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Frank Boeijen is geen cynicus
Eigenlijk zingt Frank
Boeijen niet. Hij mij-
mert op muziek. Zelf
denkt de zanger daar
anders over. Hij ziet
de tien stukken op
zijn nieuwe album
‘Camera’ wel degelijk
als op zichzelf staan-
de liedjes.

door Peter Bruyn

M et een camera leg je
een beeld vast. Voor
de cd geldt eigenlijk
hetzelfde: een gestol-

de mijmering. Maar een intrigeren-
de mijmering, eentje met diep-
gang, omdat bij Boeijen ook de mij-
meringen altijd over iets wezen-
lijks, iets substantieels gaan.
Hoewel hij nog altijd één van de be-
kendste Nederlandstalige poparties-
ten is, ligt de tijd dat Boeijen nog
regelmatig de hitlijsten bevolkte al-
weer een jaar of twintig achter ons.
Zijn muziek gaat nauwelijks nog
over meezingrefreinen. Zijn teksten
laten zich beluisteren als schetsen
met woorden, een spel met associa-
ties waarbij het werkelijke verhaal
vaak tussen de regels verborgen zit.
„Het probleem met bijvoorbeeld ca-
baretteksten is dat het bijna altijd
zo’n waterval van woorden wordt”,
zegt hij. „Ik vind het juist mooi als
er ruimte overblijft die de luiste-
raar zelf kan invullen. Dat geeft een
tekst gelaagdheid.”
Daarbij gaat hij niet door de knie-
ën om het de luisteraar naar de zin
te maken, voegt Boeijen er aan toe.
Hij zoekt niet naar onderwerpen of
een thematiek die z’n fans wellicht
aanspreekt „Ik heb altijd geschre-
ven over wat mij bezig hield, zon-
der daarbij aan het publiek te den-
ken. Ik maak gewoon muziek en
dat is dat.”

Dertig jaar geleden is het dat de
Frank Boeijen Groep haar eerste
concert gaf in de Nijmeegse rock-
club Doornroosje. Dertig jaar hits,
feesttenten, theatertournees, liedjes
geschreven voor onder meer Lies-
beth List en voorzichtig omgaan
met de populaire media waardoor
hij - onmiskenbaar BN’er - nooit
een speelbal van de roddelpers is
geworden. Inmiddels aangekomen
in de eenentwintigste eeuw, waar-
in vluchtigheid centraal lijkt te
staan, blijft Boeijen consequent - of
moet je zeggen ‘hardnekkig’? -
voor kwaliteit kiezen. De verzorgde

vormgeving van zijn nieuwe cd is
kenmerkend.

Een bijzondere tekststilist is hij
nooit geweest - geen man die iede-
re zin tot een fonkelend diamantje
slijpt. Zijn liedteksten zijn ook niet
primair bedoeld om van papier te
lezen, geeft hij direct toe, al staan
ze wel in het cd-boekje afgedrukt.
Daardoor kun je je verbazen over
een uitdrukking als als een werkelij-
ke maan. Wat is dat in vredesnaam?
Maar goed, David Bowie kwam
ook moeiteloos weg met de uit-
drukking this serious moonlight. Hij
scoorde er zelfs een grote hit mee.

Bij iets als Jouw omarming is een ge-
dicht denk je echter ‘Au!’. Zo’n ge-
meenplaats, daar zou Annie M.G.
Schmidt of Lennaert Nijgh onmid-
dellijk een dikke rode streep door
gehaald hebben. Maar daar tegen-
over staan dan weer die regels uit
het slotlied en mooiste nummer
van de plaat: Vergeving is een groot
woord. En grote woorden zijn een-
zaam. Dat is raak. Dat is precies in
de roos. En dat is ook weer hele-
maal Boeijen.
Daarbij gaan zijn liedjes altijd over
iets substantieels. Het zijn teksten
die diep wortelen in existentiële

vragen, hoe abstract die soms ook
verwoord worden. „Ik schrijf iede-
re dag wel iets”, zegt Boeijen.
„Soms is het bruikbaar, soms ook
niet of veel later pas. Misschien is
het ook wel zoals die schilder die
een landschap met een boom schil-
dert en steeds meer weglaat. Op
het laatst wellicht zelfs de boom.”
Het gesprek begint met koffie, dan
komt de wijn, later een calvados.
Boeijen is een Bourgondiër, maar
daarmee nog geen hedonist zonder
engagement. In zijn lied De Vraag
op het nieuwe album zingt hij: De
waarheid is lang geleden verdwenen.

Hij doelt op de verloedering van de
media, maar tegelijk op het failliet
van de ideologieën, zegt Boeijen.
Daarbij lijkt hij eerder voor de me-
lancholie van de romanticus dan
voor het defaitisme van de cynicus
te kiezen. „Oh, maar ik vind mijn
nieuwe album helemaal niet zo me-
lancholiek hoor!” reageert hij.
„Maar cynisme is natuurlijk abso-
luut geen oplossing; als je daar aan
toegeeft ben je verloren.”

Frank Boeijen treedt 16 april 2010 op
in het Munttheater in Weert en 12
mei 2010 in de Schouwburg Venray.
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