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Deze tekening werd halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw 
gemaakt, toen een groep mimespelers in Amsterdam bezig was 
om manieren uit te vinden om beweging te noteren. Het is een 
tekening die een beetje verdwaald tussen andere aantekeningen in 
een schriftje staat. Hoe simpel de tekening ook is, het onderzoek 
spreekt eruit: met een paar eenvoudige lijnen worden menselijke 
houdingen en bewegingen gevisualiseerd. Een stap omhoog, een 
draaibeweging, een strekking of buiging van de knieën, naar voren 
reiken, een stilstand. Welke houdingen zijn mogelijk? Welke bete-
kenissen ontstaan erdoor? Hoe ontstaat een ritme in beweging? 
De bovenste twee poppetjes zijn doorgestreept. Niet goed? Het is 
een beeld dat op een heel primaire manier aangeeft waar het in de 
Nederlandse mime om gaat: denken in beweging.

De tekening is waarschijnlijk bedoeld als schets voor een 
bewegingssequentie van één mimespeler die van houding naar 
houding beweegt, van links naar rechts over de pagina. Als je 
anders kijkt, kun je er ook de beweging van een groep menselijke 
figuren tegelijkertijd in zien. Mensen bewegen naar elkaar toe 
en van elkaar af, iemand staat op een afstandje te kijken…Op 
deze manier is de tekening te beschouwen als een symbool voor 
de Nederlandse mime zelf. Het draait daarin namelijk steeds om 
manieren waarop mensen samenkomen: spelers, makers, publiek. 
Zij zoeken elkaar op, reageren op elkaar, kijken, draaien zich 
weg, staan op een afstandje, komen dichterbij, te dichtbij?

Mime kan historisch gezien beschouwd worden als het enfant ter-
rible van het Nederlandse theater. De stroming ontwikkelde zich 
sinds begin jaren zestig van de twintigste eeuw in de marges van 
het theaterbestel. Het is een vorm van theater waarin regelmatig  
de grenzen worden overschreden van wat theater is of mag zijn,  
en waarin de waarneming en ervaring van het pubiek uitgedaagd 
wordt. Nederlandse mime is theater waarin de lichamen en  
beweging van spelers en publiek centraal staan, in relatie tot  
scenografie, tijd en ruimte. Het is een experimentele theatervorm, 
waarin spelers tegelijkertijd vaak ook de makers zijn van hun eigen 
werk. Mimespelers en makers zijn uitvinders, die geneigd zijn te 
beginnen vanuit een nulpunt, een lege ruimte waarin nog niets  
vastligt en waarin nog geen wetten zijn. Vanuit die leegte bouwen 
zij op basis van hun eigen fascinaties en inspiratiebronnen met 
lichamen, materialen, ruimte, objecten, stem, taal, kleding, grime, 
belichting, muziek, geluid etcetera, een universum dat vele vormen 
en verschijningen kan aannemen: van uiterst minimalistisch tot uit-
bundig theatraal. 

Mime is in Nederland een interdisciplinair genre. Mimespelers 
werken vele richtingen op: richting performance, installatie, dans, 
community art, teksttheater, locatietheater, popconcert, film, 
motion capture, etcetera. Ze werken ook op vele locaties: binnen 
en buiten, in een kerk, een theater, een loods, aan zee, in een 
weiland, een museum,  een school, een muziekgebouw, een black 

Links: Mimografische tekening uit een 
schrift van mimespeler Frits Vogels, 
gemaakt rond 1964. 

Voorblad van een programmaboekje 
van Théâtre de Mime Etienne Decroux 
uit 1952. Gedrukt ten behoeve van een 
buitenlandse tournee van het gezel-
schap georganiseerd door International 
Theatre Exchange Oxford, New York, 
Paris.
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box, een white cube, een grote schouwburg, een waterzuiverings-
installatie… Voor en met kinderen, jongeren, volwassenen.

Met name in de afgelopen twee decennia manifesteerde 
Nederlandse mime zich meer en meer als intercultureel verschijnsel. 
Het is een kunstvorm die veel verschillende culturele invloeden in 
zich draagt. Spelers en makers in het huidige mimeveld komen niet 
alleen uit Nederland, maar ook bijvoorbeeld uit Curaçao, Suriname, 
Servië, Italië, België, Kroatië, Uruguay, Turkije, Engeland, Armenië, 
Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Oekraïne, 
Brazilië of Singapore. De term ‘Nederlandse mime’ moet dan ook 
inclusief opgevat worden. Mime is in Nederland een theatervorm 
waarin sinds de jaren negentig veel ruimte is voor queerness, 
voor spelers en makers die zich niet herkenden in de traditionele 
genderrollen zoals die in het teksttoneel lange tijd de boventoon 
voerden. Mime bood – en biedt – als een soort ‘buitencategorie’ 
ruimte aan paradijsvogels, outcasts en andersdenkenden. Het is 
één van de redenen voor de vernieuwende invloed van het genre.

Sinds halverwege de jaren zestig van de twintigste eeuw zorgde 
de Nederlandse mime voor vernieuwing en opschudding in het natio-
nale en internationale theater. Het stond aan de basis van genres als 
locatietheater, bewegingstheater, landschapstheater en ervarings-
theater. Het oefende een grote invloed uit op het (interna tionaal ver-
maarde) Nederlandse jeugdtheater en het regisseur s theater. Spelers 
en makers uit de hedendaagse Nederlandse mimetraditie maken en 
tonen hun eigenzinnige werk in binnen- en buitenland. 

Echter, ondanks de belangrijke positie die de theatervorm 
inneemt in het historische en actuele Nederlandse theaterlandschap, 
ontbreekt een traditie van reflectie op de stroming. Dit boek brengt 
daar verandering in. In dit boek wordt specifieke belichaamde 
kennis onderzocht en gearticuleerd die onderscheidend is voor de 
Nederlandse mimetraditie sinds de jaren zestig. Het doel is enerzijds 
om deze unieke nalatenschap te behouden voor de toekomst en 
zorg te dragen voor het geheugen van het vakgebied, anderzijds 
om nieuwe vormen van uitwisseling en ontmoeting mogelijk te 
maken, zowel nationaal als internationaal, tussen makers, spelers, 
publiek, studenten in de podiumkunsten en onderzoekers. Dit 
boek is een uitnodiging voor ontmoeting en gesprek, voor verdere 
articulatie en vervolgonderzoek. Want éen ding is zeker: dit is 
een heel verhaal, maar het is zeker niet het hele verhaal. Moge 
het inspireren tot het vertellen van nieuwe en andere verhalen.

1
De Mime Opleiding aan de Academie 
voor Theater en Dans in Amsterdam is 
een vierjarige bacheloropleiding en 
maakt deel uit van de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten (zie voet-
noot 14).

2
Deze benadering sluit aan bij een 
ontwikkeling in het theaterweten-
schappelijk onderzoek van de afgelo-
pen jaren, waarin een groeiende 
interesse valt waar te nemen voor de 
manier waarop de praktijk van het 
theatermaken als een vorm van denken 
benaderd kan worden. Voorbeelden 
hiervan zijn de serie Thinking Through 
Theatre, die in 2019 werd gestart 
(Bloomsbury), en het internationale 
platform Performance Philosophy.

3
Beide archieven bevinden zich in de 
Allard Pierson Theatercollectie (stich-
ting TiN). Ik bestudeerde ook verschil-
lende persoonlijke archieven van 
mimespelers, in het bijzonder de 
archieven van Frits Vogels, Will Spoor 
en Klaske Bruinsma.

 Mime is een manier van denken

Er wordt vaak gezegd dat Nederlandse mime vele gezichten heeft 
en dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is, om te benoemen wat 
de essentie van deze theatervorm zou zijn. Stellen dat mime vele 
gezichten heeft is één van de manieren om aan de complexiteit van 
het vraagstuk ‘wat is mime?’ te ontkomen. Daar is wel iets voor 
te zeggen, omdat er in die vraag iets beklemmends schuilgaat: 
het gesprek over hoe ieder hokje in theaterland gedefinieerd 
en verdedigd dient te worden is niet het meest interessante 
gesprek, aangezien elke genre-aanduiding in feite opgevat kan 
worden als een verzamelnaam waarin heel verschillende uitingen 
kunnen bestaan. In moderne dans wordt soms niet gedanst, in 
muziektheater hoeft geen muziek gemaakt te worden en er bestaat 
toneel zonder tekst. De gedachte van pluriformiteit speelt ook 
in de Nederlandse mimepraktijk zelf een belangrijke rol. In de 
Nederlandse mime-educatie, die voornamelijk plaatsvindt aan 
één opleiding: de Mime Opleiding aan de Amsterdamse Academie 
voor Theater en Dans (opgericht in 1968) wordt pluriformiteit 
gekoesterd.1 ‘Iedereen vindt zijn eigen mime uit’ is een belangrijk 
uitgangspunt. Het leidt tot inventiviteit onder de studenten, tot 
autonoom en eigenzinnig makerschap. 

Echter, mime opvatten als simpelweg een verzamelnaam 
voor heel verschillende soorten voorstellingen is slechts één 
onbevredigende manier om naar het verschijnsel te kijken. In dit 
boek wordt duidelijk dat binnen de grote verscheidenheid aan 
historische mimepraktijken wel degelijk een gedeelde kern aan 
te wijzen is. Die kern wordt zichtbaar wanneer je de ontwikkeling 
van de Nederlandse mime niet alleen beschouwt als een grote 
verzameling van zeventig jaar voorstellingen, maar ook als de 
ontwikkeling van een manier van denken over spelen en maken, 
die zich in en door de theaterpraktijk gemanifesteerd heeft.2

Dit boek handelt om de vraag Hoe denkt Nederlandse mime? 
Of, anders geformuleerd: Welke manier van denken over spelen en 
maken manifesteert zich in de historische praktijk van de Nederlandse 
mime? Aan de basis van de beantwoording van deze vraag ligt 
een omvangrijk historisch bronnenonderzoek. Vanaf 2003 heb 
ik een historisch en theoretisch onderzoek naar het verschijnsel 
mime in Nederland uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in de 
inventarisatie en gedeeltelijke ontsluiting van de twee grootste 
archieven op het gebied van de Nederlandse mime: het archief 
van de Stichting Nederlandse Pantomime (1952-1972), en het 
archief van het Nederlands Mimecentrum (1972-1992).3 Naast het 
doen van archiefonderzoek heb ik veel interviews gehouden en 
ontmoetingen tussen mimespelers en makers van verschillende 
generaties georganiseerd. Dit onderzoek resulteerde in verschillende 
publicaties en in een proefschrift, waarop dit boek gebaseerd is. 
Vanaf 2019 ben ik een serie interviews gestart met alle nog levende 
ex-leerlingen van Etienne Decroux die in Nederland werkzaam 
zijn of zijn geweest. De website www.mimearchieven.nl toont 
deze interviews, en een selectie van archiefmaterialen online. 
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4
Lehman zelf noemt de Nederlandse 
mimegroep Suver Nuver een voorbeeld 
van het postdramatische theater (1999, 
24) maar ook binnen de Nederlandse 
en Vlaamse theaterwetenschap is het 
een vrij algemeen gebruik om te verwij-
zen naar de Nederlandse mimetraditie 
als zijnde postdramatisch theater (zie 
o.a. Masterscripties van Boelens (2012, 
Universiteit Utrecht) en Joye (2011, 
Universiteit Gent).

Ondanks het grote belang van historische gebeurtenissen en 
bronnen, is dit boek vanwege het beschreven uitgangspunt geen 
geschiedenisboek in klassieke zin. In vier hoofdstukken worden vier 
gedachtesporen over spelen en maken in de Nederlandse mimetra-
ditie gevolgd, waarbij specifieke bronnen, teksten, voorstellingen, 
gesprekken of beeldfragmenten ingezet worden, die helpen om 
dit gedachtespoor te duiden. Het doel is steeds om te laten zien 
hoe mime denkt, niet om volledige individuele geschiedenissen te 
schrijven of een compleet chronologisch overzicht van historische 
gebeurtenissen te bieden. 

 Situering 

Nederlandse mime wordt als verschijnsel regelmatig als onderdeel 
beschouwd van wat theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann 
heeft beschreven als postdramatisch theater.4 Lehmann beschreef 
hoe het dramatische logocentrische paradigma, gebaseerd op 
personage, handeling en plot, onder invloed van het postmoderne 
denken in de tweede helft van de twintigste eeuw op een veelvoud 
van manieren gedeconstrueerd werd. Het leidde tot een waaier 
aan mogelijke vormen van theater waarin het conventionele dra-
matische personage werd bevraagd, en waarin geëxperimenteerd 
werd met verschillende vormen van spel en aanwezigheid. Het 
benadrukken van de fysieke aanwezigheid van de speler in het hier 
en nu van de voorstelling is een postdramatische strategie die door 
Lehmann wordt beschreven als ‘the irruption of the real’ (Einbruch 
des Realen)a. Hiermee doelt hij op het feit dat in postdramatisch 
theater de werkelijkheid van het moment en de realiteit van de 
opvoering benadrukt wordt, in tegenstelling tot de fictieve werke-
lijkheid zoals die in het dramatische theater werd gecreëerd. Veel 
Nederlandse mimevoorstellingen passen vanwege het benadrukken 
van het hier en nu van de voorstelling en van de fysieke aanwezig-
heid van de spelers goed binnen het postdramatische denkkader 
van Lehmann. Ook het provocatieve en ontregelende element 
van veel Nederlandse mime zou postdramatisch genoemd kunnen 
worden. 

Echter, Nederlandse mime postdramatisch noemen is net zoiets 
als spreken van postdramatische dans: het is een onbevredigende 
manier van zeggen, omdat noch mime, noch dans het drama als 
fundament hebben gehad. In het naoorlogse West-Europese theater 
ontstond een veelheid aan tradities die niet allemaal even gemak-
kelijk vanuit het perspectief van het postdramatische begrepen 
kunnen worden. Er zijn meer lenzen te ontwikkelen, meer lijnen 
te ontwaren. Nederlandse mime is één van die tradities die een 
eigen logica en infrastructuur heeft opgebouwd, en die naar andere 
historische bronnen verwijst dan de bronnen die Lehmann als 
onderdeel van zijn archeologie van het postdramatische beschouwt.

Nederlandse mime is een theatertraditie die zich na de 
Tweede Wereldoorlog in ontwikkelde. Onder invloed van de 
internationale succesfilm Les enfants du paradis (1945), die na de 
Tweede Wereldoorlog uitkwam in Nederlandse bioscopen, en 

a [1999] 2006, 99-104

Rechts: Brochure van de Stichting 
Nederlandse Pantomime, 1952. Van 
links naar rechts Emmy van Lier, Rob 
van Reijn, Tine de Vries, Jan Bronk.

Programma van de ‘Mimische Werk-
groep Amsterdam’, onderdeel van 
Stichting Nederlandse Pantomime, 
bij afscheid van het pand aan de 
Rapenburgerstraat 40, 1961.




