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Historie Boom's Blues

Het grauwe verleden
De waarsdiinlijk wereldwiid eerste

studie over de blues werd in '1941-45

in Nederland geschreven, maarpas

eind 20'11 gepublicerd. ln 8oon3

Bftres heeft ondeÍzoeker Wim verbei

het historis(he manuscript van

Frans Boom gecombineerd met zijn

eigen Íe(onstludie van de bizaÍre

ontstaansgeschiedenis, Daarin is

ook een hoofdrol weggelegd vool

WillG.Gilbert,devooÍ00Ílogsejazz-

autoriteit die tijdens de Duitse

bezetting als enthousiaste (0llaborateuÍ

het beru(hte Jazzverbod c0ndpieerde.

jazz-crêck'. wtren ze respcctieveltk 20 en

28jaar oud.
Bluesvezamelaa6 wàÍen e. hooguil en

kele rienbllen in Nèdenand.van wie slechls
een handjevol niet alle€n op clz.'rà /'her,
maar ook op countt hlues was Eeicíti
Fmns Boom, student kunstgeschiedenis in
AnsteÍdam, zàl tot die v@rliefde zijn ge-

komeí via de juz. die populair was onder
gymnàsiasren. (Hij woonde in Amíe.dam-
Zuid,zoon vaD een àí!. bemiddeld milieu.)

'Jazz cracks' waíen er nog minder, mad
de publicist will G. Gilbert mochl zichrelf
zo heschouwen- als co autetrr van het eersle

Nederlandie boek over het ond€rweÍpi
Jeztnuziek. saren met n. C. Poustoch-
kine,1939.r

In hur enthousiaste onderlinge coÍÍÊspon'
deítie lanceerde B@m ai biÍnei @n jmr
zijn plan om een studie ove.deblues,vmral
uitgaande vàn de teksten. te publicercn. De
meer theoretische,'ethnomNicologische'
kennis van Gilbert was daarbij een welkom

Ma op den duur liepen hun muzikale
opvattingen en hun levens !e zeer uiteen:

het geamenlijke boek kwam er nooit.
In dnrk ve$che€n alleen een voetnoot
bij het hoofdsluk 'Blueí i' de 'Tweedc
belangÍijk gewijziede druk van "raz,',-
.iet (1947)r 'De inhotrd van dir hoofdstuk
beruí op het resultaat van de studie. welke
tussen de jaren l91O en 1945 weÍd ver-

a0 fizNNnN. irÀÁRr )nrl

will Gilbert, eind jaren d€rtig



Will G. Gilbert
.icht in smenwerking met J.F.G. Boom.'
('Sinds de veMhijnins van de @rste Ne-
deÍlandse dÍuk is luim zeven jaar verlopen' .

begon het voorlloord. Met àls merkwaar-
dige rypering van die periode: 'Deze tijd
werd o.m. gekenmerkt door de groei van
een emsiige b€langstelling voor de werke-
lijke jazmuziek in Anenka zelt')

Dat€r ookeen eigen t€kst v dein 1953
aan een ácute polio-aanval overleden Frms
Boom hestlnd- blef allen in 7.er kleinê
king bekend. Beginjaren zeventig weÍd het
bo€k wel opeens aangekondigd in de Engel-
se monoeràfi€ënserie Blues Paperback (als
Laushins To Keep Frcn CninÊ,\an Frank
Boom), mad dat d@l kwM er nooit.

Ruim twintig jd later schrcef de criticus
Tony Rusell nog @n terugblik op het
verdwenen manuscÍipl, dat volgens hen
'by a long way the first booklength study
of the blues' moest zijn, maar het bleef on-
vindbaar: En nu kunnen we het, na 66 jaar,
eindelijk lezen: D? Blíes.' Sa tiïiscle bede-
rcn ,an de Nood Ametikunse NeBe4 doot
'J.FmntC. Boon', geschEven in AmsteF
dam 1943145 als onderdd v aaon3
B l"e s : Muziek, journalis ne k eN rie nàschrp
in oorloqstid. FÊn pft.htig boek, rijk geil-
luslÍee.d en zorgvuldig gedocumente€Íd,

Seschreven door joumalist Wim V€rbei.
bekend als blue$pecialist van onder andere

Jzzwercld en Muziekkrant OOR.

li(hameliike gevoelens

Om her oonpronkelijke boek vàn Boon
geheel naaÍ waaÍde le schatten. moet een

soort tijdÍeis worden gemaakr als het
direct nà de oorlog zou zijn gepubliceerd,
had het ook internationaal @n unieke
status gekregen. De eeFte Eneelstalige
standaaÍdweÍken oveÍ de blues verschenen
pas rond 1960: The Counrry Blues van
Samuel CharteÍs en Paul Olivers atues
Fe This Mo,ning. VeÍ daarvoor schr€ef
@n geitol@rd oper€rende Amslerdamse
student, aan de hand van nog ze€r beperkt
platenmaterial, een studie weruil in ieder
g€val een grot€ aífiniteit met het genre

'In de blues daarenlegen deÍtt m€n niet
na over het hiernamaals: de blueszanger
h€e[1 het te druk met zichzelf en het heden.
Blues zijn liederen over het leven van
alledas dat vaák ruw en wreed is. t...1
Er is ook angst, haat, zor8, opschepperij,
verdriet. onrust €n nonchalance in deblues,

ruwheid, tederheid. pessimisme en een
sooÍ passief, cynisch optimisme, humor.
gerelligheid en aJk€er van eenzamheid-
t...1 Lichamelijke s€voelens zijn ers be-
langrijk wellust, honser. doBt, vermeid
heid en kou.' En op een and€re plaats:
'Deze gehechtheid aan het leven in al zijn
vormen. ook de minder prettige, deze angst
voor de dood is kenmerkend voor de sfeer

OpnerkelÍk is ook de afstànd die hij
neemt van de gepolijste blueszangers die
door 'bepald€ blánke Ioehoorde6' hoser
weÍden aangeslagenr 'Gez€gd moet worden
dàt blues zoals bijvoorb€eld Josh Whi€
vandaag de dag zingt, en die de klassenstijd
en het gevecbt iegen de "bourg€oisie" be-
hmdelen-zich buiten het traditioíèlè lèrèin
van de blu€s bewegen en het stempel van
een onnatuurlÍk€ gekunsteldheid in zicb
dràgen.' Racisme werd d@r de schrÍver
nog niet als zod is bencmd, mad verd€r
zou ztn boodschap ook vijftien jad later
nog heel actueel zijn geweest. toen 'be
palde blánke toehoorders' nog steeds de
fatsoenlUke toon aangaven.

De muziektheoretiscbe beschouwingen
zijn minder toegankelijk, maar de manier
waarcp Boom zijn studie va! de door hem
vergaarde bluestekíen samenvat, mag
niemand zich laren ontgaan. Zie daarvoor
de paragraaf 'Traditioneel inhoudelijke
modellen', blz. 238-241. F€n voorbeeldje:
subcat%orie (i) van gro€p II ('zijthlj |tlt
mii niet meel) luidÍ 'Ik ea miin minna-
res/ninnaar z@ken' '(1) om haar/bem
terug te kijseD; (2) on haarftem (meI
een pistool) te dwing€n t€rug tE ker€n; (3)
om haar/hem te vermoorden (de li€fd€ is
veranderd in hààt): (4) om haar/hen te
smeken: n€em me terug (met of zonder
schuldbekentenis)'. Een vrijwel complele

r ÍEK5Il*llIlRMÈ{ÀlÈlOlS:

MAArr]0r? fi7130[Èn[D 4l



Boom's Blues

nrdex van hei relationc€l univeaum. oP

'lot zover een koí signalement van

Booós onuitgegeveÍ b(Ek uit 1945. door
Verbei zorgvuldig samengevoegd Dil

de verschillende ve$ies dic hij op zUr
iD 1996 begonnen speuÍocbL opdieptc.
Hel omlijslende Datcriaal Íàpelde zich
nrmiddels op eD daaÍuii compoDccrde
hij ten slolte een boek mer verschillende
sublhemá\: de voorooÍlogse Nedcrlandse

.rr.:-r.?rc. de internationale rcceptie lan
de blues.een schets van de fanilie Boo,n.
en vooral de zich i,r de oorlogsjarcr onr
sikkelende vestaDdhouding tNsen de

twec auleuÍs'in spe: FÍàns Boom eD de
'jazz-cÍack GilbeÍ. HuÍ te Egevonden
coÍÍespondeDtie nràakt dit laalsle lhema
tot een hmgtepunt van Verbei s boek.

NegÍoiïe volkkunst
'\VillG. GilbeÍt lvás het Engels kliíkerde
pscudonietn van WillcD H.A. van SteeDsel

vatr der Aa (1912 1967). ooit besonnen
als orkestleider. later nruziekjournalist en,
min of meer zclfbeÍoeÍnd, musicoloog'.
Redacteu vaD De Jd:.h?rld. mede{eÍker
van de Hddgs.Ía Pdrr, de NÀc eD divene
andercbladenI Ziinwerk enplblicatiedtili
leke' in die li.jd gen ercnzen te kernen.'
Hij schreeÍ'wetenschappelijk gefnndecrd'
prczr en lÍad vaak op ah sche.precbter in
de felle debatten over de jtriste muzikale
voorkeuren. De echle. zuiverc'Jazz diende
tenslotte beslisl niet veMard le worden
met het gladde daíssnrjogaat van blanken
ah Paul Whitemán: 'Jazz is geen mnziek
lan den blánke. doch ecn muziek lan deD

Nood-Amerikaànschon neget.'
Wie weer eeDs bladerl in het nog net

vooÍoorlogse boek J4..1 u.kk Notlt
gelrotren door O;lbeís toon, waarin oor-
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HotelTenninur, Den Hàà9, aprill939. Duke Ellinglon, meto...(oníaniin ?0uÍo.hkine (link adrler

hem) en zitt€nd oD dê piàno Will 6ilbeÍ

deler altijd samengaat met r.ioordelen
eisenlijk alrijd in de weeÍ met rarionele

scheidslijnen. tNseDjuisle en o'jrisre op-
vattingen.lusen hcl HogeÍe en hetLagerè.
ln de jazz giDg het hem om auftenrieke
negrolde 'lolkskunst . niet verselijkbaàr
óe1 'de Eurcpeesche sch@ne kunstet .

'Steevast wees hii de pleitbezorge6 van

iazz als kunívorm oPhun oveBchatling
van de - harmonische, contrapDntiscbe en

n zick-architeclonisch€ armoede' in de

En in dc wàardering van de lwee
pÍimitieve voorlopea van de jazz, de

spi.ituah cn de blues, won de eerste bet



v/

bij hem glanvijk. Spirituah getuigden
i,nmeB vaD 'geesleskncht en noed in
het lijdeD'. van innerlijke fierheid' en

'stralendc rors teNijl blues 'ons de
toeDemende overheeÍlching van hel
lichaàm mel zijn eischen' schildere., de
'innerlijke onvoldàanheid' ook. en 'het
verlangen náar beter. dat te verwczcn
lUken zou zijn door het bewaDdelen van

den eeg van den geringste weenland.'
Nee. afiíileit met de blues miste Will

Gilbeí al in 1939 eisenliik eeheel maar
ja. hU was welde eDise vadedandse cory

Kultuurkaner
Na de Duitse invÀl in mei 1940 droog-
den de publicatiemogeliikbeden voor

niusicologisch proza snel op. In het
voorlaatsre nummer \xn De ld.a||ercl.l,
september oktober 1940, cÍeerde Gilbeí
een antijazz tirade vaD eon Duitse pu-
blicist: 'E. kaD geen twÍfel aàn beíaan.
dat het cÍop aankomt in de eente plaats
onze jeusd. selijk tegen elke epidemie.
ook te beschermen tèsen de iazz'epide
mie. 1...1De strijd teeen de veriazzins vaD

onze muziek. ors volk en ons heele leven
kàn niet zonder insrijpcnde en v€elom-
vattende overheidsmaarregelen geloeÍd

Hij had 'niet veel aan dil betoog toe le
voegen': her íuk slool imme6 goed aan

bij 'het standpuni. dat wij sinds jarer te
genover de jazzmuiek in al haar vorm€n
hebb€n ingenomen . Op een bepaalde
manier was dat nog waar ook, wanl hij
had altijd al heel veel veíkeerde' jazz

Op zoek naar bmod op de plank kreeg
hij. op vooÍspraak van eeí NRc-collesa.
in l94l een baàn bijhet Departemenl voor
Volksvoorlichting en KunÍen, afdelirg
Muziek. Hij werd rcdactiec.ctaris van Ds
We rcld tler Mu.iek.llctblad van het nog op
te richten Mr:i.lgille, rcssoÍerend onder
de Kuhu rkoner. Z;jl gíoorsle {apenfeit
werd daàr hel leveren vàn de lekst voor
het Vetbo.l vtn 'tcgtoi:d. negtilische
elentzntzn in dare .n aflusenentshtu.iek
van máaí 1942. waarmee hij 'de lolledige
uiÍoeiirg van de primitieve, rege6che
(v.eemd Mssise) invloeden op de amuse'
menrs en dansmuziek' beoogde.

Bij de minltieuze omsch.Uving van
wà1 allèmààl !èrboden moest worden.
zoah'ongedefi nieerde. afzakkende eind
roíèn (g.owl-effecten) en'overmaliS
poÍamento en glissardo (Whip s)'. kon
hii hierin moeiteloos sebruik maken

apÍ11942
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lan zijn vooroorlogse beschouwinsen r

Hoewêl Gilbeí zich na de oorlos v€rde-
disde dooÍ te bewercn dat hij hiermee 'e€n
volkonen waanzinnig en oruitvoerbaar
prciect' had semaakl, werd hij net dit
Jazzverbod later €en gehate fi8uur in jazz-
kingen. Voor zover b€kend was hU s€en
lid van de NsB, md BeÍ Vutsje kon
hem niettemin'een enthousiast Mnhanger
v"n het nationàal s@ialis
en daar valt veel vooÍ te zegge!: hij past€

zich in ieder seval eÍthousiàst aan bij 'de
eischen van den nieuwe tijd'.

Wim Verbei zoekt dád€ntegen in zijn
boek nàd 'een genuÀnceerder b€eld van
de dec€nnialang heftig b€kritiseerde
muziekpublicist Will Gilbert' en ziet hem
vooral als iemand die. gedrev€n door de

omstandigheden, de vreemdste sprongen
moest maken om de voor zín jonge gezin

noodzakelijke iÍtomsten re verÍerven De
term 'vriiwillige collaboratie' valt in dat
verband (bestond er ook een orvriiwillige
variant?). Toch valt ook deze visie nog
wel te verdedigen. Gilbeí is een typische
repr€sentant van wat de historicus chris
van der Heiiden het 'Grijs verleden' van

NedeÍlÀnd in d€ bezettingsjaren noemde:
iemand di€ zich schikte, aanpasle. bovenal
zijn ba wilde houden. Want wat mcst
je anders, toen je no8 niet wisl hoe het af

Studentenvenet
Maar een modale grijze overlever was

Cilb€í niet: in zijn oppoÍunisme was hij.
verbml, opvallendbehendig en gretig Het
kostle hem ge€n enkele moeite om de de_

preciërende ondeÍoon die altijd voelbaaí
was in zUn proa een plek te seven in een

nieuwe muziek en wereldbeschouwinS;
zijn herkennins vàn het 'p.imitieve' kon

'L l^n8ulL€Íw ,íÀMr ]0D

soepel Sekanteld worden tot een verbod.
En in de coÍespord€ntie met Boom woÍdt
dat gnjs vooral grauw: Gilberts lErloopse

Et^pje 'Stilk \|aEts knijpei de kat i
het do ker' tijkÍ wel een autobiografisch

In de briefwisseling ging het áltijd in
de ee6t€ plaats over het bluesboek dat zij
smen wilden saan sch.tijY

klinken andere betekenissen onbedoeld

'Heb de noeà ietsÍo redoe ,schÍeeÏ
GilbeÍÍ in t943 .'Als je ersens laq gekoe8

ovet nadenkt, zal ie a\iid denke .tat ie her

niet moet doen. Wees niet zo zi,ak in elk

BewI een ptincipiëb beslíssing te willen

(Waarop Boon ántwoordde: 'lk heb wel
de moed een heel aanial dingen te dlxn,
waarvan ik zeker weet, dat er e€n pad
fout zijn- MaaÍ om iets te doen waaÍván ik
WEET dat h€t fout is. van tevoÍen weet dat
er een betere oplossing is, om zóiets fout
te d@n. dat is geen mo€d. dat is idiotie.
Het zou hetrelfd€ zijn als expr€s fouten
naken op je eindexainen. En dat bedoelt

die slosan ook helemaal niet Werkelijk. ik
dacht een ogenblik, dal ik met Ooebbels
am hel coÍrespondeÍen was.')

En toen Boom. betrokken bij het slu
denlenverret, weigerde de loyaliteitsveF
klaring te tekenen en in 1943 onderdook,
was GilbeÍ eÍ 'niet erg gerust op' .'Derye'
lijke sapjes bnjeen ery seraarljk, zelfs 4l
duurr het tu niet zoo IanB meet' . schÍeef
hij.'Row dieh bestaat hiewu gee rc-
tout, zelÍs al zou het wensetijk ziin op een

qegewn noment .k sit@tie re hetzien
De onhenoepelijkleid w zulke stappd
benauwde M een beetje en daarcn heb ik
lpt je steeds aigerulen.'

Omdat GilbeÍ haast had, schoof hij
wel in één aden de mogelijkheid Yan

snelle ai?.ondetLijke publicaties naar

voren: 'of ik doe het alleen en verm€ld
de samenwerking in de inleiding'- Frans

Boom kon die haast niet goed plaatsen:

'Zó gauw hoeft het toch niet gepubliceerd
te word€n, de oorlog hier duort minstens

een half jad en votsens nij ook
langer.' Maar GilbeÍ had zo zijn

contacten, en kon Boom daaÍdoor'de
moeite van het vinden van een uitgever
besparen'. Zorgelijk vond hij de situatie
ook w€l 'Het k een o pïetti8 Pruatje,
n4at welke itddtreselen heb je 8etÍoÍlen
on nij ane bescheiden te .loen toekonen,
wanneet ie de siqaar bellt?'

Ondergedoken - eent in h€t ouderlijk
huis. later €lders - hád Boom volop 8€le-
genheid oÍn zijn bluesttksten diePgaand

te bestuderen. Gilbeí vond het verschil
mad oneerlijk, net als vroege. €igenlijk:
'voeset had. iij het te &ak neí heen en
weer rci.en tusschen vtschilletue pld'
tercollectots e moest ikje betrappen op
onachtzaanheid tegenow nifu beschou'
weliike en tustise bene*ingen. Nu heb iii

n08



a e tijí1 en Ba ik ondet in een rílalstrcom
vah ne rw sze act íN it e le n -'

Oler de opzel vàn hun boek werden ze

her steeds mindereens.

lndÍingend zelftellag
Will GilbeÍ had,koÍ samengevnt,erg met
zichzelí te doen, in die jaren. Gemeten met
{te morelè maatstaven van nu. valt vooràl
het ontbÍeken van iets als e€rgevcl op:
her beeld is niet alleen gmuw, maár ook
uitgesproken miezeÍig. Zo verwachÍe
Gilbeí na de oorlos wel een snelle adhe-
sieverklaring van Boom ( 8eef mii zwaÍ
op wit je overtuisine over mijn polirieke
betrcuwbaaÍheid ), maar kon hij diens
lening van fl00o echl niei meer lerugbe-
ralen ( ln die dasen vànhange' en wurgen
wÀs het meer voor de band liggend, dat
je elká hielp. Thans zijn we weer veel

zakelijker').
Psychologisch is zijn chronische getob

wel inieÉssànt. maar dal is een ander
verhaali VèÍbei's kanttekening dat hij
zelf de blues had lijkt me in dat v€rband
een understatement. Het zelfbekiag heeft
iets indringends, al is hel maar door de

vooídurende herhalins in de bíielen: hij
'sukkex me! zijn iígewanden'. is 'lekker
van de kook', een 'seestelijke ineenstoÈ
ting nabij', en staai aan de vmmvond
\^a eeít netnus brcadown' : 'No8 dhij.l
ber ik hattl op we8 on eapel te ||or.len
en heusch kiet aLleen otn lat ik ne .Iat .elJ

Ik denk dat h,j dat wel goed aanvoelde.
maar 8a niet verder speculeren orer zijn

Na ruim tweejaar vond GilbeÍ een an-

dere baan. bij her dagblad l/", v"r<, maar
daar werd hij begin 1945 ontslasen wegens

het (herhaaldelijk)

en ik. in Gilbeds laatste jaÍen, beiden in
de Í.d crie lan JdrzwereA zàten. hadden
we welwataDd€6 aan ons hoofd dan zo'n
collaboraleurop le zoeken: BeÍ de nieuwe

Frans Boom koos een andere levensloop.
Na de afronding van zijD studie kunst

seschiedenis sjne bij vaak met vrienden
naàr Frankrijk, word diplomaat en verlrok
naar Indo.esië. wàar hij in I 953 overleed.
omdat er voor een zieke Nederlander geet
vliegtuig beschikbaar werd g€sleld. Sa-

menwerking met de dubieuze CilbeÍ zat
er al lang niel meer in, ook niet voor zijn
familie/erfgenamen ( waar is het boek?'.
vroeg GilbeÍ. direcl na Franí dmd, tele-
f.niscb aan diens moeder.) Daardoor veÍ-
dween ziir manuscript tientallenjaren uit
hèr zicht,om pas no weer op te duiken.

Wim V€rbei zorgde voor een neer dan
gepast eerheÍste) voor de jonge studenl.
die nr z;jn onderduikjaren een uniek boek
geschreven bl,jkt te hebben. De ooit 8e-
renommeeÍde' will G. Gilbert kwam daar
niet meeraan le pas, J:

1l J1rznuzkk: lnhidinq tot de wlknuziek det tlaad
Aneiklwe negeÉ ltilqewnj ).?llilip Kru5emdn, Den

Haag,1939).

2) 'Fàmou5 desk-díaweÍ manuÍÍiptl, luke Eluet 25,

1992.

l) Zle vooí êen opromÍÍinq pàqina ll4van het pÍoef'

stínft anlet1ftns(hte Munek: De hettijding vqn i\zz en

nodene dnusenentsnuziek in Duit4\nd u |leded1nd

192G194J van Kees Wouleís (Sdu, 1999), waaíin ds

amblelike wedeÍwaadigheden ien dêpaÍlemente

uitpunend woÍdên bes.hreven.

4) BeÍt Vujj5je: Bêbop Busine5s, Jíz /v4 apÍil 1992

Zie ook HooÍdtuk 2 van NedeÍldndf lazgeÍhiede

nls: '19191946: 00 0q, 8ez€tting ên BevÍÍdinq;

don HêÍman openneeÍ en 8eÍl Vuijsje, te vindên 0p

wwwjazardieÍnl/geÍhiedenit

Titelblad van de tweede,'belangrijk g€wijzisdd

drul van Gilbent.razmuri?l

stellingen die hij niel bad bezochl. Olerde
naoorlogse zuilerjDsscomnissies kon hij
alleen sarcàstisch schrijven:'Natuurlijk is
het onvoorzichtig hàas1 te maken in een

sprekend geval vàn couáboratie met de

moffen àls hel nijne en derhalve moeten
ze de zaak maar Íekken lot ik verhonae.d
ben.' Màar hij kwam er eigenlUk 8@d
van af: niet meer dan één jaar uitsluiting.
door de Commissie voor de Pe6zuivering.
Hij had hoogstens zijn eigen opvattinsen
venaden, maar seen neise' ook ziji
ondergedoken bluescompagnon niet - en
werd nier beoordeeld op zijn àmblelijke
activileiten. naar op een foul aíikel uit
die tijd.

Hij bele€fde koÍ dàama de ee6t€
h€druk van zijD Jd.rnu.iek, m.t dar
voetnoolje over de studie van J.F.G. Boom
die hij zich had loegeëisend. en werd
later nog perschef van Zwolsrnan (niet
Verolme: een vaí de weinige foutjes in
Verbei's boek). Diepgaand geïnlerviewd
over zijn omstreden verleden is hij, loor
zover ik weet, nooit. (Toen BeÍ vuijsje

lAzzMuzlEK
,l

-l.
MÀÀfiTI2 z8UtrTTI[O 45


