
Poppentheater-abc op website 

   Nieuw op www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl: een ge-

illustreerd poppentheater-abc, met bijna vijfhonderd lemma’s. 

   Het abc omvat de verklaring van woorden, uitdrukkingen, 

begrippen, poppentheatertechnieken, karakteristieke poppen-

theaterfiguren en belangrijke personen. Binnen de tekst- 

bestanden linken enkele woorden naar documenten, 

YouTube-filmpjes en andere lemma’s.  

   Teksten: Hetty Paërl © en Otto van der Mieden ©. 

Zie: www.poppenspel.info. 
 

Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren 

   In de educatieve prenten- en tekstenreeks Poppenspe(e)l-

technieken en -figuren: een handvol (volks)poppentheater-

figuren, -attributen en -technieken nader verklaard worden 

algemene poppentheateronderwerpen behandeld. 

   Woordraadsels, een (strip)verhaal, een masker, een tekening, 

vingerpopjes en een kleurplaat nodigen uit tot de activiteit 

Zelf eens proberen? 

   In kort bestek wordt in een twintigtal afbeeldingen de veelheid 

aan vormen van het (volks)poppentheater getoond. 

   Illustraties: Elsje Zwart ©. Adviezen: Hetty Paërl. Citaat: 

Feike Boschma. Conceptidee en teksten: Otto van der Mieden ©.  

   De reeks is ook als pdf-bestand en in printvorm beschikbaar. 

Losbladige set: map met 57 eenzijdig bedrukte pagina’s,  

formaat A4, oblong en gedrukt op 100-grams biotop.  

Zie: Pamflet nr. 118a (algemene informatie) en nr. 119. 
    

In de digitale versie op www.poppenspelmuseumbiblio- 

theek.nl verwijzen illustraties en gekleurde woorden naar 

websites, filmpjes, documenten of afbeeldingen over het 

behandelde onderwerp. 
  

Extra: Pamphlet no. 118d (Engelstalige info), Doepak nr. 160a 

en no. 160d (superstars), nr. 163 (enkele afbeeldingen), nr. 164 

(kleurplaat), nr. 165 (plaatjes- en woordspel), nr. 167e (website 

info), nr. 168 (QR-code) en placemat met Punch & Judy.  

 

Tips 
   Opmerkingen of tips zijn zoals altijd meer dan welkom via 

contact. Veel plezier en applaus! 
 

N.B. Het Poppenspe(e)lmuseum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag 

van 12.00 tot 17.00 uur. Reserveren wordt aanbevolen. Voor groepsbezoek 
(minimaal 10 personen) kan van de openingsdagen en -tijden worden afgeweken. 

 
                               S  Scan deze QR-code met je smartphone. 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Otto van der Mieden 
Directeur-conservator 

 

 

 

Illustratie: Elsje Zwart ©. Afbeelding uit Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren: een lezende Jan Klaassen. 

Concept en tekst: OvdM ©. Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief/Puppetry Museum Newsletter (2011). 

 

Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief/Puppetry Museum Newsletter XVIIe 
Informatie over onze internationale poppen-, figuren- en objecttheatercollectie, publicaties en activiteiten 

Komt dat zien! Poppentheaterwebsite: kennis- en informatiecentrum over het poppentheater 
Information about our international puppetry and object theatre collection, publications and activities 

It’s showtime! Dutch puppetry theatre website: knowledge and information centre about puppetry 
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ABC of Puppetry on the website 

   New on and through www.poppenspelmuseumbibliotheek. 

nl: an illustrated, Dutch-language ABC of Puppetry (poppen-

theater-abc) with nearly five hundred entries.  

   This ABC contains an explanation of the terms, expressions, 

concepts, puppetry techniques, characteristic puppet theatre 

figures, and important people. 

   Click on ‘Nieuws’ (news) in the menu bar and go to ‘Ver- 

klaring van woorden, uitdrukkingen, begrippen, poppen-

theatertechnieken, karakteristieke poppentheaterfiguren  

en belangrijke personen’.  

   Texts: Hetty Paërl © and Otto van der Mieden ©. 

Additional information (in various languages) can be  

found through ‘Pamfletten’. See also: Doepak no. 119d. 
 

Puppetry techniques and figures 
   On www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl, we have posted 

Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren (Puppetry techniques and 

figures: a handful of characters, objects and techniques from folk 

and mainstream puppet theatre explained in detail), an educa-

tional series that highlights folk and mainstream puppet theatre 

by means of more than twenty illustrations and small Dutch 

texts.  

   Word puzzles, stories/comic strips, masks, drawings, small 

finger puppets, and a colouring picture invite you to the Try it 

yourself? activity. The illustrations and the highlighted terms  

in the digital version – see www.poppenspelmuseumbiblio-

theek.nl/Techniek – refer to pictures, websites, films and 

documents relating to the topic discussed.  

   Illustrations: Elsje Zwart ©. Recommendations: Hetty Paërl. 

Quote: Feike Boschma. Project concept and texts: Otto van der 

Mieden. See: Pamphlet no. 118d (general information) and 

Doepak no. 160d (superstars) and nr. 167e (website). 

   In our museum shop (museumwinkel) this publication can be 

obtained as a loose-leaf folder of more than fifty A-4 pages, 

printed on one side. 
 

Tips 
   Any tips or suggestions are more than welcome via contact. 

Have fun. Applause! 
 

N.B. Would you like to learn more about the museum collection and the subjects 

mentioned above? Then refer to our websites and/or visit the Dutch Puppetry 
Museum. Please feel free to make an appointment. We look forward to hearing 

from you soon. 
   The Puppetry Museum is open on Wednesday,  

Saturday and Sunday, from 12 noon to 5 p.m.  

Reservation is recommended. Other opening  
days and times can be arranged for group visits  

(min. 10 persons) on request. 
  

With kind regards,  
 
 

Otto van der Mieden 
Director-Curator Puppetry Museum 
 

 

 

Illustration: Elsje Zwart ©. Picture from Poppenspe(e)ltechnieken en -figuren: Jan Klaassen reading a book. 

Concept and text: OvdM ©. Poppenspe(e)lmuseumnieuwsbrief/Puppetry Museum Newsletter (2011). 
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