
Recensie quotes Eet je bord leeg: 

Theaterkrant: 

Jipski wil niet eten. Wat Momski en Popski ook proberen, het eten eindigt steevast op het hoofd van 

Popski, tot groot genoegen van de kinderen in het publiek. 

Het leidt tot absurde scènes met levensgrote etenswaren: een pepertje en twee slablaadjes vormen 

een K-popgroep en de spaghetti verandert in rasta-pasta. De kostuums (ontworpen door Jorine van 

Beek), van grote komkommerpakken tot spekkies, roepen veel gelach op uit de zaal, met als 

hoogtepunt een rollade die opvoedingsadvies geeft en wel erg veel wegheeft van ‘Supernanny’ Jo. 

De hele voorstelling wordt gespeeld in ‘Gibberish’, gebrabbel met wel wat herkenbare klanken, maar 

geen echte woorden. Het geeft de voorstelling een soort ‘Pingu-effect’: hoewel je de acteurs niet kan 

verstaan, weet je precies wat ze zeggen. Het is een slimme en grappige manier om wel te spreken, 

maar toch vooral de focus te leggen op de niet-talige aspecten. 

Niet alleen taal, maar ook gender blijft een ambigu aspect in de voorstelling: Momski, gespeeld door 
Anil Jagdewsing, is een moeder met een baard en van Jipski (Denise Aznam) is niet duidelijk of ze 
een jongen of meisje is. Het geeft de voorstelling een speelsheid die je ook in kinderspel terugziet en 
die goed aanslaat bij de kleuters in de zaal. 

Paul Knieriem regisseert een vrolijke chaos met veel herkenbare aspecten uit het gezinsleven: 

eettafeltrucs zoals ‘het vliegtuigje’ worden hier nét even uitvergroot. 

Het Parool: 

Anders dan de titel doet vermoeden is het geen opvoedkundig theater voor moeilijke eters, maar een 
dwaze komedie waarin het eten tot leven komt. 
 
Denise Aznam, Ian Bok en Anil Jagdewsing spelen een (prettig etnisch- en genderambigu) gezinnetje, 
met Aznam als de eet-onwillige kleuter Jipski die elk nieuw bord dat wordt opgediend afwijst en op het 
hoofd van een van de ouders deponeert. De drie praten een raar eigen taaltje dat heel grappig is, 
omdat je het nog net een beetje kunt volgen.  
 
Decorontwerper Sasha Zwiers maakte prachtig nepeten - rode pepers, steaks, komkommers en peren 
- dat tegelijk aantrekkelijk en afstotend is. (De worstjes werden door het publiek duidelijk veel 
appetijtelijker gevonden dan de groenten.) 
 
Het is, kortom, leuk anarchistisch theater met acteurs die zichzelf vol overgave voor paal zetten.  
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De Toneelmakerij weet duidelijk hoe ze de aandacht van de kinderen moeten krijgen en op 

begrijpbare wijze een onderwerp aan moeten snijden, waar veel kinderen en ouders bekend mee zijn. 

Met deze voorstelling raken ze de juiste snaar bij kinderen en ouders en maken het onderwerp heel 

bespreekbaar. 

De drie acteurs weten vanaf de eerste minuut de aandacht bij de kinderen te vast te houden, ze zijn 

komisch, ontroeren, maar vooral de grappige brabbel taal heeft de aandacht van de kinderen. Ze 

roepen geregeld, wat zegt hij nu en soms verstaan zij wel wat de ouders helemaal niet verstaan. De 

voorstelling is dan niet alleen maar plezier, hij is ook leerzaam en zet de kinderen aan het denken. 

De Volkskrant ⭐⭐⭐⭐  

“Alles wordt hilarisch uitvergroot, rond die kleine eettafel” 



 

 


