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INTERVIEW MET EEN 

SCHIEDAMSE POPPENSPELER: 

MARTIN SOETERS

‘Wat je allemaal met een handpop kan doen is 
oneindig. Mensen, en vooral kinderen, kletsen 
honderduit. Een pop maakt mensen los.’ Aan het 
woord is Martin Soeters, poppenspeler, film- en 
theatermaker. Geboren in Kethel en na jaren-
lange omzwervingen weer terug in Schiedam 
waar hij regelmatig voorstellingen geeft in 
Ruimte in Beweging.

Martin Soeters is in 1965 geboren in Kethel. Veel 

herinneringen aan Schiedam heeft Martin niet, op 

7-jarige leeftijd verhuist het gezin naar Hendrik-

Ido-Ambacht. Na de middelbare school vervult 

Martin als gewetensbezwaarde zijn vervangende 

dienstplicht in het Mauritshuis in Den Haag.  

‘Daar kwam ik in contact met kunst, de rode draad 

in mijn leven. Kunst zet mensen aan het denken. 

Of het nou een schilderij van een oude meester is 

zoals in het Mauritshuis of een theaterstuk met 

poppen. Het komt binnen, bij wie dan ook.’

‘We deden alles zelf, we maakten  

de poppen, het decor en schreven  

de teksten.’

In 1991 doet Martin auditie bij poppentheatergroep 

Thije en wordt meteen aangenomen. ‘Volgens de 

spelers had ik talent. En ik vond het geweldig! 

Met de voorstelling IJsbeer leerde ik de kneepjes 

van het vak. Met die groep maakte ik nog meer 

voorstellingen. We deden alles zelf, we maakten de 

poppen, het decor en schreven de teksten.’

Om zichzelf te ontwikkelen en zoveel mogelijk 

kennis op te doen, volgt Martin veel cursussen: van 

schrijven, poppenspel voor de camera, monteren 

en decorbouw tot dramaturgie. Ook doet hij de 

opleiding Beroepskunstenaar in de Klas waarmee 

kunstenaars leren om scholen te ondersteunen  

bij het ontwikkelen van eigen kunstprojecten. 

Eind jaren 90 wordt Martin gevraagd voor diverse 

tv-programma’s. Van 2002 tot 2014 maakt hij voor 

de NTR onder andere met de pop Raaf het school-

televisieprogramma Huisje, Boompje Beestje.

Martin: ‘Raaf en ik reizen nog steeds langs scholen 

om toneel te maken. Kinderen reageren zo mooi op 

een pop, ze kletsen honderduit. Dat kan mooie en 

soms ook schokkende dingen opleveren. Bijvoor-

beeld dat een stil en teruggetrokken kind opeens 

tegen een pop vertelt over de niet zo leuke dingen 

die thuis spelen. Een pop geeft mij ook een stem 

om dingen te zeggen die ik zelf niet mag of durf. Zo 

heeft Raaf gewoon tegen de minister gezegd dat er 

meer geld naar onderwijs moet.’

‘Dat is wat ik telkens wil, mensen op 

een andere manier laten nadenken  

over dingen.’

Na jaren in Rotterdam gewoond te hebben, keert 

Martin in 2013 terug naar Schiedam. ‘Dat voelde 

als thuiskomen, wat heel komisch is want ik had 

er weinig herinneringen aan. Misschien zit het dan 

toch in je genen, zo’n stad. Tijdens het Liduina-jaar 

raakte ik zo geïnspireerd door dit heilige meisje dat 

ik een poppenvoorstelling maakte over haar leven. 

Die was te zien op scholen, in de bibliotheek en 

grappig genoeg ook in het Jenevermuseum.’

In 2016 richt Martin samen met vriend en collega 

Arthur Geesing de Stichting Heldhaftig op waarmee 

ze direct twee voorstellingen maakten: Held en  

Ik kom je opeten!. Sinds 2017 maakt Martin deel uit 

van Ruimte in Beweging aan de Boterstraat.  

‘Ik wil hier meer voorstellingen gaan geven, zoals 

Ik kom je opeten!, over een schijnbaar énorm groot 

monster dat naar de aarde komt om het jongetje  

Tommie te eten. Het stuk gaat over of alles wel 

waar is wat je hoort. Hartstikke actueel nu natuur-

lijk. Dat is wat ik telkens weer wil met mijn kunst, 

mensen op een andere manier laten nadenken  

over dingen.’
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‘EEN STIL EN TERUG- 

GETROKKEN KIND KAN  

OPEENS TEGEN EEN POP  

VERTELLEN, OVER DE NIET 

ZO LEUKE DINGEN THUIS.’


