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Poppen 

Speel je met poppen? 
Een pop voor jongens of  een pop voor meisjes? 
Het kan allebei. 
Poppen zijn allang speelgoed voor kinderen. 
Maar er zijn meer poppen. 
Je leest er over in dit boek. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe zagen de eerste poppen eruit? 
 Waarom kregen en krijgen kinderen poppen? 
 Wat is een sokpop? 
 Wat is matroesjka of  baboeska? 
 Wat is een handpop? 
 Wat is een marionet? 
 Wat is een wajangpop? 
 Wat zijn beroemde poppen? 
 



1. Poppen bestaan al lang 

4 

Geen speelgoed 
De eerste poppen waren geen speelgoed. 
Ze waren niet voor kinderen. 
De poppen waren van hout, klei of  leer (1). 
Mensen dachten dat een pop geluk bracht. 
Of  dat ze veel kinderen zouden krijgen. 
Die pop was een soort kleine god. 
 
Een pop om te leren 
Pas veel later krijgen meisjes een pop. 
Ze leren om de pop te verzorgen. 
De eerste poppen zijn geen baby’s 
Ze zien eruit als een groot kind. 
Het hoofd is gemaakt van porselein (2). 
Porselein is heel breekbaar. 
Een kind deed voorzichtig met de pop. 
De poppen hadden mooie jurken (3). 
En ze hadden echt haar. 

Soms ging een pop stuk. 
Dan ging de pop naar de 
poppendokter (4). 
Die maakte de pop. 
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Kunststof 
Later worden poppen van plastic (1). 
Plastic is een kunststof. 
Het maakt de pop zachter. 
Ook wordt de pop sterker. 
De pop kan niet meer breken. 
 
Babypop 
De pop wordt nu ook een baby. 
De baby lijkt net echt (2). 
En kan ook verzorgd worden. 
De kleertjes kunnen uit. 
De luier kan verschoond worden. 
Er zijn poppen die plassen. 
Of  poppen die geluid maken. 
 
Meer poppen 
Maar er zijn niet alleen poppen als speelgoed. 
Er zijn heel veel andere soorten poppen. 
Over die poppen lees je meer op de volgende 
bladzijden. 
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Klik hier 
https://nl.wikihow.com/Een-

sokpop-maken  

Dit moet je doen. 

2. De sokpop 

Wil je een eigen pop? 
Maak dan een sokpop. 
Hij heeft een mond die beweegt. 
En jij laat hem praten. 
Zo heb je altijd iemand om mee te praten. 

Dit heb je nodig: 
 Een sok 
 Viltstiften  
 Een schaar 
 Een stukje karton 
 Lijm 
 Wollen draden 
 Stukjes stof 
 Knopen of wiebeloogjes 

https://nl.wikihow.com/Een-sokpop-maken
https://nl.wikihow.com/Een-sokpop-maken


3. Houten poppen 

Er zijn ook poppen van hout. 
Ze komen uit Rusland. 
Die houten poppen horen bij elkaar. 
Ze gaan van groot naar klein. 
Het zijn meestal drie tot twaalf  poppen. 
Elke pop is hol van binnen 
Zo passen alle poppen in elkaar. 
Je ziet dan alleen de grootste pop. 
De pop heet matroesjka (1). 
Het is een Russisch woord. 
Het betekent moeder. 
Een moeder met haar kinderen. 
Weer anderen zeggen: baboesjka. 
Dat betekent grootmoeder. 
Matroesjka’s bestaan al honderd dertig jaar. 

Het was toen speelgoed voor kinderen. 
Nu is de pop leuk voor iedereen. 

Ze worden gemaakt van limoenhout.  
Elke pop wordt met de hand beschilderd. 
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4. De poppenkast 

Poppenkasten (1) bestaan al honderden jaren. 
Vroeger was de poppenkast voor jong en oud. 
De poppenkast stond op de markt. 
Mensen waren dol op een verhaal. 
Boeken waren er bijna niet. 
De poppenkast vertelde een verhaal. 
En je kon het verhaal ook nog zien. 
Ook praatten de handpoppen met het publiek. 
De poppenkast bleef  bestaan. 
Misschien heb je er wel één in de klas. 
Je kunt er fijn in spelen. 
Je bedenkt eerst een leuk verhaal. 
Een beroemde pop is Jan Klaassen (2). 
Jan Klaassen doet altijd domme dingen. 

Hij krijgt vaak op zijn 
kop van Katrijn (3). 
Maar gelukkig maken 
ze het altijd weer goed. 
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5. De marionet 

De marionet is een bijzondere pop. 
Aan de pop zitten draden. 
Er zit een draad aan: 
 elk been 
 elke arm en 
 het hoofd 
Elke draad zit vast aan een kruis. 
Soms hebben poppen nog meer draden. 
Het kunnen er ook wel meer dan twintig zijn. 
De draden zitten ook aan schouders. 
De poppenspeler heeft het kruis in zijn handen. 
Hij beweegt het kruis met zijn handen (1). 
Zo beweegt hij elk deel van de pop apart of  
juist samen. 
Soms zie je een poppenspeler op straat. 
Hij geeft daar zijn voorstelling. 
Marionetten bestaan al duizenden jaren. 

Marionet is een Frans woord. 
Het betekent kleine Marie of  
Maria. 
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6. De wajang 

De wajang (1) is een platte pop van leer. 
Je ziet de pop alleen van de zijkant. 
De pop wordt gebruikt bij een schimmenspel. 
Het publiek zit in het donker. 
Achter de poppenkast schijnt een licht. 
Op een wit doek zie je de schaduw van de pop. 
Schim is een ander woord voor schaduw. 
Schimmenspel betekent dus schaduwspel. 
Aan de wajang zitten drie stokjes (2). 
Met twee stokjes beweegt de speler de armen. 
Het stokje in het midden zit vast. 
Het is het handvat van de wajang. 
De wajang komt uit een ver land: Indonesië. 
Daar betekent wajang schaduw. 
Er zijn daar veel soorten poppen. 
Ze worden ook zonder schaduw gebruikt. 

 
 
 
 
 

WAAROM IS HET 

ZO DONKER HIER? 
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7. Nog meer poppen 

De buikspreker 
De buikspreker (1) heeft ook een pop. 
De pop zit meestal op schoot. 
Eén hand zit in de pop. 
Die hand beweegt het hoofd en de mond. 
Het lijkt of  de pop praat. 
Maar het is de buikspreker die praat. 
Hij praat , maar zijn mond beweegt niet. 
Het lijkt of  de pop echt leeft. 
 
 
Het wassen beeld 
Een wassen beeld (2) is ook een pop. 
De pop staat alleen doodstil. 
Het beeld vind je in een museum. 
Daar staat het vol met wassen beelden. 
Het zijn allemaal beelden van beroemde 

mensen. 
Je kunt de koning en de 
koningin van heel dichtbij 
zien. 
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8. Beroemde poppen 

 
Bert en Ernie 
Deze twee beroemde poppen bestaan al vijftig jaar. 
Bert is lang en een beetje knorrig. 
Hij houdt van verzamelen en leest vaak. 
Bert is vrolijk en druk. 
Vaak zijn Bert en Ernie het oneens. 
Maar toch blijven de twee dikke vrienden. 
 
 
Barbie 
De pop Barbie bestaat al zestig jaar. 
Veel meisjes hebben een Barbie. 
Kinderen speelden vroeger al met poppen. 
De pop was meestal een baby of  een klein kind. 
Barbie is juist geen kind. 

Ze is volwassen. 
Meisjes vinden vooral de kleding en die 
kleine spulletjes leuk. 

Ze zijn dol om het omkleden van 
Barbie. 
 
 



Buurman en buurman 
Deze twee poppen bestaan al veertig jaar. 
Ze heten eigenlijk Pat en Mat. 
Pat en Mat spelen de hoofdrol in een poppenfilm. 
Ze zijn buren. 
In elke film gaan ze klussen. 
Ze zijn onhandig. 
Het klussen gaat dus helemaal fout. 
Een gat in het dak wordt steeds groter. 
Of  een lek wordt steeds erger. 
Soms lukt het om het probleem op te lossen. 
Maar heel vaak lukt het niet. 
Toch blijven buurman en buurman altijd vrolijk. 
 
Pinokkio 
Pinokkio is een beroemde pop uit een boek. 
De pop wordt gemaakt door een poppenmaker. 
De poppenmaker voelt zich alleen. 
Hij wenst dat zijn marionet levend wordt. 
Die wens komt uit. 
Pinokkio beleeft allerlei avonturen. 

Als Pinokkio liegt, groeit zijn houten 
neus. 
Van het boek werden later films, maar 
ook tekenfilms gemaakt 



9. Filmpjes 

Poppen maken 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/poppen-maken-

een-kijkje-in-het-poppenatelier/

Bekijk het filmpje 
https://schooltv.nl/video/de-

boterhamshow-aflevering-66/#q=poppen  

Marionetten 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/podium-

witteman-in-de-klas-

De Boterhamshow  
vol met poppen 

https://schooltv.nl/video/poppen-maken-een-kijkje-in-het-poppenatelier/#q=poppen
https://schooltv.nl/video/poppen-maken-een-kijkje-in-het-poppenatelier/#q=poppen
https://schooltv.nl/video/de-boterhamshow-aflevering-66/#q=poppen
https://schooltv.nl/video/de-boterhamshow-aflevering-66/#q=poppen
https://schooltv.nl/video/podium-witteman-in-de-klas-marionettentheater/#q=marionet
https://schooltv.nl/video/podium-witteman-in-de-klas-marionettentheater/#q=marionet






Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pop_(speelgoed) 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matroesjka  

https://en.wikipedia.org/wiki/Doll  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pop_(speelgoed)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Matroesjka
https://en.wikipedia.org/wiki/Doll
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