Hetty Paërl
Een hommage

Hetty Paërl met Gašparko, marionet van Anton Anderle (Banská Bystrica, Slowakije). Foto: Otto van der Mieden (2011).

Hetty Paërl

Hommage aan Hetty Paërl (16 juni 1931 – 28 mei 2020)
Jarenlang deed Hetty onderzoek naar de oorsprong van het Europese volkspoppenspel. Met name de Napolitaanse Pulcinella en de oud-Hollandse Jan Klaassenfiguur
hadden haar belangstelling.
Met grote dankbaarheid mocht het Poppenspe(e)lmuseum een twintigtal jaren
gebruik maken van Hetty’s enorme kennis, inzet en creativiteit. De Nederlandse
Vereniging voor het Poppenspel (NVP) eerde haar in 2011 met de NVP-UNIMA
erespeld. Op 30 mei 2016 werd zij door de Union Internationale de la Marionnette/Wereldorganisatie van poppenspelers (UNIMA) benoemd tot erelid/
Honorary member of UNIMA.
Wij wensen jullie goede herinneringen en veel lees- en kijkplezier.
Curriculum vitae Hetty Paërl (Engelstalig)
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/cvhettypaerl.pdf
Beeldend kunstenaar en auteur
Voor het Poppenspe(e)lmuseum realiseerde zij als beeldend kunstenaar diverse
illustraties, briefkaarten, posters, schilderwerk en objecten. Als auteur publiceerden wij van haar hand tientallen artikelen en bijzondere – educatieve – uitgaven.
Een overzicht (een keuze):
Handschriftelijk noteren. Hetty Paërl 80 jaar
Interview door Maria Simons en Otto van der Mieden. Een overzicht van haar
leven en werk met bronvermeldingen en boektitels.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak185a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak185d.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet52e.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HandschriftelijknoterenI.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HandschriftelijknoterenII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HandschriftelijknoterenIII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HandschriftelijknoterenIV.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HandschriftelijknoterenV.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HandschriftelijknoterenVI.pdf
Poppenspe(e)lkwartetspel – Heb jij voor mij de baby van Katrijn?
Kwartetspelkaarten (16 x 4) over het internationale volkspoppentheater,
een cadeau- en duivelskaart en een spelwijzer.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet114e.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet04.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet13.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet13bijlage.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak32a.pdf
Poppenspe(e)lganzenbord
Jan Klaassen, Katrijn, de baby, de agent, het monster, de beul en Pierlala.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet67.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet67bijlage.pdf

Oud-Hollandse poppenkastscènes: poster (meertalig)
Jan Klaassen, Katrijn, de baby, de generaal, de beul en de Dood.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamflet48a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamflet48b.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamflet48c.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamflet48d.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet48e.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet48ebijlage.pdf

Zelfportret met Pulcinella-masker, acrylverf op doek (2008).

Jan Klaassen aan touwtjes: poster (meertalig)
Jan Klaassen, Katrijn, baby’s, vlinders, lang-kortman, de Dood en Dikke Jans.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet68a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet68b.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet68c.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet68d.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet68ebijlage.pdf
Het gezicht van Jan Klaassen (publicaties)
Poppenspeltechnieken en de geschiedenis van het (volks)poppenspel in Nederland.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HetgezichtvanjanklaassenI.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HetgezichtvanjanklaassenII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HetgezichtvanjanklaassenIII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/HetgezichtHPOvdM.pdf
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/blinden/CD_totaal.mp3 (audio)
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=*#recordId=2.17
1257&srchDb=2_ALLESBEHALVE (audio digitaal daisy en braille)
Das Gesicht von Jan Klaassen (publicatie)
Poppenspeltechnieken en de geschiedenis van het (volks)poppenspel in Nederland.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DasGesicht1-6.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DasGesicht7-11.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DasGesicht12-17.pdf
De levensloop van Jan Klaassen: strip (meertalig)
Naar het prentenboek ‘Het leven van Jan Klaassen verteld aan de
Nederlandsche jeugd’ van J. Schenkman (1859).
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak30a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak30b.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Pdf/Doepak30c.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Pdf/Doepak30d.pdf
Poppenspe(e)lpastiche: kartonnen tafeltheaters – expositie (meertalig)
Serie van 34 theatertjes met afbeeldingen van het poppentheater uit Europa en Azië.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet53.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet53I.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet53II.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet53III.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet53IV.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet86a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet86b.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet86c.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet86d.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Pdf/Pamflet134e.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/puppetrypastichepopmusI.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/PuppetrypastichepopmusII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/puppetrypastichepopmusIII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak49a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/doepak50a.pdf

Theater van de pupi
Stangpoppentheater uit Napels en Sicilië.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet59.pdf
Hänneschentheater
Stokpoppenspel uit Keulen met Bärbelchen, Hänneschen en Schnäuzerkowski.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak34a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/doepak34d.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak47a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak48a.pdf
Pulcinella
Een Napolitaanse clown.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet16.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamflet22.pdf

Pastichetheater ‘Het leven van Jan Klaassen’, naar de omslag van een prentenboek van J. Schenkman (2003).

Dupák
Stang- en trucpop: Jan Klaassen.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak39a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak109a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak112a.pdf
Anton Anderle
Slowaakse poppenspeler.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet130a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet131.pdf
Poppenspe(e)lmuseumplacemat
Drink- en eetlustige Europese volkspoppentheaterfiguren.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/posterXII.pdf

Briefkaart: ontmoeting van Arlecchino, Pinocchio en Pulcinella in het poppentheater (1998).

Poppentheaterstrips
Orlando Furioso, De Leeuw van Vlaanderen, Guignol en Guillaume, Pulcinella,
Jan Klaassenspel, Jan Klaassen aan touwtjes, oud-Hollandse poppenkastscènes.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet141e.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXV.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXVI.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXVII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXVIII.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXIX.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXX.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/DoepakXXXI.pdf
Portretten van Maria Simons en Otto van der Mieden
Handpoppen: Pulcinella, Guignol, Katrijn, diender en clown.
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak120a.pdf
https://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Doepak152a.pdf

Hetty Paërl in haar achtertuin. Foto: Otto van der Mieden (Amsterdam, 2011).

Elsevier weekblad, nummer 26 (27 juni 2020).

De Volkskrant (dinsdag 23 juni 2020).

OvdM POPMUS, Vorchten 9 juli 2020

Briefkaart: dupák in de gedaante van de oud-Hollandse Jan Klaassen (1994). Illustratie naar een trucpopfiguur
van de Slowaakse stangpoppenspeler Anton Anderle (1944-2008). Collectie: Poppenspe(e)lmuseum.
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