
 

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

Welkom, website, wetenswaardigheden en verwennerijen 
 

 

NNNNieuws (een greep uit de collectie) 

   Op de website www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl is via Nieuws een keus uit onze recentste aanwinsten 
te bewonderen. Ook zijn hier de verschenen nieuwsbrieven te lezen. 
 

- ‘Strip over een ventriloquist’ (giclée-print, 1982/2007). Teun Hocks (Leiden, 1947). 
- ‘Handpop Pierrot’ (lino-druk, 2006). Henk Boerwinkel (Alkmaar, 1937). 
- ‘Man en vrouw in kist’ (stokpoppenact/metamorfose, 1976). Figurentheater Triangel, Meppel. 
- ‘Handpoppenspeler met kast en poppen’ (potloodtekening, 1912). Prent van Albert Pieter Hahn, Amsterdam. 
- ‘Pizzabestek en -borden (merk/ontwerp: Alessi/Massimo Giacon) en koffiekopjes (merk: d’Ancàp, Italië)’. 
   Servies met afbeeldingen van o.a. Pulcinella, de Napolitaanse commedia dell’artefiguur. 
- ‘Speelgoedhandpoppen’. Figuren uit de Fabeltjeskrant-musical (2007). 
- ‘Kinderhandpoppenset’. Negen poppenkastpoppen (Duitsland, 1900). 
 

BBBBibliotheek (aanbevolen) 
- ‘The Punch and Judy box’. Kartonnen poppenkastje met daarin vier miniboekjes, waaronder ‘Punch and Judy’ 
   (Londen, 1931). Bevat: speladviezen, speeltekst en illustraties. Bijlage: vel met acht papieren figuurtjes. 
- ‘Usiku, Metro en Rif’ (dvd). Marionettenfilms van Eric Steegstra, Gouden Kalf-winnaar categorie 
   Beste Korte Film (1999/2008). Producent: John Croezen, Groningen. 
- ‘Herinneringen van Henk en Ans Boerwinkel’ (dvd). Onder meer spelfragmenten uit een documentaire 
   (1986) van Jim Henson (bedenker en maker van de Muppetshow). Productie: Stichting Prompt (2008). 
- ‘Verstilde figuren – Henk Boerwinkel 50 jaar poppenmaker’ (dvd). Rondleiding van Henk Boerwinkel 
   door de gelijknamige expositie. Locatie: Secretarie, Meppel (2008). Videoregistratie: Maria Simons. 
- ‘Wajang poerwa’ (cd). Auteur: L. Serrurier. Wayang kulit-figuren. Uitgave van ’s Rijks Ethnographisch 
   Museum (Leiden, 1896). Herkomst: afd. Speciale Collecties van de Bibliotheek Wageningen UR. 
   N.B. Een twintigtal platen zijn als diavoorstelling op onze website te zien. 
 

PPPPamfletten (nieuwe uitgaven, zie website) 
- Nr. 127. ‘Beschrijving van internationale poppenkastfiguren en -attributen’. Bijlage: poster met representanten. 
- Nr. 128. ‘Een logo en een ex-libris’. Artikel over o.a. werk van tekenaar Peter Vos en de graficus Václav Rykr. 
  Bijlage: afbeeldingen van Jan Klaassen, Katrijn, Gašparko, Žabínka en boekillustraties. 
 

DDDDoepak (educatie, zie website) 
   Verschenen: rijk geïllustreerde DoEPAKkruimelkrantkrabbels nr. 130 t/m 136. Ze zijn ook als pdf-bestand 
beschikbaar. Via een klik op Doepak kunnen diverse (meertalige) ‘krabbels’ op de website bekeken en uitgeprint 
worden. De vermelde Doepaknummers gaan veelal over de in deze nieuwsbrief genoemde aanwinsten. 
 

- Nr. 59. ‘De Engelse Mr Punch als babysitter’. Kleurplaat. 
- Nr. 61. ‘Judy, de baby en Mr Punch’. Papieren theaterfiguren nodigen uit tot spelen. 
- Nr. 98. ‘Wayang: poppen- en schimmenspel uit Indonesië’. 
- Nr. 130. ‘Wees Mefisto – hij die het licht schuwt – te slim af’. Een verstop- en verschijnspelletje. 
- Nr. 131. ‘Een buikspreker in totale verwarring’. 
- Nr. 132. ‘Het handpoppenspel, de figuren en attributen’. 
- Nr. 133a, c en d. ‘Papierentheaterprent’ (Duitsland, 1904). Afbeeldingen: o.a. kerstboom en Kasperl, 
   de Duitse neef van de oud-Hollandse Jan Klaassen. Wenstekst: Nederlands, Duits en Engels. 
- Nr. 134. ‘Een vroegtwintigste-eeuws handpoppenensemble’. 
- Nr. 135. ‘Een metamorfose’. Beschrijving van een theateract. 
- Nr. 136. ‘Frittata van Pulcinella, een warme omelet voor lekkerbekken’. 
 

CCCContact 
   Genoemde films kunnen op verzoek vertoond worden. Al onze eigen uitgaven – en nog heel 
veel meer – zijn in de museumwinkel verkrijgbaar. Affiches over ‘Triangel’ zijn te bekijken 
op www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2. Wij hopen je spoedig (weer) eens te mogen 
begroeten. Vragen, opmerkingen of suggesties? Vul via Contact het websiteformulier in! 
 

VVVVriendelijke groet, 
Otto van der Mieden 
directeur-conservator 
 

IIIIllustratie ‘Gunungan’: deelafbeelding uit voorplat ‘Wajang poerwa’. Uitgave van ’s Rijks Ethnographisch Museum, Leiden (1896). Tekst: OvdM © (2008). 
Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief IIIa: Nederlandstalige versie. Puppetry Museum Newsletter IIId: Engelstalige versie. 
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