
Frank Boeijen heeft een nieuw album Genade, een boek met cd. Volgende week treedt hij
op in Groningen en Hoogeveen.
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De mijmerjaren
’Mijn moeder had tien kinde-

ren. Ze werkte de hele dag
keihard; iedere dag weer,’’
zegt Frank Boeijen. "En als ze
dan ’s avonds in de kamer

zat, bekaf na al dat werk, dan zei ze met een
zucht: ’Genade!’ Dat betekende zoiets als ’Gods
zegen’. Of, volgens Van Dale, ’goedertierenheid’,
wat ik een prachtwoord vind. Genade voor de
mensen en genade voor jezelf. Mijn moeder viel
op zo’n moment dan als vanzelf in slaap.’’
Genade is ook de titel van het nieuwe album

van Frank Boeijen. Geen cd in zo’n plastic doosje
dat bij één keer vallen breekt, maar samenge-
voegd met een luxe vormgegeven, groot formaat
boek met alle teksten en tientallen zwart-wit
foto’s die Károly Effenberger maakte van plekken
waar Boeijens herinneringen liggen. Vooral in
zijn geboorte- en woonplaats Nijmegen. Het is
een liederencyclus die de zanger bij zijn huidige
theatertournee integraal uitvoert, waarna het
publiek als ’beloning’ ook nog een handvol oude
successen te horen krijgt.
"Ik sta niet meer bij een platenmaatschappij

onder contract, dus ik kon dit nieuwe album bij
een boeken-uitgeverij laten verschijnen,’’ vertelt
Boeijen. "De reden dat het zo mooi uitgevoerd is,
is dat ik het gevoel van een LP-hoes terug wilde.
Om precies te zijn de sfeer van die klaphoes van
Neil Youngs After the Goldrush. Eigenlijk moet je
het album de eerste keer met een koptelefoon
beluisteren, terwijl je de teksten leest en de foto’s
bekijkt."
We lopen door het Nijmeegse Kronenburger-

park, ooit vereeuwigd in één van Franks be-
roemdste liedjes. Hij wijst het bankje aan waar
hij als middelbare scholier z’n eerste jointjes
rookte. Dan naar een appartementengebouw aan
de rand van het park – daar wilde hij in de jaren
negentig een flat kopen, vertelt hij. "Met uitzicht
op mijn eigen liedje. Dat leek mij wel wat, haha."
Hij vertelt dat hij maar op het nippertje heeft
kunnen tegenhouden dat een bushalte bij het
park naar hem werd vernoemd; daar had hij geen
behoefte aan. En knikkend in de richting van een
groepje scholieren dat blowend op het grasveld
zit stelt hij vast dat er in al die jaren weinig ver-
anderd is.
Zoals zijn moeder ’s avonds ’genade’ vond, zo

ervaart hij dat nu ook, vertelt de zanger. "Ik voel
mij echt bevrijd van heel veel shit. Ik heb mij
jarenlang niet in het centrum van de stad dur-
ven vertonen. Ik was mijzelf niet; had het gevoel
te worden geleefd. Nu kom ik weer overal en kan
met iedereen een praatje maken." En alsof de
duvel er mee speelt wordt hij nog geen drie mi-
nuten later aangesproken door twee Marokkaan-
se jongens op een bankje. Wat grappen over en
weer. "Sinds die Ben Saunders wil opeens ieder-
een een gouden tand," lacht Boeijen.
Het is dit voorjaar precies dertig jaar geleden

dat de debuutplaat van de Frank Boeijen Groep
verscheen. Sindsdien heeft zijn carrière een
aantal opmerkelijke wendingen gekend. Eigenlijk
is Boeijens artistieke loopbaan op te delen in drie
fasen: de popperiode tot eind jaren tachtig, met
hits als Verjaardagsfeest, Kronenburgpark en
Zwart Wit. Vervolgens de chansonjaren die be-

gonnen toen hij de theaters in ging en duurden
tot de late jaren negentig.
En vanaf de eeuwwisseling de fase die je de

mijmerjaren zou kunnen noemen. De Nijmege-
naar laat tegenwoordig traditionele songstructu-
ren en rijm voor wat het is en zet zijn teksten als
flarden zinnen op muziek. Zijn recente albums
kennen aanzienlijk minder dynamiek, minder
melodie en minder tempowisselingen dan in de
pop- en liedcultuur gebruikelijk is. Qua vorm is
zijn werk wat dat betreft ronduit baanbrekend
in de Nederlandse muziektraditie, al wordt het
zelden als zodanig erkend.
In feite hanteert Boeijen een volstrekt eigen

muzikale taal die je je eerst eigen moet maken
om de inhoud te begrijpen. Soms slaat hij ook
door in zijn omgang met woorden. Zoals in het
voorwoord van zijn boek de wat malle frase
’Landschappen van genade’. Dan is hij een ge-
makkelijke prooi voor cynici. Maar elders schrijft
hij weer prachtige regels als ’Dan reis ik maar in
mijn hoofd en lees wat oude gedichten waarin
het goed toeven is.’
In het lied De Tabakswinkel zingt hij over de

sigarettenverkoper die op Boeijens gemijmer
over de vergankelijkheid reageert met: ’Niets
gaat zomaar voorbij’. Een opmerkelijke parallel

met het beroemde gedicht Sigarenwinkel van de
Portugees Fernando Pessoa. Dat kan geen toeval
zijn. "Klopt," zegt Boeijen. "Ik ben een groot lief-
hebber van Pessoa en die winkel uit zijn gedicht
bestaat nog steeds. Ik ben er zelfs ooit geweest.
Ja, die knipoog naar hem zit er in, zoals ik in het
verleden in mijn liedjes ook al verwees naar
Célines Reis naar het einde van de nach’ en Op
zoek naar de verloren Tijd van Proust."
De thema’s op Genade zijn thema’s die keer op

keer terugkeren in Boeijens werk: de reis – om
uiteindelijk bij jezelf uit te komen; de verlossing
en bevrijding; de vergankelijkheid. Zijn song-
schrijven lijkt zich te ontwikkelen in een naar
binnen gerichte spiraal. "Uiteindelijk schrijf je
iedere keer hetzelfde lied, zei Dylan ooit. En
waarschijnlijk zijn het allemaal pogingen om te
komen tot dat ene wat je uiteindelijk wilt zeg-
gen, maar nu nog niet durft.’’

Optredens
Frank Boeijen staat 4/3 in De Oosterpoort in
Groningen, 5/3 in De Harmonie in Leeuwarden
en 9/3 De Tamboer in Hoogeveen. Genade, het
boek met de cd, verkrijgbaar in cd- en boekwin-
kels. Zie ook www.frankboeijen.nl/

Van ’Geen God’
naar ’Genade’

De tekst van het titelnummer Genade
is geschreven door de Groninger

dichter Rense Sinkgraven. Opmerkelijk,
want Frank Boeijen zingt zelden of
nooit teksten van anderen. De twee
liepen elkaar tegen het lijf tijdens lite-
rair festival Zuiderzinnen in Antwerpen
en hernieuwden de kennismaking vorig
jaar na een concert van Boeijen in Gro-
ningen waar de avond werd besloten in
een nachtcafé. Sinkgraven schreef een
gedicht over de nacht, Nachtlokaal, en
stuurde deze later met een ander ge-
dicht – Geen God – naar Boeijen. Op
basis van dit laatste gedicht maakte
Boeijen een lied getiteld Genade.

¬ Frank Boeijen: ’Niets zomaar voorbij’. Foto: Paul Bergen


