
vijf & twintig jaar circus poehaa 

Circus met lef,  
zonder grote 
woorden



(uit Lied van de Regenboog, Turkije)

  Waarom is de wereld niet 
     één grote circustent

    Met clowns in alle kleuren, 
    het geeft niet wie je bent.
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Vijf & Twintig Jaar
Hoera, Circus Poehaa is jarig! Vijf jaar een zelfstandige circustheaterschool in een eigen gebouw in Arnhem.  
Vijf jaar honderden kinderen, jongeren en volwassenen die wekelijks in een omgebouwd postkantoor aan de 

Driekoningenstraat circusles krijgen van een enthousiast docententeam. Vijf jaar circustheater dat als een olievlek  
over Gelderland wordt verspreid, van Geldermalsen tot Wageningen. Maar ook twintig jaar Stichting Circus Poehaa,  

twintig jaar circusprojecten in diverse plaatsen in Nederland, in buurthuizen, op scholen, straten en pleinen.
Circus Poehaa viert dit dubbele jubileum met speciale voorstellingen, zomeraanbod en een symposium. En met dit boekje, 

waarin we terugkijken op het ontstaan van Poehaa en een blik vooruit werpen op de toekomst.
Circus Poehaa, april 2006

  Waarom is de wereld niet 
     één grote circustent

    het geeft niet wie je bent.
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Hilde Stuurman, 7 jaar, cursist

Hoe het begon
Wie wil weten hoe Poehaa is ontstaan, komt auto-
matisch terecht bij de vraag hoe René Hildesheim 
met circus is begonnen. Want René en Poehaa, die 
twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet 
dat Poehaa alleen uit René bestaat - zeker niet. 
René zoekt altijd, voor kortere of langere tijd, de 
samenwerking met mensen die, net als hij, houden 
van gekke of leuke dingen om de wereld te verbete-
ren. Wel is hij  van begin af aan de constante factor 
in het geheel.
De naam Poehaa duikt voor het eerst op in 1985, 
waar kinderen in een buurthuis in Utrecht circus-
lessen krijgen van René en hun eerste voorstelling 
geven in de achtertuin van de woongroep waar hij 
samen met zijn vriendin Margriet van Galen woont. 
Op de vraag ‘Hoe heten jullie’ luidt hun antwoord 
‘Circus Poehaa’. Circus zonder grote woorden, maar 
wel met lef.

Ik hoop dat ik later een goede circusartiest word, dat we met veel kinderen 

een mooie voorstelling gaan geven en dat er veel mensen komen kijken. Het mooiste vond ik dat we tijdens les op de trapeze het vogelnestje gingen doen. 

Ik heb ook al leren koorddansen en jongleren.



circus poehaa vi jf  &  twintig jaar 5 c ircus met  lef,  zonder grote woorden

Straattheater als actiemiddel
René is een paar jaar eerder met circus in aanraking 
gekomen in zijn studententijd. Het zijn de jaren 
van de acties tegen kernenergie en kernwapens, 
tegen het kappen van bomen in Amelisweerd, tegen 
de kortingen op de studentenbeurzen. Tijdens 
demonstraties wordt straattheater vaak gebruikt als 
middel om het protest kracht bij te zetten. 

Een aantal mensen dat elkaar uit de actiewereld 
kent, begint in Utrecht een acrobatiekclubje. Het 
zijn zo’n vijftien personen, waaronder René, Jopie 
Leenhouts en Peter van Dijk. Na drie weken oefenen 
krijgen ze al het verzoek ergens op te treden, en 
geheel in de sfeer van het latere Poehaa zeggen ze 
spontaan ‘ja’. Dus vertonen ze even later hun eerste 
acrobatiekkunsten. Dat gebeurt onder de naam 
Circus Jopie - niet toevallig nu nog steeds de naam 
van het Utrechtse jeugdcircus.
Daarna volgen meer optredens van het acroba-
tiekclubje, op plaatsen waar dat nodig is. Zoals op 
wijkfeesten of op Bevrijdingsdag. Met Margriet en 
enkele anderen haalt René het officiële acrobatiek-
diploma bij de Como Brothers.

Hilde Stuurman, 7 jaar, cursist

een mooie voorstelling gaan geven en dat er veel mensen komen kijken. Het mooiste vond ik dat we tijdens les op de trapeze het vogelnestje gingen doen. 

Ik heb ook al leren koorddansen en jongleren.
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Samen met Peter van Dijk doet René vervolgens zijn 
eerste clownsoptredens, zonder dat-ie veel weet 
van clownerie. Maar dát hij clown wil worden, is 
voor hem snel duidelijk. En dus gaat hij op zoek 
naar scholing. Circusopleidingen zijn er in die tijd 
echter amper. Er is Circus Elleboog in Amsterdam, 
dat veel met kinderen werkt, en in Arnhem bestaat 
dan nog de Nationale Circusschool van Joe Andy. 
Dat is vooral een technische opleiding voor mensen 
die circusartiest willen worden. René volgt daar een 
tijdje lessen, in de hoop te leren hoe hij clown kan 
worden. Dát leert hij daar niet, maar wel de basis 
van het jongleren, eenwielfietsen, koorddansen en 
kogellopen.

Ik ben zo’n tien jaar bij Poehaa geweest, als cursist, assistent, chauffeur, sjouwer, docent en artiest. Het mooie was dat er altijd
 wel weer een mouw aan te passen was als er iets niet 

mee was of iemand niet kwam opdagen. De eerste voorstellingen maakten we onder de naam Yanboul; ze
er tekenend, ook in goede zin. Dankzij Poehaa ben ik geen jongleur, 

maar acrobaat geworden. In eerste instantie vond ik dat lenige gedoe echt niets voor mij maar door een oefengroepje ben ik van gedachten veranderd. Later heb ik op een 

circustheaterdriedaagse van Poehaa mijn bovenpartner Ilse Beers ontmoet, waar ik nu al vijf jaar professioneel mee optreedt. M
arco van Zanten, 32 jaar, Circus Klomp
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Improviseren in  
het buurthuis

Margriet volgt in die tijd een opleiding aan de 
Academie voor Expressie door Woord en Gebaar 
- een opleiding voor docenten dramatisch vorming. 
Ze besluit die opleiding te gaan doen nadat ze in 
het Utrechtse buurthuis waar ze werkt, ervaring 
heeft opgedaan in het vormings- en welzijnswerk. 
Via haar komt ook René bij dat buurthuis bin-
nen en hij begint er met circuslessen aan kinde-

ren. Eigenlijk vanuit het niets, maar wel met veel 
enthousiasme. 
Materiaal is nog nauwelijks te krijgen; je kan in die 
tijd niet zo maar naar een circus- of speelgoedwin-
kel stappen om jongleermateriaal te kopen. “Mijn 
vader heeft nog ringen voor me gemaakt, gezaagd 
uit triplex en omwonden met gekleurd plakband”, 
herinnert René zich. “En als kegels gebruikten we 
de lege plastic flessen van Albert Heijn-afwasmid-
del. Die waren daar perfect voor.” Later kan hij via-
via een aantal zelfgemaakte eenwielers overnemen.
Het is allemaal nog behoorlijk improviseren en 
pionieren. Toch lukt het met kinderen uit een 
buurthuis een heuse voorstelling op te voeren in de 
achtertuin van die Utrechtse woongroep.  
Circus Poehaa is geboren.
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Circus á la Dario Fo
Vanuit het optreden en het welzijnswerk in het 
buurthuis groeit bij René de behoefte aan een gede-
gen opleiding. Dus begint ook hij, in deeltijd, aan 
de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar. 
Ondertussen gaat hij verder met het opzetten van 
circusprojecten, het geven van circuslessen en zijn 
clownsvoorstellingen. Samen met Margriet, Peter 
en Jopie richt hij in 1986 de Stichting Circus Poehaa 
op, om alle circusactiviteiten in onder te brengen.
Zijn afstuderen aan de academie sluit aan bij waar 
René in de praktijk al mee bezig is: de verbin-
ding maken tussen circus en de werkwijze van de 
beroemde theatermaker Dario Fo. Die maakte veel 
toneelstukken met mensen uit volkswijken. Dat 
was een politiek statement; Dario Fo gaf hen een 
stem en een manier om zich uit te drukken. René 
wil hetzelfde met circus bewerkstelligen en schrijft 
daarover een scriptie. 

Die visie krijgt een vervolg in Den Haag, waar 
Margriet intussen een baan heeft gevonden bij een 
stichting voor kunstzinnige vorming. Samen krijgen 
Margriet en René daar een jaar de tijd om de circus-
methode verder uit te werken en te ontwikkelen. 
Dat resulteert in de methode-Poehaa, beter bekend 
als Circus uit de Kist.
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Circus uit de Kist
Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de 
activiteiten van Circus Poehaa: de schoolprojecten. 
Honderden scholen hebben in de loop der jaren 
een van de circuskisten vol attributen gehuurd en 
bezoek gehad van medewerkers van Poehaa. Binnen 
één dag of tijdens een paar weken krijgen alle scho-
lieren een serie workshops waarbij veel circustech-
nieken voorbij komen. Daarna maken ze daar korte 
acts van en laten die aan elkaar en hun ouders zien 
tijdens een feestelijke voorstelling. De methode is 
zo ontwikkeld dat de begeleiding van het project 
veelal aan leerkrachten en ouders kan worden over-
gelaten. Die krijgen eerst een training van Poehaa 
en gaan daarna zelfstandig met de scholieren aan 
de slag. Deze aanpak vergroot de betrokkenheid 
van de hele school bij het project. Vaak begint  zo’n 
schoolproject met een voorstelling door Poehaa, 
waarin een aantal kinderen al direct meespeelt. 
Voor de afsluitende presentatie helpt Poehaa bij 
het bedenken van acts - korte verhaaltjes rond een 
circustechniek - en zorgt indien wenselijk voor licht, 
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geluid en kleding zodat de hele school kan schit-
teren in de piste.
Circus uit de Kist eindigt meestal in een mooi 
feest, maar volgens René draait het niet alleen om 
het resultaat. “Het procesmatige is veel belangrij-
ker. Samen met elkaar werk je ergens naar toe en 
iedereen raakt erbij betrokken”, legt hij uit. “Het 
leren jezelf presenteren speelt hierbij een centrale 
rol. Je laat aan elkaar zien wat je kan en komt in 
de schijnwerpers te staan. 
Kinderen geven aan hun 
presentatie een theatrale 
invulling, waarbij hun fan-
tasie en creativiteit wordt 
gestimuleerd.”
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Van Utrecht naar Arnhem: 
circus in de Mariënburg

Begin jaren negentig ontmoeten René en Margriet 
op een conferentie van Circus Elleboog enkele 
medewerkers van de Mariënburg, een creatief 
centrum in Arnhem. Zo ontstaat het idee in die stad 
een cursus aan te bieden met de combinatie van 
toneel, dans en circus. Zes lessen in elke disci-
pline, en als afsluiting een voorstelling. Die cursus 
gaat succesvol van start. In 1992 komt daar een 
aparte circuscursus voor jongeren bij. Ondertussen 
is René nog bezig met circusprojecten in onder 
meer Utrecht, Den Haag en Rhenen. In die laatste 
plaats loopt hij Marco van Zanten tegen het lijf. 
Samen treden ze op Oerol op, waar ze Jantelle de 
Nooy ontmoeten. Zowel Marco als Jantelle gaat 
daarna helpen met lesgeven bij de Mariënburg, 
en later komen daar ook Marja Goddijn, Elles de 
Vries en Heleen Sutmuller bij. Het aantal groe-
pen neemt toe, de circuscursussen worden steeds 
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beter gestructureerd. Ook wordt nadrukkelijker de 
verbinding met theater gemaakt, waarmee de term 
circustheater wordt geïntroduceerd. Daarbinnen 
is de techniek minder prominent en komt er meer 
ruimte voor spel, fantasie en het uiten van jezelf. De 
oudste groep jongeren, Duo Duplo, gaat dan voor 
het allereerst op tournee. Dat blijven ze de jaren 
daarna doen. Ze worden daarbij begeleid door een 
aantal ouders, zoals de latere stichtingsvoorzitter 
Hans van Dinteren en Ad Vlaar van de Nijmeegse 
Circuswinkel. Ook gaan alle leerlingen een paar 
dagen samen op kamp. Het circus groeit uit tot 
een enorm actieve en enthousiaste club en krijgt 
meer en meer een eigen plek binnen het creatieve 
cursuscentrum.

Dankzij Poehaa kan ik een hoop op technisch en theatraal gebied. Maar wat ik nog belang-
rijker vind, is dat ik een f jne plek heb gecreëerd in Arnhem. Ik ben zekerder geworden over het feit dat ik een buitenbeentje ben en heb daar vrede mee. Poehaa is voor iedereen.

Edwin Schulte, 21 jaar, cursist en docent
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Poehaa op eigen benen
Is het de te sterke positie van Poehaa binnen de 
Mariënburg? Of liggen interne ontwikkelingen, 
personele strubbelingen en de samenvoeging van 
Mariënburg en Stedelijke Muziekschool tot Het 
Domein ten grondslag aan het uit elkaar gaan van 
circus en creatief cursuscentrum?
In elk geval lopen de ambities van beiden na bijna 
tien jaar niet meer gelijk op. De directie wil het 
aantal circuslessen reduceren van negen naar drie, 
terwijl de belangstelling voor het circus juist elk 
jaar toeneemt. Daarmee wordt een breuk onvermij-
delijk.
Even lijkt dit ook het einde van circustheater-les-
sen in Arnhem te zijn, maar een aantal ouders zet 
er samen met docenten de schouders onder. Ze 
vormen een nieuw bestuur voor de Stichting Circus 
Poehaa, die een tijd een slapend bestaan heeft 
gekend, en gaan op zoek naar een nieuw onderko-
men. Dat wordt gevonden in het oude postkantoor 
aan de Driekoningenstraat, een pand dat jaren-
lang in gebruik is geweest als Posttheater. Kort 

De Mariënburg wilde van het circus af. ‘Circus is een B-kunst en past niet in ons prof el’, 
schreven ze eind maart 2001. Twee maanden later hadden we een programma, een gebouw, een 

groep docenten die twee jaar voor niets wilde werken en een bestuur. Als ik aan Poehaa denk, denk ik aan een groep bevlogen mensen die zich wil inzetten en vanuit een enorme betrok-
kenheid meedenkt. Die zich niet laat tegenhouden door welke tegenslag dan ook om hun 

ideaal te verwezenlijken. Hans van Dinteren, 50 jaar, voorzitter Stichting Circus Poehaa
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nadat dit theatertje verhuist naar het KAB-gebouw, 
trekt Poehaa erin. Daarmee is de zelfstandige 
Circustheaterschool Poehaa een feit.
In september 2001 gaan de eerste lessen hier van 
start. Eerst alleen voor kinderen en jongeren, vanaf 
2002 ook voor volwassenen. Het gebouw is sinds-
dien steeds beter ingericht als circusschool. In 
het begin wordt er nog les gegeven op een harde, 
koude, stenen vloer. Later wordt er een prachtige 
houten vloer aangebracht die veel geschikter is om 
te springen en te vallen. Ook wordt de zaal voorzien 
van deugdelijke trapezes, een oersterke koorddans-
installatie en vaste opstellingen voor theaterlicht en 
-geluid. In het halletje wordt een barretje ingericht, 
Chez Poehaa, dat soms ook door jongeren wordt 
gebruikt als ontmoetingsplek buiten de lessen om.

Poehaa is voor ons gezelligheid, een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar we vrienden 

hebben gemaakt, Mooie herinneringen zijn het circuskamp, les hebben in Park Sonsbeek,  

het eindoptreden na een jaar hard werken en met een oud supergeniaal hippie-busje 

naar een optreden rijden! 

Suzanna en Petra de Kruijf, 14 jaar, cursisten
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Rode rozen en koffie- 
met-een-koekje

Chez Poehaa is ook het visitekaartje van de circus-
school. Als je het pand binnenstapt, kom je gelijk 
in een warme, welkome sfeer, met veel rode rozen, 
fotolijstjes, lampjes, waxinelichtjes en gezellige 
kleedjes op tafel. Dat is typisch het werk van Marja. 
Als Poehaa ergens op een festival, kamp of project 
neerstrijkt en iedereen nog druk aan het sjouwen 
is, zorgt Marja er intussen voor dat de prachtige 
kitsch-schilderijtjes van huilende zigeunerkinderen 
aan de buitenkant van de circusbus worden opge-
hangen. Ze zet de kunstrozen in de vaas en kleedt 
het geheel aan met rode doeken en houten borden 
met de naam Poehaa erop. Zodat iedereen weet dat 
we er zijn. En daarna staat de koffie klaar. Met een 
koekje.
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Dé circustheaterschool  
van Gelderland

Inmiddels is Poehaa uitgebreid met een eigen leslo-
catie in Geldermalsen en Wageningen. Ook onder-
steunen we in de hele provincie circusinitiatieven, 
met mensen, materiaal, bijscholingen en adviezen. 
Daarmee mogen we ons met recht dé circustheater-
school van Gelderland noemen. De afgelopen jaren 
hebben er gemiddeld zo’n 250 mensen circusles 
bij Poehaa. Dat begint al met kleuters. De jongste 
groepen zijn al heel lang het domein van Marja. 
Hier wordt vaak de basis gelegd voor een lange 
deelname aan het circusgebeuren.
Er wordt lesgegeven aan groepen voor 5+, 7+, 9+, 
de Donders (11+), de Blixems (13+), Duo Duplo 
(15+) en Volwassenen (18+) op beginners- en gevor-
derden-niveau. Die krijgen wekelijks anderhalf tot 
twee uur les. Daarnaast kunnen ze meedoen aan 
de Open Werkplaats. In aanwezigheid van een van 
de docenten kan daar vrij worden geoefend in alle 
technieken die tijdens de lessen zijn behandeld. 
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De Werkplaats is ook de plek om een act voor een 
voorstelling verder uit te werken en onder de knie te 
krijgen. Dat geldt met name voor Donders, Blixems 
en Duo Duplo, de voorstellingsgroepen van Poehaa. 
Die werken elk cursusjaar toe naar een voorstelling 
die op meerdere plaatsen wordt gespeeld.

Ik vind het mooi dat Poehaa de sfeer uitstraalt van ‘wij maken het samen’. Als een reizende circusfamilie strij
ken ze 

jaarlijk
s neer op het veld van de jongerenmanifestatie Expedition 

van het Bisdom Utrecht in Zutphen, compleet met hond en kok. En vervolgens kent iedereen zijn taak en doet a
lles in een vrolijke sfeer van uitdaging en samenwerking. 

Ik zie hoe Poehaa op professionele wijze kinderen, tieners en jongeren begeleidt op weg naar zelfstandig uitgevoerde optred
ens met een spetterende uitstraling!

Elizabeth Binsbergen, 45 jaar, Jeugdwerkbureau Lava



circus poehaa vi jf  &  twintig jaar 20 c ircus met  lef,  zonder grote woorden

Kamperen in een 
blauw-gele circustent

Een van de vaste hoogtepunten van het cursus-
jaar is verder het Poehaa-kamp dat in mei of juni 
wordt gehouden op camping De Hooge Veluwe 
aan de rand van Arnhem. Poehaa is daar al jaren 
een welkome gast. Alle leerlingen en docenten van 
de circustheaterschool kamperen drie dagen in 
tenten en doen mee aan workshops, spelletjes en 
voorstellingen in de grote blauw-geel gestreepte 
circustent. Ouders gaan mee als begeleiders, er 
zijn verrassingsoptredens en andere campinggas-
ten komen regelmatig nieuwsgierig kijken naar de 
verrichtingen van Poehaa. Het kamp krijgt ieder 
jaar allerlei typetjes op bezoek. Zoals twee dieven 
die alle circusspullen meenemen, Otto de Ober, Ta 
en To en een heel gezelschap Vreemde Reizigers 
die ‘toevallig’ in de nabijheid is gestrand. Deze 
theatrale gasten geven elk kamp een eigen thema 
en sfeer mee.
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Circustheater als 
poëtisch medium 

De circustheaterschool heeft een traditie opge-
bouwd om met jonge, talentvolle amateurs pro-
ducties te maken vanuit hun eigen beleving. Vaak 
zijn die voorstellingen van Duo Duplo, Blixems en 
Donders opgehangen aan een historisch persoon 
of universeel verhaal. Zo gaat Odysseus over de reis 
naar het onbekende in confrontatie met jezelf. 
Assepoes draait om mooie en lelijke mensen en hoe 
jongeren tegen zichzelf aankijken, Leonardo is de 
verbeelding van wat zich in het hoofd van deze 
uitvinder en kunstenaar afspeelde.
Onder leiding van René (regie) en Marja (vormge-
ving) gaan de jongeren op zoek naar de betekenis 
van die thema’s voor zichzelf en de maatschap-
pij. Die zetten ze om in theatrale beelden, waarbij 
iedereen zijn eigen verhaal kan bedenken. En het 
publiek wordt geraakt door de energie en wilskracht 
waarmee deze ambitieuze spelers zichzelf laten 
zien.
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Tijdens het maken van de voorstellingen streven 
we naar een open spelhouding: zeg ‘ja’ tegen wat 
je wordt aangeboden; gebruik de spelenergie van 
de ander; leg niet te veel vast, het publiek en jij als 
speler verdienen het om elke situatie opnieuw aan 
te gaan en te beleven; neem jezelf serieus; neem 
het publiek serieus; speel met je humor; speel met 
je eigen bagage.
Circustechnisch is het de uit-
daging in deze producties 

een constant hoog niveau neer te zetten. Zoals een 
tango met zes eenwielers, passing met zes of meer 
jongleerclubs, stylistisch trapezewerk, ambachte-
lijke acrobatiek, verrassend maskerspel en dynami-
sche groepsdans. 
Veel jongeren in onze voorstellingsgroepen zijn 
al meer dan vijf jaar aan de circustheaterschool 

verbonden. Zij zijn onze ambas-
sadeurs richting het 

publiek.
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Ik hoop dat Poehaa over vijf jaar nog steeds

springlevend is, bruist van de energie en zich blijft onderscheiden om voor

de kwetsbare Arnhemse jeugd een spannende piste te zijn waar ze kunnen optreden.   

Alfred de Wit, 43 jaar, basisschool Het Mozaïek

Zelfvertrouwen door  
‘sociaal circus’

Circus is leuk, spannend, sierlijk, kleurrijk, avon-
tuurlijk, verrassend, ontroerend. En het is univer-
seel, van alle tijden en alle landen. Iedereen kan er 
iets mee en herkent zich erin. Juist daarom is het zo 
geschikt om te gebruiken bij kinderen met allerlei 
achtergronden en van alle culturen, die maatschap-
pelijk in de verdrukking dreigen te komen of in een 
achterstandspositie zitten. Dan spreken we over 
‘sociaal circus’. Jezelf leren presenteren, het vergro-
ten van het zelfvertrouwen, het verbeteren van de 
motoriek, het komt allemaal aan bod.
Het grote voordeel van circustheater is dat het zo 
veelzijdig is. Voor vrijwel iedereen is er wel een 
techniek te vinden waarvan je binnen korte tijd 
de basisbeginselen onder de knie kan krijgen. 
Natuurlijk kost het jarenlang trainen om een 

echte artiest te worden, maar met een paar dagen 
oefenen kan je al iets laten zien, al is dat nog maar 
heel klein. Daardoor is de drempel om op te treden 
laag;  iedereen krijgt met circustheater de kans 
de piste te betreden, te laten zien wat die kan en 
daarvoor applaus te ontvangen. Het krijgen van 
die waardering geeft zelfvertrouwen, een positiever 
zelfbeeld, het laat je groeien en zelfverzekerder de 
wereld tegemoet treden. Circustheater krijgt zo een 
maatschappelijke betekenis.
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Poehaa op locatie
Circus Poehaa is twintig jaar geleden ontstaan 
vanuit het vormingswerk, en naast de circustheater-
school is die tak altijd stevig blijven bestaan. Er zijn 
door de jaren heen dan ook veel cursussen gegeven 
in buurthuizen. Ook organiseren we projecten in 
het kader van de Verlengde Schooldag. Die zijn met 
name gericht op kinderen in achterstandswijken, 
die zo een alternatief krijgen aangeboden als activi-
teit in hun vrije tijd. Op een aantal scholen krijgen 
ze, na schooltijd, wekelijks een circusles. Die is 
niet zo zeer gericht op de techniek maar meer op 
de sociale kanten van circus: samenwerken, respect 
voor elkaar, jezelf leren presenteren, stimuleren van 
de fantasie en actief bewegen.
Daarnaast doen we veel korte en langere projecten 
op scholen en worden we ook door allerlei bedrijven 
en instellingen gevraagd om workshops, trainingen 
en voorstellingen te geven. Dan komen we met een 
bus vol spullen aanrijden, en maken we er in korte 
tijd een feest van.
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Die trainingen met leerkrachten, tijdens de schoolprojecten die ik met Poehaa deed, 

waren altijd lachen. Keurige juffen op pantykousjes, overmoedige meesters die meteen van 

een rol-ton afsmakten, giechelende onderwijzeressen die hun ‘superact’ presenteerden, 

dat zijn mijn mooiste herinneringen.   Ineke Blom, 49 jaar, oud-consulente Edu-Art Gelderland

Waar Poehaa is, is het feest
Circus is geen kunstje dat je alleen ‘droog’ kunt 
oefenen, je hebt er ook publiek voor nodig. 
Optredens op straat, het spelen van voorstellingen 
door onze jongerengroepen en gastoptredens bij 
evenementen zijn daarom vast onderdeel van het 
jaarprogramma. Bovendien is dat erg leuk om 
te doen; we hebben er zelf veel plezier in want 
waar Poehaa is, is het feest. Koninginnedag, 
Bevrijdingsdag, Rijnfestijn, Sonsbeek Theater 

Avenue, buurtfeest Thialf, de Sinterklaasoptocht, 
wij zijn er bij. Op het NIVON-kamp met Pinksteren 
in Eerbeek is Poehaa al jaren van de partij met voor-
stellingen en workshops, tijdens de jongerendag 
van het Bisdom Utrecht in Zutphen is het vaste prik 
dat we circusworkshops geven aan ruim duizend(!) 
jongeren. En in het najaar brengen we kasteel 
Loevestein tot leven.
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Van je hobby je beroep maken
Poehaa is geen artiestenopleiding, wel een kweek-
vijver voor mensen met talent. Die stimuleren we 
eerder richting het circusdocentschap dan naar 
de circuspiste, hoewel sommigen daar ook prima 
terecht zijn gekomen. In de loop der jaren is Circus 
Poehaa dan ook voor een aantal mensen de opstap 
geweest zich professioneel met circustheater bezig 
te gaan houden. Sommigen hebben de circusschool 
in Brussel bezocht of docentenopleidingen gevolgd 
aan circusscholen in Keulen en Leuven. Anderen 
zijn naar de toneelschool gegaan of hebben een 
andere artistieke richting gekozen, zoals beeldende 
kunst. Hun liefde voor het circusvak brengen ze 
op verschillende manieren tot uiting. Zo treden 
oud-leerlingen Marco van Zanten en Ilse Beers 
al jaren in binnen- en buitenland op als Circus 
Klomp. Frodo Singer heeft de toneelschool doorlo-
pen, treedt op met zijn eigen one-man-shows en is 
docent bij Poehaa. Nanda Soppe en Edwin Schulte 
zijn voorbeelden van de andere weg. Echte doeners 
die gewoon aan de slag gingen. Ze begonnen als 
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cursist bij Poehaa, maar deden als assistent of peer-
teacher ervaring op in het lesgeven. Ondertussen 
volgden ze de vooropleiding van Poehaa en de 
opleiding in Leuven. Na de volwassenencursus en 
Duo Duplo zijn ze zelf les gaan geven in het circus-
veld.
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De wereld is groter
De piste van Poehaa houdt niet op bij de provin-
ciegrens van Gelderland, en ook niet aan de rand 
van Nederland. Zo maakt Poehaa deel uit van het 
Nederlandse netwerk Circomundo, dat probeert de 
kwaliteit van de jeugdcircussen verder te ontwik-
kelen. 
Ook gaat Poehaa de grens over. Er zijn optredens 
gedaan in Duitsland en Frankrijk (onder meer 
tijdens tournees van Duo Duplo), en er zijn goede 
contacten met Circus VLO, een samenwerkingsver-
band van het Belgische jeugdcircus. 
Buiten Europa zijn er contacten met een groep 
uit Peru en Poehaa ondersteunt de oprichting 
van een jeugdcircus in Honduras. Maarten Reith, 
cursist bij de volwassenengroep, is twee keer naar 
de Hondurese hoofdstad Tegucigalpa geweest om 
daar jongeren uit een achterstandswijk circusles 
te geven. Ook trad hij met zijn clownsact op voor 
straatkinderen. Poehaa staat hem bij met advies en 
heeft een hoeveelheid tweedehands circusmateriaal 
geschonken waarmee de jongeren aan de slag zijn 

Ik denk vooral aan de glunderende kindergezichten, de verbaasde en ontroerde 

ouders, de gestresste maar enthousiaste leerkrachten. Dankzij de circusprojecten van 

Poehaa die ik op basisscholen heb begeleid, heb ik een circustic gekregen!

Eddy Melenhorst, 54 jaar, Edu-Art Gelderland
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gegaan. Meedoen aan het circus betekent voor hen 
een alternatief voor de gewelddadige jeugdbendes 
waartoe veel jongeren zich aangetrokken voelen. En 
net als in Nederland krijgen de Hondurese jongeren 
meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld 
wanneer ze applaus ontvangen voor hun optredens 
met circuskunsten. Poehaa hoopt in de toekomst 
een uitwisseling met jongeren uit Honduras of 
Peru op te zetten, zodat ze naar Nederland kun-
nen komen om op te treden en circuservaring op te 
doen.
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Poehaa groeit dankzij veel mensen
Circus Poehaa wordt steeds professioneler en bij die groei hoort ook een splitsing tussen de artistieke en 
zakelijke leiding. Daarom heeft René Hildesheim in april 2006 een deel van zijn taken overgedragen aan 
Margriet van Galen, die als directeur de zakelijke leiding over Circus Poehaa gaat voeren.

Circus Poehaa werkt(e) met veel plezier samen met onder meer de Arnhemse organisaties 
Bouwspeelplaats Thialf, buurthuis De Lommerd, M-Art, Bureau LAVA, basisschool ‘t Mozaïek, Mozaïek 
College, Volkshuisvesting, Bureau Paul Wijtvliet, Stichting Park Open, Sinterklaascomité, Rijnfestijn, 
Kampeercentrum de Hoge Veluwe, Jeugdtheaterplatform Arnhem en de Vrienden van Circus Poehaa. 
En verder met de Circuswinkel Nijmegen, Stichting Onderwijs en Milieu Nijmegen, 5 Mei Comité 
Wageningen, Stichting Capriool, Stichting WHAA, Circomundo, NIVON Pinksterkamp, Stichting 
Loevestein Bewoond en vele andere maatschappelijke organisaties, scholen en buurthuizen.  

Poehaa heeft zich afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot wat het nu is dankzij veel enthousiaste docen-
ten, medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers en stagiaires. Korter of langer aan de circusschool verbonden, 
hebben ze daar allemaal een bijdrage aan geleverd. Dus dankjewel Cissy van Amersfoort, Hans-Peter Baars, 
Ilse Beers, Fabienne Belleflamme, Frans Bergisch, Robert Bouwman, Michel van der Breggen, Anique de Bruin, 
Hans van Dinteren, Jaap en Roelien van Eck, Margriet van Galen, Lies Gehring, Marja Goddijn, Hanneke Gordijn, 
Arjan de Graaf, Manja de Haas, Stef van Halen, Peter Hamersma, Dario en René Hildesheim, Marco en Marjan 
Holmer, Ria Jacobs, Frans Kleene, Renee de Koning, Ilon Lodewijks, Lucy Löscher, Tomas Middelweerd, Jantelle de 
Nooy, Janneke Olthof, Wilma Plaschek, Jessica Putting, Sylvia Regenboog, Maarten Reith, Lotte Rogier, Edwin Schulte, 
Frodo Singer, Harm, Nanda en Theo Soppe, Heleen Sutmuller, Johan en Maikel Veerman, Siebert Vlaar, Tobit van Vliet, 
Melchior Vonk, Erik Vos, Monique van Vreeden, Elles de Vries, Stefke de Wit, Marco van Zanten en Gerbrand Zijlema.  
En verder alle andere vrijwilligers, ouders, stagiaires en cursisten van Circus Poehaa!



Het prille begin van de jubileumvoorstelling

Ik zocht een begin van een voorstelling waarin we deze verjaardag gaan vieren. 

En mijn gedachten brachten me terug naar het spel van lang geleden. 

Misschien stroomt het dan toch in het bloed? Zo lijkt het in de verhalen van mijn vader over zijn familie. Ook 

zij reisden immers in een lange karavaan van dorp tot dorp, met wagens, karren en paarden. Zo onderweg 

leerden ze hun vaardigheden en hun ambacht, het verkopen, het sjacheren, het onderhandelen, het maken 

van de grappen en het maken van plezier. 

Dat verlangen om te spelen, ik zie het steeds terug in de huidige leerlingen van de circustheaterschool. Soms is 

het de magie van de motorische uitdaging, de trapeze, het jongleren. Meestal is het durven om jezelf te laten 

zien, je emoties uit te spelen, een clown te zijn; het uitdrukken van een verstilling, een type, een grol, of de 

kunst van het niets doen. 

De mens staat centraal in het spel van het circustheater. Misschien moet ik wel teruggaan naar Philip Astley, 

de vader van het klassieke circus. Hij bedacht in 1769 een spektakelvorm met paarden in arena’s, waaruit 

de zilte geur opsteeg die anno 2006 nog steeds jongens en meisjes bedwelmt.

Maar ook hij staat niet aan het begin van het circusspel, want de spelers van de commedia del arte vermaak-

ten toen al minstens twee eeuwen lang het volk. Voor hen was er de komedie, de Romeinse fabel, de Griekse 

klucht. De kostuums zijn lompen, de maskers worden slijk. En voor ik het weet sta ik weer bij Adam en Eva.

Nu wist ik het zeker: zoeken naar voorbeelden heeft geen zin, alleen het spelen zelf heeft zin.
René Hildesheim


