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Wayang revolusi: inhoud/index
Diverse documenten/Miscellaneous documentation
 Wayang revolusi: inhoud/index (Pamflet/Pamphlet nr./no. 149e)
 Wayang revolusi: expositie/exhibition (Pamflet nr. 143e)
 Wayang revolusi: kunst in dienst van de vrijheid 1948-1949
 Wayang revolusi: teksten expositie/exhibition texts
 Wayang revolusi: flyer
 Wayang revolusi: leaflet
 Press release Wayang Revolusi
 Wayang revolusi: documentatiemap + dvd films/video
 Wayang Revolusi: uw reacties/Your opinion
 Wayang revolusi: poster expositie/exhibition
 Wayang revolusi: poster deurhangers
 Wayang kulit: wayang revolusi en punakawan (2 posters)
 Poster Wayang Revolusi NL/ENG
Wayang kulit
 Wayangtechnieken en Wayang revolusi (onderlegger)
 Ramayana, het verhaal en enkele figuren uit de wayang kulit
(Pamflet nr. 144)
 Javaans wayangspel: schimmen- en stokpoppenspel (Pastiche nr. 4)
 Javanisches Wayangspiel: Schatten- und Stabpuppenspiel
(Pastiche Nr. 4)
 Eucalypta, akketatje, dalang en Semar (Kruimelkrant nr. 10)
 Wayang kulit (Kruimelkrant nr. 32)
 Semar, Krishna en Gatotkaca (Poppenspe(e)ltechnieken nr. 12)
 ‘Beep!’: de dalang en zijn ringtoon (Doepak nr. 204)
 Wayang-rekwisiet: dalang met Kancil (Doepak nr. 220)
 Wayang dalang Kancil (Pamflet nr. 150)
 Wayang performance: wayang kulit (Pamphlet no. 151d)
 A special wayang prop (Pamphlet no. 152d)
 Wayang kulit: poster deurhangers en boekenleggers
 Wayang kulit: zes afbeeldingen/six pictures
Publiciteit/Publicity
 Wayang: documenten/miscellaneous documentation/inhoud/index
(Pamflet/Pamphlet nr./no. 146e)
 Doos met gamelan-instrumenten: cardboard gamelan box (Doepak nr./no. 241e)
 Een hartelijke groet van/Greetings from OvdM/Semar
Educatie: Zelf eens proberen?/Education: DIY
 Wayang revolusi: vragenspel
 Wayang revolusi: DIY
 Posterfiguren wayang kulit: schimmenspel
 Wayang: poppen- en schimmenspel uit Indonesië (Doepak nr. 98)
 Wayangspeurspel (Pamflet nr. 148)
 Bolle buik, bil, bult en blote bol: mutsje op, petje af (Doepak nr. 166a)
 Pot belly, big bum and bare head: hat on, hat off (Doepak no. 166d)
 Wayang revolusi: maak je eigen briefkaart
 Wayang Revolusi: Create your own postcard
 Filatelie: maak je eigen wayangzegel (Doepak nr. 212)
 Wayang kulit: zes vrolijke figuren (Doepak nr. 219a)
 Wayang kulit: six funny figures (Doepak no. 219d)
 Kancil: een wayang-kulit-figuur (Doepak nr. 221)
 Het dwerghertje Kancil in het oerwoud: wayangspel uit Java (kleurplaat)
 Selfie: dalang, masker/mask en/and wayang kulit (Doepak nr./no. 222e)
 Kancil in het oerwoud: posterfiguren

Semar
 Semar: een schim uit Indonesië (Doepak nr. 19a)
 Semar: a shadow from Indonesia (Doepak no. 19d)
 Zelf eens proberen? Semar, een wijze Javaanse nar
 Semar met blote pootjes: een vingerpop (Doepak nr. 216)
 Kasperl, Semar en de krokodil: figuurtjes van papier (Doepak nr. 217)
 Een deurhanger met Semar: een Javaanse clown (Doepak nr. 207a)
 A door tag depicting Semar: a Javanese fool (Doepak no. 207d)
 Semar: het masker van een wijze nar (Doepak nr. 208a)
 Semar: the mask of a wise, Indonesian jester (Doepak no. 208d)
 Punakawan (ontdek Semar de nar)
 Semar in de poppenkast: Semar in the puppet theatre. Gelukkig
nieuwjaar/Happy New Year (Doepak nr./no. 226e)
 Javaanse nar: Semar op een stokje (Doepak nr. 232a)
 Javanese jester: Semar on a stick (Doepak no. 232d)
 Semar-flipboekje: een mini-animatie (Doepak nr. 235)
 Zoötroop – Zoetrope: flipboekje – flip book (Doepak nr./no. 238e)
Literatuur/Poëzie/Geschiedenis
 Raden Mas Noto Soeroto (Pamflet nr. 145)
 Semar de trouwe dienaar: poëzie van Noto Soeroto (Doepak nr. 209)
 Ode aan Semar: een gedicht over een potsenmaker (Doepak nr. 210)
 Semar: een figuurtekst (Doepak nr. 218)
 Godfried Bomans: De gamelan-kenner (tekst uit ‘Kopstukken’)
 Iets over Wajangpoppen (artikel en illustratie van Jean Dulieu)
 Boekoe Kedoeng Kebo (Pamflet nr. 154)
Culinair/Eten en drinken/Lievelingshapje of -drankje
 Kwee lapis, spekkoek: cake met laagjes (Doepak nr. 211)
 Toetje van tante Hedi: trifle met een nostalgische, Oost-Indische
smaak (Doepak nr. 213)
 Pittig hapje van Petruk en Gareng: courgettegerecht met sambal
(Doepak nr. 214)
 Gado Gado: een gerecht uit de Gordel van Smaragd (Doepak nr. 215)
 Bijzondere Indonesische blend en batik (Pamflet nr. 153)
 Spekkoek met Semar: Kwee lapis with Semar (Doepak nr./no. 244e)
Placemat
 Poppenspe(e)lmuseumplacemat met Semar, dalang, gunungan
en museumlogo
 Placemat: Semar, Gareng en Petruk (Punakawan)
 Puppetry Museum placemat. Mori, batik. A smoking Petruk
 Placemat: Petruk en Gareng (rokende Punakawan)
 Puppetry Museum placemat. Diëng cigarettes. A smoking Petruk
 Poppenspe(e)lmuseumplacemat met Semar
 Een gratis onderlegger: placemat met Semar en spekkoek (Doepak nr. 229)
 Onderlegger met Katrijn, spekkoek, Semar en Jan Klaassen
 Placemat met Semar en spekkoek
Activiteiten/Arrangementen
 Arrangement: op visite bij Semar en zijn vrienden (Doepak nr. 224)
 Tempo Doeloe. Nostalgie van vroeger – buffetje van Trijntje
Peterselie (Doepak nr. 225)
Briefkaarten/Postcards (A6) en/and monografie/monograph
 Nr./No. 89 034: ‘Javaanse maskers en wayangfiguren’. Dalang met gamelanorkest/
Javanese masks and wayang figures. Dalang with gamelan orchestra.
 Nr./No. 89 047: ‘Groeten uit en groeten van’/greetings from and greetings by.
Schimmentheater/Shadow theatre. Illustratie/Illustration: Jan Klaassen als dalang/
as a dalang.

Nr/No. 02 09: ‘Wayang kulit: dalang tijdens een wayangvoorstelling’/
a dalang during a wayang performance (1950).
 Monografie ‘Wayang kulit. Javaans poppenspel voor massa en elite’.
Auteur: Rien Baartmans (1937-1993). ISBN 90 71704 20 3.


Extra en/and Zelf eens proberen?/DIY
 De heer Klaassen op klompen: een schimfiguur (Doepak nr. 12a)
 Mr Klaassen on clogs: a shadow figure (Doepak no. 12d)
 Kancil in het oerwoud: posterfiguren
 Kancil in the jungle: wayang kulit figures
 Wayang, Semar, Kancil, Jan Klaassen en gamelan
(Kruimelkrant nr. 33)
Lesbrief
 Wayang en Indonesië. Lesbrief
 Kapstokwoorden (Doepak nr. 226)
 Kruiswoordpuzzel: wayang en Indonesië (Pamflet nr. 155)
 Speeltekst voor een wayangvoorstelling, zie ook Lesbrief en
Posterfiguren wayang kulit: schimmenspel
Film, video
 Wayang: films en/and muziek/music
 Square Body: een/a film van/created by Mella Jaarsma (Doepak
nr./no. 230e)
 Animatie/Animation: spekkoek-etende Semar/Javanese jester
with kwee lapis
 Bewegende/Moving Jan Klaassen: Joged Sarapada
(Doepak nr./no. 240e)
Doepak en Poppenspe(e)lmuseumpamfletten
Doepak (Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant) en de Poppenspe(e)l-museumpamfletten
zijn onze meertalige en educatieve uitgaven met allemaal weetjes, doedingetjes en
plaatjes over het poppentheater. Ze nodigen vaak uit tot de activiteit Zelf eens proberen?
Puppetry Museum Scribblings
Doepak (Dupák) is the Dutch-language Puppetry Museum Newsletter
(‘Poppenspe(e)lmuseumkruimelkrant’), an educational multicoloured
leaflet full of things to do, and illustrations of puppet theatre.
The Puppetry Museum Scribblings (‘Kruimelkrantkrabbels’) are an
added extra, which often invite you to explore the Try it yourself? (DIY)
activity. Some of the Dutch ‘Kruimelkrantkrabbels’ are also published
in French, German and English and are available in pdf format.
Puppetry Museum Pamphlets
Through our so-called Puppetry Museum Pamphlets (‘Poppenspe(e)lmuseumpamfletten’)
we announce matters of interest relating to folk and mainstream puppet theatre.
Moreover, these pamphlets sometimes also inform visitors about theme exhibitions and
activities in the museum. Some of the Dutch pamphlets are also published in French,
German and English and are available in pdf format.
Vragen en/of opmerkingen – Questions and/or remarks
Vul voor vragen en/of opmerkingen onderstaand formulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
If you have any questions and/or remarks, please complete the
form below. We will get in touch with you as soon as possible.
Organisatie/Organisation:
Voornaam/First name:
Achternaam/Surname:
Adres/Address:

Postcode/Postcode:
Woonplaats/City/Town:
Land/Country:
Telefoonnummer/Telephone number:
E-mailadres/E-mail address:
Onderwerp/Commentaar/Subject/Remarks:



Diverse documenten/Miscellaneous documentation: zie/see website Poppenspe(e)lmuseumbibliotheek
‘Wayang’. Afbeelding: gunungan (pauzeteken) – een bladvormig wayangrekwisiet. Kan een berg, een boom,
een bos, een grot, een paleispoort, stof, wolk, wind en water voorstellen. De gunungan wordt door de dalang
(poppenspeler) midden in het speelscherm geplaatst om een cesuur(onderbreking) of scènewisseling aan te
duiden.
Picture: gunungan. The gunungan is held up to announce the beginning and end of a wayang performance
and to indicate a change of scene and strong emotions, as well as the elements of fire, earth, air and water.
The gunungan is an ancient tree motif that originates from India and consists of two parts: a mountain and
a tree. The tree motif is rendered as a combination of two different trees: the fig tree rooted in heaven and
the earthbound lotus tree rising from the waters. The dalang (puppeteer) also waves the gunungan about
when natural forces are at work in the story. It is considered the most important requisite in wayang theatre:
it is a magical and protective element representing the world of the past and the future and symbolises its
creation.
Digitale publicatie op www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl: klik op de groene woorden voor hyperlinks/
Digital publication on www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl: click on the green words for hyperlinks.
Concept/tekst/text: Otto van der Mieden © (2014). Dit document is beschikbaar in pdf/This document is
also available in PDF format. Zie/See: www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/pamflet149e.pdf.
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