
 

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

Welkom, website, wetenswaardigheden en verwennerijen 
 

 

NNNNieuws (recente aanwinsten en extra wetenswaardigheden) 

   Op de website www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl vind je onder Nieuws en via de Nieuwsbrieven informatie over 
een aantal recente aanwinsten. Films, documentatie en boektitels kunnen op verzoek in het museum vertoond en geraad- 
pleegd worden. Onze eigen uitgaven, zoals lesbrieven en briefkaarten, zijn in de museumwinkel verkrijgbaar. 
 

AAAAanwinsten (een greep uit de collectie) 
- ‘NIVEA Poppenkast’: papieren theater met diverse figuren en spelteksten. 
   Impressum (impr.): Beiersdorf N.V. (Amsterdam/Hilversum, omstreeks 1955). 
- ‘Wayang Revolusi’: speelset wayang-kulitfiguren en een speelscherm. ‘Wayang Ramayana’: 16 kulitfiguren. 
   Kunstenaar: dalang/poppenmaker Ki Ledjar Soebroto (Yogyakarta, 2009). 
 

BBBBibliotheek (literatuur en dvd’s, een willekeurig aanbod) 
- ‘Informatiebeleidsplan en digitaliseringsplan Poppenspe(e)lmuseum’ (Vorchten, 2009). 
- ‘De boom op het dak. Verdiepingen in het figurentheatererfgoed’. Auteur/impr.: Simon Smessaert en Roel Daenen 
   – Faro (Brussel, 2009). 
- ‘Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette’. Impr.: Unima (Montpellier, 2009). 
- ‘Craig et la marionnette’. Auteur/impr.: Patrick Le Bœuf – Actes Sud/Bibliothèque nationale de France (2009). 
- ‘Alexander Calder. Les années parisiennes 1926-1933)’. Impr.: Éditions du Centre Pompidou (Paris, 2009). 
- ‘Wayang Revolusi - Agresi Militer Belanda 2’ (dvd, 22 min.): computeranimatiefilm toont met wayang-kulitfiguren 
   de gebeurtenissen die eind 1949 leidden tot de soevereiniteit van Indonesië. Kunstenaar/impr.: Ananto Wicaksono 
   (kleinzoon van Ledjar Soebrotro) – Museum Bronbeek (Arnhem, 2009). Eerste prijs in de categorie ‘studenten/ 
   experimenteel’ op het ‘Indonesian National Game and Animation Festival’ (Yogyakarta, maart 2009).  
- ‘Wajang Revolusi. Kunst in dienst van de vrijheid’. Auteur/impr.: Hans van den Akker en Marthe Gaspar-Raven 
   – Museum Bronbeek (Arnhem, 2009). 
- ‘Wayang Licht und Schatten’ (dvd): ‘Herstellung der Wayang Figuren’ (8 min.), ‘Das Figurentheater von Java’  
   (29 min.) en ‘Aufführung Ramas Vermächtnis’ (82 min., dubbelprojectie, spel voor en achter het scherm). 
   Producent/impr.: Andreas Baumberger en Walter Angst – Historisches und Völkerkundemuseum  
   (St. Gallen, 2008). Duits/Javaans gesproken. 
- ‘Wayang Indonesia’. Auteur/impr.: Walter Angst – Verlag Stadler (Konstanz, 2007). 
- ‘Asian Theatre Puppets’. Auteur/impr.: Paul Lin, Robin Ruizendaal en Wang Hanshun – Thames & Hudson (2009). 
- ‘Traditional Turkish Shadow Theater’ (5 dvd’s + brochure, 9.20 u.) Impr.: Turkish Cultural Foundation 
   (Istanbul, 2007). 
- ‘In Praise of Shadows’. Impr.: o.a. Istanbul Museum of Modern Art/Benaki Museum, Athene (2009). 
- ‘L’udové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle’. Auteur/impr.: Juraj Hamar – Slovenské centrum pre tradičnú 
   kultúru (Bratislava, 2008). 
- ‘Auf zweiter Bühne. Der Figurentheatersammler Karl-Heinz Rother’. Auteur: Gerd J. Pohl (Eitorf, 2009). 
- ‘De magische wereld van figurentheater Triangel’. Auteur/impr.: Henk Boerwinkel – Boom (Meppel, 2009). 
- ‘Poppenspe(e)lpastiche’ (viertalige brochure + cd-rom): tentoonstellingscatalogus met afbeeldingen van 33 beplakte 
   en beschilderde kartonnen theatertjes. Thema: het internationale volkspoppen- en schimmentheater en de daarin 
   voorkomende figuren. Auteur/impr.: Hetty Paërl en Otto van der Mieden – Poppenspe(e)lmuseum (Vorchten, 2008). 
 

PPPPamfletten (speciaal aanbevolen, zie website) 
- Nummers 3, 130a, 130c, 130d en 131 + Doepak-nummers 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 109a, 109d, 112a en 112d 
   (verzamelmap + dvd): ‘Anton Anderle. Een Slowaakse stangpoppentheaterdynastie’, diverse teksten (Nederlands/ 
   Duits/Engels) over en spelfragmenten van poppenspeler Anton Anderle, de Antwerpse Poesje, Siciliaanse stang- 
   marionetten en een spelscène van Feike Boschma en Wim Kerkhove met figuren van Janus Cabalt. 
 

DDDDoepak (nieuwe meertalige educatieve publicaties, boeiend voor jong en oud, zie website) 
   Tot nu toe verschenen er bijna 220 rijk geïllustreerde DoEPAKkruimelkrantkrabbels. Een groot aantal van 
de nummers 0 t/m 153 is als pdf-bestand beschikbaar op www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl. Bijvoorbeeld: 
- Nr. 139. ‘Poppensoorten: figuren aan touwtjes en stangen’. 
- Nr. 145a. ‘Pulcinella: om door een ringetje te halen’. 
- Nr. 146a./147a. ‘Een deurhanger met Katrijn/Jan Klaassen: wie is de baas?’. 
- Nr. 153. ‘Macaroni- of spaghettischotel: pasta van Pulcinella’. 
 

VVVVriendelijke groet, 
Otto van der Mieden 
 
IIIIllustratie: boekomslag ‘L’udové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle’. 
N.B. Puppetry Museum Newsletter IVd: Engelstalige versie. 
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