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SCHIMMENSPEL 
 
Bij schimmenspel bevindt zich iets (een mens, een voorwerp of een “echte” 
schimmenfiguur) tussen een lichtbron en een (half-transparant) vlak en dat 
iets geeft daardoor een schim- of schaduwbeeld op dat vlak. 
Schimmenspel heeft iets magisch, ook al doordat het meestal in een 
verduisterde ruimte of buiten, als het donker is, wordt vertoond. Ook wordt er 
veel aan de verbeelding overgelaten, doordat figuren en bewegingen erg 
versimpeld zijn, zodat we er van alles bij kunnen (moeten) denken. 
Schaduwen boeien, maar zijn door hun geheimzinnige sfeer soms ook 
griezelig. 
 
In het Westen wordt de schaduw over het algemeen geassocieerd met het 
Kwaad (in het donker kunnen er enge dingen gebeuren), maar andere 
culturen zien de schaduw meer als een voertuig van het goddelijke. In de taal 
van de Karuk (een stam van Native Americans in Californië) is het woord 
“schaduw” hetzelfde als het woord voor “geest”. Wie de schaduw beheerst, 
heeft dus macht over de Geest. De “dalang” (bespeler van het “wayang”-
schimmenspeler in Indonesië) heeft daardoor maatschappelijk een hoge 
status. 
Vroeger waren de “wayang kulit”-figuren (kulit = huid in het 
Maleis/Indonesisch) zo heilig, dat vrouwen ze niet direct mochten zien en 
alleen aan de schaduwzijde van het scherm de voorstelling konden bijwonen. 
De mannen zaten aan dezelfde kant als de dalang en konden de poppen zien 
en deelden dus min of meer mee in zijn macht. 
 

 
Dalang in Indonesië. 
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Turks schaduwspel (met de hoofdfiguren Karagöz en Hacivat) is veel “platter” 
dan het wayang-spel. Het heeft meer overeenkomsten met onze Jan 
Klaassen-poppenkast. Karagöz is dan ook een soort neefje van Jan 
Klaassen, ze hebben dezelfde voorvader: de Italiaanse Pulchinella. 
 

 
 
De meeste traditionele schimmen zijn gemaakt van dun geschaafde, 
ingekleurde dierenhuid. Deze half-doorschijnende gekleurde schimmen 
verhogen de mate van irrealiteit sterk. 
In de 18e eeuw verschijnen er in Europa schimmen. Deze zijn zwart 
(silhouetten) en doen realistisch aan.  
 

 
(uit de collectie van het Speelgoedmuseum in Deventer) 

 
Bij vlagen was het schimmenspel redelijk populair in Europa en een aantal 
schimmenmakers werd beroemd, maar er is hier nooit zo’n duidelijke 
schimmen-traditie geweest als bijvoorbeeld in het Oosten.  
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SCHIMMENSPEL INTRODUCEREN BIJ KINDEREN 
 

 
 

Ik heb zelf ooit een schimmenvoorstelling voor peuters gemaakt (op de foto 
“schimmiger” dan in werkelijkheid) en het bleek dat de concentratie tijdens 
deze voorstelling iets minder was dan bij de “gewone” poppenvoorstellingen 
die ik gaf. Ik vermoedde dat een schaduw te abstract was voor deze leeftijd. 
Daarna heb ik alle schimmenfiguren vlak voor ze op kwamen, geïntroduceerd 
met een handpop van dezelfde figuur. Als de schim dan verscheen, wees ik 
op de voorkant van het scherm de schim aan en noemde ik de 
overeenkomsten met de handpop die ze gezien hadden: “Kijk, dat is Haas, 
met 2 lange oren, net als daarnet”, of “Kijk, dat is Egel, weet je nog wel, met 
die stekeltjes op zijn rug”. Dit bleek de oplossing. Vereiste hierbij is wel, dat 
de schim zelfstandig kan blijven staan tegen het scherm. Bij het 
Kofferschimmentheater, dat ik gebruikte, ontworpen door Hansueli Trüb 
(http://www.theaterpack.ch), is dat zo. Het scherm hangt hierbij wat naar 
voren, richting publiek, met als bijkomend voordeel, dat de voorstelling iets 
meer bij het publiek “binnen” komt.  
Hier samen met Joanne Oussoren van http://www.droomtheater.com. 
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Dus: Je kunt met kinderen niet altijd klats-boem beginnen met schimmenspel: 
soms moet er een speelse introductie aan vooraf gaan om vertrouwd te raken 
met het begrip schaduw. 
Hier wat ideeën: 
 
Schimmen raden. 
Nodig: duidelijke voorwerpen (kam, lepel, enzovoort), een lamp en een effen 
lichtgekleurde muur. Houd een voorwerp voor een (hoog geplaatste) lamp, 
zodat de schaduw op de muur valt. De kinderen zitten tussen lamp en muur. 
Laat de kinderen raden welk voorwerp het is. Na het raden van een voorwerp 
mogen ze even omkijken.  Als dit goed lukt, kun je dezelfde voorwerpen 
achter een schimmenscherm laten zien. 
 
Ter introductie kun je ook handschaduwen laten zien op een muur (eerst de 
handen gestrekt, met de vingers uit elkaar laten zien en dan het in elkaar 
vouwen tot figuur, zodat het proces duidelijk is).  
Over handschaduwspel zijn diverse boekjes geschreven en ook op het 
Internet zijn er veel voorbeelden van te vinden.  
 
Zelf ben ik niet zo’n fan van handschaduwen, maar wat ik wel leuk vind zijn 
handschaduwen met extra attributen. Bijvoorbeeld voor een Haas zet je 2 
kartonnen oren op wijs- en middelvinger, met duim en ringvinger/pink worden 
een aantal snorharen vastgehouden. Voor een Krokodil maak je kaken met 
tanden, die op duim en wijsvinger komen en horizontaal gespeeld worden 
(knip-beweging). Je kunt zo met 2 handen een dialoog tussen 2 figuren 
opvoeren. 
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Zo simpel kan het zijn; een theedoek op het raam geplakt! De kleine Krokodil 
is wat moeilijk op de (linker)foto te zien, maar de sfeer is duidelijk, toch? 
 
Vingerschimmenspel, volgens de sigarenbandjesmethode, is ook leuk om te 
laten zien. De schimmenkopjes worden op de hand gezet terwijl de kinderen 
kijken en daarna kunnen de schimmen een spelletje doen achter het 
schimmenscherm (spannend: de Wolf langs de zijkant van het scherm laten 
verdwijnen en weer op een onverwachte plek te voorschijn laten komen!). 
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Voor iets oudere kinderen is het leuk en leerzaam om in groepjes van twee 
elkaars schaduw op de stoep uit te tekenen met stoepkrijt. De standplaats van 
beide voeten (de zolen) apart omtrekken. Naam van de schaduw-eigenaar 
erin schrijven. Later op de dag terugkomen en op dezelfde plaats gaan staan: 
de schaduw is veranderd. Hoe kan dit?  
 

 
 

Leerlingen kunnen in een donker klaslokaal met een zaklantaarn rondom 
andere stilstaande kinderen lopen, om te zien hoe de schaduw verandert. 
Laat ze ook de hoogte en hoek van de zaklantaarn veranderen. Wat valt op? 
Vervolgens twee kinderen langs elkaar heen laten lopen terwijl de 
stilgehouden zaklamp erop is gericht. Wat gebeurt er dan met de schaduwen 
op de grond?   
 
Voor de bovenbouw is het zelf doen van levend schimmenspel erg leuk.  
Tussen 2 statieven met aan de bovenkant een uitschuifpaal (bouwmarkt) of 
aan een strak touw (vastgehouden door 2 personen) wordt een laken 
vastgemaakt. Erachter schijnt een felle lamp. Het beste is het te zien, als de 
kamer verder donker is. Met attributen zoals hoeden kunnen verschillende 
figuren worden uitgebeeld. Zorg voor een eenvoudig verhaal, waar maar 
weinig personages in voorkomen. Of beeldt bijvoorbeeld spreekwoorden uit 
en laat het publiek raden. 
Oefening: Laat de spelers “en face” en “en profile” achter het scherm gaan 
staan. Hoe herken je iemand?  
Levend schimmenspel kan ook goed gebruikt worden om het verband tussen 
afstand tot de lichtbron en grootte van de schim uit te leggen.  
Oefening: Laat 2 spelers achter het scherm staan, zodat er 1 kleine en 1 grote 
schaduw is (dus 1 dicht bij het scherm en 1 er verder vanaf). Ze begroeten 



 8 

elkaar en vragen hoe het ermee gaat. Laat de spelers dan langzaam 
omwisselen.  
De ene schaduw kan ook verdwijnen in de andere, door gebruik te maken van 
het verschil in afstand tot het doek.  
Bekend is natuurlijk “De Operatietafel”, waarbij een chirurg met scharen en 
messen aan het werk is en allerlei voorwerpen uit de buik van de patient te 
voorschijn haalt. 
 
Met een groter scherm (polyester voeringstof of lakens aan elkaar naaien tot 
3 bij 5 meter, met bijvoorbeeld bamboestokken aan de zijkant, die door een 
paar leerlingen vast worden gehouden) kan een wat ingewikkelder verhaal 
worden vertoond. 
 
Een voorstelling hoeft heus niet altijd perfect te zijn of lang voorbereid te 
worden: het gaat ook om het plezier dat je er met elkaar in hebt. Kijk maar 
eens naar dit tamelijk onnozele filmpje (gemaakt tijdens een creatieve module 
van de HKU, in Frankrijk, waarbij ik een paar jaar docent mocht zijn) : 
http://www.peterselie.nl/spree 
 

 
 
PS: Het is niet aan te raden grote stenen te gebruiken als verzwaring van het 
doek: struikelen ligt voor de hand, zoals te zien is…... 
Overigens is hier ook te zien dat je allerlei 3-dimensionale figuren kunt 
gebruiken, als er maar genoeg te zien is aan de schaduw. 
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FIGUREN 
 
Op het Internet en in boeken kun je allerlei patronen voor schim-figuren 
vinden, maar we kunnen ook onze eigen creativiteit wat meer aanspreken en 
zelf de figuren ontwerpen/maken. 
“Maar ik ben helemaal niet creatief!”, roept de groep dan. 
“Iedereen is creatief!”, roep ik dan. 
En dan weet ik wel wat oefeningen om de “faalangst” wat minder maken. 
 
1. Schim uit krantenpapier.  
De figuur kan getekend worden met potlood of balpen, want later zie je de 
lijnen toch niet meer. Omdat het nooit precies zo wordt uitgescheurd als 
gepland, wordt perfectionisme automatisch uitgeschakeld. Niet erg houdbaar, 
maar hele mooie exemplaren kunnen eventueel worden gelamineerd. 
Omdat het papier zo dun en slap is, moeten we de voerstok aan het hoogste 
punt van de figuur bevestigen. Als stok voldoet een satéprikker met 
dubbelgevouwen behangerstape hierbij goed (zie Stokken, blz. 22). 
 
 

 
“Boer, wat zeg je van mijn kippen?” 
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Meestal wordt een SCHIM GEMAAKT VAN KARTON . 
 
2. Gescheurde kartonnen figuur. 
Zonder vooraf te tekenen wordt een figuur uit karton gescheurd. Van te voren 
staat niet vast hoe het zal worden. Als de opdracht hierbij bijvoorbeeld 
“Monster” is, wordt het eigenlijk altijd goed. Dit geeft vrijheid om te 
experimenteren. Omdat het karton hierbij wat kreukelig kan worden, is het 
handig om de figuur naderhand met een extra stokje te verstevigen (of te 
lamineren).  
 

   
 
3. Nog een manier om faalangst tegen te gaan: Geometrische vormen van 
karton aanleveren. Leerlingen/studenten stellen hieruit figuur samen en nieten 
het geheel aan elkaar. Dit kan ook met stukjes afval-karton (bewaren dus die 
rest-knipsels!), zie plaatje links. 
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4. Karton (of een vouwblaadje, dit knipt iets gemakkelijker, maar de schim 
wordt dan vrij slap) dubbel vouwen  en dan een figuurtje uitknippen. Dit lijkt al 
gauw leuk, zie rechter plaatje hierboven. 
 
5. Schilderend een figuur ontwerpen: met zwarte verf (of O.I. inkt) op wit 
karton een figuur schilderen met een dikke kwast, daarna uitsnijden/knippen, 
eventueel al knippend de figuur corrigeren.  
 

      
Een hulpmiddel bij het uitproberen van schimfiguren is de lichtbox. Ik heb er 
een gemaakt van een oud wijnkistje, met daarin gemonteerd een tl-lampje, 
bedekt met een plaatje perspex dat ik met schuurpapier wat dof heb gemaakt. 
 
 

 
 
 
Tot zover het “loskomen”. En dan nu het echte werk. Niet, dat bovenstaande 
schimmen niet in een verhaaltje te gebruiken zouden zijn! 
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“ECHTE” SCHIMMEN MAKEN  
 
Er zijn een heleboel manieren om schimmen te maken: zwart/gekleurd, plat/3-
dimensionaal. Ook de manier waarop ze bewogen worden is verschillend  
(van onderen, van achteren of zelfs van opzij of van boven). Verder kunnen er 
bewegende delen zijn en de afstand tot het scherm kan verschillen (contact- 
of projectieschimmen). 
Laten we eens kijken naar een aantal verschillende manieren waarop we de 
figuren kunnen maken. Voor een verhaaltje heb ik bijvoorbeeld deze 
dierenfiguren nodig: Konijn, Eekhoorn, Egel, Schildpad en Mol. 
 

 
Eerste schetsen voor schimmenfiguren. 
 
1. Ondoorzichtige schimmen. 
De eenvoudigste manier is een schim, die naar voren kijkt (en face), van 
zwart karton met een stokje plat aan de achterkant bevestigd, die we van 
onderen bewegen, net zoals een stokpop. Kleine accenten als ogen, neus 
enz. kunnen worden aangebracht door gaatjes te knippen. Als een gaatje niet 
op de goede plek zit, wordt er een stukje karton overheen geplakt ter correctie 
en kan een nieuwe poging worden gewaagd.  
Voor een duurzaam resultaat kan dun triplex worden gebruikt, maar omdat 
deze handleiding ook voor mensen met 2 linkerhanden is bedoeld, wordt dit 
verder buiten beschouwing gelaten. Maar in wezen zijn de technieken 
hetzelfde als met karton. 
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Om schimmen levendiger te maken kun je er stukken uit 
scheuren/snijden/knippen, of gaatjes in ponsen.  
Dit is op zich al leuk, maar er kan ook nog gekleurd materiaal over de gaten 
worden geplakt, bijvoorbeeld vlieger- of transparantpapier of gekleurd 
cellofaan. 

 

     
 
 
Zeker bij zwaar geperforeerde kartonnen figuren is het verstandig om de hele 
figuur in de houtlijm te zetten, ter versteviging (voorafgaand aan het 
beplakken met kleur). 
Zwakke plekken in het karton kunnen ook beplakt worden met stukken 
kleurloos acetaat. Of je kunt de figuur in zijn geheel lamineren. 
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2. Transparante schimmen. 
Vroeger (en nu soms nog: bijvoorbeeld de wayang kulit-poppen in Indonesie) 
werden schimmen gemaakt van heel dunne koeienhuid (perkament). 
We kunnen deze methode nabootsen door wit karton (335 g/m2) te bewerken 
op de volgende manier: Eerst een figuur met grijs potlood dun op het vel 
karton tekenen, dan inkleuren met viltstift op waterbasis of met waterverf. Met 
een papieren zakdoek wrijven we er slaolie/lijnolie/paraffine op tot het karton 
doorzichtig is. Vervolgens de andere kant kleuren + olie erop. Overtollige olie 
eraf halen met keukenpapier. Daarna pas de figuur wat fijner uitknippen.  
De figuur per kleur met houtlijm lakken. Het levert een wat mysterieuze schim 
op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ander materiaal om transparante figuren van te maken is tamelijk dik 
kleurloos plastic/acetaat. Het kan bewerkt worden met glasverf of met zwarte 
of gekleurde onuitwisbare viltstift : 
 

  
 
Als laatste de figuur grof uit het plastic uitknippen. De voetzolen wel goed 
langs de lijn knippen, anders zweeft de schim i.p.v. dat hij loopt. 
 



 15 

Hieronder links een uitgeknipte schildpad (glasverf), rechts zoals hij als schim 
te zien is.  
 

    
 

Het verschil in sfeer tussen karton en plastic: 
 
 

 
 
 
 
 
Nog een andere mogelijkheid met plastic is: de achterkant van de uitgeknipte 
figuur met plakkaatverf zwart verven en daarna in de verflaag krassen (met 
een naald of ander scherp voorwerp).  
Fouten kun je "uitgommen" met zwarte verf. 
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Je kunt op een stuk kleurloos acetaat ook vormen van zwart of gekleurd 
plastic (in dit geval cinemoid = toneellicht-acetaat) plakken (de zon) of je kunt 
zonder de achtergrond van kleurloos acetaat de figuur als geheel uitknippen. 
 

 
 
Gebruik ook eens tule en andere doorzichtige materialen op de transparante 
schimmen. 
 
Deze doorzichtige materialen brengen ons bij nog weer een andere 
mogelijkheid: de omtrek van een schimmenfiguur buigen van ijzerdraad.  
Daarna de vlakken opvullen met  doorzichtige stoffen, glitters, enzovoort. 
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Links de figuur, rechts de schim. 
Als decor zouden bijvoorbeeld gedroogde planten en een hangend visnet 
kunnen dienen.  
Dit was een voorbeeld van een marionetten-schim. Deze worden bij 
schimmenspel niet veel gebruikt, voor zover ik weet alleen bij zeedieren. 
Hieronder nog een kartonnen schimmen-vismarionet er bij, en dan is het 
onderwerp “marionetten als schim” wel afgesloten (patroon: 
http://www.peterselie.nl/visje). 
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SCHIMMEN MET BEWEGENDE ONDERDELEN (SCHARNIEREN) 
 
Om de figuur wat meer te laten leven, kunnen we een onderdeel laten 
bewegen. Het gemakkelijkste is los laten bungelen.  
We laten een lichaamsdeel, hier bijvoorbeeld de benen, de schim overlappen. 
De benen bewegen ten opzichte van het lichaam door het scharnieren van 
een gemeenschappelijk punt.  
 

 
 

Knip beide onderdelen uit, maak een gaatje door de stippen, leg de stippen 
op elkaar en verbind ze losjes, bijvoorbeeld met een splitpen. Het bewegen 
lukt het beste als het “bungelende” deel wat zwaarder is, dus je kunt op beide 
voetjes iets zwaars, bijvoorbeeld een stukje blik, plakken. Als je figuren uit 
triplex maakt, gaat het automatisch goed, mits de scharnier niet te strak zit. 
 
Hoe gaan we te werk bij een schim met één deel dat met een stokje wordt 
bewogen? 
Eerst tekenen we de hele figuur. Geef met een gestippelde lijn de benodigde 
overlapping aan. Punt A is de plek waar het beweegstokje zal komen. Dan 
bepalen we scharnierpunt B. Teken de onderdelen dan afzonderlijk op karton 
(d.m.v. overtrek/carbonpapier) en knip ze uit. Leg het lichaamsdeel op de 
juiste plek op het lichaam (B op B) en maak een gat voor een splitpen door 
beide stukken karton heen. Het bewegende deel (de arm) mag niet te smal 
zijn, anders wordt het gat in verhouding te groot en wordt het geheel zwak.  
C is de plaats waar de voerstok bevestigd wordt (zie Stokken, blz. 22).  
Deze manier van bewegen heet de directe methode (het stokje beweegt in de 
richting waarin het lichaamsdeel moet bewegen). Dit kun je bijvoorbeeld ook 
doen door een verlengde wandelstok of staf (Sinterklaas!) als beweegstokje 
te gebruiken. 
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De gele lichtgevende strepen zijn om de schim goed te kunnen vinden in het 
donker tijdens een voorstelling. 

 
Nog een voorbeeld van de directe methode: 
 

  
 
 
Figuren kunnen natuurlijk uit veel meer stukken bestaan, maar dat valt buiten 
het bestek van deze eenvoudige handleiding. Drie onderdelen, in dit geval 
met 2 beweegstokjes die ook als voerstok fungeren (bevestigd op de plaats 
van de x-en), is nog redelijk te doen.  
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De allereenvoudigste aspecten van de indirecte beweging (de hefboom). 
 

 
 
Het stokje dat vastzit aan de verlengde overlap van de kaakbeweging zorgt 
hier voor de (indirecte) beweging. Het gele stopje zorgt ervoor dat de 
beweging niet te ver door kan gaan (de onderkaak komt anders boven de 
bovenkaak uit). Bij triplex (bij karton de kin wat verzwaren) kan het ook met 
een touwtje in plaats van een stokje. De zwaartekracht zorgt er dan voor, dat 
er een tegenbeweging ontstaat. Wel moet er dan nog een extra stopje links 
van het oog worden gemaakt, om ervoor te zorgen dat de kaak niet te ver 
open gaat. 
 
Sommige ervaren schimmenspelers gebruikers ook nog allerlei extra 
koppelingen bij de indirecte beweging, zoals de parallelle en de kruis-
koppeling. Wil je hier meer over weten, dan zijn er wel boekjes over te vinden. 
Als je, net als ik, gespeend bent van enig wiskundig inzicht, is dit niet aan te 
raden.  
Maar...na veel geklungel is het mij uiteindelijk toch wel gelukt iets te maken 
met een parallelle koppeling.  
Het filmpje met mijn bewegende Muis staat op:  
https://www.youtube.com/watch?v=aNmbdOuTAqM 
 

        
 
Op de foto’s zijn een aantal interessante zaken te zien. De staart wordt 
bewogen met een balein van een paraplu (het bewegende T-stuk is met 
plakband op de schim vastgemaakt). 
De voerstok zit (gedeeltelijk) achter een poot, met een houtniet vastgezet. 
Omdat de stok aan de achterzijde van de figuur zit, geeft het geen obstructie 
bij het bewegen.  
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Niet zo goed te zien, maar de staart zit aan het lijf vast met een stukje 
bloemenijzerdraad, aan voor- en achterkant met een tangetje opgerold tot een 
spiraal (en vervolgens platgedrukt). 
Verbindingen voor indirecte beweging moeten heel stevig zijn (mijn kartonnen 
verbindingsstuk was te zwak en moest verstevigd worden met een BBQ-
prikker). 
 

 
Vergroot of verklein het patroon tot het gewenste formaat. 
Zet A op A’ en B op B’ vast met splitpennen. Bevestig beweegstok aan C. 
Verbind D en E met een verbindingsstuk. De voerstok op de juiste plek 
vastmaken. 
 
Als gewrichten “doorslaan” kan dit verholpen worden met stopjes. Een andere 
mogelijkheid is een touwtje (of elastiekje) in het gewricht, zodat het een te 
grote uitslaande beweging tegenhoudt. Maak dit zo lang, dat de gewenste 
beweging net wordt gehaald (bij onderstaande schim was alleen een “wuif”-
beweging nodig).  
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SCHARNIEREN 
 
In plaats van de (kant en klare, maar vrij dikke) splitpen, kunnen we ook zelf 
scharnieren maken. 
- Naai 2 kleine knoopjes door de scharniergaten aan elkaar. 
- Rol 6 cm dun ijzerdraad (bloemendraad), met een spits tangetje aan beide 
kanten op tot een plat spiraaltje (zie de staart van Muis). 
- Vislijn smelten (met kaars of aansteker) en meteen met de platte kant van 
een schaar op de juiste plek van het karton (naast het scharniergat) pletten. 
De vislijn door de gaten steken, afknippen en aan de andere kant ook weer 
smelten en pletten. Deze verbinding is onzichtbaar, ook bij transparante 
schimmen. 
 
STOKKEN 
 
Er zijn veel dingen te gebruiken als stok: houten latjes, boomtakken, saté-
prikkers, (buigbare) rietjes (voor lichte poppen), ijzerdraad, paraplubaleinen 
en (met name voor transparante schimmen) perspex latjes (vrij moeilijk te 
figuurzagen!) of een opgerold dun velletje plastic, platgemaakt aan de kant 
waarmee het aan de schim bevestigd zit: 

           
 
 
 
 
 
Bij het gebruik van een dunne ijzeren staaf is een handvat handig om het 
stevig te kunnen vasthouden. Dat kan een handvat zijn van hout of van 
bamboe (het handvat van een oude Lola-afwasborstel heeft al een gat op de 
goede plek). Of maak bijvoorbeeld aan het eind van de staaf een krul, of  
een lange ovaal als handvat. 
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Hoe de stok bevestigd wordt aan de pop hangt af van de functie (is het een 
voerstok (draagstok) of is het een beweegstok?) en van de methode van 
hanteren. 
 
HET HANTEREN VAN DE SCHIMMENFIGUUR. 
 
De voerstok kan van onderen “gevoerd” worden (als een stokpop) of van 
achteren, zodat de figuur tegen het scherm wordt gedrukt. 
Het van boven bewegen als een marionet en de methode van het “schimmen 
schuiven” (van de zijkant) worden niet zo vaak toegepast. 
Zie voor het “schuiven” dit filmpje, met als extraatje het “omklappen”: 
https://www.facebook.com/CiaOlveiraSalcedo/videos/895772817126720/.  
 
Stokpop-manier. 
De voerstok wordt op de achterkant aan de figuur vastgeplakt. Dit is een 
methode die ook gemakkelijk met kinderen uit te voeren is. 
Nadelen: van onderen is veel ruimte nodig  om te manipuleren. Ook is de stok 
erg zichtbaar. Voordeel is dat de schim gemakkelijk kan worden omgedraaid 
om de andere kant op te lopen. Schimmen kunnen elkaar ook passeren.  
Een ander voordeel is, dat deze stokpop-schimmen gemakkelijker gebruikt 
kunnen worden als “projectieschimmen”, omdat ze stabieler zijn tijdens het 
manipuleren. Projectieschimmen worden op afstand van het scherm 
gehanteerd (tussen lichtbron en scherm), waardoor ze vergroot op het scherm 
te zien zijn. Met de afstand kan worden gespeeld en daarmee kunnen de 
schaduwen groter (vager) of kleiner (scherper) worden.  
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Omdat een recht voerstokje over sommige gaatjes zou vallen, is bij de egel 
gekozen voor een ijzerdraad voerstok, met bochten. De krul in het ijzerdraad 
bovenaan geeft meer houvast aan het plakband.  

 
Contactschim (de “Turkse” manier van de figuur voeren). 
De pop wordt met de voerstok tegen het scherm aangedrukt.  
De punt van het voerstokje wordt van achteren min of meer beweeglijk aan de 
pop vastgemaakt (iets boven het zwaartepunt van de pop).  
Voordelen: Het stokje is minder zichtbaar, want verder van het scherm af.  
Bij een tafeltheater of een kofferschimmenkast kan de pop passief op de 
voerstok staan. De lengte van de verschillende stokjes van de schim moet 
dan wel goed op elkaar afgestemd zijn. 
Nadelen: Een “Turks” gehanteerde schim is niet zo gemakkelijk te gebruiken 
als projectieschim, omdat deze figuur zonder de steun van het scherm 
onstabieler is. 
Passeren van figuren is moeilijk zonder het beeld te vervormen.  
Ook kan een pop “en profil” (Egel hieronder) maar één kant uit bewegen.  
Een figuur “en face” (Konijn) kan beide kanten op bewegen.  

                            
Je kunt dit loop-probleem gedeeltelijk oplossen door de figuur 2x te maken, in 
tegengestelde richting bewegend.  
“Omklappen” van een gedeelte van de figuur kan ook een oplossing zijn, zie 
deze Mol hieronder bijvoorbeeld. Het gearceerde gedeelte kan omgeklapt 
worden via een stokje dat bevestigd aan punt A. 
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Stokken voor de Turkse methode: 
- Plaats een stukje rondhout tegen de achterkant van de schim (boven het 
zwaartepunt) en prik er vanaf de voorkant stevig een punaise in (= statisch). 
- Plak om het eind van een barbeque-stokje een stukje schilderstape dubbel 
en bevestig dat dan weer aan de schim. 

 

             
  
 
- IJzerdraad: Buig het uiteinde van 2 mm dik ijzerdraaad (40-50 cm lang) met 
een tang tot een haakje. Maak aan de andere kant een handvat. Knip een 
stukje leer of stukje vilt (dat bij haakbreedte past) van 3 cm lang. Bestrijk de 
figuur op de juiste plekken met lijm en plak het leertje over de haak, als een 
tunneltje.  
Op de foto van de triplex Eekhoorn zijn er kleine gaatjes aan beide kanten 
van de haak geboord, tegenover elkaar. Door stukjes bloemen-ijzerdraad 
door 2 tegenover elkaar liggende gaatjes te steken, wordt de haak aan de 
figuur vastgemaakt (met een tangetje vastdraaien). Dit kan ook met 
ijzergaren. 
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HET BEWEEGSTOKJE VASTMAKEN AAN DE SCHIM. 
 
Een beweegstokje moet altijd beweeglijk met de schim verbonden zijn. Hoé 
beweeglijk hangt af van de vereiste beweging. 

 
- Maak een oogje aan het eind van een beweegstok van 
ijzerdraad, en naai het oogje op de schim vast (bij houten 
schim 2 kleine gaatjes boren). Erg beweeglijk.  
 
 
 
 
 
 

- Maak een haak van ijzerdraad (zie blz. 25). Stabiel. 
- Boor in een staafje plexiglas en in de figuur één of twee gaatjes, en naai 
staafje aan de figuur. Geschikt bij doorzichtige schimmen, omdat deze stok 
minder zichtbaar is. 
- Plak of naai een paraplubalein vast op het te bewegen deel. Zie de Muis op 
blz. 20. 
 
METHODEN OM DE SCHIM STABIEL NEER TE ZETTEN. 
 
Soms kan het handig zijn om de schim even tijdelijk, maar wel zichtbaar te 
parkeren, zodat  we onze handen vrij hebben. Methoden hiervoor zijn o.a.: 
- Haakje aan kast of decor, waaraan de schim in ruststand wordt 
opgehangen. 
- In een bolletje klei steken of in een houten blok met gaten (voor kleine 
popjes kan een aantal garenklosjes op een plankje voldoen). De dalang in 
Indonesie  gebruikt hiervoor een bananenboomstam. De afstand tot het 
scherm maakt de schim wel vager. 
- Koffer- of tafelschimmenkast: stokken laten rusten op de bodem aan de 
spelerskant van het scherm. Plak op de bodem iets stroefs, zoals 
schuimrubber. De lengte van de stokken is hierbij erg belangrijk! 
- Hieronder een foto van een decor van karton en vloeipapier, tussen 2 dunne 
perspex platen bevestigd. Er zijn schijfjes perspex geplakt op de plek waar de 
schim moet “rusten”, bijvoorbeeld verstopt achter een tak (maak de stokjes 
aan de schimmen op de juiste lengte): 
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SCHIMMENKAST/SCHERM/DOEK 
 
Materialen voor het DOEK, dat halfdoorschijnend moet zijn: 
- Architektenpapier (calqueerpapier) of gewoon overtrekpapier. 
- Fijn linnen of andere dunne witte stof. Een gewoon laken laat de lamp er 
enigszins herkenbaar doorheen schijnen.  
- Lichtgekleurd effen rolgordijn. 
- Lichtgekleurd effen douchegordijn. 
- Dun wit weggooi-tafelkleed (je kunt het decor er ook met viltstift op tekenen!) 
- Doek voor projectieschermen: Opera-folie en RoscoScreen Twin-White zijn 
merknamen. 
 
Je kunt het “doek” voor het opspannen vochtig maken, dan droogt het 
strakker op. Naderhand met latex bestrijken helpt ook.  
  
Het eenvoudigste SCHIMMENSCHERM is een laken in een deurkozijn of op 
een raam  gespannen. 
 
Andere eenvoudige schimmentheater-constructies: 
Een schilderijlijst of een op maat gemaakt houten raamwerk. Handig is een 
uitneembaar raamwerk van spielatten (winkel voor kunstenaars-
benodigheden) en een doek dat daarop bevestigd wordt met klittenband.  
Om het raamwerk (bijvoorbeeld aan de tafelrand) vast te zetten met klemmen, 
kun je L-profiel aan de onderkant van het raamwerk bevestigen. 
Ik gebruik hiervoor een losse plank met L-profielen, waar een raamwerk (een 
plaat multiplex met uitgezaagd raam) tussen geschoven kan worden. 
 

  
 
Een niet te dun laken met punaises strak aan een bezemsteel vastgemaakt 
werkt ook goed. Bezemsteel aan beide kanten een stuk laten uitsteken. 
Verzwaar de onderkant van het laken met een lat. Deze constructie kan 
bijvoorbeeld over naar voren geklapte zijpanelen van het schoolbord 
gehangen worden (met ducttape de bezemsteel op zijn plek houden). Onder 
het schimmendoek een niet-doorschijnende lap vastmaken of een tafel op zijn 
kant neerzetten.  
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Een poppenkast-vorm, genaaid van ondoorzichtige stof, de raam-opening 
bedekt met laken, kan in een deuropening worden gespannen, maar ook door 
2 mensen omhoog worden gehouden (die kunnen dan eventueel ook nog 
helpen met dingen aangeven tijdens de voorstelling!). 
Ook kan de opening van een bestaande houten poppenkast omgebouwd 
worden tot schimmenscherm. 
En als iemand nog een witte parasol over heeft, en we leggen deze op zijn 
kant, dan kan er op de binnenkant worden geprojecteerd. 
En wat dacht je van een (licht-gekleurde) tent? 
 
Schimmen-schoenendoos (een schimmentheater voor kinderen) 
Nodig: 
- laarzendoos (of een bananendoos: die heeft al een venster!) 
- overtrekpapier 
- stevig donker karton  
- knakrietjes 
- potlood, scharen, lijm, plakband 
Uit de laarzendoos knippen we een zo groot mogelijk raam (wel aan alle 
kanten twee cm overlaten) en beplakken dit aan de binnenkant met een stuk 
overtrek- of architectenpapier dat  iets groter moet zijn dan het uitgeknipte 
venster. Het  moet er goed strak opgeplakt worden met stevig plakband. 
Knip een figuurtje uit het karton. Op de achterkant een omgebogen knakrietje 
plakken met stevig plakband. 
Aan de zijkanten van het raam kunnen eventueel van zwart karton 
decorstukjes worden gemaakt. Wel genoeg ruimte over laten om te spelen! 
Om te kijken hoe het wordt, kan de schimmendoos tegen het raam gehouden 
worden, zodat het licht erdoorheen valt. 
 

    
 

Zet als alles klaar is de schoenendoos rechtop op een tafel met een paar 
badkamertegeltjes erin tegen het omvallen. Plaats een bureaulampje 
(knijplamp) hoog achter de speler, zodat er geen schaduw door de speler 
wordt gemaakt. Zorg dat niemand zich kan branden! 
Het  is leuk om ook een keer voor een spiegel te spelen (de spiegel een 
beetje schuin opzij voor het scherm zetten), zodat het eigen spel bewonderd 
kan worden.  
Je kunt de rand van het theatertje versieren. Denk erom: niet te druk. Het is 
niet voor niets dat de kasten van de meeste professionele poppenspelers 
effen zwart zijn.... 
Van een doos waarin een koelkast of wasmachine heeft gezeten kan een 
groot schimmentheater worden gemaakt. Zie hiervoor het Werkboek 
Eenvoudige Poppenkasten. 
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LICHTBRONNEN VOOR HET SCHIMMENSPEL 
 

 
 
Mogelijke lichtbronnen: 
- De gemakkelijkste lichtbron bij schimmenspel is nog steeds zonlicht in de 
rug, een 1-punts-lichtbron, met dus heldere schaduwen. 
- Kaarslicht/olielamp (wayang) is sfeervol flikkerend, maar brandgevaarlijk, 
geeft vage schaduw. 
- Bureaulamp met 40/60 Watt gloeilamp: vrij vage schaduw.  
- 12V auto-lamp geeft weinig verstrooiing (halogeen is een 1-punts lichtbron), 
maar bestrijkt vrij klein oppervlak. Goed te gebruiken als hoofdlamp. 
- Bouwlamp 50/100W, focuspunt 1m. Is er in halogeen of led. 
 
Aangezien de ontwikkelingen op het gebied van lampen nogal snel gaat, is 
het niet te doen om de lijst accuraat en volledig te maken (een gloeilamp is al 
nauwelijks meer te koop).  
Uitgangspunt is, dat de schaduw scherper blijft, als het licht van de lamp 
minder verstrooid wordt, maar het is maar waar je voor kiest. 
 
Het gaat te ver voor deze handleiding om deze mogelijkheden uitgebreid te 
behandelen, maar denk ook eens aan: 
- het werken met meerdere lampen (dubbele schaduwen)  
- gekleurde lichtbron: kleurenfilters voor toneellampen  
- gekleurde ledlampen: geeft dit nog steeds dubbele schaduw in tegen-kleur? 
- projectie van uitgesneden figuren via een spiegel op het scherm  
- zaklantaren door (wc-)rol schijnen. Voor het uiteinde van de rol is karton met 
uitgeknipte figuur bevestigd, bijv. een aantal sterren. 
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DECORS 
 
Je kunt natuurlijk zonder decors spelen. Helemaal niks mis mee! 
Maar een decor voegt vaak wel iets toe.  
Hou een decor simpel. Bedenk dat het decor alleen een ondersteunende 
funktie heeft, dus let er bijvoorbeeld op, dat er genoeg ruimte over blijft om de 
figuren gemakkelijk te laten bewegen!  
Denk ook aan de consequenties van een decor: 
- Een zwarte schaduwfiguur voor een zwart stuk decor kun je niet zien.  
- Door een transparante schim heen blijf je het decor zien.  
Een decor kan gedurende het hele schimmenspel hetzelfde blijven.  
Leuker is om met verschillende decors te werken. Maar wissel vooral niet te 
vaak!  
Als je niet wilt, dat je hand bij het verwisselen als schaduw te zien is, moet het 
licht even uit, of  de “toneelgordijnen” dicht (dit kan ook een eenvoudig luik 
zijn). 
Kleine decorstukken, zoals een paar bomen of, zoals in het voorbeeld 
hieronder een kroonluchter, kunnen aan de boven- of zijkant van het 
raamwerk worden bevestigd met klittenband.  
 

 
 

Bij een schimmenkoffer of tafel-schimmentheater kan een decor-schim (zoals 
bijvoorbeeld hier de tafel met de stoelen) stabiel op zijn stok staan, 
tegengehouden door stroef materiaal op de bodem. 
Maar dit belemmert wel de beweging van de schimfiguren! 
 
Voor verwisselbare complete decors kun je denken aan kartonnen of houten 
raamwerken met doorzichtig folie, waarop de decors zijn geplakt. Met 
klittenband aan de bovenkant van het decor en boven het scherm blijft dit 
goed op zijn plek zitten. Het decor zo plaatsen op het raam, dat het zo dicht 
mogelijk tegen het schimmenscherm aan komt, anders wordt het vaag. 
Midden in de bovenkant van het houten decorraam kan een kleerhangerhaak 
worden gedraaid. De decors kunnen dan op een soort kledingrek worden 
opgehangen, om “op hun beurt” te wachten. 
Deze complete decors kunnen bestaan uit uitgeknipte zwarte silhouetten (bijv. 
huizen of bomen) of het decor kan van doorschijnend materiaal zijn (zelfs 
abstract!) of een combinatie hiervan. Een vlak, verdeeld in luchtblauw, 
zeeblauw en geel kan al een zee met strand voorstellen. De horizon gaat 
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daarmee meteen naar het midden, wat weer eens wat anders is dan op de 
bodem spelen. 
Denk ook aan de mogelijkheden van perspectivisch werken (balken van een 
zoldering bij een interieur naar elkaar toe laten lopen, wegen die kleiner 
worden naar de horizon toe). 
 
 

 
 

 
 
GEPROJECTEERDE DECORS. 
 
- Diaprojector: focuspunt 3m. Scherp beeld. Maakt veel lawaai. Kan goed een 
achtergrond projecteren, maar schuin van boven opgesteld geeft het een 
vertekend beeld.  
- Overheadprojector: heeft dezelfde nadelen als de diaprojector, maar heeft 
als voordeel: op de overheadprojector kan ook met platte figuren worden 
gespeeld, die dan weer worden geprojecteerd op het schimmenscherm. 
Deze projectoren kunnen beiden worden gebruikt om een achtergrond te 
projecteren op het schimmendoek. Het schimmenspel wordt dan verder op de 
gebruikelijke manier gedaan: tegen het schimmendoek aan of tussen de 
lichtbron (de diverse projectoren) en het scherm. 
- De beamer heeft als voordeel, dat je eventueel een filmpje, dus een 
bewegend decor, zou kunnen gebruiken. De charme van de 
overheadprojector is dat het een hoger knutsel-gehalte heeft en daardoor 
waarschijnlijk beter past bij de schimmenfiguren, die ervoor bewegen. 
De geprojecteerde decors mogen nooit te donker zijn, anders worden de 
figuurtjes onduidelijk. 
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Met de overheadprojector is het ook mogelijk direct op de lichttafel met 
schimmen te schuiven. Dit geeft scherpe, grote schaduwen. Je kunt dus met 
hele kleine schimmenfiguurtjes werken. Het voordeel is ook dat deze 
schimmen er zonder moeite statisch op kunnen blijven liggen. 
Nadeel is wel dat het speelvlak erg klein is. 
Voor de overheadprojector werkt een transparant decor gemaakt van 
gekleurd folie op een overheadsheet goed, of erop afgedrukte lichtgekleurde 
foto’s. Cinemoid (gekleurd folie voor theaterlampen) kan gebruikt worden, 
glasverf en watervaste viltstift ook. Voor decors van vloeipapier en 
vliegerpapier moet een zwaardere lamp gebruikt worden.  
Voor de echte techneuten: aan weerszijden van het verlichte speelvlak 
kunnen een soort deegrollers worden bevestigd, waardoor een doorzichtig 
decor langzaam over het speelvlak kan worden bewogen. 
Er kan ook op de sheets geschreven worden. 
Als er schimmen op de overheadprojector zelf worden gebruikt, is het aan te 
bevelen om op het decor-sheet een extra plexiglas plaat te leggen, zodat de 
schimfiguurtjes goed kunnen glijden. Handig voor het wisselen van decor is, 
als ieder decor op zijn eigen plexiglas plaat wordt geplakt.  
Bij de overheadprojector kan ook nog gebruik worden gemaakt van 
zandtekenen in combinatie met het schimmenspel. 
 
 
 
Bron (o.a.): Worlds of Shadow: Teaching with Shadow Puppetryby David 
Wisniewski (Libraries Unlimited, November 15, 1996) 
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