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 Poppenspe(e)lkwartet 

    In 1990 maakte Hetty Paërl samen met Otto van der Mieden – directeur-conservator 

 van het Poppenspe(e)lmuseum – een uniek kwartet over het poppenspel. Voor een deel 

 van de afbeeldingen heeft Hetty Paërl zich laten inspireren door authentieke poppen, 

 spelsituaties, theaters, decors en affiches. Het kwartetspel geeft een beeld van de veel- 

 heid aan vormen van het volkspoppentheater in Azië en Europa. 

 

Boekje en poster 

   In een bij het Poppenspe(e)lkwartet behorend boekje – tevens spel-

wijzer – wordt nader ingegaan op de diverse personages en de uit- 

eenlopende poppenspeltechnieken. De kwartetkaarten zijn – met twee 

duivels – eveneens afgebeeld op een Poppenspe(e)lkwartetspelposter. 

 

Uitspraak 

   In de uitgave is ook een lijst opgenomen met de uitspraak van enkele 

vreemde namen en woorden. Zodoende worden de kwartetspelspelers 

in de gelegenheid gesteld om de naam van de Italiaanse poppenkastheld 

Pulcinella correct uit te spreken als poeltsjienella en de naam van zijn 

Franse neef Guignol als gienjol (met de g van ‘goal’).  

 

 Onderwerpen 

    We doen een greep uit de behandelde onderwerpen: 

 - De volkspoppenkast met publiek, manser, poppenspeler en muzikanten; 

 - Commedia dell’arte-figuren als Pierrot, Colombina en Pulcinella; 

 - De attributen, zoals worstjes, de knuppel, een galgje, de braadpan en het kistje; 

 - De (poppen)beesten, met name het monster, een muis, een poes, een aap en het paardje; 

 - De kluchtfiguren Jan Klaassen, Hanswurst, Polichinelle en Guignol; 

 - De poppensoorten, waaronder de hand-, stok-, stang-, trekpoppen en marionetten; 

 - De trucpoppen, te weten het skelet, de lang-kortman en de Grand Turc. 

Verder komen nog aan bod: bunraku (het Japanse poppenspel), wayangvormen (het 

Indonesische schimmen- en poppenspel), het papierentheater en handschaduwbeelden. 

 

 Poppenspe(e)linformatiecentrum 

   Wilt u meer te weten komen over bovenstaande onderwerpen? Raadpleeg dan onze 

meer dan zevenduizend werken omvattende Poppenspe(e)lmuseumbibliotheek of het 

poppentheater-abc op onze viertalige website www.poppenspelmuseum.nl. Of neem een 

abonnement op DoEPAK, onze Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant: een educatieve uit- 

gave vol met informatie, plaatjes en doedingetjes over het (volks)poppenspel. 

   Via www.geheugenvannederland.nl/poppenspel2 kunnen ongeveer 4000 posters, foto’s 

en prenten op het gebied van het poppenspel en aanverwante kunsten geraadpleegd wor-

den. Een Poppenspe(e)lspeurspel over het (volks)poppentheater kan worden gespeeld op 

www.poppenspelmuseum.nl/onderwijs. Het kwartetspel, de poster en diverse briefkaarten 

en documentatie over het (volks)poppentheater zijn in de museumwinkel verkrijgbaar. 
 

 Afbeelding: detail cadeaukaart en voorplaat ‘Poppenspe(e)lkwartet’. Illustratie: Hetty Paërl, Amsterdam (1990). 

 Impressum: Oostelijk Kunstbedrijf, Vorchten (1991). Stamboeknr.: 72.787. Bijlage: Poppenspe(e)lmuseum- 

 kijk- en -speurtocht. Zie ook: vimeo.com/27862356 en www.youtube.com/watch?v=T3OHWwHZmZE (deel 1), 

deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5. Hyperlinks: klik op de groene woorden. Scan de QR-code. 

 Veel lees-, luister- en kijkplezier. Applaus! 
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