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artikêlenrêêks ovêr nooit 9€publicê€rde boeken
5) en wakkêr gêschud doorJan J. lÍulder wêet
wim vêrbei in 1996 êên aantal versies vên L
Frank G. Booms manuscript: De Bl!ê3 -
S€tirisch€ Liederen vaí de Noord-
Am€rikaans€ Neger (amstêrdêín 1943/?5)
op te duiken. Geboêid door het onderwêrp
begint hij een zoektocht naar gegêvens ovêr
Frans Boom; zo weet haj op documêntên ult
hêt familiearchaêf en de corr€spondentie van
Boom mêt WillG. Gilbert d€ hand te leggen 6).

Nu, jêren latêr, is hiêr het resultaat: êên

boeiênd gêschrêven biografie ondêr de in de

aanhef vermelde titê|, plus eên zo goêd

mogelijke r€constructiê van hêt hieÍboven
genoemdê mênuscript.

D€ biografiê
Frans Boom (9 êugustus 1920) raakt op dê
middêlbarê schoolqeboêid door de jazzmuziek,

mêêr ênkêlelarên later gàat zijn anteresse

vooral uit naar dê blues, waarvan hij zoveel

mogelijk plêten probeert te bemachtigen. h
h€t toenmêlige wereldje van lazz-ên
dansmuziek, waaNan wim verbei in het €erstê
hoofdstuk een mooi profiel schêtst, is dat €en
uitzondeíijke hobby. Dê inmiddêls

kunstgêschiedenis studêrênde Frans probêêrt
gefascineerd dê teksten te doorgronden-. Dit mooi uitgeg€ven boek bereikt uw

recensent aan de late kant. hmiddels is

hierover in Nederlandse muziêKijdschriften al

deskundig en boeiend geschrêvên r.2.3). Voor

de l€zers di€ ni€t bekend zrjn mêt deze

artikelen €€n b€knopt€ beschouwing over deze

bijzondere publakati€: twee boeken in een

Begin.Jaren zevêntig van de vorige e€uw
publlcêeÉ het Londense /Vovenbet Book
ondêr rêdactie van Paul Oliver, auteur van ê€n

aantal baanbr€kende bluesboeken, êên seíi€
van twaalf monografieën in de studio vista
Bltes Paperback Senes. Op de achtêrkênt van

het negende d€el, Oavid Evans' biogrófie van

Tommy rohnson, wordt voor het €erst
Laughing To Keep From Crying van Frank (sic)

Boom aangekondigd, mààr het zou nooit
v€rschijnên 4), Naar aanleiding van een

Voor de muzikêle aspêctên- Frêns ls niet
muzikaal ondeíegd - zoekt hij contact met de
acht jaar oudere Will G. Gilbert (pseudoniem

van WH.A. van Steenselv.n d€r aa),
rcdadeut \an De )azzwercld €n met Nlr. C.
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Poustochkine de auteur van Jazznuzíek
(1939), hêt eerste serieuze Nedeíandstatige
boek over dit ond€rwerp. De zich musicoloog
noemende Gilbert, van huis uit orkestteider,
wordt tijdens de oorlog in jazzkringen een
gehal€ man vanw€ge ztn samenwerking mêt
de bezetteí Hij schrijft in 194r hetJazzverbod,
waarin tor in detail allê nêgroide etementên
staan opgesomd die niet meer ten g€horê
mogên worden gebracht 7). Na de oorlog wordt
hij hiervoor door een zuivêringscommissiê voo.
een jaar van persactiviteiten uitgesloten.
Verbeischetst in zijn boek echtêr een grijzer
beeld van Gilbêrt dan dat van dê gedreven
collaborateur, meer dat van êên gedweëe

De correspondentie tussen Boom en citbert
laat geen twijfer over bêsr
aanvankelijk he€htê vriêndschap. Uiwoêrig
worden opvattinqen en theorieën over wêzen.
structuur ên a€htergronden van de blues
uitgewisseld, van de zijde van citbert vaàk in
hoogdrav€nde taal. Al gauw wordt het ptêr
opgevat samen €en boêk uit te geven. De

briefwisseling verhaalt ook ovêr persoontijke
aspecten van hun vriendscháp zoats Gilbe.ts
problemen rond het onderhouden van ,ijn
gezin. Ondanks de finênciël€ st€un gedurend€
de oorlogsjaren van dê niet onbemiddêtde
familie Boom schrijft Gilbert, vanwêgê het
ontbreken van inkomstên uit zijn schrijverij
over de bêzetter niet wêlgezinde muziek, het

Frans aoom moet in 1943 onderduiken en stort
zich met overgave op dê tekst€n van zijn
bllesplatên. Girberts inbre^g ov€r de muzikate
aspedên helpt hem bij het schrijven van het
manuscript. was de vriêndschap tussen Boom
en Gilb€rt in de oorlogsjàren at meer
vêÊêkelijkt, daàrna bekoelt ht tangzààm maar
zekêr volledig. Oê oouaken zijn Gilberts
roofbouw van Fràns'werk in de twêêdê
hetziene edilie van lazhuziek in t94? , en de
meningsvêrschilren over de pubti€atie vàn het
boek dat er nooit kwam.
Frans Boom promoveert in 1949 in de kunst-
geschiedênis en gaat in d€ diplomatiekê dienst.
Op 31juli 1953 overlijdt hij in Indonesiè aan
de gevolgên van potio. witt c. citbêrt ov€íijdt
in 1967, helaas voor wim Verbei te vro€g voor

Dê Bluês - €tc. is een voor dê ja.en veertig
opmerkeltke, ja verbazingwekkende
bêschouwing ov€r een muzieksoort die in de
Vêrênigdê Stal€n en daarbuiten nauwelijks
aêndàcht krijgl, en dat blijft zo in het votgêndê
decennium. Wanneer het boek toentertijd was
veEchenen. zou het zonder meer als
baanbrek€nd zijn gekwálificeerd. Frans Boom
schetst in het eerste hoofdstuk ontsraan,
geschiedenis en karèktêr vèn de blues.
Uitvoêrig gaat hij in op dê verschillende
vêrsvormên, dus niet alleen aabl en prob€ert
dêàrin zelfs een historischê ontwikketing te
ond€rkênnen. Hierin bêspêurt mên ook de van
willG. Gilbert opgedane kênnis/ dj€ e€hter in
het hele manuscript om begrijpelijke rêdênen
met geen woord wordt genoemd. In het
volgende hoofdstuk ênalyse€É Boom dêzê
leksttypen nadêr, wàarbij d€ nadruk ligt op'de
echle volksbluesi de muziek die nu êls court y
t/ues bekend staêt. De basis daarvoor zijn de
platen of teksten van dê 370 songs in zijn
colleclie. zijn exegesê, met bêgrippen als
'spanning en ontladingi'prlmitiêve, decadente
en excitatieve typên'doêt nu academisch en
gekunst€ld aàn, mêêr vóór Frans Boom hêêft
niemand zo indringênd over deze matêrie

Het derde hoofdstuki'Traditie in dê
bluesteksten'is ook nu nog steeds zêêr
lezenswaard. Lang voordat Paul Oliver eind
jarc^ vijfttg zijn Bluês Fe Íhis Morning s)

publi€eert, qàat Frans Boom op zoek naêr
veelvoorkomende coupletten ('wanderinq
stanzas'), h€le en zêlfs halve b€ginrêgêls zoals
I Woke up this morning. Ook behandêlt hij
verschillende thêma's in de blues, waêrbij hij
door gebrek aên kennis van het s/arg van d€
zwarte bevolking soms tot merkwaa.dig€
conclusies komt, vooral als het gaêt om
seksuele mêtàforen. Het is gemakkelijk praten
met de kennis vên nu, Boom had gêe^
Barrelhouse Worcls e) in de kast staan, Het
laatste korte hoofdstuk gaat over satire ên
zelfsatire: een dêêl daaNan is ook te
beluist€r€n op dê cd, dat als laatste n!mmer
een geluidsfragmênt bevat van het p.aatje dat
Frans Boom in december 1947 voor de AVRo-
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wim verbei heeft tw€e aênhangsels toê-
gevoegd. Een bibliogrdfiê vên de boêken ên

tijdschriftên die Boom heeft geciteêrd plus €€n

aênvulling van de w€rken die hij kênde, en €€n

songlndêx annêx discografie vên dê plêtên of
têksten di€ Frans Boom bezêt. vêrbei hêeft
daaruit een mooie cd sêmengêstêld, dlê in
primà qeluidskwaliteit een goêde indruk qeeft
ván dê bronn€n van de.utêur ván dlt
bijzondere manuscnpt.

Tot slot
Wim Vêrbêl heêft mêt deze publicatie e€n
prestatie van formaat geleve.d. Niet alleen
vanwêge zijn vàsthoudendheid dit historisch€

manuscript gepubliceerd te krijgen, maar ook

voor zijn qedeoen, boeiend qeschrêven

biograÍe van Frans Boom. Dit boek verdient
werêldwld aandacht en een Engêlsê vertêling
is meer dan gewênst. Alweer e€n prachtige
productie van eigên bodem over blues: wêàrin

een klein lênd groot kan zijn!
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