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Wat er komt kijken bij theaterbezoek 
Het theatergezelschap heeft al heel wat werk gedaan voordat het publiek de zaal 
inkomt. Het is wel interessant om daarover na te denken. De speler en de technicus 
hebben ’s ochtends vroeg hun auto ingeladen met het decor, de kostuums en de licht 
en geluidsapparatuur. Daarna zijn ze naar de plek gereden waar gespeeld moet 
worden. Na het uitladen moet het decor neergezet worden, het geluid en het licht 
ingesteld en gecontroleerd. En dan pas kan de speler zich gaan verkleden en 
voorbereiden op zijn spel. 
 
Als je naar een voorstelling gaat kijken zijn er regels om je aan te houden, voor jezelf, 
voor de anderen in het publiek en zeker voor de speler(s). 
Theater wordt gemaakt waar je bij bent. Dat betekent dat de voorstelling niet zomaar 
stopgezet kan worden, dat er geen hard/zacht knopje op zit, dat er geen spannende 
stukken in de herhaling komen… 
Je moet dus gewoon goed opletten, goed luisteren en goed kijken. Praten en eten 
tijdens een voorstelling is heel storend en dat mag daarom ook niet. Het is ook heel 
storend als iemand tijdens de voorstelling foto’s maakt of video-opnamen. Maar na 
de voorstelling kan dat allemaal weer wel. 
 
Als publiek kun je na afloop laten merken dat je het leuk vond door met zijn allen hard 
in je handen te klappen. Om voor dat klappen te bedanken moeten de spelers dan 
buigen. Op die manier vertel je elkaar zonder woorden wat je er van vond. 
 
 

Over Poppentheater Jacobus Wieman  
Als je na afloop van een voorstelling van Jacobus Wieman (Koos) buiten de zaal 
staat te kijken naar de kinderen die er uit komen, zie je rode wangen, stralende 
koppies en hoor je aan alle kanten liedjes hummen. Ze genieten na! En met volle 
teugen. Grote mensen die eruit komen, gniffelen nog na. En als buitenstaander wil je 
dan ook meemaken wat er daar in die voorstelling gebeurde. 
 
Nou, er gebeuren vrolijke kleine wondertjes. Poppen gaan hun eigen leven leiden, ze 
leveren commentaar op hun bespeler en op elkaar. Ze veranderen de loop van het 
verhaal en soms zingen ze liedjes. Peuters genieten ervan dat Koos fouten maakt of 
onhandig is waar zij al beter weten. Kleuters volgen ademloos het verhaal. Naarmate 
de kinderen ouder zijn, wordt het verhaal ingewikkelder en komt er meer nadruk op 
de theatrale aspecten. Om uiteindelijk als student ingewijd te worden in de 
verschillende technieken van het poppenspel en de grote kunst van de improvisatie. 
 
Koos Wieman ontwikkelt elke productie helemaal zelf. Hij maakt zelf zijn poppen, 
ontwikkelt soms de muziek, maakt het decor en schrijft het verhaal. Maar hij komt pas 
echt op stoom als er publiek is, waar zijn poppen op kunnen reageren. Het bijzondere 
improvisatietalent is dan ook onmisbaar, niet alleen tijdens maar ook bij het maken 
van zijn voorstellingen. Dat is de reden waarom elke voorstelling anders is, waarom 
een productie in de loop der tijd verandert. 
 
Kortom: het poppentheater van Jacobus Wieman leeft. 
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Het verhaal van Zeven kikkertjes  
Inhoud  
Koos Wieman laat zijn zeven kleurige kikkertjes een muzikale reis maken langs de 
huisjes van tien grijze muisjes, twee bruine beren, een paar roze varkentjes en nog 
meer dieren uit kinderliedjes. Rode, blauwe, groene en gele huisjes, met mooie 
vormen en allemaal anders van maat.  
 
Passen de beren in het muizenhuis of de kikkers in dat van de varkens? En past het 
muizenhuis in of op dat van de beren, en waarom zou Koos dat toch proberen?  
Uit het zelfgebouwde orgeltje van Koos klinken al zijn kinderliedjes betoverend.  
 
De zeven kikkertjes nemen Koos mee langs dieren, vormen en kleuren, van het ene 
naar het andere dierenhuisje tot er een wonderlijk bouwwerk ontstaat: de 
dierentorenflat. 
 
 

Thema opdrachten 
Wonen 
Alle dieren in de voorstelling wonen ergens. Hoe heet het huis van deze dieren? 
 
Zoek de dierenwoningen bij de juiste beesten. Teken een pijl van het dier naar zijn 
woning. 
 
Koe     leger 
Mus     hol  
Haas     nest 
Valk      horst 
Kikker     stal 
Konijn     sloot 
Regenworm     aarde 
 
Dieren 
Bij de dieren van de boerderij en bij huisdieren hebben we voor mannetjes en 
vrouwtjes verschillende namen. Zoals bij de kip (haan en hen).  
 
Dier   mannetje  vrouwtje 
Kip   haan   hen  
Hond 
Paard 
Varken 
Koe 
Kat 
Eend 
 
Zoek maar uit: reu, kater, merrie, stier, woerd, poes, hengst,  koe.  
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Luisteropdracht  
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dat zei men vroeger altijd. Dat is een gezegde. 
Er zijn meer gezegden en spreekwoorden. Zoals de ouden zongen zo piepen de 
jongen. Zijn haan zal koning kraaien. Eén zwaluw maakt nog geen lente. Kijk met de 
groep of de kinderen ook nog van deze uitdrukkingen kennen of verzin ze zelf. 
Kennen de kinderen spreuken waar de kikker in voor komt? 
 
Alle kinderen spelen voor kikkertjes en iedereen heeft zijn of haar eigen manier van 
kwaken. Ieder mag dat zelf verzinnen. Nu mag één kind zich omdraaien en raden wie 
van de kinderen zijn of haar eigen kwaak  laat horen. Bij jonge kinderen is gewoon de 
stem laten horen al moeilijk genoeg. 
 

Spelopdrachten 
De meeste spelopdrachten kunnen het beste na de voorstelling worden gedaan.  
De liedjes kunnen wel van te voren met de kinderen worden gezongen 
 
Liedjes - 1 
In de voorstelling worden liedjes gezongen zoals: Ik zag twee beren broodjes 
smeren. 
 
Verzin zelf het liedje bij: Ik zag een kikker of Ik zag drie schapen. Probeer het maar te 
zingen. Je kunt de muziek op internet vinden op:  
 
http://www.poppentheaterjacobuswieman.nl/images/fotomap/Z07%20ik%20zag%20twee
%20beren.mp3 
 

 
Liedjes – 2 
In de voorstelling zitten nog meer liedjes.  
 
Arabine koetarine van je trif, traf, troef 
Trrrrr laat de beentjes gaan,  
Arabine koetarine van je trif, troef, traf, 
Rrrr, jij bent af 
 
Ik zag twee beren, 
Broodjes smeren,  
Oh dat was een wonder,  
’t was een wonder boven wonder,  
dat die beren smeren konden, 
hi hi hi, ha ha ha ,  
ik stond erbij en ik keek er naar. 
 
Dit liedje kan je over allerlei dieren zingen. Dat moet rijmen. Verzin zelf een paar 
coupletten. Zoals Muizen…verhuizen, biggen…lekker liggen. Enz. 
Je kunt de muziek op internet vinden op www.poppentheaterjacobuswieman.nl   
 

 

http://www.poppentheaterjacobuswieman.nl/images/fotomap/Z07%20ik%20zag%20twee%20beren.mp3
http://www.poppentheaterjacobuswieman.nl/images/fotomap/Z07%20ik%20zag%20twee%20beren.mp3
http://www.poppentheaterjacobuswieman.nl/
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Knutselopdracht 
Maak in de klas of een andere ruimte met z’n allen een enorme vijver. Dat kan door 
het water te maken van blauw papier en daar dan grote waterlelies op te leggen. Die 
maak je door uit groen papier de bladeren te maken en van geel crêpe papier met 
groen de bloemen. Knip een strook geel crêpe papier en knip die om de halve cm. in 
tot een cm van de rand. Rol de strook uit en rol nu heel strak kleine rolletjes waar je 
met groen een randje omheen plakt. De franjes die zo ontstaan zijn de bloemen. 
Maak bladkroontjes van groen papier. Ook kun je riet en andere waterplanten 
namaken. Tot slot kunnen de kinderen hun knuffels rond de vijver zetten. Misschien 
heeft iemand wel een eend of een knuffelkikker. Die mogen dan natuurlijk in de vijver. 
 
Tip: gebruik zelf geverfde eierdozen als kikkers door er lange achterpoten aan te 
zetten. Gebruik de bolletjes als ogen.  
 
Luisteropdracht 
Kikkers leven op het land en in het water. Dat noemen we amfibieën. Kennen jullie 
nog meer dieren die in het water en op het land leven? En dieren die in de lucht en 
op het land leven?  
Kikkertjes komen uit het ei. Die eitjes heten kikkerdril (foto). 
Stadia van dril tot kikker. 
 
Eerst zijn de kikkertjes ei en dan worden het visjes en daarna krijgen ze pootjes om 
weer later hun echte kikkertjes te worden. Kikkers zijn koudbloedige dieren. Dat 
betekent dat ze de temperatuur uit de omgeving aannemen. Mensen kunnen zichzelf 
warm houden. Kikkers moeten de zon opzoeken en dan opletten dat ze niet 
uitdrogen. Daarom vinden kikkers het niet fijn om in de hand gehouden te worden. 
Het liefst zoeken ze hun eigen plekje op. 
 

 
1. Dril, 2. Embryo, 3. Kikkervisje, 4. Zonder kieuwen. 5. Achterpootjes gaan komen. 6. Eerst 

achterpootjes. 7. Met voorpootjes.  
8. Staartje verdwijnt. 9. Kikker. 
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Tekenen en kleuren – vrije opdracht 
De kikkers en de huisjes hebben verschillende kleuren. Teken je eigen mooiste 
kleurige kikker. Alles mag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Colofon 
Poppentheater Jacobus Wieman  
www.poppentheaterjacobuswieman.nl 
 
Informatie en boekingen 
Theaterbureau Frijns 
www.theaterbureaufrijns.nl 
 

 

http://www.theaterdewinter.nl/
http://www.theaterbureaufrijns.nl/

