesd werd dat de 

kinderen het Gentse niet zouden verstaan. Dit vormt echter wel geen probleem omdat de 

nevenfiguren wel AN spreken (...) en Pierke spreekt ook niet zo’n plat dialect. (...) In 

Nederland spreken we wel trager en vertaalt mijn collega meer.  (...) 

Hoe zit het met de participatie van het publiek? 

Dit hangt af van productie tot productie. Soms vinden we het belangrijk dat de kinderen 

kijken en luisteren. Hier werken we op beelden, een mooie taal en fijne sfeer. (...) 

Anders hebben we ‘meestampertjes’ waar er meegezongen, geroepen en gelachen mag 

worden. Zo heb je ook het stuk De geest van het Gravensteen, dit kadert in een schoolpakket, 

waar kinderen in de voormiddag het Gravensteen bezoeken en ’s namiddags naar ons stuk 

komen kijken. Hierin kunnen de kinderen mee roepen, mogen ze een toverspreuk aanleren aan 

Pierke. Deze dingen verschillen van gezelschap tot gezelschap, productie en publiek. 

Voor de voorstelling doe ik een voorwoordje om te zien welk vlees ik in de kuip heb. (...) Dit 

is echt een metier om aan te voelen of je eerder moet afremmen of extra energie moet geven. 

Soms gebruiken we hiervoor liedjes en versjes die men meezingt. Ook hier is er een evolutie. 

In het museum voor volkskunde gebruiken ze bijvoorbeeld geen muziek. Er wordt wel veel 

gezongen, zowel bekende liedjes als eigen werk. (...) Hier ben ik wel wat van afgestapt, wij 

proberen minder veel te zingen en proberen meer op sfeer te werken. (...) We gebruiken een 
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middenweg, een mooie sfeer met licht, muziek en klank met af en toe een liedje naargelang de 

productie. Het Gentse poppenspel laat zich niet in hokjes duwen.  

We variëren zoveel mogelijk, aangezien we elke week spelen en er vaak dezelfde kinderen 

terug komen. Vandaar dat er soms een ‘meestampertje’ en soms een rustige voorstelling 

wordt opgevoerd. Het type van voorstelling introduceer ik dan ook in het voorwoord, waar ik 

de kinderen aanspoor om mee te doen of net zeg dat ze vandaag goed moeten luisteren. Dit 

geeft afwisseling.  

De Pedrolinokast bevat ook kleine zijtheatertjes. Hierin wordt echter slechts sporadisch 

gespeeld. Het oorspronkelijke opzet was de middenkast. (...) Twee jaar geleden hebben we 

een gracht geïnstalleerd, waar je met hand- en stokpoppen kan spelen (...). Hier zijn we een 

uitzondering in het Gentse poppenspel. Dit heb ik bij Nele geleerd. Die werkten met een 

combinatie van de verschillende soorten poppen. Albert Vermeiren was zijn tijd hierbij echt 

op vooruit (...). De moeilijkheid is echter wel het combineren van de poppensoorten in een 

harmonieus geheel. Nele was hier zeer goed in, terwijl bij hedendaagse poppentheaters als dat 

van Froefroe soms dat evenwicht ver te zoeken is. (...) Ik wil mijn publiek meenemen naar 

een andere wereld, niet die van theater, maar een andere wereld. (...) Daarom gaan we poppen 

nooit mengen met echte acteurs, omdat dit de magie van het poppenspel doorbreekt. 

Houterige poppen naast een beweeglijke acteur is een combinatie die slechts uitzonderlijk 

werkt. (...) Als gevolg van mijn toetreden tot het bestuur van Het Firmament, kwam ik terug 

in contact met Nele haar collectie. Ook Simone, Vermeirens weduwe en zijn zoon Michel, die 

me allerhande technieken, materialen en poppen doorspeelden (...). Dit inspireerde me om de 

gracht te installeren. We gebruiken ze echter niet in elk stuk, enkel als het past, zodat de 

stijleenheid behouden blijft. In de nieuwe producties doen we dit wel, maar het gebruik moet 

nog groeien. Op verplaatsing kunnen we dit echter nog niet doen. De bloem van Attelonië, de 

dood met zeis en kar komt voorbij om klaartje te halen, Pierke houdt hem dan tegen. Dit 

personage komt nu via de gracht op (...), waardoor we dus niet op verplaatsing het stuk 

kunnen opvoeren (...). Ook al focussen we ons nog op het traditionele van het 

Pierkepoppenspel, toch voeren we op deze manier toch vernieuwingen in. Ook achter de 

schermen helpen heel wat technische snufjes ons om het spel te begeleiden. Dit heeft niets 

met traditioneel spel te maken, je moet nu eenmaal mee met je tijd. De kern blijft traditioneel, 

maar we gaan niet meer verlichten met een kaars. (...) Wat telt is wat het publiek te zien krijgt 

en welke sfeer je opwekt. (...) Je kan nu ook niet meer zonder geluidsversterking spelen. Van 

in de jaren 1950 - 60 kwamen de bandopnemers en microfoons die het spel ondersteunden. 

(...) Vroeger bij Festival was er nog begeleiding met platen. Dit was een plastieken pick-upje 

met luidsprekers in het deksel (...). Sommige stukken speelden we dus met plaat, anderen met 

bandopnemer. (...) Later werd dit dan cd’s , nu usb’s. Muziekfragmenten ter begeleiding. Zo 

hebben we lang het geluid van een paard met kokosnoten gemaakt (...), nu staat het op band. 

(...) We spelen zeer uitzonderlijk met live-muziek (peperduur), zeer plezant. Voor 

volwassenen hebben we eens Het leeuwke van de muide gespeeld. Dit is een gentse operette 

die we volledig hebben herwerkt. Toen hadden we een live accordeonist die op het podium 

meespeelden. Later hebben we zijn spel opgenomen, waardoor we nu op band ermee spelen. 

(...) Verder gebeurt er niets voor de kast, we willen poppen en acteurs/personen niet mengen, 
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want dan verbreek je de magie, de sfeer. Van het moment dat mensen zeggen ‘goed 

gevonden’ hebben ze er over nagedacht, en waren ze niet meer betrokken bij het spel. (...) In 

de meeste gezelschappen zijn er zo goede poppenspelers of goede acteurs, maar niet de beide 

samen. (...) Als poppenspeler moet je overacteren, je speelt een karikatuur. (...) Bovendien 

speel je met je stem, niet met je lichaam. Poppenspeler en acteur is dus iets totaal anders! 

Wat onderscheidt Pierke van andere tradities in België?  

 

Weinig! Het uiterlijk misschien. (...) In Gent komen de figuren van uiterlijk (niet van 

karakter) van de commedia dell’Arte. (...) De kopstem van Pierke kan misschien daar van 

komen, maar er zijn nog andere theorieën. Zo zei Gust de Puydt dat Pierke sprak met een 

carnavalstem. Vroeger op carnaval droeg iedereen immers een masker en ging men om 

onbekend te blijven ook hun stem vervormen. De stem van Pierke is hiervan een overblijfsel. 

Gustje mocht op een gegeven moment zijn nonkel vervangen omdat deze ziek was. Hij sprak 

toen ook met een hoog stemmetje (omdat hij zelf nog kind was). (...) Gustje kreeg steeds meer 

te zeggen over Pierke met de lange arm, waardoor deze op de duur zijn arm verloor. (...) 

Er zijn wel uiterlijke verschillen, maar inhoudelijk komen de karakters wel overeen. De neus, 

de schele en de kop komen overeen met Pierke, Karelke en Lowie. Die karaktereigenschappen 

vind je gewoon terug. De Neus zou dan ook wel voor volwassenen spelen, maar blijft de held 

van het verhaal. De Schele was net als Karelke de ‘duts’ die stottert en soms het lumineuze 

idee aanbrengt maar hiervoor niet voor wordt beloond. En de kop is een snoever. (...) 

Ik ben hier rotsvast van overtuigt dat Pierke altijd al voor kinderen bedoeld was. Luk de 

Bruyker is hier fout in. Hij keert zoals hij zelf zegt terug naar de roots van Pierke met zijn 

politieke satire. Maar als hij al wou terugkeren naar het 19
e
 eeuwse Pierke, zouden ook de 

kleuren (zwartwit) en de langearm terug ingevoerd moeten worden. Ook het publiek waren 

kinderen en vrouwen. (...) In een aantal krantenartikels blijkt gewoon dat dit zo het geval was. 

Eén keer per jaar speelden men wel voor volwassenen.  

Gebruikt u de personages Karel en Lowie nog? 

Karelke en Lowietje zijn nu verdwenen in het spel. Zij hebben de ABN-manie niet overleeft. 

Hun verdwijnen is een toegeving van de Gentse poppenspelers aan hun publiek. (...) Pierke 

was het meest populair, dus werden de overige twee afgevoerd. Voor volwassenen komen 

Karel en Lowie wel nog voor. (...) Ook omdat het Gentse dialect niet meer zo gangbaar is, is 

het vaak moeilijk om die figuren te brengen, zowel voor het publiek als voor de 

poppenspelers. (...) Ik heb als kind bij Magie wel nog regelmatig stukken met Karel en Lowie 

meegemaakt.  

In het museum hebben ze Karel en Lowie op een gegeven moment zelfs AN laten spreken, 

maar dat vond ik ongehoord. (...) 

Pierke blijft populair, en heeft een enorme impact op de hedendaagse cultuur. In het Gentse 

poppenspel kan Pierke gewoon niet ontbreken.  
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Is er nog een behoefte aan de Pierke-figuur? 

(...) De nar hebben op Gentse feesten geprobeerd het zonder Pierke te doen, het heeft jaren 

geduurd eer ze hun publiek terug hadden. Taptoe is eveneens moeten stoppen (...). Nele 

speelde op de duur ook op de 2 weken met Pierke. In Gent kan je het dus niet vermijden. 

Maar ook in de rest van Vlaanderen reageert men enthousiast. Na even kennis te maken, zijn 

de kinderen na 10 minuten verkocht (...). Na de show willen ze alles over Pierke weten, wie 

hem speelt en waar de pop is. Dit valt moeilijk uit de leggen en het verwondert me keer op 

keer. (...) Die figuur heeft een enorme impact, kinderen identificeren er zich mee. Pierke is 

hun held met hun humor. Ik noem dit het Samson-effect. (...) Pierke was alleen er eerder. Dus 

zelfs in deze eeuw van de technologie kan je met een simpele pop kinderen meer dan een uur 

boeien. Ik ben nu sinds 1981 officieel poppenspeler, sinds de jaren 1970 ga ik kijken. Ik heb 

in deze tijd geen evolutie gezien. Daarom ben ik zeker van Pierkes toekomst. (...) Er zijn wel 

bepaalde evoluties (...), maar mits wat aanpassingen zal hij blijven bestaan. De kern van het 

spel blijft hetzelfde, enkel de teksten zijn snediger en sneller geworden. Er is ook meer actie 

en beweging, terwijl je soms ook puur sfeer kan brengen (...). Alles moet wel vooruit gaan.  

In het Gentse Pierkespel wordt er ook al lang met anachronismen gewerkt. (...) Pierke belt nu 

in de Middeleeuwen met zijn GSM. (...) Er wordt dus wel verwezen naar en gebruik gemaakt 

van hedendaagse actualiteit. Je mag hier echter niet te ver in gaan. Bijvoorbeeld verwijzen 

naar hetgeen in Zwitserland is gebeurd, zou niet door de beugel kunnen. Je moet dat 

aanvoelen, na verloop van tijd kan je misschien wel verwijzen. (...) Bijvoorbeeld met Dutroux 

kon je dit na een tijdje wel weer wel doen. (...) 

Een klassieke grap die blijft lukken is als Pierke voor de slechterik staat die zegt ‘ik ben…’ en 

Pierke antwoordt ‘Donald Muylle’. Dit vindt iedereen grappig omdat dit actueel is.  

Ook een recente grap was dat we naar  het bos gingen en toen zeiden ‘maar toch niet naar de 

bossen van Maria-Aalter, want daar liggen teveel putten!’. De heks komt op in de 

Middeleeuwen en Pierke zegt: ‘ha kijk, lady Gaga’. De betoverde fee, de koning moet 

genezen worden. Dan komt er effectief een pop van koning Albert op. Nu hebben we ook een 

pop van Elio Di Rupo laten maken. Je moet het fris houden, en niet in de val trappen van de 

gemakzucht. (...) Bepaalde poppentheaters in Gent hebben in geen jaren al geen nieuw stuk 

gemaakt. Wij zijn constant bezig met nieuwe dingen. (...) 

Hoe zit het met de inventarisatie van het Pierkespel? 

In het museum van volkskunde had men vroeger geen tekst, enkel een samenvatting van het 

stuk, zonder tekst. Dit was als invaller zeer moeilijk. (...) In zulke gevallen moet je het zelf 

waarmaken. Als je dan een minder dagje hebt, begin je te zagen. Wij werken dus volledig met 

een uitgeschreven tekst, maar niemand moet zich hieraan houden. Wij zijn goed op elkaar 

ingespeeld, dus als iemand afwijkt gaat men daarin mee. Na verloop van tijd vallen we dan 

terug op de tekst. Wij gaan, in tegenstelling tot het echte traditionele theater van vroeger, ook 

repeteren voor een voorstelling. Vroeger sprak men op voorhand het verhaal af, (theater 

balthazar) een uur voor de voorstelling kwam men samen om te biljarten, waar dan de 

vertoning in elkaar werd gestoken. Wij repeteren intensief voor een nieuwe voorstelling, 
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vooral voor de technische kant en het verkrijgen van een basistekst. We spreken af hoe en 

wanneer er poppen opkomen, de lichten etc. (...) De repetities worden ook opgenomen op 

band. Achteraf worden dan toffe nieuwe vondsten ingevoegd in het scenario. (...) 

Ik heb ook steeds een heemkundig aspect gezien in het poppenspel. Van ieder spel is er dus 

een kaft waar de evolutie in wordt opgenomen. (...)  De stukken evolueren vanzelfsprekend. 

Bijvoorbeeld in het begin van Pedrolino hadden we een stuk met een tovenaar die een helper 

nodig had. Hij zei toen ‘ja ik zal eens even bellen naar Suzanna, je weet wel, van interlabo 

interim!’ Dit was een verwijzing naar een reclamespotje van toen. Vroeger was dat grappig, 

nu niet meer. Dus na een aantal jaren verander je bepaalde zaken.(...) De oude versies houden 

we dus wel steeds bij in de kast.  

(...) Als een stuk goed ingespeeld is, nemen we het ook op. Na een paar jaar kan je de cd nog 

eens opleggen, om het stuk wat op te frissen en het terug te spelen. In het script staan er ook 

technische opmerkingen, zoals wanneer we moeten kruisen met de poppen. Ook wanneer een 

pop moest terugkomen op toneel, maar met een zwaard, staat dit ook in het script. (...) Soms 

nemen we ook dingen op video op. Bijvoorbeeld op Gentse feesten, de laatste dag (...). Dit is 

voor archivering, maar ook voor onszelf om binnen een aantal jaren nog te weten hoe het in 

elkaar stak. (...) Als we een oud stuk spelen, komen we om half 2 hier samen en overlopen we 

alleen nog de moeilijk passages. (...)  

Hoe ziet u het voortbestaan van uw gezelschap? 

Als ik kom te sterven, vrees ik dat het gedaan is met Pedrolino. Ik ben de trekker van ons 

gezelschap (...), mijn medewerkers hebben nog een job en vrouw en kindjes. (...) Hoewel ze 

me allemaal heel trouw blijven, zullen ze de boel niet verderzetten als ik weg ben. (...) Ik leef 

voor het Pierkespel, maar zo lopen er niet zoveel rond. Ik hoop wel op opvolging, maar dan 

moet die zich aandienen. Als er iemand interesse toont, wil ik zeer graag als leraar optreden. 

We hebben ook een collectie van 300 poppen, ik zou niet liever willen dan dat die poppen nog 

steeds gebruikt zullen worden. Ik ben nu 43, dus ik kan nog wel even doorgaan. 

Wat doen jullie op het vlak van promotie? 

We doen bijna niets van promotie. We hebben de aankondigingen op de site, we voorzien ook 

flyers als men hier naar vraagt, verder berust we op mond-aan-mondreclame. De vast zaal en 

de tournees moeten elkaar in evenwicht houden. Ik hou dat ook goed bij hoe mensen bij ons 

terecht komen als ze een voorstelling boeken. 50% van het publiek bestaat uit bestaand 

cliënteel, die al jaren terug komen. 30-40% via andere voorstellingen, de rest viavia. (...) 

Eén op twee aanvragen moet ik weigeren, dus meer reclame is niet nodig. Soms speel ik drie 

en zelfs vier voorstellingen per dag. (...) Ik combineer dit bovendien met mijn werk aan de 

balie. Ik sta al dertig jaar lang iedere morgen om 7u op en ik stop niet met werken voor twaalf 

uur ’s nachts. Het is van 1991 geleden dat ik vakantie heb genomen. Maar dat wil ik ook, ik 

leef voor Pierke.  

Het probleem is dat vanaf het moment dat je wil verminderen, je exponentieel minder 

voorstellingen gaat spelen. (...) Op dit moment moet ik me dus geen zorgen maken over mijn 
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Pierkevoorstellingen. Daarmee ook dat ik niet vind dat het traditionele poppentheater moet 

veranderen. Waarom afstappen van het klassieke Pierkestheater zolang het succes heeft? We 

hebben een beperkt aantal producties zonder Pierke, ik wil dat wel doen, maar ik verlang al 

snel terug om met Pierke te spelen. (...) 

Het moderne poppentheater slaat hier echt niet aan. De grote koek van het poppentheater is 

nog steeds het traditionele spel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


