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 Poppentheater-abc, cd-rom en ringband 

   Het Poppentheater-abc – een encyclopedie over het (volks)poppentheater – bevat meer 

dan 450 lemma’s. Dit zijn geïllustreerde, veelal korte omschrijvingen en teksten op het 

gebied van het poppen-, figuren- en objecttheater en hieraan gelieerde kunsten. Zij bevat-

ten de verklaring van woorden en uitdrukkingen, de uitleg van de verschillende poppen-

theatertechnieken, karakteristieke (volks)poppentheaterfiguren, belangrijke personen en 

begrippen. Het abc is ook via www.poppenspelmuseum.nl en www.poppenspelmuseum-

bibliotheek.nl te raadplegen. 

 

Trefwoorden en afbeeldingen 

   In de beschrijvingen zijn trefwoorden gemarkeerd en via een hyperlink 

verbonden met andere lemma’s binnen het abc. Onder de plaatjes staat 

een korte omschrijving met gegevens over de herkomst, de illustrator, 

het impressum (uitgever, plaats en jaartal) en het bestand waarnaar de 

betreffende afbeelding verwijst. Veelal komt de illustratie uit een van de 

werken uit de museumbibliotheek. Na een klik op het gemarkeerde stam-

boek- of inventarisnummer wordt een volledige titel- of objectbeschrij-

ving getoond. De teksten zijn van de hand van Hetty Paërl en Otto van 

der Mieden. Als voorbeeld twee karakteristieke onderwerpen op het 

gebied van het volkspoppenspel die in het abc besproken worden. 

 

 Twee voorbeelden 

Braadpan 

   Het wapen van Vitéz László, de held van de Hongaarse volkspoppenkast. Met behulp  

van braadpannen van steeds groter formaat gaat hij de strijd aan met duivels en geesten. 

Zie ook Attributen en Worstjes. 

 

Attributen 

   Gebruiksvoorwerpen en hulpmiddelen in een theatervoorstelling. In de volkspoppenkast 

worden vaste attributen gehanteerd, zoals de braadpan, de worstjes, het kistje, het galgje en 

de knuppel. Op het kleine toneeltje van de poppenkast zijn de meeste attributen veel te groot 

in verhouding tot de poppen, maar soms juist veel te klein, zoals het galgje. Dit draagt sterk 

bij aan het slapstickkarakter van het spel. 

 

 Poppenspe(e)linformatiecentrum 

   Wilt u meer te weten komen over Vitéz László, de Franse Polichinelle, de Engelse Mr 

Punch, de Duitse Kasperl en de Italiaanse Pulcinella? Of over Katrijn, Jan Klaassen, 

Pierrot, de Dood, de Indonesische Semar, Theng uit Thailand en truc- en metamorfose-

figuren in het volkspoppenspel? Raadpleeg dan ook eens onze ruim zevenduizend inter-

nationale werken bevattende bibliotheek over het poppentheater en aanverwante kunsten. 

In de museumwinkel verkopen wij, naast het abc, een groot assortiment briefkaarten, pos-

ters met oud-Hollandse poppenkastscènes, een gezelschapsspel genaamd Jan z’n ganzen-

bord en een Poppenspe(e)lkwartet. Bij dit kwartet hoort een boekje dat informatie geeft 

over de uiteenlopende poppenspeltechnieken en de diverse personages. 

Poppentheater-abc: cd-rom (ISBN 90 71704 25 4) € 29,-. Papieren versie: ringband 

(ISBN 90 71704 26 2) € 29,-. Multomap en cd € 55,-. 
 

 Afbeelding: Vitéz László met een braadpan en de Dood. Postzegel, Hongarije (1996).  

 

 


