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Beste wensen: een nieuw jaar Best wishes: a new year
Mr Punch is in de zeventiende eeuw ontstaan. Hij is de komische
hoofdfiguur in de Engelse volkspoppenkast met handpoppen.
Punch heeft een bochel, een bolle buik, een grote rode neus en
kin en draagt een bont pak. Op zijn hoofd zit een puntmuts met
een kerstbel. Hij is niet op zijn mondje gevallen en zit vol humor.

Mr Punch, who originated in the seventeenth century, is the
principal figure of English folk puppet theatre with hand puppets.
He is a hunchback with a potbelly and a large ‘boozy nose’, who
wears a colourful suit. A pointed cap with a Christmas bell sits on
his head. Punch has a way with words and a good sense of humour.

Wil je meer te weten komen over (volks)poppenkastfiguren? Raadpleeg het poppentheater-abc op een van onze websites: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl,
www.poppenspelmuseum.nl of www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2. Tekst: Otto van der Mieden © (2012). Illustratie: Elsje Zwart ©,
Haarlem (2012). Deze publicatie op internet: klik op de vet gezette woorden voor hyperlinks. Applaus!
Would you like to learn even more about folk and mainstream puppetry figures? Then refer to our multi-language websites: www.poppenspelmuseum.nl or
www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2. Text: Otto van der Mieden © (2012). Illustration: Elsje Zwart ©, Haarlem (2012). Digital publication
on www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl: click on the bold words for hyperlinks. Have lots of fun viewing and reading. Applause!
Doepak is een educatieve uitgave over het (volks)poppentheater voor jong en oud. In deze kruimelkrant en -krabbel lees je wat er allemaal te doen is in het Poppenspe(e)lmuseum. Doepak est une publication éducative
en langue néerlandaise qui donne beaucoup d’informations sur les coulisses du théâtre de marionnettes populaire. Doepak ist eine Zeitung für Jung und Alt über das (Volks)Puppentheater. Doepak is a cheerful, educational and colourful Dutch-language newsletter packed with background information about folk and mainstream puppet theatre. Doepak presents some unusual theatre forms, far beyond the confines of our own fantasy!
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