Iets over Wajangpoppen
Tekst: Iets over Wajangpoppen (wayang golek). Auteur: Jean Dulieu (1921-2006). Eerste publicatie: kindertijdschrift Kris Kras
(1954-1966). Het tweewekelijks verschijnende jeugdblad Kris Kras werd door de Stichting Kinderbelangen – als artistiek en
pedagogisch verantwoord tijdschrift voor kinderen – zonder commercieel oogmerk uitgegeven. Hoofd- en eindredacteur
Ilona Fennema-Zboray had in haar jeugd in Hongarije een goed kinderblad leren kennen en zocht in Nederland iets soortgelijks. Toen ze het niet vond, besloot ze het zelf op de markt te brengen. Met pedagoog D.L. Daalder (1887-1963) en schrijver
Leonard Roggeveen (1898-1959) vond ze schrijvers en illustratoren van naam bereid om mee te werken, zoals Annie M.G.
Schmidt (1911-1995), Hella Haasse (1918-2011), Han G. Hoekstra (1906-1988), Jan Blokker (1927-2010), Jenny Dalenoord
(1918-2013), Tonke Dragt (1930) en vele anderen. Ondanks het steunfonds ‘Vrienden van Kris Kras’ ging het blad ten onder.
Zie ook: Het goede en het mooie. De geschiedenis van Kris-Kras. Ter nagedachtenis aan Ilona Fennema-Zboray (1914-2001).
Auteur: Peter van den Hoven. Impressum: Biblion (Leidschendam, 2004). Stamboeknummer Poppenspe(e)lmuseumbibliotheek:
nr. 75.219. Afbeelding bij artikel ‘Iets over Wajangpoppen’: wayang-golek-figuren (stokpoppenspel uit Indonesië).
Illustratie: Jean Dulieu © (omstreeks 1960).
Ontvang een presentje van het Poppenspe(e)lmuseum
Hoeveel wayang-golek-figuren tel je in de illustratie van Jean Dulieu bij het artikel ‘Iets over Wajangpoppen’?
Vertel ons het juiste antwoord of stuur dit naar info@poppenspelmuseum.nl en ontvang een presentje.
Applaus!

Afbeelding: voorplat Kris Kras. Het Kinderblad. Vierde Jaargang. No. 13. 27 Sept. 1957. Impressum: Stichting Kinderbelangen
(Amsterdam). Witte silhouet: dansende harlekijn-figuur.
Logo Poppenspe(e)lmuseum: in het beeldmerk van het Poppenspe(e)lmuseum in dit document zie je links een oud-Hollandse
Jan Klaassen-figuur afgebeeld: hij hanteert een knuppel. Rechts van deze vrolijke nakomeling van de Italiaanse Pulcinella
kun je de Javaanse nar Semar ontdekken. Op een ludieke manier – alsof hij zelf als een marionettenspeler de touwtjes in
handen wil hebben – wipt hij in het logo met een draad aan zijn hand een letter ‘E’ uit de naam van het museum. Deze
(extra) letter in ‘spe(e)l’ maakt duidelijk dat het niet alleen een museum is waar je mag rondkijken, maar waarin de
bezoekers ook vaak de vraag wordt gesteld: ‘Zelf eens proberen?’ Tekst en concept: Otto van der Mieden © (2014).
Klik op de groen gedrukte woorden voor hyperlinks.

Illustratie: montage diverse afbeeldingen van golekfiguren. Oorspronkelijk ontwerp: Jean Dulieu (omstreeks 1960).
Concept: Otto van der Mieden ©. Zie ook: Wayang kulit. Javaans poppenspel voor massa en elite (monografie).
Auteur: Rien Baartmans ©. Impressum: Oostelijk Kunstbedrijf (Vorchten, 1988).
Stamboeknummer Poppenspe(e)lmuseumbibliotheek: nr. 72.318. Klik op de groen gedrukte woorden voor
hyperlinks. Deze publicatie op internet, zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/wajangdulieu.pdf.
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