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� Poppenspe(e)lspeurspel 

    Het Poppenspe(e)lspeurspel op www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs bevat grap- 
pige, leerzame en (k)luchtige informatie over het (volks)poppentheater. Door middel 
van verschillende soorten opdrachten, waaronder open- en multiplechoicevragen kom 
je in aanraking met de diverse poppenspeltechnieken. Tijdsduur van het spel: ongeveer 
vijftig minuten. 

Met het speurspel kan iedereen door middel van tekst, beeld en enkele geluidsfragmen-
ten een reis maken door de wonderwereld van het poppentheater. Op 
speelse wijze ontdek je in soms onverwachte maar verrassende kijk- 
en zoekopdrachten de vele mogelijkheden en uitdrukkingsvormen van 
het internationale poppen-, figuren-, object- en beeldend theater en aan-
verwante kunsten. De formuleringen van de vragen, de keuze van de 
plaatjes en de opdrachten zetten je aan tot nadenken. 
 

Kleurrijke karakters 
   Wie poppenkast zegt, zegt Jan Klaassen. Jong of oud, iedereen heeft 
weleens een voorstelling gezien met in de hoofdrol die clowneske pop, 
die conflicten bij voorkeur oplost met bijtende spot dan wel met een 
akketatje – een flinke klap met een knuppel – en die eigenlijk maar voor 
één ding écht bang is: zijn vrouw Katrijn. Maar het poppenspel omvat 

natuurlijk veel meer dan het komische oud-Hollandse poppenkastspel. Wereldwijd kent 
het poppentheater talloze verschijningsvormen en evenzoveel kleurrijke karakters. 
 

� Opdrachten en afbeeldingen 

In het spel komen in 24 poppentheaterafbeeldingen en tekstblokjes bijna 230 relevante 
woorden en begrippen – waaronder namen, poppentheatervormen en uitdrukkingen op 
het gebied van het poppenspel – aan de orde: van aap, agent, handpop, schim, stokpop 
en zotskolf tot Don Quichot, Goethe, Pinokkio en prins Willem II.  
   Elke opdracht is voorzien van een curieus plaatje dat gesitueerd is op een poppen- 
toneel: een theateropening met een opgetrokken gordijn. De suggestie is duidelijk: 
‘de voorstelling kan beginnen’. Rondom het lijsttoneel kan geklikt worden op nummer- 
vakjes die verwijzen naar de vragen. Ook is het mogelijk om in een vraag, met een klik 
op een groen pijltje in een plooi in het valletje van het theatergordijn, naar voren of weer 
terug te gaan in het spel.  
   Al lezende en kijkende krijg je – kriskras navigerend door de zeer informatieve teksten 
en de vragen – inzicht in de enorme verscheidenheid en veelzijdigheid van het (volks)- 
poppenspel. 
 

� Icoontjes 
   Via boven de afbeelding van de theateropening geplaatste icoontjes (kleine plaatjes 
voorzien van een pop-uptekst) is er een doorklikmogelijkheid naar belangrijke bronnen, 
waaronder de websites van het museum. Ze vergemakkelijken het raadplegen van een 
poppentheater-abc en enkele tekst- en beelddocumenten. Deze kunnen dienen als achter-
grondinformatie voor het vragenspel – ze vormen als het ware een poppentheaterency-
clopedie – en zijn een zeer gebruiksvriendelijk hulpmiddel.  
   De opgenomen faciliteiten stimuleren en leren je om te gaan met de informatie op 
de websites en geven de mogelijkheid de gestelde vragen en opdrachten op te lossen 
en uit te voeren. Via een van de icoontjes kan ook het colofon geraadpleegd worden 
en kan een evaluatieformulier worden ingevuld. 
   Na het beantwoorden van de vragen kan via een klik op het schilderijlijsticoontje 
gecontroleerd worden of de vraag goed of fout is beantwoord. Is het antwoord juist, 
dan verschijnt in een schilderijraam een plaatje of een tekstje. 

 



� Een poppenstrip 
   Als al de vierentwintig vragen goed beantwoord zijn, is het resultaat een strip over de 
avonturen van Jan Klaassen in de poppenkast: twaalf grappige plaatjes en hierbij behoren-
de tekstjes. De poppenstrip is gemaakt door Hetty Paërl.  
   Je merkt niet alleen aan de afbeelding die in het schilderijraam verschijnt of een vraag 
goed of fout beantwoord is, je ontdekt dat ook als je naar de volgende vraag gaat. De 
reeds beantwoorde vraag krijgt namelijk in het hierbij behorende cijfervakje óf een 

groen vinkje voor akkoord, óf een rood kruis als foutmelding. 
Uiteraard kan een gemaakte fout hersteld worden. 
 

Evaluatie, cadeau en informatie 

   Het Poppenspe(e)lmuseum is benieuwd naar je ervaringen met het 
speurspel. Voor het schriftelijk invullen en toesturen van een evaluatie-
formulier, ontvangt elke inzender als blijk van waardering de poppen-
strip in postervorm cadeau. Extra informatie over het spel is te lezen in 
Pamflet nummer 109 en 110.  
   Het Poppenspe(e)lmuseum in Vorchten (Gelderland) is de enige cultu-
rele instelling in Nederland met een openbaar toegankelijke poppen-
theatercollectie. De collectie is uniek door haar internationale oriëntatie, 
en geeft een representatief beeld van het (volks)poppentheater in het 

verleden en het heden. U weet u in het museum omringd door een bonte collectie van 
wayangfiguren, hand-, stang-, stok- en trekpoppen, marionetten, schimmenspelen, 
papieren theatertjes, foto’s, boeken, posters, prenten en parafernalia. 
   Diverse thematentoonstellingen belichten bepaalde aspecten van het poppen- en figu-
renspel. Verder worden er werken geëxposeerd van hedendaagse kunstenaars die zich 
door het poppentheater lieten inspireren. Voor jong en oud zijn er diverse Poppenspe(e)l-
speurtochten door het museum. Geïllustreerd educatief materiaal over het poppentheater 
is verkrijgbaar in de museumwinkel. 

 

� Websites over het poppentheater 

   Het museum heeft ondermeer het doel zich op internet te profileren om de virtuele 
bezoeker van het museum de mogelijkheid te bieden zich te informeren over de 
activiteiten van het museum en het poppenspel. Zodoende zijn er drie websites 
gerealiseerd: een digitale folder over het museum, een digitaal informatie- en 
kenniscentrum en een subsite op de website van Het Geheugen van Nederland.  
   De website www.poppenspelmuseum.nl is een fleurige prospectus, rijk voorzien  
van (bewegend) beeldmateriaal. De site bevat algemene museale en achtergrond-
informatie in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.  
   De site www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl is bedoeld om een breed publiek te 
informeren over de collectie, de bibliotheek van het museum en over het poppentheater. 
Een belangrijk onderdeel van deze site is een geïllustreerd poppentheater-abc met bijna 
vijfhonderd lemma’s. Het omvat de verklaring van karakteristieke (volks)poppentheater-
figuren, belangrijke personen en begrippen.  
   Via de tweetalige site www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 kunnen ongeveer 
4000 afbeeldingen op het gebied van het poppenspel geraadpleegd worden.  

 
 
 

� Afbeelding en bijlage: speelscène(s) speurspel. Ontwerp: Otto en Valentijn van der Mieden, Vorchten (2005). 
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