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Blues in de onderduik
aspecten van de B ues'. MáàÍ ai spoedig
veÍbreedde hi zijn pán, en dat
confíonteeÍde hem met een hándicap: zljn
tekort aan muzika e, láát staán
Ë muscolog sche kenn s. Faans Boom moêst
du! op zoek naaÍ een deskundige Ínede
F auteur Niet geremd dooÍ bescheidenheid

Een Nederlandse speelÍi m op het thema
jazz of blues is bil mijn weten nog niet
geÍnaakt, en dat wordt toch wel tjd na
een kleine eeuwlazz- en ÍilrihistoÍie. lk zal
niet pÍetenderen dat k producers en
íeg sseLrrs op hun vakgeb ed deskundig
advies kên geven, maar in dit geva dr ngt
de conclusie zich onweerstaanbaar op: het
zoju st veÍschenen boek Boom3 8/ues
biedt het peíecte gegeven voor een
pracht ge film. ln zeven woorden
samengevat: Rourd Mldn ight neets High
Fi del i V meets zwartboek.
Het s in fe te een boek over een boek,
met als ondertitel: 'Muziek, journalÍiek
en vrendschap n ooÍlogstijd . Wim
Verbei, b ueslouínalst s nds meeÍ dan
vêertl9 jaaÍ, w jdde z ch vanaí 1996 aan
speuÍweÍk dêt nu is bekÍoond met een
tweevoudlge publicat e: een decennia ang

verloren gewaande baanbrekende
Nederêndse studie over de b ues,
vooÍàfqegaan dooí de fascineíende
ontstaansgeschiedenis van het manuscript
zoals VeÍbei die heeít qeíecons'trueeíd.
De 21-jarge student kunstqesch edenis Fíans
Boom koesterde ln 1941 een stoutmoedige
ambitie: hijwilde een a gemene studie van
de Amerikaanse bluesschfljven. Hoe
stoutmoedig datwas, mag b jken ut het feit
dat zoiets in Amerika en Engeland pas een
kle ne h^r'ntlgjaar laterwerd ondernomen,
door Samue Charters(Ihe Cauníy Blues,
1959) en Paul Oliver (B/uer Fêllïhis Moning:
The Meaning

Af fhe Blues, 1960).

Boom was van geíortuneeÍde komaf en
kon mede daardoor een uitgebreide bluesp atencollectie opbouwen, waaÍbij vooral
de teksten z jn aandacht hadden. De eeÍste

wêíktitê riddê

dàn ook'Dê litiêrairê

zocht de jonge íudent meteen Ínaar
contêct met de grootste Nederlandse
autoÍitet op dat geb ed, de achtjaar
oudere W I G. G lbert. Vanaf dat moment
ontspon zch een ale fantasie
overtrefÍende tragikomedie, die de kern
van Boom3 8/ues vormt,
G lbert was voor de oorlog bekend
geworden als redacteur van het
maandblad De JazzweÍeld en co-auteuT
(met mL C. Poustochkine) van het eerste
seÍ euze Neder andse lazzboek. Dle

geloofsbrieven werden tijdens de
bezetungsjaren onhersteLbaar besmeurd.
G lben

Íad

e nd 1941

ndienstvanhet

Departement van Vo ksvooÍ ichting en
Kunsten, en gleed zo ver af dat hlj in 1942
de auteur werd van het beruchte Verbod
van negrolde en negritische elementen n
dans- en am usementsm uz ek. Het zou hem
ziln leven ang bljven achtervolgen.
B zar genoeg leek Frans BooÍn, die zelÍ
abso uut niet neigde tot colaborate, in d t
alles geen enke beetselte zen voor hun
samenwe.king. ln z jn urtgebreide
coríespondentie rnet G lbert woídt het
taalgebrulk ln de blues tot in de kleinste
deiais bed scLrssieerd. rfaar de toestand in
bezet Neder and bllft vrjwel onbesproken.
Surreal stsch woídt hun vriendschappelijke
briefwsse inq a s G lbert n 1943 een nog
dLrbieuzeí posite accepteeÍt, a s
muziekrcdêcteur van het ondeí nationaa socia istische eid ng staande dagblêd Het
Vo k -

têlwj

Frans Boom tegelijkeítijd

Ínoet onderduiken orndat h jals student
weigerl de loya iteitsverklaÍ ng aan de
Duitse bezetter te tekenen (eeíder heeft hi
het il eqàle PêÍooL verspíeid).
Hun waaíschuwinqdn gaan over en weer.
Boom tot Gjlbert: 'Raakje niet van de
reqen n de drup? [...]Datle na de oorlog
rekenschap van je daden za moeten
afleggen, zêlje we dLr deljk zijn, denk ik.'
omgekeerd maakt Gilbêrt zich zorgen over
zljn jonge vÍiend, màaÍ toch vooÍa over de
wwwjazzism.nl

vTuchten van hun samenwerking: 'lk kan
de transcriptes we een beetje missen,
maar z jn ze veilig b jje, wanneer le
onveÍhoopt tegen de amp loopt? 1...1 Het
is een onprettlg praatje, maar welke
maatregeen hebje getroffen om mil a le
bescheiden te doen toekomen wanneeíje
de sigaaÍ bent?'
De volgende fasevan de pot s haaí
vooÍspelbaaÍ: ruze tussen deauteuís. Gilbed
zinspeetop een snelle publicáte ondeÍ zÍn
naám, met Boom in een beschedên bjrol
Boom beg nt c ilbert van uit ácademisch
oogpunt de leste lezen oveí diens sloÍd ge
bronveímeldinqen en onwetenschappeli jke
m-"thodolog e. Op die contíoversen oopt de
samenwerkrng Íedde oos spaak. Eí reíeert
niets dan veMarring, d e ertoe ledt dat
v eÍ achtereenvolgende mogêlijkheden
tot pub icátie -van 19214 tot 1970 - in
rook opgaan.
FÍans Boom studêert na de ooÍ09 af, wordt
diplonraai en sterft in 1953 in Lndoneliê aan
polio, nog geen 33 jaaí oud. Wilc lbert

wordtpeíscheívan Zwolsmans íoemÍuchte
Exp oitatie Maatschá pp j Scheven ingen en
overlildt n 1967 op zijn 55ste.
Beetjeweinig acrie voor een spánnende

í lm? lk ben niêt toegekomen aan de
boeiendê

s

delines: het vooardurende

9e dtekoa! van gezinshoofd Gilbert, die

du zend gulden leentvan de ondergedok-"n
Boom en na de oorlog bezweert hem niet
teÍug te kunnen betalen; de aÍrestaUe en
maanden ange hechten s van Frans Booms
moedeÍ, de gedepoaleerde joden heeft

geholpen door hun ged en sieraden in
bewar ng te nemen;de post!me veiling van

Boomsbluespatencollectle,waarbj de
hoogste bieder maar moet afiaachten of hij
de paatwaardig wordt gekeurd. En op het
iefdesleven van FÍans Boom (waarover Wirn
Verbei geheelzwjgt) mag de scenarioschÍijver zijn verbee dingskracht loslaten.
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