


DE STOEFPOTLODEN - Een animatief poppenspel 
voor kinderen van 4-10 jaar en familie.       
Gespeeld en gemaakt door Ruud Alles (Ruuteketuut) 
 
Pinneke woont samen met zijn rijke ouders in een villa. Otilia is zijn buurmeisje. Zij woont met haar papa in 
een krot. Pinneke en Otilia zijn vriendjes. De Papa van Otilia heeft het niet breed. Hij schrijft verhalen en 
dat verdient niet veel. De mama van Otilia woont in Amerika. De tegenstellingen worden op de spits 
gedreven, als een louche koopman 'stoefpotloden' komt verkopen. Pinneke krijgt er een maar Otilia niet. 
 
Deze voorstelling is puur poppenspel in een echte poppenkast. Er wordt geput uit de rijke Jan 
Klaassen/Poesjenel traditie waar het met het de goede omgang niet zo nauw wordt genomen. Er wordt op 
tijd en stond goed op los gemept. 
 
Tijdens de voorstelling is er veel ruimte om mee te doen. Actief worden er kinderen naar voren geroepen, 
passief kunnen ze vanaf de bank meeroepen etc. 
Net zoals vroeger, maar dan met een eigentijds tintje. 
 
In dit poppenspel worden er twee verschillende en tegenstrijdige milieus opgevoerd. Zij hebben geen 
contact met elkaar, ze weten zelfs niet van hun bestaan. De kinderen wel, zij spelen met elkaar en 
overschrijden de grenzen. Zij moeten hiervoor soms wel stiekem buiten komen. 
De potlodenverkoper verkoopt potloden en is de metafoor die de tegenstellingen uitspeelt. Hij is zelf een 
dief en verkoopt gewone potloden als zijnde iets heel bijzonders, iets dat je niet kunt missen en waar je 
heel belangrijk mee wordt. 
De villamensen kopen het direct en Pinneke krijgt er een, hij heeft al zoveel, het interesseert hem niet. 
Otilia kan heel mooi tekenen en ze wil er heel graag een hebben maar ze krijgt er geen. Ze moet dan gaan 
werken voor de potlodenverkoper die haar bedriegt en niks betaalt. Ze moet dan de strijd met de politie 
aangaan maar uiteindelijk krijgt ze toch haar potlood, zelfs vier. 
 
Wat kun je hiermee doen? 
Je kunt het in de les hebben over rijk en arm. De ene krijgt alles wat hij wil en de andere moet er hard 
voor werken. Weten de kinderen eigenlijk wel wat ze allemaal 
hebben, is er iets dat ze heel waardevol vinden? 
 
 
 
Begin liedje: 
De poppenkast gaat beginnen, 
het is de hoogste tijd, 
je ziet wel wat er komen gaat, 
je bent nog niet te laat 
 
Ik ga voor jullie spelen, 
ik ben Ruutteketuut, 
je ziet wel wat er komen gaat, 
je bent nog niet te laat. 
 
 
Tot bij de poppenkast: Ruud Alles 
 
 



 


