Tekenfilm Jippe hoopt de Limburgse kinderharten teveroveren
Door Niels Klaassen

M EDIA „We hopen over vijf jaar net
zo goed te zijn als de animatieseries
in de VS en Canada. Misschien wel
beter.” Producent en regisseur Peter
Joosten heeft duidelijk ambities
met de eerste regionale
animatieserie in Nederland. De
eerste twee afleveringen werden
gisteren vertoond in het Limburgs
Museum in Venlo.

Het wat dommige, lieve karakter
Jippe bezoekt in de dertien
afleveringen verschillende
Limburgse locaties. De première
van de eerste twee delen stemmen
vrolijk. Op
Sesamstraat/Klokhuisachtige wijze

Van Jippe, het populaire karakter uit de ‘Kinjerkraom’ van regionale
omroep L1, wordt een animatieserie gemaakt. Het worden dertien
afleveringen van elk zes minuten, waarbij Jippe de Limburgse kinderen op
geheel eigen wijze laat kennismaken met Limburg.

wordt de kijker bediend met wijze
lessen, geheugenoefeningen en
Limburgs cultureel erfgoed. Zo gaat
Jippe in de tweede aflevering op
bezoek bij d’r Joep, een Kerkraadse
‘koempel’ die nog steeds denkt dat
hij in de mijnen aan het werk is.
Jippe leert hem echter dat hij in een
museum woont waar de
industriegeschiedenis van Kerkrade
te zien is. Uiteraard niet toevallig is
dit museum het Industrion,

participant en sponsor van de serie.
Deze subtiele, maar duidelijk
aanwezige reclame belemmert de
verhaallijn of plot niet: het
versterkt hem eerder. Hoewel de
kwaliteit niet kan tippen aan de
animatiefilms van Dreamworks en
Disney, is het – zeker voor kinderen
– prima gemaakt. Jippe beleeft de
meest bizarre avonturen, maar
nooit zonder moralistische
boodschap. Zo sluit Jippe in de

tweede aflevering af met een
domme fout: hij steekt een draad in
het stopcontact en wordt
onmiddellijk geëlektrocuteerd. Dit
alles wordt weliswaar op
kindvriendelijke wijze uitgebeeld,
maar de jeugdige kijker is meteen
gewaarschuwd is: wees voorzichtig
met stroom!
Joosten verwacht dat de
animatieserie ook buiten Limburg

op voldoende respons kan
rekenen. Ze vermoeden dat de
educatieve kinderreeks ook in het
Nederlands nagesynchroniseerd
zal worden. „De kansen van
animatieseries worden
tegenwoordig onderschat.
Onderzoek wijst uit dat Nederland
achterloopt bij de wereldwijde
opmars. Limburg loopt dus voor.”
PJP-film produceert de tekenfilm,
onder meer met ondersteuning
van de participerende bedrijven
en de provincie Limburg. Zo
komen de participanten aan bod
in elke aflevering. Bedrijven die
meewerken aan de tekenfilm zijn
onder meer DSM, Rabobank en
Rijkswaterstaat.

