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� Poppenspe(e)lschaakspel 
    Wij nodigen u gaarne uit tot een spelletje Poppenspe(e)lschaak in het Poppenspe(e)l- 

museum. Op een schaakbord staan zes veelvoorkomende karakteristieken uit het volks-
poppenspel als schaakstuk opgesteld. We zien: Jan Klaassen, Katrijn, een poppenkast, 
het monster, de agent en Kasperl. De meeste illustraties komen uit prenten en oude 
boekjes over het poppentheater. 
 

Realisatie en beeldmerk 
   Het schaakspel is vormgegeven en gerealiseerd door Otto J.E. 
van der Mieden, de initiator, directeur en conservator van het 
Poppenspe(e)lmuseum. 
* Schaakbordvignet 
   Het museum heeft een beeldmerk, waarin een Jan Klaassen- en 
   een Katrijnfiguur voorkomen. Het logo is geïnspireerd op een 
   negentiende-eeuwse illustratie van Polichinelle (de Franse neef 
   van Jan Klaassen) dat afgebeeld staat in het boek ‘Le Guignol  
   des Champs-Élysées’. Uitgeverij: Charles Delagrave.  
   Omstreeks 1889, Parijs. Ontwerp beeldmerk: Ad Swier.  
   Idee: Otto van der Mieden. Briefkaart nr. 042. 
 

� Herkomst van de schaakstukken 
    Vijf karakteristieke figuren uit het volkspoppenspel en een poppenkast. 
 * Jan Klaassen (koning) en Katrijn met baby (koningin) 

   Afbeeldingen uit: ‘De poppenkast van Jan Klaassen’. Uitgeverij: D. Noothoven  
   van Goor. Omstreeks 1920, Leiden. Stamboeknummer: 71.694. Briefkaart nr. 059. 

 * Poppenkast (toren) 
    Afbeelding uit: ‘Kastje kijken’. Illustratie: Peter Vos.  
    Omstreeks 1985, Amsterdam. Briefkaart nr. 029. 
 * Monster (paard) en agent (loper) 

   Afbeeldingen uit: ‘Les méfaits de Gaspard’. Uitgeverij: Guérin-Müller & Cie. 
   Omstreeks 1800, Paris. Stamboeknummer: 70.495. 

 * Kasperl (pion) 
   Afbeelding uit: ‘Grosses Kasperl Theater’. Omstreeks 1850, Duitsland.  
   Papieren theater. Prent nr. 043. 

 

� Zelf eens proberen? 
   Wilt u de grappen en grollen leren kennen van onze poppenkastvrienden? Dan stellen 
wij u graag in de gelegenheid mee te doen aan diverse spelletjes. Spanning en pret heeft 
u met De hindernisloop van de beroemde Polichinelle en zijn troep. Door te gaan Pop-
penspe(e)lkwartetten komt u al spelenderwijs in aanraking met de diverse poppenspel-
technieken. Zelfs een spelletje Jan z’n ganzenborden behoort tot de mogelijkheden. Wilt 
u meer te weten komen over Jan Klaassen en al zijn buitenlandse neven? Raadpleeg dan 
eens het poppentheater-abc op onze website www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl. Het 
vignet, de poppenkast (met publiek) en de Jan Klaassen- en Katrijnafbeelding zijn ver-
schenen als briefkaart en in de museumwinkel verkrijgbaar. 
 
 

� Afbeelding: voorplat van ‘Le Guignol des Champs-Élysées’. Parijs (188-?). Stamboeknummer: 70.029. 

   


