Godfried Bomans
Godfried Bomans (Den Haag, 2 maart 1913 - Bloemendaal,
22 december 1971) was een Nederlandse schrijver, columnist
en mediapersoonlijkheid en in het midden van de vorige eeuw
de meest gelezen schrijver van Nederland. Hij heeft meer dan
zestig boeken en vele andere geschriften op zijn naam staan.
Hij heeft tijdens zijn leven weinig officiële erkenning gekregen,
in ieder geval niet in de vorm van een letterkundige prijs. De
literaire kritiek weet nog altijd niet goed wat ze met hem aan
moet.
Colums
Godfried Bomans werd bij het grote publiek vooral populair
door zijn roman Erik of het klein insectenboek (tien drukken
in het verschijningsjaar 1941) en na de Tweede Wereldoorlog
met de strip Pa Pinkelman in de Volkskrant. Weer wat later
met zijn columns op de voorpagina van die krant, zijn stukken
in Elsevier en zijn – hilarische – radio- en tv-optredens.
In oktober 2000 schonk de weduwe van Bomans zijn archief
aan het Nederlands Letterkundig Museum.
Kopstukken
In Kopstukken worden door Bomans in 1947 parodistische
interviews met gefingeerde en belangrijke personen gebundeld:
de pianist, de mensenredder, de kunstkenners en de moderne
dichter, om er maar enkelen te noemen. Hij neemt in deze
bundel menselijke zwakheden op de hak: de opgeblazen
eigenwaan van de personen speelt een overheersende rol.
De gamelan-kenner
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit De gamelan-kenner, een schets
over een man die alles over deze verzameling exotische
Indonesische muziekinstrumenten pretendeert te weten:
‘De kwestie is, [...] dat de meeste menschen van de gámlan
geen flauw begrip hebben. Ze zien een gambang, een soeloek,
een ponjong bè-bè, en een stelletje bruine kerels erachter,
en dan, vooruit maar jongens, dat zàl wèl een gàmlan zijn.’

Spot
De spot die Bomans zich veroorlooft, richt zich nooit op concrete
personen. Het zijn altijd voor iedereen herkenbare verschijnselen,
die hij bestrijdt op een manier waarbij niemand het zich persoonlijk hoeft aan te trekken. Vaak keert hij zich tegen dingen waarvan hij weet dat velen het met hem eens zullen zijn. Zo schept
hij een band met de lezer, die zich opgenomen voelt in een kring
van gelijkgestemden. Ook dat is typisch Bomans: hij creëert een
veilige wereld van geborgenheid en saamhorigheid, waarin men
zich op jongensachtige wijze vrolijk kan maken over zaken die
als lachwekkend, onjuist of bedreigend worden ervaren.
Bernard IJzerdraat
Godfried Bomans was één van de grootste grappenmakers
van zijn tijd. In De gamelan-kenner neemt hij een loopje met
Bernard IJzerdraat/Bernard Suryabrata (1926-1986), die een
stadsgenoot (Haarlem) van hem was. Bernard was een zoon
van de gelijknamige verzetsstrijder en oprichter van de
verzetsgroep ‘De Geuzen’, die gefusilleerd is. Het gedicht
‘De achttien doden’ gaat daarover. Na de moord op zijn
vader is Bernard gaan zwerven en terechtgekomen in het
Koloniaal/Indisch Instituut (Koninklijk Instituut voor de
Tropen/Tropenmuseum) in Amsterdam.
Jaap Kunst
Bernard IJzerdraat kwam daar onder de indruk van een gamelangroep bestaande uit in door de oorlogsomstandigheden gestrande
Javaanse zeelieden, die van Jaap Kunst – de conservator en hoofd
van de muziekafdeling in het Koloniaal Instituut en de grondlegger van de niet-westerse muziekwetenschap – toestemming
hadden gekregen de uit Yogyakarta afkomstige gamelaninstrumenten van het museum te gebruiken. Hij is lessen gaan nemen
en leerde van Jaap Kunst gamelanmuziek te noteren, luisterend
naar platen van diens grote 78-toeren collectie.

Babar Layar
Bernard IJzerdraat wist medeleerlingen van het Gymnasium in
Haarlem enthousiast te maken en zo ontstond de gamelangroep
‘Babar Layar’*. Lang na de Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
kwam poppenspeler en dalang Rien Baartmans (1937-1993)
erbij (Poppentheater Merlijn, Haarlem).
* ‘Babar Layar’ – ‘Het hijsen van het Zeil’ – is de naam van het
allereerste ‘blanke’ gamelangezelschap, maar ook van het eerste
gamelanorkest dat buiten Java en zonder Javanen is gebouwd.
Onder toeziend oog van Jaap Kunst wordt in 1941, onder de
neus van de Gestapo, gesmeed en gevijld aan zware bronzen
instrumenten: kopieën van de grote gamelan van het Indisch
(Koloniaal) Instituut. Het brons is o.a. afkomstig van een
omgesmolten VOC-kanon (VOC: de Vereenigde Oostindische
Compagnie). De originele gamelanset staat in het Gamelanhuis in Amsterdam.
Zie ook: http://www.gamelanhuis.nl/Babar/body_babar.html.
Gefantaseerd verhaal
De gamelan-kenner is een volslagen gefantaseerd verhaal.
De woorden dessa (dorp: bestuurlijke eenheid), slèndro en
pélog (toonschalen/-soorten), gambang (een houten xylofoon)
en soeloek* (religieus en bespiegelend lied in de wayang) zijn
Javaans, en Zuiderkruis is een sterrenbeeld vanuit het zuidelijk
halfrond.
* Een soeloek (‘suluk’, nieuwe spelling) is een citaat uit een
klassiek Javaans gedicht en wordt volgens de eisen van het
metrum (versmaat) gezongen door een dalang (poppenspeler
en leider van het gamelanorkest).
Onomatopeeën
De andere ‘vreemde’, zelfbedachte en zogenaamd deskundige
woorden komen geheel uit de grote duim van Bomans. Het zijn
onomatopeeën – door klanknabootsing gevormde woorden.
Sommige woorden waarschijnlijk naar analogie van Indische
woorden die hij ooit gehoord heeft.

Instrumenten en een spook
Met tèndjang-trom wordt mogelijk de kendang (trom) bedoeld.
Ponjong bè-bè komt misschien van Potong Bebek Angsa – ‘De
eend slachten’ – een beginregel van een oud Moluks dansliedje.
De kri-kré-fluit is mogelijk een onomatopee voor krekel, de
djangkrik. Lo-lo lijkt een beetje op Solo: voorheen Surakarta,
een stad in Midden-Java. En wè-wè is een vrouwelijk spook.
Zou Bomans dat écht geweten hebben?
Gamelanorkest
De gamelan is een onmisbaar muzikaal onderdeel van een
wayang-kulit-voorstelling. Het gamelanorkest bestaat uit een
reeks afgestemde gongs, xylofoons, fluiten en enkele snaarinstrumenten. Ook zangstemmen spelen een belangrijke rol.
De gamelan klinkt tot ver in de omtrek en iedereen weet als
hij de gamelan hoort: de dalang gaat beginnen.
Terwijl de toeschouwers toestromen, horen ze al de klankguirlandes van de xylofoons: de gambang, de gender en de
saron. Gamelanmuziek klinkt in veel westerse oren ongewoon.
Dat komt doordat er andere toonsoorten en muziekinstrumenten
gebruikt worden.
Wayang kulit
Wayang kulit is een theatervorm uit Indonesië en Maleisië.
Het spel wordt gespeeld met kleurrijke, platte figuren die
gemaakt zijn van leer (kulit) van de karbouw (buffel).
Ze zijn aan beide zijden beschilderd en vaak versierd
met een rijk patroon van gaatjes, waar het licht doorheen kan schijnen.
Poppenspe(e)lmuseuminformatiecentrum
Voor meer documenten en informatie over de wayang,
zie: http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/Wayang.aspx,
http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/Pamflet143e.pdf
en http://www.poppenspelmuseumbibliotheek.nl/pdf/lesbrief.pdf.
Concept: Otto van der Mieden (2015).
Met dank aan: Hedi Hinzler, tante Toetie en Rob Albada.

De gamelan

De dalang (poppenspeler) en het gamelanorkest

‘Wayang-poerwa-vertooner’ (wayang kulit, Soerabaya). Illustratie uit: ‘Java. Beelden van volksleven en bedrijf’.
Auteur: Emilie van Kerckhoff. Impressum: Scheltema & Holkema’s boekhandel (Amsterdam, 1912).

Instrumenten van een gamelanorkest

‘Gambar-Gambar’, volksprent. Gamelan-instrumenten. Nederlandsch-Indische prenten, nr. 13. Chromolitho.
Impressum: Gualtherus Kolff/G.J. Thieme (Batavia/Jakarta/Bandoeng, 1868-1881).

Dansgroep Bakti Budaya

Dansgroep van Bernard Suryabrata/Bernard IJzerdraat (Jakarta, ca. 1978).
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