
 

Pantomime: inleiding 
 
Kennelijk wordt er vaak aan pantomime gedaan op scholen. In ieder geval hoor ik vaak de 
eeuwige vraag: "Mogen we er bij praten?" 
Dat lijkt wel de definitie van pantomime: toneelspelen zonder praten. 
Maar pantomime is meer. Wanneer je het praten weglaat moet je dat compenseren. 
Pantomime is een dramatische kunst, waarbij de inhoud vertolkt wordt door de taal van het 
lichaam. En die moeten we ontwikkelen. Pantomime kent een geheel eigen bewegingstaal, met 
een eigen grammatica, idioom en wetten die de zeggingskracht bepalen. 
 

Moeilijk? 
In de klas blijkt maar al te vaak hoe moeilijk pantomime is. Kinderen kijken ook zo scherp naar 
elkaar: "Daarnet was die deur meer opzij en ging-ie de andere kant op open." Soms zucht een 
hele klas bij de derde poging van een medeleerling om een beroep uit te beelden, omdat ze uit dat 
goedbedoelde armgezwaai en gefrons geen wijs kunnen. 
 

Maar wel mooi! 
Tegelijkertijd is pantomime ook een waardevol en goed bruikbaar onderdeel van de dramatische 
vorming. Bijvoorbeeld: 
 
• Pantomime maakt de spreektaal tijdelijk overbodig. Kinderen die daar moeite mee hebben 

vinden opeens een uitingsvorm. Pantomime kan een brug slaan tussen kinderen met 
verschillende moedertalen. 

• In toneelspellessen wordt pantomime gebruikt om de bewegingen resp. de lichamelijke 
expressie te verduidelijken en te vergroten. 

• Pantomime wordt vaak in kleine eenvoudige werkvormen gedaan. Even makkelijk 
ertussendoor, een mooie inleiding of verwerking bij een les van een ander vak. 

• In dergelijke werkvormen kunnen vaak meerdere kinderen tegelijkertijd hetzelfde uitbeelden. 
Verlegen kinderen kunnen zo gesteund worden. 

• In pantomimelessen train je non-verbale communicatie: zowel het "spreken" als het 
"luisteren." 

• Het is noodzakelijk, dat je de handelingen of voorwerpen die je uitbeeldt ook goed kent. 
Pantomime is een manier om die kennis te tonen. 

• Pantomime laat zich gemakkelijk koppelen aan liedjes of muziek. Pantomime ligt vaak dicht 
tegen slapstick aan. 

 
Dit alles maakt pantomime voor kinderen ook heel speels en aantrekkelijk. 
 

Mooi, maar moeilijk 
Het is zaak, om een goed midden te vinden tussen de technische eisen enerzijds en de kritische 
blik van kijkende kinderen anderzijds. M.a.w.: 
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• De kinderen moeten enkele eenvoudige spelregels krijgen om hun pantomime zo helder en 
duidelijk mogelijk te spelen. Daar zijn echter wel grenzen aan. 

• De kinderen moeten leren elkaars spel positief te evalueren. Alleen maar negatieve kritiek 
("ik snapte er niks van, zo doe je dat toch niet, zo idioot doet toch niemand…") remt 
spelplezier en spontaniteit. En die laatste twee zijn absolute voorwaarden voor een goede 
drama les. 
Het vergt soms enige training om kinderen te leren elkaar te vertellen wat ze goed, mooi, 

leuk, 
treffend vonden aan elkaars spel. 

 

Inhoud 
In deze lesbrief zullen de volgende onderwerpen behandeld worden: 
 
• Vijf basisregels, waaraan je kan onderscheiden waarom iets wel/niet duidelijk uitgebeeld is. 
• Suggesties voor jongere kinderen (tot ca. 10 jaar). 
• Suggesties voor oudere kinderen (vanaf ca. 10 jaar). 
 
Een aantal oefeningen en werkvormen uit hoofdstuk 2 en 3 zijn geschikt voor alle leeftijden. 
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Hoofdstuk 1: Vijf basisregels 
 
Basisregels zijn: 

1. Je hele lichaam 
Je uitbeelding wordt sprekender naarmate je hele lichaam bewust aan de handeling meedoet. Dit 
speelt duidelijk een rol bij het kracht zetten. Kracht zetten doe je vanuit je buik met soepele 
knieën, zodat je hele lichaam ook mee kan doen. 
Soms is de golf een middel om het hele lichaam bij de uitbeelding te betrekken (bijvoorbeeld 
gooien). 
 

2. Vastpakken en loslaten 
Geef de vorm van een voorwerp aan en het moment van het vastpakken of loslaten. Geluiden 
(tik - tok, pfloetsj - pflatsj) kunnen helpen om dat te verduidelijken. 
 

3. Lijnen en plekken 
Een rechte lijn blijft recht, een vaste plek in de ruimte blijft daar, de grootte van een voorwerp 
blijft konstant. 
 
Al deze regels zijn er op gericht het spel duidelijk en helder te houden: daar ontbreekt het vaak 
aan terwijl kinderen tegelijkertijd erg kritisch zijn op een juiste uitvoering! 
In een later stadium kunnen daar nog bij komen: 
 

4. Stap voor stap 
Maak ingewikkelde handelingen duidelijk door ze op te delen in deeltjes, die je als een 
muziekstukje toon voor toon achter elkaar speelt. 
 

5. Eerst kijken, horen, denken, merken 
Voor je iets doet moet er altijd een reden zijn om dat te doen. Je komt bijvoorbeeld op een idee, 
omdat je iets ziet, hoort, bedenkt, merkt. 
 
Tekenfilms en slapstick maken hier vaak gebruik van: clowns zijn altijd zo verbaasd (oink?!) of 
komen zo duidelijk op een idee (lampje!). 
 

Extra steun 

Muziek en geluiden 
De regels van vastpakken en loslaten en stap voor stap geven al aan, dat een duidelijke 
pantomime muzikaal is. Geluiden, door een speler of van een aparte muzikantengroep, kunnen de 
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uitbeelding verhelderen, en effecten versterken (bijvoorbeeld een suizend geluid bij het gooien 
van een sneeuwbal). 
Een muziekje met een stimulerend ritme kan kinderen helpen om hun uitbeelding muzikaal te 
maken. Bovendien vult de doorgaande muziek "gaten" in de voorstelling op: het publiek blijft 
toch geboeid kijken (continuïteit). 
 

Wel of geen rekwisieten 
De klassieke pantomime maakt in het theater bijna geen gebruik van rekwisieten. Je laat de 
kinderen soms wel erg alleen staan als je dat in de klas ook doet. 
Een tafel, waarop zich bepaalde handelingen afspelen kan een enorme steun zijn. Het geeft een 
vaste plek in de ruimte aan, waar het kind steeds naar kan terugkeren: een veilige basis. En ook 
een houvast voor de kijkers. 
Hetzelfde geldt voor stoelen en deuren. Waarom zou je de echte deur in het lokaal niet 
gebruiken? Die blijft tenminste op zijn plaats en gaat altijd naar dezelfde kant toe open en dicht... 
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Hoofdstuk 2: Met jonge kinderen 
 
Jonge kinderen leer ik vaak alleen de regel van "het vastpakken en loslaten" bewust aan. De 
andere dingen doe ik suggestief voor, of laat ik ze vanuit het concrete gegeven ontdekken. 
Bijvoorbeeld: "laat eens zien hoe heet de thee is" in plaats van "als je zo thee drinkt gooi je in één 
keer het hele kopje over je jurk!" 
 
Verder is het bij jonge kinderen vaak een voorwaarde, dat je ze een handeling eerst concreet laat 
beleven, voor je deze als pantomime kunt spelen. 
 
De vertelpantomime tenslotte is een plezierige klassikale werk vorm. 
 

Kijk naar je handen 
• Concreet ervaren handeling omzetten in pantomime. 
• Verschillen duidelijk maken. 

ORGANISATIE: 
Spullen klaarleggen, bijvoorbeeld: 
• grote en kleine bal, 
• grote hoepel en kleine ring 
• korte en lange stok. 

OEFENING: 
Kring: 
• De kinderen geven de bal door. Kijk steeds naar je handen, hoe die mooi rond om de bal 

gaan. 
• Halverwege de kring neemt de leerkracht de bal terug, en geeft het volgende kind in plaats 

van de echte bal een "net-alsof-bal", die doorgegeven moet worden. 
• Doe hetzelfde met verschillende voorwerpen. 

VARIATIE: 
• Alle kinderen spelen tegelijk, dat ze het voorwerp oppakken en er iets mee doen. 

VARIATIE: 
• Ook niet aanwezige voorwerpen kunnen. Bijvoorbeeld: zware en lichte koffer (die even groot 

zijn). 
 

Koffer uitpakken 
• De kinderen zien wat er in de koffer zit. 
• De leerkracht geeft bij het uitpakken al hinten, die later in de pantomime gebruikt Kunnen 

worden. 
• Vastpakken en loslaten. 

Pantomime  —  © Walter Roozendaal, walt.rooz@hetnet.nl  —  5 



 

ORGANISATIE: 
Een koffer met spullen, die aanleiding geven voor duidelijke verschillende uitbeelding, 
bijvoorbeeld: 
• grote en kleine kam, 
• lange en korte fluit, 
• knuffelbeest en poppenkastpop, 
• ballpoint en viltstift. 

KIJKEN: 
• De leerkracht pakt de koffer uit, doet dit overdreven "pantomimisch" voor en benoemt 

(samen met de kinderen) verschillen. 

SPEL: 
• Een leerling pakt een voorwerp "net alsof" (pantomime) uit de koffer. 
• Klas raadt welk voorwerp uitgebeeld wordt. 
• De klas beeldt zelf het pakken van het voorwerp uit, terwijl één leerling het echte voorwerp 

mag pakken. 

EVENTUEEL: 
• De leerkracht pakt alle voorwerpen weer in (doet er nog iets extra bijzonders mee). De 

kinderen doen het inpakken als pantomime mee. 
 

Circusballen 
• Pantomime, voortbouwend op de ballen uit de eerste suggestie, vooruitlopend op de 

volgende suggestie met het thema circus 

KRINGGESPREK: 
• Wat kan je allemaal met een bal doen? 
• Wat gebeurt er in een circus met ballen? 

VOORBEELDEN: 
• Gooien, vangen, koppen. 
• Jongleren. 
• Balanceren op je neus of je vinger. 
• Lopen op een grote balanceerbal. 
 
In deze lessituatie kies ik meestal voor acts, die vanaf de vaste plaats in de kring gedaan kunnen 
worden, of met een korte heen- en terugweg door de ruimte naar die vaste plaats terug. 
 
Gebruik muziek! Veel handelingen kunnen op muzikale zinnen geplaatst worden, of in een 
veelvoud van vier keer herhaald worden. 
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Circus 
• Spelvorm, vaarbij in vrij korte tijd alle kinderen in verschillende subgroepjes met 

verschillende spelinhouden samenspelen en 'optreden'. 
• Waar mogelijk: herhaling van elementen als vertelpantomime, in pantomime manipuleren 

met onzichtbare voorwerpen, dieren, gevoelens. 

KRINGGESPREK: 
• Circusacts verzinnen. 

SPEL: 
Subgroepen werken om de beurt een circusact uit. Mogelijkheden: 
• als vertelpantomime o.1.v. de leerkracht, 
• naar het voorbeeld of het idee van een leerling, 
• één kind heeft de leiding (dompteur, directeur), de anderen voeren opdrachten uit. 

VOORSTELLING: 
• Op circusmuziek voeren de subgroepjes achter elkaar hun acts op, eventueel aangekondigd 

door een spreekstalmeester. 

VARIATIE: 
De voorstelling wordt nogmaals gespeeld, maar de acts worden "doorgegeven" aan andere 
groepjes. 
 

Vertelpantomime 
Een verhaal heeft verschillende elementen: 
• de dialoog tussen spelers, 
• wat spelers denken en voelen, 
• de handelingen die spelers verrichten. 
 
Voor vertelpantomime zijn verhalen geschikt: 
• met één duidelijke hoofdpersoon, 
• weinig dialogen, 
• duidelijke handelingen. 
 
Eenvoudige gedichtjes, liedjes, verhalen à la Jip en Janneke zijn vaak heel bruikbaar. 
 
De leerkracht kan eventueel de rollen van tegenspelers op zich nemen. Daarbij mag best wel eens 
gepraat worden! 
 
Bouw eventueel ordemaatregelen in: onderweg even gaan zitten, je verstoppen, muisstil sluipen, 
terug gaan naar een vaste plek. 
 
Spelregel: probeer niet achter elkaar aan te lopen, speel het spel niet met elkaar maar voor jezelf. 
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Als dit in het begin te onveilig voor de kinderen is, maak er dan een "groepsreis" of spel voor 
tweetallen van. Aan elkaar klitten is vaak een teken van onveiligheid. 
 
Naast verhalen kunnen ook series handelingen klassikaal worden uitgebeeld, bijvoorbeeld: 
• ontbijten, aankleden, met de trein, enz. 
• in het bos, aan het strand, in de speeltuin, 
• enz. 
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Hoofdstuk 3: Met oudere kinderen 

 

Basistraining om de eerste drie basisregels te leren kennen 

TOUWTREKKEN: 
• Vastpakken en loslaten: geef de dikte van het touw aan. Maak geluiden bij vastpakken en 

loslaten. 
• Je hele lichaam: voel waar je kracht zet. Alle antwoorden zijn goed, maar één is het beste! 
• Lijnen en plekken: oefen de rechte lijn apart. 

DEEGROLLEN: 
• Eventueel echt oefenen in tweetallen (jij bent mijn deegroller, ik rol). 
• Breedte van de roller, hoogte van de tafel, geen holle tafel. 

FIETSPOMP: 
• Sissend geluid helpt voor "je hele lichaam”. 
• Uit een kleine fietspomp komt geen enorme stang. 
• Rechte lijn naar je voet, niet schuin naar voren. 
• Rechte stang, niet rond. 
• Handen niet als een bodybuilder uit elkaar trekken. 
• Naarmate de band voller wordt gaat het zwaarder. 
• Laat ook weer netjes los. 

EVENTUEEL: 
Jezelf lekprikken en weer oppompen: 
• Blijf op twee voeten staan, anders moet je eerst opstaan voor je jezelf kan oppompen. 
• Ontspan je nek; hoofd komt pas als laatste weer omhoog. 
• Rustig op iedere inademing van onderuit werveltje voor werveltje opstapelen. 

CLOWNSVERHAAL: 
• Twee clowns ontmoeten elkaar. Eén prikt (niet echt!) de ander lek, die leegloopt. 
• Grote verbazing, idee: uit de hoek een fietspomp halen 

OVER EEN MUURTJE KIJKEN: 
• Op wenkbrauwhoogte je handen neerleggen. Eventueel: geluid maken. 
• Niet door het muurtje heen. 
• Ook weer loslaten. 

LANGS EEN MUURTJE LOPEN 
• Eerst neerleggen en loslaten handen oefenen: recht vlak, eventueel weer geluid maken. 
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• Met gebogen knieën oefenen of je heen en weer kan bewegen, terwijl je hand in de lucht blijft 
staan. 

• Steeds als je opschuift één hand loslaten, de andere laten staan. 
 
• Ga ook om een hoekje. 
• Maak een gat waar je door heen kruipt. 

KOGELSTOTEN: 
• Zo zwaar, dat je de kogel nauwelijks kan tillen; slowmotion weggooien. 
• Geef bij het oppakken de grootte aan (niet tekenen!). 
• Dicht langs je lichaam omhoog halen, op een gegeven moment ga je er met je buik onder 

staan. 
• Weggooien met een golfbeweging. 

SNEEUWBALLEN GOOIEN: 
• Bewaar de volledige beweging van het kogelstoten. 
• Geluid maakt het gooien scherper. 

DE VASTGESPIJKERDE KOFFER: 
• Bij de pogingen om op te tillen mag het handvat niet omhoog gaan! Als je werkelijk kracht 

zet vanuit het midden til je dus jezelf op. 
• Hoe je zelf ook om de koffer heen draait: het handvat blijft op z’n plaats. 

DE LOODZWARE KOFFER: 
• Welke schouder is hoog of laag? 
• Je compenseert met je andere arm. 

EVENTUEEL: 
• Lus of stang in tram, bus, trein. 
• Hondje uitlaten. 

KUIL GRAVEN: 
• Handvat en metalen deel van de schep gaan tegelijkertijd dezelfde kant op. 
• Spiegel de zwaarte en grootte van de schep in je lichaamshouding: brede spreidstand, 

gebogen knieën, handen breed uit elkaar, ruimte onder oksels. 
• Je buik weer onder de schep zetten. 
 

Wat komt er uit de kast? 
• Toepassen van de basisregels. 
• Herkennen waarom pantomime vaak onduidelijk wordt. 
• De vierde en vijfde basisregel kunnen ook aan de orde komen. 
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OPDRACHT: 
• Eén leerling loopt naar een denkbeeldige kast met laden en deurtjes, haalt daar een 

denkbeeldig voorwerp uit, laat zien wat je er mee doen kan. De klas raadt het voorwerp. 

AANDACHTSPUNT: 
• Wat helpt om het spel duidelijk te maken? 

VERWERKING: 
• Als duidelijk is wat problemen en oplossingen zijn beeldt de hele klas de handeling uit. 
 

Kringen 
Het principe van voordoen, nadoen en doorgeven is in een kring gemakkelijk te organiseren met 
verschillende variaties. Bijvoorbeeld: 
• Eén kind doet iets voor, wie begrijpt wat er uitgebeeld wordt doet het mee, of doet het na, of 

doet het op zijn eigen manier ook. 
• Eén kind doet iets met een denkbeeldig voorwerp, geeft het door aan een volgend kind, die 

hetzelfde of iets anders er mee doet. 
• Eén kind doet iets met een voorwerp, zodat eigenschappen zichtbaar worden (zwaarte, 

grootte, vorm, enz.). Het volgende kind neemt net zo’n voorwerp, maar verandert één 
eigenschap. 

MOGELIJKE ONDERWERPEN: 
• Beroepen, sporten, circusacts, strand, winkelen, het ziekenhuis, cadeautjes uitpakken. 
• Ballen, teken- en schilderspullen, spullen uit de klas, huishoudelijke voorwerpen, 

gereedschappen. 
 
Met de dertien onderwerpen en de drie variaties van kringen kan je een jaar lang al ééns in de 
veertien dagen een kort pantomimelesje in je programma inbouwen! 

Verdere mogelijkheden 
• Kleine ontmoetingen, waarin de geoefende handelingen verwerkt kunnen worden. 
• Toneelspelletjes, waarin de eigenschap van een voorwerp plotseling verandert (metamorfose). 
• Dieren met karaktereigenschappen spelen; daarna de eigenschappen vertalen in het 

bewegingspatroon van een pantomimerol. 
• Het als pantomime uitbeelden van een lied of gedicht. 
• In liedjes, waar bij elk couplet een handeling verzonnen kan worden (Muzikantjes, enz. ) 

beeldt een kind de handeling uit, waarna de klas het volgende couplet zingt. 
 
Zie ook de literatuur. 
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Literatuur 
 
Fred Houtzager en Leo Jentjens: 
"Aan den lijve.” 
OBR, Zwijsen. Tilburg 1882. 
 
Pat Keysell: 
"Bewegingsexpressie met kinderen" Cantecleer bv, De Bilt 1878. 
 
Ira Moore en Marianne Stolk: 
"Dramatische vorming in de klas" (Praxis 20) en "Praktijkboek dramatische vorming" (Praxis 
44). Malmberg, Den Bosch. 
 
Marcel van Dijk: 
"Dramatiseren.” 
De Toneelcentrale, Bussum 1886. 
 
Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, Calandstraat 7, 3016 CA Rotterdam, tel. 010 – 
4361366. Uit de serie "Lessuggesties voor het onderwijs" de delen: 
14: Tableaux vivants. 
16: Pantomime. 
 
Erik Vanhee en Lydia Pauwels: 
"Toneelspelen in de klas. 
Cahiers voor Muzische Vorming. 
Averbode/Apel doorn: Alt iora, 1884. 
 
TIP: 
De International Theatre Book Shop aan het Leidseplein (in de Stadsschouwburg) te Amsterdam 
heeft ALLES wat op het gebied van dramatische vorming in Nederland leverbaar is altijd in 
voorraad. 
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