
 

Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief IIa 
Informatie over onze internationale poppen-, figuren- en objecttheatercollectie, publicaties en activiteiten 

Welkom, website, wetenswaardigheden en verwennerijen 
 

 
Vorchten, zomaar een museumdag 

 
BBBBeste poppentheatervriend(in), 
 

   Graag nodigen we je (wederom) uit voor een persoonlijk of virtueel bezoek aan het Poppenspe(e)lmuseum. 
 

NNNNieuws (een greep uit de collectie) 

   Op onze website www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl zijn via Nieuws onze recentste aanwinsten te bewon-
deren. Zo vind je daar het omstreeks 1960 verschenen bouwpakket ‘Een Poppentheater. Klaar om te bouwen  
en te spelen’. Het ontwerp is van Alfons van Heusden. Ook is op de site een postzegel van Zentrum Paul Klee 
in Bern te zien (2006). 
   Op de enveloppe van Post Slovensko ‘Indonesia, Slovak’ (2006-2007) kun je onder andere wayang goleks  
ontdekken en een karakteristiek portret van de op 16 mei 2008 overleden Slowaakse marionetten- en stang-
poppenspeler Anton Anderle. In zijn hand houdt hij zijn zo geliefde Gašparko. 
 

PPPPamfletten (nieuwe uitgaven, zie website) 
   ‘Poppenspe(e)lpastiche: spel van illusie en werkelijkheid’ is de titel van een van onze thema-exposities en het 
geïllustreerde Poppenspe(e)lmuseumpamflet nr. 53. De tentoonstelling en het pamflet behandelen een dertigtal 
onderwerpen op het gebied van het internationale (volks)poppenspel. Een bundeling van de door Hetty Paërl en 
ondergetekende geschreven tentoonstellingsteksten is er ook in het Duits. 
   Voor de serie Poppenspe(e)lpastichetheatertjes heeft Hetty ‘Clown met de brede oren’ gemaakt. Het kartonnen 
poppenkastje is geïnspireerd op de ‘Breitohrclown’ van Paul Klee. Hij maakte deze handpop in de jaren twintig 
voor zijn zoon Felix. De nar en andere replica’s, waaronder ‘Herr und Frau Tod’ en de ‘Zündholzschachtelgeist’ 
(de Luciferdoosjesgeest), zijn opgenomen in onze collectie. De vijf figuren worden als bouwpakket uitgegeven 
door formfalt produktdesign in Berlijn. Voor het Poppenspe(e)lmuseum zijn ze door Hetty Paërl in elkaar gezet. 
 

DDDDoepak (educatie, zie website) 
   Met de naam Doepak – de fonetische weergave van het Tsjechische woord dupák – refereren wij aan de werk-
woordvormen ‘doen’ en ‘pakken’. Een dupák is een stang- en trucpop. Met de woorden doe en pak wordt de 
lezer in onze educatieve DoEPAKkruimelkranten en -krabbels aangespoord tot zelfwerkzaamheid. De door 
Hetty Paërl gemaakte dupákillustratie gebruiken wij als beeldmerk voor deze uitgaven voor jong en oud. 
De vaak meertalige ‘krabbels’ zijn ook als pdf-bestand gepubliceerd. Via een klik op Doepak zijn diverse 
kruimelkrantkrabbels op de website te bekijken en uit te printen. 
   Doepak nr. 39a, b, c en d, ‘Een springende Dupák’, is een eerbetoon aan Anton Anderle. Het is beschikbaar 
in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Afgebeeld is een dupák in de gedaante van een oud-Hollandse 
Jan Klaassen. Anton vervaardigde hem in 1993 speciaal voor het Poppenspe(e)lmuseum. 
   Doepak nr. 109a en d laat zien hoe je een dupákdoosje kunt maken. Een grappige dupákflessenhalsversiering 
is te vinden in Doepak nr. 112a en d. Over ‘Filatelie’ gaat Doepak nr. 40. Het toont figuren in verschillende 
volkspoppentheatertechnieken. 
   Over de Duits-Zwitserse beeldend kunstenaar Paul Klee (1879-1940) en de door hem gemaakte handpoppen 
verschenen Doepak nr. 117a, c, d en 125. 
   Doepak nr. 129a en d geeft wijnliefhebbers de gelegenheid Jan-en-Katrijnetiketten uit te printen.  
Voor lekkerbekken is er ‘Broodpudding met pukkeltjes’. Klik voor ‘Het toetje van Jan’ op Doepak nr. 42.  
   Aan de hand van Doepak nr. 68 kun je het museum voordelig bezoeken. Applaus! 
 

CCCContact 
   Heb je vragen, opmerkingen of suggesties: vul via Contact het websiteformulier in.  
Al de genoemde uitgaven – en nog heel veel meer – zijn in de museumwinkel verkrijgbaar. 
   Wij hopen je spoedig (weer) eens te mogen begroeten. 
 

VVVVriendelijke groet, 

 
Otto van der Mieden 
directeur-conservator 
 
IIIIllustratie dupákfiguur: Hetty Paërl © (1994). Tekst: OvdM © (2008). 
Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief IIa: Nederlandstalige versie. 
Puppetry Museum Newsletter IId: Engelstalige versie. 
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