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Met elke nieuwe voorstelling die figurentheater De Maan maakt, lijkt 
poppenspel almaar minder van tel. De waterdragers van zijn laatste 
creatie zijn vier vlotte acteurs, in badkostuum. 

door wouter hillaert 

Maak van de opzichter in het zwembad een regisseur en je krijgt ongeveer Ik 

wil een vis zijn. De kleutervoorstelling suggereert in de achtergrond een 

plonsbak waarop onderwaterbeelden worden geprojecteerd, en maakt op de 

voorgrond dikke pret met waterslangen, zwemvliezen en grote 

rubberbanden. Het water spuit en spettert rijkelijk de scène rond. Binnen 

de kortste keren zijn de spelers kletsnat. 

Dat het gaat om drie zwembroeken en maar één bikini zorgt vanzelf voor 

verleiding. Ook dat is het zwembad: dé plek waar jongens meisjes 

imponeren. Filip (Bilsen), Bert (Roman) en Hendrik (Lebon) hebben daar 

ook het welgevormde lijf voor, maar Lea (Tina Maerevoet) toont meer 

belangstelling voor de blinkende goudvis die ze op de kermis won. Leo 

noemt ze hem. De rest van de voorstelling zal ze hem moeten aanroepen als 

in de befaamde koekjesreclame. Hij koos het ruime sop en ontsnapte. 

Ik wil een vis zijn krijgt zo de queestestructuur die wel meer 

jeugdvoorstellingen hanteren om het jonge streven naar een duidelijker 

identiteit gestalte te geven. Lea ontmoet achtereenvolgens een zeepaardje, 

een stekelbaars en een zeester: telkens andere prachtcombinaties van 

plastic emmers, wasmanden en kleerhangers. Dat beheersen Willy 

Verheyden en Paul Contryn van De Maan als weinig anderen: met simpele 

voorwerpen zoveel fraaie fantasie bijeenknutselen. 

Maar achter die esthetische plaatjes heeft Ik wil een vis zijn niet veel meer 

om het lijf dan zijn spelers. Die hanteren nog altijd het kindertaaltje waar 

het jeugdtheater al een paar decennia voorbij is. Hun verhaal levert ook 

geen weerspannige denkstof op. Waarom engageert De Maan eens geen 

echte auteur, die er een zaak van maakt om een schat te laten opvissen voor 



wie onder het oppervlak duikt? Nu blijft Ik wil een vis zijn een waterballon: 

prik in zijn glanzende huid en er rest enkel water. 

Tot 5 april in De Maan, Minderbroedersgang 1, Mechelen (015/200.200), 

www.demaan.be. 

 


