BURGERINITIATIEF VAN ANNEMIEKE BROUWERS: POPPENKAST OP DEN HOF

In vrijwel alle Europese landen bestaat volkspoppenspel met een
hoofdfiguur die op Jan Klaassen lijkt (bv. Punch in Engeland,
Polichinelle in Frankrijk, Kasperl in Duitsland) Zij zijn allemaal
rechtstreeks of zijdelings ontstaan uit de Italiaanse Pulcinella,
een kluchtfiguur uit de Commedia dell’Arte (Italiaans
volkstoneel)

De Waalrese poppenspeelster Annemieke Brouwers is opgeleid
aan de Jan Klaassenacademie in Amsterdam. Zij heeft zich laten
inspireren door de traditionele figuren Jan Klaassen en Katrijn
van de aloude volkspoppenkast. Jan Klaassen is immers de held
in de poppenkast. Deze flierefluiter die staat voor levenslust,
humor en positiviteit maakt het publiek graag deelgenoot van
zijn wurgende huwelijksleven, krijgt het aan de stok met Meneer
Agent of met de Generaal die hem wil leren marcheren. Ook moet hij een Krokodil verslaan
of zelfs De Dood van Pierlala die van onderuit de kast opduikt.
Samen met zijn publiek weet Jan Klaassen íeder verhaal tot een goed einde te brengen.

In vroegere tijden was poppenkast hèt vermaak bij uitstek voor volwassenen.
Maatschappijkritische taferelen boordevol grappen en grollen werden opgevoerd.
Aan het einde van de 19e eeuw ontstond de op kinderen gerichte poppenkast zoals we die
tegenwoordig kennen. Het jonge publiek werd uitgedaagd om Jan Klaassen te wijzen op zijn
domme streken en hem te helpen roepen; “houdt de dief!!” Humor en slapstick voeren de
boventoon in alle Jan Klaassenverhalen.

Al meer dan honderd jaar bestaat de Poppenkast op De Dam in Amsterdam.
En poppenspeler werd langzamerhand een erkend beroep. Na 2008 waren er echter géén
opvolgers meer voor de Dampoppenkast. Daarom is oud-Jan Klaassenspeler Wim Kerkhove
vanaf 2012 nieuwe spelers gaan opleiden (om gezondheidsredenen is hij daar helaas dit jaar
mee gestopt). Met de Jan Klaassenacademie heeft Wim Kerkhove zich enkele jaren voluit
ingezet om de voortgang van de Poppenkast op de Dam alsnog te handhaven. En dat is
gelukt. Elke zondagmiddag van mei t/m oktober kunt u ervan genieten!

Vanaf voorjaar 2016 start Annemieke Brouwers met haar Poppenkast Pluim op Den Hof op
zaterdagmiddagen. Als eerbetoon aan Jan Klaassen en de poppenkast als traditioneel
volksvermaak bij uitstek. Hiermee hoopt zij jong en oud te vermaken en tevens een stukje
historisch erfgoed toe te voegen aan gemeente Waalre.

