
 

 

 

 

 

 

Een museale poppentheaternotitie 

Nummer 75 

 

 Een originele museumdag 

Op deze wijze ontvangt u informatie over het Poppenspe(e)lmuseum. Vlak aan de IJssel 

bevindt zich een unieke poppentheaterverzameling in een karakteristieke behuizing.  

Jan Klaassen, Katrijn en verwanten logeren ook dit jaar bij ons, als zij tenminste niet 

elders moeten optreden. In kleurrijke, intieme kamers en kabinetjes en in een kostelijke 

kelder tonen wij diverse mini-exposities over het (volks)poppentheater en aanverwante 

kunsten. De illustere familie Klaassen en hun verre familieleden beschouwen het museum 

in het Gelderse Vorchten als een prachtig buitenverblijf. Katrijn noemt 

het weleens spottend ‘Jans dependance’. En Jan, fluisterend in haar oor, 

‘Katrijntjes krotje’. Al met al zijn ze apetrots op hun ‘vrijetijdspaleisje’. 

 

Arrangementen 

   Voor groepen van minimaal 10 en maximaal 25 personen bestaat de 

mogelijkheid een exclusief arrangement samen te stellen, bijvoorbeeld 

met een demonstratie en/of een rondleiding, een Poppenspe(e)lspeur- 

tocht door het museum en/of het maken van een papieren theatertje of 

een Pulcinella-masker. Uw verblijf is helemaal compleet als u uw 

museumbezoek koppelt aan een gezellig samenzijn in de Poesjenellen- 

kelder. In een sfeervolle poppenambiance kunnen speciale versnape-

ringen genuttigd worden van het buffetje van Trijntje Peterselie.  

Wat dacht u van koffie Katrijn met een heerlijk appelflapje van 

                           Arlecchino of soep Semar met een hapje Hanswurst? 

 

 Poppenspe(e)linformatiecentrum 

Onder het motto Zelf eens proberen? nodigen spelletjes en speelobjecten uit tot kennis-

making met de vele poppenspelvarianten. In de museumwinkel is een ruim assortiment 

briefkaarten, documentatie, poppen, spelletjes en andere leuke spulletjes op het gebied 

van het poppentheater verkrijgbaar: 

* Poppenspe(e)lkwartet. Maar liefst 66 kaarten! Met daarop Katrijn met haar beminde  

   echtgenoot en tientallen soortgenoten uit verre landen. Als extraatje een boekje met 

   uitleg over dit stelletje wonderlijke snuiters en een zeer fraaie cadeau- en duivelskaart. 

* Jan z’n ganzenbord. Op jacht naar de pot loopt u Jans grootste vijanden tegen het lijf: 

   de huisbaas, de beul, de duivel en de Dood van Pierlala. 

* Placemats. Kleurrijke onderleggers met vrolijke volkspoppenkastfiguren. Zij schrokken 

   en slorpen. Elke snuiter heeft zo zijn eigen lievelingshapje en -drankje. 

 * Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief. Tips en actuele informatie over onze collectie,  

   presentaties, exposities, uitgaven en activiteiten.  

 

 De wonderwereld van het poppentheater 

Het Poppenspe(e)lmuseum: dat is fijn verblijven in de wonderwereld van het poppen-

theater in de achtertuin van het westen. Wilt u een voorproefje? Kijk dan eens op onze 

websites www.poppenspelmuseum.nl, www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 en 

www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs. Wij hopen u spoedig (weer) eens te mogen ver-

welkomen.  

Een vriendelijke groet, hoedje af en een knipoog van uw gastheer, 
Otto van der Mieden (directeur-conservator). 
 
 

 Afbeelding: ‘Otto J.E. van der Mieden’. Illustratie: Gerard Lieverse © (198-?). Tekst: OvdM © (2011).  

 Pamflet nr. 75 op www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl: gekleurde woorden/hyperlinks verwijzen naar 
 websites en documenten over het behandelde onderwerp. 
 

                                                                           Scan de QR-code met uw smartphone of ga naar www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Techniek.                                  
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