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Voorwoord
‘1909: Sonny Boy Williamson, or Rice Miller Williamson, or Simply Willie Williams,
was born in Glendora, Tallahatchie in the Mississippi Delta - the Land of the “Blues”
- on April 7th, or so his passport stated. It is possible that he was in fact born in 1894
or 1899,’ meldt het tekstboekje dat gevoegd werd bij de cd The Williamson Story:
22 phonographic memories (Deja vu reference edition, 1989).
Aldus één zinnetje over de bluesman Williamson (overleden op 25 mei 1965) dat
vol van twijfel is. Het is kenmerkend voor de enorme, maar zo vreselijke verspreide
publikaties over de rock-, pop-, blues-, beat-, etc-muziek: het (letterlijke)
referentiekader van en voor deze muziekgenres bestaat nog niet en het is de vraag
of het ooit wel zal bestaan. De muziek van de straat - zoals ik alle genres, die ik in
dit boek behandel, noem - heeft documentair en wetenschappelijk gezien zich tot nu
toe niet kunnen steunen op hooggeleerde, verantwoorde analyses, museale of
bibliothecaire verzamelzucht of universitaire werkgroepen met een enigszins lange
adem.
Rock 'n' roll is geen wetenschappelijk boek, maar wel een boek dat de feiten juist
en op een rij wilde hebben. Dat is - ik schrijf het maar direct op - niet altijd gelukt
omdat sommige feiten gewoon niet eenduidig te achterhalen waren. Dit boek is een
poging om vanuit een persoonlijke en Nederlandse visie een bijdrage te leveren tot
de geschiedenis van de rock and roll en wat daarna kwam. Ik heb mijn best gedaan
om gegevens, feiten en data zo goed en verantwoord mogelijk te checken. Soms was
ik de wanhoop nabij. De popmuziek heeft een professor nodig. Die profes-

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

10
sor kan én wil ik niet zijn, maar ik heb geprobeerd die toekomstige hoogleraar een
klein handvat te geven: deze paar honderd bladzijden druks.
Enkele tekorten van dit boek opgesomd: uit ruimtegebrek heb ik afgezien van een
uitputtende bibliografie (mijn bibliografie geeft vooral de publikaties die ik zelf kon
bemachtigen en derhalve bezit), een discografie en een filmografie.
Sommige hoofdstukken heb ik, noodgedwongen, moeten dateren omdat ze een
specifiek tijdsbeeld geven en eerder (in gewijzigde vorm) elders verschenen.
Mijn dank geldt velen. De samenwerking met Hans Maarten van den Brink (hij
was medevragensteller van twee in dit boek afgedrukte interviews) herinner ik mij
met vreugde. Adriaan van Dis (de bedenker van dit boek) en Gert Staal dank ik
hartelijk. Het geduld van de beste redacteur die ik ooit tegenkwam, Emile Brugman
- hij bleef, soms zichtbaar met de moed der wanhoop, maar geloven in dit boek - heb
ik buitengewoon op prijs gesteld en Pauline Drosts uithoudingsvermogen was ronduit
bizar en daarom liefdevol. Ze sprak een paar jaar geleden de verlossende woorden:
‘Geef mij nou al die kopij maar dan tiep ik het eerst wel 'ns overzichtelijk voor je uit
en daarna kun je alsnog beoordelen wat je allemaal geschreven hebt en of het de
moeite waard is.’ Mijn grootste dank gaat echter uit naar mijn moeder: ze heeft al
die ‘rotherrie’ in de late en vroege jaren zestig toch maar uitgezeten. Bedankt Lies,
aan jou draag ik dit boek op!
Boudewijn Büch
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Brand in een bordeel
Winter 1983 vierden wij onze verjaardag samen. Eten in een restaurant waar de obers
vijftig keer onze asbak leegden, dames aan onze zijde, champagne aan de lippen.
Het laatste glas zou bij mij thuis zijn. Op naar de Ouwezijds!
‘Kom ik niet in,’ zei de taxichauffeur, ‘Casa Rosso staat in de fik.’
‘Daar woon ik achter,’ giebelde ik nog.
De hemel boven de Wallen was ongewoon rood, maar voor mijn huis leek alles
rustig. Ik stak mijn sleutel in het slot en daar stond een brandweerman, houtschilfers
op de kraag van zijn duffel, bijltje in de hand. Water klotste door de gang. De Jan
van der Heyden had hoog gemikt. Twee ton water droop van dak naar kelder. We
kregen een kwartier om te redden wat er te redden viel. Boudewijn sneed met een
aardappelmesje nog wat kunst uit de lijsten van de zoveel erger getroffen bovenburen,
ik zeulde mijn veertig paar schoenen naar droge huizen verderop, toegejuicht door
samengelopen junks. Vier uur 's morgens liepen we door de kille Amsterdamse stegen
naar Boudewijns huis, daar stond mijn bed voor de komende dagen.
Verwilderd zaten we tegenover elkaar. Boudewijn schonk cognac en zette platen
op. Peggy Lee leek hem de juiste keus... ‘I remember, when I was a little girl, our
house got on fire’ uit Is that all there is. Boudewijn wist niet hoe hij het pijnlijke
moment goed moest maken. Hij vertelde over de geschiedenis van Is that all there
is, draaide andere platen van Peggy Lee, andere popmuziek en babbelde maar door.
Wat wist hij veel van die popmuziek! Het interesseerde me zelfs, en dan te bedenken
dat ik tot mijn
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zeventiende het standpunt huldigde dat alleen nozems naar radio Veronica luisteren.
Op deze vlammennacht werd mij een nieuwe wereld geopenbaard. ‘Je moet dit
allemaal opschrijven,’ riep ik. Een paar weken later startte Boudewijn de rubriek
‘Tragiekmuziek’ op de Achterpagina van NRC Handelsblad, waar ik destijds werkte.
En nu zit al die wijsheid in een boek, dikker dan de stukken ooit bij elkaar waren.
Boudewijn heeft zijn passie uitgezongen.
Waar brand in een bordeel niet toe kan leiden.
Adriaan van Dis
Blaricum, september 1990
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Inleiding
Wat is rock and roll? Je kunt de radio of de televisie niet aanzetten of daar kondigt
iemand ‘een heel mooi nieuw rock and roll-nummer’ aan. De Rolling Stones worden
door velen beschouwd als ‘the greatest rock and roll band on earth’. Er is sprake van
hardrock (and roll), van acidrock, van new rock, maar hebben al die genres en
ondersoorten nog iets te maken met de waarachtige rock and roll die zo'n vier decennia
geleden ontstond?
Veertig jaar geleden? Hoe oud is de rock and roll eigenlijk? Waar komt de term
vandaan en waar slaat hij op? Rock and roll wordt voortdurend in verband gebracht
met Bill ‘rock around the clock’ Haley (1925-1981) en is dat terecht? Laat ik eerst
een stukje van mezelf citeren dat ik bijna vijf jaar geleden in NRC Handelsblad schreef
(en we zullen dat stukje in dit boek bij Bill Haley nog een keer terug zien keren):
‘Waarom nog verder geschreven over Haley? Is het niet verstandiger in de regels
die nog volgen het boetekleed aan te trekken en de elpees van Bill Haley in een
vuilniszak aan de straat te zetten? Nee! De man die voor het rocktijdperk eigenlijk
al te oud was - een rocker behoorde achttien, negentien te zijn; Haley liep tijdens
zijn succes tegen de dertig -, was weliswaar oerstom, maar in werkelijkheid een van
haar echte uitvinders. Dat wil zeggen: hij was de eerste blanke man die de thema's
uit de blues, de rhythm and blues, de rockabilly, country and western et cetera populair
maakte in een nieuwe muziekvorm: de R & R. Verzon Bill Haley, zoals men vaak
aanneemt, ook het begrip?
Deze regels zijn muzikale vadermoord, want dat is óók al niet waar. De beste
samenvatting van de taalkundige geschiedenis
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van het begrip “rock 'n' roll” staat in Arnold Shaw's Dictionary of American pop/rock.
In 1952 had de discjockey Alan Freed een populaire radioshow, The moondog rock
'n' roll house party, en naar die show zou het muziekgenre genoemd zijn. Bill Haley
heeft altijd - Freed bestrijdend - betoogd dat hij het begrip als eerste gebruikte. Hij
verwees voortdurend naar zijn plaatopname uit 1952, “Rock-a-beatin' boogie”, waarin
de regels “Rock, rock, rock, everybody; roll, roll, roll, everybody” voorkomen. Haley
heeft dit nummer inderdaad geschreven en opgenomen, maar Shaw verwijst, bij
voorbeeld, naar een opname van Buddy Jones uit 1939, waarin de regel “I love the
way you rock and roll” voorkomt, en naar Wild Bill Moore's “We're gonna rock
we're gonna roll” (1947). Het meest waarschijnlijke is dat Haley het begrip direct
gepikt heeft van de blueszanger Muddy Waters, die vlak voor Haley's “Rock-a-beatin'
boogie” een nummer opnam (“All night long”), waarin de zin “rock me, baby, rock
me all night long... roll me, baby, roll your wagon wheel” prominent voorkomt.
Dat Haley's eerste hitje “Rocket 88” (1951) heette, helpt hem ook niet veel verder.
Hij had het niet zelf geschreven, en dit nummer met “rock” in de titel verwees naar
een Oldsmobile-automerk. “Rocket 88” bracht Haley (en zijn toenmalige
begeleidingsgroep de Saddlemen) wel tot het besef dat zij voort moesten gaan op de
muzikale route die wij nu rock and roll noemen.
Haley's volgende hitje was “Rock the joint”. De doorbraak kwam met Haley's
eigenhandig geschreven “Crazy man, crazy”, dat echter op de radio eerst moest
worden opgewarmd door middel van een walgelijke coverversie van Ralph Marterie.
Eerlijk is eerlijk: Bill en zijn tweede begeleidingsgroep de Comets stonden in 1953
als eersten op de Amerikaanse hitparade met een R & R-hit.’
Aldus een stukje bewerkt proza van jaren geleden. Het blijkt dat we onderscheid
moeten maken tussen de terminologie en het muziekgenre zelf. Toen ik indertijd
bovenstaande analyse had gemaakt, bracht de post zakken vol brieven waarin hele
andere dingen werden gesteld. Sommige lezers voerden de term zelfs
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terug tot in de negentiende eeuw. Enkele lezers vroegen zich af waarom Freed zich
indertijd niet in de discussie had gemengd. Was hij misschien niet de eerste die de
term ‘rock and roll’ (overigens al gauw gespeld als ‘rock 'n' roll’, ‘rock 'n roll’ of
‘rock & roll’) gebruikte, hij was toch in ieder geval één van de eersten.
Het geval wil dat hoewel Freed (geboren in 1922) de beroemdste discjockey van
de jaren vijftig was, zijn carrière toch niet langer zou duren dan van 1950 tot 1962.
In dat laatste jaar werd hij beschuldigd van het aannemen van smeergeld (om bepaalde
plaatjes te draaien) en kwam het tot een veroordeling. De straf was niet hoog driehonderd dollar boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf - maar de man was
gebroken. Hij trok zich terug in een woning te Palm Springs en raakte aan de drank.
In 1964 werd er tegen hem een aanklacht ingediend wegens belastingontduiking (nog
stammend uit zijn rijke jaren) en dat brak de beroemdste discjockey voorgoed. Hij
stierf in een ziekenhuis aan de gevolgen van zijn drankzucht. Hij was tweeënveertig
jaar oud.
Toen de rock and roll volwassen genoeg was om wetenschappelijk bestudeerd te
worden, zat Freed al dagelijks, niet aanspreekbaar, achter de fles en toen de rockse
studies overal hoogst serieus werden aangepakt, lag Freed reeds jaren onder de grond.
Kortom: aan Freed heeft eigenlijk nooit iemand kunnen vragen hoe het zat met de
geschiedenis van het begrip ‘rock 'n' roll’.
Een andere beroemde, en nog steeds levende (televisie)discjockey is Dick Clark
(geboren 1929) die misschien ook veel zou kunnen vertellen. Helaas is hij er de man
niet naar om in de geschiedenis te duiken van een term. De oppervlakkige Clark
heeft een aantal boeken over de rock and roll geschreven, maar deze blinken niet uit
door serieuze studie of historisch inzicht. Clark heeft in zijn muzikale memoires
vooral gekozen voor ‘plastic herinneringen’. Hij is, maar dat is eigenlijk ter zijde,
van veel minder belang geweest voor de rock and roll dan zijn tragische collega
Freed. Sprong Clark er bij de smeergeldprocessen tussenuit (terwijl hij met evenveel
recht veroordeeld had kunnen worden), veel durf had hij niet. Zo hield hij zich bij
voorbeeld tot in de jaren
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zestig aan de weerzinwekkende, toen in Amerika geldende rassenwetten.
Freed werd midden in de jaren vijftig een ‘nigger lover’ genoemd en hij presteerde
het om in 1957 de zwarte Frankie Lymon in een van zijn televisieshows te laten
dansen met een blank meisje. De show werd niet uitgezonden en Freed kreeg op zijn
donder. Bizar natuurlijk dat in een rock and roll-show het zwarte element verboden
was, terwijl - en dat neemt men toch wel algemeen aan - zowel de term als de muziek
zelf hoofdzakelijk zijn opgebouwd uit zwarte elementen.
Alan Freed riep midden in de jaren vijftig uit: ‘Anyone who sacks rock & roll is
a passing fad or a flash in the pan, has rocks in his head, dad!’ Daarmee heeft hij het
gelijk aan zijn kant gekregen, ofschoon het natuurlijk de vraag blijft wat Freed van
nederrock, acidrock en André Hazes of De Zangeres Zonder Naam die de rock and
roll (?) vertolken, gevonden zou hebben.
Terugkomende op de geschiedenis van het begrip ‘rock and roll’: The Rolling
Stone encyclopedia of rock and roll (1983), die meestal lang stilstaat bij de
geschiedenis van popmuzikale termen, geeft voor ‘rock & roll’ uitsluitend: ‘De term
is een eufemisme uit de blues voor geslachtsverkeer.’ Het lijkt voornamelijk grappig
bedoeld, maar is het allerminst. Na al die lezersreacties ben ik 'ns gaan snuffelen in
Engelse en Amerikaanse etymologische woordenboeken en kwam ik tot de conclusie
dat in de zeer platte spreektaal de woorden ‘rock’ en ‘rocker’ betekenissen hadden
als ‘gek’, ‘vuil’, ‘geil’ (enzovoorts). ‘Roll’ werd honderdvijftig jaar geleden al gebruikt
voor ‘neuken’ of ‘vrijen’. Het eigenaardige is nu dat ik de combinatie ‘rock and roll’
in woordenboeken alleen tegenkom zoals gebruikt in de jaren vijftig van deze eeuw
en dan wordt inderdaad de bepaalde muziekvorm bedoeld. Dat is des te vreemder
omdat de spreektaal dol is op beginrijmen als, bij voorbeeld in het Nederlands, ‘frank
en vrij’, ‘Jut en Jul’ et cetera.
Buddy Jones zong in het vroegste nummer - waarin de term ‘rock 'n' roll’ voorkomt
- dat de rockgeleerden en ik hebben kunnen vinden, het genoemde nummer uit 1939:
‘I love the way you
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rock and roll’. Deze song werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog geen groot succes,
maar de luisteraars die het in Amerika hoorden, verstonden verschillende dingen.
Luisteraars van goede stand zullen niets van deze tekst begrepen hebben, arbeiders
moeten iets als ‘wat beweeg je lekker’ en misschien ‘wat vrij je lekker’ verstaan
hebben, maar leden van de onderwereld begrepen het luid en duidelijk: ‘Ik houd van
de manier waarop je neukt.’ Hoewel het niet of nauwelijks is vastgelegd in
woordenboeken, betekende ‘rock and roll’ in de (gezongen) boeventaal gewoon
‘neuken’.
Een groot probleem bij muziekteksten - en dit geldt in het bijzonder voor de blues
- is dat deze taal door woordenboekenmakers nimmer is betrokken in hun
lexicografische werk. Terwijl de gezongen groepstaal toch juist buitengemeen
interessant is. En dat geldt natuurlijk nog steeds. Om daar twee voorbeelden van te
geven het volgende. Bryan Ferry zong op een van zijn vroege Roxy Music-elpees
(1974) het nummer ‘Three and nine’. In deze song komt de regel voor: ‘Three and
nine [eigenlijk: 3/9 pence, B.B.] could show you any fantasy.’ Een zinnetje dat
niemand buiten Engeland begrepen zal hebben en nu inmiddels ook al niemand in
Groot-Brittannië meer zal weten te duiden. Welnu, om een raadsel op te heffen: 3/9
pence was indertijd in Engeland de prijs van een kapotje in een caféautomaat! Iets
soortgelijks is er aan de hand met het nummer ‘Mother of pearl’, ook van Bryan
Ferry en Roxy Music. ‘Mother of pearl’ betekent niet alleen ‘paarlemoer’, maar in
drugskringen ook en vooral ‘cocaïne’.
Er zal wel nooit definitieve duidelijkheid ontstaan over wie nu als eerste de
combinatie van de woorden ‘rock’ en ‘roll’ aan het muziekgenre labelde. Zoals er
ook wel nooit klaarheid geschapen zal worden in het vraagstuk van wat rock and
roll-muziek nu precies is. Maakten de Rolling Stones in het begin van hun carrière
beatmuziek, rhythm and blues of rock and roll? Het is natuurlijk maar een manier
van naamgeven, maar ik moest aan dit vraagstuk denken toen ik op een reuze gezellige
avond te Heemstede de herdenking van Buddy Holly's dertigste sterfdag mocht
meevieren en presenteren (3 februari 1989). Er kwam een
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rockdeskundige op mij af die zei: ‘Weet u dat Holly eigenlijk helemaal geen rock
and roll maakte, hij was de eerste beatzanger. Hij was degene die de Beatles mogelijk
maakte.’
Buddy Holly wordt algemeen beschouwd als een van de aartsvaders van de rock
and roll en toch was ik het met die spreker in Heemstede minstens een beetje eens.
Het is misschien een kwestie van gevoel, maar Holly was zeker aan het einde van
zijn leven (1958-1959) nauwelijks een zuivere rocker meer. Maar - en dat moet
natuurlijk de volgende vraag zijn - wat is dan weer beatmuziek? Daarover bestaat nu
al onenigheid in de rockhistorische handboeken. Het is in ieder geval een enerzijds
gecompliceerdere en anderzijds meer versimpelde vorm van rock en roll die genoemd
is naar...
En daar komt het: de één beweert (zeer ten onrechte uiteraard) naar de Beatles, de
ander naar het geluid van de sound dat kort en ‘slaanderig’ is (van het Engelse
werkwoord ‘beat’ - ‘slaan’). Over de geschiedenis van het muziekwoord ‘beat’
kunnen de woordenboeken zich eerdaags druk gaan maken, maar laat ik mij zelf ten
slotte beperken tot mijn muzikale begrenzing van het rock and roll-genre.
Rock and roll is een uitermate seksueel gerichte en getinte muzikale overdracht.
Zij wordt ten gehore gebracht door een ongeschoolde stem die eenvoudige teksten
zingt, teksten die uitsluitend gaan over de (verkapte) wens om te neuken. Rock and
roll bezingt de jeugd en wordt verklankt met ten hoogste drie gitaren, een eenvoudige
trommelset en het liefst zonder blazers. Volgens deze definitie zou Chuck Berry de
grootste rock and roller op aarde zijn. En dat is hij ook.
Bill Haley moge dan een van de ‘uitvinders’ van de muzieksoort zijn, hij is zeker
geen typische rock and roll-muzikant. Dat zijn zeker ook niet al die groepjes die mij
hun bandjes toesturen waarin ze mij, als ‘rock and roll-professor’ (iets te veel eer!),
vragen wat ik van hun muziek vind. Ik schrijf ze zelden of nooit terug, maar bij deze
het volgende: de meeste namaak-rock and roll die ik hoor is te gelikt, te veel
nagespeeld en in elk geval volkomen aseksueel. Eén uitzondering: op de Buddy
Holly-avond die
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ik noemde, speelde That Crazy Beat, een bandje uit Den Haag. Hun naam verwijst
weliswaar naar ‘beat’ en ze zeggen zelf dat ze ‘rockabilly’ (nog zo'n term!) spelen,
maar wat ik deze drie jongens en dat ene meisje zag presteren, was ongelooflijk.
In de beste Gene Vincent and The Blue Caps-traditie speelde That Crazy Beat
mooie en meeslepend authentieke rock and roll; al was het minstens dertig jaar later.
Want wat is rock and roll? Een slagwerker die bijna op zijn trommel zit en vinnig
met korte stokjes beukt, gitaren die ‘likken’ (niet gieren!) en bijtend zingen. That
Crazy Beat zou eigenlijk That Crazy Rock moeten heten, hoewel (en dat heb ik net
uitgelegd) ‘rock’ betekent in de Amerikaanse spreektaal al vaak ‘crazy’ (gek) of
‘geil’ (et cetera). Dus... Ik weet het niet meer!
Wees, doe en leef rock and roll! Daar gaat het om. Dit boek wil enig inzicht geven
in de wortels en de historie van de grootste muzikale innovatie uit de geschiedenis,
maar het is vooral een persoonlijke geschiedschrijving van een muziekgenre dat mijn
leven misschien meer dan iets anders beïnvloed heeft. Rock 'n' roll is een dagtaak
voor mij, maar een aangename: ze is altijd even troostend èn schitterend - binnen
handbereik.
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Eerste deel: De eerste rockgolf
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I I've got my own headlines for today
De grote O: lijden en moordende muziek
Barbara Orbison belde eind augustus 1989 uit Marina del Rey (Californië). Ze vroeg
of ik haar (niet uitgezonden) fragmenten van televisie-interviews kon opsturen.
Verder was ze ook geïnteresseerd in andere dingen: gedrukte vraaggesprekken van
mij met haar op 6 december 1988 overleden echtgenoot Roy Kelton Orbison (bij
liefhebbers bekend als ‘The Big O’). ‘Het is voor mijn persoonlijke collectie,’ zei
ze. Het toeval wil dat een televisie-opname van de aankondiging van een concert
van Orbison in Rotterdam (2 november 1987) naderhand niet geregistreerd bleek,
dat het bandje waarop een vraaggesprek met de zanger (een paar dagen later)
zoekraakte nadat ik het had uitgetypt voor Elsevier (het verscheen in het nummer
van 11 november 1987) en dat ik op het bandje met een van de eerste gesprekken,
dat zo'n vijftien jaar geleden plaatsvond, later muziek zette omdat ik toentertijd niet
veel geld had en cassettebandjes kostbaar waren. Bijna al het materiaal dat we
opnamen tijdens de drie keer dat ik met Orbison in de jaren tachtig iets op televisie
deed, werd uitgezonden. Door toeval is het bandje van het tweede radioprogramma
dat ik over Orbison maakte (voor de KRO, 12 maart 1980), bewaard gebleven; ik
vond het onlangs terug in een vergeten doos.
Op 24 juni 1988 bracht ik een dag met Orbison en zijn vrouw door in een klein
studiootje in Nashville (Tennessee), we maakten een autoritje en hebben na afloop
van een televisie-opname nog anderhalf uur zitten praten. Uiteraard draaide er toen
geen camera of bandrecorder mee. Ik heb een deel van dat gesprek zo goed mogelijk
gereconstrueerd en bood dat het weekblad de Nieuwe Revu aan. Ik had in Nashville
een voor-montage gehoord
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van Orbison's laatste elpee Mystery girl, maar die was nog niet in de handel gebracht.
Het weekblad wachtte dus, terecht, even met het afdrukken van het vraaggesprek;
het interview had immers (nog) geen nieuwswaarde. Toen het eindelijk verscheen
in nummer 50 (december 1988) eindigde het met de zin: ‘Orbison is back. Voor mij
is hij nooit weggeweest...’ Het afschuwelijke noodlot wilde dat op de dag dat de
weekbladaflevering naar de bladenwinkels werd gebracht Roy Orbison op
tweeënvijftigjarige leeftijd overleed.
Ik miste hem. Niet alleen als muzikaal genie, maar als iemand die, in tegenstelling
tot menige ijdele eendagsvlieg in de popmuziek, iets te vertellen had. Orbison was
van huis uit geoloog, hij was zichtbaar opgetogen als iemand zijn muziek ècht
bestudeerd had (zoals in mijn geval) en ik heb met hem wel eens een zinnig gesprek
over Goethe kunnen voeren. Het kwam voor dat ik Orbison een paar jaar niet zag,
maar telkens herkende hij mij toch weer onmiddellijk en haalden we herinneringen
op. Onze laatste ontmoeting zou half november 1988 plaatsvinden. Dat hadden we
afgesproken, maar ik moest plotseling voor een tv-opname naar Malta. Ik schreef
een briefje waarin ik een andere datum voorstelde, maar de dood kwam ertussen.
Een jaar eerder had Orbison nog een kerstkaartje gestuurd: ‘Wishing you happiness
at Christmas time and through the New Year. Barbara & Roy. P.S. Hope to see you
next year in Holland.’ Ik zou Orbison een half jaar later nog een keer in Nashville
treffen, maar in Holland zou ik hem nooit meer spreken. Dat is jammer omdat ik met
de zanger de indringendste, en vooral ook meest tragische, conversaties juist in
Holland heb gehad. Zo'n vijftien jaar geleden bij voorbeeld was Orbison totaal
vergeten en was hij zeer verheugd dat er tenminste nog spijkerharde fans, zoals ik,
op de wereld te vinden waren.
Het eerste werk van Orbison verscheen in 1956, maar dat drong nauwelijks tot de
muziekwereld, laat staan Nederland, door. In 1964 werd hij een wereldsucces met
nummers als ‘Oh pretty woman’, ‘Only the lonely’ en ‘It's over’. Ik werd een fan,
zag zijn vroege optredens in ons land en kreeg moeilijkheden op
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school: hoe kon iemand immers tegelijkertijd Stones-fan en Orbison-aanhanger zijn?
Ik kon het vijfentwintig jaar geleden niet goed uitleggen, maar omstreeks 1982
probeerde ik het opnieuw. Ik begon te schrijven aan mijn tot nu toe grootste
boekproject: een dikke studie over rock and roll-muziek. Het boek had al lang in de
boekhandel moeten liggen, maar ik bleef steeds prutsen aan de hoofdstukken over
Orbison. Vooral hij hield het boek op: ik leerde hem iedere keer persoonlijk beter
kennen en hij bleek nog een van de weinige in leven zijnde ‘early rockers’ die
meeslepend kon vertellen over Buddy Holly, Elvis Presley en al die andere
popmuziekvernieuwers van het eerste uur met wie hij bevriend was geweest. Voorts
kreeg ik steeds meer zin in het schrijven van een biografie van Orbison. Zijn leven
is namelijk ongelooflijk tragisch en op een bizarre manier meeslepend geweest.
Met Orbison heb ik er wel eens over gesproken, maar Barbara Orbison leek er niet
voor te zijn (‘Dat kunnen we zelf wel’) en verder was er een vaag contract met een
Amerikaanse uitgever. Orbison wilde aan een ghostwriter zijn levensverhaal vertellen.
‘Die ghostwriter wil ik best zijn. Ik spreek weliswaar niet goed Engels, maar ik kan
het uitstekend verstaan,’ zei ik hem op een keer. Orbison antwoordde minzaam: ‘Het
is een idee...’ Orbison's ingesproken memoires zullen helaas nooit meer verschijnen,
maar inmiddels weet ik dat zijn weduwe (gelet op haar vraag waarmee ik dit hoofdstuk
begon) zelf aan een biografie bezig is, en het valt derhalve te begrijpen dat ze aan
boeken van anderen geen medewerking verleent. Zo heeft ze aan Alan Clayson's
Only the lonely. The life and artistic legacy of Roy Orbison (1989) niet meegewerkt.
Ik heb zelfs het vermoeden dat ze voornamelijk heeft tegengewerkt.
Toen ik dit boek aangekondigd zag, had ik weer een smoes om mijn uitgever het
zoveelste uitstel van het boek dat de lezer nu in handen houdt te verklaren. Om direct
maar de aanval te openen: als biografie is Only the lonely een mislukt boek. Door
de nogal schaarse medewerking van de intimi van Orbison heeft Clayson zich,
ongetwijfeld met een reusachtige staf van documentalisten, moeten beperken tot het
aan elkaar breien van kranten- en
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muziekbladenknipsels. Dit geeft weliswaar een aardig overzicht van de Amerikaanse
persopinie omtrent de meer dan dertigjarige carrière van Orbison, maar het boek
veronachtzaamt daardoor zijn voor-muzikale leven en (noodgedwongen) de
herinneringen van zijn (tweede) vrouw en (nog levende) kinderen. Daarnaast heeft
Clayson door een gebrek aan talenkennis geen acht kunnen slaan op belangwekkende
vraaggesprekken in de Duitse en Hollandse pers. Orbison leed gedurende veel jaren
een bijna anoniem bestaan - zeker tussen 1980 en 1986 - maar in Engeland en op het
Europese continent heeft hij altijd serieuze, vasthoudende en liefdevolle aanhangers
en kenners behouden. Als muziekhistorisch werk vind ik Clayson's boek echter
buitengewoon geslaagd, maar daarover straks.
Ik zal nooit het gesprekje vergeten met een benzinepompbediende bij wie ik in
Nashville tankte. Hij vroeg: ‘Uit Holland? Wat komt u hier in godsnaam doen?’ Ik
antwoordde: ‘Roy Orbison interviewen!’ De benzine kwam bijna naast de auto
terecht. De man riep uit: ‘Gôh, ik dacht dat die al lang dood was!’ Clayson eindigt
zijn boek met een minstens even aardige anekdote. Roy Orbison zei aan het einde
van zijn leven: ‘Ik mag dan wel een levende legende zijn, maar daar heb ik niks aan
wanneer ik een lekke band moet verwisselen.’
Orbison was gedurende bijna zijn hele bestaan een levende legende. Vooral omdat
de dood hem zo genadeloos op de hielen zat. Het verhaal is talloze malen verteld en
daarom vat ik het samen. Hij trouwde in 1956 de zeventienjarige Claudette Hestand,
kreeg na verloop van een aantal jaren huwelijksmoeilijkheden, maar de relatie leek
zich eindelijk toch te herstellen. Tijdens een gezamenlijk motorritje, op twee motoren,
werd Claudette's motor door een vrachtwagen geraakt. Orbison zag zijn vrouw op 7
juni 1966 voor zijn ogen verongelukken. Orbison bleef achter met Roy Duane
(genoemd naar zijn vader en de befaamde gitarist Duane Eddy), Tony en de zeer
jonge Wesley (vernoemd naar Orbison's manager Wesley Rose). Op 15 september
1968 speelden Roy Jr. en Tony met benzine die bedoeld was voor het laten rijden
van de oldtimers in de kelder van Orbison's huis; hier had de zanger zijn
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antieke-autoverzameling gestald. Grootvader Orbie Lee Orbison, die op de kinderen
van de weduwnaar paste, kon slechts Wesley uit zijn wieg redden. Roy Jr. (11) en
Tony (8) kwamen in de brand om. Orbison gaf concerten in Engeland toen hij het
nieuws vernam. Enkele uren voordat hij het verschrikkelijke bericht ontving, wisselde
een Duits meisje Barbara Wellnoener-Jacobs (aldus luidt volgens Clayson haar
achternaam; Colin Escott geeft echter in zijn booklet bij de cd Roy Orbison. The
singles collection 1965-1973 uit 1989 als achternaam ‘Wellhonen’ en schrijft dat de
eerste ontmoeting tussen Orbison en Barbara in Duitsland plaatsvond) met Orbison
adressen uit.
Uit het bovenstaande kunnen twee dingen geconcludeerd worden: zolang als
Barbara - met wie de zanger in 1969 trouwde en van wie hij zijn twee zoons Roy
Kelton (de tweede Roy Jr. dus) en Alex kreeg - niet meewerkt aan een biografie
zullen er altijd twijfels blijven over het verwarrend dramatische leven van Orbison.
Voorts mag geconcludeerd worden dat Orbison's leven zich bijna diabolisch ontrolde.
Dat hij Barbara op de dag dat zijn kinderen verbrandden ontmoette, is bizar. Dat de
kinderen indirect om het leven kwamen door een van zijn twee hobby's (het
verzamelen van antieke auto's en het inelkaar knutselen van en spelen met
miniatuurvliegtuigjes) is een duivels toeval. Dat zijn autoverzamelen op zich iets
eigenaardigs had, moge blijken uit het volgende: hij bezat de dienst-Mercedes van
de nazi-minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop (in 1946
geëxecuteerd) - hij was verslaafd aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
Dat hij en deuxième noce trouwde met de dochter van de Duitse industrieel, en
honorair-consul van Panama, baron Wellnoener-Jacobs (dit laatste volgens de
informatie van Clayson) ligt dus in een zekere lijn. Voor de historische orde: bij de
brand in 1968 werden ook de meeste oldtimers vernietigd. Orbison zou later opnieuw
beginnen met het verzamelen van iets recentere automobielen.
Clayson's oordeel over Barbara is streng, maar - zo schijnt het mij toe rechtvaardig. Ik kan met geen mogelijkheid schrijven dat ik veel aardige dingen met
Barbara heb beleefd. Ze heeft mij
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te vaak behoorlijk dwarsgezeten, maar ze heeft er ook voor gezorgd dat Orbison's
carrière na meer dan anderhalf decennium uit het slop raakte. Ze wist, onder andere
doordat zij haar mans muziek ging produceren, de zachtmoedige en altijd weifelende
Orbison in de juiste richting te duwen. En ze wist in de zomer van 1988 zeker dat
het lukken zou. Het lukte, maar helaas postuum.
Orbison stuurde mij ooit een foto toe: de zanger zit voor een open haard met zijn
gezin. Wesley staat niet op de foto, maar Roy Kelton Jr., Alex en Barbara zijn wèl
aanwezig. Roy draagt een wit jasje en een enigszins belachelijk diep uitgesneden
zwart T-shirt. Zijn gezicht kent een zekere pafferigheid en om zijn hals heeft hij een
ketting met dat vreemde ding dat hij altijd om zijn hals droeg: een zilveren ‘Eisernes
Kreuz’. Ik wil Barbara geenszins in een verkeerd daglicht stellen, maar de volgende
conversatie met haar wil ik niet ongeschreven laten. Ze vroeg eens: ‘Je bent zeker
ook van Duitse afkomst?’ Ik beaamde dat en ze voegde er nog iets aan toe:
‘Verschrikkelijk. Mijn familie heeft tijdens de oorlog aan enkele joodse mensen
onderdak gegeven.’ Als dat zo zou zijn, zou Barbara Wellnoenen-Jacobs’ familie in
de Gouden Annalen van het Goede Duitsland opgenomen moeten zijn. Dat is bij
mijn weten niet het geval, maar er blijft de vreemde Duitsland-connectie van Orbison.
Laat ik mij beperken tot het muzikale aspect: al in een vroeg stadium werden er,
eerder totaal onbekende, nummers van Orbison op Duitse labels uitgebracht.
De zanger is altoos razend populair in de Bondsrepubliek gebleven en daar kan
naar mijn smaak een verklaring voor gevonden worden: Orbison's muziek - vaak
met verwijzingen naar Duitse operetteachtige muziekthema's - is eigenlijk ongelooflijk
Duits. Dat Barbara daar niets mee te maken heeft, moge duidelijk zijn: toen Barbara
nog lang niet in beeld was, zong en schreef Orbison angstaanjagende, doordachte,
maar niet erg bekend geworden Schlagers als ‘The actress’ en ‘(They call you)
Gigolette’. Deze songs reken ik tot het fabelachtig hysterisch-romantische erfgoed
van Orbison en zij krijgen in Clayson's biografie eigenlijk te weinig aandacht. Wie
Orbison tenminste een beetje wil begrijpen, dient zijn Schlager-oeuvre te bestuderen.
Wat Orbison
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tussen 1959 en 1965 op het Monument-label aan niet tot hits geworden songs opnam,
behoort tot het meest aanjagende erfgoed van de pathetische rock and roll. De rock
and roll op haar best en in zijn stoutste jasje!
Waar Clayson in zijn boek veel aandacht aan besteedt, is aan Orbison's
anachronistische en bijna niet te plaatsen muzikaliteit. In de vroege rock and roll-jaren
schreef hij weliswaar traditionele rocksongs als ‘Ooby dooby’ (1956) en ‘Rockhouse’
(1957), maar in de twee jaar daarna maakte hij (na het beroemde Sun-label verlaten
te hebben en onder contract te zijn gekomen bij RCA-Victor) al een opstap naar wat
ik wel eens ‘de hysterische rock and roll’ heb genoemd. Songs als ‘Almost eighteen’
(1958) en ‘Paper boy’ (1959) verwijzen naar zijn latere, volgroeide werk voor het
Monument-label. In de Monument-songs zit zo'n ongebreidelde overmaat aan gevoel
dat men zich vaak heeft afgevraagd of deze door Orbison (vaak in samenwerking
met zijn co-auteurs Bill Dees of Joe Melson) geschreven klassiekers als
autobiografisch materiaal geduid kunnen worden.
Clayson heeft de neiging om het autobiografische element van Orbison's songs
naar de achtergrond te dringen. Hij heeft gelijk als hij ontkent dat het door Don
Gibson geschreven ‘Too soon to know’ iets met de dood van Claudette te maken
had. Informatie die pas onlangs bekend werd, maakt duidelijk dat het niet kan en dat
ook ik mij vergist heb: het nummer werd een half jaar voor Claudette's dood
opgenomen, maar inderdaad pas na haar dood uitgebracht. Veel andere nummers
hebben wel degelijk een autobiografische achtergrond; Orbison bleek in gesprekken
over zijn songs er een onvoorstelbaar geheugen op na te houden. Hij vertelde mij
zelfs over welke meisjes ‘Almost eighteen’ en ‘Paper boy’ gingen, maar verzocht
mij de namen niet te laten drukken. Aan dat verlangen van de overleden meester
houd ik mij uiteraard.
Met de teksten van Orbison's liedjes (het tekstwerk is bijna altijd uitsluitend van
zijn hand) is iets anders aan de hand: ze verwijzen vooruit. Bijna alle tragiek in zijn
leven heeft hij in meer of mindere mate al van tevoren in liedvorm gedicht. Het
centrale
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thema van Orbison's leven en werken is het feit dat het bestond uit profetie. De man
die, nog gelukkig getrouwd en in het bezit van al zijn kinderen, zonder te bewegen,
gekleed in een donker pak en met een zwarte bril op, het verschrikkelijkste leed
uitkrijste, maakte na 1966 - toen het leed daadwerkelijk begon toe te slaan - meer
dan twintig jaar lang geen enkel beluisterenswaardig liedje meer. Hij kon het lijden
slechts bezingen wanneer het in zijn fantasie bestond.
De jaren tussen 1966 en 1969 heeft Clayson mooi geschetst in zijn biografie:
Orbison leefde verlamd van verdriet in verduisterde hotelkamers. Maar in de zomer
van 1988 hadden ze er beiden vertrouwen in. Orbison zei tegen mij: ‘De doorbraak
zal eindelijk weer komen, let maar op.’ Hij at een vegetarisch belegd broodje en
dronk ijskoude Coca Cola en vertelde: ‘“Crawling back” [1965, B.B.] gaat inderdaad
over mijn toenmalige huwelijksmoeilijkheden met Claudette.’ Een aantal malen heb
ik hem in een dusdanige situatie meegemaakt als hij over de tragiek van zijn leven
vertelde. Hij ging verzitten, haalde adem en sprak langzaam verder. Deze keer
vervolgde hij met: ‘Maar het is allemaal voorbij. Het gaat goed met Barbara, de elpee
die ik met Bob Dylan en enkele anderen heb gemaakt [Traveling Wilburys, Vol. 1,
B.B.] zal een succes worden en de plaat waar ik nu al zo lang voor het Virgin-label
mee bezig ben, komt eraan. Let maar op!’
Traveling Wilburys, Vol. 1 werd postuum inderdaad een reusachtig succes. Mystery
girl overtrof alle verwachtingen. Op deze elpee staat één absoluut mislukt nummer,
‘The only one’, geschreven door zijn enige zoon die overbleef uit het eerste huwelijk:
Wesley. De tekst van deze song is echter weer interessant omdat hij iets lijkt te zeggen
over de reflectie van de zoon op de dood van zijn moeder en zijn twee broers.
Het Orbison-syndroom is voor een biograaf een meeslepend thema. Clayson heeft
er, grotendeels door overmacht zoals gezegd, weinig mee kunnen doen. De dood van
Orbison plaatst hij in een mat daglicht. De werkelijkheid was deze: Orbison werd
eind jaren zeventig nogal pafferig en dik. Als hartpatiënt besloot hij vrij rigoureus
te vermageren. Waarschijnlijk heeft deze
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slankkuur zijn verscheiden bespoedigd. Toen ik de laatste film-beelden van hem
bestudeerde, zag ik een angstig vermagerde man met een modieus (ingeweefd) staartje
in zijn haar.
Het lelijkste, maar mooist zingende eendje van de rockmuziek had zijn lijf om
jonge meisjes te behagen (zeer jonge vrouwen waren een belangrijk thema in Orbison's
liedjes en leven) letterlijk tot het hartezeer toe afgemarteld. Orbison stierf in het huis
van zijn moeder aan een hartstilstand.
Een mooi en jong meisje vroeg mij na zijn dood: ‘Ken jij Roy Orbison?’ Ik
antwoordde: ‘Ik ken hem en méér dan dat.’ Het meisje reageerde dromerig: ‘Hij zingt
het mooist van iedereen.’ Als ik Orbison dit bij leven en welzijn verteld zou hebben,
zou hij oprecht blij gereageerd hebben.
Orbison was de aardigste man die ik in dertig jaar naar muziek luisteren, over
muziek interviewen, schrijven en televisiemaken ben tegengekomen. Zijn genie
verdient een uitgewogen biografie. Voorlopig zullen we het echter met Clayson's
boek moeten doen. En, helaas, ook met de in 1990 verschenen biografie van Ellis
Amburn Dark star. The Ray Orbison story. In deze laatste biografie wordt een
buitengewoon originele Orbison neergezet: een man die drugs gebruikte, naar de
hoeren ging, niet geïnteresseerd was in zijn kinderen en wiens persoonlijkheid en
gedrag, kortom, niet overeen kwamen met het beeld dat de fans van hun ‘Big O’ tot
1990 hadden. Het is nog te vroeg om een definitief en uitgewogen oordeel over
Orbison's feitelijke levensomstandigheden te vellen, maar het komt mij voor dat
Amburn de negatieve kant van Orbison's persoonlijkheid nogal zwaar heeft aangezet.

Interview Roy Orbison (november 1987)
Roy Kelton Orbison werd op zestienjarige leeftijd al een plaatselijke muzikale
beroemdheid met het country and western-orkestje de Wink Westeners. Doordat hij
in een show met Elvis Presley en Johnny Cash terechtkomt, komt hij in contact met
het kleine
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platenmaatschappijtje van Sam C. Phillips in Memphis, Tennessee: Sun records en
staakt hij zijn studie geologie. Het tot de verbeelding sprekende
grammofoonplatenfabriekje heeft de rock and roll weliswaar niet uitgevonden, maar
was in een heel vroeg stadium de nucleus van een muzikale vernieuwing die zijn
weerga niet kent. Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl-‘Blue suede
shoes’ - Perkins en vele anderen namen er hun eerste materiaal op. In september
1985 kwamen vier oude getrouwen nog eens terug in Memphis om een plaat op te
nemen: Perkins, Lewis, Cash en Orbison haalden adembenemende herinneringen op
die te horen zijn op Class of '55. Memphis rock & roll homecoming.
Elvis, the King, is dood, Cash is romancier geworden (Man in White, 1986) en
zingt niet zo best meer; Jerry Lee Lewis is (1987) aan zijn zevende huwelijk bezig,
heeft een proces wegens moord aan de broek en verkiest gospel & whisky boven
rock and roll. Carl Perkins toert nog rond; zijn leven is nog steeds een
aaneenschakeling van pech en gemiste kansen, maar soms haalt hij weer het oude
niveau. In de nazomer van 1987 zong hij in het hoofdstedelijke Paradiso de sterren
van de hemel en op de video A rockabilly session (1986) haalde hij samen met George
Harrison, Ringo Starr, Eric Clapton en Dave Edmunds tussen neus en lippen door
nog even, op de valreep, een ongekend topniveau. Hoe zit het met Roy Orbison, de
levenslange abonnee op ongeluk en tevens het lelijkste eendje van de rock and roll?
Tot op de dag van heden heb ik alles wat Orbison uitbracht, gekocht. De eerlijkheid
gebiedt mij echter om te zeggen dat de songs die hij eind jaren zestig en later opnam
niet vaak op mijn draaitafel liggen. Er zijn curieuze songs bij; zeker die waarin hij
onverbloemd zijn veelsoortig en waar gebeurd leed uitzingt, zo niet uitkrijst. Het
brede bereik van zijn stem (drie octaven), zijn bewegingloze act, zijn zwarte kleding
en duistere brilleglazen, zijn aangejaagde pathetiek, zijn dream cult en volstrekt
unieke interpretatie van de rock and roll maken hem tot een onvergelijkbaar talent.
In de eerste week van november 1987 was hij eindelijk weer 'ns in Nederland en
België om wat grotere zalen te be-
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treden. Het werd geen succes wat betreft de opkomst, maar de show en zang van
Orbison waren van een ongekende schoonheid en passie.
Oudere jongeren, mannen in pakken en moeders met tassen op de knieën zag ik
tot tranen toe geroerd in de Rotterdamse Ahoy-hal zitten. Een fan komt naar mij toe
en zegt: ‘Verschrikkelijk dat Roy ons enthousiasme niet zien kan, gelukkig kan hij
het wel horen!’ Hier was sprake van een misverstand: Orbison is in het geheel niet
blind, maar draagt een donkere bril omdat zulks nu immers al decennia tot zijn image
behoort.
Reeds maanden voor zijn recente optreden had ik een televisie-interview met ‘the
tragic prince’ aangevraagd. Alles was op een maandagmiddag in kannen en kruiken:
de camera snorde, Orbison hoefde alleen nog maar uit een van de zestien suites te
komen die hij in het Hilton Hotel gehuurd had. Maar ik kreeg Orbison in het geheel
niet te zien, des te meer de stuurse en onwillige Barbara. Na drie uur antichambreren
besloot ik de set op te breken en teleurgesteld te zijn in mijn held.
De oprechte bewondering won het echter van de woedende teleurstelling. Na
bewonderenswaardige inspanningen van zijn Nederlandse tourleider, kon ik hem op
een donderdagavond interviewen. Een uitermate vriendelijke en mededeelzame
Orbison neemt naast mij plaats op de bank. Zijn haren zijn ravezwart geverfd, zijn
tanden zijn opvallend wit en zijn huid oogt bijna doorzichtig. De zanger riekt naar
een weelde aan aftershave en praat nauwelijks: hij zingt zelfs als hij converseert.
Orbison is vegetariër, drinkt en rookt niet. Hij heeft een massief godsgevoel, maar
komt niet kwezelachtig over. Een vraaggesprek met de ‘Only the lonely’, de man
die ‘Pretty woman’ creëerde en haar tot het topstuk van de romantic rock and roll
maakte.
Wat is het geheim van uw kunst?
Ik denk niet dat er sprake is van een geheim. Het is een gave. Een mooie stem is
een geschenk van God. Ik ben slechts verantwoordelijk voor het basiswerk en: ik
ben mijn stem blijven ge-
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bruiken. Thuis zing ik weliswaar niet voluit, maar zachtjes bij het componeren en
uiteraard zing ik onder de douche.
Waarom heeft u in godsnaam uw geniale songs uit de jaren zestig opnieuw
opgenomen; waren ze nog niet mooi genoeg?
De oorspronkelijke opnamen waren niet verkrijgbaar. Mijn oude
platenmaatschappij, Monument, ging failliet in 1980 of '81 en daarom konden de
mensen drie, vier jaar lang niet de oude opnamen kopen in Amerika. Wat moest ik
doen? Ik dacht: ik zing ze opnieuw, zodat ze tenminste op de radio gehoord en in de
winkels verkocht konden worden. Ik prefereer in het algemeen mijn oude opnamen,
maar er zitten bij die re-recordings een paar betere. Sommige nieuwe releases zijn
zeker minder! Ik deed er immers vijf jaar over om de nu ‘klassieke’ songs te zingen
en de heropname deed ik in twee à drie weken.
Ofschoon ook ik uiteraard uw (Only the lonely’, ‘Oh pretty woman’ et cetera
bewonder, heb ik toch twee, andere, absolute favorieten: ‘Almost eighteen’ en
‘Paperboy’.
Dat zijn hele vroege songs, uit 1958 en 1959. Ik weet nog hoe ik ‘Paperboy’ schreef
- ik verhuisde toen naar Nashville - en ik dacht aan de tijd dat ik zelf krantenbezorger
was. Toen ik tien jaar oud was, bracht ik kranten rond, maar ik schreeuwde niet:
(zoals in de song) ‘Extra!, extra! read all about it, my baby's gone and I wanna shout
it’, want ik woonde indertijd in zo'n klein stadje dat iedereen toch wel wist wat er
met mij aan de hand was. ‘Almost eighteen’ gaat over volwassen worden; achttien
is en was in Amerika een grens. ‘Paperboy’ is autobiografischer dan ‘Almost eighteen’
- ik weet werkelijk niet meer of dat liedje over een bepaald iemand ging. Over het
algemeen zit er bij mij in iedere song iets autobiografisch.
‘Crying’ (1961) heeft veel met mijzelf te maken. Het gaat over een meisje met
wie ik indertijd ging, maar die mij in de steek liet. Ja, ik weet haar naam, maar die
zeg ik niet... Ik zag haar naderhand op straat, zij zwaaide en ik wuifde niet terug.
Een stuk verder begon ik te huilen; ik had voor macho gespeeld, wilde cool zijn, een
echte man die haar niet meer nodig wilde hebben, maar het lukte niet.
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‘Claudette’ is natuurlijk autobiografisch en ‘Running scared’ (1961) eveneens. Een
mooie vrouw heeft altijd een vriendje of er tenminste eentje gehad - daar gaat die
laatste song over. Van ‘It's over’ (1964) kan ik weinig vertellen, het is een abstracte
song. ‘Pretty woman’ (1964) is misschien wel het meest autobiografisch. Rruce
Springsteen heeft het the best girl watching song ever written’ genoemd.
Daar ben ik het graag mee eens. Op uw concert, 2 november in Rotterdam, zong
u alleen oud werk. Waarom niets van uw talrijke latere elpees?
Mensen willen je oude successen horen. En dat begrijp ik; zelf heb ik ook een
hekel aan een oude muzikale liefde die een medley van oud werk zingt en verder
zijn hele laatste elpee.
Muzikale invloeden?
Ik heb geen platenverzameling thuis. Zelfs niet één compact-discje; dat moet nog
komen. Ik luister naar de radio en dat deed ik als jongen al. De radio heeft op mij de
grootste invloed gehad. Toen ik zes jaar oud was, begon ik liedjes op de radio mee
te zingen, met een gitaar in de hand. Ik herinner mij een song die ik vaak hoorde toen
ik zeven was: ‘Born to loose’ dat Ray Charles later zou opnemen. Een paar jaar
daarna bewonderde ik liedjes als ‘Lady of Spain’ [in 1952 pas tot hit gemaakt door
Eddie Fischer, B.B.] en Lefty Frizzell [de in 1928 geboren legendarische
countryzanger, B.B.] - van de muziek van die man hield ik. In 1950, toen ik veertien
was, kwam die nieuwe muziek op: een soort rhythm and blues, liedjes als ‘One man
tulip’ en ‘Sh-boom’ van de Crew Cuts (1954), dat was schokkende muziek.
In het begin zong ik met een begeleidingsgroepje voor de radio uitsluitend liedjes
van anderen. Ik was zelf niets. Mijn eigen stijl kwam langzaam en die zou ik rock
and roll willen noemen. Romantic rock and roll - om precies te zijn.
Toen de Beatles en de Stones midden jaren zestig opkwamen, kòn uw muziek niet
meer...
Ik ben begonnen bij de beroemde Sun-studio met alleen een drumstel en een paar
gitaren, naderhand kwamen de violen erbij. Ach, opeens was ik uit de mode, zo gaat
dat. Over het alge-

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

36
meen heb ik het goed gehad en ben ik gelukkig geweest. De jaren zeventig waren
stil voor mij, tot 1968 was ik een grote act. Tien jaar had ik hits en toen kwamen de
magere jaren. In de zeventiger jaren nam ik slechts drie elpees op. Vanaf 1975
begonnen echter anderen weer mijn songs op te nemen. Bij voorbeeld Linda Ronstadt
met ‘Blue bayou’ in 1977. Dat is misschien wel de beste versie die er ooit gezongen
is. En natuurlijk de ‘Claudette’-versie van de Everly Brothers - great!
U sprak over God.
Hij is de oorzaak van alles. Waarom zoveel andere artiesten in Amerika gelovig
worden, weet ik niet. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik probeer mijzelf
altijd in de hand te houden, maar dat doe ik eigenlijk zelf niet, dat doet iemand anders.
De mens maakt plannen, maar God glimlacht. Alles heb ik van God gekregen: mijn
stem, mijn songs en mijn erkenning.
Toen Claudette verongelukte en twee van mijn zoons bij een brand omkwamen,
was en bleef ik een gelovige. Ik heb aan Hem nooit getwijfeld. Hij hielp mij. Hoe?
Ik had die ongelukken niet in de hand. Er stond mij niets anders te doen dan rust te
nemen, terug te kijken en alles in de handen van God te leggen. Ik had zowel op mijn
successen als op die tragische gebeurtenissen geen invloed. When bad things happen
to good people, there is a good Book to read, en het is zo: er gebeuren nu eenmaal
slechte dingen in levens van goede mensen. Daarom blijft God nog wel goed! God
laat de regen vallen wanneer Hij het wil. Ik ben werkelijk een gelovige, werkelijk.
U heeft bijna alle groten van de vroege rock and roll-dagen gekend.
Buddy Holly, bij voorbeeld. Hij leek op mij, we speelden beiden de Fender-gitaar
en met hetzelfde merk versterker. De laatste keer dat ik hem zag, zei hij: ‘Je speelt
precies zoals ik.’ Het is waar: we sloten onze gitaar alletwee aan op een
Hammond-orgel, wat een vreemd geluid gaf. Nu heb je allerlei schitterende apparatuur
die toen nog niet bestond. Buddy was zeker van zichzelf en op een aangename manier
egoïstisch. Hij had een onvoorstelbare energie. Hij begreep dat als hij niet een groot
zanger door
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zijn talent zou worden, het wel met zijn energie zou lukken. Een ongelooflijk
veelzijdig mens. Hij kon met zijn stem nagenoeg alles. Ook als hij niet verongelukt
zou zijn, was hij een legende geworden.
Van Elvis herinner ik mij zijn uitzonderlijke vriendelijkheid. Tegen de slechtste
collega gedroeg hij zich nog voorkomend. We hebben samen gezongen. Toen ik
begon was hij een absolute wereldster. Toch reikte hij mij op feestjes de gitaar aan
en zei: ‘En nou moet jij wat zingen.’ Op een andere gitaar klopte hij dan het ritme
mee. Een van zijn lievelingsliedjes was mijn allereerste opname: ‘Go go go’ uit 1956.
Dat nummer kon ik niet genoeg voor hem spelen.
Carl Perkins en ik hebben pas nog in de Verenigde Staten samen gespeeld. Ik heb
hem in 1956- hij had net het klassieke rocknummer ‘Blue suede shoes’ geschreven
- voor het eerst ontmoet en hij is nog precies dezelfde: een volmaakt mens. Geloof
mij: ik ga ook met jongeren om. Onlangs speelde ik nog samen met Elvis Costello
en Bruce Springsteen. Bruce en ik zongen mijn ‘Dream baby’ in duet, Costello
speelde mondharmonika op ‘Candy man’. Het is fantastisch om gewaardeerd te
worden door Bruce Springsteen; die man verkoopt nu van een elpee vijfentwintig
miljoen exemplaren. Ik sta voor kleine zalen, hij speelt voor honderdduizend mensen.
Op dit moment kun je niet groter en beroemder zijn dan hij is.
Ik houd niet van hardrock. De meeste artiesten zullen je vertellen dat ze van goede
muziek houden, van welke soort ook. Dat is juist, maar van dat spijkerharde geraas
zonder nuance zal ik nooit kunnen houden. Ik houd van begaafde musici die van hun
muziek houden. Gierende gitaarsoli zullen er bij mij wel nooit ingaan. Ik zie de
virtuositeit er soms wel van in, maar ik kan het geluid niet verdragen.
Songs als ‘The actress’ en ‘Gigolette’ uit 1963 lijken mij meer opera dan
rockmuziek.
‘In zekere zin is dat zo. Toch heb ik nooit naar operamuziek geluisterd; ik heb
geen enkele muzikale opleiding of opvoeding gehad. Ik kan ook geen noten lezen,
ik heb een soort eigen notatie-
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systeem ontworpen. Als ik iets opera-achtigs gehoord heb, moet dat in mijn jeugd
The Boston Pops Orchestra, dat iets licht klassieks speelde, zijn geweest. Het is, denk
ik, geen operainvloed geweest op de liedjes die je noemt. Ik schreef die songs omdat
ik geen grenzen wil kennen. Als ik een heel orkest met violen achter mij denk, dan
wil ik dat ook hebben. Toch begint ieder nummer, heel eenvoudig thuis, met een
gitaar.
Hoe ontstond uw mega-hit ‘Pretty woman’?
In dertig minuten. Ik zat samen met mijn co-writer Bill (William) Dees en Claudette
ging boodschappen doen. Ik vroeg aan haar of ze geld nodig had en toen reageerde
Bill met: ‘A pretty woman never needs any money.’ Hij vroeg vervolgens: ‘Is dat
geen goede songtitel?’ Ik antwoordde dat 't te lang was, maar dat ‘Pretty woman’
mij wel goed leek. We begonnen te spelen en toen Claudette met de kruidenierswaren
thuiskwam, was het liedje af.
Over ‘It's over’ deed ik een uur. Alle goeie nummers ontstaan snel. Van dat laatste
nummer zijn drie, misschien vier miljoen exemplaren verkocht - kun je uitrekenen
wat ik per seconde verdiend heb.
U geeft al dertig jaar interviews. Wordt het niet heel vervelend?
Als ik kan praten over de roots, mijn invloeden en de geschiedenis van de
popmuziek, vind ik dat heerlijk. Ik houd niet van kant en klare antwoorden en
standaardvragen. Een echt gesprek over muziek, zonder belegen grapjes die al honderd
keer gemaakt zijn, is aangenaam. Mag ik zeggen dat ik met dit gesprek erg gelukkig
ben?
Ik wil hem voor die laatste opmerking hartelijk bedanken.

Interview Roy Orbison (juni/oktober 1988)
Een aantal muzikale vrienden bracht onlangs (september 1988) onder allerlei
schuilnamen en zogenaamd bij een Bulgaarse platenmaatschappij The Traveling
Wilburys, Vol. 1 uit. Kenners signaleerden op deze plaat al snel de stemmen van Roy
Orbison, George Harrison, Tom Petty, Bob Dylan et cetera. Enkele maan-
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den eerder was ik op zoek naar de achtergronden van dit unieke muziekproject. Ik
had een afspraak met Orbison in Malibu, maar Orbison bleek niet thuis te zijn. Na
een paar dagen bellen en zoeken bleek de gebrilde zanger van het rockse levenslied
tijdelijk te resideren in Memphis, Tennessee. Een gesprek over een weerbarstige
carrière.
In Amsterdam had Roy al tijdens het interview met mij in november 1987
geheimzinnig gedaan: er zouden grote muzikale dingen op komst zijn.
Voordat ik naar Amerika ging, had ik geïnformeerd bij Orbison's zoveelste
platenmaatschappij (Virgin, deze keer) hoe het met zijn al zo lang aangekondigde
‘geheel nieuwe elpee’ stond. Bij Virgin waren ze wanhopig: We geloven er niet meer
in, hij schijnt met van alles en nog wat bezig te zijn - we weten werkelijk niet met
wie of met wat - behalve met de elpee die hij ons beloofd heeft.’ In het snikhete
Nashville zegt Orbison: ‘Stap maar in, ik doe het interview liever toch niet hier.’ Ik
kijk hem wat verwonderd aan en zit even later opgevouwen achterin op weg naar
een klein en benauwd studiootje elders in Nashville. Orbison pakt voor zichzelf en
mij een cola en zegt: ‘Moet je horen!’ Hij laat een demo horen van een nummer voor
zijn langverwachte Virginelpee. Het is een liedje (‘In the real world’) dat gezongen
is op de bekende, traditionele Orbison-manier.
‘Vind je het mooi?’ vraagt hij. Ik knik. Toch lijkt er muzikaal iets anders door het
hoofd van de zanger te spoken. Roy verdwijnt voor een geluidstechnisch gesprek in
een belendend kamertje en ik converseer met Barbara. ‘Roy is inderdaad met iets
anders bezig, maar daar kan ik niets over zeggen, let maar op!’ zegt ze. Orbison komt
terug en ik zie dat hij in plaats van schoenen linnen Chinese pantoffeltjes draagt.
Zwart, uiteraard, want de zanger is immers altijd in het zwart gekleed. ‘Eigenlijk heb
ik liever niet dat je vermeldt dat ik hier in Nashville opneem, Virgin weet daar niets
van, maar ik ben het op eigen initiatief hier gaan proberen. Ik werk aan twee albums
door elkaar: dat ene voor Virgin waar je net een nummer van hebt gehoord en een
andere waar ik niets over kan zeggen.’
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Op die Virgin-elpee zing je ook composities van anderen, heb je me verteld. Wat
voor songs bevallen je?
Liedjes met een verhaal; ik wil tenminste weten waarover ik zing. En die liedjes
willen de mensen. Ik merkte dat tijdens een tournee die ik net, samen met de Beach
Boys, gedaan heb. Fans willen een verhaal horen. Ik treed op, componeer, neem op
en Barbara produceert. Hard werken, maar het bevalt mij.
Van de oude rock and roll-stars ben je bijna nog de enige overlevende; de rest is
aan drugs, auto- of vliegtuigongelukken ten onder gegaan.
Dat is waar. Ik heb, zoals je weet, Elvis en Buddy Holly goed gekend en daarom
kan ik het verschil tussen toen en nu zo goed zien. De nadelen van nu bestaan vooral
uit de grote technische mogelijkheden. Dat klinkt gek, maar juist door al die
mogelijkheden is een live-optreden nauwelijks meer mogelijk omdat je al die
studio-tricks niet op het podium kunt laten horen. Ik verlaat op een bepaalde dag de
studio en als ik een week later terugkom, hebben ze van alles aan mijn opname
toegevoegd, drummachines bij voorbeeld. Het voordeel is dat je aan een opname
alles, met technische middelen, kunt toevoegen of bijschaven. Maakte ik vroeger
tijdens de opname van een nummer een foutje, dan moest het helemaal over.
Je weet inmiddels dat ik je muziek nagenoeg verafgood dus hoop ik van harte dat
je weer helemaal terugkomt op de hitparade.
Het ziet er werkelijk naar uit, geloof mij. Ik ben toegelaten tot de Rock And Roll
Hall of Fame, ik heb mijn ouwe hit ‘Crying’ met K.D. Lang opnieuw opgenomen
en dat is nu een behoorlijke hit in de U.S.A... Het gaat beter dan het ooit met mij
gegaan is.
Hoe voelt het om een legende tijdens je eigen leven te zijn? Ik tankte net benzine
en toen vertelde ik de man die ik moest betalen dat ik jou ging interviewen; de man
vroeg: leeft Orbison dan nog?
Leuk, heel leuk! Bruce Springsteen, George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty en
Jeff Lynne [van Electric Light Orchestra, B.B.] zijn fans van mij bij voorbeeld. Weet
je hoe het voelt als Bob Dylan of een ex-Beatle een fan van je is? Ik heb net iets met
ze ge-
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daan waar ik, nogmaals, niets over kan zeggen. Die zeggen dat ze zich mijn platen
herinneren en dat ze nog precies weten wat ze deden toen ze voor de eerste keer een
bepaald nummer van mij hoorden. Springsteen zei dat hij van iedereen muzikaal het
meest door mij beïnvloed was; zo'n opmerking doet mij méér dan goed. Na meer
dan dertig jaar nog publiek voor je voeten te hebben en tegelijkertijd een legende te
zijn is fantastisch!
Zou je graag met iemand op het podium willen staan en spelen?
Eerlijk gezegd heb ik bijna met alle zogenaamde groten op de bühne gestaan of
gespeeld. Mick Jagger en de Rolling Stones stonden bij voorbeeld in mijn
voorprogramma toen ik in Australië optrad in 1965. We werden van het vliegveld
afgehaald in gepantserde, kogelvrije auto's. Ik herinner mij in Melbourne twee meisjes
die in vlaggemasten hingen. Die meisjes wilden er niet eerder uit komen voordat
Jagger en ik ze gekust zouden hebben. Nou: we klommen beiden in een mast en
kusten die meisjes. Dat soort gekkigheid is nu wel een beetje over, maar de meisjes
willen me nog steeds omhelzen.
Orbison staat na deze anekdote op en wil aan het werk gaan. Hij haalt een broodje
en ik vraag Barbara: ‘Kun je mij nu echt niets vertellen over dat andere project [dat
later dus het Wilburys-project bleek te zijn, B.B.] waar Roy mee bezig is?’ Barbara
gaat naar haar echtgenoot, er volgt een gefluister en even later zegt de zanger: ‘Zul
je er echt niets over schrijven voordat de plaat uit is?’ Dat beloof ik. Barbara zoekt
in haar tas naar een cassettebandje dat ze niet kan vinden. Ze verlaat de studio en
komt na enkele minuten weer binnen. ‘Het zat in de cassetterecorder van de auto,’
zegt ze. ‘Hebben jullie geen verborgen microfoons opgesteld?’ vraagt Orbison serieus
aan de cameraploeg waarmee ik een reportage maak. We schudden eenparig nee. De
beide echtelieden laten een cassettedeck aanrukken en ruziën over de manier van
bedienen. Tien minuten is er geen geluid en dan eindelijk is er de sound. Orbison
die zingt met George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty en enkele anderen.
Het geluid maakt een overweldigende indruk op mij. ‘Dit moet het worden,’ zegt
Orbison vol trots. ‘Hoe vind je het?’

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

42
Ik kan mijn oren niet geloven. Ik beluister een unieke combinatie van stijl en geluid
die de jaren vijftig, zestig, zeventig en tachtig samenvat.
‘Dylan had ik één keertje eerder ontmoet. We waren bij vrienden te gast [in de
keuken bij Eurythmics' Dave Stuart te Los Angeles, B.B.], Dylan was er ook en daar
kwamen die anderen die je hoort toevallig binnendruppelen. Een beetje zingen,
gezellig, je kent het wel. Met een gitaar rond de salontafel. We zijn daarop verder
gegaan en het resultaat hoor je nu. Vind je het wat?’
‘Ik ben verbijsterd,’ zeg ik.
‘Dan maken we er een plaat van,’ grapt Orbison.

Roy Orbison en de fans (december 1988)
Om zes minuten voor twaalf (middernacht) 7 december 1988 overleed Roy Orbison
in het ziekenhuis van Hendersonville, Tennessee, nadat hij in het huis van zijn moeder
opnieuw last van zijn hart had gekregen. Hendersonville is een voorstadje van
Nashville en in deze laatste stad sprak ik de zanger op 24 juni 1988 dus voor de
allerlaatste keer. Nadat de dood van Orbison in Nederland bekend was geworden,
werd ik door veel kranten en andere media aangesproken om mijn ‘laatste
herinneringen’ aan Orbison weer te geven. Niet geheel onbegrijpelijk daar ik al bijna
twintig jaar over de zanger van het rock and rollse levenslied publiceerde, hem vaak
geïnterviewd had en mij mocht verheugen in een vriendschappelijke relatie met hem.
De mediawelle die de dood van Orbison veroorzaakte verheugde mij, maar
verbaasde mij evenzeer. Met de hand op mijn hart durf ik te verklaren dat ik ‘Orbison's
grootste fan in Nederland’ ben (de keren dat ik hem dat zei, keek hij mij verblijd
aan), maar Orbison heeft natuurlijk ook muzikale perioden gekend die abominabel
waren. Eerlijk gezegd kende zijn carrière meer dieptepunten dan hoogtepunten. Zo
gingen de gehele jaren zeventig voor Orbison verloren doordat hij muzikaal abject
materiaal opnam. Dat de zanger dat zelf maar al te goed wist en daarover
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openhartig sprak, mocht ik zelf verschillende keren ervaren, maar de fans hadden er
meer moeite mee de eenvoudige waarheid te accepteren.
In de enorme, zowel nationale als internationale, pers-, radio- en televisiedrukte
rond Orbison's verscheiden werd zijn persoonlijke tragiek uit de jaren zestig vermeld,
maar nauwelijks zijn neergang die zich in 1966 zou inzetten en twee decennia voort
zou duren. Dat zijn overlijden onverwacht was, werd ook overal vermeld, maar in
werkelijkheid had Orbison al eind jaren zeventig, buiten zijn songs, last van zijn
‘fysieke’ hart.
In 1979 onderging hij een ingrijpende hartoperatie en hij hield er een van veel
operatiesporen voorziene borstkas aan over. Ook daarover schreef ik (NRC
Handelsblad, 21 januari 1984) en ook dat artikel beviel de fans niet, evenals het
televisieprogramma Rock 'n' roll special waarin ik op 28 oktober 1985 enkele rake
dingen over Orbison zei. Ondanks het feit dat dit programma een unieke opname
bevatte van een optreden van Orbison in de Singer Concertzaal te Laren (1965?),
aangekondigd door Jos Brink, kreeg ik opnieuw de wind van voren. Eerder had ik
hetzelfde ervaren na een radioprogramma over mijn held (KRO, 12 maart 1980) waarin
ik enige relativerende opmerkingen maakte.
De schaarse trouwe fans in Holland waren trouwer dan de meester zelf. Sprak ik
enkele malen, bijna lacherig, met Orbison over zijn reusachtige reeks mislukkingen,
de vaderlandse fans liepen tegen mij te hoop. Niet uit ijdelheid, maar uit
waarheidslievendheid citeer ik een Panorama-redacteur tegen wie Orbison ten tijde
van zijn allerlaatste bezoek aan Europa (Antwerpen, november 1988) zei: ‘U weet
zoveel van mij. Kent u Boudewijn Büch?, die weet óók zoveel. Zou dat misschien
komen omdat Hollandse mannen zo gevoelig zijn? Doet u Boudewijn Büch de
hartelijke groeten.’ Orbison en zijn Nederlandse fans, mij uitgezonderd; het is een
verhaal apart.
***
In zijn eerste succesjaren verschijnen er regelmatig artikelen
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over hem in de Nederlandse pers. Zo vermeldt het oktobernummer 1964 van
Muziekparade niet alleen ‘Connie Francis trouwde man van haar keuze!’ en ‘Stones
contra Beatles!’, maar ook: ‘In Engeland is Roy Orbison een van de weinige
Amerikanen die een voet aan de (hit)grond krijgen. Maar ook in eigen land [bedoeld
is Amerika, B.B.] stijgt “Pretty woman” zeer snel [het zou een maand later de
Nederlandse hitparade binnenkomen en er vier maanden in genoteerd blijven, B.B.].
Op de andere kant het zuidelijke “Yo te amo Maria”.’ In december 1964 geeft de
cover van Muziekparade: ‘Heeft Roy Orbison verdriet?’, staat Orbison op de vierde
plaats van ‘de meest geliefde buitenlandse artiesten in Holland’, vult hij met een foto
het hele achterplat van de tijdschriftaflevering en valt op pagina 24/25 onder de kop
‘Opzienbarend feitenrelaas over de zanger zonder gezicht’ het volgende te lezen:
‘Een miljoenenverkoop van zijn platen, een ononderbroken geldstroom uit Amerika
en Engeland en West-Europa naar zijn reeds vette bankrekening, reportages in talrijke
dag- en weekbladen, vraaggesprekken voor Radio en TV, uitverkochte zalen, langdurig
applaus, de fijnste kritieken, niets van dat al kan ROY ORBISON, zijn “Pretty Woman”
Claudette en hun twee zoontjes het gemis vergoeden van een eigen huis. Zij hebben
het wel. Ginds in het landelijke Tennessee, in de buurt van Saundersville, ligt aan
een kalm, wijds meer hun droomkasteeltje. Maar zij wonen er niet. Hun woning is
een grote, natuurlijk van alle gemakken voorziene woonwagen, waarmee Roy en
zijn gezin van het ene optreden naar het andere trekken. Behalve natuurlijk wanneer
hij plotseling in Engeland moet zijn voor een bliksemtournee. Dan raast hij in een
straalvliegtuig naar Londen, dan blikt de eenvoudige jongen van het Amerikaanse
platteland tegen de protserige interieurs van de duurste hotelkamers. Wat zou hij er
voor over hebben om net als vroeger te genieten van de rust, van de vrijheid, van de
vrije natuur, weg van alle mensen, alle drukte... Mensen die ROY ORBISON van nabij
kennen, bevestigen niet alleen dat hij een fijne kerel is, een eenvoudige jongen met
een hart van goud, maar ook weten zij dat hij zorgen heeft. De oorzaak van die zorgen
ligt in zijn GEZICHT. Hij vindt zijn gezicht zó

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

45
lelijk dat hij het achter een dikke, donkere bril verbergt. Dit heeft van Roy een
mensenschuwe man gemaakt. Het gezicht, de ogen, de neus die hij zo zorgvuldig
camoufleert door die reusachtige bril, geven hem niet het aanzien van een knappe
man. Die bril is nu zijn handelsmerk geworden. Zonder die glazen en dat montuur
is hij onherkenbaar, is hij een man zonder gezicht. In de stilte van de hotelkamer,
nadat alle drukte van een optreden voor even is verstomd, stemt dit Roy tot nadenken.
Het intense verlangen naar het landhuis in Tennessee maakt hem wel eens verdrietig,
zoals hij ook bedroefd is vrijwel nooit zijn “ware gezicht” te kunnen laten zien.’
Uit dezelfde tijd moet het eerder opgevoerde vraaggesprek dateren dat Skip Voogd
met Orbison had (later afgedrukt in Met tienersterren praten. Sjout!, 's-Gravenhage
1965) waarin te lezen staat over de relationele problemen die Orbison toen blijkbaar
had met zijn zo noodlottig verongelukte gade: ‘“Ik ging rustig verder met spelen en
componeren en in 1958 schreef ik het liedje “Claudette”, opgedragen aan mijn vrouw.”
Op dat ogenblik pinkt er even een traan in z'n ogen: “Ik hoop toch maar zo, dat het
allemaal weer goed komt tussen mij en Claudette,” verzucht hij dan ineens. Ik knik
hem begrijpend toe en hij gaat weer verder met z'n story, zoals hij het zelf noemt.
“Dit “Claudette” bracht de Everly Brothers in de hoogste regionen van de hitparade
en leverde mij een kontrakt op als songwriter bij een grote muziekuitgeverij”.’
In 1979 was er nog één Roy Orbison-fanclub in Holland actief. In de jaren zestig
waren er verscheidene werkzaam geweest, maar deze gingen ter ziele met het tanen
van Orbison's faam aan het eind van de zestiger jaren. De fanclub die, enigszins après
la lettre in het begin van de jaren zeventig werkzaam werd, verspreidde het gestencilde
blad Go go go! dat in januari/februari 1979 aan zijn tiende jaargang toe was. Het
opende met een treurig artikel: ‘Hallo Luitjes [...] Achter ons ligt een slecht jaar, een
zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse Roy Orbison-fanclub [...]
Er valt niets meer te vertellen, zo ligt de harde waarheid. Dat ligt niet aan ons, maar
aan Roy. Er zijn de laatste maanden zoveel beloften gedaan die niet nagekomen zijn.
[Orbi-
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son leed toentertijd aan zijn hartkwaal, B.B.] [...] De vorige fanclub ging ter ziele op
een bestand van zestig leden. Wij hebben de afgelopen twee jaar bijna honderd leden
verloren [...] Momenteel staan we op drieënveertig leden, een dieptepunt, en er moet
echt gauw iets gebeuren, wil het niet spaak lopen [...] Er zijn daarom maar twee
alternatieven: we stoppen... of we gaan ons blad voortaan eens per twee maanden
uitgeven.’
Bijgevoegd in dit nummer van het gestencilde Go go go! was een enquête-bon
(‘Mocht u uw blad niet willen beschadigen dan mag u het overschrijven’) met: ‘Mijn
mening is: doorgaan... of stoppen... Naam:... Handtekening...’ Het liep goed af. Als
nummer van de elfde jaargang (nummer 1) verscheen in januari/februari 1980 een
aflevering van Go go go (nu zonder uitroepteken) waarin een opgewekte toon te
bespeuren viel. Toch zou het misgaan met de fanclub, maar de harde fans bleven
Orbison trouw. Ontroerend trouw zelfs, zoals ik mocht ervaren tijdens zijn optreden
op 2 november 1987 in de Rotterdamse Ahoy-hal. Ik filmde daar voor mijn toenmalige
televisieprogramma Büch - en mocht de zanger op het podium aankondigen - en
maakte na afloop enkele vraaggesprekjes met fans. Elke aangesproken fan had een
feilloos geheugen voor mondelinge en schriftelijke, naar hun mening negatieve,
uitingen die ik ooit over de zanger, ondanks alles ook mijn held, gedaan had.
Een nog krasser voorbeeld van blinde liefde en gebrek aan distantie toonde de
voorzitter van een ‘Nederlandse Roy Orbison Fanclub’ die in 1985 bezwaar maakte
tegen de eerder genoemde televisie-uitzending Rock and roll special waarin ik had
gerefereerd aan een interview dat ik met de zanger had aan het einde van de jaren
zeventig toen ik Orbison in deerniswekkende omstandigheden aantrof na afloop van
een optreden in een Brabantse seksclub. De voorzitter schreef mij op 5 november
1985: ‘De door u gebruikte zin aan lager wal geraakt, is ingegeven door uw eigen
kortzichtigheid [...] Roy wist niet dat hij zou optreden in een sexclub. Hij vertelde
ons dat het een tweede keer niet meer zou gebeuren [...] Ik verwacht van u dat u deze
misstap rechtzet in uw volgende programma over popmuziek en zich een
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kerel toont door de genoemde fout te herstellen [...] Wij hebben Roy inmiddels gebeld
en hem op de hoogte gesteld van uw uitspraak. Wij hebben gezegt [sic, B.B.] hem
op de hoogte te brengen van uw reactie.’
In feite had ik indertijd geen bezwaar tegen een optreden van Orbison in een
seksclub, ofschoon ik de ambiance in het zogeheten Kasteel Meerwijk wat armoedig
vond, maar mijn verdriet hield zich meer bezig met een rock and roll-held die in rood
pluche een beperkt gezelschap in geluidstechnisch povere omstandigheden vermaakte,
terwijl hij naar mijn smaak nog steeds enorme zalen en wereldpodia verdiende.
Jaren later lukte dat echter nog steeds niet, want zijn Rotterdamse 2 november
1987-concert werd matig bezocht en het management besloot uit te wijken naar een
kleinere zaal waar Orbison, ondanks een optreden van buitengewone kwaliteit, slechts
een tweeduizend bezoekers aan zijn voeten vond. Zijn roem was bij zijn fans, en mij
dus, in 1987 nog niet opnieuw hersteld. Dat zou een half jaar later geschieden en
ikprijs mij gelukkig dat ik, ondanks de desavouering van officiële vaderlandse
Orbison-instanties, daartoe het een en ander heb bijgedragen. Roy Orbison was
eindelijk, en opnieuw, een wereldact toen hij op die droevige decemberdag van het
jaar 1988 overleed.
***
Roy Orbison is ook in de lange muzikaal-stille jaren vooral in Engeland, België en
Nederland door zijn trouwe fans niet in de steek gelaten. Een verdienste waar het
Nederlandse fan-dom niet genoeg om gewaardeerd kan worden. Hetzelfde geldt voor
Buddy Holly (overleden in 1959) die in de jaren zestig en de eerste helft van de jaren
zeventig nagenoeg bijna overal uit de aandacht verdwenen was, terwijl zijn muziek
in Engeland en Nederland steeds op de nodige belangstelling kon rekenen.
Ten aanzien van de Buddy Holly- en, bij voorbeeld ook, de Everly Brothers-fans
gold echter hetzelfde als voor Orbison: een kritisch geluid mocht ik niet laten horen.
Een klassiek voor-
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beeld maakte ik mee nadat in augustus 1988 een Buddy Holly-aflevering werd
uitgezonden van mijn televisiereeks De wereld van Boudewijn Büch. In deze
aflevering stond ik voor het graf van Holly in Lubbock, Texas, en beklaagde mij
over het feit dat Holly's laatste rustplaats was voorzien van zo'n pover monumentje,
waarin slechts ‘een lullig gitaartje’ gehakt was. Een woedende fan deelde mij ‘als
levenslange bewonderaar van de zanger’ mee dat deze ‘schandelijke opmerking de
nodige gevolgen voor mij zou hebben’. Wat had ik fout gedaan? Mij beklaagd over
het feit dat zo'n groot genie als Holly het met zo'n armoedig grafsteentje moest doen!
In mijn roman Brieven aan Mick Jagger (1988), waarin ik mijn eigen opvattingen
over het fan-zijn probeerde te analyseren, laat ik de hoofdpersoon (een fan van de
Rolling Stones die later auteur en televisiepresentator wordt en dus angstwekkend
op schrijver dezes lijkt) zeggen: ‘Lul als ik ben, maak ìk zelfs vrouwen mee die mij
overal achtervolgen, iedere snipper die ik schrijf verzamelen en mij 's nachts uit bed
bellen om te zeggen dat ze van mij houden. Het soort vrouwen dat ik het liefst, met
de wet in de hand, zou willen verbieden om fan te zijn. Liefde kan mensen tot ezels
maken, bewondering richt ravage aan.’
De geschiedenis van de bewondering voor Orbison in Holland laat een beeld zien
dat veel op het bovenstaande romanfragment lijkt: de Nederlandse Orbison-aanhanger
bleek in geschrifte niet bepaald kritisch of objectief te zijn en nam het de kritische
Orbison-watcher (en ik was werkelijk niet de enige!) nogal kwalijk wanneer hij niet
in blinde bewondering volhardde. Het moet daarentegen ook gezegd worden dat deze
fans er mede voor gezorgd hebben dat de zanger aan een tweede carrière kon
beginnen. Helaas gebeurde dat op een triest moment: in de maand dat hij zou sterven.
Op de ochtend dat ik van Orbison's heengaan hoorde, brak ik - laten de fans daar
verzekerd van zijn - in snikken uit en speelde ‘It's over’ de hele dag af. Bijna een
kwarteeuw eerder, toen ik deze song voor het eerst hoorde, deed ik dat ook al!
Het laatste dat de Belgische en Nederlandse fans werkelijk live
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van hun idool te zien kregen was een optreden van Orbison op het Diamond Award
Festival (Antwerpen, begin november 1988). Ik kon daarbij helaas niet aanwezig
zijn omdat ik beroepshalve in de Maltezer republiek verkeerde. Ik zag een
televisieregistratie van dit optreden op de BRT (11 december 1988) - Orbison was
mager geworden (hij volgde een rigoureuze vermageringskuur) en droeg een modieus
staartje in zijn zwart geverfde haren - en het was van een meeslepende pracht.
Weliswaar was poppresentatrice Linda de Mol, buiten haar schuld neem ik aan, niet
in staat een adequaat vraaggesprekje met hem te voeren, maar het was des te pijnlijker
dat dit last concert van Orbison door zijn televisieregistratie, die dus enkele weken
eerder werd opgenomen, op de kijker overkwam als live. Op 11 december 1988 was
Orbison al vier dagen dood. Musicus Jan Rot had drie dagen voordien in NRC
Handelsblad geschreven dat hij verdrietig was omdat hij de zanger in januari 1989
zou ontmoeten wanneer hij een afgesproken interview met hem zou hebben. Orbison
zou in januari 1989 zijn revival in het hoofdstedelijke poppaleis Paradiso komen
vieren en daarna, of daarvoor, met Rot converseren. Ik had een afspraak om met
Orbison uitvoerig te gaan dineren. Er was echter één complicatie: Roy Kelton Orbison
was ondertussen overleden. ‘Hij was het lelijkste eendje van de rock and roll, maar
zong haar het mooist,’ schreef ik ooit. En daar blijf ik bij. Ondanks alles, ondanks
de fans.
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II Een poëtische Molotowcocktail
De verkeerde kant van Wanda Jackson
Little Eva, Helen Shapiro, Connie Francis en Barbara Pittman waren voortreffelijke
rock and roll-vrouwen. R & R-meidengroepen uit de late jaren vijftig en de eerste
jaren zestig waren veel minder. Natuurlijk: de Shangri-las, de Shirelles, de Ronettes
en al die andere gesynchroniseerde pasjesmeisjes (‘da doo’ - een pasje naar links;
‘ron ron’ - twee pasjes naar rechts: de Crystals) waren natuurlijk prachtig, maar ze
werden uitgevonden ten behoeve van de man. Ze zien er op de foto's van toen uit als
met haarlak bespoten hooibergen, maar zo wilde het Koude Oorlog-Amerika de
meisjes hebben.
Historisch gezien hebben deze, vaak close-harmony-, groepjes een grote betekenis
gehad voor het huidige geoliede vrouwengeluid. Na de Supremes is er nooit meer
iets nieuws verzonnen op muzikaal vrouwengebied. Vaderlandse groepjes als Luv',
Babe en de Dolly Dots hebben niet anders gedaan dan de reeds lang ontbonden
Amerikaanse groepjes kopiëren. Inmiddels ook al wat betreft het oeuvre. Wie de
afgelopen jaren naar de tv keek, zette de Dolly Dots af en vertrouwde een originele
elpee uit (pak-weg) 1962 aan de pick-up toe. Waarmee de moderne, vaderlandse
vrouwengroepjes echter niet geheel gediskwalificeerd worden (zie het volgende
hoofdstuk).
Helen Shapiro is nog steeds onvergetelijk met haar ‘Walkin' back to happiness’
(hit in Nederland in 1961-'62) en ‘Queen for tonight’ (mei 1963). Connie Francis,
die in Nederland hoge ogen gooide tussen 1958 en 1964, was nogal een afgeleid
talent. Veel afgeleider nog was Anneke Grönloh. Deze Nederlands-Indische zangeres
had het rock and roll-talent van een invalide kanarievo-
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gel. Toch volhardt zij nog steeds. Op een Nederlandse elpee Rock & roll revival
(waarschijnlijk uit 1981) probeert zij voort te rocken.
Op deze elpee staat Anneke Grönloh & The Hot Jumpers' ‘Danny Boy’. Men kan
dit gezang nauwelijks aanhoren indien men weet wat vrouwelijke rockse eenlingen
als bij voorbeeld Barbara Pittman presteerden. Tussen 1956 en 1960 nam dit meisje
op het fameuze Sun-label enkele nummers op die nooit vergeten mogen worden. Ze
zijn dan ook niet voor niets in 1983 verschenen op een in Nederland verspreide elpee.
Little Eva, die voor het laatst in 1963 wat van zich liet horen, gaf bijna een superieure
vorm aan de rauwe vrouwenrock. De rockbokaal voor womusic gaat echter naar
Wanda Jackson.
De rockhandboeken vermelden haar niet of nauwelijks. Naar men mij vertelt wordt
zij bijna nooit in vrouwenhuizen afgespeeld. Zij heeft in Nederland zowel in 1960
als 1965 een hitje gehad, maar werd al gauw vergeten. In recente Amerikaanse,
Engelse en Nederlandse naslagwerken wordt zij niet meer genoemd. In de tweede
editie van Muziekkrant Oor's eerste Nederlandse popencyclopedie vinden we haar
voor het laatst. In de eerste zin over haar die ik daar aantrof, wordt haar probleem
zonneklaar neergezet: ‘Wanda Jackson is één van de weinige Amerikaanse
zangeressen die zowel rauwe rock & roll als rustige country & western-muziek
vertolkt.’ Kortom: veel van haar elpees hadden een ‘rockin' side’ en een ‘lovin' side’
(zoals ook geldt voor de zojuist genoemde elpee van Pittman).
Op de hoes van een verzamelelpee van Wanda Jackson uit de vroege jaren zeventig
wordt vermeld dat zij werd geboren op ‘20 oktober’. Het jaartal ontbreekt; het moet
zijn 1937. The Female Gun is op deze elpee te horen als een krachtig machinegeweer.
Maar eigenlijk was zij een atoombom.
Op haar eerste ‘echte’ rockelpee, uit 1960, Rockin' with Wanda, staat het nummer
‘Fujiyama Mama’, geschreven door Earl Burrows. Het begint met een brakende,
mitraillerende gitaar, en daarna zingt Wanda Jackson met haar rauwe overslaande
stem onder andere de regels:
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I've been to Nagasaki
Hiroshima too
The same I did to them, babe
I can do to you [...]
I can cause destruction just like the atom' bomb

Aldus Wanda, die eventuele minnaars waarschuwt haar niet vervelend te behandelen.
Anders zwaait er wat. Ik aarzel niet dit nummer een van de eigenaardigste uit de
geschiedenis van de R&R te noemen. De Koude Oorlog-tekst, het leed van
honderd-duizenden Japanse slachtoffers gebruiken in een liedje, dat kon dus allemaal
in die blije Amerikaanse jaren. Afgezien van deze tekst - die weliswaar extreem is,
maar kenmerkend voor de politieke ideevorming van de vroege rockers en rocksters
- is het een typisch Wanda Jackson-nummer. Explosief, spijkerhard en, zeker gelet
op de eisen die men indertijd algemeen aan de dames stelde, onvrouwelijk. Na dit
nummer zingt Wanda op de genoemde elpee echter een bijna luisterachtig liedje, dat
begint met het zoetelijke: ‘Hey, little baby’. Wanda Jackson is helemaal aanwezig:
een vrouw van tegenspraak.
Een geoefend oor zal op Rockin' with Wanda op een paar nummers een band horen
spelen met de sound van een metalen wankelmotor. Beter weet ik deze sound niet
te omschrijven; het is het geluid van Gene Vincent's Blue Caps. Dit orkest begeleidde
de tragische maar onverbiddelijke Be Bop A Lula-Gene Vincent (1935-1971). Wanda
heeft met Vincent's band haar beste nummers opgenomen. Onder andere het
‘partynummer’ ‘Let's have a party’ (1960).
Haar ‘partynummers’ - absoluut hoogtepunten uit niet alleen de vrouwelijke rock,
maar zelfs uit de hele historie van chroomvanadium gelegeerde muziek - zijn een
succes geworden. De schrijver van het zonet genoemde nummer (Jessle Mae
Robinson) schreef er nog één: ‘Man, we have a party’, en John Berry/Don Covay
borduurden voort op dit feestthema met ‘There's a party goin' on’. Toch moet men
de partysuccessen van Wanda niet overschatten. In Amerika behaalde zij nimmer
een
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top twintig-notering. In Nederland stond in december 1960 ‘Let's have a party’ in
de hitparade. Hoger dan een veertiende plaats kwam zij niet. Een veel latere hit van
haar, toen zij reeds lang voor de R&R verloren was, nam in 1965 in Nederland een
zesde plaats in beslag. Het was het gruwelijke ‘Santa Domingo’.
Er steekt iets tragisch in Wanda. Jeff Nutall noemt haar niet in zijn unieke
historische studie Bomb culture, en Charlie Gillett wijdt geen woord aan haar in The
sound of the city.
Dit laatste boek is wellicht de beste samenvattende studie die er ooit over de
rockmuziek geschreven is. De uitgebreide herdruk uit 1983 mag in geen rock and
roll-verzameling ontbreken. Gillett voert weliswaar een eerdere versie van ‘Let's
have a party’ op (een opname van Roy Milton uit 1953), maar deze vertolking zinkt
weg indien de luisteraar bekend is geraakt met Wanda Jackson's poëzie van de
molotowcocktail.
Waarom werd Wanda een wansucces? Omdat Wanda een fout maakte die haar
aanzien verleende in godshuizen, maar vervreemdde van haar oorspronkelijke fans:
Wanda werd religieus. Een zegen voor mensen die hopen op een plaatsje in de hemel,
maar een gruwel voor de rockliefhebber die slechts in liefdesverdriet, cruising,
vetkuiven en snerpende snare-drums gelooft.
Op vijftienjarige leeftijd had Wanda haar eigen radioprogramma; zij werd de
‘Queen of Rockabilly’ genoemd. Zij verhuisde in 1956 naar het Capitol-platenlabel
en was omstreeks 1960 de koningin geworden van de ‘aggressive approach, which
was considered unique for the time’. Ze nam plaatjes op in fonetisch Duits, Japans
en... Nederlands. Daar had Wanda moeten blijven.
Nemen wij aan dat de all-time-classic ‘Kansas City door enige duizenden zangers
en zangeressen is opgenomen, Wanda zong dit Leiber/Stoller-nummer het mooist
(‘Kansas City here I come... My Kansas City baby and my bottle of Kansas City
wine’), met een gummi-achtige dictie, terwijl achter haar de band een Stalin-orgel
leek af te vuren. Buitengewoon mooi-ordinair zong Wanda dit nummer, dat blijkbaar
een uitdaging is voor iedere Engelstalige zanger.
Wanda Jackson kòn natuurlijk helemaal niet in Amerika, on-
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danks haar ‘Fujiyama Mama’. Haar gekrijs, haar geschreeuw midden in een nummer
van ‘Busted!’ (‘Naar de vernieling ermee!’), haar jonge meisjesheid, die een bijna
perverse erotiek zong, haar onvoorspelbare, en daarom ook zo mooie, afwisseling
van kwaad en goed, haar betrekkelijk kleine gestalte die een mond opendeed met het
geluid van een houtzagerij - dat moest misgaan.
Het ging mis. Haar elpee uit 1964,Two sides of Wanda, beloofde reeds het ergste.
De ‘sweet, rich, beautiful ballad-side’ leek het te winnen. Deze kant won inderdaad.
Was het nu maar zo dat haar relipop nog de ingrediënten had bevat van haar
onvergankelijke en superieure ordinaire zangkunst, dan was het nog te verdragen
geweest. Wanda besloot echter anders. Zij ging de tragische weg die zovelen afzongen:
Johnny Cash, Elvis Presley, Cliff Richard, Bob Dylan en god weet wie nog zal
volgen?
Het zal mij een zorg zijn wie of wat een rockzanger toezingt. Een meisje of Jezus,
het maakt mij niet uit. Kwalijk is het feit dat rockers, als zij het christendom omarmd
hebben, besluiten een ander idioom te kiezen. Het Gert en Hermien-idioom. Dat wil
zeggen: zij verluisterliederen zich.
Op de elpee van Wanda Jackson Closer to Jesus (1977) staat uitsluitend slecht
materiaal. De achterzijde van de hoes vermeldt: Wanda Jackson remembers only too
well what her life was like before she discovered the joy of walking closer to Jesus.
Travelling the circuit as a countrymusicartist brought her fame. But it never brought
the inner peace she longed for and, in 1971, finally found. [...] Closer to Jesus is a
unique combination of the down-to-earth strength of countrymusic and the uplifting
thrill of the gospel.’
Ondertussen is de elpee Closer to Jesus een combinatie van niks&niks. Haar stem
is ingehouden geforceerd. Haar teksten zijn obligaat, de orkestratie is goedkoopjes;
kortom: waar is Wanda? Al die jaren dat ik naar Wanda Jackson luister, komt zij mij
voor als een muzikale schizofrene. Haar bekering in 1971 is, in de letterlijke zin, niet
eens zo'n ontluisterende gebeurtenis geweest. In 1959 had ze namelijk al problemen
met zichzelf. Toen
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nam zij de elpee Right or wrong (die twee jaar later pas erkenning zou vinden) op.
Welke kant zij ‘verkeerd’ vond, is duidelijk: de kant waarop zij ‘rocks around six
beat tunes’.
Op de ‘goede kant’ staan volgens de hoestekst ‘zes ballads waarover Wanda
Jackson suiker strooit’. Onder deze zes songs zijn er een paar die onversneden
religieus zijn. Het nummer ‘I may never get to heaven’ laat nauwelijks twijfel toe
over wat Wanda bedoelde. Wanda heeft tot diep in de jaren zestig haar zielestrijd op
elpees uitgevochten. Haar omvangrijke oeuvre bestuderende, kom ik meer en meer
tot de conclusie dat om de ruwe, goddeloze kant van een elpee goed te maken, zij
op de andere kant vroom en ingehouden werk afleverde.
Deze gevolgtrekking wordt nog versterkt door wat anders: veel vroege, onvervalste
rocknummers schreef zij zelf. Het zoetgevooisde, vrome werk liet zij anderen
schrijven. Op Closer to Jesus staat één eigen compositie, op Rockin' with Wanda
vier!
Het is een unicum dat een zangeres bijna vijftien jaar lang de twijfel zingt. In 1971
wint Jezus definitief en verdwijnt de R&R totaal. Er kan niet één plaatkant rock meer
van af, zelfs niet één nummertje. Toch miskent Wanda haar oude werk niet helemaal:
herpersingen houdt zij blijkbaar niet tegen. Haar agressieve en enige helemaal met
R&R gevulde elpee (afgezien van twee veel later verschenen verzamelalbums) Rockin'
with Wanda werd onlangs in originele hoes opnieuw uitgebracht.
Een fan verzamelt zijn idool helemaal. Daarom zucht mijn Wanda Jackson-collectie
ook onder haar muzikaal ongeïnspireerde religieuze elpees. Maar heel, heel soms
lijkt het alsof ik daarop een aanzet tot een bestiaal kreetje hoor. Het is altijd maar
heel kort.
Een paar jaar geleden zat ik naar de tv te kijken. Opeens was Wanda in beeld. Zij
zat in een kermisinterieur met een brave man aan haar zijde. Zij sprak de lof van God
en had de Heer om vergeving gevraagd voor haar zondig jeugdwerk (dat inmiddels
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dus nog steeds in de handel is). Het was nauwelijks om aan te zien; weliswaar is
Wanda nu ruim vijftig maar Tina Turner (geboren in 1938) heeft nog steeds geen
veer gelaten. Het zou gekund hebben: Wanda rocking around!
Met Wanda Jackson kent de R&R-geschiedenis een kanon dat te kort geschoten
heeft. Haar oude fans en kenners van haar heidens oeuvre brullen nog steeds ‘Fujiyama
Mama’ mee. Het zijn de weinig godvruchtige regels, die nergens het bijbels ‘Gaat
in vrede’ verraden:
You can say that [...] I'm mean
I blow your head off, baby
with nytroglycerine!

Op 21 april 1979 zong de Amerikaanse derderangsrocker Ray Smith haar in
Eindhoven ironisch toe: ‘Did we have a party?’ (op de Smith-elpee The rocking side).
Wanda's party is over - helemaal. Dat bleek des te duidelijker toen zij haar weggeëbde
kunsten in 1987 nog eens probeerde te vertolken, voor een gering publiek, in het
Amsterdamse poppaleis Paradiso.
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III Hoe slecht waren de Dolly Dots?
Over meiden en meidengroepen toen en nu
Angela, Angéla (‘Sjeel’), Ria, Esther, Patty en de in 1985 reeds uitgetreden Anita
bestaan niet meer als Dolly Dots. Ze hebben hun afscheidsconcert gegeven en ze
zijn ieder hun eigen weg gegaan. Anita deed dat al een tijdje als solozangeres, maar
ik geloof dat deze carrière helaas niet veelbelovend werd. De Dolly Dots zijn dood
en ik mis ze, dat leuke stel frisse, vrolijke meiden!
Wat stond er over de Dots in Oor's eerste Nederlandse popencyclopedie (editie
1987)? Ik citeer een stukje: ‘Meidengroepen vormen het meest dubieuze segment
uit de pophistorie. Ze worden doorgaans “bedacht” van achter de rekenmachine en
“ingevuld” op basis van uiterlijke kenmerken, meer dan muzikale. Bij liveoptredens
vallen deze veredelde modepoppen doorgaans dan ook stevig door de mand.’
Een krankzinnig en wel heel generaliserend citaat. Waarom zouden meidengroepen
juist tot het ‘dubieuze segment’ uit de pophistorie behoren? Veel ‘jongensgroepen’,
zoals bij voorbeeld The Monkees (actief tussen 1966 en 1968), komen ook van de
tekentafel en die hebben dan nog het extra nadeel dat de leden er niet uit zien, dat
wil zeggen: niet veel uiterlijke schoonheid kan worden toegedicht. Voorts ken ik
honderden jongens- en herengroepen die er op de bühne ook niks van maken, terwijl
ze op de plaat toch verdomd aardig klinken.
Ik citeer een stukje verder uit de genoemde encyclopedie en dat is iets meer
troostrijk: ‘Begeleid door de beste Nederlandse sessiemuzikanten toeren de Dots in
1983 langs de Nederlandse schouwburgen en bewijzen zich daarmee als een heuse
popgroep die het waard is serieus genomen te worden.’ Op dat mo-
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ment zijn de Dolly Dots al minstens vier jaar bezig en zijn ze dus al die vier jaren
niet alleen door de encyclopedie, maar de gehele vaderlandse popkritiek niet serieus
genomen. Het feit dat ze ‘meidengroep’ werden genoemd, was al veelzeggend. Ik
gebruikte ‘jongensgroep’ ironisch om aan te tonen hoe denigrerend dat ‘meidengroep’
eigenlijk was en is. Ooit iemand over de Rolling Stones horen praten als ‘die
jongensgroep’?
Ik weet nog toen Abba in 1974 met ‘Waterloo’ het Eurovisie Songfestival won.
Iedereen riep: ‘Geile meiden, lelijke jongens, maar muzikaal stelt het in ieder geval
niets voor.’ Dat heeft de wereld geweten! Er is een tijd geweest dat Abba meer platen
dan wie dan ook - uitgezonderd de Beatles - verkocht. Weliswaar zijn de Beatles
inmiddels verslagen door Michael Jackson en blijft de constante verkoop van Elvis
Presley een bedreiging voor iedere groep, het succes van Abba blijft verbijsterend.
Niet in de laatste plaats door enkele zeer interessante muzikale experimenten van
Frida, Agnetha, Benny en Björn.
Ik wil niet beweren dat ik mijn koninkrijk voor de muziek van Abba en de Dots
van de hand zou doen, maar het helaas beëindigde bestaan van deze twee groepen
is, vooral extra-muzikaal, van groot belang geweest. Überhaupt zijn ‘meidengroepen’
in de geschreven popgeschiedenis er nogal bekaaid vanaf gekomen en is er veel
lelijks en vooral seksistisch over het verschijnsel neergepend.
Alan Betrock publiceerde in 1982 Girls groups. The story of a sound (een
gelijknamige videoband verscheen een jaar later op het MGM/UA Home Video-label)
en hij bleek de eerste te zijn die het verschijnsel meidengroep intensief bestudeerd
had. Meiden (vrouwen) zijn verkooptechnisch èn muzikaal vaak een groot, en soms
te tijdelijk, succes, maar in de (geschreven) popgeschiedenis doen ze nauwelijks
mee. Neem bijvoorbeeld Wanda Jackson en de Anita Kerr Singers.
De Anita Kerr Singers (twee meiden die de boventoon voerden en twee
bijbehorende heren) waren razend populair in de late jaren zestig en maakten toen,
eerlijk is eerlijk, geen interessante muziek. Het belang van deze Singers ligt dan ook
niet in hun
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roem van toen, maar in hun prestaties van enkele jaren eerder. Ze vormden indertijd
het achtergrondkoor bij de opnamen van Roy Orbison voor het Monument-label.
Tussen 1959 en 1965 nam Orbison daar enige tientallen songs op die lang vergeten
zijn, maar langzamerhand hun weg terug vinden naar de muziekliefhebber die het
disco-, bamba- en salsageweld van de jaren tachtig een beetje zat is.
Roy Orbison is postuum, zoals bekend, in Amerika en Europa al helemaal terug.
Jongens en meisjes hoor ik op de fiets al weer ‘Pretty woman’ en ‘It's over’ neuriën
en het zal niet lang meer duren of Orbison's nu nog vergeten prachtliederen als ‘The
actress’ en ‘Gigolette’ zullen alom en overal opklinken. Dat deze met violen
opgevoerde songs zo schitterend en dramatisch zijn, komt vooral door Orbison's
toenmalige platenproducer Fred Foster en het achtergrondkoor (dat bij Orbison veel
méér was dan een achtergrondkoor: het bestond uit Anita Kerr, Dottie Dillard, Gil
Wright en Louis Nunley) dat later dus tot het erkende, maar nogal middle-of-the-road
zingend kwartet The Anita Kerr Singers uit zou groeien.
De twee voorbeelden bij uitstek, de vergeten meid Jackson en de teloorgegane
halve meidengroep van Anita Kerr, behandelt Betrock niet eens in zijn boek, maar
gelukkig besteedt hij wel aandacht aan 131 andere meidengroepen. En verreweg de
meeste van die groepen zijn in elkaar gezet en op schoonheid (wat dat dan ook moge
zijn) geselecteerd. Wie zal echter een make up group als The Supremes vandaag de
dag gispen? De Supremes hebben zoveel onvergankelijks aan elkaar gezongen, en
de rock and roll op zo'n nieuw spoor gezet, dat ik daarover nauwelijks genoeg zou
kunnen juichen.
Phil Spector (geboren 1940) was zo'n baas die mooie meiden uitzocht en ze een
beetje liet zingen. Dat hij daarmee een groot succes had en een geheel nieuw
muziekgenre creëerde (‘The Wall of Sound’) dat hij op superieure wijze liet vertolken
door groepen als The Ronettes (met één n, maar toch genoemd naar Ronnie, met
twee n's, Bennett waarmee Spector van 1968 tot 1974 getrouwd zou zijn) en The
Crystals staat buiten kijf.
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De eerste hit van The Ronettes, ‘Be my baby’ (1963), is een excellent voorbeeld van
meidenpopsucces. In deze song klinkt een pracht door die de meest befaamde
meidenrock-kerstelpee aller tijden zou kenmerken: A Christmas gift for you (1963)
is een van de weinige kerstelpees die ik ook buiten het sneeuw- en dennenaaldseizoen
draai. De superkraker van een van Spector's andere groepen, The Crystals, was ‘Da
doo ron ron’ en dit liedje betekende een soort beginselverklaring voor de meidenrock.
En dat niet alleen: Mick Jagger en zijn oer-Stones namen het als een van hun eerste
nummers op; het zou veel later op een illegale elpee verschijnen, gezongen in ergerlijk
en traag tempo.
Samengevat: verdienen de meid en de meidengroep de neerbuigende behandeling
die ze meestal ten deel valt in de pophistorie? Ik meen héél stellig van niet! Ik zou
zelfs willen betogen dat ‘de meid’ de pop- en rockmuziek vaak juist nieuwe wegen
wees. Hebben de Dolly Dots en Luv' (actief tussen 1977 en 1981 en populair gemaakt
door de VPRO-serie van Wim T. Schippers Waldolala) een bijdrage geleverd aan de
vernieuwing en de voortgang van de nederpop? Het zal velen vreemd en weinig
serieus in de oren klinken, maar ik meen dat de Hollandse meidenpop belangrijker
is geweest dan de successen van The Golden Earring(s). Ik ben voorts de overtuiging
toegedaan dat ‘Venus’, voor het eerst gezongen door Shocking Blue's Mariska Veres
(1969; een alleraangenaamste coverversie werd in 1986 gekweeld door de Britse
groep Bananarama, een groep die de jaren tachtig aan een geheel nieuw meidengeluid
hielp), muzikaal interessanter is dan heel het oeuvre van Doe Maar dat, wel
beschouwd, uitsluitend heeft bestaan uit modieus engagement.
Een van de opvallendste kenmerken van de Dots was het feit dat ze de jonge tot
heel jonge luisteraar aansprak, een groep die door popmusici nogal verwaarloosd
wordt. Het semi-intellectualisme van Prince en Michael Jackson is voor beginnende
tieners nauwelijks te bevatten, terwijl de vaak levensblije zang en mimiek van de
Dots als een verademing werkte. Daarnaast hebben de Dot-meiden een belangrijke
bijdrage geleverd aan een life style, vooral wat betreft hun kleding. Het fenomeen
‘popkleding’ is

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

61
recent onderzocht door Mablen Jones in haar Getting it on. The clothing of rock 'n'
roll (1987) en de schrijfster geeft in haar omvangrijke studie aan dat de kleding, en
in groter verband de life style, een minstens even belangrijk aspect van de popcultuur
is als de muziek.
De Dots hebben menige trend in de kledingcultuur gezet. Persoonlijk prefereerde
ik de uitdossing in allerlei lappen en verafschuwde ik nogal de op het laatst vertoonde
wielrennersbroekstijl. Maar niettegenstaande mijn voor- of afkeuren is het duidelijk
dat de Dots een interessant totaalconcept boden: muziek, kleding, een vrolijke
ambiance, kortom: een houvast en genoegen voor honderdduizenden vooral jonge
muziekliefhebbers. Om het verschil aan te geven tussen een wereldact als Michael
Jackson en de zo lang miskende Dots: Jackson geeft een vooral naar binnen, in
zichzelf gekeerde cultuur waaraan de fans zich mogen vergapen. De liefhebbers van
Jackson moeten vooral gebiologeerd worden door de fratsen van de meester die hem
eigenaardig en excentriek doen overkomen, terwijl de Dots een naar buiten gerichte
cultuur vertolkten. De fans van de Dots mochten deelnemen aan een universum van
blije muziek, gezongen door vrolijke meiden. De identificatie met de Dots had
uitsluitend positieve effecten. Het enige nare dat de Dots zelf mee moesten maken,
was dat zij af en toe door een te verliefde en te opdringerige fan werden lastiggevallen.
Ik keer mij geenszins tegen enkele zeer pathologische kanten van Jackson, maar
ik verdom het de gekte per definitie te huldigen en de ‘burgerlijke blijheid’ van de
Dots te gispen. En daar komt nog een heel belangrijk ding bij: ondanks alle cynische
opmerkingen van de hogepriesters van de popkritiek bleken de Dots werkelijk te
kunnen zingen en een zaal vol toeschouwers bezig te kunnen houden. Ik heb wel
eens tussen de menigte voor het podium van de Dots gestaan en ik moet zeggen: het
was een reusachtig genoegen. Geen heren in lederen kleding die met bierblikken
gooiden, geen afwezige junks en verdwaasde headbangers. De Dots zullen dan,
nogmaals, de popmuziek artistiek niet mijlenver opgestoten hebben, ze brachten
vaderlandse pop-
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liefhebbers vele jaren een dosis meidenrock annex jongerencultuur waarvoor ze zich
niet hoefden te schamen. De Dots moeten zich slechts om één ding diep schamen:
dat ze ermee opgehouden zijn. Ik zal ze missen. De schatten!
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IV De moeder en de Heer
Cliff Richard heeft nog steeds geen meisje
Waarschijnlijk op 14 oktober 1967 zong Cliff Richard de naar mijn smaak mooiste
versie van ‘Living doll’. Deze ballade-achtige song kwam in 1959 voor het eerst op
de markt. Er was toen nog zelfs een 78-toerenversie in de verkoop. Cliff zag
oorspronkelijk niks in dit nummer: ‘Ik vond het een verschrikkelijk liedje en heb het
onder druk opgenomen’ (geciteerd in Patrick Doncaster en Tony Casper's Cliff).
Toch brak Cliff juist met dit nummer door naar de ‘mums and dads’. Het door
Lionel Bart geschreven lied was gecomponeerd voor een klein optreden van Cliff in
de film Serious change. Bart had het bedoeld als een snel nummer; op aanraden van
een van de leden van Cliff's begeleidingsgroep de Drifters - die zich later in het jaar
1959 de Shadows gingen noemen - nam Cliff het rustiger, een beetje country-achtig
op. De vaders en moeders konden tevreden zijn: Cliff was een brave jongen geworden.
Niks geen geraas meer zoals in ‘High class baby’ en ‘Move it’ uit 1958.
‘Living doll’ kent een vreemde geschiedenis. Het werd voor het eerst gehoord in
januari 1959. Binnen dertien maanden zou het (met later een andere B-side) nog een
paar keer terugkomen op de hitparades in Engeland en Amerika. September 1959
kwam het de Nederlandse hitparade binnen, haalde een tweede plaats en bleef zès
maanden genoteerd. Cliff zou het in de jaren zestig nog verscheidene malen
heropnemen, meestal live. De Japanse opname uit 1967 is daarom zo mooi, omdat
het een monumentale versie werd met een geweldige drive, hysterische fans, een
pompende blazerssectie en Cliffs eigenmondige tekstvariant: ‘Japanese Living doll’.
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Juni 1979 interviewde ik Cliff samen met Hans Maarten van den Brink in Utrecht.
Het vraaggesprek verscheen in Muziekkrant Oor van 26 juni 1979. Toen ik het
interview enkele jaren later nog eens herlas, werd mij pas duidelijk wat een
eigenaardig persoon Cliff Richard eigenlijk is. Nadat ik hem had meegedeeld dat ik
de Japanse versie van ‘Living doll’ zo bewonderde, zei de zanger dat het de Japanse
live-versie uit 1972 was. Dit nu is onmogelijk. De opname die ik bezit staat op een
elpee die voor 1972 uitkwam. Ik houd het op de eerstgenoemde datum, gesteund
door het alleruitvoerigste apparaat van discografie en biografische data dat de beide
auteurs van het Cliff-boek lieten afdrukken.
Wie de literatuur over Cliff Richard kent, kijkt van de volgende conclusie niet op:
Cliff zit seksueel met zichzelf in de knoop. Sex, religion and rock & roll - dat zijn
Cliff's thema's en problemen. In het beste boek dat tot nu toe over Cliff geschreven
werd, John Tobler's 25 Years of Cliff, wordt het vraagstuk van Cliff's seksuele
voorkeur ruimschoots behandeld, maar de auteur komt tot de conclusie dat er geen
feitelijke bewijzen voor een definitieve uitspraak over dit onderwerp voorhanden
zijn. Het eerder genoemde Cliff, dat in samenwerking met de zanger werd geschreven,
wijdt er ook enige bladzijden aan. Cliff is niet homoseksueel: ‘Als het Gods wens is
dat ik niet trouw, dan is dat iets dat ik moet accepteren [...]. Eens hoop ik te trouwen
en kinderen te krijgen, ik geloof erin dat het meisje dat ik trouw christelijk moet
zijn.’
Cliff's eigen gedenkschrift Which one's Cliff is een fanatiek religieus traktaat
waarvan men zich na lezing afvraagt: wat heeft deze zanger toch te verbergen? Kevin
St. John's Cliff in his own words heeft een apart hoofdstukje ‘Homosexuality’ uiteraard zegt Cliff geen homoseksueel te zijn; hij geeft zelfs af op ‘nichten’. Is Cliff
het EO-type dat door middel van gezang, gitaar en bijbelstudie zijn geheimste gevoel
wegzingt, wegspeelt en wegleest? Dat Cliff geen revolutionair is of een keiharde,
linkse feminist blijkt bij voortduring uit zijn uitspraken, bij voorbeeld deze uit 1977:
‘De natuur zegt dat vrouwen kinderen moeten krijgen
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[...]. Het is een grap; ik vind het belachelijk, vrouwen hebben geen bevrijding nodig,
ze zijn heel vrij.’ Vier jaar eerder sprak Cliff klare taal: ‘De vrouw heeft één taak en
die is kinderen krijgen.’
De vraag of Cliff homoseksueel is, behoort eigenlijk niet gesteld te worden. Die
doet er immers niets toe. Maar - en daar wringt de schoen - Cliff heeft haar zelf altijd
als eerste opgeworpen. Ik heb dertig jaar interviews met Cliff doorgeworsteld en
telkens bestrijdt hij zijn vermeende seksuele voorkeur zonder dat de vrager dat
(eventuele) probleem heeft aangedragen. Ik had dezelfde ervaring en heb de
geluidsband van het vraaggesprek er nog maar eens voor afgedraaid. Zonder dat het
hem expliciet gevraagd werd, betoogde hij: ‘Een homoseksueel is abnormaal’, ‘Het
leven draait toch om de voortplanting’, en ‘Je geniet als man toch meer van vrouwelijk
gezelschap; mannen drinken samen, praten, spelen voetbal en cricket.’
Cliff werd op 14 oktober 1940 te Lucknow (India) geboren als Harry Roger Webb.
In 1948 zag de kleine Harry samen met zijn vader (geboren in Birma) en zijn moeder
(geboren in India) Engeland voor het eerst. In 1961 overleed zijn vader. Harry, die
voor het grote publiek Cliff was geworden, begon de liefde voor zijn moeder tot in
het lachwekkende te exploiteren. In de jaren zestig was een zwembad nog een absoluut
statussymbool. Zodoende deelde Cliff in ieder interview mee dat hij zijn moeder
alwéér een nieuw zwembad had geschonken. Mevrouw Webb werd steeds aan de
arm van Cliff aangetroffen.
Ondertussen is Cliff Richard bijna begonnen aan het vierde decennium van zijn
carrière en is hij nog steeds een behulpzaam mens. Toen ik hem de eerste keer sprak,
waren mijn collega-interviewer en ik batterijtjes voor de bandrecorder vergeten. Een
stopcontact konden we niet vinden. Niet gauw zal ik het toen volgende tafereel
vergeten: Cliff op handen en voeten over het hoteltapijt kruipend op zoek naar een
stekkeraansluiting. De tweede keer dat ik met hem mocht spreken, probeerde ik wat
dieper in te gaan op zijn muzikale ideeën. Welnu, eerlijk is eerlijk: die
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heeft Cliff niet. Cliff, die geen eigen composities heeft geschreven en - zo menen
enkelen - zelfs geen gitaar kan bespelen, was het Engelse antwoord op de Amerikaanse
gigant Elvis Presley. Zijn hip-shaking werd nooit wat, hij slist een beetje, was in zijn
vroege rock een schaamteloze naäper en deed tegen mij ooit de ongelooflijke
uitspraak: ‘Rock and roll is aseksueel.’
Zijn oeuvre is bijzonder omvangrijk. De kleingedrukte discografie in Cliff omvat
vijftien bladzijden en is niet eens uitputtend of volledig te noemen. De R&R-verafgoder
heeft alle elpees van Richard, maar draait I'm nearly famous (1976), Every face tells
a story (1977), Green light (1978) et cetera et cetera uiteraard nooit. Daarop valt
Cliff slechts te horen als een gemaniëreerde, trendgevoelige entertainer. Cliff heeft
zich al in een heel vroeg stadium tot taak gesteld niet zijn generatiegenoten te bekoren,
maar de moeders van de fans. Daarom was Cliff altijd te laat: hij ging lang haar
dragen toen Mick Jagger het al had afgeknipt, glitterjasjes toen Sinatra ze te ouderwets
vond en een straaljagerbril toen Prins Bernhard hem reeds tien jaar op de neus had
staan.
Houd ik dus niet van Cliff? Ik houd zielsveel van de man! Zijn beperkt
rockvermogen heeft, zeker in het softballad-genre, enkele klassiekers opgeleverd.
Begonnen als derderangs Buddy Holly-imitator op zijn eerste elpee (die hij met
anderen volzong), Jack Good's Oh boy! (1958), ontwikkelde hij zich al snel tot een
stem die op een unieke wijze kon opzingen tegen de gitaar van Hank ‘Bee’ Marvin
(H.B.M.). Hank Bee zou nog vóór de zanger een christelijke sekte omarmen, maar in
tegenstelling tot Cliff zijn unieke muziekgeluid nooit verliezen. Elke grammofoonplaat
waarop H.B.M. speelt, laat nog steeds die metalen echo, vèrdragende gitaar horen,
H.B.M.'s gitaargejammer, zijn juichende snaarbehandeling en onromantische hardheid
zijn onvergetelijk.
Hank Bee Marvin is tot op de dag van heden de metaaldraaiende en evenzeer
zingende gitaar van de (herhaaldelijk heropgerichte) Shadows, Cliff's oorspronkelijke
begeleidingsband. Het reünieconcert dat de Shadows en Cliff samen gaven en dat
op de plaat Thank you very much werd vastgelegd (4 maart 1978) klinkt
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tamelijk tragisch. Cliff is in het geheel niet meer in staat een ouderwetse rock te
vocaliseren, en de Shadows zijn schaduwen van zichzelf geworden, op de nadrukkelijk
aanwezige Hank Bee Marvin na. ‘De enige Shadow voor wie ik ooit in staat was
enige sympathie op te brengen was Hank B. Marvin,’ schrijft Nick Cohn in zijn
persoonlijke rockmemoires WopBopaLooBopBamBoom.
Dat geldt ook voor mij. Marvin heeft van Cliff, die een mager stemgeluidje heeft,
een paar jaar lang een echte R&R-kunstenaar gemaakt. Op de massieve maar toch
ook lenige melodielijn van Marvin's gitaar heeft Cliff de R&R kunnen verrijken met
‘Dynamite’, ‘The young ones’, ‘Theme for a dream’ enzovoort.
Toch spreekt Cliff de laatste jaren bijna uitsluitend kwaadaardig over zijn vroege
begeleiders. Cliff tegen mij in 1979: ‘De Shadows stellen mij vandaag de dag teleur.
Ik mis ze niet. Die Hank Marvin-sound kan iedereen kopiëren. Ik vind de Shadows
niet onaardig, maar het is verleden tijd. Marvin is een beste gitarist, alleen: ik wil
niet meer dat mijn geluid nog op dat van de Shadows lijkt [...]. Ik prefereer Jezus.
Hij is zo fantastisch!’ Nu kunnen deze opmerkingen niet veroorzaakt zijn door een
godsdiensttwist tussen Cliff en Hank. (Hank werd zelfs Jehova's Getuige.) Invloed
heeft het op Hank's muziek niet gehad; hij heeft ook steeds gezegd zijn
geloofsopvatting buiten zijn muziek te willen houden. Cliff heeft Jezus ook in de
zwarte groeven laten persen. Nummers als ‘Jesus’, ‘Jesus loves you’, ‘Jerusalem,
Jerusalem’ en vele andere zijn daar het bewijs van. De elpee About that man (1970)
is ongetwijfeld een verantwoord religieus project - op de B-side het curieuze ‘Cliff
tells the story of Jesus in the words of the Living Bible’ -, maar ook een aanklacht
tegen de grondbeginselen van de rock-era.
Cliff's opmerking over de Hank Marvin-sound is volkomen onjuist. ‘One of the
most influential British rock guitarists’ (Encyclopedia of rock and roll) werd op
iedere zolderkamer nagedaan, maar geen jongeman kreeg het Hank Bee-geluid uit
zijn instrument. De Spotnicks probeerden het in 1963 en 1964, de Tornadoes met
‘Telstar’ (1963), maar niemand kon het ruimtevaarttijdperk
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zo goed aan de snaren ontlokken als Hank. Zijn gitaar gaf, zoals gezegd, een
vèrdragend geluid. Dat had Cliff blijkbaar niet meer nodig. Die was al in de hemel
bij zijn Heer en Heiland aangekomen.
Cliff zingt ondertussen door. Hij is, zonder zijn Shadows, een wereldsucces geworden.
Hij heeft zijn liedjes in het Duits, het Japans, het Italiaans, het Spaans en andere talen
opgenomen. Dat is discografisch misschien wel de meest interessante kant van Cliff.
Cliff's Duitse versie van ‘Lucky lips’ (1963) werd met behulp van Die Shadows
en Der Botho Lucas-Chor tot die aangename rariteit ‘Rote Lippen soll man küssen’;
de Italiaanse opname ‘Immagina un giorno’ is al minstens even mooi. Ik moest
daaraan denken toen ik Cliff zag op het eerste Duitse televisienet op 16 januari 1984.
Hem werd gevraagd of hij zich de eerste regel van de Duitse ‘Lucky lips’-versie nog
kon herinneren. Na een minuutje nadenken kon Cliff de eerste regel in het Duits
opzeggen.
Cliff zag, en ziet, er nog steeds goed uit. Ofschoon hij de halve eeuw nadert, heeft
hij een opvallend jong postuur en uiterlijk. Zijn leeftijd verraadt zich slechts door
een wat rimpelige halspartij. En toch heeft hij nog steeds geen meisje.
Hij heeft platen opgenomen met Olivia Newton-John, zong achtereenvolgens ‘A
girl like you’, ‘Marianne’, ‘Baby I could be so good at loving you’, een hele elpee
vol meisjesliefde Love songs (1981) en verklaart steeds dat zijn lievelingsnummer
‘The day I met Marie’ is, waarvan míjn lievelingsopname ‘Ein Sonntag mit Marie Cliff mit Chor und Orchester’ heet.
Cliff is nog steeds alleen. Maar wat is alleen met God aan je zijde? Cliff in 1977:
‘Popmuziek bekleedt nu de tweede plaats in mijn leven. Mijn geloof in het
christendom is veel belangrijker. Het woord van Christus te verspreiden betekent
meer voor mij dan al het andere.’
Het is aldus gegaan: tussen 1961 en 1963 werden de Shadows Brian Locking en
Hank Marvin Jehova's Getuigen. En Cliff probeerde na de dood van zijn vader in
1961 via het spiritisme in con-
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tact met hem te komen. Hank en Brian (‘Liquorice’) raadden hem iets beters aan:
het christendom. En zo kwam het dat de grootste Britse gitarist - die nog steeds
adembenemend voortrockt - Cliff van de rock en roll afhaalde.
Es war noch früh
Ich legte mich träumend ins Heu [...]
Der Sonntag mit Marie
Ein leises, verliebtes Hallo

Een boosaardige Amerikaanse rockjournalist schreef: ‘Het gaat over Cliff's liefde
voor Jezus' moeder Maria.’ Het zou chronologisch kunnen kloppen: Cliff verklaarde
op 16 juni 1966 christen te zijn geworden. Hij nam dit door Marvin geschreven
nummer één jaar later op.

Interview Cliff Richard (1979)
Ah, yeah, praten met de pers, dat hoort er toch bij! Soms frustreert het natuurlijk wel
als er niet uit komt wat je bedoelde maar ik vind het wel leuk hoor!
Ja, ik sta twintig jaar aan de top. En waar Adam Faith nu is? Die is misschien wel
succesvoller dan ik! Hij is toch mooi maar effetjes de manager van Leo Sayer! Van
mezelf begrijp ik echt niet waarom ik er nog ben als zanger. Ik verbaas mij er zelf
ook over maar ik houd nog steeds van rock and roll. En ik wil erbij blijven, ik ben
alweer met een nieuwe elpee bezig, die komt in oktober. Ah, ik ben excited over
mijn carrière, ik verveel me niet en mijn publiek ook niet. Ik doe toch steeds weer
wat nieuws?
Rock and roll is geen tsjakka-tsjakka, het is een muzikale cultuur. Daar hoort óók
de slow-ballad bij, de countrymuziek, de jazzrock. Van de oudjes zing ik ‘Move it’
nog steeds. Nee, ‘Livin' doll’ niet meer. Pas, in een radio-interview in Londen zei
een interviewer: ‘Ik mis de tijd zo van hoe je was aan het eind van de jaren vijftig.’
Maar het is nu veel beter, het móét ook wel beter zijn
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omdat wij beter zijn geworden. En als dat niet zo is, nou, dan ligt het aan ons! Ik leef
nog!
Praten over je ouwe vrienden betekent dat je geen nieuwe hebt. Het zijn wel je mooiste
herinneringen maar ik wil nieuwe herinneringen scheppen.
Ik heb een hoop dierbare herinneringen: de eerste keer in de studio, als rock and
roll-zanger beginnen. Ik kwam zó van school. Dat was in 1958, kun je het je
voorstellen?! Ik was achttien jaar, vergeet dat niet. We zongen ‘Move it’. Het was...
gewoon... ongelóóflijk! Tegenwoordig gaan de meeste bands direct de studio in.
Hupsakee. Maar dat konden wij toen niet betalen. Het was een droom. Ik en een paar
jongens uit mijn schoolklas... zo, regelrecht, uit de schoolbanken. Ah, die opname
van ‘Livin' doll’ in Japan. Dat was live. Dat is alweer zo'n acht jaar geleden. Vind
je dat echt zo'n mooie opname? Hahaha, concerten in Japan zijn erg leuk, ze
schreeuwen daar veel hoger.
Ouwe hits zingen is wel leuk. Iedereen denkt toch als ik zo'n nummer zing: ‘Ach,
jee, toen had ik mijn eerste meisje.’ ‘Toen deed ik examen.’ Of wat dan ook, ze
herinneren zich iets. Maar het is ook belangrijk te zeggen: dat is dat, nou is het genoeg.
Dan zing ik een recente hit ‘Devil woman’. Dat is mijn plaat.
Ook zo iets: die eerste gouden plaat voor ‘Livin' doll’. Ik heb wel acht gouden platen.
Weet je, ik was eens in de grootste platenzaak van New York. Een zaal wel tien keer
zo groot als deze hotelkamer. Stampvol met platen. Wel een miljoen. En toen dacht
ik: zoveel platen heb ik nu allemaal verkocht!!! Mijn eerste toneelstuk, óók een
milestone. Kijk, zingen is makkelijker, je maakt geluid. De één vindt het mooi, de
ander niet. Zo zit dat. Maar natuurlijk kun jij ook mooi zingen! Ergens is er heus wel
iemand die jou een prachtige stem vindt hebben. Al is het je moeder maar. Nog even
dat toneel: daar moest ik echt hard voor aanpoten, dat was andere koek.
Het belangrijkste, het allerbelangrijkste, dat was toen ik christen
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werd. Dat is niet plotseling gebeurd. Ik heb er drie jaar over gedaan: informatie
verzameld en zo. Toen geloofde ik. Ik had het punt bereikt dat ik zei: ‘Okay Jezus,
ik wéét dat Je er bent. Ik wil Jou in mijn leven.’(Weet je, ik heb 78 singles gemaakt,
72 daarvan zijn in de Engelse top-dertig gekomen.) Het laatste zetje naar Jezus? Hoe
dat in zijn werk ging? Luister, als je gelooft ben je nog niet zomaar christen. Ik las
in Openbaringen III, vers 20. Jezus zegt daar: ‘Zie ik sta aan de deur, en ik klop;
indien iemand mijne stem zal horen, en de deur opendoen, zal ik tot hem komen...’
Ik dacht bij mezelf: als Jezus bij mij voor de deur staat, dan moet ik Hem opendoen.
Het was zo'n deur, zoals die daar in deze hotelkamer, met een klink aan één kant. Ik
hoefde maar één ding te doen. Gewoon zeggen: welkom Jezus!
Zo moeilijk is het niet om een christen te zijn in de showbizz. Het is moeilijker om
dat op school te zijn. Je wordt dan onvolwassen genoemd, je wordt dikwijls
uitgesloten. Je klasgenoten noemen je dan gauw een vroompie, halfzacht. Als je
ouder wordt is het makkelijker om christen te zijn hoewel het natuurlijk niet echt
gemakkelijk is in de showbizz. Maar op school!! Andere kinderen noemen je een
mietje of een gek! En dat is niet leuk, je wilt vrienden hebben. Dan laten kinderen
de Heer dikwijls in de steek. Ik zèlf ben Anglicaans gedoopt maar ik ga naar een
baptistenkerk omdat die mij meer aanstaat. Een kwestie van smaak; toch is er één
plaats waar alle christenen samenkomen: aan de voet van het kruis.
In mijn song What's a good boy doin' in a rock and roll band’ beantwoord ik deze
vraag in het liedje zelf. ‘If you got a reason teil it in my face, why should the devil
have all the good music?’ Alle muziek hoort bij God. Alle muziek is door Hem
uitgevonden. Jezus was een historische figuur, die heeft echt geleefd, als je bij Hem
begint, dan kun je vanzelf tot God komen.
Welnee, Boeddha is geen God! Jezus heeft toch gezegd: ‘Ik ben de waarheid.’
Een enorme uitspraak. Als dat niet waar is, was Jezus een verschrikkelijke leugenaar.
Maar als het waar is, dan is Hij, Jezus, de enige weg naar God. Waarom naar iets
anders zoeken als je een Jezus, een God hebt?
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Nog steeds ben ik een zondaar. Dat besef ik juist door het christendom. Ik ben slecht
en heb vergeving nodig.
Rock and roll wordt geassocieerd met rebellie, agressie. Maar het komt er niet uit
voort, dat zou betekenen dat God iets slecht geschapen heeft. Wij maken het slecht.
Ik houd van rock and roll en ik wil die gebruiken om Gods woord te verspreiden.
Muziek is neutraal, zij kan niet slecht zijn. Als er slechte rock is, zou dat dan
betekenen dat ik geen goeie zou mogen maken? Ik wil doorgaan met goeie rock en
bij voorbeeld zeggen tegen Mick Jagger: ‘Je kan vloeken wat je wilt, op al je platen,
maar dat is heel slecht.’ Jagger heeft van die songs die verantwoordelijkheidsgevoel
missen. De sfeer is slecht. In ‘Some girls’ vloekt hij zo verschrikkelijk. Niet alleen
The Stones, maar ook veel andere groepen schilderen drugs als iets goeds af.
Onverantwoordelijk. Het zijn net kleine kinderen die een vies spelletje spelen. Het
gaat over leven en dood, hier op aarde. De meeste kinderen die als dertienjarigen
drugs gebruikten, leven nu niet meer, denk ik. Nee, ik ken Mick niet. Toch wil ik
graag met hem praten. Zij zijn wel volwassener geworden, die Stones. Hoewel... dat
‘Some girls’... Hoe heet dat andere nummer ook weer trielatatala... [Richard bedoelt
‘Miss you’, B.B.] heb ik in mijn jukebox. ‘I love it.’ Bij andere platen, denk ik: hoe
kan Jagger dat toch doen! Waarom zingt-ie zo, hij weet dat veel jonge mensen
luisteren! Zou het hem dan niks kunnen schelen? Hij vindt het natuurlijk prima om
over drugs te zingen.
Ik heb ook gedronken en gevloekt. De ouders van toen waren ook bang voor ons.
Ze denken - en ze dachten - dat de popcultuur kinderen op het verkeerde pad brengt.
Ach, de popmuziek is zo lang voor de duivel gebruikt, we moeten ervoor zorgen dat
hij er met zijn poten vanaf blijft. Het is en blijft Gods muziek. Nee, nee joh, de wereld
is ècht slecht. Als je de mensen eruit gooit, is zij prima. Als jij de wereld niet wilt,
wil God hem ook niet. Hij wil dat wij voor het goede kiezen. Tuurlijk, Hij kan
PPGGGHHH!!!! zeggen... en dan is het in orde. Maar Hij schiep ons met een vrije wil.
Als er een rock and roll was zonder mensen zou het fantaaaaastische muziek zijn.
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Toen ik werd bekeerd, vonden sommige collega's mij gek, een sissy. Maar ze kwamen
wèl terug! Niemand durfde het me in mijn gezicht te zeggen dat ik gek was. Behalve
één lid van The Shadows, John Rostill. Dat was een hele, hele overtuigde atheïst. Ik
haatte hem daar niet om. Maar hij is dood. Medelijden had ik met hem. Het is de
laatste persoon om wie ik gehuild heb. Gejankt heb ik toen hij overleed. Ik voelde
dat ik hem niet echt gekend had. Hij wìlde dood, vreselijk, vreselijk.
Iedereen moet God leren kennen. Daar wil ik mijn leven aan wijden. God, God,
hij is zo fantaaaaaastisch!! God te brengen op scholen en universiteiten, is er iets
mooiers? O, o, o, God, die moet nummer 1 zijn! We kunnen niet allemaal dominee
zijn, ik moet ervoor zorgen een zo goed mogelijk zanger te zijn. Waarom verpesten
anderen de rock toch? Waarom toch?!
Nee hoor, mijn stijl is niet veranderd door mijn bekering! Niet langzamer,
ballad-achtig geworden. Een ballad-hit als ‘Livin' doll’ zong ik al drie jaar vóór mijn
bekering. Ik ben wel meer op teksten gaan letten. Jagger, en ook Alice Cooper - die
schrijven zulke zondige teksten! Ik vind hun muziek wel goed, dat is juist zo
frustrerend. Het zijn zulke intelligente mensen; als ik naar hun teksten luister, dan
denk ik: ze gebruikten hun muziek om iets over te brengen waar ik het helemaal niet
mee eens ben! Je kunt zeggen wat je wilt maar er zijn mensen stukgegaan aan
druggebruik. Dat is ze aangepraat door die hippiecult!
James Dean was de Jagger van mijn jeugdjaren. Al was het geen popzanger. En Elvis,
Elvis! Hij was een beetje een rebel, dat zeker. Ik had in het begin dezelfde naam, ze
noemden mij niet voor niks de Engelse Elvis.
Toen Elvis stierf, was ik erg verdrietig. Hij was toch de eerste en de grootste
rockzanger! Vóór hem was er niets. Als hij er niet geweest was, dan was ik ook nooit
begonnen. Buddy Holly, die hoorde ik pas veel later. Ik hoorde Elvis en ik dacht: zo
wil ik ook worden, zo wil ik zingen. Ik liet op school bakkebaarden groeien,
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iedereen wilde er toch uitzien zoals Elvis? Och jee, ik weet nog goed dat de regisseur
bij mijn eerste tv-showzei: zo kun je er niet uitzien. Ik had een gitaar om mijn nek
en leek op Elvis. De regisseur knipte mijn bakkebaarden af en gooide de gitaar in
een hoek en nam alleen mijn gezicht in beeld. Zo moest ik mijn eigen identiteit
proberen te vinden! Of course, later ben ik minder gaan klinken zoals hij...
Ik kwam terug van vakantie en zag op het journaal: Elvis is dood. Dat kan niet,
dacht ik. Toen ging naast de journaallezer op de tv de telefoon: iemand belde van:
sorry, Elvis is niet dood, hij is ernstig ziek. Dus ik dacht weer: natuurlijk weer zo'n
morbide Hollywoodgrap om publiciteit te krijgen. 's Nachts om drie uur ging bij mij
de telefoon. Een radiostation in Londen. Ze zeiden: we willen met je praten want
Elvis is dood. Ik hoor het mij nog zeggen: nee, nee, joh, dat is een zieke grap. Op
iedere vraag van die interviewer zei ik vooraf: ‘als hij dood is, maar dat is dus niet
zo, maar als... et cetera...’ ...
Maar het was waar, bleek later. Elvis dood. Ik heb hem nooit ontmoet. Een keer
toen ik met vrienden op vakantie was in Italië wilde ik hem gaan bezoeken in
Duitsland. Hij bleek niet thuis te zijn; hij zat in Parijs. Jaren later toerde ik met The
Shadows door Amerika. In Memphis: Elvis' vader kwam naar me toe en nodigde me
bij hem uit. Elvis bleek echter in Las Vegas te zitten, dus miste ik hem wéér. In 1976
was ik wéér in Amerika. Wéér wilden ze een ontmoeting arrangeren. Maar toen wilde
ìk niet meer want het ging zo slecht met Elvis. Hij was dik geworden, een tragedie!
Vrienden hadden hem ontmoet en vertelden over hem. Ik wilde hem niet in zo'n staat
zien. Voor mij was Elvis The King, een gevallen koning wilde ik niet ontmoeten, ik
wilde het beeld gaaf houden.
Achteraf ja, had ik hem toch wel willen ontmoeten. Ik had best willen weten wat
er met hem aan de hand was, ik had hem willen helpen. Niemand praatte ooit echt
met hem. Omringd door bodyguards, zei nooit wat, maar dom kan hij niet geweest
zijn. Iemand die zo mooi zingt, kan niet dom zijn. Het is de artiest van wie ik de
meeste platen in mijn jukebox heb. Zijn oudere platen vind
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ik de beste. ‘In the ghetto’ en dat soort liedjes zijn toch veel minder...
Van hedendaagse muziek vind ik Elvis Costello erg goed. Ook houd ik van ‘Cool
for cats’ van Squeeze. Costello is héél origineel, maar wel een single-artist. Van
Armed Forces vind ik maar drie of vier nummers aardig.
Dat sex-appeal van Elvis is erg overdreven. Mij kan het niks schelen, hoor. Ik ben
een man. Het deed me niks. Exploiteren van seks is verkeerd. De pers heeft het ook
met mij geprobeerd. ‘Too sexy for television,’ schreven ze. Om te lachen toch! Rock
and roll is aseksueel. Maar seks kun je niet buiten het leven houden. Je hebt mannen
en vrouwen.
Als Olivia Newton-John op de bühne staat, heeft dat een speciaal effect op mannen.
Het gaat toch immers om mannen en vrouwen, daar draait alles om. Het hele leven
draait om de voortplanting. Je geniet als man toch meer van vrouwelijk gezelschap!
Tuurlijk, mannen hebben ook plezier samen: ze drinken, praten, spelen voetbal en
cricket. Toch heeft een man een speciale band met een vrouw.
Die Village People, die begrijp ik niet. Dat ze zich op homoseksuelen richten,
begrijp ik niet. We begrijpen ze daarom in Engeland ook niet. Het is fóut. Ik probeer
het homoseksuele in hun platen te horen, ik zie het echter niet. Tsja, die Bowie, die
is weer biseksueel. Wat ik wil zeggen: als je kijkt, wat natuurlijk is, dan zie je het
toch vanzelf: een relatie tussen de man en de vrouw. Gut ja, een man op de bühne
heeft aantrekkingskracht op de vrouwen, en als er een homoseksueel in de zaal is
óók op hem. Dat laatste, zo'n homo, die is afwijkend. Het is niet normaal! Ik speel
niet met sex-appeal op de bühne. Vooral als je ervoor zorgt dat je je uiterlijk niet
exploiteert, dan heb je pas natuurlijke aantrekkingskracht.
Dat gegil van die meisjes, dat is out of time. Dat doen ze niet meer. Zo'n Cheap
Trick-elpee [At Budokan], dat is Japan. Welnee, dat heeft niks met seks van doen,
dat gekrijs. Opgefokt en-
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thousiasme. Ze betalen meisjes om zo te doen, weet je dat? Die noemen ze
bobbysoxers. Neem nou 'ns de eerste tv-show van mij... ‘Move it,’ zong ik. Niemand
had van mij of mijn plaat gehoord. Niemand gilde. Wel bij Marty Wilde die in
diezelfde show zat. Die had al hits gemaakt. Vier weken later stond ‘Move it’ in de
charts. Ik trad op in dezelfde kleren, hetzelfde nummer en opeens... ze gilden alsof
het een lieve lust was! Het hoort erbij.
Ah, ah, dat ‘aanraken’ door je fans! Dat is net zoiets als mensen die zeggen: ik
heb de koningin aangeraakt. Is dat dan vanwege de seks? Ben je helemaal belatafeld!
Seks is maar een deel van het leven, net zoals de liefde.
Roem is ook niet alles. Ach ja, toen ik jong was, wilde ik ook naast Jerry Lee Lewis
staan. Ik begrijp dat als geen ander. Ik bewaar thuis foto's. En dan denk ik vaak: zo
héél dichtbij heb ik naast Jerry Lee Lewis gestaan! En die Jerry, die was alcoholist,
zei obscene dingen... sommigen vinden dat geweldig... neem nou Elvis, de grootste,
de allergrootste, maar een mislukt mens. Jerry mag een groot zanger zijn, als mens
- een dronkaard - is hij mislukt. Kijk, een ritme dat mensen twee minuten opwindt
en na tien minuten gek maakt, dat is slecht, evil. ‘Dynamite’ vind je dat mooi?
Opwindend? Nou, het duurt mooi maar tweeëneenhalve minuut; daar kom je dus
wel overheen!
Discomuziek? Soms wel grappig. Ik dans graag maar creatief is die discosound
dood, dood en nog eens dood. Punk is toch één grote ‘big joke’. Stevie Wonder maakt
weinig, maar wat hij maakt is beregoed! The Who: dat is altijd kwaliteit.
Buddy Holly - daar noem je wat - die heeft grote invloed op The Shadows en mij
gehad. The Shadows stellen mij vandaag de dag teleur. Ik weet dat ze dingen kunnen
die echt modern zijn. Ik mis ze niet. Die Hank Marvin-sound kan iedereen kopiëren.
Ik vind de Shadows niet onaardig maar het is verleden tijd. Marvin is een beste
gitarist, alleen: ik wil niet meer dat mijn geluid nog op dat van The Shadows lijkt.
Wat ze nu doen, is wat het publiek wil. ‘Devil woman’: ik zou het niet met ze
willen spelen. Ik prefereer Jezus... Hij is zo fantastisch!!
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V Everly's smart is ieders smart
De mengsmering van een muzikale tweeling
Op 22 en 23 september 1983 zongen de broers Don (geboren 1937) en Phil (geboren
1939) Everly in de Albert Hall te Londen een enthousiast publiek toe. Daarvan werd
de dubbelelpee Reunion concert getrokken. Vrijdag 11 februari 1984 zond de
Avro-televisie drie kwartier hiervan uit. Met een brok in de keel heb ik zitten kijken;
soms zat ik met een loep voor het scherm om maar niet één oogbeweginkje van Phil
te hoeven missen. Ik was er niet bij in Londen, maar heb mij een paar keer laten
vertellen hoe ontroerend het was: Don en Phil weer bij elkaar!
Na afloop van de tv-registratie riep ik uit: ‘Ik word lid van de Avro!’ Op dat
voornemen ben ik inmiddels teruggekomen. Ondertussen blijf ik de Avro eeuwig
dankbaar voor deze uitzending. Mijn gevoelig, rockend jongenshart had weer eens
gebonkt en geraasd.
In 1984 schreef Henk Spaan, die erbij was in Londen, het enige artikel (later
afgedrukt in Spaan's Appels en peren), over de Everly Brothers dat ik tot nu toe meer
dan honderd keer heb gelezen. Spaan is in staat een beeld van de Everly Bros op te
roepen dat in mijn ogen volmaakt is. Over de aankomst van Don en Phil bij de zaal
waarin zij na talloze conflicten, tien jaar niet tegen elkaar praten en uiteraard niet
samen optreden uiteindelijk weer gouden duetten zouden kwelen, schrijft Spaan: ‘Ze
kwamen apart, ieder in zijn eigen Rolls. Zouden ze nog steeds ruzie hebben?’ De
R&R-liefhebber weet waarover het gaat: over de enige klassieke ruzie uit de
geschiedenis van de moderne muziek.
Don en Phil, dat ging niet meer zo goed samen. Dat wisten we allemaal aan het
einde van de jaren zestig. Weliswaar versche-

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

78
nen de broers in 1972 nog met de elpee Stories we could tell en een soort
verzoeningselpee The exciting Everly Brothers, maar we voelden dat het zó niet
langer ging. Op de laatstgenoemde elpee was er sprake van een reünie; inderdaad,
de broers hadden sedert 1968 weinig samen meer gepresteerd. Er kwam nog één
elpee, in 1973, en toen gebeurde hèt in het John Wayne Theatre in Knott's Berry
Farm (Hollywood). Op 14 juli van dat jaar smeet Phil zijn gitaar op de grond en kon
Don niets anders doen dan de opheffing van het duo bekend maken.
Voor de buitenwereld was dat de enige onbeschaafde daad die de broers tot op dat
moment vertoond hadden. Jerry Lee Lewis zou een pistool gepakt hebben, Elvis zou
in soortgelijke situaties vreselijk zijn gaan vloeken, Johnny Cash was een partijtje
gaan worstelen. Maar de Everly's gingen na deze uitbarsting uiteen en hebben tot op
heden geweigerd maar iets over hun jarenlang slepende ruzie bekend te maken. Phil
bleef het meest in het nieuws; hij maakte enkele solo-elpees (die iets minder slecht
waren dan die van Don) en scoorde zelfs met Cliff Richard in 1983 een hit in
Engeland. De altoos wanhopende fans analyseerden de teksten van Phil's elpee Living
alone (1979). Zong hij over zijn broer of over huwelijksmoeilijkheden? Het nummer
‘The fall of '59’ sloeg in ieder geval ook op Don, maar ‘You broke it’ leek toch meer
over een meisje te gaan.
Gary Herman schrijft in Rock 'n' roll Babylon over de twee slechte huwelijken
van Don tussen 1957 en 1963. Tijdens een tournee in Engeland in 1962 werd Don
twee keer binnen twaalf uur naar een ziekenhuis gebracht. Don was drugs gaan
gebruiken en verliet uiteindelijk Engeland in zijn eentje, Phil in wanhoop achterlatend.
Don begon aan een reeks zelfmoordpogingen, werd verliefd op een vrouw die aan
hersenvliesontsteking leed en besloot na haar genezing vóór het meisje te kiezen en
tégen zijn broer. Phil had amoureus ook niet stilgezeten: hij had twee echtscheidingen
achter de rug. Voorts bezondigde Phil zich ook aan de drugs, om precies te zijn speed,
dat een uitstekend middel is om ruzies buitenproportioneel te laten escaleren.
Toch is Don er het ergst aan toe geweest: hij verbleef in de ja-
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ren zestig herhaaldelijk in psychiatrische ziekenhuizen. Soms was Don zelfs een
beetje gemeen, vooral toen hij op het hoogtepunt van de broedertwist zei: ‘Onze act
is eigenlijk al tien jaar dood.’
De literatuur over de Everly's en hun wedervaren is omvangrijk, maar zelden
verhelderend. Op het artikel van Spaan na verscheen er een verstandig stukje in Story
of pop en een in Stuart Colman's They kept on rockin'. De rest van de Everly-literatuur
is achterklap, neerbuigend geschrijf of haatdragend proza. Waarom? - heb ik mij
altijd afgevraagd. Ik denk omdat de broers nergens bij horen: ze zijn geen zuivere
rock, geen country of western, geen beat. Wat dan wel? Uniek! En daar ligt dus het
probleem.
De Everly's hoorden er altijd nèt niet bij. Toen King Elvis in militaire dienst moest,
stond de wereld een minuut stil. Zonder het geringste beetje op Elvis af te dingen:
toen de broers samen voor zes maanden bij de Amerikaanse marine moesten, vond
ik dat veel erger. Maar de aarde draaide door. De broers zijn daarna (1962) nooit
meer geworden wat ze waren. De Amerikaanse lucht-, zee- en landstrijdkrachten
hebben wat muzikale moord op hun geweten. Want, eerlijk is eerlijk, Elvis is toch
nooit meer de èchte Elvis geworden na zijn, Duits, militair avontuur.
In de hele, uitermate omvangrijke popliteratuur hangen de Everly Bros, er een
beetje bij. In Nederland is menigeen bereid naäpers als de Blue Diamonds hoger te
stellen. Tim Rice merkt in 1983 terecht op: ‘After all they were real brothers, not
Righteous or Doobie.’ Echter broers die muziek maakten - en inmiddels dus weer
maken - die aan de volmaaktheid grenst. Nee, de muziek van de broers is volmaakt.
Wat de Beatles niet lukte, de Walker Brothers (géén broers) niet en de Blue Diamonds
in geen geval - deze laatsten zongen gewoon samen één stem -, dat lukte Don en
Phil: incredible harmony.
Story of pop: Their sound was unique - united, polished, harmonious [...]. After
they arrived, voices never combined in quite the same way again. Their sound was
liquid, the perfect vehicle for emotion, but never sugared.’
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Hoe de broers dat nog steeds voor elkaar kregen kon de tv-kijker tijdens het Reunion
concert zien. Daar stond Don, een stuk dikker, en Phil, eigenlijk niets veranderd.
Samen ruim een eeuw oud.
Don en Phil werden geboren in Kentucky, U.S.A. (sommige bronnen beweren dat
Phil in Chicago werd geboren). Hun ouders waren country-artiesten. In de wat oudere
country-bronnen worden pa Ike en ma Margaret met ere opgevoerd. De zoons traden
al zeer vroeg met pa en ma in het land en voor de radio op. Ze begonnen als
songwriters in 1955 enige faam te verwerven. In 1957 namen zij ‘Bye bye love’ op.
Deze compositie werd door de geniale combine Felice en Boudleaux Bryant
geschreven. De Bryants hadden het nummer tevergeefs aan een dertigtal zangers en
zangeressen aangeboden. De Everly's oogstten er wereldroem mee. Tot en met 1962
zongen de broers zichzelf bijna dertigmaal naar de top van de internationale hitparade.
Enkele klassiekers schreven zij zelf: ‘Till I kissed you’, ‘Made to love’ en ‘Gone,
gone, gone’, hun laatste million-seller uit 1964.
Op oudere filmopnamen, maar overtuigender op de registratie van de Albert
Hall-reünie, kan men heel goed zien hoe de onvoorstelbaar geoliede techniek van de
Everly's werkt. Don neemt het voortouw met zijn stem en geeft het ritme aan met
een zachtjes elektrisch versterkte gitaar. Phil, die slechts een (onversterkte) gitaar
bespeelt om het ritme mede te bepalen, zingt met een hogere stem een seconde achter
zijn broer aan. Phil houdt voortdurend met zijn oudere broer oogcontact. Iedere laatste
seconde moet immers van Phil komen, die - om het maar zo te zeggen - achter zijn
broer aanvloeit. Don legt de basis, Phil voltooit met een drupje naaimachineolie het
gezang.
Degenen die het Londense reünieconcert van de broers op tv hebben gezien, hebben
méér aanschouwd. Ofschoon Don, zoals altijd, de eerste stem zong, lag de leiding
in handen van Phil. Don zweette zich het bewaterd ongeluk; Phil controleerde zijn
broer - rustig als altijd. De oplettende kijker heeft zelfs kunnen zien hoe Phil soms
aan Don bijna onzichtbare aanwijzingen gaf (oogcon-

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

81
tact, woord op de lippen, knikjes). Het Reunion-concert was in de zachtaardige
regiehanden van Phil Everly. En zo is het altijd geweest: broertje Phil hield Don op
het rechte spoor, totdat het niet meer ging. In de herfst van 1983 was Phil weer
helemaal de baas: Don zong; Phil won.
Het concert was een muzikale hoogstand. Waren the Bros. in het verleden al
verwend met getalenteerde begeleiders, het reünieconcert werd opgeluxt met de
massieve basgitaar van Martin Jenner en het onversierde drumwerk van Mark
Griffiths. Mijn enige irritatie was het juichend orgelwerk van Graham Jarvis. Een
dusdanig orgelwerk heeft de Animals gesierd, maar misstaat the lubricated voices
van De Broers. De Everly's zijn bij uitstek zelfsmerend.
Wat is de tragiek in de Everly's-muziek? Kent hun muziek tragiek? Wis en waarachtig!
Zij is ervoor gemaakt (‘Girls, girls, girls are made to love’, aldus een song geschreven
door Phil Everly). Terwijl de broers naar meisjes zochten, werden zij gevangen in
elkaars tragiekmuziek.
De Everly's waren vanaf hun zesde jaar dagelijks bij elkaar terwijl ze muziek
maakten; in hun tienerjaren lagen ze niet onafhankelijk van elkaar in het hooi, maar
stonden ze samen op het podium. Daarnaast vereiste hun scherp op elkaar toegesneden
zangkunst urenlange oefening. Met Don en Phil is er sprake van een muzikaal eeneiige
tweeling. Meer dan twee decennia waren de broers bijkans panisch devoted to each
other, zoals zij zelf zongen: ‘Devoted to you’ (1958). Zij zochten wel meisjes
entrouwden met grote regelmaat, maar eigenlijk hielden Don en Phil - in het nette alleen van elkaar. Daarbij komt dan nog de familie, die niets liever zag dan dat Don
en Phil bij elkaar bleven. Er zijn prachtige verhalen bekend over de druk van de
familie die de ene na de andere lijmpoging ondernam. Opdat de glue-sound weer
zou klinken.
Op 19 juli 1957 verscheen in The new musical express een artikel naar aanleiding
van hun eerste hit. In dit stukje (afgedrukt in Ian Whitcomb's Whole lotta shakin'. A
rock 'n' roll scrapbook) is al
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omstandig sprake van een verstikkende familie-close-harmony. Het moet een wonder
genoemd worden dat de broers het zo lang met elkaar hebben uitgehouden. Vanaf
hun zesde jaar totdat zij gegoede dertigers waren, reisden ze met pa en ma, en later
met zijn tweeën, door Amerika en ver daarbuiten. Een wellicht apocriefe uitspraak
van Don: ‘Als ik met een meisje in bed lig, sta ik eigenlijk nog steeds te zingen met
Phil’, is te mooi om de lezer te onthouden.
Het verwijt dat de Everly's in hardrock-kringen wel eens treft, dat hun muziek te
sentimenteel zou zijn, heb ik persoonlijk zo lang en met zo weinig resultaat bestreden
dat ik het op deze plaats maar niet probeer. Maar als er een Everly-hater met
liefdesverdriet bij mij op bezoek komt en ik troost hem met een plaatje, dan is hij
voorgoed gewonnen. Jimmy Savile en Tony Jasper schrijven in hun verrukkelijke
Nostalgia book of hit singles iets heel waars: anderen die songs van Don en Phil
opnamen, maakten hun songs kapot. Hun meest gecoverde song ‘Let it be me’ werd
door nazingers muzikaal uitsluitend versjacherd. Anderzijds bezaten de broers het
talent songs van derden een dusdanig eigen geluid mee te geven dat ze er beter op
werden. Zo prefereer ik hun uitvoering van ‘A whiter shade of pale’ boven die van
Procol Harum. In het door Bob Macken en anderen geschreven The rock music source
book komen de nummers van de Everly's talrijke malen voor op de lijst van klassieke
love songs en ‘Love hurts’-evergreens. En terecht! Het nummer met de titel ‘Love
hurts’ - een compositie van Boudleaux Bryant - werd door de broers onsterfelijk
gemaakt. Evenals die andere juweeltjes van volmaakt verdriet: ‘So sad’, ‘Till I kissed
you’ (Nederland werd in december 1959 gestraft met een nagekauwde opname van
de Blue Diamonds), ‘Cathy's clown’, ‘Wake up little Susie’ en meer schitterende
triestheid.
Al die gezongen pijn moest ooit op Don en Phil terugslaan. Ze moeten iets vermoed
hebben toen ze zongen - een maximum aan traagheid, een minimum aan begeleiding,
smartelijker kon smart niet zijn -, en ze zouden het later aan den lijve ervaren:
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Love hurts,
love scars,
love wounds,
and mars
any heart
not tough,
nor strong enough
to take a lot of pain,
take a lot of pain [...]

Eind 1988 waren The Everly Brothers op tournee in Nederland. De zalen waren
afgeladen, uitverkocht. De broers lieten mij weten geen zin te hebben in een interview.
‘Wat hebben we eraan?’ vroegen zij zich retorisch af. Het is waar: soms heeft
schoonheid geen toelichting meer nodig.

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

84

VI Een leven voor The King
Het machtige leger van de ‘Elvisians’
The King. Zelden is er iemand geweest die over rock and roll-muziek zo weinig
oorspronkelijks wist te vertellen als The King. Daarentegen heeft The King als geen
ander de R&R groot, meeslepend en majestueus gemaakt. Ik heb zelf wel eens de
neiging hem te vergelijken met Buddy Holly of Carl Perkins, maar moet - eerlijk is
eerlijk - toegeven: Holly en Perkins zijn hele, hele grote rockmannen, maar The King
staat op eenzame hoogte.
Welzeker: hij heeft drakerige kerstliederen gezongen, Las Vegas-trash, liederlijke
routinesongs, maar als je die muziek afspeelt, hoor je op de achtergrond toch altijd
‘Heartbreak hotel’, ‘Jailhouse rock’, ‘Good luck charm’ (hits uit achtereenvolgens
1956, 1957 en 1962) opklinken. Wat hij tussen 1956 en 22 september 1958 muzikaal
presteerde - en ook daarna nog - is zowel ongelooflijk als nauwelijks te overschatten.
Op 22 september 1958 scheepte hij zich in op de Military Ocean Terminal te Brooklyn
N.Y. Hij vertrok als soldaat naar Duitsland: een legerband speelde bij zijn afscheid
op martiale wijze zijn hits ‘All shook up’, ‘Hounddog’, ‘Don't be cruel’ en nog drie
andere succesnummers. Het Amerikaanse leger verbande hem naar Duitsland en hij
zou na terugkomst in de U.S.A. nooit meer het R&R-niveau halen dat hem tot ‘Koning’
maakte en nog dagelijks maakt. Toen hij op 16 augustus 1977 stierf, verloor de
muzikale genieter een groot entertainer. De R&R-fan was Elvis reeds langer kwijt,
maar rouwde toch intens om zijn heengaan.
Elvis Aaron Presley was zijn naam. Geboren op 8 januari 1935. Zijn tweelingbroertje
Jesse Garon stierf bij de geboorte. Geluk-
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kig maar, twee Presley's zou de wereld niet aangekund hebben. Het eerste plaatje
dat hij maakte (een cadeautje voor zijn moeder) was getiteld ‘That's all right mama’,
zijn eerste grote hit ‘Heartbreak hotel’. Zijn moeder en de liefde - ze zouden Elvis
opbreken. De dood van zijn moeder op 14 augustus 1958 heeft Elvis eigenlijk
levenslang in ontreddering gelaten. Zijn tumultueus en tragisch liefdesleven (hij
zocht moeders in meisjes; nog steeds zoeken moeders, tevergeefs, een minnaar in
Elvis) maakte van hem in zijn laatste levensjaren een karikatuur.
Als componist-tekstdichter is Elvis van gering belang. Ofschoon hij buitengewoon
muzikaal was, kon hij geen noot lezen. Zijn muzikale en muzikaalhistorische
uitspraken en opvattingen waren triviaal, dom of ronduit belachelijk. Men kan dat
nazoeken in de onvoorstelbaar omvangrijke Elvis-literatuur of in het samenvattende
Elvis in his own words.
Het zal een gestaalde Elvis-vriend geen plezier doen, maar het is natuurlijk wèl
waar: Elvis was een niet bijster intelligente man, hij is het speelgoed nooit ontgroeid.
Weliswaar bestond zijn speelgoed uit een kostbaar wagenpark, maar (miljonairs)
speelgoed bleef het. Zijn hit uit 1957 ‘[Let me be your] Teddy bear’ is veelzeggend.
Evenals het hondje dat Elvis in oktober 1960 aanschafte en dat de naam Teddy Bear
kreeg. Overigens komt men dit hondje in de literatuur ook wel tegen onder de naam
Zizipompom.
Boerenslimheid kan de zanger ondertussen nauwelijks worden ontzegd. En wat
hem in geen geval ontzegd kan worden, is zijn fabelachtig gevoel voor drama. Zou
men Roy Orbison kunnen verwijten dat hij soms een op hol geslagen hysterische
aanjager was, Buddy Holly dat hij bij tijd en wijle te veel verkneuterde, de Everly
Brothers dat zij te veel poetskatoen in hun muziek deden (men hoort het mij allemaal
niet zeggen!) -, de dramatische dictie van Elvis is onbetwist van ongekende grootheid
en emotie. In zijn R&R-periode heeft hij songs op de plaat gezet waarin muzikaliteit,
tekstbehandeling en orkestratie op zo'n geniale wijze samengingen dat er sprake was
van een hartstochtelijk wonder. Zonder dat men kan zeggen of aanto-
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nen dat Elvis er zijn eigen hart bij uitstortte. Er is bij Elvis nooit sprake van
autobiografisch getinte songs. Hij was gewoon de vakman van het rock and roll-drama.
Wat Sarah Bernhardt was voor de negentiende-eeuwse bühne, dat is Elvis voor het
rocktheater van de twintigste eeuw: zijn overtuigendste vertolker.
Er is bijkans niets zinlozer dan muziek op papier uitleggen. Een poging: een van
de meest fantastische voorbeelden van Elvis' muzikaal kunnen is zijn opname van
het door Dave Bartholomew en Pearl King geschreven nummer ‘One night’. In
oktober 1958 uitgebracht, werd het al spoedig een internationaal succes. De tekst is
obligaat, kort en eigenlijk wat plat: ‘One night with you is what I'm now paying for.
The things that we could plan would make my dreams come true [...].’ Elvis heeft
dit lied gezongen tegen een muur van traag gitaarbeton, dreunend slagwerk en met
een stem zó fors, zó rauw klagend dat ik ‘One night [with you]’ een absoluut
meesterstuk van verlangen wens te noemen. Als R&R alsnog zou moeten worden
ontdekt, dan beval ik ‘One night’ als vindplaats aan.
Het leven van Elvis Presley is genoegzaam bekend. Het lijkt mij onnodig hier over
zijn muziek en wedervaren verder uit te wijden. Het fanclublid kent zijn clubblad en
elke Nederlander ten minste twee Elvis-muziekjes.
Het leven van Elvis werd na zijn dood het onderwerp van ten minste honderd
biografieën en scandaleuze studietjes. Het bekendste levensbericht schreef Albert
Goldman: Elvis, dat ook in het Nederlands werd vertaald. Deze als ernstig bedoelde
biografie van 598 bladzijden beperkt zich tot een zuipende, gedrogeerde en seksueel
uitspattende Elvis. Aan Elvis als musicus besteedt Goldman nauwelijks aandacht;
hij zegt zelfs in zijn boek niet van Elvis' muziek te houden.
Tientallen andere Elvis-boeken zijn niet veel beter; ze zijn tragisch of curieus. Dat
de lijfwachten van Elvis hun herinneringen publiceerden, is tot daaraan toe, maar als
de lijfwachten van de lijfwachten naar de pen grijpen, vraagt een niet draagkrachtige
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Elvis-collectioneur zich af wanneer er een einde aan de Elvis-mania komt.
Marty Lacker, lijfwacht, c.s. schreven het krankzinnige Elvis portrait of a friend.
Elvis kan dood en wel beslist niet gelukkig zijn met een vriend als Lacker; de
kwaadaardigheid druipt uit het boek. Elvis' privé-secretaresse maakt het minstens
even bont met haar valse My life with Elvis. Jac. L. Tharpe stelde een uitermate
vreemd werkje over Elvis samen. Hij verzamelde vijftien artikelen in Elvis. Images
and fancies, waaronder Nitaya Kanchanawans vreemdsoortige opstel ‘Elvis, Thailand,
and I’. Over Elvis, die Thailand nimmer bezocht, wordt opgemerkt: ‘Elvis was just
a human being in that he was not perfect. He was happy and unhappy; he did right
and wrong.’ Ik wil graag aannemen dat de lezer zulks reeds vermoedde.
Indien de lezer echter Goldman's boek omzichtig hanteert en verder de twee werken
leest die Jerry Hopkins aan The King wijdde (1972, 1980), dan krijgt hij een
betrekkelijk afgerond, maar droefgeestig, beeld van Elvis. In een van de weinige
nummers waarvan Elvis co-auteur was, zong hij (1956):
Love me tender, love me sweet, never let me go.
You made my life complete, and I love you so.
Love me tender, love me true.

Dit verzoek zou in Elvis' liefdesleven weinig gehoor vinden. De fans - die een
verhouding hadden met Elvis, maar met wie Elvis uitermate afstandelijk omging begonnen na zijn dood een eredienst die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Ze
pleegden grafschennis, ze publiceerden een Elvis-encyclopedie (All about Elvis; één
trefwoord: ‘ULL 501 - California license plate number of Elvis' Rolls-Royce’), ze
hielden en houden Elvis Memorial Days en ze zullen nooit verzaken The King te
vereren.
Ook in Nederland heerst er een levendige Elvis-cultus. De ter ziele gegane
Rotterdamse Elvis-fanclub organiseerde feesten, die eerder tragisch dan feestelijk
waren. Vrouwen op leeftijd die
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weenden tijdens de vertoning van Elvis-films, heren verkleed als Elvis, stalletjes
koopwaar met Elvis-spiegels, -badhanddoeken, -beelden, -sjaaltjes - ja, ach wat niet!
De enige nog bestaande ‘Amsterdamse’ fanclub - redactioneel gevestigd in Rotterdam
- heeft het altijd wat rustiger aan gedaan, maar was in januari 1984 wel toe aan de
honderdeenenzestigste aflevering van It's Elvis Time. Ondanks dat alles is de
Nederlandse Elvis-liefde koel te noemen. Wat er gebeurt in en om Graceland, Elvis'
woonhuis in Memphis, 3764 Elvis Presley Boulevard, valt slechts in één woord
samen te vatten: hysterie.
Tot 1983 leefde ik in de veronderstelling dat ik enig inzicht had in de exceptionele
liefde van de fans voor hun Koning. Ik kende enkele letterkundige uitingen over
Elvis, ik had de grammofoonplaten met gezongen rouwbeklag in huis, maar had nog
nooit gehoord van uitgeverij Exposition Press, Hicksville, New York. Tot nu toe heb
ik drie uitgaven van dit uitgevershuis kunnen verwerven. Uit deze publikaties klinkt
een dramatische muziek omhoog. ‘Tragic Tender Love’!
De uit Hongarije gevluchte en in Canada woonachtige Ilona Panta deed in 1979
haar Elvis Presley, king of kings, who was the real Elvis? het licht zien. Mevrouw
Panta ziet er op de stofomslagfoto uit als een bijrolletje in een Robert Stolz-operette.
Ze bezit bovennatuurlijke gaven en heeft Elvis gedurende enkele jaren schriftelijk
gewaarschuwd voor allerlei onheil. Elvis schreef niet terug. Hij telefoneerde evenmin,
ondanks Ilona Panta's dringende schrijven van 11 december 1976: ‘Dear Elvis [...]
I want to rescue you from unseen future tragedies still hidden from you [...]. Please
phone me at your earliest opportunity at Area Code 416, telephone 786-2297,
Newtonville, Ontario, Canada.’ Elvis heeft nimmer gereageerd. Als hij naar Ilona
Panta geluisterd had, was hij nu niet dood geweest. Haar boek bevat enkele vaag
erotische Elvis-verzen.
Joan West Buchanan's Elvis, his life and times in poetry and lines bevat uitsluitend
verzen. Weliswaar van het Willy Alfredogenre: ‘Elvis is een goeie man, dat kun je
zo wel zien, hij blijft in de eeuwige top-tien’, maar tòch, poëzie.
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De dichteres, een lachende vijftigster, draagt haar bundel op aan, hoe kan het anders,
‘Elvis Aaron Presley 1935-Never’. In het voorwoord verklaart de poëte: ‘Elvis was
a gift of GOD.’ Ik wil slechts vier regels van West's poëtasterij citeren, bladzijde 23,
de eerste regels uit het lied ‘The King’:
He was a King in every respect.
And his appearance was always majestic.
His behaviour was above reproach;
His white Cadillac was his ‘Golden Coach.’

Mevrouw Janice M. Schrantz Cabaj verwende de Elvis-liefhebber in 1982 met haar
The Elvis image, backstage interviews with the men who impersonate Elvis. Mevrouw
Schrantz is een allerzieligst geval. Ze werd pas laat aanhangster van de Elvis-sekte.
Door een verrekijker zag ze Elvis bij leven en welzijn tweemaal in stadions zingen.
Klaarblijkelijk ging haar huwelijk te gronde aan haar hartstocht voor de held. Met
haar zusje reist zij ten behoeve van haar boek Amerika af op zoek naar mensen die
Elvis nadoen. Soms komt zij iemand tegen die Elvis uit de derde of vierde hand van
horen zeggen heeft gekend. Daar doet zij dan omstandig verslag van. Cabaj's manier
van interviewen houdt niets méér in dan haar eigen, langdradige en oversentimentele
overwegingen met een eenvoudig ‘ja’ bevestigd te krijgen. In het nawoord van haar
boek schrijft zij dat ze ‘eindelijk iets had gedaan dat haar werkelijk plezier deed, al
die verrukkelijke vraaggesprekken!’.
Er bestaat een Elvis-elpee A date with Elvis (september 1959) waar Elvis in militair
kostuum op de hoes staat afgebeeld. Ruim dertig jaar later hebben honderdduizenden
fans nog steeds allerlei afspraakjes met Elvis. Via de grammofoonplaat, via
paranormaal contact, via de dichtkunst, via van alles en nog wat. Men kan dat
belachelijk vinden, maar ik behoor ook tot het machtige leger van de Elvisians.
Broek Helander noteerde in zijn The rock who's who over Elvis:
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The biggest single attraction in the history of popular music.’ Ik voegde reeds vier
jaar eerder daaraan toe (De Sonnetten, ‘I was the one’, blz. 24):
met Elvis word ik van jongen tot meneer
totdat ik dinsdagochtend lees,
het halfwit voorgesneden
The King is overleden
ik doe de voordeur goed op slot
en draai de hele dag zijn zwarte overschot.

De Elvis Presley-fanclubs in Holland (1979)
In Nederland zijn dus twee Elvis Presley-fanclubs. Twee clubs en twee bladen. It's
Elvis time (IET) is het orgaan van de gelijknamige club. Een goed verzorgd, degelijk
blad met wat serieuzige informatie voor de fan die hogerop wil. Plaatbesprekingen,
verhalen over sessiemuzikanten, maar daarnaast genoeg foto's en roddel om de zaak
een beetje sappig te houden. Het andere blad heet Elvisions en houdt er duidelijk een
andere filosofie op na. Hier bereikt de eredienst voor het Idool pas echt grote hoogten.
Onder de kop ‘Raar Maar Waar’ lazen we bij voorbeeld over de klemmende vraag
‘Zou psychische operatie Elvis hebben kunnen redden????’ (of de geciteerde
Filippijnse wonderdokter uitkomst had kunnen brengen, wordt echter niet duidelijk).
In een serie over Elvis' auto's wordt in afleveringen zijn gehele wagenpark beschreven
(‘machtige informatie over Elvis Solid Gold Cadillac, volgende maand zijn bus’).
In de rubriek ‘Shoppin' around’ kan men boeken, platen, maar ook glas-in-lood,
theelepels en Elvis' legerplaatje bestellen. Het is allemaal te mooi om waar te zijn.
Beide clubs houden tevens meetings met films, ruilbeurzen, tombola's en
Elvis-imitators. Maar ze hebben ook een grondige hekel aan elkaar. Ik bezocht twee
bijeenkomsten, onderzocht de scheiding der geesten en verkende het terrein, waarop
de eredienst rond Elvis bloeit. Want rustig is het niet rondom de King. Na zijn dood
minder dan ooit.
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John Brus, voorzitter van IET: ‘Wie de echte fanclub is? Kijk eens in ons blad,
honderdveertig nummers, ziet u wie de echte is, nou? Vier jaar geleden begon er
iemand een handeltje in Elvis-artikelen en dat liep zo goed dat hij er een soort
fanclubje van heeft gemaakt, Elvisions. Na een jaar had degene, die dat clubje begon,
er geen tijd meer voor en deed hij het over aan Johan Giezen. Na Elvis' dood heeft
deze laatste de zaak sterk commercieel aangepakt. Wij zijn rustig op onze stoel blijven
zitten. We hebben gewoon afgewacht wat de fans wilden, we waren echt verlamd
door de klap van Elvis' dood. Maar die Giezen heeft Elvis' overlijden uitgebuit.
Doordat hij geen vaste baan had, kon hij radio en tv bewerken, tijdschriften
enzovoorts. Heeft u dat Elvisions wel eens gezien? Pure flut! Nog erger dan Story,
als je de teksten leest. Toegegeven, na Elvis' sterven is hij naar 4000 leden gestegen.
Wij hebben de kans gekregen om in De Doelen Elvis' laatste concert eenmalig te
vertonen en dat is ònze doorstoot geweest. We zijn doorgeschoten naar tweeduizend
leden. Luister eens, kwaliteit wint het altijd. We hebben bij Elvisions' drukker
geïnformeerd, omdat we echt nieuwsgierig waren - ze zitten aan de 750 leden, een
zaal van duizend man krijgen ze niet eens vol. Verleden week, toen kregen ze 490
man op de been. En wat zeggen ze? Duizend man! Chuck Memphis - een
Elvis-imitator - heeft eens voor die Giezen opgetreden. Weet u wat-ie zei? Voor die
Giezen treed ik nooit meer op, dat is een oplichter.
Dat Terry Lee in een Amerikaanse, nieuwe Elvis-film zou gaan optreden? Laat
me niet lachen. Kolonel Parker is wèl bezig een film samen te stellen over Elvis'
leven, maar daar zal hij uitsluitend authentiek materiaal voor gaan gebruiken. Ach,
er zijn wel een paar schnitzelaars bezig een soort Elvis-filmpje te maken, maar dat
wordt niks. Tuurlijk ga ik niet naar zo'n bijeenkomst van Giezen. Maar mensen
vertellen ons erover. Nee, we praten niet met elkaar. Ik heb Johan Giezen eens
gevraagd om op visite te komen, nou, hij is nog niet gekomen! Ik vind het
verschrikkelijk, die ruzie, het is een blamage.
Al het geld dat we verdienen gaat in de club en het vertonen van films. Die Giezen
doet aan zakkenvullerij, dat weet ik zeker.
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Elvis is een mythe waarvan we nog geen 10% weten. Als er mensen van ons in
Amerika zijn geweest, onderwerpen we ze aan een kruisverhoor: wat ben je te weten
gekomen? Ik wil niet de waarheid over Elvis, ik wil alles over Elvis weten. Hoe was
hij? Elvis interesseert mij niet alleen als zanger, maar ook als man. En dat al vanaf
mijn elfde jaar, hoor! Ik ben nou tweeëndertig en ik zeg: het is de grootste zanger
die ooit geleefd heeft. Toen ik vroeger zijn films zag, voelde ik dat hij mij een
levensles gaf. Hij gaf mij een gevoel mee, zijn beleefdheid tegenover andere mensen.
Ik zag karaktertrekken die ik bij mezelf ook tegenkom: opvliegendheid, maar ook
‘zacht’ tegen mensen kunnen zijn. Ik heb Elvis maar zeven keer zien optreden, maar
mijn vrouw dertig keer. Die ging ieder jaar naar Las Vegas, zes uur in de rij staan,
kaartje kopen, een halfgare biefstuk en dan kreeg ze na twee uur in de zaal wachten
Elvis te zien. Elvis deed dingen, op de film en zo, die ik zelf had willen doen toen
ik jong was: op de motorfiets springen, volgas wegrijden. Een blitse kar, een stelletje
toffe meiden achterin.
Kijk, als ik een feestje geef, draai ik Corry en de Rekels, maar warm loop ik daar
niet voor!
We hebben thuis twee linnenkasten vol met plaatjes, boeken en foto's. We leven
niet in een Elvis-huiskamer, welnee. Alleen in de slaapkamer hebben we toevallig
een hounddog, die hebben we van Kolonel Parker persoonlijk in Las Vegas gekregen.
In onze fanclub zit allerlei soort volk. Er zit zelfs een patholoog in onze club. Ik
zal zijn naam niet noemen.’
Aldus John Brus, een wat gezette, beleefde man. Ik spreek hem op de
Elvis-meeting, zestien september 1979 in het Philips Ontspanningscentrum in
Eindhoven. Overal kraampjes met mooie dingen: de grote Elvis-spiegel voor vijftig
gulden is een kunstwerk, en er zijn héél afgrijselijke buttons en beeldjes. Een video-set
speelt permanent onbekende en bekende Elvis-films af. De grote filmzaal zit stampvol
echte fans, ze klappen na afloop van een film. Hoewel Brus mij het tegendeel wil
laten geloven, viert toch ook bij IET de commercie hoogtij. Een videobedrijf biedt
per folder voor veel geld Elvis-banden aan. Bij aankoop van
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twintig programma's, bij elkaar zo'n 4000 gulden, krijg je 10% korting. En welk
videobedrijf biedt zulks aan? Juist ja, het bedrijf van John Brus, de niet-commerciële
voorzitter van IET!.
Acht dagen eerder, in De Doelen in Rotterdam, heeft de andere club, Elvisions, zijn
halfjaarlijkse bijeenkomst gehouden.
Johan Giezen aan het woord: ‘We zijn de enigste officiële fanclub. We hebben
vroeger onder een andere naam gewerkt [IET, uiteraard, B.B.], maar die gaf zoveel
kritiek, die stamde nog van de vorige voorzitter, dat we een andere naam hebben
gekozen: Elvisions. De andere fanclub zag zich genoodzaakt onder die oude naam
door te gaan, die denkt dat-ie de echte is! We proberen deze fanclub een ‘club’ te
houden. Je moet contact met je leden houden. Praten met IET heeft geen zin. Verder
wil ik over die club geen woord vuil maken. Wij hebben nu 3800 leden.
Terry Lee treedt vanavond voor ons op. Die imiteert Elvis niet, die interpreteert
Elvis. Wat Jack Jersey doet, dat is toch niks! Ach ja, ik heb een stuk geschreven
achterop zijn Elvis-plaat, maar dat had een andere bedoeling: reclame voor onze
fanclub.
Wij hebben leden vanaf vier maanden, die door de ouders worden opgegeven, tot
en met zesentachtig jaar! Ik heb veel voor Elvis over, maar kan ook best kritisch zijn.
Die man heeft zoveel platen gemaakt, er moet wel wat minders tussen zitten.
Verschrikkelijk, ja, ik zou Elvis een paar dagen na zijn dood ontmoet hebben, je
begrijpt me wel. Toen heeft Vernon, de vader van Elvis, gezegd: jullie komen toch,
hè. Hij schreef een briefje en we zijn tien dagen op Graceland geweest, als vrienden,
heus niet om een handtekeningetje of een fotootje.
Er wordt zo veel gelogen over Elvis, maar ik wind me er niet meer over op. Elvis
en zijn ex-vrouw Priscilla trokken de laatste jaren weer veel met elkaar op, ik weet
het zeker: het zou weer goed tussen hen zijn gekomen.
Vanavond hebben we duizend mensen in huis. Meer wil ik niet, dan zou het te
commercieel worden en dan verlies je het contact met je leden.
Je moet goed begrijpen: Elvis is voor ons een familielid. Hoe-
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wel ik thuis heus niet de zaak heb volgeplakt, ik heb zelfs geen fotootje van Elvis
op de plee. Elvis was de fijnste mens die ik ken.
Hij is niet aan de drugs kapotgegaan, dat is gewoon een misverstand. Weet je wat
in het Amerikaans het woord “drugs” betekent? Medicijn, gewoon medicijn, en we
gebruiken toch allemaal wel eens een aspirientje? Elvis is kapotgegaan aan de idolatie.
Ik weet de waarheid, want ik heb met Elvis' vader gepraat. Hij werd te dik, dat is
waar, hij hield van hamburgers, mocht hij? Wij houden toch ook van een pindaatje!
Dikte, dat drukke leven en de idolatie, dááraan is Elvis ten onder gegaan. Straks gaat
Terry Lee zingen, moeten jullie maar eens opletten, je kunt het verschil met de echte
Elvis niet horen. Er komen straks Amerikanen, en die gaan luisteren en misschien
nemen ze Lee wel voor de nieuwe Elvis-film!’
En daar kwam Terry Lee. Een Nederlandse jongen, verkleed als Elvis, in wit en
goudgalon. Inderdaad doet hij Elvis qua stem meesterlijk na. Zijn act is echter
bedroevend, houterig, onbedreven. Terry Lee mist een paar kiezen en tanden, is
opgemaakt als een (nauwelijks) levend lijk en begint bijna twee uur te laat te zingen.
De soundcheck die meer dan anderhalf uur duurt, wordt geduldig geslikt door het
publiek. Een groot orkest, een backingkoortje met twee zangeressen, die ook
danspasjes maken, al even lullig als de bewegingen van meneer Lee, en een zanger.
Binnen een half uur ligt de zaak plat. Lee deelt à la Elvis bezwete en pastelkleurige
sjaaltjes uit. Meisjes kussen zijn voeten, hij neemt een zakdoekje van een meisje aan,
dept het zweet van zijn hals en het wicht stopt vervolgens het lapje, volstrekt
begeesterd, in een plestiek zakje. Het is duidelijk: niemand in de zaal beseft meer
dat dit een namaak-Elvis is.
Of je nu in Eindhoven bent of in Rotterdam, er mag ruzie en tweespalt zijn tussen
de beide fanclubs, de fans zijn gelijk. Ik kom zelfs mensen tegen die lid zijn van
beide fanclubs. Jongens in leren pakken, heren in volmaakte Elvis-Las
Vegas-kostuums, behangen met speldjes en buttons. Nog nooit zoveel Elvissen
gezien! Vetkuiven, laarsjes en bewegen in de heupen. Mensen met
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levensgrote gipsen beelden van Elvis op hun nek en beladen met posters, spiegels,
herdenkingsborden en zwaarplestieke sleutelhangers met ‘leuke foto van Elvis’.
Een Belg in een Elvis-pak, prachtig blauw en natuurgetrouw. Zijn vrouw heeft er
vier maanden aan gewerkt. Nee, thuis draagt hij het niet, het is speciaal voor de
‘Meetings’.
Voorzitter Brus van IET en Ger Lupgens, mede-bestuurder van IET, zijn, eerlijk is
eerlijk, wat nuchterder. Lupgens, een beschaafd ogend heer, in dagelijkse doen
man-in-verzekeringen, staat in een standje in Eindhoven. Hij vindt de Elvis-spiegel
van vijftig gulden het mooist en laat op verzoek zijn sleutelbos zien, mèt foto van
Elvis in zwaar plestiek. Hij houdt niet van kitsch maar heeft wel een speciale
Elvis-kamer in zijn huis. Vol met Elvis-posters, die hij zelf heeft ingeraamd. In de
huiskamer heeft hij maar één foto van Elvis, maar die vindt hij dan ook maar ‘effetjes
mooier dan een Rembrandt’. Vroeger had hij het moeilijk met zijn Elvis-liefde.
‘Ze vonden je maar een viespeuk. Nou is Elvis erkend,’ vindt hij. Zo nodig hoeft
Lupgens niet naar Amerika. Het is een sympathieke man die toch wél een beetje
geïrriteerd reageert op de vraag of hij nooit eens ziek wordt van Elvis.
‘Nee nooit,’ zegt hij. ‘Elvis gaat nooit vervelen. Elvis in That's the way it is uit
1971 gaat nooit vervelen.’
Elvis is een goeie vriend voor Lupgens èn óók Steenbok.
Een stelletje vetkuiven in Eindhoven. Ze praten over de Belg-in-het-pak. De leider
van het groepje, de ‘rooie’ genoemd, heeft geen goed woord over voor de Belg. Het
is een kwijl, ze moeten hem opensnijden met een scheermes. Het pak zou hij voor
geen goud zèlf aantrekken. De Belg wordt ten slotte met ‘Smurf’ afgedaan. Het
groepje zegt tientallen platen te hebben van Elvis - maar dat hebben alle fans, tachtig
is niks, in Rotterdam of Eindhoven. De ‘rooie’ heeft echter een speciale manier om
aan zijn Elvis-platen te komen. Hij jat ze.
Nog even gepraat met mevrouw Brus. De fanste fan. Heeft, toen ze dertien jaar
oud was, de film Jailhouse rock negen uur
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achter elkaar gezien. Voorzitter Brus heeft ze leren kennen op een ‘Meeting’, hoe
kan het anders! Ze vertelt dat ze een heleboel Elvis-huwelijken kent. En kinderen
van Nederlandse fans die naar Elvis' dochtertje genoemd zijn. Lisa-Marie dus.
Een afvallige medewerkster van Johan Giezen komt op mij af. Duidelijk gestuurd
door het IET-bestuur. Vroeger heeft ze adressen geschreven voor Giezen. Johan
maakte zo'n blabla, maar hij weet niks. Ze heeft een zoon van drieëntwintig en die
heeft nooit wat anders dan Elvis gehoord. Elvis is een vriend, een broer, voor haar.
Hoe dik Elvis ook werd, ze blééf hemmooi vinden. En het mooiste van hem vindt
ze dat hij zo religieus was. Elvis, die zit wel goed, maar Johan Giezen is een aflegger.
Hoewel... ze was wèl bij het optreden van Terry Lee, tijdens de Elvisions-meeting,
‘maar,’ zegt ze gauw, ‘Ik ben weggelopen. Zo vreselijk vond ik dat wassen lijk van
een Lee. En dat heb ik Giezen gezegd óók!’
Op mijn speurtocht naar de ware Elvis en de ware Elvis-fan kom ik Ger Rijff
tegen, lid van IET, bestuurslid zelfs, en broer van Lodewijk Rijff, die ongetwijfeld
de beste Nederlandse Elvis-publikatie heeft geschreven, het vlak na de dood van
Elvis, in 1977, verschenen boekje Elvis Presley, de biografie van een fenomeen. Ger
Rijff is een welbespraakt heer. Hij is blij dat Elvis nooit discomuziek heeft gemaakt.
Hij vindt ook wel dat Elvis ontzettend veel jatte maar hij maakte er altijd iets eigens
van. Rijff houdt het meest van Elvis op het Sun-label (1954-56). Over het persoonlijke
leven van Elvis: dat leest hij niet, dat acht hij lulkoek. Hij bewondert de foto's van
de ‘vroege’ Elvis en vindt deze een stuk ‘geschiedenis’.
Maar ook Rijff ontkomt niet aan het venijn en zegt over Giezen: ‘Die houdt op
met de Elvis die teddybeertjes kocht voor zijn moeder. Die richt zich op pubers en
heeft een commercieel familiebedrijfje.’
Johan Giezen's vader aangesproken. Een kleine, ijverige man, die meewerkt in het
‘familiebedrijfje’: Johan, Johan's vrouw, mama Giezen en wie al niet! De fans
waarderen dat, al is het ook wel
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eens lastig als een dronken fan de oude Giezen om twee uur 's nachts opbelt. Het
verveelt meneer Giezen ook wel eens, maar als hij zo'n dag als vandaag ziet... nou,
dan krijgt-ie weer motivatie. En zijn vrouw wordt ook door de fans gewaardeerd,
die heeft bossen bloemen ‘leggen’. Wilma, een schoonheid van tweeëntwintig, is
met haar moeder, haar broer, haar neefje, enzovoorts, enzovoorts. Allemaal bloedechte
fans. Ze vindt alles goed van Elvis. En Blondie ook best leuk. Ze heeft achtentachtig
elpees van de Pelvis. De ouwe Cliff Richard-opnamen hebben óók een warm plaatsje
in haar hartje. De Belg, die we al in Eindhoven zijn tegengekomen zegt: ‘Als ik om
vijf uur opsta: een bandje van Elvis opgezet.’ En toen hij doodging? ‘Dat kan ik
gewoon niet uitleggen, wat ik toen voelde!’
De moeder van Wilma: ‘Elvis is helemaal goed, als mens, als acteur, als zanger.’
Toen Elvis doodging moest ze huilen.
Een Rotterdamse mevrouw van achtenzestig heeft een affiche van twee meter lang
van Elvis onder haar bed liggen. Nou ja, we begrijpen het wel - lacht ze koket. Dat
Elvis nooit in Nederland is gekomen lag aan die smeerpijp van een kolonel Tom
Parker. De Rotterdamse mevrouw heeft video's van Elvis, veertig elpees - ze heeft
er meer gehad, maar ze geeft er wel eens één weg aan haar kleinzoon. Haar hele gang
hangt vol met Elvis-posters, ze durft er echt niet méér op te hangen. Op haar
begrafenis wil ze graag een gospel song van Elvis gedraaid hebben. Ze heeft veel
zorgen in haar leven gehad. Elvis heeft haar erdoor gesleept. Ze huilt wel eens bij
een plaatje van Elvis. Hij is ook arm geweest, net zoals zij. Ze komt uit een gezin
van tien kinderen en wordt heel triest als ze een foto ziet van die graven naast elkaar
in Memphis: Elvis, zijn vader, zijn moeder. Zo eenzaam als die Elvis is gestorven!
Haat en nijd in het vaderlandse Elvis-fanclub-land. De fans zijn gelijk. De besturen
van de beide clubs verschillen. IET is minder dweepziek, maar een serieus blad.
Elvisions barst van de meest ordinaire spelfouten, is wat kinderlijk gemaakt. IET heeft
iets van heren, Elvisions heeft het meest van gepassioneerde kinderen,
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schreeuwende tieners. Maar beide fanclubs houden op hun manier Elvis hoog. Met
spiegels, kralen en zwaar plestieke sleutelhangers. IET heeft geen ereleden, Elvisions
heeft Vernon Presley, Lisa-Marie P., Priscilla P., Eddy Ouwens en de heer N. Cjorny,
koperkunstenaar (hij drijft uit koper wanstaltige gedenkborden) en Chuck Memphis
als ereleden benoemd.
Het laatste woord is aan IET-voorzitter Brus: ‘Toen ik Elvis zag optreden, had ik
dit gevoel, ik zal het u precies vertellen, ik schaam mij er niet voor: ik zie maar twee
woorden, eerlijk gezegd drie woorden, HALLO MIJN VRIEND!’
Kortom: de Elvis-fan gaat nooit verloren. Niet in Rotterdam en niet in Eindhoven.
Love him tender!
Noot van de auteur: Elvisions, zowel het blad als de fanclub, werd in het begin van
de jaren tachtig opgeheven.
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VII Eddie Cochran in Leeuwarden
Een klapband in Engeland
Melody maker, 23 april 1960: ‘The show must go on, deze tijdloze
showbusiness-slogan werd nog eens onderschreven door Gene Vincent. Hij deelde
ons blad mee dat hij gewoon verder gaat ondanks de tragische dood van zijn collega
Eddie Cochran. Cochran overleed de afgelopen 17de april aan de gevolgen van een
autoongeluk. Zijn verloofde, de Amerikaanse songschrijfster Sharon Sheeley,
overleefde de aanrijding. Hij was op weg naar de luchthaven van Londen.’
In de automobiel zat ook Gene Vincent, die zwaar gewond raakte. Niet voor de
eerste of laatste maal. Vincent nam op zestienjarige leeftijd dienst in de U.S. Navy.
Op twintigjarige leeftijd veroorzaakte hij in Korea een aanrijding met een motorfiets.
Zijn linkerbeen moest eigenlijk geamputeerd worden. Vincent weigerde, leed zijn
verdere leven vreselijke pijn en werd kreupel. Na zijn tweede verkeersongeluk rockte
hij enigszins ongelukkig verder, viel regelmatig van podia, dronk als een ketter, leed
aan maagbloedingen en stierf ten slotte op 12 oktober 1971 in Californië ‘fondly
remembered by a few hardcore fans’, zoals Nick Logan en Bob Woffinden schrijven
in The illustrated encyclopedia of rock.
Waar had de rock and roll-wereld deze ellende aan verdiend? Een jaar voor Cochran
waren Ritchie Valens, The Big Bopper en Buddy Holly al bij een vliegtuigongeluk
omgekomen (3 februari 1959). Talloze herdenkingssongs werden uitgebracht. En
het verdriet hield niet op.
Mike Berry (hij zou als ‘jongste bediende’ in de Britse televisieserie Wordt u al
geholpen? in latere afleveringen enige roem oog-

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

100
sten) zou zijn ‘Tribute to Buddy Holly’ tweemaal opnemen, Don McLean zou in
1971 in ‘American pie’ het luisterpubliek nog eens wijzen op de ellendige
gebeurtenissen: ‘The day the music died’. Het opvallendste voorbeeld van
mourning-rock was Eddie Cochran. Een maand na Holles dood stond Cochran's hitje
‘Teenage heaven’ op de hitparade; Buddy Holly zelf stond op de hitlijsten met ‘It
doesn't matter anymore’. Géén toeval was het dat Cochran vlak na de dood van Holly,
met wie hij bevriend was, ‘Three stars’ opnam. Dit rouw-rocklied werd het eerst
gezongen door Tommy Dee, die tevens de schrijver was van de wat lijkepikkerige
tekst.
Deze tekst van Dee, die in werkelijkheid John D. Loudermilk heette, werd door
Cochran bijgeschaafd. Vanwege allerlei moeilijkheden met zijn platenmaatschappij
kwam de Cochran-versie van het lied over de drie neergestorte rocksterren pas na
zijn eigen dood in de handel.
Well, you're singing for God now.
In his chorus in the sky
Buddy Holly - I'll always remember you.
With tears in my eyes.

Cochran was niet lang in staat om zich Buddy Holly te herinneren. Zoals gezegd
kreeg hij autopech op zondag 17 april 1960 vlak bij Chippenham, Wiltshire. Zijn
reeds tevoren geplande ‘Cut across shorty’ werd uitgebracht. Opnieuw wilde een
morbide toeval dat de andere kant van dit plaatje de titel ‘Three steps to heaven’
droeg. Cochran was daar ondertussen reeds. ‘Three steps’ werd zijn grootste maar
postume hit.
De vroege dood van The Three, de twee hits met ‘three’ in de titel, het tragisch
overlijden van de mooie, eenentwintigjarige Cochran, het slepende bestaan van Gene
Vincent enzovoort heeft allemaal geleid tot de wildste, supernatuurlijke en
kabbalistische geschriften en niet in het minst tot onvergankelijke roem.
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Eddie verhuisde in 1953 met zijn ouders en vier broertjes en zusjes naar Californië.
Dat beweert tenminste zijn platenmaatschappij; andere bronnen houden het op 1949.
Platenmaatschappij Liberty houdt ook staande dat Cochran's eerste bandje, dat hij
samen vormde met ene Hank Cochran, niet bestond uit Eddie en zijn broer Hank.
Hank was niet zijn broer, hoewel het duo zich de Cochran Brothers noemde. Tot op
de dag van vandaag houdt een neef van Eddie vol: ‘Geen broer, geen neef, niks geen
familie.’ De waarheid zal ons waarschijnlijk voorlopig niet onthuld worden.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat Eddie Cochran de nieuwe James
Dean moest worden. Een paar mislukte liedjes gingen aan twee filmoptredens vooraf.
Iedere Cochran-fan weet dat hij ‘Twenty flight rock’ zong in de film The girl can't
help it, met Jayne Mansfield in de hoofdrol. Het zwakke, Bill Haley-achtige muziekje
was het eerste plaatje van Cochran dat een beetje bekendheid kreeg (1956). De tweede
film waarin hij speelde, Untamed youth (die men met een beetje fantasie als een
voortborduren op Dean's Rebel without a cause kan beschouwen), wordt in de
Cochran-literatuur vaak vergeten. Evenals zijn samenwerking met de songwriter en
platenbaas Jerry Capenhart. Toch heeft deze laatste de definitieve sound van Cochran
ontworpen. De hits ‘Summertime blues’ (1958) en ‘C'mon everybody’ (1959) zouden
zonder deze voortreffelijke man ondenkbaar zijn geweest.
Wat maakt het Cochran-geluid zo bijzonder? Eerst de dingen die daar niets mee
te maken hebben: Cochran was mooi, had een lieftallige verloofde, gedroeg zich
buitengewoon persvriendelijk... hij was kortom young and beautiful. Hoe aardig hij
voor radiojournalisten was bewijzen twee zeldzame elpees waarop
interviewfragmenten staan: The legendary Eddie Cochran (elpee van de Franse Eddie
Cochran Memorial Fan Club; begin jaren zeventig) en Eddie Cochran on the air
(1972; Franse herpersing 1981). Een heel lieve, beschaafde jongen - een trots voor
elke schoonmoeder -; een rebel óók, maar een aanvaardbare rebel.
Als ik zijn muziek draai, vraag ik mij steeds af: wie heeft nu wat
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van wie? Was Buddy Holly eerder met zijn ‘hikjeszang’? Ongetwijfeld hebben Holly
en Cochran elkaar beïnvloed. De stem van Holly komt zeker over, zijn hikje was
echter, zijn gitaar een pietsie minder. Cochran's stem klinkt iets sentimenteler, zijn
hikje is vager en veel minder overtuigend, maar zijn gitaar speelt in een hogere
rockklasse dan die van Holly. Cochran kan zonder enige terughoudendheid een
voorname gitaarheld worden genoemd. Zeer terecht zodoende dat Chris Charlesworth
een apart hoofdstukje aan hem besteedt in A-Z of rock gitarists. Charlesworth:
‘Cochran's instrument, incidentally, was a large bodied Gretsch single cutaway,
sunburst in colour but not unlike the White Falcon in shape and size.’
Wat Cochran's stem soms zo aandoenlijk sentimenteel maakt, is dat hij blijkbaar
wilde zingen als een echte man. Het lijkt alsof hij de baard in de keel met alle geweld
forceert. En toch beluister ik sedert jaar en dag een kwetsbaar kereltje. Het is een
groot geluk voor de geschiedenis van de R&R-muziek geweest dat Cochran niet ouder
werd dan eenentwintig jaar. Hij zou zonder twijfel een
middle-of-the-road-kwijlebabbel zijn geworden. Datzelfde geldt voor Buddy Holly.
Het is een groot rock and roll-geluk dat hij niet ouder werd dan tweeëntwintig. Had
Holly nu nog geleefd, dan zong hij overgevoelige luisterliedjes in een derderangs
nachtclub. Het was ronduit tragisch voor de rockgeschiedenis dat Gene Vincent het
auto-ongeluk overleefde. Het is pijnlijk dat Neil Sedaka, Dion en Jerry Lee Lewis
en vele anderen nog in leven zijn.
Ik was in Leeuwarden. De lente stond op uitbotten. Ik had een boekhandel geopend
van een goede, oude vriend. 's Avonds dineerden wij in een restaurant met de naam
Mata Hari. Mijn goede vriend had een andere vriend, die ook aan het diner aanzat,
aan het werk gezet om een toepasselijk cadeau voor mij te kopen. De andere vriend
had voor mij in Parijs de zeldzame elpee The legendary Eddie Cochran weten te
bemachtigen. Mijn oude vriend Lodewijk deed mij een groot plezier door die andere
vriend, Pieter, naast mij aan de eettafel te plaatsen. Pieter en ik hebben die
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avond in Leeuwarden over R&R gepraat, zachtjes Cochran's hits gezongen en het
verdrietige geheim trachten te ontsluieren dat schuilgaat achter de muziek van deze
zachtaardige rocker die mede aan de basis heeft gestaan van de Beatles en de Animals.
Op 6 juli 1957 immers ontmoette John Lennon voor het eerst Paul McCartney. Paul
zei tegen John dat hij voor hem graag de tekst van Cochran's ‘Twenty flight rock’
wilde uitschrijven. Hij deed dat, en zodoende hebben wij aan Cochran een beetje de
Beatles te danken.
Eddie Cochran in Leeuwarden - dat had ik een dertig jaar geleden niet durven
verzinnen. Drie decennia geleden ongeveer hoorde ik de stem van Cochran voor het
eerst via de toen enige ontvangbare moderne muziekzender, Radio Luxemburg. Zijn
fragiele geluid ving ik op via mijn Pionier I Zelfbouw Radio; laat in de avond, want
dan drong zijn stem pas tot mij door vanuit Luxemburg via een heldere, onbewolkte
hemel. Was de hemel zwaar en bewolkt, dan hoorde ik Eddie slechts zwevende
fragmenten zingen.
Het kost mij weinig moeite om toe te geven dat Cochran niet tot de allergrootste
rockers behoort. Hij was een overgangsfiguur die - en dat is geen geringe verdienste
- muzikaal gezien de beat aankondigde. Verscheurende harde rock and roll kwam
er niet uit zijn keel. Daarentegen is zijn orkestratie vaak behoorlijk massief. De zuiver
instrumentale nummers van Cochran, zeldzaam verkrijgbare rariteiten als ‘Drum
city’ en ‘Fourth man theme’, laten een zuivere maar amateuristische rock horen.
Vooral het beluisteren van de Franse, in 1982 herperste elpee Inédits en de
evenwichtige verzamelelpee Rock and roll classics vol. 3- Eddie Cochran heeft mij
het antwoord gegeven op de vraag waarom Cochran zo speciaal is.
Cochran was op de plaat zichzelf. Dat moet hem niet zoveel moeite gekost hebben,
want bijna de helft van zijn nummers heeft hij alleen of met een co-writer geschreven.
De tekst is die van een opgroeiende jongen; Cochran heeft zich nooit vertild aan
grote problemen. Het is steeds de verliefde puber die zingt: puberrock van niveau.
Nooit geplastificeerd of verkitscht. Waar-
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schijnlijk verklaart dat zijn blijvende roem in Frankrijk, waar het chanson zelden
banaal is. Wat dat betreft zijn wij in Nederland nooit verder gekomen dan het Corry
en de Heikrekels-niveau. Als er in ons land ooit een volwassen liefdesliedje werd
gezongen, bij voorbeeld Rob de Nijs' ‘Ritme van de regen’, dan was het een vertaling.
Eddie Cochran valt de laatste jaren een beetje weg in de rock-literatuur. Als hij
genoemd wordt, dan heeft hij al niks te klagen. In het overigens voortreffelijke The
R&R story from the sounds of rebellion to an american art form van Charles T. Brown
treedt Eddie niet op. Dave Marsh noemt in zijn Record guide Eddie met ere: ‘Zijn
beroemde songs verdienen een standbeeld.’ Voor Hank Cochran, die als country-singer
nog steeds aan het werk is, heeft Marsh geen goed woord over. Dick Clark's the first
25 years of R&R wijdt geen woord aan Cochran. Savile en Jasper citeren met
instemming in hun Nostalgia hit singles dat ‘C'mon everybody’ een song is die
beschouwd kan worden ‘als een der beste prestaties in rock and roll-muziek’. Jo en
Tim Rice (e.a.) menen in 500 Number one hits: ‘Zijn grootste invloed op de huidige
popmuziek was niet zijn zingen maar zijn gitaarspel. Luisterend naar zijn gitaar op
“Hallelujah I love her so” en “Don't ever let me go”, hoort men de wortels van menige
rockgitarist uit de jaren zestig en zeventig.’
Daaraan zou ik willen toevoegen dat wat mij betreft het samenspel van zang en
gitaar in nummers als ‘Teresa’ - een evergreen van verheven verliefdheid - en ‘Am
I blue’ (dat door Akst en Clarke geschreven werd) ook een monument verdient. Het
laatste nummer heeft bij mij reeds een erezuil verkregen: er gaat geen week voorbij
of het draait zijn rondje op mijn draaitafel.
Op de elpee The legendary Eddie Cochran staat, twee minuten en vijfendertig
seconden lang, het waarschijnlijk laatste interview dat van Cochran op de band is
vastgelegd. Het werd afgenomen te Ipswich in 1960. Het is nagenoeg onverstaanbaar;
Cochran spreekt er vanwege een te lage bandsnelheid met de stem van een oude man.
Hij zit nog boordevol plannen. Hij zegt in ie-
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der geval door te willen gaan met het acteren in films als hij terug is in de U.S.A.
Voorts vertelt de rocker dat hij in drie films optrad. Dat maakt deze elpee, die ik
vanuit Leeuwarden als een schat naar huis bracht, voor mij extra waardevol. Twee
filmoptredens van Cochran kende ik, maar waar kan ik ooit Cochran's optreden zien
in een derde film, die ik nooit vermeld vond in mijn boekenkasten die omvallen van
de R&R-boeken? Na tientallen keren het interviewfragment afgeluisterd te hebben,
weet ik eindelijk hoe de film heet: Go, Johnny, go.
Om het verhaal af te maken: de auto waarin hij zat, kwam tegen een lantaarnpaal
tot stilstand als gevolg van een klapband. Hij heeft nog een paar uur geleefd. Hij
stierf - en dat weet ik uit Chris May's Rock 'n' roll - in het Somerset Hospital, Bath.
Ziedaar de poëzie van het jonggestorven talent. Teenage heaven.
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VIII Rick, Ricky en de televisie
Bij de dood van het braafste, mooiste en liefste ventje van de rockklas
Op weg naar een nieuwjaarsconcert dat ze zouden geven in Dallas, Texas, stortte het
vliegtuig met zanger Rick Nelson, zijn vriendin en vijf bandleden, in de nacht van
het oude jaar neer. Ik hoorde van het dodelijke vliegtuigongeluk op nieuwjaarsmorgen
1986 en de radio leek hetzelfde geluid te geven als op die vroege februari-dag in
1959.
Buddy Holly's dood werd een van de klassieke voorbeelden van de rock 'n'
roll-dood: jong onschuldig talent dat ten ondergaat aan drank, drugs, een auto- of
vliegtuigongeluk. De nieuwsmelding van Rick Nelson's dood had iets bizars: Nelson
zou op 8 mei van dat jaar zesenveertig zijn geworden, hij was in de loop der jaren
zo ver van het rockpodium en de hitlijsten verdwenen dat een rock 'n' roll-dood op
zijn zachtst gesproken een beetje overdone genoemd kon worden. Afgezien van rock
'n' roll-suïcideplegers (Elvis, Brian Jones) zoekt zelfs de meest geharde oude rocker
niet bewust de dood.
Waarom moest er brand uitbreken in Nelson's vliegtuig en moest het tegen een
hoogspanningskabel aan vliegen? Waarom is de lijst van verongelukte rock 'n' rollers
oneindig lang in vergelijking met het zeer geringe aantal klassieke violisten dat
neerstortte? ‘Rock is the end!’ heeft Jimi Hendrix ooit uitgeroepen. Voor hem werd
dat letterlijk waar in 1970 (drugs) maar wat heeft Rick Nelson fout gedaan dat hij
nu nooit meer ‘Hello Mary Lou’ kan zingen?
Misschien dat rockers als Fabian of Frankie Avalon nog iets oppassender zijn geweest
dan Rick Nelson maar de laatste
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was in ieder geval een artiest over wie in geen enkel handboek ook maar één kwaad
woordje wordt aangetroffen. Of het moet zijn dat hij veel minder talent had dan Elvis,
Chuck Berry of Fats Domino. (Hetgeen overigens ook geldt voor die andere braverds
als Fabian en Avalon.) Nelson presteerde het om tot op zesentwintigjarige leeftijd
onbenullige dingetjes te doen in de tv-shows van zijn ouders: The adventures of Ozzie
and Harriet. Toen deze show nog op de radio was, trad Rick er al in op; zijn debuut
houdt men op 1949. Drie jaar later was hij in dezelfde show op televisie te zien en
dat legde hem waarachtig geen wind-eieren.
Door zijn ouders werd hij klaargestoomd voor het hitwezen en in 1957 had de
beschaafd gekapte en ietwat eiige Ricky (zo noemde hij zich toen enigszins
kleinschaliger) zijn eerste hit. Het was een wat gladde versie van Fats Domino's I'm
walking’. Bijna tien jaar lang zou Ricky blijven scoren met tientallen hits totdat hij
zich Rick ging noemen en besloot dat hij op eigen benen kon staan. De lieveling van
menige beschaafde huismoeder verdween van de televisie - de show van zijn ouders
werd in 1966 opgedoekt - en hij zakte onmiddellijk weg in een afgrijselijke
anonimiteit. Rick klaagde daar in interviews voortdurend over. Ondanks zijn
eenmalige come-back in 1972 (hij stond nummer 6 in de hitparade met ‘Garden
party’) werd hij nooit meer de ster die hij eens geweest was en eigenlijk nooit had
mogen zijn.
Het aantal elpees dat Ricky in zijn succesrijke rockjaren opnam, is zeer talrijk. Ze
droegen melige titels als Ricky (1957), Songs by Ricky (1959), More songs by Ricky
(1960), met Ricky is 21 uit 1961 als klap op de vuurpijl. Niet één elpee zal zelfs de
meest fanate rockliefhebber integraal waarderen. Ricky nam bijna uitsluitend nummers
van anderen op en zijn versies werden niet zozeer een succes door een hartbrekende
vertolking maar vooral door Ricky's vermogen zo braaf en beschaafd te zingen dat
grootmoeders hem fantàstisch vonden.
Toch kon hij terugvallen op composities die geschreven werden door toenmalige
rockgoden als Johnny en Dorsey Burnette,
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Sharon Sheeley (die haar vriend, de rocker Eddie Cochran, tijdens een gezamenlijk
autoritje verloor) en Gene Pitney. Weliswaar had hij zijn eerste nummer 1-notering
met Sheeley's ‘Poor little fool’ (1958) maar deze hit heeft zich eigenlijk nooit tot
meer geleend dan sinaasappeldansen of een slow-quick-slow-pasje. De absurde
lulligheid die eigenlijk zowel uit de tekst als de melodie spreekt, wordt slechts
overtroffen door Ricky's monstersucces uit 1961: ‘Travellin man’.
Dit nummer werd geschreven door Jerry Fuller en bevat alle ingrediënten van die
droevige afdeling van de rock: de rock 'n' roll-kitsch. Men hoort een soft hu-hu,
bom-bom-koortje, een banale tekst en een braaf begeleidingsorkestje. Hoe was het
toch mogelijk dat Ricky Nelson nummers van in wezen goede tekstdichters en
componisten, vaak begeleid door topmuzikanten, wist te vermorzelen tot
niemendalletjes die zijn gaan behoren tot grootwinkelbedrijf-muzak?
Het antwoord is eigenlijk al gegeven en doodeenvoudig: omdat Ricky zo nodig
het braafste, mooiste en liefste ventje van de rockklas moest zijn. Dat hij hoger steeg
dan Avalon en Fabian kwam omdat die twee eveneens goed gekapte ventjes géén
vader en moeder hadden met eigen tv-programma's. Nelson is de eerste rockartiest
geweest die televisie gebruikte als medium om zijn hits nationwide bekend te maken.
Anderzijds trof Ricky de tragiek nimmer te mogen optreden in het beroemdste
Amerikaanse rockprogramma dat ooit op televisie werd gebracht: American
bandstand. Dit programma beleefde zijn première op 5 augustus 1957, overleefde
de decennia en vertoonde buiten Ricky Nelson één andere artiest ook nooit. Die
andere was niet de minste, integendeel; hij bezat àlles en zijn naam was: Elvis Presley.
De miskenning door American bandstand is bijna de enige overeenkomst tussen
Elvis en Ricky. Toch is er nog één andere en dat is de reden van dit hoofdstuk. Elvis
wees de muziek nieuwe wegen met vele klassieke rocksongs. Ricky deed dat ook:
al was het slechts met twéé nummers. Het ene is zijn bijna vergeten ‘Be-bop baby’
dat in 1957 in Amerika een redelijk succes was en
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waarin Ricky de easiness van de Pat Boone'se zanglenigheid nagenoeg overtrof. Het
andere is een song waardoor Eric Hilliard Nelson (1940-1985), al is het met zijn
hakken over de sloot, kan worden bijgezet in de Hall of Fame van de rock 'n' roll:
‘Hello Mary Lou’.
Gene Pitney schreef ‘Hello Mary Lou’ voor zichzelf, hij zong het maar het deed
niets. Vervolgens nam Ricky het op en het kwam op de achterkant te staan van
‘Travellin' man’. Dit laatste nummer werd een hit en ‘Hello Mary Lou’ bleef (mei
1961) een beetje achter. In Nederland deed ‘Travellin' man’ niets maar ‘Hello Mary
Lou’ stormde in juli 1961 de hitparade binnen, werd nummer 1 en bleef acht maanden
lang een hitnotering!
Nederland heeft Ricky's enige werkelijke meesterwerk naar waarde geschat. Het
blijft onbegrijpelijk waarom zijn talent in slechts één of twee nummers te horen valt.
Eerlijk gezegd maar in één song: dat onvergetelijke, vol overdrive gezongen en
slechts honderdvierendertig seconden durende ‘Hello Mary Lou’.
In de loop der tijd werd Ricky langzamerhand tot een One-Hit-Wonder; men vergat
zijn verdere oeuvre en zijn andere activiteiten zoals optredens in films, maar op de
valreep niet zijn aubade aan Mary Lou.
In oktober 1971 trad Rick in Madison Square Garden op. Hij droeg lang haar en
speelde rockvreemde nummers. Het publiek jouwde hem uit. Het wist immers dat
Ricky nooit Rick had moeten worden, dat hij voor altijd bij zijn Mary Lou had moeten
blijven en dat mensen die paarden en poezen naar haar hadden genoemd niet
teleurgesteld wilden worden.
Rick (zonder y) Nelson stortte op aarde neer in het gezelschap van zijn vriendin
Helen Blair, ze heette niet eens Mary Lou. Ricky's leven was geen Rock n' Roll
Odyssey.
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IX Blauwe suède schoenen met een deuk
De miskenning van Carl Perkins
De studiosus van de rock 'n' roll-periode vraagt zich vaak af of auto's in het algemeen
en auto-ongelukken in het bijzonder de muziek uit dat tijdvak gunstig of ongunstig
beïnvloed hebben. Enerzijds is het bezit van een grote auto (de pink Cadillac bij
voorbeeld) en het rijden daarmee (cruisin') in de rocklyriek een belangrijk thema.
Anderzijds hebben dodelijke auto-ongelukken heel wat rocksterren naar die andere
wereld geholpen. Ongelukken met een niet dodelijke afloop zijn dikwijls de oorzaak
geweest van veel muziektragiek. Eerder heb ik vermeld hoe Gene Vincent op een
droevige wijze bleef doorhobbelen. Hij was zonder enige twijfel beroemder en meer
geëerd geweest wanneer hij in 1960 het leven had gelaten. Hij was dan vijfentwintig
jaren oud gebleven, en die leeftijd is uitermate geschikt voor een James Dean- of
Werther-cultus.
Over dat laatste vraagstuk - de Wertheriaanse en rockse doodsneurose en haar
effecten op de fans en blijvende roem - publiceerde G. Schmidt in ‘Forum der
psychiatrie’ als nummer 22 de belangwekkende studie Die Krankheit zum Tode.
James Dean's dood en ook die van Elvis veroorzaakte in Amerika een rage van
geïmiteerd sterven (meisjes reden zich op de wijze van Dean dood, inclusief het
automerk, of deden de laatste uren van Elvis nauwgezet na). Eigenaardig is het dat
Elvis in de literatuur meestal tot een vroeg overleden held wordt gerekend terwijl hij
toch tweeënveertig werd.
Er bestaan tenminste twee vormen van rockse tragiekmuziek. Een daarvan is de
Werther-vorm. Hier is sprake van een niet-biografische, ‘literaire’ dood. Het bekendste
voorbeeld hiervan is het
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door Ray Peterson gezongen ‘Tell Laura I love her’ (1960; in hetzelfde jaar tevens
opgenomen door Ricky Valence, welke versie verboden zou moeten worden). Het
verhaal gaat aldus: Tommy wil voor zijn meisje mooie, lieve dingetjes kopen, maar
heeft er het geld niet voor. Hij ziet een aanplakbiljet voor een autorace waarbij men
duizend dollar kan verdienen. Tommy belt vlak voor de race op. Laura is er niet. Hij
verzoekt haar moeder, die hij aan de lijn krijgt, tegen Laura als ze thuiskomt te zeggen
dat hij van haar houdt. Tommy doet, als jongste deelnemer, mee aan de race en het
gaat mis:
No one knows what happened that day.
How his car overturned in flames,
But as they pulled him from the twisted wreck,
With his dying breath, they heard him say:
Tell Laura I love her!

Sentimenteel? Dat is de vraag. De betekenis van de op 30 september 1955 omgekomen
Dean is onvoorstelbaar groot. Hij werd ‘deified, his image of the misunderstood
teenage rebel has never faded’ en hij zou het prototype van de rebellerende R&R-held
worden, ofschoon hij ‘never heard Rock 'n' Roll’ (beide citaten uit Pearce Marchbank
en Miles’ The illustrated rock almanac). Dean werd tot een jonge martelaar gemaakt,
een ‘Teenage Hero’, en zou model staan voor een eigen vorm van rockse tragiek.
Excessief is de muzikale respons die Elvis' dood veroorzaakte. Osborne en
Hamilton's Presleyana geeft een lijst met meer dan tweehonderd plaatopnamen die
aan de herinnering van Elvis gewijd zijn. Nota bene: deze lijst loopt tot en met 1979!
Ik ben ervan overtuigd dat Elvis' weinig heldhaftig sterven deze lijst tot een paar
honderd songs beperkt heeft gehouden. Een vliegtuigongeluk, maar vooral een
auto-ongeluk, had Elvis duizenden tribute-songs opgeleverd. ‘The car crash, this
romantic rock and roll suicide, has been considered by the fans as a modern form of
Wertherism,’ zei ooit een vooraanstaand rockgeleerde tegen mij.
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Het was halfzeven in de morgen van 22 maart 1956. Vlak bij Dover, Delaware, U.S.A.,
reden Carl Perkins en zijn kornuiten tegen een vrachtwagen aan. Jay Perkins kwam
klem te zitten in het wrak. Een andere broer, Clayton, werd, met twee anderen, naar
buiten geslingerd; Carl ook, en hij kwam zwaargewond in een modderpoel terecht.
De Perkins Brothers overleefden, evenals de twee andere inzittenden, het ongeluk.
De vrachtwagenchauffeur niet.
Vermoeidheid was de oorzaak van dit ongeluk. Het gezelschap had een concert
gegeven in Norfolk, Virginia. Carl Perkins en zijn broers waren op weg naar een
optreden in de Perry Como TV Show die in New York zou worden opgenomen.
Carl Perkins' achtzits Chrysler Imperial lag in puin; hij zelf leed aan een
schedelfractuur, gebroken schouder, kneuzingen en open wonden. Zijn carrière, die
eigenlijk pas begonnen was, zou een knauw krijgen. Een deuk die hem welbeschouwd
tot een tweederangs rocker zou maken, terwijl hij alles in zich had om toegelaten te
worden tot ‘the teenage heaven of living rock-angels’.
Carl Perkins werd op 9 april 1932- precies honderdelf jaar later dan die andere
tragiekfabriek Charles Baudelaire - geboren in Lake City, Tennessee. Weliswaar
wordt er in de R&R-literatuur een tiental andere plaatsen genoemd, maar het weinige
dat Carl Perkins mij zelf heeft verteld is dat hij dáár geboren werd. Carl kwam uit
een muzikale familie die van armoede nagenoeg omkwam. In 1954 hoorde hij Elvis
Presley's hit ‘Blue moon of Kentucky’ op de radio en riep uit (Colin Escott/Martin
Hawkins' The Carl Perkins book): ‘Dit is precies waar ik mee bezig ben!’ Er was
een klein verschil: Carl Perkins legde meer ritme in zijn muziek; zo gebruikte hij bij
voorbeeld een drummer. Elvis had zich in 1954 nog niet in het genot gesteld van een
slagwerker. Carl en zijn twee broers breidden het familieorkestje de Perkins Brothers
uit met de slagwerker W.S. Holland. Ze achterhaalden dat Elvis onder contract stond
bij het inmiddels legendarisch geworden Sun-label van Sam Phillips in Memphis en
kregen van hun
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ouders vergunning om naar een optreden te gaan van Elvis in Betthel Springs.
Wat er tussen 1954 en 1956 gebeurde in en rondom Memphis - alles onder leiding
van de ronduit geniale Sam Phillips - werd talloze malen beschreven. Ik wil slechts
wijzen op twee recente maar vaak vergeten boeken: Greil Marcus' Mystery train.
Images of America in R&R music en Martha Hume's You're so cold I'm turnin' blue
dat vooral de countrymusic-kant van de vroege rock behandelt. Een voorlopig
standaardwerk blijft Colin Escott/Martin 113 Hawkins' Sun Records. A brief history
of the legendary record label. Carl Perkins kwam óók bij Sun Records terecht. Evenals
Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash; wie niet? In de jaren vijftig zouden
deze rockers gouden duo's, trio's en kwartetten vormen, waarvan nog maar een
gedeelte op plaat in de handel is gebracht.
Het verhaal wil dat Johnny Cash en Carl Perkins een jongen heel voorzichtig zagen
dansen op zijn nieuwe, blauwe suède schoenen. De jongen was bang dat er iemand
op zijn prachtige molières zou trappen. Carl schreef een song daarover die de R&R
tenminste woordelijk gestalte zou geven: ‘Blue suede shoes’. Dit nummer gaf de
R&R een definitieve beginselverklaring en dat blijft de onsterfelijke verdienste van
Carl Perkins:
Do anything that you want to do but, honey,
Lay off my shoes,
Don't step on my blue suede shoes.

Met ‘Blue suede shoes’ had Perkins de dansschoenen niet voor het eerst in de
rockmuziek geïntroduceerd, maar wèl het meest overtuigend. Het kan aannemelijk
gemaakt worden dat Chuck Willis (1928-1958; auto-ongeluk) als éérste de
rock-and-rollse dansschoen heeft bezongen in het door hem geschreven ‘Hang up
my rock & roll shoes’:
They said that rock and roll would soon fade away,
[but...] rock and roll is here to stay!
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Carl Perkins heeft, uiteraard, ook dit nummer gecovered (bij voorbeeld op de elpee
Ol' blue suede's back, 1978), maar ook een groep als The Band nam het op. Perkins
zou de R&R met ‘Blue suede shoes’ zijn intiemste thema geven. Helaas werd dit
thema beroemd gezongen door Elvis Presley. Zijn versie van ‘Blue suede shoes’ nam
hij in dezelfde maand op als zijn vriend Carl. Carl zou er succes mee oogsten platenproducer Phillips schonk hem als dank een nieuwe ‘dark blue, white top
Cadillac’ -, maar in de tijd dat Carl van zijn ongeval genas, had Elvis definitief de
macht gegrepen. Carl zou het eeuwige achterblijvertje worden. In het vijfdelige
standaardwerk American Rock & Roll wordt zijn meesterhit niet eens genoemd. De
miskenning zou nog veel meer ellendigs voor Perkins in voorraad hebben. Zijn ‘Blue
suede shoes’ was de eerste plaat van het Sun-label waarmee geld verdiend werd.
Toch zag directeur Sam Phillips meer in Elvis. Carl nam veel materiaal op,
waaronder tot op de dag van vandaag tientallen versies van ‘Blue suede shoes’, maar
zijn succes bleef beperkt tot dit nummer en twee zelfgeschreven meesterwerkjes:
‘Boppin’ the blues’ (1956) en ‘Pink pedal pusher’ (1958).
Met een beetje fantasie zou men kunnen zeggen dat de leermeester van Elvis
voortmodderde, terwijl Elvis wereldgeschiedenis maakte. Carl Perkins heeft met dat
gevoel nooit kunnen leven. Hij raakte aan de drank, gebruikte drugs en verloor in
korte tijd bijna zijn hele familie. Broer Jay kreeg - het heeft iets satanisch - in januari
1958 een auto-ongeluk, raakte daardoor eenzijdig verlamd en overleed in oktober
aan kanker. Hij stierf terwijl hij de hand van Carl vasthield. De Perkins Brothers,
waarmee vader Buck zulke grote plannen had, bestonden nog slechts uit twee leden.
Broer Clayton, die het meest onder de miskenning heeft geleden, pleegde in de
kerstvakantie van 1974 zelfmoord. Vlak voor een benefietconcert ten behoeve van
mensen die genezen waren van kanker, deelde vader Buck zijn enige overgebleven
zoon mee dat hij zèlf kanker had. Buck Perkins stierf begin 1975.
Lichtpuntjes waren er soms in zijn post-Sun-jaren. Hij had wel
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eens een country of rockabilly-succesje, raakte in 1964 bevriend met de Beatles en
regisseerde de groep zo'n beetje toen die vijf van zijn nummers opnam. Hij werd
opgenomen in de band van Johnny Cash (tot 1975) en verkocht van zijn Ol' blue
suede's back-album in 1978 maar liefst honderdduizend exemplaren in Engeland.
Soms ging hij als sologitarist op tournee, soms met zijn twee zoons Stan en Greg. In
deze laatste formatie zag ik vanaf het eind van de jaren zeventig Perkins enkele keren
te Rotterdam of in Paradiso. Na afloop van een Rotterdams optreden sprak ik een
tijdje met hem. Vol trots vertelde hij, een kwarteeuw na dato, dat toen hij in het
ziekenhuis lag hij een telegram van Elvis had gekregen.
Dat wist ik. Het staat afgebeeld op de binnenhoes van zijn elpee uit 1978. In het
hartelijke telegram seinde Elvis: ‘We were all shocked and very sorry to hear of the
accident. I know what it is for I had a few bad ones myself. If I can help you in any
way, please call me.’ Om treurig van te worden: de man die John Lennon en George
Harrison persoonlijk gitaarles heeft gegeven opdat zij de fameuze akkoorden van
zijn Dance album (1956) zouden kunnen naspelen, de man die Elvis Presley aan zijn
ritme en een van zijn allergrootste hits heeft geholpen - deze man is nog steeds blij
met een telegrammetje van Elvis.
Perkins is geen diepgaand prater. Op zijn autobiografie Disciple in blue suede
shoes heb ik nooit beslag kunnen leggen. De rock 'n' roll-vriend moet het dus vooral
hebben van zijn muziek. Dat Perkins een groot gitarist is, mag blijken uit het feit dat
hij als sessiemuzikant alleen al in de jaren zestig vijfduizendmaal optrad. Het geluid
van zijn gitaar verschilt vaak. Maar het is altijd straf ritmisch. Volgens Chris
Charlesworth bezit hij acht verschillende gitaren maar bespeelt hij meestal een zwarte
Guild 1/4-scale. Perkins' stem heeft in de loop van zijn inmiddels meer dan drie
decennia omspannende carrière wat klankkleurverandering ondergaan. Zij is minder
rauw geworden. Het meest kenmerkende van de Perkins-sound is de neiging tot chaos
in zijn orkestratie. De luisteraar vreest vaak dat het mis gaat, dat de slaggitaar bij
voorbeeld uit de maat zal gaan lopen. Het ge-
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beurt nooit: Perkins regisseert ten slotte het wankelste evenwicht.
In 1982 verscheen een set met drie elpees. Op deze Carl Perkins - The Sun years
vindt de fan dat heerlijke, vroege materiaal: drie versies van ‘Blue suede shoes’, twee
van ‘Pink pedal pusher’ enzovoort. Toch is er naar mijn smaak een betere elpee van
Perkins in de handel. Er staan de bekende nummers op, echter gespeeld in een bijna
panisch mechanisch tempo en ritmiek. Een persing uit 1972 zwerft al vele jaren in
Nederland door de uitverkoopbakken voor een tientje.
Als het met Carl een beetje mee had gezeten, er geen drank, kanker en
auto-ongelukken in de wereld waren geweest, dan zou deze elpee The king of rock
'n' roll met recht zijn titel dragen. Het koningschap behoort nu ten eeuwigen dage
aan Elvis toe; dat begrijpt Perkins maar niet. Peter Guralnick noemt hem in The
Rolling Stone record review ‘een vader van de R&R’, iemand die ‘has had a curiously
undignified career’. Dat is juist èn tragisch. Maar uiteindelijk toch minder tragisch
dan men zou vermoeden: in het midden van de jaren tachtig was er een opvallende
opleving in de carrière van Perkins te bespeuren. Blauwe schoenen raken uiteindelijk
toch nooit afgetrapt!
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X Een manke dronkaard
Gene Vincent en het gouden keeltje
‘De meest gekwelde en smerigste van de vroege rockers. Hij was bijna vergeten in
de Verenigde Staten ten tijde van zijn overlijden in 1971. Hij leek totaal verslaafd
aan muziek, noodlottige liefdes, het allersensueelste en destructieve rockabilly-geluid.’
Dat heeft Greil Marcus mee te delen over Gene Vincent in Stranded. Rock and roll
for a desert island. De schrijver overdrijft niet. Gene Vincent was een van de grootste
smeerpijpen uit de rock 'n' roll. Misschien dat hij in viespeukerij alleen overtroffen
wordt door herrieschopper, wantalent, fantast en zenuwslopend muziekmaker Vince
Taylor.
Vincent, die werd geboren in Norfolk, Virginia, op 11 februari 1935 (precies
tweehonderdendrie jaar na George Washington), kreeg in de viereneenhalf jaar later
te Londen geboren Taylor een zonder twijfel talentloze maar wel smeriger navolger.
De heren hadden in ieder geval gemeen dat zij zich uitdosten als een leerlooierij,
zich omgordden met hondekettingen en riemen en over de podia dweilden. Tot voor
kort was Taylor met dat gedoe vooral in Frankrijk een geliefde stage-act. Gene
Vincent's morbide rol is sedert jaren uitgespeeld. Zoals vermeld, overleed hij op 12
oktober 1971 na een beroerte in Californië. Zesendertig jaar had dit vreselijke leven
geduurd.
Vincent zal voor altijd de geschiedenis ingaan als de uitvinder van de leather-rock,
de hijgende zang, the sound of a cripple en nog veel meer slechts en ongelukkigs.
Toch heeft hij een harde kern van aanhangers en bewonderaars. Ian Dury is er een
van.
Ian Dury werd op zevenjarige leeftijd (1949) getroffen door po-
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lio. Hij verbleef jaren in hospitalen en verpleegtehuizen. Na verloop van lange tijd
was hij zo ver dat hij zich met een stok kon voortbewegen. In 1979 brak hij door met
de elpee New boots and panties!!... Van deze langspeler werd de hitsingle ‘Sex &
drugs & rock 'n' roll’ getrokken. Een nummer dat de R&R, alsnog, van een adagium
zou voorzien. Toch stond er op de elpee een nummer dat mijns inziens meer aandacht
verdiende: het weliswaar wat onevenwichtige maar toch ontroerende ‘Sweet Gene
Vincent’.
Dury identificeert zich reeds lang met Gene Vincent, hij zong zijn manke collega
aldus toe:
Blue Jean Baby...
Shall I mourn your decline
with some thunderbird wine
and a black handkerchief?
Imiss you sad...
Sweet Gene Vincent!

In een eerder hoofdstuk heb ik kort vermeld hoe Gene Vincent zijn marinecarrière
moest afbreken. Zelf heeft hij verteld dat hij zijn eerste, fatale ongeluk kreeg tijdens
gevechtshandelingen in Korea (1953). Daar hadden wij beiden ongelijk in. Vincent
werd in mei 1955, toen hij gedemobiliseerd werd, aangereden door een meisje dat
met haar Chrysler door een rood verkeerslicht reed. Vincent vloog van de motorfiets
waarop hij reed en verwondde daarbij het linkerbeen zo ernstig dat hij levenslang
mank zou blijven. Bijna vijf jaar later was hij betrokken bij het auto-ongeluk dat
Eddie Cochran het leven zou kosten en Vincent nog meer pijn. Niet alleen verergerde
dit laatste ongeluk Vincent's lichamelijke lijden, het verergerde ook zijn geestelijke
smart. Hij zoop zich een ongeluk, wel of niet in het gezelschap van zijn vrouw of
andere vrouwen. De jaren die hij grotendeels in Engeland doorbracht (1960-1967)
waren uitsluitend gevuld met schandalen en het maken van middelmatige muziek.
Omstreeks 1964 was zijn drankgebruik meer dan excessief. In 1968 doolt hij, letterlijk,
door Amerika. Het volgende jaar keert hij weer terug naar Enge-
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land waar zijn ex-vrouw hem zijn leven met juridische middelen nòg onmogelijker
maakt. Hij zwerft een zomer door Frankrijk waar hij, al dan niet tollend van de drank,
muziek maakt op dorpsfeesten. Het laatste jaar van zijn leven brengt hij in zijn
geboorteland door. Moddervet, manisch-depressief, voortdurend geveld door de
vreselijkste ziekten en katers. Als de dood iemand verlost heeft, dan was het Gene
Vincent. Nederlandse kranten brachten een piepklein doodsbericht of helemaal niets.
France Soir publiceerde een in memoriam met uitsluitend foutieve informatie. Slechts
één feit was juist: als Gene Vincent optrad, dan liet hij zijn krukken achter in de
coulissen.
Gene Vincent's hit-gevoelige muzikale succes duurde, om precies te zijn, van april
1956 tot april 1960. Met zijn band de Blue Caps (de bandleden droegen eenzelfde
blauwe pet als president Eisenhower op het golfterrein) maakte hij een aantal nummers
dat voorgoed bijgeschreven kan worden in het Walhalla van de R & R. Vincent's
eersteling ‘Be-bop-a-lula’, geïnspireerd door de stripfiguur Little Lulu, werd een
wereldsucces. Van dit nummer nam Vincent verscheidene versies op. De tweede
versie, die met de Blue Caps, is de allermooiste. Niet in de laatste plaats doordat zijn
platenmaatschappij, Capitol, de grootst mogelijke moeite had gedaan het
echokamer-effect van Sun Records na te bootsen. Dit blikken geluid was door
Sun-baas Sam Phillips ontwikkeld. Tot op de dag van heden heeft men het geheim
van dit unieke geluid niet helemaal kunnen ontraadselen en namaken. Het is bekend
dat de Rolling Stones bijna drie decennia later, met karrevrachten meer elektronika,
verwoed pogingen doen zo dicht mogelijk bij de Sun-sound te geraken.
Wat de Stones af en toe lukt, gelukte Gene Vincent in 1956 bij de opname van
‘Be-bop-a-lula’. Deze song, geschreven door de zanger en ‘Sheriff Tex Davis, kent
een juichende sologitaar, kort gehouden brushes-slagwerk en de klagende sleepgang
van Gene's stem. En wat voor moois zou er nog meer volgen! In oktober 1956 ‘Race
with the devil’, ook geschreven door Vincent/Davis. Deze eerste twee million-sellers
van Vincent en Davis zijn niet alleen de voortreffelijkste die Gegene (zijn koosnaam)
heeft op-
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genomen, maar zij zijn vooral het bewijs van Gene's ‘gegenius’.
Van de beroemde toppers die Gegene opnam in zijn gloriejaren is de song op
zichzelf misschien niet eens zo belangrijk; Gene was in staat van een saaie,
ongeïnspireerde song een draconische klaagzang te maken. Een nummer dat in handen
viel van Gene en zijn Blue Caps werd gespeeld en gezongen alsof de zanger en de
instrumentalisten door de duivel achterna werden gezeten. Dat was natuurlijk ook
zo. Had Gene het al niet geschreven en gezongen in zijn ‘Race with the devil’?
De liefhebber weet waarover ik het heb. De bijna slissende zang van ‘She she little
Sheila’, het dramatische metaal van dat wanhoopsgezang ‘Woman love’, het intieme
zwembadgeluid van ‘Blue Jean bop’. Al deze pracht en het bijbehorende succes
maakten zelfs van Gene Vincent in zijn succesjaren geen levenskunstenaar. De zanger
en zijn bandleden maakten er een gewoonte van hotelkamers aan stukken te slaan.
Volgens Gary Herman vroeg een hoteleigenaar eens vijftigduizend dollar borg aan
Vincent c.s. voordat hij zijn kamers verhuurde. Gene betaalde geen belasting, sloeg
interviewers op de bek, werd geschrapt als lid van de American Musicians Union
wegens ‘onprofessioneel gedrag’ en maakte zelfs met zijn beste vrienden hevige
ruzie.
Toen Gene zich in Amerika onmogelijk had gemaakt, verhuisde hij naar Engeland.
Hij kwam onder contract van de Britse uitzuiger Jack Good, die hem ooit tijdens een
tv-opname toeriep: ‘Mank lopen, klootzak!’ Alsof Gene iets anders gekund zou
hebben! De lezer weet hoe het verder afliep in het Britse koninkrijk: Gene werd
manker, zieker en zieliger.
Het aardige van de literatuur over de getormenteerde zanger is dat zij geen enkele
poging doet zijn leven te verzoetelijken of te vermooien. Gene was gewoon een boef,
een manke dronkaard, maar ondertussen wèl een begenadigd rocker. Het fotoboek
dat werd bijgesloten in de vierdelige platencassette Gene Vincent rock 'n' roll legend
(bevat zijn werk tot en met 1961; herpersing 1977) is een oprecht document van
verval. Het artikel van Bruno Le Tridivic in Rock 'n' folk (nummer 109) lijkt eerder
de teloorgang van Gene te behandelen dan zijn muzikaal genie. Gene
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wordt in zijn algemeenheid met graagte afgeschilderd als het zwarte schaap van de
rock and roll, als een rockse suïcidant en aanbidder van de doodscultus.
Het is nog waar ook. De desperaatheid van Gene Vincent's optreden in de film
The girl can't help it (1956; verder treden in deze rolprent op Eddie Cochran, Fats
Domino, de Platters, Little Richard, Jayne Mansfield enzovoort) brengt de rockfan
tot heerlijk ongeluk. Over twee andere films waarin Vincent optrad, kan ik niet
oordelen omdat ik deze niet heb aanschouwd: Ring a ding rhythm (1962) en Sing
and swing (1963) - zie David Ehrenstein en Bill Reed's Rock on films. De rockfan
kan het werkje van Roel van Bambost Rock films, naar de BRT-serie Celluloid Rock
gerust wegwerpen. In dit broddelboekje komt de naam van genius Gegene Vincent
niet eenmaal voor. Terwijl juist Gene's optreden in The girl... een hoogtepunt werd
in de geschiedenis van de R&R-film. Maar weet deze Belg veel!
Vincent sprak over zijn filmoptredens en andere zaken voor zijn doen buitengewoon
openhartig in de radioshow van Jim Pewter (Los Angeles, mei 1968). Een aantal
jaren geleden verscheen er van dit gesprek een 45-toerenplaatje dat door de vereerders
van Gene gekoesterd wordt. Tien minuten lang is de martelaar voor en van de rock
and roll aan het woord op een bijna ontroerende manier. Ik zelf heb de neiging dit
plaatje tot een van de beste nummers van Gene te rekenen.
Vincent komt in het gesprek naar voren als een lieve, naïeve jongen. Hij laat de
radio-interviewer trots zijn plakboek zien. Hij vertelt hoe goed hij bevriend was met
Jerry Lee Lewis en vooral met Eddie Cochran. Zijn stem slaat over als hij over Eddie
spreekt, die in 1968 toch al weer acht jaar dood was: ‘Eddie was als een broer voor
mij, we waren bijna altijd samen. Zijn dood was een tragedie waar ik lange tijd kapot
van ben geweest. En, weet je, Eddie was een fantastische leadgitarist... Ik heb nooit
meer zo iemand ontmoet als Eddie.’
Het geheugen van Gene is in 1968 niet helemaal meer wat het moest zijn. Als hij
komt te spreken over het auto-ongeluk van collega Carl Perkins, laat hij dat
plaatsvinden in 1955 (moet zijn:
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1956) en hij zegt dat een van Carl's broers bij dit ongeluk overleed aan de gevolgen
van een gebroken nek. Ik heb eerder de ware toedracht uiteengezet: Carl's broer Jay
was weliswaar betrokken bij een tweede aanrijding, maar overleed in oktober 1958
aan kanker.
Aan het einde van het interview zegt Gene vol goede plannen te zitten. ‘Ik heb
voor mijn been weer eens in het ziekenhuis gelegen, maar heb zojuist een nieuwe
plaat opgenomen en ga op tournee in Engeland,’ kwekt hij opgetogen. Maar het zou,
zoals de lezer weet, niks meer worden. Sex, drugs and death - dat wèl. Het
vraaggesprek - dat ik niet genoeg kan afdraaien - werpt een licht op de
veronachtzaamde kanten van Gene: zijn dankbaarheid voor het feit dat mensen zijn
muziek mooi vinden, zijn onbevangenheid en aandoenlijke tederheid. In de grond
van zijn hart was hij niet echt een kwaaie knul. Met zijn liefdeslyriek bracht hij zelfs
een unieke vorm van R&R-tederheid. Nummers als ‘Darlene’, ‘Important words’ en
‘The night is so lonely’, alsmede het niet door hem zelf geschreven ‘Over the rainbow’
bezitten nergens leergeknars of kettinggerammel. Het zijn heel zuivere liefdesliedjes
waarvan men zich af en toe afvraagt of ze wel in het rock and roll-idioom passen. Ik
ben niet de eerste die betoogt dat het leven van Gene Vincent misschien meer R&R
is geweest dan zijn muziek, ofschoon de snerpende gitaar van Blue Caps-leadgitarist
‘Galloping’ Cliff Gallup altijd onmiskenbare rock laat horen. In al zijn ellende kan
Gene ook nog geestig zijn: in 1956 nam hij het nummer ‘Crazy legs’ op!
Sedert Gene's dood putten de rocktheoretici zich uit in het schrijven van definitieve
woorden over hem. Dave Marsh' opmerking dat hij na 1960 uitsluitend bezig is
geweest met het opnemen van nummers die een huldeblijk brachten aan de songs
die hij opnam tussen 1956 en 1960, mag geslaagd heten.
Toch las ik de mooiste kenschets van Vincent ooit in Rolling Stone (3 juli 1970).
Gene had zojuist de treurigmakende elpee I'm back and I'm proud uitgebracht en
was op sterven na dood. Simon Frith (inmiddels wereldberoemd door zijn rocktheoreti-
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sche studie Sound effects) schreef aan het einde van zijn plaatbespreking: ‘Niemand
maakt nog platen zoals Gene Vincent en de Blue Caps in de jaren vijftig. Zelfs Gene
Vincent niet.’ Volgens Raoul Hoffmann en Jean-Marie Leduc in Rock babies, 25
ans de pop music was de zevenentwintigste januari 1963 een groot moment in de
Franse rockgeschiedenis: Frankrijk ontving Gene voor het eerst; de zwart geklede
rockers waren stil van ontroering. Toen ik zijn doodsbericht in de krant las, voelde
ik mij ‘Mister loneliness’ (door Gene opgenomen in 1961), dacht ik ‘I can't believe
you wanna leave’ (1958) en zoveel jaren later zing ik soms zachtjes voor mij uit zijn
‘I sure miss you’ uit 1956.
De manke smeerpijp met het gouden keeltje is dood, soms wil ik het gewoon niet
geloven.

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

124

XI The Killer spreekt
De satanische polka van een verlegen held (1984)
Boeken en geschriften over de rock- en popmuziek, haar cultuur, haar uitvoerders
et cetera worden in Nederland buitengewoon onserieus genomen. Bibliotheken
verzamelen ze niet, weinig boekhandels verkopen ze en openbare poparchieven
bestaan nauwelijks. Het vragen naar boeken over moderne muziek in een bibliotheek
levert niet zelden een reactie op als: ‘Nee, meneer, die verzamelen we niet, we zijn
een degelijke bibliotheek moet u begrijpen.’ Ofschoon Benedictus de Spinoza weinig
invloed heeft gehad op de wereld (men kan dat betreuren; ik heb die neiging ook),
wordt zijn werk - terecht! - in bibliotheken opgeslagen. Boeken over de Beatles en
de Rolling Stones krijgen geen plaatsje in openbare collecties, terwijl de wereld er
door voornoemde heren toch ècht anders uit is gaan zien.
Nederlandse kenners van popmuziek schrijven recensies, maken interviews en
verzamelen die wel eens in een bundel, maar schrijven bijkans nooit echte boeken.
Popboeken worden nauwelijks besproken in dag- of weekbladen. En dan doel ik niet
op luchtige plaatwerken betreffende Abba of Kate Bush. Het was indertijd maar weer
afwachten wie Philip Norman's The Stones ging bespreken. Ik vermoedde toen dat
niemand of bijna niemand dat boek zou behandelen, omdat cultuurredacties nog te
vaak denken: ‘Ach, een boek over popmuziek...’ Zelfs popbladen laten de
popliteratuur grotendeels links liggen.
Ik acht de bovengenoemde situatie ronduit schandelijk en belachelijk. Terwijl
iedere kreupele biografie van het onbeduidend lettertalent X of Y overal wordt
besproken, gaan we in Nederland met ijdele gemakzucht voorbij aan de pop- en
rockliteratuur en
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vooral aan de biografie van de rockheld. Terwijl juist in dit soort biografie het
afgelopen decennium op zo'n meeslepende wijze wordt geëxperimenteerd dat menige
literaire biograaf er nog wat van zou kunnen leren. Als voorbeeld van een goede
biografie - over de vroege Rolling Stones en de wereld waarin zij muziek maakten
- noemde ik hierboven Philip Norman's werk; een ander in Holland bijna
veronachtzaamd boek is John Swenson's Bill Haley. Op deze laatste levensbeschrijving
kom ik elders terug.
Is er echter een kentering op komst in de Lage Landen? Op 30 maart 1984 werd
in Amsterdam de Nederlandse afdeling van The International Association for the
Study of Popular Music (IASPM) opgericht, publiceerde drs. M.J. van 't Hof een
voorstudie tot een Nederlandse popbibliografie - vanwege de Stichting Popmuziek
Nederland - en verscheen er een soortencyclopedie van vaderlandse popartiesten.
Het klinkt goedkoopjes maar het is waar: in het buitenland worden pop en rock al
decennia serieus genomen. Er bestaan belangwekkende Engelse en Amerikaanse
moderne muziekbibliotheken en in april 1984 smaakte de boekverzamelaar het
genoegen om in het tweede nummer van het Engelse Book and magazine collector
een artikel van Peter Doggett aan te treffen: ‘Rare pop books of the fifties & sixties’.
André Price's Perry Como, het levenslied van een zingende barbier (verschenen
in een grijs verleden te Maastricht) werd in dit artikel niet genoemd, maar dat is een
kwestie van tijd. Ondertussen was het de verdienste van Jan Donkers dat hij als een
van de heel weinigen (in Haagse Post) een bespreking schreef over Nick Tosches'
Hellfire. The Jerry Lee Lewis story. Diens biografie van ‘The Pumping Piano Killer’
trof een kleine pech. Kon Albert Goldman in Elvis alle schandalen opschrijven omdat
The King immers gestorven was, Tosches kon natuurlijk niet weten wat Jerry Lee
Lewis nog voor streken zou uithalen na de afsluiting van de kopij. Naast dat manco
is er nog een verschil: Tosches houdt van muziek en heeft er verstand van; Goldman
haat R&R zo ongeveer. De Nederlandse vertaling van Goldman's boek werd, zeer
verdiend, een uitgeverssof.
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Tosches' biografie is geschreven op de wijze van Lewis' muziek: ruw, staccato,
pompend. Hij geeft een lange lijst van mislukkingen, misdaad, dronkenschap en
fabelachtige muziek. Dat Tosches nu net Lewis' laatste misstapper (1982-1990) moest
missen! Hij was goed voor het gossipblad Privé (28 april 1984: ‘Vermoordde
rockzanger Jerry Lee Lewis zijn jonge bruid?’) en dat geeft te denken. Maar het
muzikale kwaliteitsblad Rolling Stone had hetzelfde reeds eerder geschreven en de
kwaliteitscourant Libération nam dit artikel in afleveringen over (april 1984: ‘Jerry
Lee Lewis, le Maudit’).
Over Jerry Lee Lewis (J.L.L. of The Killer) deze maal. Omdat ik de rockse eretitel
‘de grootste smeerpijp’ reeds heb vergeven aan Gene Vincent, weet ik niet goed hoe
J.L.L. te betitelen. Zal ik hem The Killer, de moordenaar noemen? Ik doe dat op goed
gezag; J.L.L. heet sedert tijden The Killer, en deze naam lijkt recent letterlijk
bewaarheid te worden nu de mare de ronde doet dat hij zijn vijfde vrouw vermoord
zou hebben. The Killer en de vrouwen. Dat is nooit goed gegaan en het zal ook nooit
goed gaan. Een lijstje.
Dorothy Barton, J.L.L. was zestien toen hij de één jaar oudere Dorothy trouwde
op 21 februari 1952. Het huwelijk duurde iets meer dan een jaar en werd beëindigd
door J.L.L.'s inmiddels klassiek geworden wezenskenmerken: drankzucht,
gewelddadigheid en vaak optredend seksueel onvermogen.
Jane Mitcham. Trouwde op 10 september 1953 met J.L.L. en scheidde van hem in
1957. Ze bleef achter met twee zoons: Ronnie Guy en Jerry Lee Jr. Ten tijde van de
scheiding was J.L.L. tweeëntwintig jaar oud en zijn tweede, verloren bruid een jaar
jonger.
Myra Gale Brown. Zij trouwde op 12 december 1957 in Mississippi met J.L.L. Zij
was zijn nichtje en - naar men zegt - op de huwelijksdag dertien jaar oud. Sommige
bronnen menen dat zij op de huwelijksdag een jaar jonger was. Het huwelijk, dat in
het geheim gesloten werd, veroorzaakte internationale commotie. Daarom trouwde
J.L.L. tijdens een plechtigheid voor pers en pu-
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bliek nog maar een keertje met zijn jonge-meisjes-nichtje. Het hielp niets. Zij scheidde
officieel van J.L.L. op 12 mei 1971 om reden van mishandeling, drankzucht en
verwaarlozing. Vier maanden na haar scheiding trouwde Myra met de detective die
zij had ingehuurd om J.L.L.'s trouweloze gedrag te bespioneren.
Jaren Elizabeth Gunn Pate. J.L.L. trouwde met haar vijf maanden na de scheiding
van Myra. De samenwoning duurde twee weken. De echtscheiding werd acht jaar
later uitgesproken, onder andere omdat de echtelieden ‘not had cohabitated as husband
and wife since October 1971’ (aldus luidde J.L.L.'s klacht). Jaren had wat anders in
te brengen tegen J.L.L.: overspel, wreedheid, drug- en drankgebruik.
Shawn Kleinhans. Zij was J.L.L.'s vooralsnog laatste, opnieuw jonge, bruidje. Zij
werd op 24 augustus 1983 dood gevonden in het huis van The Killer. Men beschuldigt
J.L.L. nog steeds in persartikelen ervan dat hij haar met drugs, pillen of drank - zo
niet met een combinatie daarvan - om het leven heeft gebracht. De juridische perikelen
hebben nog steeds geen einde gevonden. [Na 1983 volgden er tenminste nog één
huwelijk en nòg meer commotie, B.B., 1990.]
J.L.L.

zingt door. Zijn meeslepende vertolking van het Lippman/Dee-nummer ‘Too
young [to really be in love]’ - waarvan hij de mooiste en pompendste versie in 1973
opnam, en die onder andere te vinden is op de Franse Impact-elpee Jerry Lee Lewis
uit 1977 - kan als een onbedoelde biografische bijdrage van The Killer tot de pedorock
worden beschouwd. Want jonge, zeer jonge meisjes hebben het leven en de muziek
van Jerry Lee Lewis tot een gruwelijke, angstaanjagende rock and roll-hel gemaakt.
Nick Tosches geeft in zijn biografie een hele lijst van drankmisbruik,
auto-ongelukken, kilometervreterij, wapengebruik (J.L.L.'s schietpartij op Elvis' erf
werd klassiek), contractbreuk en vechtpartijen waar men, nuchter en wel, dronken
van wordt. Een schrijver over het leven en de muziek van The Killer loopt voortdurend
het gevaar de biografie boven de muziek te stellen.
Dat risico wilde Wim de Boer in geen geval lopen. Deze ‘presi-
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dent van de Jerry Lee Lewis Fan Club' deed in maart 1983 te Eindhoven zijn
wetenschappelijke Breathless. The Jerry Lee Lewis long play album guide het licht
zien. In deze prachtige, uitputtende elpeecatalogus voert De Boer alle elpees op die
J.L.L. heeft opgenomen. Het zijn er, inclusief compilaties, bijna tweehonderd. Hoe
is het mogelijk dat een rasboef, notoire dronkaard en frequente echtbreker zo veel en vooral zoveel moois - aan de zwarte groeven heeft kunnen toevertrouwen?
Want er blijft, indien men de biografie van J.L.L. bestudeert, in dit leven nauwelijks
tijd over voor studiowerk, J.L.L. rent van de ene vechtpartij naar het andere proces.
Ligt voortdurend in hoeken van hotelkamers met geledigde whiskyflessen of doolt
gedrogeerd door holen van armoedige liefde. Geen leven om te benijden; ofschoon
er anderszins een te prijzen doorzettingsvermogen bij The Killer valt waar te nemen.
Toen hij met nummer drie, de zeer jonge Myra, getrouwd was en dit uitlekte, brak
dat zijn carrière. De Engelse pers ageerde op een dusdanige wijze tegen de zanger,
die vlak na zijn huwelijk met Myra op tournee was in Groot-Brittannië, dat concerten
geen doorgang konden vinden. De veiligheidsbeambte van een Londens hotel zag
zich zelfs genoodzaakt de paspoorten van het jonge stel te checken. 26 Mei 1958
was het echtpaar voorpaginanieuws van de Daily Mirror. Het vakblad Disc schreef:
‘They must be blameless’, waarmee het periodiek betoogde dat een popster een
onberispelijk gedrag moet vertonen, omdat hij in veel opzichten voor de jeugd een
voorbeeld is.
Jerry Lee Lewis reisde enigszins wanhopig terug naar de States. Hoewel hij zelf
verwachtte dat de zaak in zijn geboorteland wel met een sisser zou aflopen, staken
er ook daar stormen op. The Killer probeerde zijn image op te vijzelen door
aandoenlijke persfoto's de wereld in te sturen van zijn op 27 februari 1959 geboren
zoon Steve Allen. Op 22 april 1962 verdronk de kleine in een zwembad. The Killer
heeft in latere jaren Myra herhaaldelijk beschuldigd van onoplettendheid, zo niet van
verkapte moord. De kleine Steve kreeg een klein steentje op een kaal veld. Het
ontwerp was van J.L.L.: een geknield lammetje zit boven op de
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steen. Vijf dagen na de begrafenis van zijn zoon arriveerde de zanger in Londen. Hij
ging het opnieuw proberen. Op 8 mei 1962 reisde Myra eveneens naar Londen. In
Robert Palmer's Jerry Lee Lewis rocks! staat een foto die wellicht meer zegt over
J.L.L. dan over Myra. De zeventienjarige, die iets meer dan twee weken daarvoor
haar zoontje heeft verloren, draagt twee zwarte rouwstrikjes in het haar, heeft een
papieren warenhuistas en een damestasje aan de arm. Onder haar linkerarm klemt
zij een volumineuze bijbel. Regie: The Killer! Een van de eigenaardigste aspecten
van J.L.L. is immers zijn geloofsijver. Hij verwachtte van Myra, en al zijn latere
vrouwen, decente kleding, kerkgang en gebed. Terwijl hij met de duivel voortdurend
een satanische polka danste, heeft hij Myra gek gemaakt met zijn zwaarmoedig
godsgevoel. Herhaaldelijk voegde hij haar toe dat Steve Allen's dood een straf van
God was.
Valt deze man, die het liefst over pianotoetsen loopt, voortdurend zichzelf toezingt
in zijn liederen, die menige interviewer door een raam heeft geslagen, die gek is op
angstaanjagende spelletjes met revolvers, nog wel te begrijpen? Na het debâcle in
Engeland verdween J.L.L. bijna tien jaar uit de aandacht en de verkoop. Hij had slechts
enkele minieme hitjes en gaf toch niet op. In 1968 liet hij de R&R grotendeels links
liggen en verhuisde met zijn muziek naar het country and western-genre. Zo iemand
mag men toch wel een volhardende schizofreen noemen?
Met zijn vernieuwde cowboy-image is J.L.L. een groot succes, vooral in de
zuidelijke staten van de U.S.A. In Europa is hij echter vooral en nog steeds gevierd
om zijn rock 'n' roll-songs. Op Europese concerten doet hij zodoende een concessie:
een rock and roll-medley en daarna een uur cowboyliedjes (of omgedraaid). De
waarachtige R&R-vriend heeft het daar moeilijk mee; de J.L.L.-fan blijkbaar niet. De
fans van J.L.L. zijn de meest fanatieke en trouwe die ik ben tegengekomen op mijn
drie decennia durende reis door muziekland. Zij bekommeren zich niet om het feit
dat The Killer ‘Jesus is on the main line’ zingt. Ik heb daar nooit iets van begrepen.
Een goddelozer leven dan dat van J.L.L. kent de geschiedenis van de popmuziek
immers niet.
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Jaren geleden was J.L.L. voor de zoveelste maal in Nederland. Ik voerde eindeloze
telefonades met de platenmaatschappij; men zou proberen een interview te arrangeren.
De platenmaatschappij liep het vuur uit haar sloffen, maar meer dan een handdruk
zat er niet in. Na afloop van een concert in een Amsterdamse ijshal stond ik oog in
oog met de man die ik beschouw als een van de werkelijk grote rock and roll-helden.
Hij is namelijk R&R: slecht, verdorven, ruw, muzikaal en spijkerhard.
Sedert deze ontmoeting met J.L.L. is mijn beeld van hem drastisch veranderd. Ik
gaf de kleine man, gekleed in een camel jas een hand. Bijna verlegen sprak hij. Ik
vroeg hem om een interview. Jerry antwoordde dat hij geen Nederlands sprak. Daarop
reageerde ik met te zeggen dat ik wel Engels kon praten. Jerry: ‘But I don't even
speak English.’ En vervolgens werd Jerry door het management weggeleid. De
meester van rockklassiekers als ‘Great balls of fire’, ‘Breathless’ en ‘High school
confidential’ (1957-'58) had tegen mij gesproken, en mijn held leek niet vals, maar
kwetsbaar. In het volgende hoofdstuk het een en ander over de muziek van The Killer.
‘Whole lotta shakin' going on!’
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XII Een pianodompteur in leven en werken
It's called Lewis Boogie, in the Lewis way
Een willekeurige dag in 1984: op vrijdag 11 mei kreeg de televisiekijker nòg een
snippertje te zien van het Everly Brothers' Reunion Concert en daarna een aflevering
van de botsautoserie The Dukes of Hazard. Verbijsterd zal de rockvriend plotseling
Roy Orbison op zijn scherm hebben aangetroffen. Roy zong een oude wereldhit in
een ongelukkig makend decor. De zanger was uiteraard in het zwart gekleed en droeg
enkele belachelijke bijouterieën om de nek. Tot mijn verdriet zag ik dat ‘The Big
O's halspartij het aanzien had gekregen van een verkreukelde vaatdoek. Zes dagen
later zag ik voor de zoveelste maal Priscilla Beaulieu Presley haar rol van de sullige
Jenna Wade in Dallas spelen. Wat ik mij steeds afvraag als Bobby Ewing
zoenspelletjes met Jenna doet, is of Bobby beseft dat hij de vrouw kust die van haar
veertiende tot haar achtentwintigste jaar de vriendin, verloofde en ten slotte echtgenote
van King Elvis was. Zou Bobby tijdens een opnamepauze wel eens aan Priscilla
vragen: ‘Hoeveel drugs gebruikte Elvis nou eigenlijk op het laatst?’
Bovenstaande drie voorbeelden geef ik om het probleem van ‘het
werkelijkheidsgehalte in en van de muziek’ aan de orde te stellen. In de
literatuurtheorie is het een druk bestudeerd onderwerp, maar in de muziek wordt het
nagenoeg niet besproken. Houden de Everly Bros. weer ècht van elkaar? - Ze keken
mekander zo lief aan op tv. Méént Roy Orbison die liedjes nou? Om het probleem
nauwgezetter te omschrijven: mag de luisteraar enige biografische waarde ontlenen
of toekennen aan Jerry Lee Lewis' ‘Born to loose’? Het vraagstuk bij J.L.L. is iets
eenvoudiger dan bij de Stones, bij voorbeeld, J.L.L. heeft immers nauwelijks
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zelf nummers of hits van artistiek belang geschreven. Zijn mooiste en beroemdste
nummers werden door anderen gedicht en gecomponeerd. Een direct autobiografische
betekenis kunnen de composities die hij zong nauwelijks hebben. Maar welke
betekenis moeten wij toedichten aan het feit dat The Killer, gescheiden van zijn
tweede bruid en verliefd op zijn derde, Myra, in de aan het nieuwe huwelijk
voorafgaande tortelduifperiode vijftien versies van het (door twee anderen geschreven)
nummer ‘Great balls of fire’ opnam (6-8 oktober 1957)? Dit nummer, een explosie
van hartstocht, kent de regels:
You shake my nerves and you rattle my brain.
Too much love drives a man insane.
You broke my will, but what a thrill.
Goodness gracious, great balls of fire.

In 1982 publiceerde Myra Lewis haar in samenwerking met Murray Silver geschreven
gedenkschriften Great balls of fire! The true story of Jerry Lee Lewis. Het hoofdstuk
over het huwelijk draagt de titel ‘Great balls of fire’. Kortom: men zou zo
langzamerhand gaan vermoeden dat de song enige (auto)biografische betekenis heeft
voor Myra en The Killer. Indien er boven een rouwadvertentie een gedicht van een
poëet staat, mag men toch aannemen dat de betreurde man of vrouw enig gevoel zal
hebben gehad voor de geciteerde dichter?
De studie van de R&R wordt inmiddels gedwongen tot serieusheid en degelijkheid
sedert de archieven van de platenmaatschappij die bijkans de gehele vroege rock
schraagt - Sun Record Company -, werden opengegooid en uitgegeven. Werd de
liefhebber in 1984 verwend met de vijfdelige platencollectie plus documentatie
Johnny Cash and the Tennessee Two. The Sun years, in 1983 verscheen de cassette
met twaalf elpees en een wetenschappelijk verantwoord boekwerk Jerry Lee Lewis.
The Sun years (209 opnamen, met bijgeleverde informatie over orkestbezetting,
datum van opname et cetera). Een groot deel van de nummers is nooit eerder op de
plaat verschenen. In 1983 zuchtte
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heel Killers' fanship: ‘We kunnen van voren af aan beginnen.’ En dat kònden we!
Ik en de rest van ‘Killersworld’ hingen lange nachten aan de hoofdtelefoon,
beluisterden deze schatkamer van gestopte opnamen, gesprekken met bandleden,
verschillende versies en bestudeerden sessiedata. Wat de Max Morris-editie is in de
Goethe-wereld- hij gaf de werken van de jonge Goethe voor de eerste maal
tekstkritisch op een behoorlijke manier uitdat is de Sun-elpeebox voor de
Lewis-kunde.
Hoe de Killer-vriend Myra's memoires moet benaderen, ligt wat moeilijker. Myra
en haar co-auteur hebben de valse weg gekozen van het lofdicht met venijn. Myra
houdt nog steeds van Jerry, al is zij nu reeds lang van hem gescheiden èn hertrouwd,
maar vertelt ondertussen wel de gemeenste (en ongetwijfeld ware) details over hun
huwelijk. De foto waarop het gescheiden echtpaar trots staat afgebeeld naast het
enige kind dat uit hun huwelijk bleef leven, Phoebe, is Myra's wraak. Phoebe behaalde
in 1981 haar middelbare-schooldiploma en de ouders, die beiden reeds een huwelijk
verder waren, troffen elkaar weer aan weerszijden van Phoebe, die zo'n belachelijk
Amerikaans professorenpetje op het hoofd heeft. The Killer draagt een soort
wild-westkostuum en Myra (die in 1944 geboren is) heeft een grijze krullebol.
Op record 4 van de genoemde Sun-box gaat aan een heidens verliefde versie van
‘Great balls of fire’ een bij toeval opgenomen discussie tussen J.L.L. en Sun-baas
Sam Phillips vooraf. Een krankzinniger gesprek over de theologische aspecten van
de rock and roll heb ik nimmer gehoord!
Het is een grote vergissing te veronderstellen dat deze zanger en pianodompteur
religieuze aanvallen kreeg in de herfst van zijn leven. O nee! J.L.L. was vanaf het
begin van zijn carrière een godvruchtig èn echtbrekend mens tegelijk. Hij bezong
Jezus en pleegde een uur daarna een misdaad. Hij zoop zich klem, maar riep de Heer
aan. Er zit een zekere gekte in de plaatopnamen van Jerry Lee Lewis. Zijn muziek
wordt bij uitstek hypomaan, hysterisch, maar nog nèt beheerst, pianodiesel met
oerwoudgezang, pompend bijna doodgaan, de hel op aarde genoemd... Wat heeft
men allemaal niet geschreven over The Killer!
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‘Zijn grootste kracht ligt in de benadering van een song,’ stelt Peter Guralnick in
Feel like going home in blues and rock 'n' roll. Dat klopt, J.L.L. die immers
eigenhandig nauwelijks goede songs heeft geschreven, is in staat andermans lieflijke
liederen te verdiaboliseren. Van onschuldige puberpoëzie maakte hij een ontmoeting
met satan.
The Killer komt in alle boeken die er over hem geschreven zijn, zelfs in het wat
tamme Whole lotta shakin' goin' on van Robert Cain, naar voren als iemand die het
vooral moet hebben van zijn interpretatie, zijn stage-act, zijn regelrechte grofheid,
afgewisseld met sentimentele strapatsen, en zijn morbide levenswandel, welke
ingrediënten allemaal in zijn muziek vervat werden. Zijn stijl is weliswaar wat het
pianowerk betreft nogal beïnvloed door dat van Moon Mullican (1909-1967; de
uitvinder van het tweevingerig pianospel), maar Lewis heeft Mullican's honky-tonk
uitgebouwd tot hell-fire. De ‘riedels’ van Lewis, meestal uitgevoerd met elleboog
of laars, zijn grover. Zijn in wezen uiterst simpele pianogebruik lijkt nog het meest
op klavierdrummen. De accenten die Jerry geeft zijn immens zwaar aangezet en, niet
in het laatst, hij wist zich in de Sun-jaren te omringen met meer dan uitstekend
orkestpersoneel.
Scotty Moore, bij voorbeeld, een van 's werelds grote gitaarhelden, die derhalve
een plaats heeft veroverd in het compendium van John Tobler en Stuart Grundy, The
guitar greats. Ook na Lewis' val wist de bruut zich herhaaldelijk te omringen met
bekwaam personeel. Zo werd hij in het begin van de jaren zestig begeleid door Ritchie
Blackmore, die zijn sporen tevens zou verdienen bij Gene Vinent en Mike Berry.
Scotty Moore zou vooral de geschiedenis ingaan als ‘the great unsung hero of Elvis
Presley's life’ - zoals Elvis-biograaf Jerry Hopkins hem noemde. Waarmee de curieuze
relatie Elvis-Lewis ter sprake is gekomen.
J.L.L. bewonderde Elvis, maar wilde hem ook naar de kroon steken. Er was daartoe
alle kans toen Elvis in dienst ging: januari 1958. Helaas maakte J.L.L. een paar
maanden later zijn diepe, peilloos diepe val door het bekend worden van zijn al vaak
genoemde huwelijk. De haat-liefdeverhouding tussen Elvis en J.L.L. be-
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stond op 4 december 1956 nauwelijks. Toen nog zaten vier heren wat te spelen in
de Sun-studio's te Memphis. Sedert jaar en dag is deze sessie bekend als The Million
Dollar Quartet Session. De deelnemers waren Elvis, Carl Perkins - die vaker als
gitarist bij J.L.L. is te horen Johnny Cash en The Killer himself. Het gehannes rond
het op de plaat uitbrengen van deze tot de verbeelding sprekende sessie duurt nu al
meer dan een kwarteeuw. In 1978 kwam de elpee Duets. J.L.L. and friends uit. Later
bleek dat de Elvis die hierop zong een valse Elvis was. Een imitator, zogezegd.
In 1980 weer wat anders: een rommelige elpee Trio + J.L.L., Charlie Rich, Carl
Perkins and friends. In 1981 eindelijk de echte elpee: The million dollar quartet.
Maar deze langspeler bevatte het oninteressante restmateriaal van de sessies en is
het beluisteren nagenoeg niet waard. Het getob met rechten, originele en valse
opnamen zal het volgende decennium met gemak halen. ‘En de fan is de dupe,’
schrijven de fanclubbladen ontroostbaar.
Terug naar J.L.L., zijn oeuvre en de eventueel autobiografische aspecten van zijn
muziek. Voor de big bang nam de zanger zijn prachtige ‘Milk-shake mademoiselle’
op. Was het toeval dat er in dezelfde tijd een foto werd genomen van Myra met een
milkshake? Wat was er eerder: de milk-shake of Jerry's plan om dit nummer op te
nemen? De opname van de door Chuck Berry geschreven, klassieke rock-song ‘Sweet
little sixteen’ vond plaats op 5 juni 1962. Zong de gekwelde Killer zijn vrouwtje toe?
(Myra was inmiddels zeventien, maar Chuck Berry had nu eenmaal ‘sixteen’
geschreven.) De 5 juni 1962-versie van dit nummer is een van de laatste hoogtepunten
des zangers vroege rockcarrière, die toen eigenlijk, zoals de lezer weet, voorbij was.
Maar wat een prachtige uitvoering! The Killer zingt temerig, de basgitaar van J.W.
Brown rolt het nummer binnen en ondersteunt de song basaal. De schitterende vondst
op dit nummer is een schrijnend orgeltje, bediend door Shirley Sisk, dat wordt
overspeeld door de pianomartelingen van Lewis.
Toen Jerry in zijn latere jaren zou terugkeren naar het country and western-idioom,
nam hij bijna geen nieuwe R & R-num-
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mers meer op. Ondanks dat was hij wel in staat enkele prachtige versies van eerder
opgenomen songs te vervaardigen. Bij voorbeeld het al eerder genoemde ‘Too young’
dat hij naar de toppen van de rock-ladder zong, nadat het een jaar eerder door
kwijlebabbeltje Donny Osmond in de Engelse en Amerikaanse hitparade was gekwijld
(1972; zie Stephen Nugent e.a. Rock File 3, p. 192).
Er zijn méér redenen om aan te nemen dat de songkeuze van J.L.L. door zijn treurige
levensgang werd bepaald. Myra's memoires leggen daar herhaaldelijk getuigenis van
af. De vraag dringt zich nogmaals op hoe de lezer deze memoires heeft te beschouwen.
Heeft hij hier te doen met een roddelzuchtig broddelwerk of een serieuze studie van
een rock and roll-leven? Ik meen uiteindelijk het laatste. Co-writer Murray Silver
heeft de research voor het boek gedaan en de gehele Lewis-familie (minus The Killer)
gesproken. Voorts - en dat is heel wat in Amerika - is de uiteindelijk in druk
verschenen versie niet door J.L.L. gerechtelijk aangevochten. Een waarachtig ‘R&R
Life’! Dat geeft Myra in haar boek. In voor- en (vooral) tegenspoed, maar... rock
and roll was here to stay! De zanger haalt zijn lid uit de broek, schrijft Myra; op dat
moment speelt ze zelf nog met een poppenhuis (‘Sexy ways’, 1972). Myra krijgt
haar eerste huwelijksles van Jerry: raak nooit met je lijf een andere man dan mij aan,
ook niet als je naast een lid van mijn band in de auto zit (‘Shame on you’, 1957).
Een Killers-leven: hij slaat uit jaloezie - zonder enige reden overigens - Myra tegen
de grond en schrijft haar vervolgens een briefje uit Waikiki, Hawaï, waarin hij
overloopt van spijt. Myra is zo vriendelijk het integraal in haar bitterzoete boekwerk
te citeren. Februari 1958 pent de op 29 september 1935 te Ferriday, Louisiana geboren
zanger aan zijn vrouw: ‘My dearest dearest dearest Darling, [...]. Darling I sure do
miss you [...]. Oh Myra I love you with all my heart [...]. Baby [sic] we're going to
have such a beautiful life together, we're going to be so happy too [...]. May God
watch over you, pray for me, your husband, Jerry Lee Lewis.’
Het liep dus allemaal anders af. Chaos. Zelfs in de literatuur omtrent The Killer
en al zijn vrouwen bestaat uitermate veel on-
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duidelijkheid. Elke datum kan vervangen worden door een andere. Een kenner van
J.L.L.'s leven wordt vanzelf een specialist op het bizarre terrein van het veelsoortige
Amerikaanse echtscheidingsrecht. Wat bigamie is in de ene staat, heet ontrouw in
een aangrenzende staat. Het kleine, timide mannetje dat ik ooit in Amsterdam een
hand gaf, stond èn garant voor een wereld van rock and roll-misdaad, van intens
vrome adviezen èn van een muzikaal vermogen dat monumentaal moet worden
genoemd. Twee regels uit een zelfgeschreven nummer (1957):
It's called Lewis Boogie, in the Lewis way.
I'm gonna do my little boogie woogie everyday.

De killer en de heer (voorjaar 1987)
‘We reden op die motorfiets naar de kerk en terug. Het was een verdomde machine!
Jimmy en ik reden er eens mee op een stelletje koeien in, shit! We sloegen tien keer
over de kop; ik rolde de ene kant op, Jimmy de andere, maar Jimmy had natuurlijk
weer niks,’ citeert Robert Palmer in Jerry Lee Lewis rocks! (1981) Jerry Lee Lewis.
Met ‘Jimmy’ wordt bedoeld Jimmy Swaggert, Lewis' neefje dat zo overtuigend in
het nieuws kwam als perverse televisiedominee. Dat Swaggert nu pas door de mand
is gevallen, verbaast mij want wie als jeugdvriend en neefje Jerry Lee Lewis heeft
gehad, heeft bij voorbaat een abonnement op de hel.
De belangrijkste bronnen tot het leven en geloven van J.L.L. zijn, buiten het
bovengenoemde boek, Myra Lewis-Brown's memoires Great balls of fire! The true
story of Jerry Lee Lewis (1982) en Nick Tosches' Hellfire. The Jerry Lee Lewis story
(1982). In het algemeen wordt aangenomen dat, ondanks het feit dat J.L.L. zich zelf
nog steeds als diepgelovig beschouwd, neefje Jimmy toch geen blijvende invloed op
de rocker heeft kunnen uitoefenen. Terwijl Jimmy immers steeds fanatieker de
huwelijkse trouw en de zuiverheid predikte, werd de nu tweeënvijftigjarige J.L.L. een
steeds grotere boef.
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Jimmy was al vroeg geloofsijverig. Hij vertelde, volgens Tosches, J.L.L. over God
en Zijn voordelen toen ze, met nog een ander neefje, in de zomer van 1943 talloze
fietstochten maakten. Na afloop bezochten ze graag de bioscoop, maar Jimmy ging
bijna nooit mee omdat hij films zondig vond. Jimmy meende dat films aanzetten tot
lichtzinnig gedrag. Dat was natuurlijk overdreven, want de films die in de Tweede
Wereldoorlog in Ferriday, Louisiana, werden vertoond, waren buitengewoon preuts
en uitgesproken aseksueel.
J.L.L. en Jimmy gingen samen op pianoles. Myra Lewis-Brown schrijft over die
periode: ‘Jimmy was beleefd en oplettend, J.L.L. het tegenovergestelde. Jimmy speelde
gewoon, maar J.L.L. had de neiging in ieder pianostukje leven te pompen. Of het nou
een wals, een toonladder of een kerstliedje was.’ Toen de oorlog ten einde liep,
gebeurde er volgens Myra Lewis-Brown het volgende: ‘Jimmy en J.L.L. groeiden uit
elkaar. Jimmy werd een serieuze student en ging trouw twee keer per week naar de
kerk. Hij deed niet meer mee aan de nachtelijke uitspattingen en voerde als excuus
aan dat hij zijn huiswerk moest maken of dat hun eerdere avonturen het daglicht
eigenlijk niet hadden kunnen verdragen [...] Jimmy deed verschillende pogingen zijn
neef op het rechte pad te brengen en J.L.L. ging wel eens mee naar de kerk, maar liet
het eindelijk toch afweten. Jimmy drong te fanatiek aan op de bekering en verlossing
van zijn neef.’
Het laatste zinnetje heb ik cursief geschreven omdat het het
Swaggert/Lewis-complex zo raak weergeeft. Jimmy drong zo hard op de bekering
van zijn neef aan en werkte zo gedurig aan zijn eigen godsvrucht dat Jerry uit reactie
steeds gemener werd; hij begon zijn neef een slijmbal te vinden. Als reactie dáár
weer op omarmde Jimmy zijn eigen geloof steeds inniger. In de jaren zeventig zouden
de neefjes hun eigen massief-religieuze weg gaan. Jimmy Swaggert werd de meest
fanatieke en de rechtzinnigste dominee ter wereld, maar zou ondertussen - zoals in
februari 1988 bekend werd - in het geniep pornografie beloeren en hoeren sadistische
spelletjes voor hem laten spelen. Jerry Lee Lewis ging een iets andere weg op: hij
mishandelde minstens
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één vrouw tot de dood erop volgde en sloeg menige interviewer of hotelkamer, wel
of niet onder invloed van de drank, in elkaar. Toch bleef J.L.L. van zijn vroomheid
getuigen.
Zelfs grammofoonplaten begon hij te ontsieren met religieuze gospels en menig
concert dat hij gaf werd uitsluitend gevuld met zacht-rockende gospels; ik heb het
helaas zelf vaak genoeg aan moeten horen. Een voorbeeld: in 1986 werd er ter
gelegenheid van J.L.L.'s dertigjarig artiestenjubileum een plaat uitgebracht waarop
weliswaar enkele moderne versies van zijn rockklassiekers stonden, maar helaas ook
gruwelijke liederen als ‘Speak a little louder to us Jesus’ (een eigen compositie) en
Why me, Lord?’.
Op beide gezongen vragen heb ik voor J.L.L. een antwoord: Jezus heeft al hard
geschreeuwd tegen jou via je neefje. En waarom jíj juist de klos moest zijn? Dáárvoor
moet je ook bij je neefje wezen. Kortom: twee neefjes uit een betrekkelijk asociaal
milieu gingen aan God kapot. Jimmy Swaggert viel onlangs diep; Jerry Lee Lewis
al veel eerder. Van J.L.L. zullen echter ten eeuwigen dage ‘Whole lotta shakin' goin'
on’, ‘Great balls of fire’ en ‘High school confidential’ overblijven. Van Jimmy
waarschijnlijk niets, helemaal niets.

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

140

XIII Bo Diddley en het verkeerde paard
Downtown in Haarlem
Mijn reisgenoot gaf de voorkeur aan The Cure. Ik aan die ander. We reden uiteindelijk
naar Utrecht om dat, onmiskenbaar, prachtige en droeve straaljagergeluid van The
Cure aan te horen. Maar het concert ging niet door. De materiaalwagen van de band
was verongelukt. Dus kon ik alsnog mijn zin krijgen. We raceten van Utrecht naar
Haarlem, waar hij zou optreden. Eindelijk vonden we Het Patronaat. Een treurig
zaaltje aan de Zijlweg, bevolkt door meisjes in kokerrokjes, Hell's Angels, rockers
aprèsla-lettre, vrouwen in haute-couture en jongens met een collectie Hema-juwelen
in het oor. Bier, fusten bier werden naar binnen geklokt. Eerst begon zijn orkest te
spelen. Daarna een pauze, en ten slotte de man die een gitaargeluid heeft dat uniek
is en doven tot horenden schijnt te kunnen maken.
Howard Elson citeert in zijn Early rockers de journalist Fred Stuckey: ‘The
down-home unpretentious excitement of his sound is what rock 'n roll has always
been about.’ Sue Weiner en Lisa Howard zijn niet minder complimenteus (The Rolling
Stones A to Z): ‘De man die de beat uitvond en een eeuwige held van de Amerikaanse
rock en de Rolling Stones.’ In The Rolling Stone encyclopedia of rock and roll staat
de schitterendste lofrede op deze man met het boksersfiguur: ‘His syncopated
“hambone” beat-CHINK-a-CHINK-a-CHINK, a-CHINK-CINNK-is a cornerstone of rock
& roll songs.’ Wij hebben dus blijkbaar te doen met de uitvinder van de R&R. Maar
dat diploma zeiden ook Bill Haley, Muddy Waters en Sonny Boy Williamson op zak
te hebben.
En dan zijn er nog de artiesten, de rocktheoretici en de journalisten die een tiental
anderen tot de werkelijke uitvinder(s) be-

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

141
stempelden. Het heeft nauwelijks zin om mezelf in het oervaderdispuut te storten.
In 1976 stelden Jim Pewter en Rick Donovan een soort discussie-elpee samen, waarop
alle mogelijke zwarten van het eerste uur vertegenwoordigd zijn. Na beluistering
van deze elpee, America's musical roots, raakt men in twijfel; misschien is John Lee
Hooker, Howlin' Wolf of Chuck Berry toch de eigenlijke uitvinder...
De man, met donkere bril, hoedje op het hoofd en gitaar in oblong formaat voor
de buik, die in Haarlem stond te spelen, behoort zonder twijfel toegelaten te worden
tot een der hoge treden van het rockse erepodium. Natuurlijk, zijn gitaargeluid is wat
monotoon en doet het op de zwarte groeven een stuk minder dan op de bühne. De
(zelfgeschreven) teksten zijn van geen enkel belang, zijn stage-act is wat oubollig
en zijn oeuvre enigszins beperkt. Maar als hij spéélt, dan draait de rookmachine op
een ongekende wijze. Genadeloze nummers van minstens een kwartier lang, een
orkest met een plukkende bas, een bombarderend slagwerk en een saxofoon als een
opgeblazen mondharmonika. Hij speelt tot één uur in de nacht de snaren van zijn
gitaar. Een blond meisje krijgt een gebroken snaar ten geschenke. Later zijn plectrum
en als beloning verwerft hij zich uiteindelijk het meisje. De blondine springt het
podium op en verdwijnt met hem. De vriend van het meisje zegt sportief: ‘Ik gun
het haar wel.’
Gedurende een tournee in Holland, zomer 1982, heeft hij zich (gelet op een
interview in Haagse Post van 12 juni 1982) wat ingetogener gedragen. Hij was toen
in het gezelschap van vrouw en dochters. Vandaar. Als de zwarte man, met de lippen
die voortdurend ironie verraden, speelt, dan gebeurt er iets. Een nieuwerwetse band
als The Cure schept per definitie afstand en begrotelijke droefheid. Otha Ellas (ook
wel gespeld als ‘Ellis’) Bates speelde op 29 en 30 mei 1984 in een hol van bijna
sferische ontucht niet alleen de snaren van zijn gitaar, maar ook de sterren van de
hemel. Toch waren er slechts honderd, misschien honderdvijftig mensen van de
partij. Wat een vreselijk lot voor een zanger/gitarist die de gedegendste basis heeft
gelegd voor het beatgeluid en zonder wie de jammerplankerigheid van Jimi Hen-
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drix niet bestaan zou hebben. Zijn artiestennaam: Ellas McDaniel, alias Bo Diddley!
Otha Ellas Bates werd op 30 december 1928 geboren in McComb, Mississippi. Zijn
ouders waren arm, en het was eigenlijk een geluk dat hij werd geadopteerd door de
familie McDaniel, nadat vader Bates overleden was. Op zestienjarige leeftijd nam
Bo (zoals ik hem kortheidshalve zal noemen) als een soort pseudoniem - hij schrijft
nog steeds composities onder die naam - McDaniel aan en verhuisde met zijn
pleegouders naar Chicago. Zijn pleegouders waren in betrekkelijk goeden doen,
waardoor Bo vioolles kon krijgen en tot zijn achttiende schoolging, hetgeen een
uitzondering was voor een negerjongen in de v.s. van de jaren dertig.
Al op jonge leeftijd werd hij door vriendjes Bo Diddley genoemd. Deze bijnaam
heeft een wat ongunstige betekenis. Men bedoelt er een schobbejak, baliekluiver of
dikzak mee. Ten overvloede: een ‘bo diddley’ (alsof zijn vriendjes het al wisten!) is
een uit Afrika stammende, eensnarige gitaar. Hij raakte onder invloed van de ook
naar Chicago verhuisde Muddy Waters (McKinley Morganfield, 1915-1983). Bo
speelde met toenemend succes in clubs en kwam in de Chess Studio terecht. Wat de
Sun Studio voor de R&R in Memphis betekende, dat was Chess Studio in Chicago.
Omstreeks juli 1955 nam Bo zijn eerste single op. Beide songs op de single deden
het goed: zowel ‘I'm a man’ als ‘Bo Diddley’ werden een redelijk succes. Bo leerde
bij Chess al spoedig Chuck Berry kennen en speelde onder andere op Berry's befaamde
‘Memphis’ mee. De plaatgeschiedenis van Bo wordt al spoedig saai. Men kan haar
nalezen in het hoofdstuk ‘The Diddley daddy’, afgedrukt in Stuart Colman's They
kept on rockin'. Grote hits heeft Bo in zijn lange muzikale leven nooit gehad. In 1959
had hij zijn voornaamste hit met ‘Say man’, gevolgd in 1962 door een kleiner succes
met het niet door hemzelf geschreven ‘You can't judge a book by its cover’.
Bo toert sedert de jaren zestig in relatieve armoede over de wereld. Zaaltjes zoals
Het Patronaat in Haarlem zijn meer regel dan
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uitzondering. Dat hij mocht optreden op zoiets als een van de Lochem-festivals, komt
en kwam niet al te vaak voor in het leven van deze artiest van een voortreffelijke
maar tweede R&R-rang. Waarmee ik mij, ongewild, toch stort in de oervaderlijke
discussie. Het moet maar. Het eerder opgevoerde citaat van Weiner en Howard dat
Bo de beat uitvond is juist. Een oervaderlijke rang bekleedt Bo in de R&R echter niet.
Bo zegt over ‘I'm a man’ in het Haagse Post-vraaggesprek: ‘Dat is een heel onschuldig
liedje. Muddy Waters had “I'm a king bee” geschreven en als reactie maakte ik een
nummer waarin ik eigenlijk zei “wat een onzin. Ik ben geen dar, ik ben gewoon een
vent”.’
Of de interviewer even niet oplette of dat Bo zijn geheugen kwijt was, laat ik in
het midden, maar ‘I am a king bee’ werd geschreven door James Moore (Slim Harpo)
en voor het eerst beroemd gezongen door de Rolling Stones. Daarnaast is Bo's ‘I'm
a man’ een schaamteloze kopie van het Moore-nummer en qua uitvoering een
naäperijtje ten koste van zijn leermeester Waters. Dat andere nummer, ‘Bo Diddley’,
was het eerste bewijs van Bo's zelfvergrotend ego. Gedurende zijn hele carrière zou
Bo nummers opnemen waarin hij zichzelf bezong. Op zijn beste (dubbel) elpee Got
my own bag of tricks (1971) staan: ‘Bo Diddley’, ‘Diddley daddy’, ‘Hey Bo Diddley’,
‘Story of Bo Diddley’, ‘Bo's blues’ en ‘Bo Diddley is loose’. Van bescheidenheid
kan dus geen sprake zijn. Op het podium is Bo evenmin bescheiden. Hij roept te
vaak dat hij de vader of de uitvinder van de R&R is en in interviews neemt hij
herhaaldelijk in de mond dat hij haar ‘originator’ is. Het is niet waar; het is eenvoudig
onjuist. Bill Haley - een geval apart - heeft eerder recht op die eretitel. Enkele jaren
voor de eerste plaatopname van Bo zong hij werkelijk originele en heel rudimentaire
rock. Voorts komen vele zwarte artiesten eerder in aanmerking voor de bokaal dan
Bo. Vooral Chuck Berry en zeker Muddy Waters. Deze laatste is misschien wel de
enige èchte aarts- en oervader; hij heeft in ieder geval aan de basis van het Bo-geluid
gestaan. Waarmee ik de oervaderdiscussie, die ik blijkbaar toch niet naast mij neer
kan leggen, voorlopig besluit. Hoewel...

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

144
Bo is een groot gitarist, maar geen geniaal performer. Hij wordt derhalve niet als
stage-act opgevoerd in Tobler/Grundy's The guitar greats en slechts zijdelings in
Chris Charlesworth's A-Z of rock guitarists. In dit laatste naslagwerk staat dat ‘zijn
beat later klakkeloos werd overgenomen door Buddy Holly in zijn “Not fade away”,
dat later door de Stones gecovered werd’. Ware woorden! Bo's gitaargeluid drong
pas laat tot de R&R door en zou pas ècht opnieuw gestalte krijgen in de beatmuziek.
Weliswaar was deze beatmuziek begin jaren zestig zeer in de mode, 144 maar zij
was, hoe fantastisch mooi ook, géén nieuwe vinding. Met welke opmerking Bo's
belang voor de tweede Rock-Welle (‘de beatmuziek’) is vastgelegd. Een importantie
die door de beatmeesters van de eerste helft van de jaren zestig, de Animals, op
unieke wijze werd vastgelegd in het nummer ‘Story of Bo Diddley’.
Een tweederangsrocker die de muziek van de jaren zestig beïnvloed heeft; ik zou
er tevreden mee zijn. Bo niet. Hij wil niets anders dan de uitvinder van de R&R zijn.
Bo heeft echter een andere verdienste. Hij bepaalde zeer lang het geluid van de Stones
(zij namen onder andere zijn ‘Mona’ - onder de titel ‘I need you baby’ - op, en gingen
samen met Bo op tournee), de sound van The Band en hij was de man die Quicksilver
Messenger Service de langspeler Happy trails (1969) ingaf. Deze ondergewaardeerde,
maar in zekere opzichten uitermate belangrijke elpee, met versies van Bo's ‘Who do
you love’, ‘Mona’ en de Bo-pastiches ‘When you love’, ‘Where you love’, ‘How
you love’ en ‘Which do you love’, is een aubade van de sixties aan Bo Diddley.
In strikte zin is Bo zelfs geen groot gitarist. Eigenlijk verliest hij zich te vaak in
spelletjes. Deze speelsigheidjes bouwde Jimi Hendrix uit tot iets virtuoos. De
regenererende gitaar (het gepiep), het trommelen op de snaren en de metaalklank
(ontstaan uit Bo's eigen gitaarbouwexperimenten) zijn echter zonder twijfel vondsten
van Bo Diddley zèlf. Dat Bo dus mede aan de basis heeft mogen staan van een hele
beatgeneratie - ook The Who zou zonder hem ondenkbaar zijn - is een prestatie
waarvoor men deze logge, ongeveer honderdvijftig kilo wegende man dankbaar
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moet zijn. Een opmerking van Roel Bentz van den Berg in NRC Handelsblad (1 juni
1984): ‘Bo schrijft in bijna elk nummer de geschiedenis van de rock 'n' roll naar zich
toe,’ acht ik zeldzaam juist geformuleerd.
Bo is tot op de dag van vandaag in staat de R&R semi-postuum op te eisen. Holly
is dood. Lewis country. Elvis gestorven. Cash gelovig. Enzovoort. Waarachtige rock
and roll op de podia der wereld is zeldzaam. Bo geeft haar nog steeds. IJdel, met
armoede op de loer, gespeeld op een gitaar die van ellende bijna uit elkaar valt en
toch speelt de oude man haar onbekommerd met een drive die bewondering afdwingt.
Dit zei Bo op die meinacht in Haarlem: ‘Jullie denken dat die ouwe Bo Diddley het
niet meer kan. Vergeet het maar. Als Bo zin krijgt, dan speelt hij jullie kapot.’ Bo
speelde een Haarlems hol kapot. De andere Boudewijn) stond te rocken. De oude
neger verwierf zich een blond meisje. De andere Bo ging eenzaam en alleen naar
huis, maar met een hart vol rock and roll. Hij vindt de elpee van Bo Diddley Two
great guitars (1964) niet zo best. Hij is het wel eens met Robert Christgau's
neerbuigende geschrijf over Bo in Christgau's Rock albums guide of the 70s, maar
hij voelt iedere dag dat Bo Diddley een subliem slippendrager van ‘La pensée du
rock’ bleef en zal blijven. Weinigen doen hem dat na.

The story of Bo Diddley
Een rockhistorisch lied van Eric Burdon en Ellas McDaniel, opgenomen
door The Animals in 1965
‘Now listen here's the story of Bo Diddley, the rock and roll scene in general.
Bo Diddley was born as Ellas McDaniel in a place called Magoon, Mississippi,
about 1926.
He moved to Chicago about 1938, where his name was eventually changed to Bo
Diddley.
He practized a guitar, every day and sometimes into the night, 'till his pappa's hair
began to turn white.
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His pa said: “Son, listen here, I know, you can stay, but uh, that guitar just got to
go.” So he pulled his hair down over his eyes, he headed on out for them western
skies. I think Bob Dylan said that. He hit New York City. He begins to plead the ball
and the hall, good scene there, everybody rake.
One day, one night, came a Cadillac, four hitlights, came a man with a big long,
fat sigar. He said: “Come here son, I'm gonna make you a star.”
Bo Diddley said: “Well, what's in it for me?”
The man said: “Uh, shut your mouth son, play your guitar, you just wait and see!”
Well, Bo made it, he made it real big. And so did the rest of the rock and roll scene
along with him. And the white guy called Johnny Otis took Bo Diddley's rhythm.
He changed it into a handjive, and it went like this:
“In a little country town one day,
a little old country band began to play,
had two guitars and a beat of saxophone,
when the drummer said: ‘Hell those cats begin to roll’.
Oh baby, oo wi oh oh,
oh la la that rock and roll,
you here me
Oo wi oh oh,
oo la la that rock and roll.”

Then the us music scene those big changes made to the circumstances beyond our
control, such as payola, the rock and roll scene died after two years of solid rock. He
got this, like uh,
‘Take good care of my baby,
please don't ever make her blue.”

And so far. About uh, one year later, in a place called Liverpool in England, a four
young guys with marked haircuts begin to sing stuff, like uh:
“It's been a hard days night, and I've been working like a dog.” And so on.
A place called Richmond in Surrey, way down in the Deep South, you got guys
there with long hair down a back scene:
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“I wanna be your lover baby, I wanna be your man, yeah.”
And all that jazz.
While we've been doing this number, Bo Diddley called quite some time now. Bo
Diddley visited this country, last year, while we were playing in the Club A go go
in Newcastle, our home town, and the door was open one night, and to our surprise,
walked in the man himself: Bo Diddley. Along with him was, uh, Jerome Green, his
marocco man, and the Duchess, his gorgeous sister.
And we're doin' uh, we're doin' this number, along with them came Rolling Stones,
and The Mersey Beats and stand around digging it, and while I heard Bo Diddley
talking, he turned around to Jerome Green. He said: “Hey Jerome, what do you
thinking these guys are doin' with our material?”
Jerome said: “Uh, where's the bar, man, please show me to the bar.” He turned
around to the Duchess and he said: “Hey Duch', what do you thinking these young
guys are doin' with our material?”
She said: “Uh, I don't know, I only came across here to see the Changing of the
Guards and all that gang.”
Bo Diddley looked over me and he said, uh, with half closed eyes and a smile, he
said: “Man”, took of his glasses, he said: “Man, that show is the biggest load of
rubbish ever heard in my life!”
Hey, Bo Diddley; hey, Bo Diddley.
Hey, Bo Diddley; hey, Bo Diddley,
yeah, Bo Diddley,
hey, Bo Diddley,
oh, Bo Diddley,
yeah, Bo Diddley,
yeah, Bo Diddley,
yeah, Bo Diddley,
oh, Bo Diddley,
yeah, Bo Diddley.’
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XIV Muddy Waters in memoriam (1915-1983)
‘Ik zwierf altijd rond en dat is waarom ik die song “Rolling Stone” schreef. Dat is
precies wat ik was: een rollende steen,’ vertelde Muddy Waters eens aan een
Amerikaanse journalist. 30 April 1983 stierf de in 1915 als McKinley Morganfield
geboren zanger en componist te Chicago. Het zal wel geen toeval zijn dat zijn
geboorteplaatsje Rolling Fork heette. Met Muddy Waters is een van de invloedrijkste
musici van deze eeuw heengegaan. De paar keer dat ik met hem heb mogen praten
maakte hij steeds een bijzonder vriendelijke en openhartige indruk. Zijn kennis van
de Amerikaanse blues was zeer omvangrijk.
Waters was de muzikale erfgenaam van grote namen als Son House en Willie
Brown. Hij stond oorspronkelijk dan ook in de traditie van de countryblues. Als
zodanig werd hij aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gevraagd om voor het
muziekarchief van de Amerikaanse Library of Congress opnamen te maken. Daarmee
werd een stukje neger- en slavencultuur, voor zover overgeleverd in de bluesmuziek,
vastgelegd. Pas in 1946 maakt hij voor het eerst commerciële platen. In de jaren
vijftig stijgt zijn roem en hoewel hij nooit echte hits heeft gehad, werd hij al spoedig
gerekend tot de grootste bluesartiest van zijn tijd. Niet in het minst omdat hij een
groot aantal klassiekers schreef èn zong als ‘Baby please don't go’ (in 1965 een
immense hit voor de groep Them), ‘Got my mojo working’ (dat bijna iedereen na
hem heeft opgenomen) en ‘Hoochie Coochie man’.
In 1960 werd Waters gevraagd voor het Newport Jazz Festival. Waters speelde
als laatste op het festival dat vooral gekenmerkt werd door rellen die werden
veroorzaakt door tienduizend dron-
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ken teenagers, door traangas en een optreden van Waters dat - ook op de plaat - een
hoogtepunt van zowel festival als muzikant kan worden genoemd. De rauwe stem
van Waters en de elektrische versterking (die vóór Waters in de blues niet voorkwam)
maakten ook in Engeland veel indruk. Toen Waters voor het eerst naar Engeland
ging ‘was ik te luid voor het Engelse publiek maar... ik opende hun ogen’, zoals hij
zelf zei. In 1962 kwam hij voor de tweede keer naar Engeland. Waters over dat
bezoek: ‘Ik ging naar een club en ze speelden daar zo hard, man, dat ik weg moest.
Mijn oren brandden!’
In de vroege jaren zestig was zijn ster een weinig aan het dalen in Amerika maar
in Engeland sloeg hij inderdaad in op een wijze die de richting van de beat- en later
popmuziek definitief zou vastleggen. Het metalen geluid, de ruwe stembehandeling,
de slepende en zingende gitaren - dat heeft de popmuziek allemaal aan Waters te
danken. In het najaar 1962 zaten Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones op een
huurflatje in Chelsea te luisteren naar een plaat van Waters. Na het nummer ‘Rolling
Stone’ te hebben gehoord besloten de drie jongens hun nieuwe band ‘The Rolling
Stones’ te noemen. Reeds in hun autobiografie uit 1965 (Our own story by The Rolling
Stones) maakt Jagger gewag van zijn grote bewondering voor Waters. Later zouden
de Stones Muddy herhaaldelijk in Amerika bezoeken en jamsessions met hem maken
die tot nu toe nooit op een grammofoonplaat zijn verschenen.
Na het midden van de jaren zestig heeft Waters weinig nieuws aan zijn oeuvre
toegevoegd. Wel bleef hij optreden, de laatste jaren bij voorbeeld vaak in Duitsland.
Zijn discografie bestrijkt zevenendertig jaar. In al die jaren heeft hij ieder nummer
vele malen, in een steeds andere uitvoering, opgenomen. Zo bestaat er een schitterende
bloemlezing van zijn uitvoeringen van ‘I'm a kingbee’ (dat ook door de Stones werd
opgenomen).
Waters heeft zijn leven lang musici opgeleid. Johnny Winter maakte onder andere
enkele elpees met hem. Een van zijn prachtigste langspelers is Woodstock die hij
opnam toen hij zestig was. Op deze elpee wordt hij begeleid door een grote crew.
Als drum-
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mer treedt op Levon Helm die een grote naam had gemaakt in Amerika's superband
The Band. Op deze plaat kwamen Waters' slepende bluesgang en stem tot volle
rijpheid. Een ongelooflijk massieve en zware langspeler die geheel is volgelopen
met Waters' stem en gitaar. Waters' versies van ‘Caledonia’ en ‘Kansas City zijn op
deze plaat monumenten geworden van heavy, bijna draderige blues waarin de
melancholie, die deze muziek zo kenmerkt, optimaal tot haar recht komt.
Waters kon daar in de pauzes van zijn concerten enthousiast over spreken. Een
rappe prater was hij echter niet. Hij wilde altijd alleen maar spelen. Hij zei dan tegen
mij: ‘Heb je zo genoeg, kid? Dan ga ik maar weer eens het podium op.’ Hij liep een
beetje stram en begon met een krukkig dansje. Opa deed de blues! En iedere keer
was ik na vijf minuten al aangedaan door dat eerlijke geluid. Waters kon niks liegen.
Hij heeft nauwelijks concessies gedaan aan de commercie en daarom is hij ook nooit
miljonair geworden. Zelf zei hij het een keer zó: ‘Wanneer ik de blues zing, wanneer
ik de echte blues zing, dan zing ik wat ik voel. Misschien lachen sommige mensen
daarom, misschien praat ik wel niet zo goed en word ik niet begrepen... maar, wanneer
ik de blues zing dan komt die uit mijn hart.’ Na ieder optreden was Waters dan ook
uitgeput. Hij bedankte eerst zijn bandleden en groette daarna, bezweet, een beetje
ongelukkig het publiek in de zaal.
Waters heeft nooit helemaal kunnen begrijpen waarom hij de aartsvader is
geworden van de moderne Europese rockmuziek. ‘Ik begrijp het niet,’ zei hij een
keer tegen mij. ‘Ik zing over armoe en eigenlijk heel gewone dingen. Wat moeten
jullie daar nu mee in Europa?’ Ik heb geantwoord dat hij ons in Europa waarschijnlijk
een beetje wijsheid leerde. Hij geloofde mij niet maar zei: ‘Dat is lief van je, kid.’
‘Born with nothing’ is een van zijn mooiste songs. Hij droeg altijd schreeuwerige
en angstvallig afgeleefde, ouderwetse overhemden waarvan de kraag ver openstond.
Hij vond die overhemden gewoon mooi.
Het mooiste detail dat betrekking heeft op Waters' muzikale bestaan, lijkt de
ontmoeting tussen de twee Stones-reuzen Keith
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Richards en Mick Jagger. Zij spraken elkaar voor het eerst toen Jagger een ijsje
verkocht aan Richards. De tweede maal dat zij elkaar spraken droeg Jagger onder
zijn arm een plaat van Muddy Waters. Richards zag wel wat in die muziek, nodigde
Jagger uit voor een kop thee en zo werd de geschiedenis van de popmuziek bepaald.
Door een plaat van Muddy Waters; men vraagt zich af welke opname het is geweest!
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XV De verkeerde man op het juiste moment: Bill Haley
Deerniswekkende covers van een zwervende jodelaar
Last night I was dreaming,
dreamed about the H-bomb.

Dit zijn de eerste regels van het nummer ‘Thirteen women [and only one man in
town]’, dat Bill Haley op 12 april 1954 zong in de Pythian Temple Studio te New
York. Het nummer werd geschreven door Dickie Thompson en gaat over een door
de bom verwoeste stad waar alle mannen, op één na, dood zijn. Vrouwen hadden
volgens de tekstschrijver blijkbaar een grotere overlevingskans: er bleven er dertien
over. De enige man gaat daar, in deze bizarre song, mee aan de zwier. De atoomoorlog
als basis voor een vrolijk liedje. Ook Wanda Jackson kwam, in 1960, aanzetten met
het atomic-rocknummer ‘Fujiyama mama’. De kijker en luisteraar die de rolprent
Atomic café heeft gezien, heeft er nog meer gehoord. ‘Thirteen women’ kreeg in
deze film een plaatsje.
Het nummer zou misschien in de vergetelheid zijn geraakt wanneer het niet de
B-kant was van een song die van Bill Haley, totdat de wereld voorgoed is
stukgebombardeerd, een stukje blijvende geschiedenis heeft gemaakt. Het was ‘Rock
around the clock’, waarvan tot nu toe zo'n dertig miljoen exemplaren zijn verkocht.
Het was Haley's enige nummer-één hit. Behalve in Nederland. Geen mens wil het
geloven, maar het is ècht zo: in Nederland was er in 1954-'55 nog geen hitparade.
Het nummer werd in Nederland pas genoteerd in 1968 toen het in de junimaand
nummertje 27 behaalde (zie: Bouwman en Broekhuizen, Hitdossier 1958-1982).
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Verder dan deze plaat, die in 1968 opnieuw werd uitgebracht, is Haley in Nederland
niet gekomen. In Engeland heeft de song weliswaar acht keer op de hitparade gestaan,
maar slechts éénmaal als nummer één (1955: zie The Guinness book of British hit
singles 4). In Amerika zien we nagenoeg hetzelfde beeld; men raadplege Joseph
Murrell's The book of golden discs. Concluderend kan men stellen dat Haley in
Amerika en Engeland geen groot succes is geweest. In Nederland al helemaal niet:
Anneke Grönloh heeft vier topnoteringen gehad. Rocco Granata twee en Gert
Timmerman één. (Ook de rockhistorie kent haar ondraaglijke efemeren.) Voor de
vaderlandse hitparade is Haley een soort mislukte Gert Timmerman geweest. Tot
troost van Haley kan echter worden opgemerkt dat de geniale Buddy Holly maar één
hitje in Nederland heeft gehad: een notering op de veertiende plaats, een paar jaar
na zijn dood.
Was Bill Haley een ‘one hit wonder’, zoals dat in de rockliteratuur heet? Men zou
het bijna gaan denken. Het lijkt zelfs nog erger. De moderne naslagwerken vertonen
meer en meer de neiging Haley te negeren of met de slopershamer te bewerken.
Michael Bane noemt de zanger die levenslang met de kommakuif was toegerust in
zijn White boy singin' the blues een ‘crooner’ en een imitator. In de buitengewoon
belangrijke rock and roll-memoires van Dick Clark (samen met Richard Robinson),
Rock&remember, wordt hij nagenoeg genegeerd. De rockhistoricus Peter Guralnick
heeft er herhaaldelijk blijk van gegeven dat Haley hem niet interesseert.
Maar al eerder leek het doek voor Bill Haley te vallen. Mike Jahn deed in Rock
from Elvis Presley to the Rolling Stones al een beetje lacherig over hem. In de loop
der jaren heb ik zelf nogal wat artikelen over Haley geschreven. Tijdens een
radiodiscussie heb ik eens gewag gemaakt van mijn teleurstelling in deze zanger,
die uiteindelijk toch maar een heel klein snippertje rock kan worden toegedicht
(afgedrukt in Walhalla, jaarboek). In de twee interviews met Haley, die ik elders
publiceerde, was eerder sprake van tragiek dan van muziek. De lectuur ten slotte van
zijn eerste biografie, John Swenson's Bill Haley, was een traanrijke ervaring.
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Niets geen grootheid of een meeslepend leven. Het aardse bestaan van William John
Clifton (1925-1981) was een hel. Hij vond het rock-and-rollse trucje misschien als
eerste in de grote mand met muzikale roots, maar hij kon er uiteindelijk slecht mee
uit de voeten. Hij was dom, hij zoop en eindigde zijn bestaan in krankzinnigheid. Zo
trof ik Haley ook aan op 29 oktober 1979, toen ik met hem converseerde in
Amsterdam. Uitgeblust, de tanden los in de mond, de beroemde haarkomma armoedig
gerestaureerd, en omringd door louche bandieten. Hij kwam een nauwelijks aan te
horen elpee promoten: optreden voor groot publiek deed hij niet meer. Swenson
begint zijn originele biografie met de opmerking: ‘Veel mensen denken dat Bill
Haley een (eenmalig) geval van stom geluk was [...], een one hit wonder.’
Honderdvierenzeventig bladzijden lang poogt uitgerekend de biograaf dit vooroordeel
- dat hij toch wilde ontzenuwen - nog eens extra te bewijzen.
Het pijnlijkste van het vraagstuk Bill Haley vind ik mijn eigen rol daarin. Jarenlang
heb ik hem verafgood, totdat ik beter ging weten en mij realiseerde dat ik van zijn
gigantisch oeuvre (ik bezit een dertigtal elpees; hij heeft er veel meer opgenomen)
slechts één elpee draaide: de gesimuleerde stereo-elpee op het Coral-label Greatest
hits! Daarvan bleven op den duur nog slechts twee nummers over. Uiteraard ‘Rock
around the clock’ en het schitterende ‘Skinny Minnie’. De eerste song is niet door
Haley geschreven, van de tweede is hij een van de vier co-auteurs. ‘Skinny Minnie’
leunt zwaar op de Johnny Otis-sound, dat moet ik toegeven. Indien ik Swenson moet
geloven, heeft Haley aan dit nummer niks geschreven; verantwoordelijk voor het
hele concept was de steeds als derde co-auteur genoemde Milt Gabler.
Waarom nog verder geschreven over Haley? Is het niet verstandiger zijn elpees in
een vuilniszak aan de straat te zetten? Neen: de man die voor het rocktijdperk eigenlijk
al te oud was - een rocker behoorde achttien, negentien te zijn, en Haley liep tijdens
zijn succes tegen de dertig, was weliswaar oerstom, maar in werkelijkheid een van
haar echte uitvinders. Dat wil zeggen: hij
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was de eerste blanke man die de thema's uit de blues, de rhythm and blues, de
rockabilly, country and western et cetera populair maakte in een nieuwe muziekvorm:
de R&R. Verzon Bill Haley, zoals men vaak aanneemt, ook het begrip?
Dit hoofdstuk is muzikale vadermoord, want dat is óók al niet waar. De beste
samenvatting van de taalhistorische geschiedenis van het begrip ‘rock 'n' roll’ staat
in Arnold Shaw's Dictionary of American pop/rock. In 1952 had de discjockey Alan
Freed een populaire radioshow, The moondog rock 'n' roll house party. Bill Haley
heeft altijd - Freed bestrijdend - betoogd dat hij het begrip als eerste gebruikte. Hij
verwees voortdurend naar zijn plaatopname uit 1952, ‘Rock-a-beatin' boogie’, waarin
de regels ‘Rock, rock, rock, everybody; roll, roll, roll, everybody’ voorkomen. Haley
heeft dit nummer inderdaad geschreven en opgenomen, maar Shaw verwijst, bij
voorbeeld, naar een opname van Buddy Jones uit 1939, waarin de regel ‘I love the
way you rock and roll’ voorkomt, en naar Wild Bill Moore's We're gonna rock we're
gonna roll’ (1947). Het meest waarschijnlijke is dat Haley het begrip direct gepikt
heeft van Muddy Waters, die vlak voor Haley's ‘Rock-a-beatin' boogie’ een nummer
opnam (‘All night long’), waarin de zin ‘Rock me, baby, rock me all night long...
Roll me, baby, roll your wagon wheel’ prominent voorkomt.
Dat Haley's eerste hitje ‘Rocket 88’ (1951) heette, helpt hem ook niet veel verder.
Hij had het niet zelf geschreven, en dit nummer met ‘rock’ in de titel verwees naar
een Oldsmobile-automerk. ‘Rocket 88’ bracht Haley (en zijn toenmalige
begeleidingsgroep de Saddlemen) wel tot het besef dat zij voort moesten gaan op de
muzikale route die wij nu R&R noemen. Haley's volgende hitje - wederom een cover
- was ‘Rock the joint’. De doorbraak kwam met Haley's eigenhandig geschreven
‘Crazy man, crazy’, dat echter op de radio eerst moest worden opgewarmd met een
walgelijke coverversie van Ralph Marterie. Eerlijk is eerlijk: Bill en zijn Kometen
stonden in 1953 als eersten op de Amerikaanse hitparade met een R&R-hit. Ziedaar
een zekere verdienste van hem. Hij was de eerste blanke man die met een
staatsvijandig nummerde R&R-muziek werd immers al gauw als communistische
pro-
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paganda (!), zedenverwilderend en anarchistisch beschouwd - de Billboard Pop Chart
beklom. Een jaar later mocht hij zijn roemzucht uitleven toen hij ‘Rock around the
clock’ opnam. Voor de goede orde: deze song was in 1952 reeds opgenomen door
Sunny Dae en geschreven door het duo Jimmy DeKnight (= James Myers) en Max
C. Freedman. Dat het nummer op Haley-platen aan alle mogelijke andere
tekstschrijvers, componisten en pseudoniemen wordt toegeschreven, laat ik passeren.
Haley's volgende hit was ‘Shake, rattle and roll’. Het was eerder gezongen door Joe
Turner (zomer 1954) en geschreven door Charles Calhoun.
Bij God! Wat is nu eigenlijk de waarachtige verdienste van Haley? Dat hij het
talent had andermans hitjes per miljoen te verkopen? Welzeker; dat is een antwoord.
Haley is in staat geweest van het nummer ‘Rock around the clock’ tientallen miljoenen
te verkopen. Terwijl - en nu dient de lezer goed op te letten - de oorspronkelijke
versie van Sunny Dae veel mooier was.
Men schreef het jaar 1952 toen Bill Haley, ex-discjockey, ex-cowboyzanger, die ooit
de artiestennaam De Zwervende Jodelaar droeg, wedde op de R&R. Hij gooide de
Saddlemen eruit en koos zich de begeleidingsgroep de Comets, die in het verloop
van zijn dertigjarige carrière voortdurend van bezetting wisselde. In 1954-'56 zou
hij dan eindelijk zijn gigantische succes behalen met ‘Rock around the clock’. Dat
het nummer meer dan een paar jaar na opname pas echt een succes werd, komt omdat
het werd gebruikt in de soundtrack van - zoals men vaak stelt - de eerste rockfilm.
Het is een wijdverbreid misverstand dat Haley in eigen persoon zong in deze film,
Blackboard jungle (1955). Niets is minder waar: tieners ziet men in de rolprent een
78-toerenplaat met ‘Rock around the clock’ kopen, dat vervolgens in de film als
achtergrondmuziek wordt gebruikt. Roel van Bambost voert met recht in zijn
Rockfilms de discussie of déze film nu wel de eerste rockfilm was. Haley heeft het
te vaak met graagte beweerd, maar als Blackboard jungle een ‘rockfilm’ is, dan
komen twee eerdere films zéker in aanmerking: The wild one (1953; met Marlon
Brando) en Rebel without a cause (1955; met James Dean). Van Bam-
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bost citeert in zijn Rockfilms ten overvloede Todd McCarthey, die aantoont dat er
vóór de oervertoning van Blackboard jungle al een andere film met rockmuziek was
gemaakt: The delinquents.
Ondertussen werd de rolprent met de Haley-muziek grotendeels afgekeurd door
burgerlijk Amerika. Dus kwam er een tweede film waarin Haley and his Comets en de Platters - in levenden lijve optraden. De film droeg uiteraard als titel Rock
around the clock (1956).
De commercie zag het goed: de Amerikaanse jeugd had films nodig waarmee zij
zich kon afzetten tegen de ouders en waarin zij zichzelf kon herkennen. En zo werd
Haley beroemd omdat producent Sam Katzman hem vroeg op te treden in een film.
Een rijtje: de R&R werd voor de grote massa ontsloten door filmproducent Katzman;
zij werd thematisch bepaald door de schrijvers van de song, DeKnight en Max C.
Freedman, en voor het eerst gezongen door Sunny (ook wel Sonny) Dae. In dit rijtje
komt Haley niet voor, maar wel Freedman die - nota bene! - in 1893 werd geboren.
Ziedaar de herschreven geschiedenis van ‘Rock around the clock’.
Waarom had Haley succes en Dae niet? Haley heeft zijn hele leven, welbeschouwd,
niet kunnen zingen. Hij had een vlakke stem die op te veel elpees valt te horen.
Haley's covers van andermans successen, onder andere te vinden op With love from
Bill Haley (1969; hierop een misplaatste versie van Boone's ‘Love letters in the sand’)
en Rock around the country (1976), zijn deerniswekkend.
Haley heeft het geluk gehad dat hij in de eerste dagen van zijn succes géén jonge
blaag was, dat hij blank was, dat zijn (film) optredens nog net door de beugel konden
en dat hij God niet uit het oog verloor. Zo bont als Jerry Lee Lewis heeft hij het nooit
gemaakt, hij was geen homoseksueel zoals Little Richard, hij deed niet aan
hip-shaking (dat bijna Elvis' carrière in de weg had gestaan) en hij kreeg geen
auto-ongeluk. Een revolutionair idee heeft Haley nimmer ontwikkeld. Politiek gezien
heeft hij altijd goed in het conservatieve deel van Amerika gepast. Bill Haley

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

158
heeft zijn hele leven rabiaat rechtse uitspraken gedaan. Zodoende was men bereid
hem veel te vergeven.
Wie was nu de man die ‘Rock around the clock’ voor het eerst opnam en de song in
1952 op een oerrockse wijze vertolkte? Over Sunny Dae heb ik tot op heden
nauwelijks iets kunnen vinden; slechts in enkele boekwerken trof ik zijn naam aan,
onder andere in Carl Belz' The story of rock. De liefhebber die de eerste versie van
‘Rock around the clock’ wil bezitten, dient diep in de beurs te tasten, want Dae's
uitvoering is uitermate incourant. Ik heb ondertussen het vermoeden dat Dae zwart
van huidskleur was, een jonge blaag en nog veel meer ongunstige kenmerken
vertoonde in de ogen van het Amerika van de eerste jaren vijftig. Wellicht geloofde
Dae zelfs niet in God. Haley bleef zijn hele leven, voor de buitenwereld, een
godvruchtig mens. Daarom in het volgende hoofdstuk een analyse van de relirock:
God's rock! Dat William John Clifton Haley ook maar een zondig mens was, toonde
biograaf Swenson pas na de dood van de rocker aan.

Interview Bill Haley I (november 1979)
Bill Haley: ‘Ik vind het nog steeds leuk om te spelen en geïnterviewd te worden. Het
lijkt een cliché, maar rock and roll houd je jong! De originele Comets, mijn
begeleidingsband, die zijn al lang uit elkaar. Eén Comet stierf in 1975 aan kanker,
een andere kreeg een hartaanval en er zijn er een paar met pensioen gegaan. Twee
van die oude Comets treden nog wèl met mij op in de v.s. Kijk, je moet het zo zien,
in elk werelddeel heb ik een groep klaarstaan die daar dan optreedt als de Comets;
dat is een stuk goedkoper. Rock and roll is mijn levenswerk. Ik heb er nu ook een
boek over geschreven samen met een bankemployé die al vijfentwintig jaar voorzitter
is van mijn fanclub. In 1985 komt er ook een film.’ [Nooit gemaakt, B.B.]
Bill is oud geworden. Hij heeft twee konijnetandjes die tijdens het gesprek op en
neer bewegen. Is buitengewoon sjiek gekleed,
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zeker voor een Amerikaan. Zijn neus is een beetje verkreukeld en klein. Bill zelf is
helemáál erg klein. Hij draagt een dure bril. ‘Oorspronkelijk was ik country &
western-musicus. Maar eigenlijk wist ik als teenager niet goed wat ik wilde spelen.
Het was toen de tijd van “race-music” (“zwarte muziek”), dixieland, jazz, country.
Al die soorten waren strikt gescheiden, ook op de radio. Wij probeerden maar zo'n
beetje alle soorten. Uiteindelijk gingen we al die stijlen combineren, met toevoeging
van bas en drums. We hadden toen ook zwarten in de band. Je moet niet vergeten
dat toen het publiek èn de groep zèlf voor 80% zwart waren. Dat was wel erg moeilijk
in die jaren, op onze eerste grote optredens was het bijna verboden. Het was erg
moeilijk, maar ja, zo was de wereld in die tijd! Ik kan gerust zeggen dat ik een grote
rol heb gespeeld in de rassenintegratie. We waren als Comets eigenlijk een soort
kruisvaarders vóór de integratie.
Ik heb de kloof tussen blanke en zwarte muziek persoonlijk overbrugd. We waren
de enigen! Lang vóór Elvis, Chuck Berry en Fats Domino. Die rock and roll opende
de deur voor veel zwarte artiesten. Die rock sloeg aan bij alle delen van de bevolking.
We hadden een eigen radioshow in Philadelphia, een stad met zo'n twee à drie miljoen
inwoners. We hadden wel het geluk dat de eigenaar van dat station een vriend van
mij was, die zei: “Je speelt maar wat je wilt!” In die tijd was ik een groot vriend van
een zekere Big Joe Turner en Ray Charles en ik speelde mijn muziek in dat,
oorspronkelijk country-achtige, radioprogramma. We waren niet helemaal gek, want
we speelden genoeg race-music om de zwarte luisteraars te boeien en genoeg country
om de country & western-fans te behouden! In die dagen heette rock and roll nog
geen ‘rock and roll’, maar ‘Bill Haley-muziek’.
Die nieuwe naam was er gewoon nog niet! Uiteindelijk begonnen we zelf muziek
te schrijven en toen dan de single “Rocket 88” uitkwam, dachten de mensen dat ik
een zwarte artiest was! De grammofoonplatenmaatschappij liet het maar zo om de
kopers niet af te schrikken. “Crazy man, crazy” was mijn eerste hitdoorbraak, eind
1962. Van mijn nummer “Rock-a-beatin' boogie” waren de eerste regels: “Rock,
rock, rock everybody; roll, roll, roll
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everybody” De DJ Alan Freed gebruikte deze regels in zijn Cleveland-show als
opening, sloeg op zijn bureautje de maat en schreeuwde mee. Zo is de term “rock
and roll” in de wereld gekomen. Wisten wij toen veel dat we een tijger bij de staart
hadden; we waren gewoon een groepje met wat hits!’
Bill Haley's haar-komma op het voorhoofd is oud, kaal en aan restauratie toe. Hij
rookt sigaretten zonder filter, drinkt koffie en is ervan overtuigd dat hij de allergrootste
is uit de popmuziek en dat ten eeuwigen dage zal blijven.
‘Mijn film Blackboard jungle bracht met zijn openings- en slot-song “Rock around
the clock” groot succes met zich mee. In 1956 was de film Rock around the clock
zeker een succes door de muziek, maar hij staat nog steeds overeind door het
geloofwaardige verhaal van die rolprent. En dat mankeert er nogal eens aan bij
popfilms: het “verhaal”! Inmiddels is Rock around the clock qua oplage wel de meest
verkochte hit aller tijden, ná Bing Crosby's ‘White christmas”.
Ik ben na 1950 door niemand beïnvloed. Luister, kids, ik heb Elvis als jochie
meegenomen op mijn tournees en ik was Elvis' favoriete zanger. Mijn versie van
“Shake, rattle and roll” - een jaar na die van Big Joe Turner opgenomen - had véél
méér succes. Maar hij, en al die andere zwarten, waren niet jaloers. Door mijn succes
gingen hun platen ook beter verkopen. Ik ben zelf ook nooit jaloers geweest, op de
Beatles of zo. Ik heb mijn eigen winkeltje en dat is door de jaren heen het succesvolste
van allemaal. Werk genoeg en ik kan nog steeds het oorspronkelijke verhaal van de
muziek vertellen, hoe het begonnen is. Het publiek wil het horen, nou, dan ben ik
daartoe bereid! Daarom probeer ik ook nog steeds het “keldergeluid” [de metalige,
ietwat leeggehaalde, simpele sound, B.B.] op mijn platen te handhaven. Dat wil het
publiek. Ik doe weinig aan overdubbing, ik neem veel ineens op. Mijn laatste album
is in twaalf uur opgenomen! Als je te veel op een plaat wilt zetten, kun je je niet meer
op de bühne waarmaken. Ik sta erop dat de jonge musici, waar ik nu mee speel, nèt
zo spelen als mijn band van vijftien jaar geleden. Dat is niet altijd even gemakkelijk,
maar het móet. We zijn ongecompliceerd en dat wil-
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len we blijven. Mijn opkomst heb ik onder meer te danken aan de moderne jazz, daar
begrepen de tieners geen hout van. Mijn muziek konden ze volgen.’
We zitten er wat stilletjes bij. Daar zit nu mijn held. Toegegeven: in Amerika krijgt
hij de zalen nog vol. Zijn film Rock around the clock kreeg een prijs omdat hij zes
keer opnieuw met succes werd uitgebracht. Daags voor het interview was hij nog op
de vaderlandse buis te zien. Maar de keerzijde: Bill's optredens in de jaren zestig (in
de Houtrusthallen in Den Haag, bij Circus Boltini) waren al niet meer je-dat. Zijn
nieuwste elpee Everyone can rock and roll laat Bill horen als een (slechte)
Amerikaanse Nico Haak. Inclusief de Here Jezus in het nummer ‘God bless rock and
roll’ en de schlager ‘The battle of New Orleans’. Maar welke muziek, buiten zijn
eigen, zou Haley eigenlijk zèlf leuk vinden?
‘Kijk, ik wil niette veel zeggen over de huidige bands. Ik sta samen met ze op het
podium, weet je. Buddy Holly, ja, die heb ik goed gekend, thuis in Lubbock, Texas.
Zelf houd ik het meest van Latijnsamerikaanse muziek. Ik woon vlak bij de
Mexicaanse grens (Harlingen). Mijn dochter houdt meer van Kiss. De Stones, een
prima groep hoor, maar af en toe raken ze op het slechte pad. Dat was anders bij de
Beatles, die waren altijd goed. Elvis was een goede vriend van mij, tot de laatste dag
van zijn leven. Laat ik er verder maar niet te veel over zeggen.
Mijn handelsmerk dat zit op mijn voorhoofd. Ik draag het altijd bij me, hè, die
komma van haar! Je moet immers een gimmick hebben. Ik denk dat, als ik mijn haar
verloren heb, ik wel uit de business kan gaan. Tuurlijk, ik kan ook een toupet nemen,
dat zie je genoeg in de showbizz. Als kind had ik erg krullend haar. Mijn moeder
kamde die krullen er steeds uit. Maar dat ene krulletje voorop, dat bleef steeds zitten.
En dat ene krulletje heeft heel wat gevolgen gehad! De mensen herinnerden zich
mijn naam niet eens, maar wel het begrip - dat was ik dus: “de man met de krul”. Je
moet een herkenningsteken hebben, maar strakke broeken, spijkerjacks, oogschaduw,
dat is niks voor mij.
Het is jammer dat ik deze keer maar één keer optreed in Holland. Maar ik kom
terug! In 1981 ben ik er zeker, om mijn film te
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promoten: The life and times of Bill Haley. Jeff Bridges speelt mij als Haley in de
jaren vijtig. De tijd daarna speel ik mezelf. Het wordt een heel eerlijke film, niet
alleen met mijn hoogtepunten maar ook mijn dieptepunten. Op het einde van de film
speel ik voor de Koningin van Engeland. Dat gebeurt ècht, kids! Ze zal wel een fan
van mij zijn! Wat dan wel de dieptepunten van mijn leven zijn? Nee, nee, dat zeg ik
nu niet, dat zien jullie wel in de film!’
Eén van de dieptepunten zou voor Bill Haley een paar uur na dit interview
aanbreken. Hij moest in Brabants meest exclusieve seksclub voor enige tientallen
heren spelen en de geilponem uithangen. De toegangsprijs bedroeg vijfhonderd
gulden.
Bill gaat zich vast een beetje opknappen. Nog even schrijft hij voor één van ons
de eerste regels op van, naar de mening van de vrager, zijn beste nummer (dat nooit
een echte hit werd), ‘Skinny Minnie’ (1958). Bill kijkt trots en zegt dat het een song
is die hij zelf schreef. Inderdaad, één van de weinige, al was het met behulp van drie
anderen: Keefer, Gabler en Capra. We krijgen een hand; voor nòg meer foto's heeft
hij geen tijd. We zitten er een beetje verslagen bij. De man die onze vader zou kunnen
zijn - en wiens laatste elpee een regelrechte inbreuk op de goede smaak is - gaat naar
een seksclub. ‘Dim dim the lights,’ zong Bill Haley al in oktober 1954.

Interview Bill Haley II (1980)
‘O nee hoor, het genoegen is geheel aan mijn kant om te willen praten! Het aantal
interviews en concerten dat ik heb gegeven is inmiddels niet meer te tellen. Ik probeer
het niet eens. Je moet dat leuk vinden, op het podium staan en praten, en ik vind het
aardig.
En de jaren zijn eigenlijk zo snel gegaan dat ik niet merk dat ik al bijna veertig
jaar op de planken sta. Buiten dat alles acht ik het een plicht om de originele rock
and roll op het podium te brengen anders vergeten de mensen het wellicht.
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Je hebt gelijk, uiteraard, dat mijn oorspronkelijke begeleidingsband, The Comets,
niet meer bestaat. Maar wèl de Comets-organisatie: mijn vrouw en mijzelf. Ik probeer
gezond te blijven. Daar helpt het genre muziek mij overigens behoorlijk bij, het houdt
mij jong. Ook omdat je met jonge mensen blijft omgaan. Ik moet een beetje op mijn
gewicht letten, wat aan lichaamsbeweging doen en mij niet overgeven aan al te gekke
dingen. Maar ik ben nog steeds, voor 100%, met rock and roll bezig. Het is mijn
levensvervulling.
Niet alleen op de bühne maar ook in andere opzichten. Ik schrijf aan mijn
autobiografie en help een handje bij een film over mijn carrière. Ik zal zeker in 1981
in Nederland terug zijn om die film te promoten.
Toen ik als musicus begon waren er wel zo'n vier stijlen van muziek. Daar verzette
ik mij tegen. Ik wilde die vier stijlen verenigen. Dat deed ik bij voorbeeld door de
blazers uit de jazz te combineren met de gitaar uit de blues. Dàt werd het begin èn
de oorsprong van de rock and roll. Mijn bijdrage tot de muziek is er niet alleen een
die de deur opende voor zwarte musici in “blanke” zalen - en omgekeerd - maar mijn
muziek gaf ook een kans aan veel zwarte artiesten. Ik maakte, voor het eerst, een
muziek die niet alleen voor jazz-fans was maar voor iedereen! Eindelijk kon iedereen
grammofoonplaten gaan kopen.
Ik kan je eigenlijk niet vertellen hoe mijn hele opkomst, in die paar jaar, in zijn
werk ging. Daar zou ik veel meer tijd voor nodig hebben.
Dat ik gedacht zou hebben: dit is rock and roll, is niet waar. Het enige wat ik wist
is dat ik een ander geluid maakte dan een willekeurige andere band.
De mensen noemden het eerst Bill Haley-muziek en later rock and roll [van een
regel in Haley's song uit 1952 ‘Rock-a-beatin' boogie’ waar hij zingt: ‘rock rock rock
everybody, roll, roll, roll everybody’, B.B.]
Mijn hit “Rock around the clock” is de één na grootste hit aller tijden. Zoek het
maar na in het Guinness Book of Records en dat nummer zing ik nog steeds; op
precies dezelfde manier. Ik denk
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dat ik een feilloos oog heb voor wàt op wèlke tijd kan. Vlak nadat mijn goede vriend
Elvis Presley was overleden maakten ze een film over zijn leven. Ze kwamen naar
mij toe en vroegen: we willen ook een film over jouw hele leven maken. Ik zei nee,
daar is de tijd nog niet rijp voor. Zoiets voel ik. Zoals ik je net gezegd heb, lijkt de
tijd mij nú wel geschikt en daarom zijn we met een film bezig.
Elvis en ik zijn altijd vrienden gebleven. Ik kende hem van jongs af aan en er zal
nooit zo iemand meer komen als Elvis. Ondanks dat kan ik zeggen dat hij geen enkele
invloed op mij heeft gehad. Hoezeer ik hem ook bewonderde. Als ik al beïnvloed
ben is dat door Big Joe Turner, Hank Williams en Ray Charles [in menig ander
interview beweerde Haley overigens dat hij door niemand beïnvloed was, B.B.].
Buddy Holly, ja zeker, die heb ik ook gekend. Een beste jongen. Niet dat we nou
zo intiem bevriend met elkaar waren maar ik heb wel samen met hem opgetreden in
zijn geboorteplaats. Later zijn Buddy en ik samen vaak op tournee geweest. Op een
showbusiness-manier zijn we wel een soort van vriendschap aangegaan. Maar zowel
van Buddy als van Elvis heb ik nooit één nummer opgenomen. Elvis heeft wel een
boel songs van mij opgenomen. Misschien neem ik in de toekomst nog wel eens een
paar songs van die twee op. Er is voor mij tenminste geen enkele verklaarbare reden
waarom ik niet een song van Elvis of Buddy zou gaan opnemen.
Van mij zijn zo'n honderd miljoen elpees verkocht met allemaal hetzelfde geluid.
Dat willen de fans. Ze willen dansplaten met een eenvoudig ritme en een simpele
melodie. Nou, dan krijgen de fans dat. Mijn platenmaatschappij en ik zouden de
liefhebbers niet graag teleurstellen. Ik ben tegen allerlei technisch gerotzooi in de
opnamestudio. Mijn laatste elpee kon daarom ook in slechts twaalf uur worden
opgenomen. Dat heeft het voordeel dat mijn muziek in een zaal precies zo klinkt als
op de plaat. Geef mij vijf muzikanten, zet mij erbij en je hebt de Bill Haley-sound.
Ik heb geen dertig artiesten nodig om zo te klinken als op de plaat! Ik kan met goed
fatsoen live spelen. Die producers van te-
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genwoordig maken de muziek veel te gecompliceerd. Perry Como, Frank Sinatra;
grote musici, zeker hoor. Maar dat is toch niks voor kinderen of opgroeiende jongeren?
Muziek moet simpel zijn en dat soort muziek geef ik aan de jongelui. Al die violen,
al die bombarie. Dat heb ik allemaal niet nodig.
Wat ik thuis draai? Latijnsamerikaanse muziek, Ray Charles, Fats Domino. De
modernere muziek hoor ik wel bij mijn dochter. Namen noem ik niet; daar komt
alleen maar gedonder van. Van de Rolling Stones word ik de ene keer koud en de
andere keer opgewonden. Verder heb ik er geen enkele behoefte aan om een groep
te miskennen. Ik vind ze allemaal prima [Haley lacht hartelijk, B.B.].
Die haarkomma op mijn voorhoofd, een beetje uitgedund, inderdaad. Ik heb je
toch al eens gezegd dat dat mijn handelsmerk is? Ze zeggen wel eens dat je je kracht
verliest als je geen haar meer hebt. Welnu, dat klopt in mijn geval. Zonder mijn
haarlok ben ik uitgerangeerd. Ik hoop maar dat de Lieve Heer mij mijn haar lang
laat behouden. Die krul is een gimmick maar dat heb je nu eenmaal nodig in de
showbusiness.
Beste jongen, ik kom naar Nederland om nog eens voor een groot publiek te spelen.
Daar ben ik zeker van. Ik heb in ieder geval een nieuwe plaat gemaakt met nieuwe
nummers. En dat geeft een goed gevoel want het is niet zo heel leuk als ze me steeds
maar vragen voor de zoveelste keer “Rock around the clock” te spelen. Dat verveelt
verschrikkelijk hoewel het, gek genoeg, mijn meest favoriete nummer is.’
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XVI De Satan geknecht
Rock and roll-artiesten op de fluwelen pantoffeltjes van het ware geloof
De liefhebber van de rock and roll-muziek leeft in een niet aflatende angst. Omdat
de rockmuziek nu eenmaal een typische Amerikaanse aangelegenheid is, vreest hij
voortdurend dat deze of gene R&R-artiest tot het een of andere ware geloof is
overgegaan. Michael Jackson mormoon, Bob Dylan fundamenteel christen, Johnny
Cash drugsbestrijder annex Bill Graham-aanhanger - het zou allemaal niet zo erg
zijn wanneer het geen invloed op de muzikale prestaties zou hebben. Indien de
muzikaliteit er niet onder lijdt, dan geschiedt er wel iets ergers. De muzikanten gaan
met of zonder ghostwriter een boek schrijven. En dat zijn er heel wat.
De regelmatige beschouwer van Nederlands geestelijke zendgemachtigde, de
Evangelische Omroep, ziet ze regelmatig op zijn scherm: de artiesten met de blik
omhoog die vertellen dat ze Jezus gevonden hebben. Eerst doen ze mededeling van
de gruwelijkste zaken: rondhoereren, druggebruik (hasjiesj!), drank, zinledigheid,
en daarna zingen ze over Hem en Hem. Ook de NCRV haalt deze bekeerlingen graag
voor de camera. Johnny Cash is er regelmatig te gast. Niet voor niets dat de
NCRV-sektedeskundige Sipke van der Land Cash' Man in black vertaalde en bewerkte.
Johnny Cash persoonlijk, zijn eigen verhaal, in zijn eigen woorden verscheen een
paar jaar geleden bij christenuitgeverij Kok te Kampen. Hij schrijft in dit boek tussen
1959 en 1967 zeven keer in de gevangenis te hebben gezeten. Na zijn bekering in
1967 krijgt hij aandacht voor de andere kant van de detentie: hij gaat voor gevangenen
optreden. Zo'n optreden zou leiden tot de meesle-
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pende langspeler At San Quentin (1969), waarop hij tussen de songs door nogal
luchthartig over zijn arrestaties babbelt. Cash is in zijn boek en het weeë The new
Johnny Cash niet erg duidelijk over zijn misdaden. De lectuur van C.S. Wren's
Winners got scars too. The life and legend of Johnny Cash brengt meer duidelijkheid:
inderdaad, een leven van drugs en de vreselijkste lusten en zonden. En wat Cash
eigenlijk zo onsympathiek maakt: zijn bekeringsdrift op het moment dat hij nieuw
publiek nodig heeft. Dat geldt voor bijna alle rockse bekeerlingen. Als de jeugd door
middel van seks, drugs en rock and roll is afgewerkt, wordt er een nieuwe koop- en
doelgroep aangeboord.
Toen Dylan voor de langharige revolutionairen was uitgezongen, gooide hij het
roer om, op weg naar de theologanten. Toen Pat Boone werkelijk door iedereen werd
uitgekotst, koos hij voor God en Zijn publiek. Toen Elvis de jeugd niet meer nodig
had, wierp hij zich op God en de bejaarde vrouwen. Toen Cliff Richard's rockperiode
ten einde was gekomen, ijlde hij naar de doelgroep God&Roll. De aardse genoegens
zijn dan bij de heren artiesten voor het openbaar voorbij. Gelukkig maar dat de
rockliefhebber in zijn boekenkast de vertaling door Co de Kloet van Cliff's vroegere
memoires Fijn om jong te zijn (in de reeks ‘Teenagerparade’) heeft staan, zodat hij
nog eens kan controleren dat er vroeger een vlotte jongen zonder God heeft bestaan.
Niet één keuze voor de Heer wil ik kritiseren. Ook voor de muzikant is er vrijheid
van godsdienst. Het moment waarop en de wijze waarmee de Heiland in de muziek
en de perspropaganda wordt binnengesmokkeld wil ik laken, R&R is goddeloos,
seksueel en volgens de regels van de christelijke leer - per definitie - zondig.
Overmatig drankgebruik, huwelijkse ontrouw, vechtpartijen en peilloze agressie zijn
niet alleen een onderdeel van de rockse teksten, maar ook van een rock-leven. Indien
de enige echte erfgenaam van de R&R in onze dagen, Mick Jagger, zou besluiten
religieus te worden, dan heeft dit muziekgenre (dat tegelijkertijd en misschien zelfs
wel vooral een levensvisie is) opgehouden te bestaan. Dan blijft zij bewaard in het
historisch muziekarchief.
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De desperate fan blijft zijn helden natuurlijk kopen. Zijn discotheek zucht onder
talloze religieuze plaatwerken van Wanda Jackson, kerstalbums van Elvis, relipop
van Cliff et cetera. Soms schrikt hij bijna verheugd op als hij de zanger over een ‘hij’
hoort zingen. Hij leeft dan voor een kort moment in de veronderstelling dat de rocker
alsnog homoseksueel geworden is en in een liefdesgezang voor een man is
uitgebarsten. De hij is echter die He met een hoofdletter.
Het is eenvoudig om Pat Boone naar het rijk der onbenullen te verwijzen; de lezing
van zijn talloze religieuze traktaten vergemakkelijkt dat, maar dan vergeet de
rockliefhebber dat Pat Boone ooit de voortreffelijkste vertolker was van de easy rock.
De geschiedenis van de R&R kan niet geschreven worden zonder kennisneming van
meesterwerkjes als ‘I'll be home’ (1956), ‘Loveletters in the sand’ en ‘April love’
(1957). Boone bereikte in deze songs een lyriek van post-sentimentele schoonheid;
het geluid van betraande zakdoekjes.
Met Boone's dochter, het zangeresje Debby Boone, heb ik wat minder moeite. Zij
is nooit wat geweest en zij zal ook nooit wat worden. Ondanks haar vroomhartig
boekwerkje (samen met Dennis Baker) So far (‘Debby Boone... Celebrity daughter...
Troubled teen... Pop singing star... Bible student... Rebellious adolescent... Christian
wife’), heeft zij de popmuziek eerder gestraft met haar aanwezigheid dan een weldaad
bewezen.
Johnny Cash (geboren in Arkansas, 1932) is een belangwekkend geval. Zijn invloed
op de R&R - via de country and western-route - moet enorm genoemd worden. Met
instemming citeer ik Melvin Shestack uit zijn lenig geschreven The country music
encyclopedia: ‘He is the country star listened to by jazz musicians, by kids at Harvard,
by people who “don't like country”, whose hits are played by easy-listening stations,
rock stations and folk stations.’ Cash heeft met alle groten uit de vroege R&R gespeeld,
heeft ze tenminste gekend en heeft een oeuvre nagelaten dat zeer invloedrijk is
geweest. Hij heeft met Buddy Holly - over hem in het volgende hoofdstuk - de
country-side van de R&R gestalte ge-
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geven. David Dachs schrijft in zijn Encyclopedia of pop/rock: ‘He has made it as
one of the most important stars in the history of country and western music.’ Daaraan
zou ik willen toevoegen, gelet op de cassette met het Sun-werk van Cash, opgenomen
tussen 1954 en 1958, dat hij evengoed in het domein van de zuiverste R&R kan
worden toegelaten. Zijn zelfgeschreven ‘Rock and roll ruby’, opgenomen op acetaat
in het najaar van 1955, klinkt weliswaar krakerig, maar ondanks dat overtuigend
rock and rolls. Het talent van Cash lag vooral in zijn knikkende, naar tragiek neigende
stem en de eenvoudige maar adequate begeleiding waarvan hij zich voorzag. Dat hij
zijn genie nu al meer dan anderhalf decennium aan God verspijkert, heeft zijn talent
geen goed gedaan. Cash is een vrome cowboyliedjeszanger geworden.
Indien ik het probleem van God's rock van de andere kant beschouw - het vraagstuk
voor de gelovige die terugkijkt op dertig jaar moderne muziek -, dan heb ik niet
slechts de neiging tot ongelovigheid, maar vooral tot spotzucht. Geen theologant of
steile reformant kan immers, hoe hij ook zijn best doet, godsvrucht ontlenen aan de
R&R. De weerzinwekkende erotiek van Jagger's ‘Starfucker’ en Chuck Berry's
onverholen seksbeleven (om maar wat te noemen) zijn niet geschikt en ook niet
geschreven voor de zuivere christenziel. Het in 1982 verschenen boekwerkje van
P.A. te Velde, Popmuziek, een christelijke visie op populaire muziek, moest dan ook
wel een meesterwerk worden van tweeslachtigheid. Te Velde maakt van iedere nood
een deugd. Hij citeert om geloofsreden opzettelijk fout, hij misinterpreteert, en als
er geen enkele mouw meer aan te passen valt, dan negeert hij de goddeloosheid of
raadt een muziekje met klem af.
Ik kan mij niet herinneren een zotter boekje over popmuziek te hebben gelezen
dan het geschrift van Te Velde. Zijn boekje is één nutteloos compromis. Immers:
het EO-lid dat naar méér luistert dan De muzikale fruitmand (het populaire
psalmenprogramma van de evangelisten) zit per definitie fout. Niet Mick Jagger
zong met ‘Sympathy for the devil’ de eerste revolutionaire song in 1968, maar volgens Te Velde - Genesis 4:23, 24 met de sententie ‘Lamech zong het eerste
revolutionaire lied’.
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Het hoofdstukje van Te Velde over de R&R verdient een nadere analyse. De auteur
opent met te stellen dat de popmuziek ontstond in 1954. Zijn bewijsvoering voor dit
jaartal is uitermate zwak; voor hetzelfde geld kan men schrijven 1952 of 1956. De
invloed die de rockmuziek heeft, is volgens Te Velde meer dan verschrikkelijk:
agressie, abortussen, vijftig procent meer zelfmoord, het onrustbarend stijgen van
geslachtsziekten enzovoort. Als bron citeert Te Velde onder meer Johan van Gelder's
Popmuziek. De bibliografie van Te Velde's boekje leert dat hij Van Gelder's
Popmuziek en christendom citeert; en zo'n titel zegt natuurlijk meer dan de onvolledige
titelopgave Popmuziek!
R&R richt echter volgens de rechtzinnige auteur nog méér kwaad aan: ‘Drugs,
satanaanbidding, het verschijnsel drop-out, homoseksualiteit, [...] aanbidding van de
geslachtsorganen, vrije liefde, travestie, motorgangs, geslachtsziekten en duistere
praktijken rond het nachtleven.’ Hoe Berlijn en Parijs in de jaren twintig aan een nog
veel bruisender en perverser nachtleven kwamen, vertelt de auteur niet. Dit kan, lijkt
mij, slechts veroorzaakt zijn door de muziek van Satie, Ravel en Robert Stolz.
Verbijsterend is Te Velde's analyse: ‘Het stadsleven met z'n grote minderheidsgroepen
in de sloppen en de ghetto's (joden, Ieren, negers, verschopten en verdrukten) heeft
ook bijgedragen aan het karakter van de rock and roll [...]. Zo wordt ook min of meer
verklaarbaar dat in de R&R - zeker in het begin - een sterke vulgariseringstendens
zit: de neiging om zich zowel in de muziek als in woorden plat en grof te uiten.’
Bill Haley krijgt na dit citaat een pluim. Inderdaad heeft Haley het origineel van
‘Shake, rattle and roll’ aangepast omdat het te ‘obsceen’ was. In het origineel van
Turner/Calhoun wordt heel vaag gerefereerd aan het vrouwelijk secundair
geslachtskenmerk; ik kan daar weinig obsceens in zien. Na Haley breekt Te Velde
Elvis af. Hij citeert, zonder er de belachelijkheid van te onderstrepen, de uitspraak:
‘Door de R&R wordt de blanke neergehaald naar het niveau van de neger.’ Ik heb de
neiging Te Velde's boekje obsceen te vinden.
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In het milieu waarin Te Velde blijkbaar verkeert, is geen plaats voor halve of hele
bekeerlingen. Weliswaar legde de woeste roller Little Richard in 1957 zijn
homoseksualiteit, sieraden en de rock af, in 1964 was hij terug met de relirock maar
het blijft rock en dat blijft volgens Te Velde ‘een instrument van culturele
onderdrukking’. Cliff Richard: eenzelfde geval. Vroom geworden blijft hij te strakke
kleding dragen, die leidt tot ‘vroegtijdig geslachtsverkeer’ en de opmerking:
‘Jongerenmode is extra-jeugdig (er mag niet over de dood gesproken worden).’ Elvis
is uiteraard helemaal niet te redden, ondanks enkele vrome elpees. Zijn hip-shaking
en liederlijke leven hebben de jeugd slechts satanie gebracht. Te Velde, dat moet
gezegd, is in zijn soort bijzonder rechtzinnig in de leer. Hij raadt de jeugd de gehele
moderne, populaire muziek af en beveelt haar gospel en mannenzangverenigingen
aan, want uit Amerika wordt de duivel dagelijks op ons losgelaten.
Het tegendeel is waar. R&R is in zijn volledige gestalte juist tegengehouden in de
U.S.A. In de beginjaren trokken dominees te velde (sic!) tegen deze muziek, werd zij
op veel radiostations niet gedraaid en voortdurend gecensureerd. Op de toch ronduit
gelovige Cash-elpee At San Quentin uit 1969 hoort de liefhebber nog vele
censuurpiepjes. Als de R&R direct vrij baan had gekregen, dan zou zij van begin af
aan veel gewelddadiger en seksueler zijn geweest. Dan zou Te Velde wellicht een
heel klein beetje recht van spreken hebben gehad. Wat de R&R noodgedwongen
onbeschreven en onbezongen moest laten, mocht de punk vele jaren later pas
uitschreeuwen. En toen werd díe op sommige Amerikaanse stations verboden, op
veel Engelse zenders niet gehoord en zonden de NCRV en de EO niet één punkklankje
uit. Volgens de christen-rockgeleerde Te Velde heeft de R&R ‘een verdorven karakter’.
Dat Cliff Richard miljoenen schenkt aan de christelijke Derde-Wereldorganisatie
Tear Fund laat Te Velde onbeschreven. Want daar waar satan een christelijke hand
schudt, daar heerst stilte. Daar rockt God op heel zachte, onhoorbare pantoffeltjes,
in het geniep.
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XVII Dat is des zangers lot
Jong gestorven, vroeg bij God
‘Holly symbolisait l'aspect romantique de rock 'n roll,’ schrijven Jacques Barsemain
en François Jouffa in hun verbazend goede L'age d'or du rock 'n roll. De beide auteurs
rekenen Buddy Holly niet tot de categorie van ‘les violents’ maar tot die van ‘les
grands créateurs’. In deze categorie moet Holly de ereplaats delen met Eddie Cochran
en Chuck Berry. Slechts één rocker staat volgens de schrijvers boven dit drietal: Le
King, Elvis dus. Ik kan mij met deze rangschikking op het erekerkhof nagenoeg
geheel verenigen. Inderdaad: een kerkhof. Van het viertal is nog slechts Berry in
leven en dat zal - de muziekbladen raadplegende - niet lang meer duren. Het Franse
citaat is daarom zo toepasselijk, omdat Holly zijn grootste roem nog steeds in
Frankrijk heeft. Er was niets mis met Charles Hardin Holley - zoals hij in
werkelijkheid heette. Hij kwam uit een beschaafd gezin, deed braaf zijn school en
trouwde een lief meisje. En dat laatste was de enige complicatie in zijn leven: Maria
Elena Santiago was van Spaans-Portoricaanse afkomst. Een dergelijke afkomst werd
in het Texas van de jaren vijftig niet als een aanbeveling gezien. De rest van Holly's
tweeëntwintigjarige leven verliep zegenrijk voor de rock and roll-mythe. Op tournee
in zijn geboorteland, verkoos hij op 3 februari 1959 niet met zijn band per auto te
reizen maar het vliegtuig te nemen. Niet om nòg een vunzig feest te bezoeken, maar
om zijn onderbroekjes tijdig te kunnen laten wassen.
Hij was nog geen jaar getrouwd. Maria werd weduwe toen het vliegtuig waarin
Holly zat, samen met twee andere beroemde rockers, Ritchie Valens en de Big Bopper,
alsmede de piloot Roger Peterson, in een der eerste uren van die derde februari neer-
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stortte. In de Holly-literatuur zijn de enige twistpunten: hoe laat stierf Holly en in
hoeverre was piloot Peterson verantwoordelijk?
Ik heb de neiging het doodsuur op ná twee uur 's nachts te houden. Voorts meen
ik uit de Holly-literatuur te kunnen opmaken dat Peterson een niet of nauwelijks
gediplomeerd piloot was en in geen geval - wegens het noodweer - had mogen
opstijgen. Dat het vliegtuig bij Mason City, Iowa, op dinsdagmorgen gevonden werd
met de dode zangers en de incompetente piloot, is de meest tot de verbeelding
sprekende gebeurtenis uit de R&R. Dat de piloot tevens omgekomen is, kan slechts
toegejuicht worden. Indien hij was blijven leven, zou hij te boek gestaan hebben als
de grootste moordenaar van het muzikaal vrije en moderne westen. Ondanks dat heb
ik piloot Peterson nooit een kwaad hart toegedragen. Hij heeft de rockse wereld
behoed voor een kalende, muzikaal aftakelende Holly. De Big Bopper en Valens
hoeven niet al te zeer betreurd te worden; dat waren minor poets. Buddy Holly's
sterven werd door de Weergod en de Satan just in time gepland. Jongens en meisjes
huilden om het heengaan van Holly, maar bleven achter in het genot van een oeuvre
dat nauwelijks dieptepunten kent.
Ik wil geen misverstand laten bestaan: in mijn liefde voor de gehele R&R-periode,
gloeit mijn hartje misschien wel het meest op voor Holly. Een Holly-fanaat - dat ben
ik. Nadat ik van zijn overlijden had kennisgenomen via Radio Luxemburg, heb ik
alles over hem uitgeknipt, verzameld en gelezen. Wat mij sedert mijn tienerjaren
verbaasd heeft, is de betrekkelijk geringe boekenschrijfdrift ten aanzien van Holly.
Zowel Frank Hoffmann's bibliografie The literature of rock, 1954-1978 als Ed Hanel's
The essential guide to rock books geeft geen boek of tijdschriftartikel méér dan ik
gelezen heb.
De essentiële bronnen in boekvorm over het Hollyïsme zijn: Alan Clark's Buddy
Holly & The Crickets, een boekje dat buitengewoon zeldzaam is, en Dave Laing's
Buddy Holly, dat wat oppervlakkig is, maar interessante opmerkingen heeft. John
To-
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bler's The Buddy Holly story kent een opvallende aandacht voor details. Het beste
boek dat ooit over Holly werd geschreven, is John J. Goldrosen's Buddy Holly, his
life and music (Londen 1975, deze editie wordt in de bibliografie vaak vergeten,
meestal citeert men de Amerikaanse editie). Van dit laatste boek verscheen in 1979
een bewerkte en qua titel gewijzigde editie: The Buddy Holly story.
Als papiereter heb ik wel eens de eigenaardigheid om het verzameld, muzikale
plaatwerk van een rock-and-rollist te vergeten. Daarom nu de Verzamelde
Grammofoonwerken van Holly opgesomd. De eerste poging deed Rainer Mengels
in 1973 met de negendelige stereocassette The complete Buddy Holly story. Het
bijgeleverde zestien bladzijden tellende boekwerkje was een weinig onnauwkeurig
en van het nadrukkelijk vermelde ‘complete’ was geen sprake. Weliswaar was de
zesdelige cassette, samengesteld door John Beecher en Malcolm Jones, The Buddy
Holly story (1979) ook niet geheel volledig, maar desondanks een meesterwerk van
research. Het bij deze cassette geleverde A pictural account on his life and music is
het beste scrapbook dat er over The Bud verscheen.
Een liefhebber van Holly heeft, allicht, de neiging de negendelige cassette te
verkiezen boven de latere zesdelige. Dit nu moet de waarachtige fan vooral niet doen!
De negendelige cassette bevat veel bewerkt materiaal, bij voorbeeld nummers die
na Holly's heengaan zijn opgeklopt met violen. Voorts heeft de verzameling uit 1973
tussen de songs ingelaste interviews met Holly. De cassette uit 1979 heeft een aantal
vraaggesprekken met de zanger samengebracht op één elpee. Weliswaar telt de
zesdelige plaatverzameling wat minder interviews, maar zij heeft het voordeel dat
de muziekliefhebber niet wordt lastiggevallen met een praatje na een plaatje. De
waar-waarachtige fan bezit ondertussen uiteraard de beide cassettes. Die allerechtste
fan heeft dan nagenoeg alle plaatopnamen èn alle vraaggesprekken met Holly in huis.
Het argument dat ik wel eens lees: ‘Ik wil geen nagestereofoniseerde Holly in huis,’
moet langzamerhand als onwaardig worden bestempeld. Het is waar: de negendelige
plaatverzame-
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ling uit 1973 is voor een groot gedeelte stereofonisch gemaakt, maar wat zou dat?
Op iedere nieuwerwetse geluidsinstallatie zit het knopje mono. Daarenboven zijn de
monomanen sedert het verschijnen van het juni/juli-nummer van 1984 van It's Elvis
Time (vakblad voor de Nederlandstalige Elvis-fan) wel definitief op hun nummer
gezet. Hierin wordt mededeling gedaan van het feit dat Elvis reeds in 1957 in
‘binaural’ (= stereo) werd opgenomen. Elvis' platen werden echter ‘monaural’
(verbouwd tot ‘mono’, dus) op de markt gebracht.
De monofreaks komen daarmee in een vreemd daglicht te staan. Hun verlangen
naar de ‘originele mono-Elvis' lijkt met deze ontdekking altmodisch geworden. Het
Elvis-blad heeft haar kennis overigens te danken aan het discografisch meesterwerk
Elvis, recording sessions. Dit boek verscheen bij de onvindbare Jee Productions in
Denemarken en werd geschreven door drie geleerde Deense Elvisianen, in
samenwerking met een Nederlandse Elvis-vriend.
Holly is onvergankelijk geworden door zijn zelfgeschreven nummer ‘Peggy Sue’.
Een song die twee jaar voor zijn dood op de derde plaats stond in de Amerikaanse
hitparade. Vier maanden eerder - mei 1957 - stond Holly daar voor de eerste maal
op een derde plaats met ‘That'll be the day’, waarvan hij eerste co-auteur was. In
Engeland deed hij het iets beter: tijdens zijn leven behaalde hij twee eerste plaatsen
in de hitparade. Men kan, met de kennis van deze feiten, nauwelijks zeggen dat Holly
een groot toptiensucces is geweest. In de V.S. stond hij nog één keer op de tiende
plaats, maar verder kan hij slechts bogen op beschamend lage noteringen; zeker voor
iemand die reeds sedert decennia zo'n mythische roem geniet. Weliswaar heeft Holly
het in Engeland iets beter gedaan, maar zijn prachtige versie van ‘Early in the
morning’ kwam niet hoger dan de notering zeventien in 1958. Voor zover er sprake
was van hitparades in de Hollandse jaren vijftig, kan Holly daar niet of nauwelijks
op worden aangetroffen. ‘Peggy Sue’ drong niet door in Nederland. Bijna vier jaar
na zijn dood behaalde ‘Brown eyed handsome man’ een veertiende plaats.
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Veel eerder dan 1964 kon dit laatste nummer echter niet gehoord worden: het werd
immers pas in 1963 uitgebracht. Met deze opmerking raak ik de essentie van het
Holly-probleem: de gemiddelde luisteraar hoort nagenoeg nooit een nummer van
Buddy Holly zoals de zanger dat zelf heeft opgenomen. Ik neem ‘Brown eyed
handsome man’ als voorbeeld. Het nummer werd geschreven door Chuck Berry die
het op een ‘epeetje’ zette dat in 1957 werd uitgebracht. Holly had het reeds een jaar
eerder opgenomen; het werd pas na Holly's overlijden gecatalogiseerd (‘maaster
date’, 21 augustus 1961). Deze originele Holly-opname is tot op heden niet op een
legale elpee verschenen. Zij werd bewerkt door de muzikale erfgenaam, de producer
Norman Petty. Men moet aannemen dat zijn overdubbing - het toevoegen van
instrumenten, ander geluid, echo's et cetera - op 14 november 1962 voltooid werd.
En zodoende kon het pas in 1963 een hit worden in Amerika en Engeland.
Het is een ingewikkeld verhaal met deze gevolgtrekking: knap werk van Petty,
maar weinig Holly. Indien de rockfan de originelen van Holly beluistert die tot nu
toe zijn verschenen, dan komt hij tot de conclusie dat Petty van Holly meer R&R
heeft gemaakt dan dat hij ooit zelf speelde. Het nummer ‘Bo Diddley’ (geschreven
door de gelijknamige artiest) is door Petty op geniale wijze op z'n Diddley's
georkestreerd. De gitaarpartij op deze (bijna) remake kon Holly onmogelijk tot zijn
beschikking hebben toen hij het origineel opnam in 1956.
Een ander voorbeeld. De schrijnende solo-opname ‘Love is strange’ maakte Holly
eigenhandig in huiselijke kring in januari 1959. Deze originele versie duurt, inclusief
allerlei onmuzikale bijgeluiden, één minuut en vijfenveertig seconden; de door Petty
met vioolorkest opgeklopte remake duurt drie minuten en twee seconden! Petty
vervaardigde deze versie in 1968, met behulp van Jimmy Gilmer & The Fireballs,
en bracht haar uit in 1969; nota bene tien jaar na de dood van de zanger, die geen
weet kon hebben van deze Roy Orbison-achtige hertoondichting. Nogmaals: knap
werk van Petty, maar ondertussen buitengewoon on-Hollysch. Petty heeft in de loop
van zijn Hollysche be-
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moeienis (1959-1969) de zanger steeds aan de vigerende mode aangepast.
Dat Holly een immense invloed heeft gehad op de popmuziek staat vast. Brian Ferry
van Roxy Music, de Stones, de Beatles - zij hebben allen The Bud geprezen en zijn
invloed erkend. Vele anderen hebben zelfs zijn leven en werken bezongen: Don
McLean, maar ook Mike Berry die zijn ‘Tribute to Buddy Holly’ tweemaal opnam.
Ook dichters waren van de partij. De oervaderlandse dichter Jan Kal wijdde enig
dichtwerk aan hem. In Kal's Praktijk hervat staan ‘Zeven Buddy Holly-sonnetten’.
Ze gaan over de vervalste Holly. Kal kon immers in 1978 niet beschikken over de
Holly die pas een jaar later - en dan nog maar voor een deel - onthuld werd: de èchte
Holly, de Holly van de breekbare soort, de zanger van het fragiele sentiment.
Buddy Holly is de enige R&R-ster op deze wereld die het bij leven en welzijn nooit
geweest is. Producer Norman Petty heeft van hem een rock-and-roller na dato
gemaakt. Als Holly het vliegtuigongeluk overleefd had (een helikopterongeluk
overleefde hij wèl), dan was hij een muzikaal onbeduidend talent geworden in het
bezit van vele miljoenen dollars. De autobiografie die Holly niet kon schrijven,
schreef Neil Sedaka. Deze gigant van ‘Oh Carol’, ‘Calender girl’ en vele andere
successen beschreef zijn eigen neergang in Laughter in the rain, my own story op
een aangename wijze met het hoofdstuk ‘The crash to the bottom 1964-1970’. Dat
chapiter is Holly natuurlijkerwijze bespaard gebleven; Holly wordt in deze jaren
door Norman Petty naar de smaak van het publiek toe geproduceerd. Waar is - of
was - de èchte Buddy Holly?

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

178

XVIII Een zware wolk boven de rockwereld
The day the music died
Wanneer geen mens meer weet wie Michael Jackson is, zal tenminste de halve wereld
de naam van Buddy Holly nog met zekere regelmaat op de lippen hebben. Waarom?
Eerder heb ik betoogd dat het een hele klus is om de originele Holly te analyseren.
De verbouwde, georkestreerde, postume Holly is een ander geval. Hoe hoorden
luisteraars, vooral in Amerika en Engeland, Holly in die nauwelijks drie jaren dat
hij zelf platen opnam? Ik vergeet daarmee opzettelijk de periode daarvoor, toen Holly
in een duo optrad (1954-'55). De nummers die hij toen samen met Bob Montgomery
opnam zijn pas veel later bekend geworden en verkrijgbaar op (bij voorbeeld) de
elpee Western and bop (1977). In deze songs is zeker geen sprake van R&R, eerder
rockabilly, country and western.
De Buddy Holly die eind jaren vijftig bekend werd op de radio had eerst als
begeleidingsgroep de Three Tunes (tot 1957), daarna de Crickets (met als enige
blijver de drummer Joe Allison, die ook al slagwerker was in de Tunes). Norman
Petty die in de Tunes speelde, kwam als instrumentalist niet terug, maar bleef aan
als producer. Deze Petty zou zoals vermeld de nalatenschap van Holly bewerken.
De laatste periode in Holly's muziekleven was solo met orkest en speelde zich af in
New York. De Crickets gingen op eigen houtje verder. Dat werd geen groot succes.
In 1977 traden zij in oude samenstelling nog een keertje op ter gelegenheid van de
tweede Buddy Holly-week in Londen. Aanwezig waren onder anderen Mick Jagger
en de opkoper van Holly's ‘publishing catalogue’: Paul McCartney.
Ik ben gelukkig van een dusdanige bejaardheid dat het leven
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en sterven van Holly bewust door mij beleefd werden. Voorts liet een van mijn oudere
broers de zanger vaak op de radio (Luxemburg) horen. Als voorbeeld van Holly's
impact ‘Peggy Sue’. Geen originele keus, maar wel een nummer dat bepalend zou
worden voor des zangers roem. Over de credits van deze song bestaat nog steeds
enige onduidelijkheid. Men neemt aan dat Holly op de melodie kwam en de woorden
schreef. Hij gaf het liedje als titel mee ‘Cindy Lou’, de naam van zijn nichtje.
Drummer Allison kwam binnen toen Holly de song bijna voltooid had en suggereerde
als titel de naam van zijn aanstaande vrouw: Peggy Sue; producer Norman Petty zou
ten slotte de regel ‘Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, Peggy Sue’ aandragen.
In het Verzameld Werk van Holly uit 1979 staan als auteurs (in de juiste volgorde):
Holly, Allison, Petty. Zes jaar eerder gaf menige grammofoonplaat: Allison, Petty.
Stephen Nugent vermeldde in zijn Rock file 3 de variant: Allison, Petty, Holly.
Bezitters van het originele monoplaatje weten dat dit zeldzame item uit 1957 slechts
Allison, Petty geeft. Waarom heeft Holly niet op zijn vermelding als - ten minste co-auteur gestaan? Het verhaal dat ‘Peggy Sue’ eerst ‘Cindy Lou’ geheten zou hebben,
werd door mevrouw Peggy Sue Allison met klem ontkend (zij is reeds sedert lang
gescheiden van Allison) - aldus biograaf Tobler, die haar citeert uit Rolling Stone.
Dat de Peggy Sue ex-Allison een bijzonder geval is in de R&R mag blijken uit het
betrekkelijk onbekende plaatje van Holly ‘Peggy Sue got married’, dat hij twee
maanden voor zijn dood opnam. Het is een van de weinige nummers uit de R&R
waarin een werkelijk plaatsgevonden huwelijk met naam en toenaam van bruid en
bruidegom wordt bezongen.
‘Peggy Sue’ werd solo opgenomen door Holly. Dat wil zeggen: op het etiket stond:
‘Buddy Holly-Peggy Sue’. Tijdens zijn samenwerking met de Crickets nam Holly
immers ook platen onder uitsluitend zijn eigen naam op. Dat neemt niet weg dat
Allison wèl het drumwerk verzorgde. Holly en Allison werkten aan het nummer in
een studio in Clovis (Nieuw-Mexico) van 29 juni tot 1 juli 1957. In deze dagen, en
de dagen ervoor, nam hij nog enkele andere befaamde nummers op.
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Het is een genot te kunnen schrijven over een muziekstukje dat iedereen kent. Elk
lid van de westerse culturele gemeenschap kent de muziek en de woorden van ‘Peggy
Sue’. Het nummer klinkt buitengewoon vol, en ook in zijn oorspronkelijke
mono-uitvoering een weinig stereo. Producer Petty had drummer Allison en de
zanger-gitarist tijdens de eerste opnamen bij elkaar in de studio gezet. Holly kwam
niet boven het moordende slagwerk van Allison uit. Daarom werd Allison met zijn
drumstel in een andere ruimte gezet en werd zijn gedrum door een echokamer geleid.
Petty kon op deze manier het volume van Allison beter regelen. De echo zou door
Petty op een schitterende wijze in het nummer worden ingepast; deze echo is er
oorzaak van dat het een beetje stereo overkomt. De elektrische gitaar die Holly
bespeelt klinkt overdonderend en uniek. Zij roept verbazing en bewondering op in
de R&R-literatuur en bij de liefhebbers. Het unieke van het gitaargeluid komt voor
een gedeelte door de opnametechniek. Niet alleen het elektrisch versterkte geluid
werd opgenomen, maar ook de akoestische aanraking van de snaren. Dat dit
gecombineerde geluid - het zingen van de elektronika en het metalige gerasp over
de snaren - op de plaat kwam, werd overigens eerder veroorzaakt door een toenmalig
gebrek aan opnametechniek dan door vindingrijkheid. Al met al hebben de geniale
gitaar, het dravende slagwerk en de hikkend-zingende Holly met ‘Peggy Sue’ een
van de allermooiste songs uit de R&R gesmeed.
Zonder enige overdubbing werd dit nummer in de handel gebracht. Het was Holly's
eerste hit. The Bud's gitaar werd laat opgemerkt. Charlesworth noemt in zijn A-Z of
rock guitarists Holly en het gebruik van de Fender Stratocaster. Hij waardeert het
geluid. Daarentegen wijden Tobler en Grundy in The guitar greats nauwelijks een
woord aan hem of zijn instrument. Kozinn e.a. schrijven in The guitar. The history.
The music. The players daarentegen: ‘Rockabilly guitar gradually drifted further
from its country roots and became a purer rock strain - in the form of Buddy Holly's
rhythmic, Bo Diddley-inspired Stratocaster chording.’ Met deze opmerking kan ik
mij verenigen, ofschoon ik niet
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zo erg overtuigd ben van Diddley's invloed op Holly. Het zou wel eens andersom
kunnen zijn! Dat Holly's gitaar geen algemene erkenning heeft gekregen, bleek mij
tijdens de lectuur van het maandblad Guitar player (juni 1984), waarin het ten
onrechte niet voorkomt in het artikel ‘The pioneers of rock&roll guitar’.
Holly was een lieve jongen; wat dat betreft gaf de film The Buddy Holly story (1978)
een redelijk juist beeld. Natuurlijk, er zaten onnauwkeurigheden in, maar de grove
lijn - de lieve Buddy die nog zo veel wilde - klopte. Toen de film in Nederland
vertoond zou worden, was Maria Elena, Holly's hertrouwde weduwe, bij Willem
Duys te gast. Duys blonk niet uit in deskundigheid, maar toch werd wel duidelijk
dat Maria nooit vermoed had welk een cult Holly zou veroorzaken. Een groter bewijs
van deze verbazing gaven Holly's ouders in 1964, toen zij een dankwoord op band
zonden aan de Dutch Branch of the Buddy Holly Appreciation Society. Het verscheen,
onder andere, op de obscure elpee Still matters (1970 of 1971). De curieuze woorden
van Mr. en Mrs. Holley vertaalde Jan Kal in sonnetvorm. De twee verbazingwekkende
Holly-sonnetten - ‘Gesproken brief van moeder Holley’ respectievelijk ‘van vader
Holley’ - kan men vinden in Kal's Praktijk hervat.
Holly's leven, zijn afkomst en zijn toekomst waren niet des rock-and-rolls. In de
korte tijd die hem gegeven was, schreef hij briljante liefdeslyriek en gaf de R&R een
vèrstrekkend idioom - bij voorbeeld zijn gitaar die naar de Beatles verwijst, zijn stem,
het hikje, kortom: Holly wees de cowboymuziek een weg die naar de huidige
popmuziek zou leiden. Johnny Cash, een puissant talent, is dat nooit gelukt. Cash
was een groter country-artiest dan Holly, maar deze laatste werd een grotere
rockmachine dan Cash ooit kon worden, laat staan geworden is. Ik denk wel dat de
invloed van Cash c.s. op Holly belangrijker is geweest dan die van Bo Diddley.
Daarover kunnen de rockfans van nu af ruzie maken. Dat hindert niets. Ik weet het
zeker.
Afgezien van de onovertroffen muzikale prestaties van Holly,
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blijft zijn vroege heengaan boven de rockwereld hangen als een zware wolk. Zou
zijn muziek van 1956-1959 wel tot het einde der tijd gewaardeerd zijn als hij
negenendertig was geworden? Ik meen van wel. Men had het in dat geval wat
belachelijk gevonden dat hij - zonder enige reden - een bril met zwaar montuur droeg,
dat de Dodge Truck uit 1956 bij liefhebbers van oldtimers de koosnaam Peggy Sue's
Pickup zou dragen (zie: Grease machines), en dat hij nog steeds met Maria Elena
getrouwd zou zijn. Holly's vroege dood heeft op zijn minst de discussie vermeden
van: ‘Waarom is hij nog niet dood?’
‘Rock 'n roll's first sad ending: Buddy Holly’, noemde Mike Jahn zijn hoofdstuk
over Holly in zijn Rock from Elvis Presley to the Rolling Stones. De hoofdstuktitel
is niet geheel nauwkeurig. Al eerder waren rock-and-rollers noodlottig verongelukt,
maar Holly was haar eerste èchte grote muziektragiek. Het chapiter van Jahn over
Holly wees mij weer eens op het feit dat Holly's versie van ‘It doesn't matter anymore’
niet alleen qua titel tragisch was, maar vooral omdat deze hit geschreven werd door
Paul Anka. Een man die met zijn gezang, ondanks ‘Diana’, van geen enkel rocks
belang is, maar Holly aan een prachtig rouwlied voor eigen gebruik hielp. Men kan
niet anders dan Anka prijzen.
Het laatste woord aan de connaisseurs Uslan en Solomon: ‘Buddy Holly leeft voort
vanwege zijn invloed op de rock. Hij betoverde Engelse rock-and-rollers die van
hem een god maakten. De Hollies ontleenden hun naam aan hem, John Lennon kwam
op de naam “Beatles” als een eerbewijs aan de Crickets. Holly en de Crickets'
bandsamenstelling werd dè groepsformatie in Engeland. Buddy's songs werden het
hoofdgerecht van de latere rock and roll: Beatles (“Words of love”), Stones (“Not
fade away”), Blind Faith (“Well all right”), Blondie (“I'm gonna love you too”) en
Linda Ronstadt met drie nummers van hem.’
Vaak ben ik mensen tegengekomen die Elvis een kwaad hart toedroegen, die Gene
Vincent een viespeuk vonden of Cliff verachtten, maar nooit kwam iemand op mijn
weg die iets tegen Holly had in te brengen. Daarom doemt de belangrijkste vraag in
zijn geval telkens op: was Holly eigenlijk wel R&R?
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XIX Op zoek naar Buddy Holly in Amerika (zomer 1988)
‘Buddy en ik waren werkelijk goeie vrienden. Hij was een goeie jongen en
verafgoodde mijn muziek [...] Buddy was dol op mijn toenmalige meisje. Hij was
een wilde jongen voor de vrouwen. Op een keer speelden we ergens en kwam Buddy
mijn kleedkamer binnen terwijl ik mijn verloofde opgeilde door haar te likken. Buddy
haalde zijn pik uit zijn broek, mijn verloofde deed haar benen wijd en Buddy stopte
zijn ding erin. Hij neukte haar terwijl hij al op het podium werd aangekondigd,’
vertelde de uitvinder van de nichtenrock Little Richard (afwisselend dominee, heteroof
homoseksueel) aan Charles White in The life and times of Little Richard (1984) over
‘the gentleman of rock and roll’ Buddy Holly. De mededeling van Little Richard
veroorzaakte een lichte schok in de rock and roll-beweging. Buddy Holly - de zanger
van onvergetelijke rock-classics als ‘That'll be the day’ en ‘Peggy Sue’ - werd van
zijn voetstuk gestoten door die gediplomeerde viespeuk Little Richard. Was het waar
wat Richard vertelde? Was de bebrilde zanger, die bij een vliegtuigongeluk op 3
februari 1959 zo tragisch om het leven kwam, tweeëntwintig jaar oud en vol beloften
voor de toekomst, misschien toch óók een gewone jongen geweest en géén Rock and
Roll Saint?
Drie maanden lang werd erover gecorrespondeerd, gebeld en gefaxt: of de familie
van de zanger - ver weggestopt in het uiterste noordwesten van Texas, U.S.A., mij
wilde ontvangen. Op een zondagmiddag, er vallen lange schaduwen over een
troosteloze dodenakker die in een afgekloven buitenwijk van Lubbock ligt, sta ik
voor zijn graf. Het is in Lubbock, het tot tweehonderdduizend inwoners uitgedijde
dorp, waar Holly geboren werd en waarheen zijn lijk vanuit Clear Lake, Iowa,
vervoerd werd.
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Een week voordat ik bij het ontzielde gebeente van Holly sta, bezoek ik buiten Los
Angeles het graf van Ritchie Valens. Deze was slechts zeventien jaar oud toen hij
omkwam, maar beleefde negenentwintig jaar na zijn dood een opvallende revival
met ‘La Bamba’. Toch doet het graf van Valens mij minder; het graf van The Big
Bopper - die voor de rockgeschiedenis van weinig belang is - laat ik zelfs onbezocht.
Maar het graf van Holly ontroert mij. Hier vond de begrafenis plaats die nogal morbide
was: vader en moeder Holley begrepen niet hoe beroemd hun zoon was, Holly's
vrouw Maria Elena Holley-Santiago was door verdriet niet in staat aanwezig te zijn
en Buddy's oudere broers Larry en Travis, alsmede, maar in mindere mate, zijn zus
Patricia, maakten waarschijnlijk op de dag van de teraardebestelling al een begin
met een ongelooflijke mythomanie rond hun gestorven broer. Maria Elena was in
verwachting, maar de enige nakomeling(e) die Buddy Holly zou kunnen hebben
gehad, werd een miskraam. De verhouding tussen de familie Holley en Maria Elena
was tijdens het leven van Buddy al slecht (velen, onder anderen Little Richard, hebben
beaamd dat vader en moeder Holley racisten waren), na zijn dood ontstond er een
verwijdering waarover ik nog veel te horen zou krijgen.
De zerk boven Holly's lijk is al ten minste één keer gestolen. Het is een saaie steen
met een lullig gitaartje en een notenbalkje dat nergens op slaat. Op het gras ligt een
ongeopend blikje bier. Een geschenk van een van de schaarse fans die de Texaanse
achterafhoek bezocht heeft? Holly is nimmer opgenomen in een fan cult, zoals Elvis
die bij voorbeeld getroffen heeft. Is geheel Memphis, Tennessee, een Elvis-kermis,
in Lubbock gooit Buddy's vriend, de nog altijd als country and western-zanger actieve
Waylon Jennings, hogere ogen. Als ik voor Holly's graf sta te mijmeren, heb ik nog
geen weet van de tweedracht en nijd binnen de Holley-familie.
***
Het is stampend heet en grijs bewolkt wanneer ik op zoek ben
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naar een opnamestudio aan Avenue P in Lubbock. De familie Holley wil mij in eerste
instantie niet thuis ontvangen, maar in een studio waar Holly's nichtje Sherry ons
een paar liedjes wil laten horen. De deal is duidelijk: als ik bereid ben een tv-opname
van het nichtje (een dochter van Larry; ze werd in 1951 geboren) te maken, is de
familie graag bereid alle registers van herinneringen open te trekken. Naïef uiteraard:
geen mens kan vanuit Lubbock controleren of ik het nichtje daadwerkelijk voor de
Vara-televisie zal laten zingen. Het zal natuurlijk ook niet gebeuren. In Nederland
beperk ik mij tot het uitzenden van een stukje waarin ze een nummer van haar oom
zingt.
Het nichtje ontmoet ik op straat - ze lijkt in niks op haar oom - en haar vader Larry
heeft ook al niets van zijn beroemde broer. Larry begint direct te informeren: ‘In
welke landen zendt de Dutch Television uit?’ en zegt later: ‘Nee, Sherry wil geen
liedjes van Buddy zingen, maar eigen werk.’ De cameraman draait braaf met ‘de
houten camera’ zoals hij dat noemt een liedje van Sherry, dat bestaat uit ondraaglijk
country-gekweel. Het plan dat Sherry op een feestje enkele nummers van haar oom
zou zingen, kan natuurlijk ook geen doorgang vinden. De familie Holley is zeer
vroom, drinkt en rookt niet (Travis en zijn vrouw zijn een uitzondering, af en toe
paffen ze in de dagen dat ik ze tref stiekem buiten een sigaretje) en zodoende zit een
partijtje er natuurlijk helemaal niet in. Dat de familie après-la-lettre van Buddy ook
een zéér vroom mens heeft gemaakt (‘Buddy gaf heel veel geld aan de kerk!’), is
een onderdeel van de eerder genoemde mythomanie.
‘Hey Mother,’ hoor ik terwijl Sherry staat te galmen. Ik keer mij om en zie een
bejaard vrouwtje dat door Larry zo'n beetje de studio in wordt gedragen. Een klein,
breekbaar mensje met haren die stijf staan van kleurspoeling en permanent. Later
zal blijken dat ze dacht naar een studio-optreden van haar kleindochter te gaan en
geen weet had van de aanwezigheid van een Nederlandse interviewer. Het is duidelijk:
in ruil voor een opname van Sherry krijg ik de oude dame. Zoon Larry doet duidelijk
een beetje nors tegen zijn zesenzeventigjarige moeder. Als ze in een klein kamertje
voor de camera en mij zit, lijkt ze niet te beseffen
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wat er aan de hand is. ‘Gaat u foto's maken?’ vraagt ze. Het wordt een vermoeiend
gesprek met een dame die alles tientallen keren herhaalt en zich soms slechts flarden
herinnert.
***
Mevrouw Holley, ik herinner mij uw stem. Zo'n twintig jaar geleden dankte u op een
elpee, samen met wijlen uw echtgenoot, de Nederlandse fans voor hun trouw aan uw
zoon.
Ik herinner mij dat, ja.
Dat ging over uw zoon en nu is uw kleindochter de muziekscene binnengestapt,
ondanks al het leed dat de rock and roll over u en uw familie gebracht heeft.
Ik ben niet bang meer voor die gemene wereld met drank en zo. In ieder geval niet
méér. Vroeger zong ik zelf en ik voel dat Sherry nu de fakkel overneemt. Ik ben heel
trots op haar.
Luistert u nog wel eens naar de platen van uw zoon?
Jazeker en ik houd van zijn liedjes. Ik heb zeker een paar lievelingsliedjes.
Natuurlijk zijn ‘That'll be the day’ en ‘Peggy Sue’ zijn bekendste songs, maar het
zijn niet mijn meest favoriete. Toen ik Buddy voor het eerst hoorde zingen, vond ik
het direct mooi; ik merkte dat hij iets van mijn muzikaliteit had geërfd. Ik ben al
zingende opgegroeid en heb heel vroeger enkele plaatopnamen gemaakt; ik zong
veel met mijn tweelingzuster.
Met een paar liedjes heb ik Buddy daadwerkelijk geholpen. ‘True love ways’
schreef ik voor het grootste gedeelte voor hem en ik hielp hem met ‘That'll be the
day’. Eigenlijk zijn er nog heel wat meer liedjes waarmee ik hem hielp; de meeste
mensen weten dat niet. Maar ik ben te oud om mij dat allemaal nog precies te
herinneren.
Dat Buddy zo'n grote en invloedrijke wereldster geworden is, word ik mij eigenlijk
pas de laatste jaren gewaar. Ik wist wel dat mijn zoon goed was, maar dat denkt
waarschijnlijk elke moeder. Nu pas realiseer ik mij dat hij groter en belangrijker voor
de muziek was dan ik ooit gedacht heb.
Men zegt dat Buddy en de Crickets oefenden in de garage thuis.
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O nee, ze speelden in huis, op Buddy's slaapkamer. De verhalen over de garage zijn
gewoon niet waar. Ik deed het huishouden en dan hoorde ik hem zingen. Ik ging
bijna nooit zijn kamer binnen, ik kon de jongens toch wel horen spelen. Heel af en
toe ging ik toch naar binnen en dan maakte ik een opmerking. Ik zei dan bij voorbeeld
dat Buddy een nummer iets te luid zong. De volgende dag hoorde ik hem 't liedje
dan zingen zoals ik het had voorgesteld.
3 februari 1959.
Ik hoorde het verschrikkelijke nieuws dezelfde dag. U begrijpt hoe moeilijk dat
voor mij was. Het ongeluk werd veroorzaakt door een fout van de piloot. Ik was
verdrietig, niet boos. Na zijn dood ben ik blijven luisteren naar zijn platen, dat heb
ik nooit opgegeven. Ik heb dat altijd fijn gevonden, ik heb niet één keer gehuild als
ik een liedje, na zijn overlijden, van hem hoorde.
Als mijn zoon nu nog zou leven, zou hij muziekproducent zijn. Hij zou ook zelf
nog wel zingen, maar hoofdzakelijk aan andermans liedjes werken. Produceren zou
nu zijn grootste kracht zijn geweest.
Buddy zou met de rockwereld van vandaag goed uit de voeten hebben gekund. Al
die veranderingen en vernieuwingen van na zijn dood zou hij op prijs hebben gesteld.
Wanneer heeft u Buddy voor het laatst gesproken?
Dat herinner ik mij niet precies. Ook toen hij in New York woonde, kwam hij zo
veel mogelijk langs. Hij vertelde dan waar hij mee bezig was, waarover hij piekerde.
Zijn hoofd zat altijd stampvol met ideeën. Hij was een goeie jongen. Wilde iedereen
helpen.
Bezoekt u zijn graf?
Nee, daar gaan we zelden heen omdat we niet voelen dat hij dáár is. Buddy was
een christen en we weten dus waar hij wèl is. Zijn stoffelijk overschot ligt op de
begraafplaats en om daar te gaan kijken, is alleen maar triest. Toch mag er geen reden
zijn om treurig te blijven. Dat zou Buddy niet willen.
Wat vond u van de film, The Buddy Holly story uit 1978?
Natuurlijk zijn er dingen veranderd, dat hoort nu eenmaal,
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maar ik heb mij vermaakt met de film. Ze moeten zo'n film nu eenmaal een beetje
interessanter maken voor het publiek. De filmmakers waren niet ècht op de hoogte
van Buddy's ware karakter. Hij was een uniek mens.
Ik ben geloof ik nooit boos geweest over wat ze over Buddy geschreven hebben.
Ze hebben zo veel verzonnen over zijn leven; ik vind het allemaal best als het maar
niet kwaadaardig is. Hebben ze ooit iets werkelijk gemeens over hem geschreven,
denkt u?
Heeft u nog contact met de Crickets of Buddy's vrouw?
Als de jongens in de stad zijn, bellen ze. Buddy's naam valt in die gesprekken,
maar meestal praat ik over hun carrière na Buddy's dood. Af en toe zien we Maria
Elena, niet lang geleden was ze hier nog. Het is plezierig als ze hier is. Helaas is haar
tweede huwelijk voorbij.
Nee, ik vind het niet zo erg dat iedereen mij over Buddy aanspreekt en niet over
mijn andere zoons. Buddy is nu eenmaal de beroemdste van onze familie. Gelukkig
is de wereld één zoon van mij niet vergeten. Ik dacht na het vliegtuigongeluk: dat
was 't, dit is het einde, maar de wereld kon maar niet genoeg van hem krijgen. Als
ik aan hem denk, zie ik hem blij thuiskomen, hoor ik hem spelen en hoor ik hem
enthousiast vertellen.
En dan moet ik weer denken aan die dag. De moeder van een (voormalig) bandlid,
Niki Sullivan, belde en vroeg of we naar de radio luisterden. Ik zei van wel. We
luisterden altijd naar de radio. Mevrouw Sullivan zei: ‘Er is nieuws op de radio en
ik wilde weten of u 't gehoord hebt.’ Mevrouw Sullivan zei dat ze eerst wat meer
wilde weten en nog terug zou bellen. Ik zei tegen mijn man dat hij op andere zenders
moest zoeken. Even daarna hoorden we dat er een klein vliegtuig was neergestort.
Het is moeilijk voor mij om erover te vertellen [mevrouw Holley huilt, B.B.]. Wat ik
toen hoorde, maakt mij nog steeds aan het huilen. Ik hoefde niet eens verder te
luisteren, want toen ik hoorde dat het vliegtuigje in Iowa was neergestort, wist ik
genoeg. Ik wist dat Buddy daar in de buurt optrad. Er brak een trieste tijd aan. Maar
zijn muziek is gebleven, denkt u ook niet?
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***
Buddy Holly heeft een aantal nummers dus niet in de garage opgenomen, ondanks
het pijnlijk-nauwgezette en wetenschappelijke onderzoek van Bill Griggs, de voorzitter
van de Buddy Holly Memorial Society, die zeker is van de garage. Vond moeder
Holly ‘een garage’ misschien te armoedig?
Bill komt uit het noorden van de Verenigde Staten, maar is een aantal jaren geleden,
uit pure Holly-liefde, in Lubbock neergestreken, waar hij leeft van zijn
Holly-fan-winkeltje. Op een zondagmiddag bezoek ik hem in een onverwacht nette
en riante buitenwijk van Lubbock, op nummer 3022 van 56th Street. Het toeval wil
dat op een van de televisiezenders The Buddy Holly story wordt uitgezonden. In een
donkere tussenkamer kijken Bill's vrouw en zijn dochtertje Holly (!) ernaar. Bill
voert mij naar zijn walhalla: zijn eigen Buddy Holly Museum. Hij bewaart er
duizenden platen, in een vitrine de beroemde bril van Buddy Holly en een paar
laarzen. Bill is hoofdredacteur van Rockin' 50's (de opvolger van het blad
Reminiscing) waarin de Holly-cult tot het uiterste wordt gevoerd. Zo stond er in het
nummer van december 1981 een vraaggesprek met de opticien van de zanger. De
opticien woonde nog steeds in Lubbock en deelde de fans mee dat de beroemde bril
met het dikke montuur van hoorn door de opticien op vakantie, speciaal voor Buddy,
in Mexico City werd aangeschaft. Dat Holly's kat Booker I. heette, werd de fans
evenmin onthouden.
Bill Griggs: ‘Buddy was bijzonder inventief met zijn muziek, hij was de eerste
rock and roller die violen gebruikte op zijn platen, hij gebruikte als eerste meer dan
één track bij de opname van zijn muziek... Zo lang als ik leef hoor ik ‘That'll be the
day’ tenminste één keer per dag; het is zulke blije muziek. Als je somber bent en je
draait zijn muziek voel je je direct beter. Hij spreekt niet tot een algemene groep
luisteraars, hij spreekt jou aan, mij.
Er blijft een raadsel voor mij over: ik heb de laatste jaren met zoveel mensen over
Holly gesproken en hij lijkt wel een heilige. Dat kàn toch niet?
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Ik geloof dat verhaal van Little Richard niet. Maar als, àls, het gebeurde dan gebeurde
het zeker niet in de kleedkamer, ik heb zo mijn redenen om dat aan te nemen. Hij
was geen heilige, maar hij was wel de ‘gentleman of rock and roll’ die altijd optrad
met een stropdas aan. Hij was intens religieus, hij gaf geld aan de kerk. Hij was
zonder enige twijfel a nice person.
Over zijn invloed op de muziek na zijn dood?
Veel groepen in de jaren vijftig noemden zich naar insekten. Buddy en zijn
bandleden zochten naar een naam in de encyclopedie [nota bene: het bewuste
exemplaar zag ik bij Larry Holley thuis staan, B.B.] en ze kwamen bij ‘beetle’ [kever],
maar die naam wilde drummer Jerry Allison niet. Die zei: ‘Op zo'n beest ga je staan,
daar noem je geen bandje naar!’ Ze gingen verder en kwamen bij ‘cricket’ [krekel].
Het zou inderdaad mogelijk zijn geweest dat het ‘Buddy Holly en de Beetles’ [of:
‘Beatles’] was geworden en, als je verder denkt, de Beatles zouden qua naam de
Crickets hebben kunnen zijn. Het verhaal dat de Crickets zich noemden naar de
krekel die te horen is aan het einde van ‘I'm gonna love you too’ [opgenomen in de
zomer van 1957] - het insekt had zich verborgen in de studio van Buddy's beroemde
producer Norman Petty - is onjuist, want toen hadden ze hun naam al lang gekozen.
Dat de Beatles zich niet alleen door de naam van de Crickets, maar ook door Holly's
muziek, lieten inspireren weet iedereen. Zoals je ook zult weten is Paul McCartney
lid van de Society en tevens tegenwoordig eigenaar van alle rechten op Buddy's
songs.
Bill Griggs praat honderduit en haalt enkele mythen onderuit, maar zegt tevens:
‘Natuurlijk speelden ze in de garage, beweert mevrouw Holley wat anders?’ Of er
nog niet eerder uitgebrachte songs zijn, is een probleem dat mij langer heeft
beziggehouden. Maria Elena Holly-Santiago heeft mij jaren geleden gezegd: ‘Er is
niets,’ terwijl de broers zich een beetje op de vlakte houden. Ik denk: ik ga het ze
nog een keer vragen. Bill Griggs zegt: ‘Je hoeft ze niets te vragen, luister maar.’
Bill Griggs laat een kwartier lang onbekende en nooit eerder uitgebrachte nummers
van Holly horen. Zo hoor ik een vele mi-
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nuten durende versie van het Bo Diddley-nummer ‘Mona’, een song getiteld ‘I can't
stop in’ en veel meer. ‘Je belooft niets op te nemen, je hebt geen verstopt microfoontje
bij je, hè?’ informeert Griggs angstig.
Travis Holley heeft een paar dagen eerder gezegd: ‘Voor zover ik weet is er niets
meer op de plank. Niets.’ Vervolgens vertelt hij het een en ander over zijn broer:
‘Buddy leek het meest op mijn vader en ik lijk weer het meest op hem. Toen het
standbeeld gemaakt moest worden heb ik dagenlang model gestaan en dat valt niet
mee! Drie dagen lang met een gitaar in mijn hand proberen niet te bewegen.
Natuurlijk, we werden wel eens dol van dat repeteren van Buddy, maar he was a fine
boy.’ Als ik hem vraag waarom zijn zus Patricia niet, ondanks afspraak is komen
opdagen, antwoordt hij: ‘Ze durfde niet omdat haar haar niet goed zat.’
Travis' vrouw maakt een beetje een eigenaardige indruk en ze lijkt het bewieroken
van Buddy en Lubbock een beetje overdreven te vinden. Ze zegt: ‘Ik wil hier weg
uit dit platte, saaie land. Zuid-Texas, daar is 't mooi. Travis wil ook wel, maar zijn
moeder, hè...’ De oude mevrouw Holley meent dat het ‘“ouwe, trouwe Lubbock” de
mooiste plaats op aarde is’ en nichtje Sherry vindt het er ‘gezellig’. Ze heeft een
tijdje in Dallas gewoond, maar is weer blij (na haar echtscheiding) in Lubbock terug
te zijn.
Voor iemand uit Amsterdam is Lubbock vreselijk. Alcohol is er, op enkele cafés
na waar het dragen van wapens evenredig groot is aan de alcoholconsumptie,
verboden. Het centrum bestaat uit leegstaande winkels of tweedehands zaken waar
armoedige waar wordt uitgevent. Het instorten van de olie-industrie en de landbouw
hebben het centrum doen verpauperen. Ver buiten het centrum zijn er enkele nieuwe
en luxe winkelcentra ingericht. In de grootste muziekhandel die ik kan vinden, hebben
ze één verzamel-cd van Holly in voorraad.
Na veel gezoek vind ik een soort reclameboekje over Lubbock; de informatie is
nihil. Een publikatie van enige omvang met betrekking tot de stad is die van Jane
Gilmore Rushing en Kline A. Nall Evolution of a university (1975). Zij gaat over de
Texas Tech University, een universiteit met twintigduizend studenten
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die weggestopt staat in een verre buitenwijk van Lubbock. Van enige invloed van
studenten en een studentenleven in de stad is niets te merken. Integendeel: de
studenten wonen niet alleen op een moeilijk betreedbare campus - waar de jongens
en meisjes nog, zij het met moeite, gescheiden worden gehouden - maar ze zijn zelf
hoofdzakelijk en van harte zeer behoudend. In het boek wordt één studentenrelletje
gememoreerd: een conservatief getint conflictje van niks.
Lubbock is een dump, een stad om je na een verblijf van een week in van kant te
maken. Anno 1988 is er geen enkel vermaak te vinden, maar des te meer afbraak,
en ik vraag mij dus al gauw af hoe Buddy Holly daar van die levensblije liedjes over
heeft kunnen componeren en zingen. Ik bezoek de lokaties, die in zijn songs
voorkomen, zoals de openluchtbioscoop en de rolschaatsbaan, en het ziet er
uitgewoond en versleten uit. Zelfs als ik mij deze vermaakcentra in full swing voorstel,
moet het er in het midden van de jaren vijftig nog ongelooflijk saai zijn geweest. De
snackbar Hi-D-Ho Drive In waar Buddy rondhing en eens boven op het dak speelde,
bestaat niet meer. Een houten keet met dezelfde naam die nu in Lubbock te vinden
is, heeft niets met de originele snackbar te maken. Als ik informeer naar Buddy's
meisjes vóór Maria Elena, Echo McGuire en Peggy Sue Rackham (van de beroemde
song; Buddy is zonder twijfel verliefd op haar geweest, ze zou later trouwen met
drummer Allison die echter al weer lange tijd van haar gescheiden is), beluister ik
verhalen van gruwelijke saaiheid: jongens en meisjes stonden uren op straat te
fluisteren en te lachen, dat was alles.
Opeens was daar Maria Elena. Buddy kende haar waarschijnlijk pas enkele
maanden toen hij met haar trouwde, hij brak met de Crickets en vertrok naar New
York. Maria Elena was niet alleen tegenover mij maar ook tegenover Willem Duys
in zijn toenmalige praatprogramma nauwelijks te bewegen iets over haar beroemde
gestorven echtgenoot te zeggen. Dat moeder Holley beweert dat zij Maria Elena af
en toe ziet, is onjuist. Er woelt namelijk een grote ruzie tussen de familie Holley en
de weduwe. Bill Griggs, gevraagd wat hij van Maria Elena vindt (hij kent haar
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betrekkelijk goed) zegt: ‘Ik weet van niks.’ Waarop ik vertel dat die vrouw mij niet
aanstaat. Bill Griggs kijkt mij aan en zegt: ‘Drie, vier elpees zijn er nog met
onuitgebracht materiaal en Maria Elena houdt 't tegen. God weet waarom, maar dat
mens frustreert nu al jaren de rock and roll-fans. Wat jij zegt ontken ik volstrekt niet
en ik begrijp er niks van. De familie Holley en zij krijgen ieder vijftig procent van
de opbrengst van zijn werk, dat zijn nog steeds vele honderdduizenden dollars per
jaar! Ik begrijp het niet!’
***
Op een late middag zoek ik met de andere leden van de cameraploeg verkoeling aan
de rand van het inpandige zwembad van het Holiday Inn Hotel aan de ringweg rond
Lubbock. Plotseling staat hij voor ons en kijkt schichtig om zich heen: Larry Holley.
Hij heeft een stapel grammofoonplaten onder de arm en gaat bij ons zitten. ‘Als jullie
die in Europa zouden kunnen verkopen..., het gaat per pakjes van twee dozijn. Voor
elk van jullie heb ik een gratis exemplaar, kijk maar...’
Larry toont de langspeler Holly's house. A family album (1980), waarop de hele
Holley-familie mijmert en liedjes zingt, enkele kleine plaatjes waarop Sherry jammert
en een ‘collector's edition’ van een plaatje waarop enkele mij totaal onbekende
nummers van zijn broer staan. (Ik kan die nummers pas weken later in Nederland
voor het eerst op een pick-up beluisteren. ‘Two timin' woman’ moet het allereerste
geluid zijn dat ooit, in primitieve omstandigheden, van hem werd opgenomen; hij
zong het voordat hij de baard in zijn keel kreeg.) Bij de langspeler zit een boekje met
herinneringen aan zijn broer: The Buddy I knew! Het bevat ondraaglijk zoetsappig
proza, dat ik zo onderhand van Larry zelf en uit interviews met hem wel ken, maar
het fotomateriaal is grotendeels nieuw voor mij. Helaas ook een ranzig vers met
regels als: ‘He was just a little brother / Who would follow just behind, / Why has
he gone before me / and I am left betond.’
Larry fluistert en kijkt steeds angstig om zich heen alsof we af-
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geluisterd worden: ‘Het is verschrikkelijk met die Maria Elena. De hele familie heeft
ruzie met haar, we zien haar nooit meer. Jerry Allison overigens ook niet. Ze houdt
vijf, zes elpees met nieuw materiaal tegen!’ Ik kijk hem verbaasd aan; het
niet-uitgebrachte materiaal van Holly wordt iedere dag dat ik langer in Texas verblijf
uitgebreider.
Als ik Larry meedeel dat ik erover denk naar Clovis, New Mexico, te reizen waar
de weduwe van producent Norman Petty nog woont, maakt hij een afkeurend gebaar;
Bill Griggs deed overigens later hetzelfde. Ik begin mij steeds meer af te vragen wat
er toch precies aan de hand is. Larry: ‘Het is een kwestie van geld, meer kan ik niet
zeggen. En verder...’ Hij zwijgt, kijkt weer angstig om zich heen en mompelt: ‘Verder
kan ik niets zeggen. Ik moet 'ns gaan.’ Naar een kerkdienst, vermoed ik.
***
Ik heb een afspraak met twee originele Crickets: drummer Jerry Ivan (‘J.I.’) Allison
en bassist Joe B. Mauldin in een van de beroemde studio's aan de Music Row te
Nashville, Tennessee. Hier nam Holly in 1956 zijn allervroegste jeugdwerk op. Het
is verdwazend heet; het jongste lid van de televisieploeg begeeft het onder de 45°
Celsius en moet afgevoerd worden naar een verkoelend hotel. We worden ontvangen
door een lompe heer die een sombere ruimte aanwijst waarin het gesprek kan
plaatsvinden. Een beroemde ruimte, zegt hij: ‘Vroeger mixten we hier de opnamen
van Johnny Cash, Elvis, Roy Orbison, noem maar op...’
Allison komt binnen. ‘Joe B. Mauldin is zoek, maar dat is altijd al zo geweest.
Die interesseert het allemaal niet, dat verleden en zo. Misschien komt hij nog.’ Joe
B. Mauldin zal niet arriveren, maar Allison, die mij trouwhartig ‘Baldwin, like the
piano’ noemt, doet zijn best, ofschoon hij weinig tijd heeft: ‘Je weet hoe het is hier
met die droogte, ik moet het hooi van mijn land halen voordat het verschroeit.’ De
beroemdste drummer uit de rock and roll-historie heeft vijftig kilometer buiten
Memphis een landbouwbedrijf.
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Allison heeft de rock and roll-drumtechniek voor het grootste gedeelte ontwikkeld.
In de primitieve jaren waarin ‘overdubben’ en ‘synthetische echo's’ nog niet
bestonden, deinsde hij er niet voor terug om op verhuisdozen of pannen te trommelen.
Zo drumde hij het Holly-nummer ‘Not fade away’ op een verhuisdoos en ‘Everyday’
met zijn handen op zijn knieën.
‘Soms word ik er verlegen van,’ zegt Allison, ‘als ik mij realiseer dat ik de Beatles,
de Stones en eigenlijk de hele popmuziek zo diepgaand beïnvloed heb. Het voelt
daarentegen ook heel lekker. Maar er is ook een nadeel: wat ze met mijn verhalen
voor de Holly-film gedaan hebben, alles veranderd, ze hebben me zelfs een andere
naam gegeven, weerzinwekkend!
O, die Little Richard! We waren bevriend met hem, maar ik herinner mij niks van
wat hij vertelt. Ik was er in ieder geval niet bij. Buddy dronk een biertje, rookte een
sigaretje, hij was zeker niet engelachtig, maar die verhalen van Little Richard...
Gisteren was ik hooi aan het laden en toen heb ik naar een bandje van ons
geluisterd. Ik was opnieuw verbaasd hoe we dertig jaar geleden speelden. Ik reed
met hooi van de ene naar de andere akker en hoorde mij drummen. Normaal luister
ik thuis niet meer, geen tijd, jongen! Als Crickets spelen we nog steeds in de
weekends, een beetje in de buurt, weet je. Door de week houd ik mij bezig met hooien
en het vee, niet dat ik daar tegenwoordig iets mee verdien, maar toch: ik vermaak
me.
Buddy was mijn beste vriend en daarom praat ik graag over hem. Ik speelde
“professioneel” vier jaar met hem en dat is onvergetelijk. We spelen en zingen nog
steeds, met uiteraard een andere zanger die natuurlijk niet de hick ups van Buddy
heeft. Je kan en mag Buddy niet imiteren, dat heeft ook geen zin.’
***
Roy Orbison heeft Holly goed gekend. Met een ijskoud blikje cola in zijn hand en
zijn echtgenote Barbara om ons heen dribbelend, herinnert hij zich Holly als ik hem
ontmoet in Nashville: ‘Buddy en ik zijn beiden afkomstig uit West-Texas, we
woonden maar
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honderdvijftig kilometer van elkaar. Ik had mijn eerste hit “Ooby dooby” en ik speelde
op een avond op een high school in Lubbock waar Buddy op zat. Buddy, Allison,
Joe B. Mauldin kwamen na mijn optreden achter het podium. Later trad Buddy op
in Odessa, waar ik vandaan kom, en toen kwam hij mij opzoeken. Op een gegeven
moment stonden we beiden op de hitparade. In december 1958 brachten we een tijd
samen door bij Norman Petty in Clovis. We hielden van elkaars gitaarspel en zingen.
Hij was een buitengewoon getalenteerde gitaarspeler en we hadden eenzelfde manier
van spelen. We speelden, hetgeen toen nog bijzonder was, de elektrische Fender
Rhythm-guitar. Waarom hadden we zoveel gemeen? We speelden op dezelfde manier
op dezelfde soort gitaar, we droegen beiden een bril, we kwamen uit dezelfde streek,
we waren van dezelfde leeftijd en alle twee erg mager... veel overeenkomsten. Maar
hij was de ster van de toekomst, een ongewoon bijzondere jongen!’
Bob Wilson (42), die de fameuze Wurlitzer-jukebox-fabriek in North Tonawonda,
New York - vlak bij de Niagara-watervallen - in zijn eentje draaiende houdt, heeft
Holly en de Crickets zien optreden in het Buffalo Municipal Auditorium op 19
november 1957. Ik ben bij hem op bezoek om te praten over ‘zijn’ jukeboxen en
opeens wordt hij lyrisch. Hij wijst naar het auditorium en zegt: ‘Daar heb ik hem
horen zingen, meer dan dertig jaar geleden, een paar jongens met, volgens de
maatstaven van nu, een installatie van niks, maar dat levensblije geluid, het was
verbijsterend. Nooit heb ik meer zoiets gehoord. Ik was met mijn oudere zus en moest
huilen. En geloof mij: dat doe je als opgroeiende jongen waar je zus bij is niet gauw.’
Bill Griggs heeft eenzelfde soort herinnering: ‘Carl Perkins, Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis, Buddy, dat zijn de allergrootsten. Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven
dat Elvis de absolute koning is en blijft. Elvis was de grootste performer aller tijden,
maar Buddy was een veelzijdiger creatief talent. Toen ik Buddy voor de eerste keer
zag, ging er iets door mij heen dat mij nooit meer verlaten heeft. Die jongen had een
uitstraling die bijna bovenaardse trekken had.’
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***
Het verhaal van Little Richard kan ik tijdens mijn verblijf in Amerika nergens
bevestigd krijgen. Ook vrienden van Holly, zoals de Everly Brothers, zijn geenszins
geneigd het te bevestigen. Waylon Jennings, een van de laatsten die met Buddy Holly
opgetrokken zijn, houdt het voor onmogelijk. Op 4 juli, de Amerikaanse
onafhankelijkheidsdag, zie ik op de Lubbockse televisiezender een feestje in een
bejaardentehuis. Oudjes schuifelen op muziek van Buddy Holly door een troosteloos
ingerichte zaal. Ik keer terug naar de broers Larry en Travis voor een laatste poging.
Larry: ‘Buddy hielp vaak in onze tegelhandel. Op verzoek van onze andere
werknemers speelde hij vaak op het werk nummers van Marty Robbins, Hank
Williams en zo. Hij deed het zo goed dat iedereen ophield met werken en ging
luisteren. De man van wie we het werk aangenomen hadden, kwam op mij af en zei:
“Ik hoor die muziek graag, maar toch moet dit huis af!”’
Een anekdote waar geen kwaad in steekt. Ik informeer bij Larry naar zijn favoriete
nummers van zijn broer. ‘“Send me some lovin”, “It's too late” - een nummer waarop
ik erg aangedrongen heb dat hij 't op zou nemen en ik kreeg van hem dan ook een
acetate-plaat direct nadat het nummer was opgenomen - en “Brown-eyed handsome
man”. Ook dat laatste nummer [een Chuck Berry-compositie, B.B.] nam hij op mijn
verzoek op; oorspronkelijk had Buddy er geen zin in. Tien jaar lang heb ik zijn
muziek niet kunnen spelen, verlamd door verdriet. Maar toen begonnen de fans ernaar
te vragen en hoorde ik hem op de radio; nu luister ik weer vaak naar hem.
We hadden nooit gedacht dat hij herontdekt zou worden. Moet je je voorstellen:
we waren aan het werk en Buddy zegt op een middag: “Zouden ze nu wat aan mijn
muziek vinden in New York? [Norman Petty had vanuit Clovis proefopnamen naar
New York gestuurd, B.B.] Ik hoor maar niets.” Ik probeerde hem te troosten door
aan te bieden om die platenmaatschappij in New York bij onze moeder gewoon op
te bellen. Dat scheelde ook nog
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'ns in de telefoonkosten. Buddy kon niet meer tegen de spanning. Vanuit New York
hoorde hij: “Hey, babe, Buddy, ze draaien je hier in New York op alle zenders! We
gaan van ‘That'll be the day’ zeker een miljoen exemplaren verkopen!” Buddy
antwoordde alleen maar: ‘Weet je 't zeker, ja? Kun je mij dan vijfhonderd dollar
sturen? Ik heb geen cent meer.” Vanuit New York stuurden ze het geld, ik kreeg op
een gegeven moment het geld terug dat ik Buddy had geleend om een gitaar te kopen.
Hij brak door, maar ik verloor mijn hulpje in de bouw.’
Larry laat even later een banjo zien die hij pas onlangs op hun moeders zolder
heeft teruggevonden. Buddy kocht de banjo voor tien dollar en kon er binnen verloop
van enkele weken op spelen. Het eerste nummer dat Buddy erop kon tokkelen was
een volmaakte imitatie van Fats Domino's ‘Blueberry hill’.
Travis Holley staat onder een klamme, donkergrijze hemel in Lubbock. Hij praat
zachtjes. ‘We zijn zo trots op hem. Jij komt langs om een film over hem te maken,
een paar jaar geleden hadden we Paul McCartney over de vloer... In 1955, 1956
zagen we wel dat hij veel talent had, maar dat hij een van de groten van de rock and
roll zou blijken te zijn, hadden we nog niet door.
Ik heb veel covers gehoord van zijn songs, die van Mick Jagger, de Beatles, Linda
Ronstadt, enzovoorts, goeie versies, maar ik prefereer de originelen van mijn broer.
Niets laat zich met zijn muziek vergelijken. Zijn heldere stem, zijn clear licks op de
gitaar, zijn teksten die, zonder herhalingen, een ècht verhaal vertellen en vooral het
totaal... Hij maakte happy music. Een paar smartlappen, maar toch hoofdzakelijk
optimistische, opbouwende muziek.
Mijn ouders hebben van meet af aan achter zijn muziek gestaan. Hij kreeg de beste
muziekles die er te krijgen was en natuurlijk: soms werden we gek van het gerepeteer,
dan werkte hij op je zenuwen, maar verder was 't allemaal okay. Ik heb ook met hem
gespeeld: hij zong en ik begeleidde hem op de accordeon, een absurde combinatie
die we zelfs op een talentenjacht hebben gebruikt. We wonnen met een song getiteld
“River of memories”. Ik zou niet meer weten van wie dat liedje was, maar we hadden
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het van moeder geleerd. Ik hoor hem tegenwoordig steeds vaker weer op de autoradio
en dan denk ik: daar heb je mijn broer, hij is weer even bij mij.’
In het huis van Larry - waaraan Buddy indertijd heeft helpen bouwen - zit de hele
familie bijeen. Moeder Holley lijkt weggevallen te zijn in het geheugenverlies
waarmee de ouderdom haar teistert. Op de wereldkaart moet ik aanwijzen waar
Holland ligt. ‘Is dat vlak bij Groenland?’ vraagt Travis' vrouw. Larry's vrouw deelt
koffie rond. De broers en Sherry maken muziek. Ik kijk even steels in de boekenkast:
veel bijbels, boeken over de jacht en het Wilde Westen. Geen enkel boek over Buddy,
terwijl er toch een plank over hem volgeschreven is. ‘Ik hoef dat allemaal niet te
lezen,’ heeft Larry gezegd, ‘Buddy hoef ik niet op papier te leren kennen, ik heb al
de herinneringen aan hem in mijn hoofd.’
Bij het afscheid krijg ik een petje in camouflagekleuren waarop staat ‘Holley Tile’
(Holley's dakpan-, tegel- en loodgietersbedrijf). Na de voor Amerikanen zo onmisbare
groepsfoto, neem ik afscheid. ‘Ik ben zo dankbaar dat u naar hem bent komen
informeren,’ fluistert moeder Holley. Ik zwaai vanuit de auto naar het kleine vrouwtje
totdat ze op haar aller-, allerkleinst is.
De volgende dag verlaat ik Texas vanaf het hypermoderne vliegveld van Lubbock
waar het bijna stil is. Cirkelend boven Lubbock voel ik dat ik maar hele kleine stapjes
dichterbij ben gekomen. Hoe kon een jongen in deze uithoek tot zulke muzikale
prestaties komen?
Het wachten blijft op de nog steeds niet uitgebrachte nummers. Buddy Holly is
dood; zijn uitgebrachte muziek omvat bij elkaar zo'n negen elpees. En de liefhebbers
hebben er dus nog drie (?) of zes (?) te goed. ‘To my knowledge there's nothing
more,’ zei Travis met grote overtuiging tegen mij. ‘Wil je nog meer nieuwe nummers
horen?’ vroeg Bill Griggs nadat ik een dozijn nooit eerder gehoorde Holly-songs had
beluisterd. ‘Werkelijk alles, alles, over hem is gezegd,’ sprak Maria Elena Holley
ooit geïrriteerd tegen mij. De werkelijkheid is dat van het raadsel-Holly niet eens de
beginselen zijn onthuld.
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XX De Amerikaanse neger die een neger bleef
Het leven van Chuck Berry was duister en blijft duister
Een vriend bracht voor mij uit Amerika enkele Jacksoneana mee. Michael Jackson
Bubblegum, met drie meeverpakte stickers, een gedeelte van een Jackson-hoofdpuzzel
en een klein stukje kauwgom. Verder nam hij de eerste aflevering van het tijdschrift
Michael Jackson and his family en het boek Michael Jackson's secret world van
Jerry Lawrence mee. In deze laatste publikatie zit een bon die de lezer, ingevuld,
kan opsturen. Zijn naam zal dan voor eeuwig op een lijst van de uitgeverij vermeld
blijven staan. Er is de afgelopen jaren zoveel over de excessionele roem van Michael
Jackson geschreven, dat ik dacht dat het niet gekker kon. Het kan nog gekker.
In een rede, gehouden op 30 maart 1984 in Paradiso, vertelde de rocksocioloog
en schrijver van het veelgeprezen Sound effects, Simon Frith het een en ander over
Jackson's verovering van de wereld. De kern van Frith's betoog was: Jackson heeft
alle typische negerkenmerken afgelegd en werd daardoor een soort zwarte blanke.
Zo kon hij acceptabel worden voor zowel blanken als zwarten. Zijn huid kon hij niet
laten bleken, maar zijn ogen werden chirurgisch veranderd, zijn afrokapsel
gladgestreken en zijn brede neus verbouwd tot een smal, westers neusje. Ik heb de
neiging deze aanpassing aan de smaak van het publiek enigszins te rigoureus te
vinden en vooral weerzinwekkend. En leverde het nu maar een popmuzikale revolutie
op... maar nee. Jackson is niet meer dan de keizer van de meest leeghoofdige periode
uit de rockgeschiedenis: de disco.
Wat Jackson tot in het extreme wel heeft gedaan, deed Chuck Berry juist niet. Die
bleef zowel in zijn gedrag als in zijn muziek
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met zijn beide benen als stevige wortels in de zwarte muziek staan. Zijn danspas, de
geniale duck-walk, kan nog steeds, diep in Afrika, in oervorm worden aangetroffen.
Helaas veroorzaakte Berry zoveel vechtpartijen en overtrad hij de wet zo vaak dat
hij in de jaren vijftig en later door racisten vaak als ‘een typische neger’ (=misdadiger)
werd aangemerkt. Sla elk willekeurig boek over de R & R erop na, vraag het aan een
liefhebber van popmuziek, hij zal het zeggen: ‘Chuck is de grootste, zo niet de
allergrootste.’ Ondanks dat stond hij slechts één keertje op de Nederlandse hitparade
(1964, eenentwintigste plaats). En hoewel hij zo'n tien keer op nationale
Amerikaans/Engelse hitparades voorkwam, haalde hij in beide landen slechts één
keer de topnotering. Chuck verkocht zijn ziel nimmer aan de duivel, de
middle-of-the-road-pop, maar liet zijn zwarte ziel daar waar zij hoorde: hij mengde
als een der eersten en op fabelachtige wijze blues en country tot wat men nu rock
and roll noemt. Chuck Berry, ‘the archetypal rock & roller’, zoals men vaak leest.
Chuck was voor het vigerend rockseizoen altijd of te vroeg of te laat. Hij was nèt
te modern of hij kwam te laat met een meesterstuk. Wat dat betreft lijkt hij een weinig
op een groep als de Yardbirds die het, ondanks haar superieure muzikaliteit, nooit
ècht gemaakt heeft. Toen de wereld vergeven was van de flower power, kwamen de
Yardbirds met een jamsession in het gezelschap van Sonny Boy Williamson op de
markt (1967). (Dit optreden is onder andere te vinden op kant twee van Rock
generation 5, een elpee die jarenlang in verveloze uitverkoopbakken stond en pas
daarna ontdekt werd als late maar authentieke R&R. Over de Yardbirds kan men alles
vinden in Platt/Dreja/McCarty's Yardbirds.)
Chuck had vanaf zijn eerste plaatopname (1955) tot op de dag van heden een
superstar behoren te zijn. De Yardbirds óók, maar dat kon niet, want die hielden er
na veel getob in 1968 definitief mee op. Eigenlijk heeft Berry maar één goed jaar
gehad: 1958. Toen had hij veel hits in de U.S.A. waarvan er twee op de beperktere
Rhythm and Blues Chart nummer één werden.
De Amerikaanse neger die een Amerikaanse neger wilde blij-
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ven; God zij daarvoor gedankt. Maar wat is hij daarvoor gestraft: al vele jaren zucht
Berry onder belastingproblemen en werkt hij eigenlijk slechts voor het Amerikaanse
ministerie van Financiën. Er is buitengewoon veel óver hem geschreven, maar er is
nog slechts één samenvattende, behoorlijke biografie van hem verschenen: Howard
A. Dewitt's Chuck Berry: rock 'n' roll music. Krista Reese's boek Chuck Berry. Mr.
rock 'n' roll is als typografisch experiment interessanter dan wat betoogtrant betreft.
Reese werpt veel op, maar lost niets op.
Chuck is door het grote publiek laat ontdekt, en nu is het te laat. De kenners wisten
het al veel langer, maar de muzak-consumenten denken nog steeds dat ‘Roll over
Beethoven’ door de Beatles werd gecomponeerd, ‘Little queenie’ door Mick Jagger
en ‘Memphis, Tennessee’ door James Last, maar het waren originelen van Berry uit
respectievelijk 1956 en 1959 (tweemaal).
Hoe kàn dat nu? Chris Charlesworth noemt hem in zijn gitaarboek de meest
invloedrijke gitarist, misschien op Jimi Hendrix na, uit de geschiedenis van de
moderne muziek - en dan toch géén Jackson-achtig succes? Howard Elson juicht in
Early rockers zeven bladzijden lang over Chuck en schrijft: ‘Door zijn gigantische
invloed wordt zijn muziek overal en dagelijks gespeeld. Ze luisteren zelfs naar hem
in het heelal!’ En toch... Jerry Hopkins is ook al tevreden in De rock story: ‘Berry
was een zanger-songschrijver-gitarist die inhaakte op de nieuwe ontwikkelingen.
Zijn songs werden rockklassieken, vol van een onmiskenbare humor en persoonlijk
genoeg om zowel emotionele als muzikale snaren te treffen.’ En zo kan ik honderden
kenners citeren; ze zijn allemaal vol bewondering. Ook over Chuck's stage-act, die
inderdaad zeer bijzonder is. Waarom kosten kaartjes voor een concert van Berry nog
steeds geen vijfentwintighonderd gulden, zoals op de zwarte markt voor een van
Jackson, maar twee tientjes?
Dave Harker schrijft in zijn zeer geleerde en soms briljante boek One for the money,
politics and popular song, ironisch genoeg onder de hoofdstuktitel ‘Happy little
rockers’, glashelder: ‘Buddy
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Holly was dead, Chuck Berry was in prison, Jerry Lee Lewis was under a cloud of
moral indignation.’ 1959-1964: in deze periode, toen Chuck grootmeester had kunnen
worden, ‘de dodelijkste fase uit de naoorlogse muziekgeschiedenis’, zat hij in de
bak. Paul Oliver beschrijft zijn carrière in The story of the blues ook al droef. ‘Blues
and trouble’ heet het hoofdstuk bij Oliver. Deze auteur wijst erop dat Berry raciale
en klasse-vooroordelen aan de kaak stelde in zijn songs en dat zulks zelfs zijn blanke
luisteraars niet kon ontgaan. Het was voor een neger aan het einde van de jaren vijftig
bepaald geen maatschappelijk opstapje indien hij zich keerde tegen de virulente,
Amerikaanse discriminatie. Een ritmische neger die ten overvloede een hartstochtelijke
voorkeur bezong voor zeer jonge meisjes (‘Sweet little sixteen’ uit 1958 gaat in
Chuck's geval over een al wat óuder meisje!) en in maart 1959 dat pedorockse unicum
in de handel liet brengen met op de ene kant ‘Almost grown’ en op de B-side ‘Little
queenie’ - die maakte het zich niet gemakkelijk in het koudoorlogse Amerika. Dat
was het land waar strooibiljetten konden verschijnen met de tekst: ‘Don't buy negro
records [...]. The screaming, idiotie words, and savage music of these records are
undermining the morals of our white youth in America.’
Waarom zat Chuck, twee jaar lang, in de gevangenis? Eind 1959 deed hij iets
onduidelijks met een Spaans-sprekende Apachehoer van veertien jaar oud. Het eerste
proces werd wegens racistisch gedrag van de rechter ongeldig verklaard. In het tweede
proces werd hij schuldig bevonden aan ‘het met immorele bedoelingen over een
staatsgrens smokkelen van een veertienjarig meisje’. Chuck moest de gevangenis in
en bleef daar twee jaar. In 1964 (1963?) kwam hij vrij, en toen waren de Beatles en
de Stones er al, die te pas en te onpas zeiden dat Berry een der grootsten was.
Toen Chuck uit de bajes kwam, was de muzikale wereld rigoureus veranderd.
Weliswaar was zijn platenmaatschappij (oude) nummers blijven uitbrengen, maar
de twee jaren van juridisch gemorrel en de erop volgende twee jaar straf hadden van
hem een gebroken man gemaakt.
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Zijn huis was verkocht, zijn vrouw was weggelopen, en opeens sprak de wereld niet
meer over R&R maar over beat. Berry heeft zijn twee jaar durende detentie meestal
ontkend. In het voorwoord tot Patrick W. Salvo's interview met Chuck uit 1972
(opnieuw afgedrukt in The Rolling Stone interviews 1967-1980) wordt dat voor de
zoveelste maal meegedeeld. Hier is zelfs sprake van een veroordeling tot drie jaar.
Dat Chuck twee jaar heeft gezeten is zeker. Al was het alleen maar omdat er tussen
1961 en 1963 niet één nieuw plaatje van hem werd uitgebracht.
Berry is een prettige prater. Bepaald een man die heeft nagedacht over het
muziekgenre dat hij nagenoeg ontwierp. In een ander vraaggesprek, met Greil Marcus
(1969)-later herdrukt in The Rolling Stone interviews -, is hij uitermate geestig: ‘Wie
bedoelt u? Dick Jagger...? De Rolling Stones?’ Over zijn geboortedatum: ‘Ik ben
geboren op 18 oktober.’ Het jaar zal wel voor altijd in nevelen gehuld blijven. De
meeste bronnen houden het erop dat Chuck geboren is in St. Louis in 1926 of 1931.
Het is iets gecompliceerder. Paul Gambaccini, die meestal uitstekend geïnformeerd
is, vertelde de luisteraars op BBC Radio 1 in 1982 dat er nog meer mogelijkheden
zijn. ‘Charles Edward Berry was born. Ordinarily one would say with authority when
and where, but the reference books cannot agree,’ sprak Gambaccini tot zijn
luisteraars. In de gedrukte tekst van zijn radioprogramma's (Master of rock) somt hij
enkele mogelijkheden op: ‘Hij werd geboren in San José of St. Louis. In 1926 of in
1931, dan was het op 15 januari of 18 oktober.’ De pedante en eigenwijze compilator
William York beweert in zijn - ‘meest complete naslagwerk over de R&R, meer dan
12000 namen’ - Who's who in rock music dat de zanger werd geboren op 18 oktober
1926 in St. Louis. Dit naslagwerk, waarin ik nooit iets kan vinden dat ik echt nodig
heb, heeft misschien ook wel gelijk.
Waarom dit getob over Chuck's geboortedatum? Omdat er altijd, in elk biografisch
bericht over hem vijf jaar zoek zijn. Een voorbeeld: was Chuck's platendebuut in
1955 dat van een bijna dertiger of van een goede twintiger? Verder maakt het een
groot verschil of Berry zijn eerste muziek hoorde in 1940 of 1945. Het

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

205
feit dat hij na een beroving drie jaren in een tuchthuis zat, van 1944 tot 1947 - over
deze jaren zijn de handboeken het eens -, lijkt mij bepalend voor de ontwikkeling
van een jonge man. Ging Chuck nu op dertienjarige leeftijd naar een tuchthuis of
was hij vijf jaar ouder? Pas na 1947 komt er enige duidelijkheid in de feitelijke
levensloop van Chuck Berry.
In 1987 publiceerde Berry zijn langverwachte autobiografie Chuck Berry: the
autobiography. Aan dit ontroerende document humain begon hij in 1959, het is
staccato, op het eerste gezicht geschreven met een naïeve eerlijkheid, maar wat moet
de lezer geloven van het zinnetje: ‘At 6:59 A.M., October 18, 1926, at 2520 Goode
Avenue, St. Louis, Missouri, U.S.A, I was born in the best year of my life.’? Misschien
werd hij wel gewoon in dit laatstgenoemde jaar geboren.
Hij werkte bij de Ford-fabrieken en studeerde in de avonduren voor kapper en
make-up-specialist. In 1952 vormde hij een trio en leerde zijn pianist kennen, die
met vallen en opstaan hem tot op heden begeleidt: Johnny Johnson. In mei 1955
leerde hij Muddy Waters kennen en nam hij zijn eersteling, ‘Ida red’ op. De platenbaas
in Chicago, Leonard Chess, vond dat een titel van niets en zo werd het debuut
veranderd in ‘Maybellene’. En wat weten wij dus over Chuck's eerste eenentwintig
(of misschien toch zestien?) levensjaren? Niet veel meer dan dat hij al vroeg gitaar
leerde spelen, en een vader en een moeder had. Het zo weinig weten over Chuck's
vroege jaren heeft geleid tot een enorme hoeveelheid vertelsels die voor hetzelfde
geld waar of onwaar kunnen zijn.
Verplaatsen wij ons naar 1979. Een bericht uit een in de regel betrouwbare
rock-encyclopedie: ‘Wanneer Berry niet op tournee is, verblijft hij in zijn
amusementspark in Wentzville, Missouri. De justitie houdt niet op met hem te
bestoken. Kort voor een optreden in het Witte Huis voor Jimmy Carter, juni 1979,
kreeg hij de inkomstenbelasting aan zijn broek en zat in datzelfde jaar honderd dagen
in de gevangenis.’ Hoe kan een leven rock-and-rollser zijn? Gambaccini: ‘Zolang
als R&R zal bestaan, zal Chuck Berry de vader en uitvinder van de rock and
roll-muziek zijn en blijven.’
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Maar hij werd niet haar King. Dat werd Elvis Presley. Als Chuck nu eens niet in
1926 was geboren en níet die drie jaar op een tuchtschool had gezeten (hetgeen hij
dus beide niet ontkent in zijn autobiografie), als hij niet verlamd was geraakt door
al die processen en latere veroordelingen, dan had hij niet alleen haar uitvinder, vader,
maar ook haar koning kunnen zijn. Nadat hij uit de gevangenis was gekomen, bracht
hij zijn ‘Promised land’ uit in 1964. Het deed niets. Toen Elvis er tien jaar later mee
voor de dag kwam, zong de King Chuck's compositie hoog de hitparades in. Een
Leven om in snikken bij uit te barsten.
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XXI Chuck Berry's beginselverklaring
De teksten van een kleine zwarte jongen die niet lezen kon
Mijn grootste liefde in het rock and roll-instrumentarium gaat uit naar het slagwerk,
het drumstel. Hoewel er in de oertijd van de R & R door half hill-billy-achtige groepjes
vaak geen slagwerk werd gebruikt (de eerste opnamen van Elvis!), wordt de R & R
natuurlijk vooral gekenmerkt door het gebruik van zwaar geaccentueerde percussie.
Deze zwarte ritmiek zou lange jaren de grootste vijand zijn van dit muziekgenre.
‘Negermuziek’, ‘oerwoudgeluid’ en ‘heidense herrie’, zouden opvoeders, dominees
en politici tot diep in de jaren zestig de R & R noemen. Dat de kritiek het denigrerende
‘negermuziek’ in de mond nam, toonde vooral de minachting van de critici voor de
negercultuur aan; dat de veroordeling racistische kenmerken vertoonde, is duidelijk.
Maar ook blanke zangers hadden het niet gemakkelijk in de tijd dat Eisenhower de
baas was van de Verenigde Staten. Hopkins citeert enkele kranteverslagen over Elvis:
‘Hij is een handelaar in verdovende middelen, een ex-delinquent en een verscheurend
dier [...]. Zijn presentatie - de kronkelingen, het gepulk aan zijn neus, het gelonk het is allemaal even vulgair [...], een ongekend dieptepunt van smakeloosheid.’ Nog
een geluk dat Elvis geen neger was en dat zijn percussionist nooit zo nadrukkelijk
aanwezig was als bij voorbeeld die van Chuck Berry.
Op een avond moest ik te Delft een zaal met studenten toespreken. Aangename
jongelui; zelfs die wat oudere student die mij meedeelde dat R&R simpele muziek
was, niet te verdragen en uit niet meer dan drie akkoorden bestond. Kortom: het
vooroordeel bestaat nog steeds, ook bij mensen die vijftien jaar jonger zijn dan ik.
Mijn vader wil ik zijn: ‘Zet die apeherrie, die vreselijke ne-
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germuziek af of ik draai de stoppen uit,’ postuum nog wel vergeven, maar het blijft
een onbegrijpelijke argumentatie. De mathematiek van Bach hoor je nooit als eentonig
omschreven. Toch is zij dat vaak op geniale wijze. De naar mijn smaak grenzeloos
overschatte pianobroddels van Satie worden de hemel in geprezen. Ravel's Bolero
moet toch een voorbeeld van herhaling (tik tikketiktik tikketiktik tik tik) worden
genoemd. Nooit hoor ik een kwaad woord over Ravel. Ook van mij zal niemand het
horen. Ras- of volkskenmerken worden zogenaamd klassieke componisten zelden
nagedragen. Ik heb tenminste nog nooit gelezen over Tsjaikovski dat hij
‘Tartarenherrie’ neerschreef of dat Verdi een typisch voorbeeld was van
‘Mafiamuziek’. Ondanks het dus nog steeds gehoorde bezwaar tegen dat gedreun,
gebonk en gehak in de R&R, schijnt het paukengeweld bij Wagner, Beethoven en
Berlioz voor menige klassiekengenieter minder irritant te zijn. Het laatste argument
dat geleerden, notarissen en gepromoveerde juristen aandragen in discussies die ik
nu al zo eindeloos voer: ‘Het is gewoon primitieve muziek’, verwondert mij nog het
meest. Mijn opponenten verzamelen Joegoslavische primitieven, kopen dikke
plaatwerken over rotstekeningen uit de zesde eeuw voor Christus en zijn dol op Frans
boerenantiek. Het enige redelijke argument tegen R&R (en alle andere kunstvormen)
is: ‘Ik houd er gewoon niet van’, en dàt is een legitieme kwestie van smaak.
Aan het begin van een zomer sprak een heer mij aan in Zaanstad. Hij vroeg: ‘Gaat
u nog eens wat schrijven over Little Richard?’ Ik antwoordde dat ik dat zeer
waarschijnlijk niet zou doen, omdat ik hem een minor musician vind. De heer in
Zaanstad: ‘Maar heeft u dan wel eens op zijn slagwerker gelet?’ Ik moest eerlijk
bekennen dat ik daar nooit speciaal mijn oor aan geleend had. En ik moet toegeven,
de percussie op Richard's vroege platen is inderdaad heel bijzonder, eenvoudig, strak
gehouden, maar buitengewoon briljant in het leggen van accenten. En, ach, daar is
het moment aangekomen dat ik zal moeten schrijven over dat ogenschijnlijke detail
waarmee de R & R het zichzelf zo moeilijk heeft gemaakt: hoe de rockse stokjes op
de trommels te slaan.
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Jongelui moet je tegenwoordig uitleggen waaruit het rock-and-rollse slagwerkapparaat
bestond. Men had nog geen elektronische percussiemachine en zat ook niet in een
soort werkplaats met vijftig trommelvellen en een gaarkeuken aan bekkens. Eén
trommel, de snare-drum of side, is en was eigenlijk al voldoende. Toegevoegd werd
een bekken of een high-head, de grote, ronde (voet)trom. Een koebelletje en een
houten kloppertje mag, maar verder heeft de rockdrummer niets nodig. Verbluffende
resultaten zijn er met zo'n setje behaald. De ware muziekvriend lopen de rillingen
toch over het lijf als hij Charlie Watts' (de Stones) prachtig geklopte intro tot ‘Honky
tonk women’ hoort?
Tot mijn groot geluk signaleerde Harry Shapiro dat ook in A - Z of rock drummers.
Voor het overige ben ik niet zo tevreden over dit boek, dat weliswaar voldoet wanneer
men belang stelt in de moderne rock - dus juicht en zingt Shapiro over dat
ongelooflijke trommelwonder Ginger Baker -, maar de vroege rock een beetje links
laat liggen. Buddy Holly's drummer Jerry Allison krijgt een plaatsje, maar verder
lijkt het wel of er niet lustig op los geslagen werd tussen 1950 en 1960. Elders echter
in zijn boek maakt Shapiro wat mij betreft veel goed door zeventien regels te wijden
aan Fred Below. ‘Een van 's werelds beste bluesdrummers, die als de vaste drummer
van platenmaatschappij Chess Records gespeeld heeft met alle grote Chess-artiesten
als Muddy Waters, Sonny Boy Williamson, Howlin’ Wolf enzovoort. Hij is ook te
horen op alle definitieve Chess-opnamen van Chuck Berry. Omdat platenstudio's
zelden opgave doen van sessiemuzikanten, valt niet precies op te maken op welke
platen van Chuck hij heeft gedrumd. Tegenwoordig leidt de veelzijdige slagwerker
een jazzband in Chicago,’ schrijft Shapiro.
Op platen waarvan het zeker is dat Below percussioneert, hoort men een van de
overtuigendste drummers uit de geschiedenis van de R & R. Below was als geen
ander in staat de jazz- en bluestechnieken te gebruiken in de rockmuziek. Below is
een voorbeeld van de drummer met de elastieken polsjes, een slagwerker die tonen
uit zijn drumstel kon halen en een zeldzaam talent was in het wisselen van volumes.
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Geen rampestamper dus waardoor de punkmuziek soms zo ondraaglijk werd: jongens
die op sadomasochistische wijze hun puinbak beknuppelden. Below bereikte niet
zelden een schoonheid van timing en melodie in zijn gepercussioneer die doet denken
aan Joe Morello. Deze in 1928 geboren drummer, die furore maakte in menig
jazzgezelschap van Dave Brubeck, is waarschijnlijk de meest volmaakte drummer
die ooit geleefd heeft. Met een bijna absoluut gehoor wat betreft het stemmen van
zijn trommels maar wel halfblind (misschien daarom ook wel). Morello's grootste
prestatie is zijn vermogen tot het zeer langdurig tegelijkertijd tikken van vier
verschillende maten, ritmes of tempi met zijn twee handen en voeten. Het enige
live-optreden van Morello dat ik ooit mocht meemaken, in het Scheveningse Kurhaus
- midden jaren zestig -, gaf mij toen al het verlangen in: waarom was hij niet eens
voor een keertje de sparring-partner van Mick Jagger, Carl Perkins of Chuck Berry?
Aldus enkele bespiegelingen omtrent percussie, R&R en vooroordeel, die ik wil
afsluiten met een uitspraak van de (toen) vierendertigjarige Belgische
christen-politicus Eric van Rompuy (Humo, 23 augustus 1984): ‘Ik zeg niet dat de
jongeren niet meer naar Torhout-Werchter [Vlaams popfestival, B.B.] mogen of dat
ik ook niet eens naar Young luister, maar ik hang vast aan de wortels van die
optimistische volksaard van ons.’ Rompuy's gedeeltelijke afwijzing van de R & R
heeft bijna nationaal-socialistische trekken.
In het begin van Chuck Berry's carrière werd ook vaak de onvolksheid van zijn
gitaarspel gelaakt. Over dat geniaal gitaarspel en de waardering daarvoor in
kennerskringen schreef ik reeds in het vorige hoofdstuk. Blijft over één belangrijk
aspect van Berry's kunst: zijn zang, tekst en tekstbehandeling. Zijn manier van zingen
is betrekkelijk toonloos; Berry lijkt zijn teksten soms meer te zeggen dan te zingen.
Hij is een zeer overtuigend zanger, maar men kan met de beste wil van de wereld
niet staande houden dat hij een technisch geoefend zanger is. Zangtechnische
verfijningen moet men eerder zoeken bij Buddy Holly, Roy Orbison of Pat Boone.
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Over de teksten van Chuck (hij schreef de muziek en teksten van nagenoeg al zijn
songs) stelt men algemeen dat zij de verlangens en frustaties van de Amerikaanse
jeugd in de jaren vijftig goed weergeven. Peter Urban signaleert in Rollende Worte
- die Poesie des Rock hoe Berry in zijn ‘Schoolday’ verwoordt hoe opgroeiende
jongelui de tegenstelling tussen schooltijd en vrije tijd ervaren. 's Avonds, na een
hele dag boven de boeken te hebben gehangen, is het zover:
You've got to hear something that's really hot,
With the one you love you're making romance,
All day long you've been wanting to dance.

De opvatting die wel eens wordt geformuleerd in handboeken, als zouden Berry's
teksten ‘nogal leeghoofdig, luchtig en onbeduidend’ zijn, lijkt mij niet juist, zonder
nu te willen betogen dat we te maken hebben met superieure poëzie. Ze zijn in ieder
geval op een knappe wijze in een soort staccato taal geschreven, zodat ze zich
uitstekend lenen voor zijn zingend-zeggen. Verder bevatten zij een rijkdom aan
Berry'se slagwoordjes en uitroepjes als ‘Gee’, ‘Jeez’, ‘Wee’ et cetera. De teksten
van Chuck zijn een beginselverklaring van de R & R. Zij zijn daarnaast ook zelf rock
en geven zodoende een ingenieus Droste-blik-effect. Dat Chuck heeft nagedacht
over het muziekgenre dat hij mede tot een kunstvorm verhief, mag blijken uit twee
citaten. Hij schreef in ‘Rock 'n roll music’:
I've got no kick against modern Jazz,
Unless they try to play it too darn fast;
And change the beauty of the melody,
Until they sound just like a symphony,
That's why I go for that rock 'n' roll music.
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Drie regels uit ‘Roll over Beethoven’:
My heart's beating rhythm and my soul keeps singing the
blues,
Roll over Beethoven and tell Tchaikowski the news,
I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and
blues...

Berry, in gesprek met P.W. Salvo (1972), vertelde dat er ook heel wat autobiografie
in zijn teksten zit. In datzelfde gesprek vertelde hij overigens ook, dat een joods
meisje drumde in het nummer ‘Memphis Tennessee’ (1959) en later zelfs op een
heel album meespeelde. Het meisje was zijn toenmalige secretaresse Fran (biograaf
Krista Reese bevestigt dit verhaal). De B-side van ‘Memphis’ bij voorbeeld was het
zeer autobiografische ‘Back in the U.S.A.’, waarin Chuck zingt hoe hij verlangt naar
Amerika - ondanks al het leed dat de U.S.A. hem aandeed! - in Australië, waar hij
nergens een hotdog kan bestellen. (Dat ‘Back in the U.S.S.R.’ (1968) van de Beatles
daar een parodie op was, schijnt niemand zich meer te herinneren. Zelfs niet Neville
Standard in zijn overigens uitvoerige Beatles-discografie.)
Het beroemde ‘Johnny B. Goode’ (1958), waarin dezelfde Johnny voorkomt als
in ‘Bye, bye Johnny’ (1960), gaat over Chuck Berry zelf. Tegen Salvo zei Chuck
dat die Johnny, ‘die plattelandsjongen die niet kon lezen maar wel heel goed gitaar
kon spelen’ de kleine Chuck zelf was. In de eerste versie van de tekst stond niet
‘country boy’, maar ‘little coloured boy’. Een tekst die in het toenmalige Amerika
geen enkele kans maakte op de radio te worden uitgezonden.
En zo kan de liefhebber van Berry's teksten, na ernstige studie, veel meer
ontdekkingen doen. Chuck is een groter denker over het leven en de muziek dan
menigeen denkt. Dat hij geen multimiljonair werd van zijn eigen songs maar de
Beatles wèl, is een schande. De rechten die het Liverpoolse vijftal aan Chuck heeft
betaald zullen wel naar zijn belastinginspecteur zijn gegaan.
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XXII Tekst en seks bij Chuck Berry - en anderen
Tot op heden is er betrekkelijk veel aandacht besteed aan de muzikale kant van de
rock and roll-muziek, maar aan de ‘tekstuele lemma's’ werd nauwelijks aandacht
geschonken. Met de lemma's worden thema's bedoeld die opvallend frequent in
rockteksten voorkomen. Tot die thema's behoren bij voorbeeld auto's (de pink
Cadillac!), ‘cruising’ (het autorijden met een meisje of juist met het doel om een
meisje te versieren) en het liefdesverdriet om een jongen die bij een auto-ongeluk
omkwam (‘Tell Laura I love her’ van Ray Peterson was in 1960 een gedenkwaardig
voorbeeld).
Jonge meisjes bevolken de vroege rock and roll in enorme hoeveelheden. Opvallend
in de teksten is dat twee leeftijden herhaaldelijk genoemd worden: zestien en achttien.
Deze twee meisjesleeftijden waren indertijd cruciaal. In sommige staten werd een
meisje volwassen - en mocht je zonder toestemming met haar trouwen - op
veertienjarige leeftijd, in andere staten was dat zestien. Dat je echter ook met jongere
meisjes kon trouwen bewees Jerry Lee Lewis toen hij zijn dertienjarig nichtje huwde.
Twaalf-of dertienjarige meisjes worden echter niet bezongen in de rockmuziek van
de jaren vijftig en zestig omdat het puriteinse Amerika dat ongetwijfeld niet
getolereerd zou hebben.
Lewis' echtverbintenis met het zeer jonge meisje brak dan ook voor vele jaren zijn
carrière en ‘The Killer’ haalde na dit derde huwelijk nooit meer zijn oorspronkelijke
roem.
Nam Jerry Lee Lewis misschien daarom het Lippman/Deenummer ‘Too young
[to really be in love]’ op? Ik meen van niet; het was gewoon een thema dat de
rockmuziek op bijna panische
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wijze bezighield. Ik heb dit erotisch bezingen van de jeugd ‘pedorock’ genoemd en
de laatste jaren is mij gebleken dat het in de efemere en derderangs rock - die nooit
op de radio te horen was - nog veel meer gebeurde. Zo zijn er enkele vroege songs
van Roy Orbison bekend waarin hij op prachtige wijze zeer jonge meisjes bezingt,
zoals in ‘Almost eighteen’ dat hij in 1958 opnam:
Almost eighteen, a lot of sugar,
[...], with an angel face.
[...] Almost eighteen,
[...]My baby is young and fast,
she's a swinging queen, what a lovely dream!

In hetzelfde jaar nam hij ‘Sweet and innocent’ op. Hierin is, hoewel natuurlijk niet
met zoveel woorden, sprake van maagdelijkheid. Het bezingen van de maagdelijkheid
van ‘zuivere, pure’ meisjes in deze en honderden andere rocksongs was enigszins
hypocriet, want de bedoeling was duidelijk: de tekst betoogde tussen de regels door
steeds dat aan deze maagdelijkheid snel een einde gemaakt moest worden. Orbison
gaf daar een kras voorbeeld van in de tekst die hij overigens niet zelf schreef:
Sweet and innocent, is your love to me,
young and beautiful,
the way you held me not too tight,
the tender way you kiss goodnight.

Chuck Berry heeft zonder enige twijfel de meeste jonge-meisjes-songs op zijn naam
staan. De beroemdste is ‘Sweet little sixteen’ uit 1958 dat een klassieker zou worden,
door generaties popmusici opnieuw zou worden opgenomen en zelfs model zou staan
voor een lullig Nederlands meisjeskoor uit de vroege jaren zestig: Sweet sixteen.
Toch is het genoemde liedje er maar één uit de lange rij jonge-meisjessongs die Berry
heeft gezongen en opgenomen. Een lijstje:
‘Oh baby doll’,
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‘Sweet little rock and roller’,
‘Almost grown’,
‘Childhood sweetheart’,
‘Little queenie’,
‘Little Marie’,
‘Sweet sixteen’.
Het laatst genoemde nummer is een ander dan ‘Sweet little sixteen’, maar het thema
is overal hetzelfde: jonge meisjes, en dan vooral zij die schoolgaan. Voor Berry
waren blijkbaar jonge meisjes die nog op school zaten het opwindendst. In zijn vroege
werk (1955-1966) is het thema (high)school daarom ook zelfstandig frequent
aanwezig, bij voorbeeld in ‘Schoolday’, ‘Lonely schooldays’ en ‘Diploma for two’.
Berry's tekst van ‘Sweet little sixteen’ is maatgevend voor bijna heel zijn oeuvre.
Berry geeft in zijn zelfgeschreven The autobiography (1987) een wat onschuldige
ontstaansgeschiedenis van deze song: het zou over een Duits meisje gaan, ‘bijna een
kind nog’ dat hem om een handtekening kwam vragen. In eerdere vraaggesprekken
gaf hij enkele malen een veel erotischer verklaring. In het laatste couplet dichtte en bezong - Berry het meisje dat op de grens staat van seksuele volwassenheid:
Sweet little sixteen,
she's got the grown up blues,
tight dresses and lipstick,
she's sporting high heel shoes.
Oh but tomorrow morning,
she'll have to change her trend.
And be sweet sixteen,
and back in class again.

Peter Urban schrijft in Rollende Worte - die Poesie des Rock dat het thema van ‘Sweet
little sixteen’ gelijk is aan dat van ‘Schoolday’. Volgens Berry's memoires is dit
laatste nummer autobiografischer, het gaat hier veel meer om zijn eigen schooltijd
als tiener. Vaak lijkt Berry ook het verlangen naar jonge meisjes te
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willen bezweren, ze bij wijze van spreken uit zijn gevoel (en songs) te willen
uitbannen. Een gevoel dat Gary Puckett and the Union Gap veel later (1968)
kernachtiger zouden samenvatten in ‘Young girl’: Young girl, get out of my mind!’
Zoals gezegd was Berry lang niet de enige ‘pedorocker’. De bezetenheid met
‘young’ in vooral de Amerikaanse rock and roll kwam tot uiting in geheel of nagenoeg
vergeten songs als: ‘Young and in love’, ‘Young and warm and beautiful’, ‘Young
boy blues’, ‘Young emotions’, ‘Young folks’, ‘Young love’ (Donny Osmond, zelf
klein, had er in 1973 een hersuccesje mee), ‘Young lovers’, ‘Young schoolgirl’ (Fats
Domino, 1958) en ‘Young world’ (een aardige hit voor Ricky Nelson in 1962). Cliff
Richard's ‘The young ones’ uit 1962 vermeld ik voor de volledigheid; dit liedje geeft
een gelikte, bijna aseksuele versie van het jong en geil-syndroom.
De vraag is voor een rockhistoricus vooral wáárom ‘jong’ zo'n overheersend thema
was in de eerste periode van de rock. Een verklaring van de Britse rockhistoricus
Simon Frith - schrijver van Sound effects. Youth, leisure and the politics of rock 'n'
roll (1983) - is die van de jeugd-voor-de-jeugd. Dat wil zeggen: rock and roll was
een nieuwe muziekvorm voor de jeugd, die zich afzette tegen haar ouders die
hoogstens naar klassieke muziek of jazz luisterden. Rock moest zich dus bijna
noodgedwongen op de jeugd richten om zich een plaats te veroveren en zich dus ook
noodzakelijkerwijs met die nieuwe doelgroep, hun verlangens en frustraties
bezighouden.
Het is spijtig dat Frith in zijn boek zo weinig aandacht besteedt aan de
jeugdseksualiteit in de eerste rockperiode. Hij gaat vooral in op de jaren zestig en
zeventig toen er al sprake was van seksuele openheid, massaal verspreide
naaktfotografie en zelfs nichtenrock. Frith schrijft dat ‘de rock and roll in de jaren
vijftig gewoonlijk wordt beschreven als een bijzondere vorm van seksuele expressie,
een bron voor en van fysieke bevrijding, maar de teenagercultuur was reeds
geseksualiseerd in de tijd dat zij naar boven kwam’. Dat moge zo zijn, maar deze
geseksualiseerde cultuur vond haar grootste en meest democratische expressie-
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middelen met het ontstaan van de rockmuziek, de rock and roll-radiouitzendingen
en de eerste hitparades.
Toch waren expliciete ‘seksuele’ uitingen in de vroege rock, dus ook bij Chuck
Berry, uitgesloten. Teksten waren, zelfs in hun meest grote simpelheid, minstens
tweeduidig en refereerden nooit rechtstreeks aan neuken of andere vormen van
seksueel contact. Vooral de onschuld werd bezongen en zelfs een anti-rock and
roll-houding. Een kenmerkend voorbeeld daarvan gaf Buddy Holly met zijn versie
van de Leiber/Stoller-compositie ‘Baby I don't care’; er wordt een meisje bezongen:
You don't like crazy music,
you don't like rocking bands,
you just wanna go to a movie show
and sit there holding hands.

In ‘Baby I don't care’ is sprake van een tutje dat, geeft de tekst, door de minnaar
desondanks toch leuk wordt gevonden: ‘I don't know why my heart flips, I only know
it does. I wonder why I love you, babe, I guess it's just because you're so square...’
Het eerlijke, oprechte, ondubbelzinnige meisje dat geen gekkigheid wil en slechts
het handje-vrijen liefheeft, wordt bezongen en verafgood. Maar ondertussen!
In vroege rockteksten hielden de tekstschrijvers zich volkomen aan de gevestigde,
behoudende seksuele moraal (deden ze dat niet dan werd het nummer gewoon
verboden of was het nergens te horen) en daarom zochten de schrijvers naar vormen
om toch iets meer, al was het niet letterlijk met woorden, uit te kunnen drukken. Het
bezingen van het jonge, maagdelijke meisje was een typisch voorbeeld van het tussen
de regels door, verwijzen naar het omgekeerde: het jonge meisje dat ontmaagd moest
worden. De Amerikaanse zedenrechter was tot veel in staat, dertig jaar geleden, maar
niet tot een verbod op het woord ‘jong’. Eveneens kon men moeilijk bezwaar maken
tegen meisjes die alleen slechts handje wilde vrijen en niet van rock and roll hielden
(zoals in de song van Buddy Holly).
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De sfeer van de muziek, die toentertijd als ruw, opwindend en seksueel werd ervaren,
ging op den duur steeds minder passen bij de teksten. Op een moeilijk analyseerbare
wijze namen de gitaar, de piano en de ritmesectie de opwinding, de seks, op zich.
Toen in het midden van de jaren vijftig de dubbele bedoeling van de teksten duidelijk
werd, hetgeen echter moeilijk aangetoond kon worden, kreeg ‘het geluid’ de schuld.
Vervolgens werden vaak ‘obsceen bewegende zangers’ (Elvis Presley) en het
rockritme verboden. Toen men eindelijk zover was dat men enigszins bewijsbaar
teksten kon gaan aanpakken, gingen tekstschrijvers over tot een bijna geheim
jongerenjargon of wartaal. Bij voorbeeld: ‘Be-bop-a-lula’ van Gene Vincent uit 1956
en ‘Tuttifrutti’ in de versie van Little Richard van een jaar eerder; overigens werd
de oorspronkelijke tekst door Richard bijgeschaafd omdat deze indertijd als obsceen
werd ervaren!
‘Met “Little queenie” schreef ik een liedje voor de tienermarkt die zo lucratief
voor mij gebleken was,’ noteerde Berry in zijn memoires. Een markt die echter aan
allerlei preutse en bijna reactionaire voorwaarden moest voldoen. En daarom hadden
musici en tekstschrijvers in de Amerikaanse jaren vijftig het over ‘onschuldige, jonge
en maagdelijke meisjes’. Van de opwinding mocht niemand weten, maar die kunnen
de luisteraars van de jaren tachtig optimaal beluisteren. ‘Sweet little sixteen’ gaat
over seks en over niks anders!
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XXIII De erotiek van een misthoorn
De koningin van de nacht
Een snikhete avond op het eiland Lipari. Geen plek die dagelijks in het nieuws komt
en bepaald ook geen oord om over rock and roll te spreken. Toch praten mijn
reisgenoot en ik over oude hits. Wat ons beiden tot grote ergernis opvalt is dat wij
ons vaak tekstfragmenten herinneren, gitaarloopjes, maar zelden de naam van de
zanger of zangeres. Zou de tekst van een song tòch belangrijker zijn dan de moderne
rockwetenschap ons vaak doet geloven?
Terug naar Isola di Lipari, waar men op de radio in augustus 1984 gaarne de
succeselpee Discoperetta draait, een weerzinwekkende collage van op discoritme
gezette operettemelodieën. De Tyrrheense Zee slaat stuk op de rotsen voor ons terras.
Een kleine, elegante jongen - een prins van acht jaar oud, schat ik - rent langs ons
heen. Mijn reisgenoot zegt: ‘See you later, alligator!’, waarmee hij een befaamde
regel uit het door Robert Guildry geschreven Bill Haley-succes reciteert. De kleine
jongeman, die uit Virginia, U.S.A., blijkt te stammen, respondeert zonder aarzelen:
‘After 'while, crocodile!’
Het ontroert mij. De kleine jongen citeert feilloos hetgeen Haley in 1956 zong na
de alligator-regel. In dat jaar waren zijn ouders zelf nauwelijks tieners en was de
kleine jongen nog in een ver verschiet.
Wat de onthoudbaarheidsfactor bepaalt van (klank)pöezie, is een vraagstuk waar
hier aan voorbijgegaan moet worden. Ondertussen blijft het interessant dat een lagere
scholier anno 1984 rockregels weet na te zeggen die bijna drie decennia geleden
furore maakten. Zelf ken ik het fenomeen van het half zingen op de fiets van lang
geleden uitgezonden hitgevoelige zinnetjes maar
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al te goed. Hoe het komt, weet ik niet, maar vaak zit ik op mijn rijwiel en neurie
opeens: ‘They're coming to take me away, ha, ha.’ Thuisgekomen zoek ik na wat ik
toch in godsnaam heb geneuried. Het was de sleutelzin uit Napoleon XIV's
toptien-notering uit 1966. En zo ken ik meer ever lasting memory-regels: ‘Gotta one
way ticket to the blues' (Neil Sedaka), ‘Zachtjes tikt de regen tegen het zolderraam,
ritme van de eenzaamheid’ (Rob de Nijs), ‘Het staat in mijn dagboek te lezen’
(Willeke Alberti), ‘When I am driving in my car and that man comes on the radio...’
(Rolling Stones) en... Ja, van welke zanger of zangeres al niet. Van déze zangeres
in ieder geval: Helen Shapiro; van haar ken ik tientallen zinnen uit het hoofd, met
de bijbehorende melodie.
Helen Shapiro is een betrekkelijk geval van rock and roll geweest. Zij zong in dat
duistere tijdperk tussen de nadagen van de rock en de voorboden van de beat. Zij
was weliswaar geen ‘one hit wonder’, maar het had weinig gescheeld. Haar
melancholische gezang ‘Queen for tonight’, dat nergens op de wereld hoge hitogen
gooide, wordt recent beschouwd als een klassieker van verheven verdriet.
Juist deze song uit 1963, met die stampende stomp, die echoënde paukeslag, dat
dreinend zingen, kent voor mij vele zinnen van blijvende schoonheid (en blijkbaar
ook voor vele anderen). Ik wil er drie citeren:
When my kingdom turns to dust in the morning light [...]
Every kiss you're giving me is a jewel in my crown [...]
When my castle tumbles down in the morning light

Van al die vrouwen die actief waren in het begin van de jaren zestig is Helen Shapiro
een van de interessantste. Ik heb haar altijd hoger gesteld dan bij voorbeeld Dusty
Springfield of Connie Francis. Het geluid van Francis heeft naar mijn smaak nooit
het oprechte rockse idioom gehaald. Haar leven wel: godnogantoe, wat een droefenis!
Elson en Brunton sommen alle rampen op in hun tearjerking boekwerk Whatever
happened to...: Connie sloot
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een paar verschrikkelijke huwelijken, kreeg in haar derde huwelijk een miskraam,
werd in 1974 verkracht in een Newyorks hotel en moest zich daarna tweeëneenhalf
jaar onder psychiatrische behandeling laten stellen. In 1978 werden al haar juwelen
gestolen; elf jaar eerder was dat ook al eens gebeurd. Dat zij in 1964 na een aardbeving
in Mexico City in haar nachtpon de straat op moest vluchten, was in haar bizarre
leven eigenlijk maar een kleinigheidje. Had Helen Shapiro maar een beetje pech of
ongeluk gekend. Dan was haar leven eindeloos beschreven en stond zij wellicht nu
nog op de rockse planken.
Nu hoort Helen nergens bij. In de meeste rock and roll-naslagwerken komt zij niet
voor. In de twee beatcompendia, British beat en Encyclopedia of British groups &
solo artists of the sixties, wordt zij ook al vergeten en mogen tutje Sandie Shaw en
brulboei Julie Driscoll wel meedoen. Terwijl Shapiro zowel in 1961 als in 1962 werd
verkozen tot de beste Engelse zangeres. Daarentegen deed zij niets in Amerika.
Joseph Murrell zegt ware dingen over haar kwaliteiten: ‘for a young singer she has
dynamic drive and an inherent rhythmic sense with confidence, assurance and
personality quite understanding for her age.’ In haar grote succesjaren was Helen
heel jong. Toen haar eerste hit, ‘Don't treat me like a child’, de Engelse hitparade
binnenkwam in maart 1961, was zij veertien jaar oud. Toen zij haar laatste,
onaanzienlijke hitje had in begin 1964, was zij nog maar zeventien.
En plots was het over. Weliswaar deed zij lange jaren kleine zaaloptredens, trad
zij in 1979 en 1980 te Londen met succes op in musicals, maar dat volstrekt unieke
geluid was voorbij. De arme Helen; ze mocht van niemand bij de R & R horen, ze
werd verpletterd door de Beatles, was adembenemend mooi, maar haar meeste hits
zou ze met geen mogelijkheid meer kunnen zingen. Haar typische puberrockteksten
(‘Little miss Lonel’, ‘Don't treat me like a child’ et cetera) zouden een vrouw van
boven de veertig toch een weinig misstaan.
De muziek van Shapiro verdient een nadere analyse. Reeds eerder heb ik betoogd
dat het bijna melodieloos zingen in de R & R vaak voorkomt. Bill Haley was er een
standaardvoorbeeld van,
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met dien verstande, dat deze man eigenlijk helemaal niet kon zingen. Het melodieof toonloos zingen werd in 1964 wereldberoemd gemaakt door Astrud Gilberto met
haar monstersucces ‘The girl from Ipanema’. Een paar jaar later werd haar unieke
stijl in de popmuziek geïntroduceerd door Chris Montez, onder andere te horen op
zijn elpee uit 1970, Time after time. Maar wie zong drie jaar voor Astrud Gilberto
al met dat semi-ongeïnteresseerde geluid, bezat dat fantastische talent tot het uitwalsen
en fraseren van woorden (‘in dû morrenin', laaaiiigt’)? Wie had een ‘voix de
caoutchouc’? Juist ja: Helen Shapiro.
Daarnaast had Helen minstens nog één ander groot talent. Ze was een beetje
ordinair. Ze had de juiste touch van een meid van de straat, een enorme bos donker
haar op het hoofd en kwam in interviews naar voren als een half dom, naïef en soms
boerenslim meisje. Dat was een aanbeveling voor een meisje dat wat wilde worden
in het rockgebeuren van dertig jaar geleden. Reeds op vijftienjarige leeftijd zwoer
ze haar studieboeken af en nam een filmrolletje aan. Dat had ze niet moeten doen.
Haar optreden in Dick Leste's It's trad bad (1962) was een ramp. Zij komt zodoende
niet voor in Halliwell's filmgoer's Companion. De film wel, namelijk onder het lemma
‘Dick Lester’.
Helen Shapiro zit en staat er een beetje verlegen bij in Leste's film, die ook werd
uitgebracht onder de titel Ring a ding rhythm. Lester bleef niet bij de pakken
neerzitten; twee jaar later was hij verantwoordelijk voor de klassieke Beatles-film A
hard day's night. In 1962 zou Helen nog een ander rolletje spelen in een film. Naast
Bobby Vee en Billy Fury trad zij op in Play it cool; misschien wel de belachelijkste
en sufste rockfilm die ooit aan het witte doek werd toevertrouwd. Opvallend in deze
rolprent was de bustehouder van Helen. Deze was met baleinen of misschien wel
metalen stangen zo toegepunt dat bioscoopbezoekers vreesden dat de cups door de
wat saaie bloesjes van de kleine Helen zouden snijden. Haar bustehouder werd weer
in mijn herinnering geroepen toen ik hem (ik kan er niets aan doen; het woord is
mannelijk) zag afgebeeld op de originele bioscoopaffiche, zoals deze staat afgedrukt
in Ehrenstein/Reed's Rock on film.
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Zoals gezegd bestaat er buitengewoon weinig literatuur over Shapiro. Voorts kan
haar discografie niet omvangrijk worden genoemd; haar top oeuvre past met gemak
op één verzamelelpee. Toch is er een tijd geweest dat de Beatles optraden in het
voorprogramma van Helen Shapiro. Op deze tournee gebeurde het dat binnen enkele
maanden Shapiro van rol moest veranderen. Op een gegeven moment stond zij in
haar eigen show in het voorprogramma en werd zij weggejoeld door teddyboys die
om de Beatles brulden. Zij was een soort Willeke Alberti geworden in het
voorprogramma van de Stones!
Behalve in het genoemde boek van Elson en Brunton - met een voorwoord van
Gene Pitney! - wordt ook door Fred Dellar enige aandacht aan Shapiro geschonken
in zijn in 1983 verschenen onthutsende Where did you go to, my lovely? The lost
sounds and stars of the sixties. In dit op geestige wijze geschreven dramatische werkje
passeert een vijftigtal one hit wonders, hinkepoten, zuipschuiten die ooit beroemd
waren, busconducteurs die zich twintig jaar geleden nog miljonair konden noemen,
en andere treurwilgen. Helen's verhaal beslaat vijf bladzijden. Dellar stelt dat Shapiro
haar in wezen matige succes als frustrerend heeft ervaren. En ofschoon het een
arbitraire opmerking is, wil ik daaraan toevoegen: Helen had meer succes verdiend.
Volgens een recente studie over het Engelse hitwezen (Jo and Tim Rice e.a., 1983)
heeft zij in de bijna drie jaar van hitsuccessen bij elkaar honderdnegentien weken op
de top-vijftig gestaan, kreeg in de eerste anderhalf jaar van haar carrière vijf
toptien-noteringen en stond twee keer één met respectievelijk ‘You don't know’ en
haar onovertroffen ‘Walkin' back to happiness’. Haar succes in Nederland is biblioen discografisch beschouwd een raadsel. Volgens een studie over de vaderlandse
hitladders uit 1974, was zij in 1961-'62 een matig succes, Hitdossier uit 1979 dicht
haar geen enkele hit toe. Een volgende druk van dit boek (1983) levert haar twee hits
in 1961 en vermeldt dat ‘Queen for tonight’ een negenentwintigste notering behaalde
in de late lente van 1963. De laatste notering was voor Holland een hele prestatie;
in Engeland deed deze evergreen van erotische verzoeking het een stukje minder.
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Iedereen weet het en het blijkt na bestudering van de handboeken nog eens extra
waar te zijn: er klopte tot voor kort niets van de vaderlandse hitlijsten. Daarom kan
ik slechts op mijn eigen hoorervaringen afgaan: toen ‘Walkin' back to happiness’ en
‘Queen for tonight’ via mijn jongensradio opklonken in de vroege jaren zestig, besefte
ik dat het misschien wel met de R & R gedaan was - Mick Jagger en zijn kompanen
waren nog niet in aantocht -, maar dat haar laatste ademstoten op meer dan
voortreffelijke wijze door dat meisje met de stem van een dertig jaar oude shagrookster
werden gerealiseerd.
Helen Shapiro werd geboren in het Londense East End op 28 september 1946 en
ontdekt door een drummer. Ze ging naar een zangschool en werd daar gesignaleerd
door de platenproducer John Schroeder. Deze zag wel iets in het meisje dat door haar
leeftijdgenootjes De Misthoorn werd genoemd. De rest van het verhaal is de lezer
inmiddels bekend. Ze zou een zekere faam krijgen bij lesbische en homoseksuele
gehoren. Zij werd de queen (niet geheel ondubbelzinnig) van de Britse pop. Haar
‘somewhat masculine voice’ bleek sommige groepen in erotische beweging te zetten,
terwijl het arme, kleine schaap daar uiteraard geen weet van had. Als seks en erotiek
ooit zinderend waren onder het regime van koningin Juliana, De Gaulle, Harold
Macmillan, Eisenhower en Kennedy, dan was het door die kleine, half vulgaire
misthoorn Helen Shapiro.
Willeke Alberti had sterke teksten; dat staat vast. Ze was óók een beetje ordinair;
laten we maar eerlijk zijn. Maar Willeke had verder niets: geen sound, geen power,
geen erotiek. O gut nee, erotiek had Willeke zéker niet. Wat ze wèl had was een
vader, een zeer nadrukkelijk aanwezige vader. Tot op heden heeft nog nooit iemand
iets vernomen van Helen Shapiro's vader. Helen brulde gepaukeneerde teksten de
wereld in en alle jongens en meisjes dachten ernstig aan zelfbevrediging. Niemand
kon jongelui hartstochtelijker opjagen dan de rauwe Shapiro wanneer zij zong:
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Just because I'm in my teens and I still go to school,
don't think that I dream childish dreams [...]

Dat stond dus allemaal niet in Willeke's dagboek te lezen. Aan de overkant van Het
Kanaal zong Helen dingen die stonden te gebeuren. Wuft, warm, zinderend, zwoel.
Zij hadden in Engeland Helen. Wij hadden Willeke. Wat ‘was de winter lang’ bij
ons. Allemachtig lang!
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XXIV Een kaarsje voor het tweede garnituur
De zangers van het tweede plan
Met mijn opvatting dat Little Richard een nogal onbeduidend rock and roll-geval is,
jaag ik reeds sinds jaar en dag fans van deze dominee tegen me in het harnas. Grote
groepen aanhangers van een bepaalde artiest staan vanwege hun blinde bewondering
op gespannen voet met de waarheid. Weliswaar heeft de zanger van ‘Tutti frutti’
enkele klassiekers gezongen en de rockcult mede bepaald, maar al gauw deed hij de
R & R meer schade dan hij haar ooit aan voordelen opleverde. Little Richard zou
eigenlijk uit de logboeken van de rock geschrapt moeten worden na zijn uitspraken,
gedaan te North Richmond (Californië) op 22 juli 1979. Reverend Richard Penniman
- zo heet hij tegenwoordig - waarschuwde daar een christelijke gemeente in gebed
bijeen dat R&R zeer zondig is, dat rockers door de Heer gered kunnen worden, want
‘if God can save an old homosexual like me, he can save anybody’. ‘Old’ dient hier
gelezen te worden als ‘voormalig’. Maar om de geschiedenis geen geweld aan te
doen en omdat Little Richard enkele evergreens heeft geschreven en gezongen, mag
hij wat mij betreft in het logboek opgetekend blijven.
Geen mens zal de invloed van de fundamentele christenen in Amerika kunnen
ontkennen. En juist daarom is zo'n rockvijandige christen gevaarlijk. Aan de andere
kant was de huidige dominee in de jaren vijftig weliswaar een opvallend fenomeen,
maar of hij met zijn toentertijd openlijk beleden homoseksualiteit nu de beste
pleitbezorger was, is de vraag. Kon de R & R geen genade vinden bij de vele fans
van de communistenjager Joseph R. McCarthy, de combinatie R & R en
homoseksualiteit was in hun ogen nog staatsgevaarlijker.
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Los van Richard's prestaties, houdt het praten en schrijven over hem in dat men
anderen vergeet die de R & R levenslang met aandoenlijke trouw dienen of gediend
hebben. Neem Jan en Dean, de meesters van de surfrock. Hun ‘Heart and soul’ uit
1961 is het volmaaktste voorbeeld van surfrock, een wat zachtere, minder bijtende
vorm van R & R. In 1965 kreeg Jan een auto-ongeluk, waarbij drie mensen gedood
werden; Jan zelf hield er een ontzettende hersenkwaal aan over. Hij krabbelde echter
op en ging met zijn maat Dean, hoe moeilijk het ook was, weer op tournee.
Of neem Clyde McPhatters' ‘Don't let go’ en ‘A lover's question’. Wie Clyde hoort
zingen, barst spontaan in snikken uit. Toen hij in 1972 onverwacht op
eenenveertigjarige leeftijd aan een hartaanval overleed, moest ik nog extra snikken.
Of neem Brenda Lee, die Little Miss Dynamite! Ray Peterson, die viereneenhalf
octaaf haalde, en ‘Tell Laura I love her’ zo schrijnend kon zingen, maar verder werd
het eigenlijk nooit wat; van armoe ging hij maar cowboyliedjes zingen in rokerige
holen van laag allooi. Don and Dewey; wat maakten die jongens mooie muziek in
1963, 1964! Don Harris ging een prachtige carrière tegemoet, maar wat gebeurde er
met Dewey Terry? De Clovers, dat prachtige close-harmony-groepje dat altijd de
pech had dat hun nummers door anderen tot hit gezongen werden. De vroege opnamen
van de Coasters (‘Yakety yak’, 1958), dat was toch kunst! Ik bedoel maar: diegenen
die de R & R willen haten, die moeten Little Richard maar blijven vereren, maar ik
blijf kaarsjes opsteken voor alle bovengenoemde, uit de aandacht verdwenen groepen,
mannen en vrouwen.
Natuurlijk: de rock and roll is groot gemaakt door Elvis, Holly, Perkins, Berry,
Lewis et cetera. Maar de kleintjes, degenen die het niet haalden, de onderdeurtjes en
de ‘one hit wonders’ gaven kraak, smaak, achterlichtjes en soms zelfs koplampen
aan de R & R. In de letterkunde kan een schrijver met één boek blijvende roem
verwerven (Lowry). Er zijn zelfs schrijvers die geen enkel boek geschreven hebben,
zoals Victor van Vriesland (ik ken tenminste geen boek van hem), en die toch een
vaste plaats in de literaire historie verkregen.
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Roep tijdens een familiefeestje: ‘Wilbert Harrison!’, en er gebeurt helemaal niets.
Ik kom nooit op feestjes, maar als ik dat zou doen en iemand riep ‘Wilbert Harrison’,
dan zou ik een lang verhaal vertellen. Dat volgt nu.
Wilbert Harrison werd geboren op 6 januari 1929. Hij maakte plaatjes, maar het was
allemaal niet zo best. Hij kwam een nummer tegen met de titel ‘K.C. Lovin'’, dat
geschreven was door Jerrie Leiber en Mike Stoller. Beide heren begonnen omstreeks
1952 hits te schrijven. Het duo werd een unicum in de R&R. Het schreef uitsluitend
geniale hits en heeft Elvis ‘gemaakt’ (‘Jailhouse rock’, ‘Treat me nice’). De twee
introduceerden als eersten violen in de rock, en schreven nummers als ‘Hounddog’,
‘There goes my baby’, ‘Save the last dance for me’, ‘Young blood’ en ongelooflijk
veel meer goud. Arnold Shaw schrijft terecht dat dit allersuccesvolste
songschrijversteam McCartney & Lennon, Goffin & King, Greenfield & Sedaka,
Elton John enzovoort als songschrijvers overtreft. Leiber & Stoller werden de
hoofdmannen van het rockse idioom.
Het nummer ‘K.C. Lovin'’ bracht zanger Harrison naar de platenmaatschappij
Fury Records. De baas daarvan stelde voor het nummer om te dopen tot ‘Kansas
City’. Harrison nam het onder deze titel op in maart 1959 en het vloog naar de top
van de Amerikaanse hitladder. Iedereen kent inmiddels deze rockse evergreen. Het
is een van de interessantste songs uit de moderne muziek, omdat zij een van haar
meest gecoverde werd. Ik zou een radioprogramma kunnen samenstellen met
uitsluitend fantastische versies van deze razend knappe Leiber & Stoller-creatie. De
versies van Elvis, Jerry L. Lewis, Wanda Jackson, Muddy Waters - pure gold! Het
ongelooflijke van dit geniale lied is dat het een jeugdwerk was van Leiber & Stoller.
Zij schreven het in 1952, toen ze beiden negentien jaar oud waren.
Harrison had de eer het als eerste op deze wereld te zingen, en het resultaat was
meer dan voortreffelijk. Maar nooit hoor je deze versie, die dus ook aan de meeste
mensen onbekend is. Ondanks Harrison's succes met ‘Kansas City’ was hij geen
blijver.
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Ach ja, hij mocht af en toe wel eens onder aan de hitparade bivakkeren, maar verder
werd het niks met hem. Hij had dubbele pech: hij kon geen bandleden vinden - daarom
treedt hij nog steeds in zijn eentje op - en zijn songs werden als zij door anderen
werden opgenomen steeds een veel groter succes. Dat neemt niet weg dat Wilbert
Harrison een ruime, blikkerende vitrine verdient in het Museum of Rock & Roll.
De ‘tweede shift’ - laat ik haar zo noemen - van de rock kent belangwekkende
vertolkers en composities. Waarom, bij voorbeeld, Harrison het niet gehaald heeft,
schreef ik hierboven: gewoon pech. Andere in dit hoofdstuk genoemde fantastische
zangers en groepen die niet de eeuwigheid in mochten, struikelden over van alles en
nog wat: gevangenisstraf, communisme, homoseksualiteit, drankzucht, belastingschuld
en nog wat zaken die de U.S.A. ZO Amerikaans maakten. Over de vergeet-mij-nietjes
uit de jaren zestig die toch vergeten werden, bestaat inmiddels een aardige literatuur.
Tot en met de cultuur-sociologische studie van Francis Wheen, The sixties, a fresh
look at the decade of change, dat fotomateriaal bevat dat menige melancholicus zal
aanzetten tot zelfmoord.
De kleine jongens uit de jaren vijftig en de eerste van zestig, die later de
waterdragers van Elvis, de Stones en de Beatles zouden blijken te zijn, zijn nauwelijks
geboekstaafd. Natuurlijk, er is dat meesterwerk van Margaret McKee en Fred
Chisenhall over de muzikale geschiedenis van één straat: Beale Street in Memphis
(Tennessee), waar B.B. King, Muddy Waters, Elvis en vele anderen begonnen te
gloriëren: Beale, black & blue, maar veel meer is er niet.
Wie schrijft de geschiedenis van de telephone-song (‘Helloooo, beebu...’), de
lachende rock (‘Ahab the Arab’ van Ray Stevens uit 1962), de rock and roll suicide?
Wie beschrijft het tragische leven van Ray Smith? Hij zong maar één behoorlijk
nummer - ‘Rockin' little angel’ (1960) -; was dat de reden dat hij zich op 29 november
1979 door de kop schoot?
Omstreeks 1980 begon de geleerde wereld van rockers en rollers
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te schrijven over de tweede garnituur. Macken et cetera publiceerden hun The rock
music source book, waarin zij ogenschijnlijk onbelangrijke details vermeldden. Zij
hebben een studie gemaakt naar de thema's van het moderne poplied en ontdekten
vijftien liederen over masturbatie, bij voorbeeld Christ Child's ‘Five finger exercise’.
Een jaar later verscheen van Dave Marsh en Kevin Stein The book of rock lists.
Dit zeshonderdachttien pagina's dikke boekwerk bevat uitsluitend heerlijke regels
en heeft veel aandacht voor de oerrock. Het is een lijstjesboek dat buitengewoon
vals, origineel en uitputtend is. Al was het alleen maar hierom: in hun rubriek over
de door schone letteren beïnvloede songs tonen de auteurs aan dat John Lennon's ‘I
am the walrus’ verwijst naar Carroll's Alice in Wonderland en Joyce's Finnegan's
wake.
In 1983 verscheen in de Verenigde Staten Rolling Stone rock almanac. De Engelse
editie verscheen een jaar later te Londen. In 1977 kwam er een soortgelijk boek op
de markt, dat iets handiger in het gebruik is dan de meer recente publikatie, die op
haar beurt weer vollediger is dan de Marchbank/Miles' almanak uit 1977.
Het bestuderen van de muziek van de tweede shift leidt vaak tot verrassende
ontdekkingen. In de voorafgaande hoofdstukken heb ik vaak aangetoond dat een
nummer beroemd werd gezongen door een man of vrouw van rockformaat, maar dat
het soms jaren eerder werd opgenomen door een totaal onbekende, die in de loop
der geschiedenis almaar onbekend bleef. Hier gaf ik al het voorbeeld van Harrison's
‘Kansas City’. In de beginjaren van de R & R kwamen obscure Texaanse covers niet
of nauwelijks in Nederland terecht. Gelukkig ontstond er in Engeland en Amerika
in de jaren zestig de verzamelelpee-industrie, die vele weggezonken eendagsvliegjes
herpersten. Een prachtig voorbeeld daarvan is Rock rules OK uit 1977. Op enkele
èchte hits na, staan op deze driedelige elpeeset de Amerikaanse Trea Dobbsjes,
Limbra-zusjes, en ‘Sneeuwwitte boezem’-Jukebox Johnny's.
Enerzijds staan op genoemde verzamelelpees die reeds opge-
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voerde genieën die om velerlei redenen niet doorbraken; anderzijds vindt men er
absoluut smakeloze rock and roll op. Toch is ook deze stroming binnen de vroege
rock belangwekkend. De U.S.A. bezat niet alleen meesters van de rock, maar ook
haar knechten, imitators en vernielers. De Four Tads, bij voorbeeld; die waren gek
op fluitjes en slecht koperwerk. Of de weerzinwekkende Clarence ‘Frogman’ Henry,
die inderdaad een kikkergeluid voortbracht; om maar niet te schrijven over B. Bumble
and the Stingers met hun ‘Bumble boogie’. Soortgelijke groepen en zangers droegen
meestal de zonderlingste fancy-namen en -kostuums. In het Nederlands vertaald
klinken de namen nog bizarder; een lijstje: de Snaren, de Droomwevers, de
Heuveltoppers, de Verliefde Eekhoorns (één hitje, Kerstmis 1959, dat bestond uit
een te snel gedraaide geluidsband met stemgeluid), de Watertonen en Een Beetje
Smith en de Roodhoofden.
Deze verburgerlijkte Amerikaanse rock kreeg al snel een grote invloed. Men moet
niet in de veronderstelling leven dat de radiostations uitsluitend Elvis en Perkins
draaiden. Integendeel; dikwijls werden de sterren wegens vermeende obsceniteit niet
gedraaid en konden de zoetsappige naäpers in het gat springen. In Holland was de
situatie nog afschuwwekkender. Slechte imitators, vreselijke meisjes en gitaargroepjes
die allemaal de Shadows drie klassen lager probeerden na te spelen. En Ria Valk!
Infame cowboyrock met adembenemend slechte teksten gezongen door een Heel
Groot Gebit.
Nederland had tot omstreeks 1965 geen enkele rocktraditie; voor Duitsland geldt
nagenoeg hetzelfde. Ons land is bijna de enige westerse staat met slechts één rocksong.
Zelfs Frankrijkmet al die chansons, wijn en kaas toch geen land dat lijkt te kunnen
rocken - had iets meer. Ze hadden daar tenminste nog iets als Silvie Vartan, Johnny
Halliday en de geïmporteerde Vince Taylor. Wij hadden uitsluitend Peter Koelewijn
met zijn niet onverdienstelijke, maar Haley'se ‘Kom van dat dak af’. En verder hadden
we dus Willeke Alberti, Rocco Granata en Anneke Grönloh die van huis was
weggelopen; ‘Haar moeder is radeloos [...]. Overal gebeuren wel eens minder prettige
dingen. Waarom
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dus niet bij Anneke? En tot ieders geruststelling: de narigheid is inmiddels van de
baan’ (Tuney tunes, februari 1964). De Nederlandse R&R werd onder meer
toevertrouwd aan Ria Valk met ‘Rockin' Billy’, ‘Tommy uit Tennessee’ en ‘Janus,
pak me nog een keer’.
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XXV Eenzame tranen van een soul-prins
Van het tweede garnituur tot erkenning na de dood (1987)
Eind 1986, begin 1987 stond Jackie Wilson met ‘Reet petite’ op de hitparades van
de wereld. Meer dan twintig jaar eerder was dat ook al het geval. Toen werd hij
gelanceerd - na een carrière als bokser, zanger bij de Dominoes en nog wat andere
dingetjes - door een manager die hem ‘Reet petite (the finest girl you ever want to
meet)’ liet zingen. Het nummer was geschreven door Berry Gordy die later de
superboss zou worden van de platenmaatschappij Motown.
(Voor deze Gordy zouden de Supremes een felicitatie- en dankgezang opnemen.
Zij deden dat in 1966 op de muziek van ‘We couldn't get along without you’, maar
met andere woorden. Dit hoogst curieuze en niet eerder uitgebrachte gezang verscheen
in 1986 op plaat en compactdisc.
Voor Supremes-fans is deze dubbelelpee Diana Ross and the Supremes, 25th
anniversary een heerlijk bezit, vooral omdat er nog veel meer uniek materiaal op
staat, zoals de Coca Cola-promotunes. Het mooiste Coca Cola-melodietje is dat op
de muziek van ‘Baby love’, maar uiteraard met andere woorden: ‘It's so good,
refreshing good, helps you feel just like you should, you go better with, we go better
with coke.’ Reclame maken mag van mij; maar zoals de Supremes het deden was
kunst.)
Berry Gordy ging later naar Motown, zoals gezegd. Wilson bleef zijn hele leven
bij de platenmaatschappij Brunswick waar hij in 1958 zijn eerste gouden plaat scoorde
en in 1960 iets unieks voor elkaar wist te krijgen: beide kanten van een plaatje werden
een hit (‘Doggin' around’ en ‘Night’). Toen was de lol nagenoeg op. In 1961 wilde
een vrouwelijke fan zich voor de ogen van Jac-
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kie doodschieten - fans doen soms rare dingen - en de goeie lobbes Jackie Wilson
sprong in een Newyorkse hotelkamer op haar af om het meisje van die zotheid af te
brengen. Het pistool ging af en verwondde Wilson in zijn buik. Hij genas erg langzaam
- onderwijl bracht men oud materiaal van hem uit - en in 1963 was hij pas weer
helemaal terug: de Prins van de Soul, zoals hij wel genoemd werd.
De kogel kon niet uit Wilson's lijf verwijderd worden en hij zat er nog steeds in
toen de inmiddels eenenveertigjarige zanger op 29 september 1975 op het podium
van The Latin Casino in Cherry Hill (New Yersey, U.S.A.) een hartaanval kreeg. Hij
raakte daarna bijna onmiddellijk in coma en werd naar een ziekenhuis gebracht. Daar
verkeerde hij jarenlang in een toestand tussen coma en half-coma in.
Praten zou hij niet meer, laat staan zingen. Het tragische van alles was dat Jackie
Wilson pas op 21 januari 1984 zou overlijden. Hij had meer dan acht jaar gevegeteerd
en om zijn nauwelijks levende lijf hadden zich allerlei onsmakelijke taferelen
afgespeeld. Zoals de processen die zijn vrouw voerde. Wat moest ze met een
echtgenoot van niets?
In de medische coma-literatuur werd Wilson een beroemd geval; zijn muziek
kenden de geleerde dokters niet of ze waren haar vergeten. Na de dood van de zanger
ontbrandde er een nieuwe strijd; wat was de doodsoorzaak van Wilson? Had men
euthanasie op hem gepleegd of was hij er uiteindelijk toch stiekem tussenuit
geknepen? De familie legde het ziekenhuis een absoluut verbod op enige verklaring
af te leggen over de doodsoorzaak. Drie jaar na zijn sterven was Jackie Wilson niet
op videoclip te zien, wel te horen. Een mannetje van klei of gummi zong, heel geestig,
dagelijks op de Nederlandse zenders, Sky Channel en Music Box zijn oorspronkelijke
muziekdebuut hoger en hoger de hitladders op. Ik word er soms een beetje treurig
van. Acht jaar heeft Jackie Wilson op een bed gelegen; apathisch, hij kon niet eens
dromen. De kogel zat in zijn lijf en de platenbazen dachten: als hij eindelijk dood is,
maken we hem tot een nog grotere ster. Het is gebeurd. En met recht: ‘Reet petite’
blijft, meer dan twintig jaar na dato, een voorname soulhit.
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Vanaf 1975 zocht ik steeds in de rock- of soulnaslagwerken op of Jackie nog leefde.
Hij bleef maar steeds in coma liggen. Zijn dood vernam ik uit Gerri Hirshey's Nowhere
to run, the story of Soul Music (1984). Misschien had ik zijn dood een paar maandjes
eerder kunnen weten, maar - helaas - ik lees niet iedere dag Amerikaanse kranten of
Britse poptijdschriften. Veel popjongens overigens ook niet: in veel naslagwerken
die in 1984 en later verschenen ligt hij nog steeds in coma!
Jackie Wilson kreeg zijn hartaanval tijdens een optreden in ‘The good ol' rock 'n
roll revue’ waarmee de beroemdste discjockey aller tijden, Dick Clark, in 1975 door
Amerika trok. Dick Clark heeft Jackie's ondergang nèt niet kunnen beschrijven in
zijn memoires Rock, roll & remember (hoewel zij in 1976 verschenen; hij eindigt
zijn gedenkschriften in juli 1974- toen Wilson ook al in zijn show zat). De eerste
keer, volgens zijn memoires, dat Clark Jackie Wilson aankondigde was in 1959 toen
hij kraaide en ik citeer: ‘En nou gaan we kijken en luisteren naar een brandnieuwe
hit van Jackie, “Eenzame tranen”!’ Wat zouden die tranen werkelijkheid worden.
Het beste artikel dat ik over Wilson heb kunnen vinden, staat in Michael Uslan en
Bruce Solomon's boek Dick Clark's: the first 25 years of rock & roll (1981). Uit dit
verhaal blijkt dat Wilson ‘Lonely teardrops’ (eenzame tranen) zong toen hij problemen
met zijn hart kreeg. Hij stortte in elkaar toen hij de regel: ‘My heart is crying’, op
zijn bekende theatrale wijze had uitgeschreeuwd. Het publiek vond het een
schitterende act: zanger speelt toneel en stort neer op de planken. Dick Clark zag na
een tijdje dat er geen sprake was van exaltatie. Hij riep om een dokter en die was in
de zaal. Mond-op-mond-beademing werd toegepast. Het hielp. Wilson kon voor acht
jaar comateus op zijn rug gaan liggen.
Hoewel de zanger vijftig elpees had volgezongen, was hij niet verzekerd en had
hij al zijn geld opgemaakt. Een benefietconcert bracht weliswaar wat geld op, maar
te weinig om de slangen en de zuurstof voor hem te betalen. Jackie Wilson werd van
de armen begraven.
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XXVI Sedaka via Wassenaar naar Sodom en Gomorra
Het verlangen naar de wortels
Ik had dus heel graag als vijftienjarige in 1956 willen wonen in Memphis, Tennessee.
Door de ruitjes willen kijken bij Sam C. Phillips' onvolprezen Sun-studio op 760
Union Avenue. Door Beale Street willen scharrelen en luisteren naar WDIA, waar de
dertienjarige Elvis ook naar luisterde. Maar ook de beklemming willen meemaken
zoals Peter Bogdanovitch deze zo prachtig toonde in zijn The last picture show
(1971). Ofschoon deze film in de literatuur zelden tot het genre rockfilms wordt
gerekend - met enig recht; hij speelt omstreeks 1951 en kent veel Hank Williams'
country and western in plaats van èchte rock -, heb ik zelden een rolprent gezien die
zo overtuigend het klimaat neerzette dat de jaren vijftig kenmerkte. Weliswaar hadden
wij in Nederland andere en vooral verlate jaren vijftig, maar we hadden toch iets
gemeen met de U.S.A., dat de baas was van de Noordatlantische Verdragsorganisatie
en de Marshall-hulp. Muzikaal zouden we zelfs van deze machtige staat een tot op
het bot geknechte kolonie worden.
Onze vaderlandse literatuurbeoefenaars hebben nauwelijks oog gehad voor de
rockse aspecten van de twee decennia na de oorlog. De gereformeerde
bekentenisliteratuur munt bepaald niet uit door pikante beschrijvingen van dancings,
jukeboxen en radiostations. Maarten 't Hart deelde mij desgevraagd ooit mee dat aan
een stomend harmonium géén R&R viel te ontlokken. 't Hart's en alle andere
gereformeerde annex hervormde jeugden werden niet overgoten met een vette
rocksaus. De rock and rollp-salm bestaat niet. Elk land krijgt de literatuur en de
muziek waaruit het bestaat. Boven de rivieren wil dat zeggen innig vro-
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me mannenkoren, beneden de rivieren half schalkse, gezongen roomse pikanterie.
Op de kleigrond werden gereformeerde boerenromans geschreven, op de zandgronden
en in het Peelse land bloeide de pastoor op in roomse novellen. De neerslag van R&R
in de Nederlandse literatuur is gering. Reve had een boek van niveau kunnen schrijven,
maar zijn De avonden speelt in het jazztijdperk. Daar waar een immense rijkdom
aan rockse tijdsbeelden werd gegeven in Amerika, in Engeland, ja zelfs in Australië
(bij voorbeeld Ken Taylor's Rock generation), daar bleef Nederland achter.
Bert Jansen is eigenlijk de enige Nederlandse schrijver die pogingen heeft gedaan.
Zijn verslag over een R&R-jeugd in Apeldoorn (Nozzing but ze bloes; later verschenen
onder de titel En nog steeds vlekken in de lakens) is in zijn soort een unicum en een
meesterwerk. En dan is er uiteraard nog die zinderende, zielsbeklemmende
documentaire die Dick Slootweg samenstelde: Ach ja... de jaren vijftig. In dit boek
wordt de onsterfelijke zin van H.J. Oolbekkink, filmcriticus van Het Parool, geciteerd:
‘Ik weet zeker dat Elvis Presley geen kwaad kan. Dat gaat allemaal weer over. Vast
wel’ (maart 1957). De slogan ‘50000000 Elvis Presley fans can't be wrong’, die
afgedrukt stond op een elpee uit 1959, zal Oolbekkink als een zweepslag hebben
getroffen.
Welaan! Hoe ervoer ik in dat droeve dorpje aan de Noordzee, Wassenaar, de rock
and roll?
In snackbar V. (thans B.) hoorde ik voor het eerst Neil Sedaka zingen. Hij werd
door een armpje dat kunstig zijn werk deed in de jukebox van het eethuis op de
draaitafel gelegd. Het was maart 1960. Een maand eerder was de plaat die ik bedoel
‘Oh, Garot!’, de hitparade binnengekomen en zou er een half jaar op blijven staan.
Ik ging kapot van verdriet, daar aan de Wassenaarse platenautomaat, die met
uitgespuwde kauwgom overdekt was en besmeurd met fritessaus. In maart 1990
vierde ik mijn dertigjarig Neil Sedaka-jubileum. Ik draaide ‘Oh Carol’ dertig keer
en droeg het hoofdstuk ‘Oh Carol’ uit Sedaka's goudeerlijke gedenkschriften Laughter
in the rain, my own story aan een select gezelschap voor.
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Neem de tekst van dit lied. Een jongen van twaalf jaar die het genoegen smaakt van
een ongelukkige jeugd hoort de tekst die hij later in een maandblad over populaire
muziek afgedrukt zal zien. Met behulp van zijn Prisma Engels woordenboek vertaalt
hij zo'n beetje:
Oh Carol, I am but a fool
darling I love you, so you treat me cruel

Dat sublieme slagwerk achter Sedaka's aangeschroefde, opgewonden stemmetje;
eigenlijk praat Sedaka op de plaat meer dan hij zingt. Over het ritmische getrappel
hoort de luisteraar het prachtige waaah-oehoe!-koortje en niet in de laatste plaats de
vondst van de tokkelende violen. De orkestratie was van Chuck Sagle. Het
oorspronkelijk ingehuurde, drie meisjes tellende koortje werd vervangen door drie
andere meisjes die toevallig in de opnamestudio op bezoek waren. De nieuwe meisjes
konden niet zo best zingen. Sedaka vertelde later dat ze een beetje grof en ordinair
waren. En juist daarom is ‘Oh Carol!’ zo'n schitterend nummer geworden. Het
middendeel, waarin Sedaka een geïmproviseerde tekst zegt, werd tot een klassiek
stukje harmony-rock, omdat de meiden zo lekker bleken te kunnen loeien. Co-auteur
Howard Greenfield schaamde zich diep voor de opname. Sedaka schreef de melodie
in tweeëneenhalf uur.
Hij was op een originele wijze aan zijn unieke sound gekomen, die sedertdien de
Sedaka-sound heet. Hij kocht in een platenwinkel de drie nummers die eind 1959 in
Europa en Amerika aan de top stonden, bestudeerde deze hits en kwam tot de
conclusie: ‘I discovered they had many similar elements; harmonie rhythm, placement
of the chord changes, choice of harmonie progressions, similar instrumentation, vocal
phrases, drum fills, content, even the timbre of the lead solo voice. I decided to write
a song that incorporated all these elements in one record.’
De moeder van Neil Sedaka meende - zo schrijft zoonlief - dat hij er beter aan
deed de B-side van het plaatje, ‘One way ticket to the blues’, als hit te promoten.
Mam had ongelijk. ‘Oh Carol!’
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werd een wereldhit. Neil kocht van blijdschap een Thunderbird met open dak, en na
een paar maanden ontdekten wij in dat verre Wassenaar pas dat er op de achterkant
van ‘Oh Carol’ een ander nummer stond.
Het moet mei of juni 1960 zijn geweest toen een dorpsgenoot in snackbar V. een
kwartje in de jukebox stopte en waarschijnlijk uit pure verveling annex gekkigheid
de B-side, ‘One way ticket’ opzette. Wij ervoeren het nummer als een schok;
sommigen riepen: ‘Heeft Sedaka een nieuwe hit?’ We renden met onze zakjes frites
met mayonaise (pindasaus had nog geen ingang gevonden) naar de jukebox en een
jongen zei: ‘Wat is dat een goed nummer, zeg; je kunt de trein echt horen rijden!’
‘Oh Carol/One way ticket’ is inderdaad een van die zeldzame plaatjes geworden uit
de historie van de rock and roll waar de achterkant zich niet voor de voorkant hoeft
te schamen.
Neil Sedaka zal tot het einde der tijd vastgespijkerd blijven op zijn lofzang op het
meisje Carol. Het meisje heeft bestaan; Neil was verliefd op haar in zijn
middelbare-schooljaren. Zij werd geboren op 9 februari 1942 als Carole Klein. In
de jaren zeventig zou zij beroemd worden als de zangeres-songschrijfster Carole
King. Haar antwoordnummer ‘Oh Neil’, dat vlak na het hitsucces van haar amant
verscheen, deed echter niets.
Sedaka's grote succes duurde ongeveer van 1959 tot en met een stukje 1963. Na
1963 ging hij door een diep dal - een diepte die hij nauwkeurig boekstaaft in zijn
memoires - om er weer een beetje uit te klimmen in het midden van de jaren zeventig.
Sedertdien is hij veel van zijn eigen geluid kwijt. Hij werd een soort Las Vegasartiest
met veel koper en met trucjes als het zingen van een duet met Bette Midler (1976).
Kortom: de weg van Frank Sinatra, Ray Charles (toch ook niet meer helemaal die
oude Ray van vroeger) en Fats Domino (een van de allerbeperktste talenten uit de R
& R, maar met een paar mooie goldies). Sedaka is een groot song-writer voor anderen
gebleven, maar zijn live-elpees zijn ronduit vreselijk. Ingebed in een Sodom en
Gomorra van jakkerend koperwerk verkoopt hij nog slechts misselijke praatjes. De
titels van zijn latere elpees getuigen ook niet ècht van de goede smaak: The hungry
years (1975) en een jaar eerder Sedaka's back.
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Wat blijft er van de op 13 maart 1939 te Brooklyn geboren zanger over indien men
zijn oeuvre kritisch beschouwt? Allereerst zijn romantische afkomst. Moeder was
een jodin van Russisch-Poolse origine, vader een jood wiens ouders uit Turkije
geëmigreerd waren. Voorwaar geen jongen die opgevoed werd tussen koeien en
Texaanse cowboyliedjes. Zijn afkomst, en de naar het schijnt daaruit voortkomende
melancholie, heeft Sedaka onder andere aan die vreemde ‘sfeer’ geholpen. Vreemd
op twee manieren: een grotendeels braakverwekkend oeuvre van na 1963 en zijn
tien à twintig absolute toppers. Zelden heeft een Amerikaanse zanger uit de
rockperiode zo gevaarlijk tegen het brass-band- en het bigband-geluid aan gehangen
als Sedaka. Wat dat betreft is hij, met uiteraard Roy Orbison, uniek. Maar de
muziekvriend hoorde het aankomen: Sedaka zou vroeg of laat zwichten voor
ronddraaiende spiegelbollen, cheer-leaders met poemen en pluimen op het podium
en meer onrockse droefenis.
Een verzamelelpee, met behalve het genoemde goud: ‘Calender girl’, ‘Little devil’,
‘Happy birthday, sweet sixteen’ en het fenomenale ‘Stairway to heaven’ - allemaal,
op het laatste nummer na, uitgevoerd met Stan Appelbaum and Orchestra -, is een
monument van goede smaak. En met het fenomeen verzamelelpee kan men de rock
and roll-liefhebber gek maken. Er bestaan immers van welke grote artiest ook
tientallen verzamelelpees die soms onderling maar één nummertje verschillen. De
verzamelaar wenst echter ieder nummer van zijn held te bezitten; zelfs zijn meest
treurige, kitscherige of totaal mislukte. Een voorbeeld: er bestaan van Sedaka twee
dubbelelpee-sets met de titel The Neil Sedaka collection. Beide uit 1974. De sets
verschillen hevig van elkaar. De ene is een in Duitsland uitgebrachte verzameling,
de andere komt uit Engeland. In zijn eigen discografie noemt Sedaka deze niet, maar
wel een in België uitgebrachte elpee of set met de titel... The Neil Sedaka collection.
Waarschijnlijk heeft Sedaka het Belgische exemplaar nimmer gezien, want hij
vermeldt geen catalogusnummer.
Sedaka heeft nooit een advertentie in grote muziekbladen laten zetten waarin hij
protesteerde tegen deze half criminele han-
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del, die de oprechte fan met twintig elpees opzadelt waarop bij elkaar twintig keer
‘Oh Carol!’ staat. Wat waren de Rolling Stones toch heerlijke jongens! Die
waarschuwden de fans tegen de windhandel van hun voormalige platenmaatschappij
Decca. We mochten die platen van Mick Jagger niet meer kopen. We deden het
stiekem toch, omdat we niets wilden missen.
Het enige voordeel van de stapel elpees met talloze doublures is dat men kennis
kan nemen van Sedaka's onvermogen om hits van anderen op ook maar enigszins
draaglijke wijze (na) te zingen. Het is bij voorbeeld vreselijk om te horen hoe hij
Paul Simon's ‘Bridge over troubled water’ verkracht, dat hij in 1974 aan de zwarte
groeven toevertrouwde. Men kan uit Sedaka's onvermogen tot recoveren concluderen
dat hij werkelijk een eigen geluid had. Bijna al zijn beroemde songs schreef hij,
steeds in samenwerking met Greenfield, zèlf. Een uitzondering was ‘One way ticket’,
dat door het duo Hunter/Keller werd geschreven, maar zeldzaam goed paste in het
idioom van Sedaka.
Ofschoon aan ‘Oh Carol’ - dat, maar dit voor de preciezen, gespeld wordt als ‘Oh!
Carol’, ‘Oh Carol!’ of ‘Oh Carol’ - twee hits voorafgingen, valt de gehele essentie
van Sedaka op dit plaatje en de bewonderenswaardige achterkant ervan te beluisteren.
Toch wordt er in de literatuur verschillend over Sedaka geoordeeld. De originele
scribent Peter E. Berry negeert hem bijna in zijn ...And the hits just keep on comin'.
Savile en Jasper zien hem als een klassieke rocker, en Ian Whitcomb doet een beetje
zuur over hem in Rock odyssey en noemt hem een ‘songsmith’, maar Dick Clark
schrijft waarschijnlijk het dichtst bij de waarheid. Clark betoogt dat Sedaka
buitengewoon veel talent had, maar dat zijn eigenzinnige sound de luisteraars op een
gegeven moment ging vervelen. Sedaka zou deze opvatting later delen: ‘I blew it!’
En hoe is de wereld nu gekomen aan dat prachtige, hypomane gejammer van Neil?
Uslan/Solomon/Clark in The first 25 years of rock & roll: ‘In 1955 luisterde de
vijftienjarige Neil in een pizzatent naar de jukebox. Hij hoorde “Heart angel” van
de Penguins en rende naar huis om zijn songschrijversvriendje Howard Greenfield
het nieuws te vertellen: “Howie! Ik heb iets fantastisch gehoord. Ze noemen het rock
and roll!!”’
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Vijf jaar later rende ik naar huis om mijn moeder te vertellen dat ik iets schitterends
had gehoord: rock and roll van Neil Sedaka. Toen ik de keuken binnenkwam, zag ik
mijn moeder stamppot stampen. Het had geen zin om van mijn geestdrift te verhalen.
Ik klom naar mijn kamertje en sloot Sedaka in mijn hartje. Twee weken later had ik
genoeg geld verdiend met autowassen en kocht ‘Oh Carol’ met aan de andere kant
‘One way ticket to the blues’. ‘Lonesome town, Heartbreak hotel’. Dat zong het
achtergrondkoortje minstens vijftigmaal per dag op mijn kille kamertje onder de
dakspanten.
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Tweede deel: De tweede rockgolf
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I Mick Jagger en de Rolling Stones
Jagger, tweeduizend lichtjaren voorbij
Is het mogelijk in enige tientallen hoofdstukken een volledig beeld te schetsen van
de rock and roll? Ik meen stellig van niet. Wat is immers R&R? De muziek die zo
lang geleden door onder anderen Fats Domino en Little Richard in New Orleans
werd gemaakt, was zeker rock, maar ik heb haar nimmer van erg hoog belang geacht.
S. Huizinga (= Rik Zaal) reageerde op deze appreciatie in de Volkskrant (6 oktober
1984) met te schrijven dat ik ‘gewoon niet zo van negermuziek hou’. Ik heb het
aantal artikelen dat ik de afgelopen jaren over zwarte rockers schreef niet geteld,
maar het is buitengewoon groot. Zaal en ik verschillen van smaak - en Zaal weet
over dat verschil aardig te schrijven -, maar het lijkt mij ongepast te beweren dat ik
niet van negermuziek zou houden.
Ik heb geschreven dat Chuck Berry en Muddy Waters zwarte godfathers van de
rock zijn. Ik heb blanke zangers als Cliff Richard en Bill Haley laatdunkend
behandeld, maar ben ik daardoor een hater van blanke muziek? Welnee! Ik heb het
oeuvre van zowel blanke als zwarte zangers gemeten, een kwarteeuw lang beluisterd,
afgewogen en bestudeerd - op de plaat en in de literatuur -, en moest tot de conclusie
komen dat Little Richard en Fats Domino betrekkelijk eenzijdig werk nalieten. Over
één ding is iedereen het eens - ik heb tenminste nimmer protesten vernomen: Elvis
is de grootste.
Dat de R & R voor een overwegend deel door zwarte muzikanten werd verzonnen,
is zeker. Dat haar grootste vertolker de vroege Elvis moest zijn, is geen toeval. Zaal
schrijft: ‘Het is op zichzelf heel aardig een socio-psychologische topografie te
proberen van een gigantisch cultuurgebied...’
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De muziek van heden staat met zijn wortels voornamelijk in zwarte grond en werd
vervolmaakt door blanke jongens, die nu eenmaal meer aanzien genoten in een land
dat in de jaren vijftig negers als bijna-slaven behandelde. Op de Krazy Kat-elpee uit
1984 van Ann Cole (eigenlijk Cynthia Coleman, geboren op 24 januari 1934) staan
enkele nummers die deze zwarte R & B (R & R?) zangeres tot een beperkt maar
allerovertuigendst talent maken. Haar uitvoering van het Waters-nummer ‘Got my
mojo working’ (1957; op de gelijknamige elpee van 1984) is een patente bijdrage
246 tot de Newyorkse rock. Ik hou van Ann Cole meer dan van dat uitgedijde oeuvre
van Fats. Fats blééf; Ann betrad dat duistere veld van gospel en werd sedertdien
meisje van onbelang, dat zelfs niet vermeld wordt in Robert Anderson en Gail North's
Gospel music encyclopedia.
Mijn geschiedenis van de R & R wordt niet bepaald door het heilig verklaren van
de obligate grootheden. Het is immers mijn geschiedenis: die van een Nederlandse
jongen die nu eenmaal meer talent en ontroering bespeurde bij Wanda Jackson dan
bij Willeke Alberti. Die de in zijn ogen technische gemakzucht van Fats al vroeg
doorzag, en Gene Vincent's ogenschijnlijk gebrekkige gejammer voor groter hield
dan de reeds snel bij Little Richard aanwezige rockvijandigheid. Waarmee ik niet
zeg de wijsheid in pacht te hebben. Indien ‘hij’ iets beoogd heeft, dan had ‘hij’ voor
ogen Nederland aan een rockliteratuur te helpen - die het niveau van het fanclubblad
een weinig zou ontstijgen - en daarmee zijn vaderland in een traditie te brengen van
een zekere volwaardigheid.
Ik ben gewoon behalve muziek ook veel boektitels te strooien door mijn referaten
over R&R. Enerzijds om te vermijden dat men zou denken dat ik maar een beetje in
het wilde weg zeur, anderzijds om te wijzen op die rijke Amerikaanse en Engelse
traditie van het popboek. In Nederland worden geen popboeken geschreven. Men
drukt slechts goedkope plaatwerkjes over of omtrent Abba, sleurt Anneke Grönloh
voor de camera (ze had nooit veel te vertellen en presteerde het in oktober 1984 op
Veronicatelevisie om helemaal niets te vertollen), terwijl Lee Cotten en
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Howard A. Dewitt hun fantastische Jailhouse rock, the bootleg records of Elvis
Presley 1970-1983 hadden gepubliceerd en Spencer Leigh zijn melancholieke Let's
go down the cavern, the story of Liverpool's mercybeat het licht liet zien.
Er valt natuurlijk ook weinig verheffends te berichten omtrent de Nederlandse
rock. Wally Tax kende vijf woordjes Engels en één gitaarloopje, Normaal is niet
meer dan een geperverteerd zootje jongens dat bier drinkende koeien nadoet.
Hedendaagse fans denken - en ze worden nauwelijks uit die waan gehaald - dat
neorockers als Shakin' Stevens en de Stray Cats in de jaren tachtig onvervalste R&R
maken. Niets is minder waar; zij waren en zijn nog niet in staat tot het geringste
zoompje van de meest timide oorspronkelijke rock and roll te geraken. Die zuipende
bende die zich des rocks noemt, de Achterhoekse formatie Normaal, is een triest
gezelschap van oude mannen die de boodschap van de R&R niet begrijpen, niet
brengen, maar haar uitsluitend verkrachten.
Laat geen mens nu denken dat ik oude mannen veracht. Integendeel! Nog steeds
hebben de oude Jerry Lee Lewis, ja zelfs die gezellige dikkerd Fats, meer rocktalent
op zak dan de Beatles ooit hadden. Ook deze laatste opvatting lokte nogal wat
oppositie uit. Ondanks dat blijf ik bij mijn mening dat de Beatles weliswaar historisch
gezien een buitengewoon evenement waren, maar als dragers van de R&R-erfenis
nauwelijks van enig belang zijn. Mijn voorkeur voor blanke vrouwen als Helen
Shapiro en Wanda Jackson is in de loop der jaren door een enkeling als belachelijk
ervaren en voorzien van het predikaat ‘obscurantistisch’. Toch hebben beide
zangeressen de rock een bepaalde kant opgestuurd.
Met instemming las ik Nick Tosches' Unsung heroes of rock 'n' roll. Tosches is
een unaniem erkende rock-scholar, met een grote aandacht voor de ‘unsung heroes’.
Zijn typering van Wanda Jackson wil ik niemand onthouden: ‘Wanda Lavonne
Jackson was, simply and without contest, the greatest menstruating rock 'n' roll singer
whom the world had ever known.’ De discografie achter in zijn boek, ‘Archeologia
rockola’, is een Fundgrube voor ie-
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dereen die meer wil weten en horen dan dat Elvis' Greatest hits zo mooi zijn.
In een boek over de popmuzikale toestand in Oost-Duitsland-Olaf Leitner
Rockszene DDR - blazen de Stones ook een partijtje mee. In recent verschenen studies
wordt almaar aangetoond dat de Stones de enige echte stadhouders en erfopvolgers
van de R&R zijn. Zelfs Stanley Booth betoogt dat tussen zijn verzulte hasjregels door
in Dance with the devil. The Rolling Stones and their times. Veel interessanter is
Philippe Bas-Rabérin Les Rolling Stones, dat de Stones een solide rock-sociologische
basis schenkt. Sedert er een Nederlandse vertaling bestaat van Norman's
standaardwerk over het Londense vijftal, The Stones, kan ook Nederland eindelijk
beschikken over een volwaardige studie, die de Stones en vooral de leidsman ervan,
Mick Jagger, in het zenit van de rockhistorie plaatst.
Als fan beaam ik graag de titel van een bootleg-elpee: Greatest group on earth
(1970?). Als rockliefhebber kan ik niet anders schrijven dan dat de Stones in de loop
van hun meer dan twintigjarige geschiedenis blijk hebben gegeven van een rockse
hartstocht, kunde en bezetenheid. Naar het zich laat aanzien zullen de reeds lang
aangekondigde memoires van Jagger nimmer verschijnen. Zijn ghostwriter heeft het
onlangs opgegeven.
De Stones begonnen hun carrière met het zingen van nummers van anderen (Berry,
Dixon, Bo Diddley et cetera), maar brachten direct al songs uit die geschreven werden
door dat satanische duo Jagger/Richards. Deze nummers zijn geen beatse klassiekers
geworden; zij werden méér: een bijdrage tot de R & R, en geven daarmee aan dit
genre een eeuwigheidswaarde. Menige zielepoot zong prachtig, componeerde mooi,
maar zit verborgen in het archief van de R & R-verzamelaar. Vaak genoeg heb ik
gewezen op de voortreffelijkheid van arme jongens die het niet haalden, doodgereden
werden of de kant opgingen van de Heilige Petrus: ‘Gij zijt de rots (rock) en op u
zal ik mijn kerk bouwen.’ Dat uit het laatste de relirock voort moest komen, vervult
een rockse melancholicus met diepe weerzin.
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Jagger/Richards-nummers zijn nooit rockpastiches. Zij dragen het idioom verder,
zelfs naar een verre toekomst. Composities als de vroege ‘Tell me’, ‘Heart of stone’
en ‘Satisfaction’ zijn meesterlijke hardrock-scheppingen. Jagger's versie van ‘Cry
to me’ en zijn veel later, eigenhandig geschreven ‘Angie’ zijn voorbeelden van
zachtaardige rock. De langspeler Emotional rescue (1980) is wellicht de mooiste
R&R-elpee die ooit gemaakt werd. De metallurgische hardheid van deze elpee, het
beukende slagwerk, de teisterende gitaren en niet in het laatst de hijgende zang die
af en toe overgaat in een dappere mannelijkheid van Jagger, leert men het best kennen
indien het nummer ‘Send it to me’ honderdmaal beluisterd wordt. Deze valse,
spijkerharde song kent alle vetheid, ontroering, wanhoop en weerzin waardoor de R
& R groot werd.

Het begin van de Rolling Stones Een gesprek met Dick Taylor van de Pretty
Things (maart 1988)
Enkele citaten uit de Rolling Stones-biografie van Philip Norman (1984): ‘Samen
met een vriend van het Dartford Grammar, Dick Taylor, ging Mick Jagger naar het
Buddy Holly-concert in de Granada-bioscoop in Woolwich. Het was in de winter
van 1958 dat Holly daar onder andere ‘Not fade away’ ten gehore bracht. Dick Taylor
herinnert zich nog wat een indruk juist dit nummer op Jagger maakte [...] Dick Taylor,
een spichtige, vriendelijke jongen, de zoon van een loodgieter, wist meer dan de
meesten door Jagger's reserve heen te dringen [...]. Bij Dick Taylor thuis luisterde
Jagger naar Muddy Waters, Jimmy Reed en Howlin' Wolf.’
Ziehier het oerbegin van de Rolling Stones. Dick Taylor zou aan de basis staan
van de reusachtige muzikale invloed die de Stones gedurende een kwarteeuw zouden
uitoefenen, hij wees Jagger op Muddy Waters (aan wiens song Rolling stone de
Stones hun naam zouden danken), op Howlin' Wolf (met wie twee Stones-leden in
1971 een elpee zouden opnemen) en op eigenlijk alles wat later beschouwd zou
worden als de wortels van de Stones.
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Op 11 juli 1962 verschijnt de naam The Holling Stones voor het eerst in drukletters.
Het is een concertaankondiging in Jazz News. De leden zijn Jagger (zang), Keith
Richards (gitaar), Dick Taylor (basgitaar) en twee anderen die in de vergetelheid
weg zullen zinken. Vlak voor Kerstmis 1962- schrijft Norman - stapt Dick Taylor
uit de groep omdat hij een opleiding aan de Royal College of Arts wil beginnen. Dat
is juist, maar wat ook meespeelde was het feit dat Taylor graag solo- in plaats van
basgitaar wilde spelen. Mick Jagger wilde dat niet. Taylor verdwijnt uit de Rolling
Stones en wordt vervangen door Bill Perks, die zo'n hekel aan zijn achternaam heeft
dat hij hem vervangt door ‘Wyman’.
Mick Jagger werd geboren op 26 juli 1943, Dick Taylor een half jaar eerder. Ik
heb ze nu beiden ontmoet en ik moet zeggen: Mick ziet er een stuk gezonder en
kwieker uit. Mick Jagger zag ik voor het eerst op 8 augustus 1964 in Scheveningen
zingen. Dick Taylor, als ik mij niet vergis, een jaar later in de veilinghal te Blokker,
Noord-Holland. Dick was immers op zijn muzikale schreden teruggekeerd en had
toch weer een bandje opgericht: The Pretty Things. Ik moet eerlijk bekennen dat er
een tijd is geweest, begin 1964, dat ik even een grotere Pretty Things-fan was dan
Stones-aanhanger. Na een paar mooie nummers, zoals ‘Roadrunner’, ‘Big city’ en
‘Cry to me’ (dat de Stones ietsje later, en een stuk mooier, ook op zouden nemen)
zonken The Pretty Things weg. Maar ik bleef een beetje van ze houden; het waren
immers de ‘beasts of the beat’, de lelijkste en ruigste jongens uit de vroege
beatperiode.
Natuurlijk: de Pretty Things kwamen, in steeds wisselende bezettingen, steeds
weer bij elkaar. Ik heb ze nog eens in Alphen aan de Rijn, geloof ik, in een
allertreurigste ambiance zien spelen. In april 1987 waren ze, met de twee originele
bandleden Dick Taylor en Phil May, in Rosmalen te bewonderen en een half jaar
later speelden ze in Leidschendam. En natuurlijk werd Dick Taylor steeds gevraagd
of hij er spijt van had dat hij uit de Rolling Stones was gestapt. In een krante-interview
zei hij eens: ‘Ik ben niet jaloers. Het stoort mij echt niet dat ik nooit zo beroemd ben
geworden als Keith Richards, Eric Clapton (et cetera). Voor mijzelf ben ik altijd
gewoon gitarist gebleven.’
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Op 25 maart 1988 komen ze de televisiestudio binnengestapt. Voorop de bekende,
geteisterde kop van Dick Taylor, daarachter Phil May, en vervolgens de nieuwe
leden: een Hollandse gitarist, een Nederlandse drummer en een Britse gitaarspeler.
Dick en Phil: leuke mannen. Ik kan het niet nalaten weer over de Stones te gaan
zeuren. Ik denk: hoeveel zal Taylor minder verdiend hebben door uit de Stones te
stappen? Honderd miljoen dollar, een half miljard gulden? Iets in die richting moet
het zijn. Ik vraag de man die de Stones hun geluid geleerd en gegeven heeft of hij
spijt heeft. Dick Taylor zegt: ‘Ik wilde sologitaar spelen. Ik heb 251 tenminste mijn
ambitie gevolgd want ik bèn sologitarist geworden.’ Van de Pretty Things, dat is
waar.
Ze spelen ‘Cry to me’ - speciaal voor mij, denk ik - voor de camera's. Het is mijn
lievelingsnummer van de Stones dat ik (niets mag verzwegen worden) voor het eerst
hoorde in de Pretty Things-versie. Het stond op die curieuze Things-elpee Get the
picture uit 1965. In de studio spelen ze, drieëntwintig jaar later, een prachtige, nieuwe
versie die terecht is gekomen op hun gaaf opgenomen compactdisc Out of the island.
Vijfenvijftig minuten kruising tussen het ouderwetse beat- en bluesgeluid.
In 1988 toeren de Pretty Things door de Bondsrepubliek en Nederland. Er viel
toen nog maar weinig originele beatmuziek te beluisteren. De Yardbirds en de
Easybeats treden immers al lang niet meer op en de Stones zijn tot onbereikbare
hoogte gestegen. Mijn leven kwam in 1988 een beetje rond: ik had de ‘founding
fathers’ van de Stones nu beiden gesproken en de hand gedrukt. Mick was een schat,
daar niet van, maar Dick was ontroerend. Bij het afscheid vroeg hij: ‘Zal ik een
vrijkaartje voor ons concert in de Melkweg apart voor je laten leggen?’ En daar liep
die ouwe kop, met dat lange haar en dat onvermijdelijke petje op zijn hoofd, de
televisiestudio uit. Onder de arm zijn gitaar waarop hij adembenemende solo's kon
en kàn spelen; bijna achtentwintig jaar eerder weggestuurd door Mick Jagger en
vervangen door Keith Richards - geen slechte ruil, dàt moet ik toegeven.
Maar wat had ik te doen met Dick! Hij overigens niet met zich-
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zelf. Dick Taylor, Phil May en de rest van de (nieuwe) Pretty Things spelen in kleine
zalen nog steeds de sterren van de hemel.

Interview Mick Jagger (september 1987)
Het begon op 8 augustus 1964 live en het zou op 15 september 1987 superlive
eindigen. Deze laatste dag zou een van de vreemdste van mijn leven worden. 's
Middags spreek ik met hem en 's avonds dineer ik met een vijftiental literaire vrienden
en vriendinnen. Schrijfster Mensje van Keulen roept aan het andere einde van de
tafel: ‘En hoe was hij?’ Mensje was er ook bij op die gedenkwaardige zomeravond
in augustus. Ik antwoord haar: ‘Fantastisch!’ Tegen Maarten 't Hart zeg ik: ‘Wat
voor jou Mozart is, is voor mij Mick Jagger.’ Maarten knikt en zegt: ‘Zo is het.’ Ik
herinner mij levendig hoe ik Maarten meer dan tien jaar geleden een elpee van Jagger
en de Rolling Stones liet horen; de begenadigde schrijver vond er niets aan en ik
zette maar weer een cantate van Bach op.
Over Mick Jagger gaat het natuurlijk. De levende en onbetwiste held van de rock
'n' roll en ondanks zijn vierenveertig jaar still going strong en
zanger/tekstschrijver/componist van zijn tweede solo-elpee Primitive Cool waarop
een zoveelst meesterwerkje staat: ‘Let's work.’
Ik hoorde hem voor het eerst op de radio in 1963 en was aanwezig bij zijn eerste
optreden buiten Engeland. Dat was op het roemruchte concert te Scheveningen: 8
augustus 1964. Ik ging er op de fiets heen, raakte met enige andere honderden
aanwezigen in razernij, brak de zaal af, werd door de Haagse politie in elkaar
geknuppeld en moest daardoor verdragen dat de Stones in oude bezetting (de blonde
polkahaar-dragende gitaarprins Brian Jones was nog niet aan druggebruik ten onder
gegaan) slechts een paar minuten konden spelen en ik, ontroostbaar, over het strand
van Scheveningen naar mijn moeder in Wassenaar terug kon fietsen. Maar: ik werd
zijn grootste fan in Holland. Over geen musicus heb ik meer geschreven dan over
hem. Geen mens heb
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ik, gedurende bijna een kwarteeuw, trouwer aangehangen en blinder gediend dan
Michael Philip Jagger. Er is geen dag - thuis en op reis niet - voorbijgegaan dat ik
hem niet op de draaitafel legde of in het cd-spelerlaatje duwde.
Europa reisde ik af om hem op de bühne te horen. Allerlei bladen probeerden een
interview met hem te regelen, maar het baatte niet. Ik kwam niet verder dan het
aanraken van zijn schoenpunt op 2 juni 1982 in de Rotterdamse Kuip. Geen van mijn
brieven had Mick ondertussen beantwoord. Ik werd er wel eens kwaad van: ik kocht
toch als een trouwe hond al zijn elpees, zou hij nu niet één keertje een van zijn beste
klanten een krabbeltje kunnen toezenden?
Het was op een zomermiddag dat de hoofdredacteur van de Nieuwe Revu mij
vroeg: ‘Heb je zin om Jagger te interviewen? Zijn platenmaatschappij heeft het
gevraagd.’ Uiteraard knikte ik enthousiast ja, maar ik dacht: dat heb ik meer gehoord.
Ik zal de lezer alle chicanes van Jagger's management en regelneven onthouden,
maar op 15 september fietste ik naar het Amstel Hotel in Amsterdam. Bonk, bonk,
bonk - deed mijn jongenshart en in mijn hoofd spookte allerhande vrees: Mick was
ziek, had uiteindelijk toch geen zin, kon plotseling niet komen et cetera. In de gangen
en een suite van het Amstel Hotel volgden nog allerlei schermutselingen (geen foto's,
wel foto's, minder tijd, geen tv, wel tv) totdat de jongensdroom eindelijk werkelijkheid
werd.
***
Beweeglijk, helblauw gekleed. ‘Boudewijn,’ zegt hij nadenkend als ik mij heb
voorgesteld en ik voeg er onmiddellijk aan toe: ‘Baldwin, that's much easier for you.’
Hij spreekt mijn voornaam echter heel behoorlijk op zijn Nederlands uit en zegt
troostend: ‘Je hoeft niet zo zenuwachtig te zijn.’
Wat moet ik zeggen: mister Jagger of Mick?’ vraag ik.
‘Je màg mister zeggen, maar Mick klinkt een stuk informeler.’
Het wordt Mick. Zo noem ik hem trouwens thuis al sedert 1963. Maar op die
momenten spreek ik tegen elpees of cd's. Op deze
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helle, zomerlichte septembermiddag moet ik mijn klungelige Engels botvieren op
‘Everybody's Lucifer’ (zoals een van zijn biografen, Tony Scaduto, hem in 1974
noemde), op deze zanger op wie ik muzikaal - en méér - door de jaren heen verliefder
ben geweest dan op een horde jongens en meiden die mijn huis in- maar vooral
uitrenden.
Hij heeft een diamantje in een van zijn voortanden gemonteerd, is inderdaad klein,
schriel zelfs; zijn gezicht vertoont sporen van een druk openbaar leven, maar hij is
zeldzaam relaxt; dat kan ik van mezelf niet zeggen. Af en toe legt hij zijn hand op
mijn knie om mij tot rust te manen en noemt mij een aantal keren ‘darling’ waar ik
een beetje ontdaan van raak. Dit is ‘The singer not the song’ (een Stones-nummer
uit 1965) waardoor mijn jeugden volwassen jaren zich in ieder geval iets minder
depressief voltrokken. Als hij praat, hoor ik de echo van al die songs en halverwege
ons gesprek raak ik in een soort trance van berusting. Een vriend heeft mij vooraf
gezegd: ‘Je gaat hem interviewen? Mooi: dan kun je na afloop van dat gesprek
eindelijk volwassen worden.’
***
‘Scheveningen? Herinner jij je dat, met politiepaarden op de trappen van het
Kurhaus?’ vraagt Jagger verbaasd. Ik knik.
Jagger: ‘Het was wel een heel kort optreden. Leuk om hier het gesprek mee te
beginnen, daar houd ik van. Hee, probeer rustig te worden, ik zal proberen je minder
zenuwachtig te laten zijn. Tsjonge, wat is het hier heet. Mag ik wat water?
Goed: Scheveningen. Ik herinner me tamelijk veel van dat optreden omdat het ons
eerste concert buiten Engeland was. Het had zodoende een grote betekenis voor de
Stones. Het Kurhaus was een prachtige concertzaal, in zo'n schitterende zaal heb ik
nooit meer gespeeld.’
De zaal bestaat niet meer; het is nu een restaurant.
Dat weet ik, ja. We speelden in die zaal één song - ik kan mij niet eens herinneren
meer welke...
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Carol.
Ja, nou: het publiek werd gek, er begon een aantal mensen van het
veiligheidspersoneel op het publiek in te rammen. Het waren geloof ik zelfs
politieagenten...
Inderdaad.
Er waren politieagenten in de zaal, dat klopt. In die jaren was dat normaal. Die
politieagenten waren behoorlijk gemeen, terwijl het publiek heel jong was. De
kinderen richtten van hun kant een beetje schade aan, trokken wat spullen van de
muren en zo.
Ik hing ook in de gordijnen.
De microfoon raakte onklaar en daarom deed ik maar een instrumentaal nummer
op de maraca's. We werden van het podium gedrukt en onze roadmanager kreeg een
steen, als ik mij niet vergis, tegen zijn hoofd. Had een behoorlijke snee op zijn
voorhoofd. Toen ik van het podium af was en op de trappen terechtkwam, waren er
ontzettend veel agenten. De kinderen werden gewoon naar beneden gegooid.
Ik voel het nog!
Leed je pijn, heb je er een definitieve kwaal aan overgehouden?
Nee, maar ik werd op die avond wel een Stones- en Jagger-fan voor het leven. Iets
anders: ik heb ooit een artikel geschreven over het kleurgebruik in je teksten. Weet
je welke kleur je het meest gebruikt?
Blauw? Is dat werkelijk waar? Die slag is voor jou. Ik weet niet precies waarom
ik die kleur het meest gebruik. Het is de kleur van songwriting, waarom weet ik ècht
niet. Je kent toch die gezegdes als: ‘Am I blue’, ‘Do you have the blues’ - het is een
traditionele kleur voor liedjes. Ik denk dat het mijn lievelingskleur is, ja, dat kun je
wel zeggen.
Waarom heb je Primitive Cool in Holland opgenomen? Hebben ze niet genoeg
geluidstechnici in Engeland?
Het is verstandig om van de druk en de mensen om je heen weg te zijn. In de grote
stad ben ik omringd door mensen, die hangen de hele dag aan mijn telefoon. In
Hilversum is het heel rustig.
En saai.
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Ongelooflijk saai. Je zult toch ook weten dat Hilversum (en Bussum) het centrum is
van het Europese nachtleven? Ik bedoel dus: er is niets te doen. Het enige wat je er
kunt doen is werken, schrijven enzovoorts. Het regende tijdens de opnamen gedurende
twee weken en het hield maar niet op. Ik dacht tot dan toe dat het in Engeland veel
regende, maar in Holland is het veel erger. Ik had dus een heleboel uren om mijn
werk te doen.
In de Franse krant Le Monde had je laatste elpee een hele goede kritiek. Doet je
dat nog wat?
Als kritieken juichend zijn, lees ik ze. Als het onzin is, in geen geval. Mensen die
kritieken schrijven, moeten meestal een hele stapel platen beluisteren, draaien een
plaat één keer en denken dan: okay, volgende plaat. Voorts hebben veel critici
vooroordelen tegenover bepaalde artiesten. Ze mogen je niet, of ze mogen je wèl.
De mode van een bepaalde periode speelt ook een rol bij de opinievorming. Een
goede, evenwichtige kritiek kan interessant zijn, maar de meeste kritieken zijn zowel
niet goed als niet evenwichtig. Veel critici zijn niet goed geïnformeerd, weten absoluut
niet waarover een plaat gaat. Ach, kwaad... Het hoort bij de huidige journalistiek.
Op je laatste solo-elpee zing je dat je een oorlogskindje bent, dat klopt want je
bent in 1943 geboren. Hoeveel van je tekst is autobiografisch?
Hoe meer het uit je zelf komt, hoe meer het voor luisteraars kan betekenen. Aan
de andere kant: je moet je autobiografie niet in liedvorm opschrijven. Ik geloof niet
dat luisteraars zo geïnteresseerd zijn in het gevoelsleven van een liedjeschrijver. Een
combinatie van je eigen gevoelens en andere ervaringen maakt een song rijker. Rijker
dan iets dat helemaal verzonnen is, hoewel je natuurlijk ook dingen moet verzinnen.
Fleetwood Mac maakte met Rumours een puur-autobiografische elpee; dat zeiden
ze tenminste in de promotiecampagne. Veel Bob Dylan-songs hebben ook met de
werkelijkheid te maken. Alle teksten zijn licht-autobiografisch. En zo zou je mijn
songs ook kunnen noemen: licht-autobiografisch.
Je rijmt veel in je teksten.
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Is dat zo? Doe ik het te veel? Ik heb inderdaad een rijmwoordenboek. Ik kreeg er
eens een van een hele oude musicalcomponist. Hij schreef er een rijmpje in: ‘Do you
not let this aid to rhyming, ruin your talent or your timing.’ Hij wilde daarmee zeggen
dat ik dat rijmwoordenboek alleen moet gebruiken wanneer ik er helemaal niet meer
uitkom. Alle kunstmatige dingen als een tekstverwerker, een rijmwoordenboek en
zo gebruikt iedere schrijver, maar je moet er karig mee omspringen. Ik schrijf op een
heleboel manieren. Als ik een idee voor een song heb, probeer ik iets op een
bandrecorder. En soms zit ik wat te krassen op een stuk papier. Tegenwoordig kun
je het doen op een videorecorder. Op die manier krijg je de beste registratie van wat
je wilt doen of aan het doen bent.
Van het nummer ‘Honky tonk women’ bestaan twee verschillende versies. De
eerste staat op een elpee uit 1969 en de tweede met een heel nieuw couplet op die
geniale live-elpee Get yer ya-ya's out uit 1970. Waarom is dat?
Voor altijd de beste live-elpee die er gemaakt is. Zit er werkelijk verschil in de
tekst? Hoe zit dat verschil dan?
De laatste vier regels in de eerste versie gaan over een echtscheiding en in de
tweede over charmante matrozen in Parijs.
Je hebt gelijk. Van een aantal nummers zijn andere versies, maar die zijn niet
opgenomen. De live-versie werd wel opgenomen. Het is leuk om een alternatief te
hebben. De goede versie is een derde opname: ‘Country honk’. Ik zeg niet dat dit de
beste versie is, maar in ieder geval een interessante. Nou je het zegt: er zijn nogal
wat verschillende opnamen van dat nummer!
Is er volgens jou verschil tussen de Stones-sound en de Jaggersolosound?
De Stones hadden natuurlijk verschillende soorten sounds. De meeste mensen
denken aan de Stones als een harddriving rockband, wat we inderdaad vaak waren,
maar we hadden ook andere sounds: ballads bij voorbeeld. We hadden nooit één
sound. De Stones zijn fundamenteel twee gitaren met een regelrechte beat en een
bas. Meer niet. Mijn geluid van nu is breder, er zitten meer toetseninstrumenten in,
ofschoon de Stones uiteraard ook
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veel keyboards hadden. Ik schreeuw er steeds tussendoor, mijn huidige sound is een
mengeling. Je vindt nu dingen bij mij terug die er bij de Stones ook al waren: het
stemgebruik en de drums onder andere.
Hoe lang ben je beziggeweest met Primitive Cool?
Vijf maanden, maar niet aan één stuk. Ik ben redelijk tevreden over de plaat.
Heb je spijt van songs?
Of ik het erg voor jou vind dat ik ze ooit heb opgenomen? Serieus: wat dacht je.
Een heleboel! Moet ik ze noemen, misschien breng ik daarmee wel mensen op een
idee. ‘She smiled sweetly’ [uit 1967, B.B.] en sommige nummers van Their satanic
majesties request [een Stones-elpee uit 1967, B.B.], daar houd ik niet van. Nummers
als ‘Gomper’, dat soort spul... inderdaad. Met dat nummer noem je direct wel een
klassieke mislukking van de Stones. Na verloop van tijd krijgen mislukte songs zelfs
toch een soort charme, ze krijgen voor de luisteraar - ondanks de slechte kwaliteit een zekere gevoelswaarde, een associatieve betekenis.
Luister je wel eens naar je eigen platen?
Nee. Heb ik ook nooit gedaan. Soms, als ik op tournee ga, dan wil ik het wel eens
doen, maar dat is om een zeer bepaalde reden. Ik kan dan uitkiezen wat ik wel of
niet moet zingen. Voor mijn plezier, nee... Wat ik thuis wèl aan muziek draai, zou
ik nog niet eens zo goed weten. Ik luister naar live-platen. Niet naar Madonna. Ik
hoor haar zoveel in supermarkten dat ik haar thuis niet meer hoef te draaien. Ik houd
van Prince, soulmuziek, blues. Buddy Holly? Nee, Chuck Berry ook niet. Als teenager
luisterde ik veel naar hem en nu heb ik hem in mijn hoofd. Ik hoef niet meer naar
hem te luisteren. Onlangs draaide ik toevallig ‘Schooldag’ van Berry en dat is
natuurlijk een erg goed nummer. Af en toe luister ik naar oude Elvis-songs. Die
Elvis-herdenking de laatste weken was ook voor mij een beetje te veel.
Onlangs werd je vriend Peter Tosh op Jamaica vermoord [Jagger nam met hem
in 1978 het duet ‘Don't look back’ op, B.B.].
Verschrikkelijk triest. Ongeveer twee jaar geleden heb ik hem voor het laatst
gezien. Hij woonde al een hele tijd uitsluitend op
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Jamaica, hij ging er niet meer weg. Keith Richards heeft een huis daar, maar die heeft
hem ook al een paar jaar niet gezien. Rock en dood... Dood is een probleem, rock
een stuk minder. Rock and roll kent een hoog ongevalpercentage. Mensen in de
showbusiness reizen veel, rijden 's nachts vaak moe, terwijl ze gedronken hebben,
in auto's, gebruiken drugs om wakker te blijven of juist om te slapen. Of om uit de
ellende te komen. De meeste doodsoorzaken zijn geloof ik toch te wijten aan
ongelukken. De meeste drugsterfgevallen waren geen zelfmoord, maar ongelukken.
Ze denken er niet over na hoeveel ze nemen. Ik leid zelf een redelijk gezond leven
tegenwoordig, maar niet àl te gezond. Ik ben al ouder geworden dan Buddy Holly.
Mensen die nummers van jou hebben gezongen, bij voorbeeld Marianne Faithfull's
versie van ‘Sister morphine [1969; Faithfull is een ex-vriendin van Jagger, B.B.],
wat vind je daarvan?
Ik speel zelf gitaar op die plaat. Haar recente versie van mijn ‘As tears go by’ [op
Faithfull's elpee Strange Weather, 1987, B.B.] heb ik gehoord. Die versie is wel heel
verdrietig. Ik heb de plaat één keer gehoord. Ik geloof dat ze er een nachtclub-pastiche
van heeft willen maken, maar ik kan niet begrijpen waarom ze 't zo heeft gedaan.
‘Satisfaction’ van Otis Redding vind ik de mooiste coverversie die er ooit van mij
is opgenomen. Sommige nummers van Devo spreken mij ook aan. Er moeten
natuurlijk hele rare, gekke opnamen van Stones-nummers zijn.
Ik heb je in de vroege jaren zestig acht brieven geschreven... [afgedrukt in de
roman Brieven aan Mick Jagger (1988) van de auteur van dit boek, B.B.].
En géén antwoord gekregen! Ze liggen ergens bij mij thuis op antwoord te wachten,
denk ik. Ik moet mijn tiepmachine eens te voorschijn halen. Uiteraard heb ik brieven
van (andere) fans beantwoord, maar het was blijkbaar steeds de dag niet om jou terug
te schrijven. Als je mij nu - in dit hotel - schrijft, schrijf ik je een brief terug. Hebben
we een deal?
Over lezen. Wat lees je graag?
Soms lees ik rommel, popnovels, detectives, een andere keer alleen tijdschriften
en soms reisboeken. Boeken over reizen die
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nu zijn gemaakt of in vorige eeuwen. Romans in verschillende stijlen, vooral
Amerikaanse. In het algemeen ben ik vooral in geschiedenis geïnteresseerd.
Boeken over jezelf lees je niet graag, als ik het goed heb.
Het is belachelijk om te zeggen dat ik er niet van houd... Wat moet ik met een
boek over mezelf, ik bèn mezelf. Ik raak ervan in de war om over mijzelf te lezen
en misschien te ontdekken dat ik niet diegene ben die ik denk dat ik ben. De meeste
boeken over mij zijn rotzooi. Over die al zo lang aangekondigde autobiografie van
mij... Het is een stuk belangrijker je leven te leven dan erover te schrijven. Misschien
als ik héél oud ben - zelfs ouder dan Buddy Holly - begin ik er wellicht aan. Ik heb
er een hoop research voor verricht, heb een enorme stapel documenten, tapes en
gesprekken verzameld. Als je schrijver bent - en dat ben jij - weet je dat het
belangrijkste voor een boek het materiaal verzamelen is. Daarentegen heb ik ook
geen zin in een puur autobiografisch boek, dat is heel saai. Over mijn leven zijn al
genoeg feiten bekend; ik zoek naar een andere manier van schrijven.
Ken je dit boek? Het is een roman geschreven door David Littleton en heet The
man who killed Mick Jagger.
Nee! Dat ken ik niet! Qua titel lijkt het me iets voor een film met als ster Robert
Redford. Wanneer is dit boek uitgegeven? [1977, B.B.]. Wat een somber onderwerp
heeft dat boek, zeg. Over mijn eigen dood... Van reference-boeken [discografieën
over de Stones bij voorbeeld, B.B.] houd ik wel; het zijn schoolboeken, maar ik lees
zulk soort naslagwerken niet. Wat jij me nu laat zien, heb ik zelfs nooit in handen
gehad. Heb je nog meer in je bibliotheektasje? De twee laatste boeken die je mij laat
zien, zijn in Ann Arbor, U.S.A., uitgegeven. Ze zijn daar blijkbaar happig op mij; ik
moet er maar eens een lezing geven.
Klassieke muziek?
Ik weet er niet zoveel van. Tuurlijk, zoals iedereen weet ik van Bach, Mozart,
Beethoven en die andere lui. In deze eeuw is klassieke muziek een stuk
gecompliceerder. Niet dat ik erg deskundig ben op het terrein van moderne klassieke
muziek, maar veel popartiesten zijn beïnvloed door Debussy, Dvorak... dat soort
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componisten heeft een grote invloed gehad op de artpopmusic. Iedereen in de
popmuziek heeft iets van Debussy geleerd, ook ik. En van Benjamin Britten, Michael
Tippett - Engelse componisten die belangrijk zijn. Ondertussen moet ik toegeven dat
mijn leven niet in beslag wordt genomen door klassieke muziek. Ik houd van het
luisteren naar klassieke muziek, vooral 's ochtends.
De vervelende vraag; wat is de toekomst van de Rolling Stones?
Ik hoop dat we weer gaan optreden. Ik kan je geen zekerheid geven, geen
percentages... Waarom zouden we niet weer gaan optreden? Het is een waardevolle
band. We moeten gewoon weer de bühne op. Goed: negentig procent kans dat we
weer op gaan treden.
Was het nou zo zenuwslopend? Warm was het hier wel! Ach, darling, dat ik je
nou niet teruggeschreven heb. Je krijgt een glamourvolle foto en ik schrijf er wat op.
Goed?
***
Jagger verlaat de kamer. Tien minuten later komt hij terug. Hij geeft mij een foto en
zegt: ‘Alsjeblieft.’ Op de foto heeft hij geschreven: ‘To Boudewijn. Thanks for all
your letters. Mick Jagger. P.S. Please write soon.’ De zanger gaat naar het venster,
opent het en kijkt over de Amstel. Het is de mooiste dag van 1987 en ik sta naast
hem. Ik krijg bijna een soort bijbels gevoel van: het is volbracht. Na drieëntwintig
jaar eindelijk antwoord van de grootste rock 'n' roller op aarde. Ik kijk hem aan en
zie dat hij twee, drie centimeter langer is dan ik ben. We zijn dus beiden klein.
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II De oorlog: Rolling Stones versus Beatles
In de literatuurwetenschap en onder klassieke-muziekliefhebbers worden regelmatig
discussies gevoerd over wie een beter dichter was (Achterberg of Gorter?) en wie
superieure klassieke muziek maakte (Bach of Mozart?). Met dergelijke
twistgesprekken maakt men zich in de regel niet belachelijk en zij kunnen op hoog
niveau gevoerd worden, zelfs zonder het dooddoenerige argument van ‘over smaak
valt niet te twisten’ te hanteren. Over smaak kan men immers zeker van mening
verschillen en zo zou ik steekhoudende argumenten kunnen aandragen om te bewijzen
dat Achterberg de grootste dichter van deze eeuw is en Johann Sebastian Bach de
grootste klassieke toondichter aller tijden.
In 1964 ontbrandde op menig schoolplein de strijd wie beter waren: de Rolling
Stones of de Beatles. Van mijn opvatting heb ik de afgelopen jaren geen geheim
gemaakt en dat werd mij vaak niet in dank afgenomen. Mijn stelling was en blijft
dat de Rolling Stones muzikaal van hogere kwaliteit dan de Beatles zijn en dat de
Stones een grotere invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de beat- en
popmuziek dan het Liverpoolse viertal. Het verkondigen van deze stelling heeft mij
veel last bezorgd. Mijn opponenten meenden dat het beweren van bovenstaande
stelling ‘kinderachtig’ is en dat mijn bezwaren tegen de Beatles geen zin hebben.
Men zou het niet denken, maar ook al in de meest democratische van alle kunsten
(de popmuziek; via radio en televisie kent zij de meest optimale toegankelijkheid
van alle artistieke uitingen) bestaan er vastgeroeste ideeën. Zo gaat men er algemeen
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van uit dat de Monkees niets konden (terwijl dit groepje toch een paar aardige
nummers heeft gezongen), dat Madonna ‘plastic en synthetisch’ is (terwijl haar
invloed op het discogeluid over enkele decennia bepalend zal blijken te zijn geweest)
en dat Prince en Michael Jackson ‘zeer grote popsterren’ zijn (Prince en Jackson
hebben in werkelijkheid alleen maar ideeën en thema's van anderen gepikt zonder
daar iets oorspronkelijks mee te doen). Wat betreft het laatste zei Paul McCartney
iets verstandigs in een vraaggesprek met Anthony DeCurtis (Oor, 16 januari 1988):
‘Michael Jackson is wel zo'n type dat ideeën jat.’
Hoe zit het met het jatten van McCartney zelf? Zowel McCartney als John Lennon
gingen zich in hun carrière als het creatieve duo van de Beatles te buiten aan een
enorme kopieerzucht die, helaas, te weinig onderzocht is in de uiterst omvangrijke
Beatles-literatuur. In dit hoofdstuk wil ik mij bijzonder richten op McCartney. ‘Er
is geen popartiest die een zo gewichtig verleden moest doen vergeten om aan een
solocarrière te kunnen beginnen en daar nog in slaagde ook; er is geen artiest geweest
die zo getekend is en veroordeeld tot levenslang genieschap...’ stelt Oor's eerste
Nederlandse popencyclopedie (zesde editie, 1988) enigszins overspannen.
Was er sprake van genieschap bij McCartney? In de talrijke interviews met
McCartney geeft deze nogal hoog op van ‘Yesterday’ (1965) dat inderdaad het meest
gecoverde nummer van het songwriters-duo is. Hoewel de credits van het nummer
het dúo als schrijvers geven, heeft McCartney herhaaldelijk betoogd dat hij het
eigenlijk helemaal alleen geschreven heeft. Elke onbevooroordeelde luisteraar zal
moeten toegeven dat hier echter sprake is van een weinig inventief gecomponeerde,
sentimentele middle-of-the-road-ballad. Lennon meende later over dit nummer: ‘Paul
schreef een paar aardige teksten, maar als je er goed naar keek, gingen ze nergens
over. Ik bedoel “Yesterday” klonk wel lekker en dat een meisje hem in de steek had
gelaten, werd ook wel duidelijk. Maar wat er nu verder gebeurde, ik begreep het niet’
(Salewicz en Van Scheers in HP, 22 november 1986).
Mijn ervaring is dat zelfs de meest kritische Beatles-aanhan-
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gers deze song menen te moeten verdedigen, dikwijls met het enigszins obligate
jaren-zestig-argument: ‘Moet je eens naar “Angie” van de Stones luisteren, alsof dàt
nummer iets voorstelt!’ Het in 1973 uitgebrachte ‘Angie’ heeft echter nooit mijn
voorkeur gehad.
Van de laatste opvatting heb ik onder andere uitvoerig gewag gemaakt in mijn
roman Brieven aan Mick Jagger (1988, p. 21-22). Maar laat ik het vizier eens richten
op het vroege werk van de Beatles. Wat is daar zo origineel en zo verfrissend aan?
Over de allervroegste nummers die het duo schreef, meenden de auteurs van het
eerdergenoemde HP-artikel: ‘Die waren geen van alle erg overtuigend’ en de schrijvers
citeerden vervolgens McCartney zelf: ‘We kenden (toen) ook maar drie akkoorden:
A, D en G. Al het werk van Buddy Holly stond ook in die toonzetting, geen wonder
dus dat we beïnvloed werden [...] Pas bij “Love me do” (1962) begon het ergens op
te lijken.’
De opmerking van McCartney over Holly's toonsoorten is onjuist en de suggestie
van McCartney dat hij in 1962 een beetje los was van Holly al evenzeer. Bijna de
helft van het oeuvre van Lennon en McCartney is muzikaal en qua ideeën doordrenkt
van Holly. Was de ogenschijnlijke simpelheid van Holly's composities, die hij in de
laatste helft van de jaren vijftig schreef, werkelijk iets nieuws - een muzikaal gegeven
dat toen in dat droevige Texaanse stadje waar Holly woonde werkelijk uit de hemel
leek te vallen - maar in de eerste werkzame, muzikale jaren van Lennon en McCartney
is de beat en de ogenschijnlijk heldere structuur van hun composities meestal
(ofschoon dikwijls gebrekkig) gestructureerd naar het voorbeeld van de Holly-songs.
En niet alleen Buddy Holly werd aangewend. McCartney heeft ooit eerlijk verteld
waarnaar de Beatles begin jaren zestig luisterden en naar welk geluid ze zochten:
‘Voorop stond dat het een gitaargroep moest worden, naar het voorbeeld van Lonnie
Donegan, Elvis en Chuck Berry,’ schreven Salewicz en Van Scheers in 1986. Dat
de Beatles deze artiesten bewonderden, is natuurlijk geen geheim want hun invloed
is hoorbaar op de elpee Please please me (1963). Het nummer ‘Twist and shout’ van
dit album
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werd geschreven door Bert Berns en was in de zomer van 1962 een hit voor de
Amerikaanse Isley Brothers, maar is natuurlijk vooral een rock and roll-pastiche
waar iedere, eventueel Beatlese, eigenheid vreemd aan is. Nog veel meer geldt dit
uiteraard voor ‘Roll over Beethoven’ dat een Chuck Berry-nummer is dat deze
zeseneenhalf jaar voor de Beatles als primeur uitbracht. Dit nummer verscheen bij
de Beatles op hun elpee With the Beatles (1963) waarop ook het fameuze ‘I wanna
be your man’ voorkomt. Elke verstandige luisteraar zal moeten toegeven dat dit
hoofdzakelijk door Paul McCartney geschreven nummer een onverbloemde
Berry-imitatie is. Alleen waren de Beatles niet in staat het op Berry'se wijze te zingen.
Wie van dit ‘Beatles’-nummer wèl een Berry-waardige uitvoering gaven waren de
Rolling Stones. Hun cover van ‘I wanna be your man’ verscheen op 1 november
1963 en werd hun eerste top tien-notering in Groot-Brittannië. Ziehier een link tussen
de Beatles en de Stones die, welbeschouwd, nogal vreemd is. Waarom namen de
Stones een tweederangs Berry-imitatie op terwijl ze later in staat zouden blijken
uitstekend Berry-originelen te kunnen vertolken? Nog later zouden de Stones de
muzikale erfenis van Berry met eigen nummers veel vruchtbaarder en oorspronkelijker
verwerken. Neville Stannard meent in zijn The long and winding road, a history of
The Beatles on record (1982) dat de Stones eind 1963 weliswaar zeer populair waren,
maar een gebrek hadden aan op te nemen songs. De toenmalige manager van de
Stones accepteerde toen de hulp die Paul McCartney en John Lennon aanboden.
Overigens kenden de twee groepen elkaar toen al een half jaar persoonlijk want de
eerste ontmoeting vond plaats op 21 april 1963 in de Crawdaddy Club in Richmond.
Het moge voor Stones-fans van het eerste uur wat zuur zijn dat hun groep het
eerste succes oogstte met een Chuck Berry-achtige Beatles-song, later zouden de
twee superbands muzikaal ver uit elkaar groeien. Weliswaar is er in vroege interviews
met Beatles- en Stonesleden af en toe sprake van vetes en ruzies, maar grosso modo
beperkten de ruzies zich alleen tot (onuitgesproken) artistieke conflicten want er zou
in de jaren zestig nog
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herhaaldelijk samenwerking worden betracht. Zo blies het Stones-lid Brian Jones de
hobo op ‘Baby you're a rich man’ en ‘You know my name’ (beide uit 1967) en zou
Jagger meezingen op ‘All you need is love’. De op 7 juli 1967 uitgebrachte single
waarop ‘All you need is love’ als A-kant en ‘Baby you're a rich man’ als B-side
voorkomen, kan dus met recht een Beatles/Stones-produkt worden genoemd! Dat
Jagger meezong op een Beatles-plaatje was overigens een manier van dankzeggen
voor het feit dat Lennon en McCartney hadden meegezongen op ‘We love you’ dat
in augustus 1967 werd uitgebracht en deel uitmaakt van het twijfelachtige flower
power-getinte deel van het oeuvre van de Stones.
Zonder enige twijfel is het album Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967
het hoogtepunt uit de psychedelische en flower power-rage die ook Lennon en
McCartney aanstak. (Magical mystery tour uit hetzelfde jaar vind ik een minder
geslaagd voorbeeld.) Dat de Stones een half jaar later meenden met een soort
‘antwoordelpee’ te moeten komen, kan onmogelijk een sterke muzikale daad worden
genoemd. Their satanic majesties request is een inferieure elpee en de eerlijkheid
gebiedt mij toe te geven dat Sgt. Pepper een aanzienlijk beter produkt is. Dat Mick
Jagger het hier langzamerhand zelf mee eens is, moge blijken uit talrijke uitlatingen
van hem in recent gehouden vraaggesprekken. Toen de Stones echter eind 1969 hun
Let it bleed uitbrachten, was er sprake van een superieure elpee met, op ‘Love in
vain’ na, allemaal oorspronkelijke songs van Keith Richards en Mick Jagger. De
muzikale kwaliteit en inventiviteit van deze elpee kennen nauwelijks hun weerga en
daarom was de ‘antwoordelpee’ van de Beatles Let it be (mei 1970) zo'n teleurstelling.
De titelsong (een compositie van McCartney alleen) ‘Let it be’ en ‘Get back’ - beide
songs waren in andere versies reeds eerder verschenen - laten verdomd weinig
ontwikkeling horen, terwijl de Stones op Let it bleed bewogen, bijna geëngageerde
en vooral muzikaal zeer gerijpte nummers ten gehore brachten. Dat de Stones in
1970 daadwerkelijk ‘the greatest rock and roll band on earth’ genoemd werden, had
zijn oorzaak onder andere in het uitbrengen van misschien wel de mooiste live-elpee
aller tijden Get yer ya-ya's out!
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Toen de Stones met deze concertelpee op de markt kwamen, waren de Beatles als
groep reeds een half jaar ter ziele. De Stones zouden hun werk tot op de dag van
vandaag als erfopvolgers van de rock and roll voortzetten en het geniale
muziekconcept uit de jaren vijftig nieuwe wegen blijven wijzen. De leden van de
Beatles, die van het naspelen van rock and roll langzamerhand waren afgegleden tot
het vertolken van deerniswekkende tearjerkers en meedeiners als ‘Yellow submarine’
(als single uitgebracht in 1966), ‘Hey Jude’ (1968) en ‘Ob-la-di, ob-la-da’ (idem),
gingen na 1970 ieder op hun eigen wijze verder.
Bijna acht jaar waren de Beatles als groep en McCartney/Lennon als
componist/tekstdichter werkzaam. Het is in de loop der jaren duidelijk geworden dat
vooral Paul McCartney verantwoordelijk was voor het schrijven en componeren van
de nummers. In vergelijking met het duo Jagger/Richards heeft McCartney
ongelooflijk veel meer ongeïnspireerde sentimentele rotzooi en laffe rock-pastiches
op zijn naam staan. Op geen enkele wijze kan een nummer als ‘Ob-la-di, ob-la-da’
een bijdrage worden genoemd tot de waarachtige geschiedenis van de popmuziek,
terwijl Stones-albums als Sticky fingers (1971), de wat gecompliceerde dubbelelpee
Exile on main street (1972) en It's only rock 'n' roll (1974; de titel zegt het al!) een
herwaardering van, en een herbezinning op, de oerbeginselen van de popmuziek dat wil zeggen de rock and roll - lieten horen.
Paul McCartney's ware muzikale gezicht kon pas optimaal bewonderd worden
toen hij in 1971, samen met zijn volstrekt amuzikale echtgenote Linda Eastman, de
groep Wings oprichtte. Zes jaar later zou McCartney zijn grootste solo-hit scoren
met ‘Mull of Kintyre’ en de vraag is wat het verschil is tussen dit nummer en ‘Una
paloma blanca’ van George Baker Selection. Zowel in succes als kwaliteit is er geen
verschil tussen beide nummers: de twee songs werden wereldwijde hits en missen
beide kwaliteit. McCartney's hang naar een zachte dein, goedkoop sentiment en bijna
zwakzinnige muzikale simpelheid kregen in zijn Wings-tijd meer en meer de
overhand. Kon McCartney in zijn tijd als Beatle soms op enige oorspronkelijkheid
betrapt worden (bij voorbeeld
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op Sgt. Pepper), toen hij als ex-Beatle moest gaan fungeren overheerste zijn muzikale
luiheid.
In het reeds meermalen geciteerde HP-interview zegt McCartney: ‘Ik wilde de
Beatles altijd al groot maken. Toen het Let it be-album nogal rommelig bleek [sic!,
B.B.], stond ik erop dat we eerst Abbey Road maakten, omdat ik wist wat we konden.
Let it be vond ik een slap werkstuk...’ Op geen elpee van de Beatles is McCartney
als schrijver zo weinig aanwezig als op Abbey Road (1969). Bij voorbeeld: het
prachtige ‘Here comes the sun’ werd geschreven door George Harrison, naar verluidt
op een zeer zonnige dag in de tuin van Eric Clapton, en het door McCartney inelkaar
gezette ‘Golden slumbers’ is gebaseerd op een bestaand liedje. Naar mijn smaak is
Abbey Road de origineelste, dus beste elpee van de Beatles en dat komt waarschijnlijk
vooral door het feit dat het muzikale meedeintalent van McCartney op dit album zo
aanzienlijk naar de achtergrond gedrongen is.
In de uitingen van McCartney over zijn componist- en schrijverschap is opvallend
vaak sprake van zelfmiskenning, niet bepaald een sterke kant voor een kunstenaar.
Gaf McCartney af op Beatlescomposities, ook zijn latere werk verfoeit hij soms.
Tegen Staunton & Car zei hij (Humo, 24 december 1987): ‘De werkelijkheid waarover
ik schrijf is in mijn ogen niet banaal of sentimenteel. Alleen: ik slaag niet altijd in
mijn opzet. Soms is de begeleiding een beetje te zoet of zijn de verzen nogal stroperig.
Ik wil maar zeggen dat niet elke song die ik schrijf een klassieker is. Of er songs zijn
die mij inelkaar doen krimpen van schaamte? Ja, een paar. De tekst van “Press” was
nogal onnozel. Ik hou ook niet zo van “Hi hi hi” [een hit in 1972, B.B.] al lijkt die
song bij sommige mensen flink aan te slaan.’
Natuurlijk: iedere songwriter maakt fouten en zal van bepaalde liedjes spijt hebben,
maar spijt en artistieke schaamte komen bij McCartney wel heel frequent naar voren.
Soms geeft hij anderen de schuld. Zo weet hij ooit ‘het slappe werkstuk Let it be’
aan de remix van Phil Spector en gaf hij in 1986 de voorkeur aan ‘de originele, early
mixes’ van dit album. Beluistering van de vroege tapes stelt naar mijn mening
McCartney in het ongelijk. De ge-
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niale Spector heeft door zijn mix van Let it be nog het best mogelijke weten te maken.
Meestal stelt McCartney zich voor mislukkingen zelf verantwoordelijk. De vraag
blijft dan waarom hij de popwereld met trash opzadelde.
Menige lezer zal zich, om eens een open deur in te trappen, afvragen of er een
absolute norm voor kwaliteit bestaat en waarom de vete Beatles versus Stones
opgerakeld dient te worden. Op de eerste vraag kan het antwoord niet anders zijn
dan dat het tegenovergestelde - waarom de Beatles een belangrijke, dan wel de
belangrijkste bijdrage tot de popmuziek geleverd zouden hebben tot op heden in de
rijke Beatles-literatuur nooit overtuigend werd aangetoond. De positie van McCartney
in de popwereld is kennelijk onaantastbaar zonder dat er voor die onaantastbaarheid
argumenten zijn aangedragen. Integendeel: zoals aangetoond is het vooral McCartney
zelf die regelmatig wat aan zijn eigen positie en eventuele grootheid afdoet. Tegen
Jip Goldstein (De Telegraaf, 5 december 1987) sprak hij voorspellend en met beide
voeten op de grond: ‘De man in de straat kan van Gershwin en Berlin ook hooguit
vijf songs noemen. Ik schaar me gaarne in die rij.’ De score wat betreft Elvis Presley
(die uitsluitend als uitvoerend kunstenaar verdiensten heeft) is véél hoger en met
Elvis hebben we dan ook te maken met een werkelijk groot en oorspronkelijk rock
and roll-talent!
Ik hoop aangetoond te hebben dat deze muzikale vete geen kinderachtig
schoolplein-probleem was of is, maar een vraagstuk dat van belang is voor de
geschiedenis van de popmuziek en de rock and roll in het bijzonder. Voorts is het
geen probleem dat de fans verzonnen hebben, maar door de twee groepen zelf in het
leven werd geholpen en gehouden. Om terug te keren naar het begin van mijn betoog:
klassieke-muziekliefhebbers discussiëren graag over invloeden en belangrijkheid
van een bepaalde componist of uitvoerend kunstenaar. Indien deze discussie op het
terrein van de tweede rock and roll-golf (de beatmuziek en haar latere varianten)
gevoerd moet worden, dan staan naar mijn smaak de Stones op een hoger plan dan
de Beatles. De Beatles waren immers hype en de Stones stonden in een traditie. Tegen
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John Oomkens zei McCartney (Haarlems Dagblad, 5 december 1987): ‘Ik word wel
eens een liedjes-smid genoemd, ja. Het kan mij niet schelen. Sommige van mijn
favoriete songschrijvers zijn tunesmiths.’ Als iemand Mick Jagger een ‘liedjes-smid’
zou noemen, zou Jagger, denkelijk, een rake klap uitdelen. McCartney vindt zo iets
best. Verschil van karakter, noem ik dat en dat is uiteindelijk hoorbaar in de muziek
van deze hoofd-Beatle. Karakterloze beat- en rockmuzak- dat zal van het merendeel
van de Beatles-melodietjes in een verre toekomst gedacht worden.
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III Gianna Nannini - The Italian Way
Een interview (april 1988)
Op 22 november 1988 trad Gianna Nannini in Utrecht op. Een soort tussendoortje
op een reusachtige tournee die haar door heel Duitsland, België en Luxemburg voerde.
De tweeëndertig jaar oude zangeres vertolkt het origineelste en ruwste geluid van
de Italiaanse popmuziek. Ze mislukte in Amerika, raakte in opspraak in Italië (onder
andere door een gezongen liefdesverklaring aan kolonel Kadaffi en het bezingen van
de masturbatie), maar brak daarna zowel in haar moederland als Duitsland door.
Nannini groeide uit tot de heldin van de Italiaanse rock, niet in de laatste plaats
door haar vrijmoedige teksten, haar nonconformisme, haar openlijk gepredikte
discohaat en haar voor Zuideuropese maatstaven onverzorgde kleding. Ik sprak met
haar aan de vooravond van de Europese tournee. Kort na dit interview zou Nannini
een rigoureuze stijlbreuk veroorzaken: ze maakte een disco-achtige plaat en vertoonde
zich in enigszins gelikte pakjes. Hoe zit het nu precies met Brulboei Numero Uno
van de Laars? Een gesprek met een vrouw die thuis naar Beethoven luistert, maar
op het podium Janis Joplin naar het rijk der fabelen verwijst.
Sedert 1980 ben ik ook populair in Duitsland. Waarom weet ik niet precies. Misschien
omdat mijn muziek zo mediterraan is. Mijn stem en manier van zingen spreekt de
Duitsers blijkbaar aan. Het gekke is dat Duitsers de melodie van mijn teksten mooi
vinden, terwijl ze de inhoud natuurlijk niet kunnen begrijpen. Ik wil niet goedkoop
klinken, maar ik zing Italiaans en voel me desondanks helemaal Europees.
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Natuurlijk zou ik kunnen proberen om in het Engels te zingen, maar het Italiaans
hoort bij mijn muziek. Taal is een belangrijk deel van jezelf. Hoewel ik mij Europees
voel, beweeg en praat, voel ik mij het natuurlijkst in het Italiaans. Maar als je puur
mijn muziek neemt, dan kun je die body language noemen. Emoties zijn überhaupt
grensoverschrijdend. Als ik zing, voel jij toch ook wat?
Ja, maar ik kan een klein beetje Italiaans verstaan; dat neemt niet weg dat je
muziek buitengewoon opwindend is, ook voor iemand die er geen snars van verstaat
Hoe verklaar je echter, ondanks het feit dat je hier één keer eerder bent opgetreden,
dat je doorbraak in Holland maar niet wil lukken.
Televisie. Ze willen mij in Duitsland almaar op televisie hebben, van Nederland
kan ik mij héél weinig televisieoptredens herinneren... Als mensen mij in Nederland
herinneren kan dat bijna uitsluitend komen door een Rockpalast-optreden dat door
de Eurovisie-zenders werd uitgezonden of één klein ander optreden. Een popster met
een typische live-act als ik moet af en toe aanwezig zijn; als je geen air-play hebt,
ga je de vernieling in. Waarom denk je dat ik in Nederland concerten ga geven? Om
ook bij jullie aanwezig te zijn, dáárom.
Je hebt twee keer geprobeerd om voet aan de grond te krijgen in Amerika, maar
dat is niet gelukt.
Veel publiciteit in Italië is leuk, maar de droom van iedereen is toch om beroemd
in Amerika te worden. Helaas kreeg ik nergens in de Verenigde Staten contact, ik
kon er geen muzikale dimensie vinden. Toen ik terugkwam in Italië merkte ik dat
iedereen in mijn land Amerikaanse muziek imiteert. Producers doen in Italië bijna
niets anders dan Amerikaanse muziek kopiëren. Het eigenaardige is dat ik mijn
definitieve identiteit uiteindelijk buiten Italië, maar wel in Europa vond; vooral in
Duitsland. In Duitsland werken met de Middellandse Zee vlak in de buurt, dat is
ideaal voor mij.
In 1985, zes jaar later, heb je 't toch nog een keer in Amerika geprobeerd?
Toen ging ik er alleen maar heen om een tv-show te doen. Je
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zou denken dat die miljoenen Italiaanse immigranten in Amerika op mij zitten te
wachten, maar dat is helemaal niet waar. Italianen in Amerika houden misschien nog
van spaghetti, maar hun muzikale roots zijn ze helemaal kwijt.
In tegenstelling tot jou is Italiaanse discomuziek redelijk populair in Holland.
Daar houd ik niet van, wat een rotzooi, fuck off! Die muziek beweegt niet en brengt
ook niks in je teweeg. Geluid moet mij vooral van binnen bewegen, niet van buiten
door middel van oppervlakkig geschuifel op de dansvloer.
Je invloeden?
Popmuziek uit de jaren zestig maakt geen deel van mijn bagage uit. Ik kom meer
uit de melodramatische hoek. Puccini, Verdi... Klassieke componisten hebben mij
veel meer gevormd. Als je geboren bent in een middeleeuwse stad als Siena dan
groei je niet op met de Beatles, maar met de Italiaanse opera, Monteverdi et cetera.
Maar ze hadden in Siena in de jaren zestig toch ook wel een popzender die je kon
beluisteren?
Natuurlijk, maar daarop hoorde je vooral Italiaanse pop. Ik luisterde ook niet zo
veel naar Engelse songs, want ik wilde teksten verstaan en dat kon ik toen nog niet.
De eerste klassieke popmuziek die ik hoorde en die ik wilde spelen, was rock and
roll. In zekere zin is rock and roll klassiek. De geniale simpelheid van oude rock and
roll-muziek sprak mij verschrikkelijk aan. Chuck Berry, hij is het begin van alle
popmuziek als je het mij vraagt. Later kwam Janis Joplin. Toen ik die muziek leerde
kennen, ging ik zelf in Milaan ook de blues en de rock and roll spelen. Met dezelfde
mensen waar ik nota bene nu weer mee optreed.
Een paar jaar geleden las ik over jou in een Napolitaanse krant: Nannini: de
Italiaanse Mick Jagger.
Leuke kop! Jagger is fantastisch op het podium en ofschoon hij met zijn beide
benen in de Amerikaanse rockgeschiedenis staat, maakt hij in wezen Europese muziek.
Ik kan dat niet goed uitleggen, maar als je naar hem kijkt, dan zie je het gewoon.
Nu je al zo lang met Duitse producers werkt, word je muziek zo langzamerhand
niet Duits?
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Ben je gek. Ik doe nummers die ik goed vind en zo zing ik ze ook. Muziek heeft
uiteindelijk niets met grenzen en landen te maken...
Je begint zelf steeds over de geografie van de muziek.
De beweging van de Italiaanse taal, de wortels van klassieke Italiaanse muziek,
beïnvloed door Amerikaanse rock and roll en Duitse producers..., kan het mooier?
Ik zou best in het Engels willen zingen, maar ik kan de juiste teksten niet vinden of
schrijven. Het vertalen van mijn teksten... Het lukt niet, er staat wel hetzelfde, maar
het klinkt heel anders. Je zal het misschien niet helemaal meer snappen, maar ik zing
niet alleen in mijn taal, ik beweeg er ook in.
‘Bello e impossibile’ uit 1986 is ongetwijfeld je bekendste song.
Zelf geschreven, woorden en muziek, alhoewel ik bij de muziek door iemand ben
geholpen uit mijn geboorteplaats. Ik schreef die song toen de Libische leider Kadaffi
een Italiaans eiland wilde veroveren. Ergens gaat die song over een liefdesrelatie
met Kadaffi - ik zing over zijn donkere ogen - en is het een rare synthese van
vriendschap en vijandschap. In Italië maakte ik mij toentertijd niet geliefd met dat
liedje.
Bij ‘Bello e impossibile’ [mooi en onmogelijk, B.B.] kwamen de muziek en de
tekst tegelijkertijd in mij op. Stukjes van een song die ik aan het schrijven ben,
borrelen in mij boven als ik op straat loop. Teksten schrijf ik soms in bed, soms zelfs
met een ballpoint op mijn benen.
Je bent begonnen met klassieke muziek, je ging piano studeren in Lucca en daarna
heb je een tijd filosofie aan de universiteit gestudeerd.
Acht jaar heb ik achter de piano gezeten, maar de popmuziek lokte te veel.
Componeren doe ik echter nog steeds op de piano. En die filosofiestudie, laat die
maar zitten.
Beroemd in Italië en niemand die je in Holland op straat herkent.
Ja! En in Holland weet niemand wie ik ben. Een lekker gevoel. Als ik aan thuis
denk, dan zie ik natuurlijk al die mensen die mij lastig vallen, maar zie ik mezelf
ook thuis zitten. Luisterend naar
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Beethoven. Op zijn muziek kan ik mij ontspannen; acht jaar heb ik dagelijks op hem
zitten oefenen en toch verveelt hij mij nooit. Als ik optreed, wil ik niet achter een
piano zitten of op een ander instrument spelen. Ik wil dan vrij zijn; mijn lichaam is
mijn instrument. Met play-backen heb ik niet zo'n moeite; ik zing gewoon door mijn
eigen stem heen. Live is natuurlijk het mooiste, maar dat kan nu eenmaal niet altijd.
Als ik play-back staat mijn stem misschien niet helemaal voorop, maar dan heb ik
een ander instrument waarop ik speel: de televisiecamera.
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IV Prince, een prins?
Een popconcert in Duitsland (september 1988)
Het is al weer wat jaren geleden dat ik hem in Paradiso zag staan, dat uiterst magere,
kleine mannetje met het te grote hoofd: Prince Roger Nelson (geboren 1960).
Sommigen zeiden: ‘Dat is de muziek van de toekomst.’ Ik zag er weinig in, maar
zou ongelijk krijgen. Op 8 september 1988 kom ik Prince tegen in Dortmund. Nou
ja: tegenkomen... Met enkele Italiaanse heren heeft hij een afspraak in een
televisiemontagewagen, ik zit op een kabelkistje in de zon en hij wandelt wiebelend,
op twintig centimeter afstand, naar de wagen. Eén lijfwacht (reusachtige neger met
staartje in het haar) blijft aan de montagewagen-deur staan, een andere klerenkast
controleert steeds of de deur naar de Westfalenhalle (waar hij twee concerten zal
geven) niet per ongeluk in het slot valt en de zanger daardoor geen veilig heenkomen
zal kunnen vinden. Prince draagt een enigszins belachelijke roze, met zwart
afgebiesde, kamerjas waar achterop ‘88’ is geborduurd. Ik denk, zal ik ‘Hey Prince!
How do you do?’ roepen, maar het heeft geen zin. His Royal Badness is een van de
meest ontoegankelijke mensen op aarde geworden.
Op woensdag 7 september 1988 arriveer ik in het Sheraton Hotel in Essen waar
Prince logeert. Harry de Winter van ID TV (het Nederlandse bedrijf dat de reusachtige
opdracht heeft ontvangen het concert van Prince op te nemen zodat het over de halve
wereld live of semi-live kan worden uitgestraald) onderhandelt en zal de komende
dagen eindeloos blijven onderhandelen. De gesprekken zijn vermoeiend en
gecompliceerd omdat ID TV de opdracht samen met het Italiaanse bedrijf Network
uitvoert en er
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nog allerlei andere onder-opdrachtgevers bij betrokken zijn. En dan is er natuurlijk
het management van Prince dat bestaat uit twee Amerikaanse heren met Italiaanse
namen. Het gedonder begint direct al: Prince wil tijdens de (live)uitzending een pauze
om een douche te nemen. ‘Een douche?’ roept De Winter, ‘een pauze in een
live-concert, dat is dodelijk!’ Later wordt het management van Prince bij de
onderhandelingen betrokken. De heer Cavallo meent: ‘Weliswaar ben ik de manager,
maar ik weet ook niet precies wat the kid wil, ik wil wel proberen om hem van die
pauze af te brengen...’
Wie is eigenlijk de baas van Prince? Het antwoord is eenvoudig: Prince. Het
management is in dienst van de zanger, zoals ook het meer dan tweehonderd man
grote gevolg en de tweeënvijftig chauffeurs die voor de Europese tournee extra zijn
ingehuurd. Het hydraulisch beweegbare podium (kosten: 1,2 miljoen dollar) is Prince's
privé-eigendom en alle kosten, zoals het huren van twee Boeings die de spullen weer
naar Amerika moeten terugvliegen, drukken op een firma die eigendom is, van,
inderdaad: Prince.
De Europese tournee is financieel volstrekt uit de hand gelopen. Uit Amerika is
een boekhouder van Prince overgevlogen om orde op zaken te stellen. De Winter
heeft daardoor de grootste moeite om de contracten getekend te krijgen (het laatste
wordt tijdens de uitzending pas getekend) en een Britse firma van starlights wil
Prince zelfs geen lampen meer verhuren.
Ik vraag aan regisseur Egbert van Hees (inmiddels wereldberoemd door zijn regie
van de Madonna- en Lionel Ritchie-concerten) of hij al gesproken heeft met Prince:
‘Nee,’ zegt Van Hees olijk, ‘maar we zwaaien wel en hebben oogcontact. Een gesprek
moet wel plaatsvinden, regisseren zonder een gesprek vooraf is wel heel moeilijk.’
Ik informeer met mensen uit de directe omgeving van de Italiaans-Filippijnse (via
zijn vader)/Amerikaanse (via zijn moeder) zanger. ‘Hij slaapt soms vier, vijf dagen
niet. Na elk concert bekijkt hij de videobanden die ervan gemaakt zijn, gaat daarna
in een club ergens spelen en dan op zijn hotelkamer nog eens voor zichzelf op een
piano pingelen. Dan weer slaapt hij
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vierentwintig uur achtereen. Hij heeft iets gedrevens. Zaterdag vliegt hij weg uit
Duitsland en aanstaande woensdag geeft hij alweer een concert in Minneapolis, zijn
geboorteplaats. Een energie! Het is bijna niet te geloven.’
‘Drugs?’ vraag ik.
‘Niks, niks en nog eens niks, daar ben ik zeker van,’ zegt mijn informant stellig.
***
Meer dan honderd Nederlandse technici en cameramensen verblijven vlak bij de
Westfalenhalle in het Novotel-hotel. Ze moeten de reusachtige klus klaren om twintig
camera's, kilometers snoer en het extra licht voor de uitzending te laten werken. Er
wordt stevig aangepoot en op het laatste moment wordt de technische fabriek nog
eens uitgebreid met een extra opnamewagen die uit Wiesbaden moet komen.
Onderwijl zitten de bandleden van Prince veertig kilometer verder in het Sheraton
rustig te ontbijten. Prince is nog in zijn suite, maar heeft blijkbaar behoefte aan het
verdrijven van de eenzaamheid. Om 12.07 verschijnen er twee elegante jonge meisjes
met logeertassen in de hotelhal die door Prince's persoonlijke assistent Robbie naar
boven worden geleid. Ondertussen vertellen enkele van zijn stafleden: ‘The kid is
niet in geld geïnteresseerd, hij wil alleen maar spelen.’
De directeur van het lichtbedrijf Focus dat is ingehuurd, zegt: ‘Lastig? Wat zeg
je! Het valt me eigenlijk mee dat Prince niet heeft geëist dat het publiek achterstevoren
moet zitten. Het lichtplan van zijn show is fantastisch, maar niet geschikt voor een
live-registratie. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Geld zegt hem, geloof ik, niks.
Die Thunderbird-auto waarin hij opkomt, plus dat wagentje waarmee die auto rond
het podium rijdt, kost honderdvijftigduizend dollar. Na ieder concert wordt die auto
helemaal uit elkaar gehaald en in kisten gestopt. Weet je wat het stroomverbruik is
van die lichtshow van hem alleen al? Nee? Nou, daar kun je achthonderd zware
wasmachines met gemak tegelijkertijd mee laten draaien.’
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Het is inmiddels donderdagmiddag geworden. Opeens staat Prince met zijn bandleden
te jammen in de zaal waarin een schaars daglicht valt. Sheila E. (dochter van
Santana-percussionist Pete Escovedo) heeft vaardige rock and roll-handen en voeten
bij het drummen, maar als ze even uitrust op de rand van het podium blijken de
drumcomputers gewoon door te draaien. Sheila helpt, welbeschouwd, de
drummachines bij 't bepalen van het ritme. Saxofonist Eric lijkt ogenschijnlijk het
minst te passen in de band; hij lijkt op een leraar scheikunde. Wanneer Prince de
band even met rust laat, speelt hij een partijtje basketbal. Er is een speciale heer
aangesteld om de bal na afloop van de Meester aan te nemen. Opvallend is het feit
dat Prince tijdens de rehearsals veel werk, vooral blues, speelt dat tijdens de optredens
niet ten gehore wordt gebracht. Tegen zijn vriendin (?, naar men zegt is het uit) Cathy
‘Cat’ Glover doet hij een beetje korzelig; met Sheila E. lijkt hij het leukst om te gaan.
Het concert op 8 september, voor een geheel Duits publiek, is mat. Tina Turner
is aanwezig, ze luistert op de stellage waarop de lichtingenieurs hun werk doen. De
Winter is kwaad: ‘Dit is niks, dat moet morgen helemaal anders.’ Regisseur Van
Hees: ‘Nu weet ik tenminste wat er morgen allemaal fout kan gaan.’ Prince verlaat
de hal, maar heeft beloofd om de meegenomen videobanden te bestuderen en later
in de nacht van commentaar te voorzien. Zenuwachtig wachten De Winter, Van Hees,
de Italiaanse co-producenten, enzovoorts, tot half drie. Dan komt er iemand van
Prince's staf zeggen: ‘Prince is naar bed. Het licht moet anders, verder had the kid
niks te zeggen.’ In de nachtclub van het Sheraton drinkt men zich moed in voor de
volgende dag. Slaapt Prince?
***
Een vreemde eend in de entourage in het Europese universum van Prince is de
Italiaanse journalist, redacteur van een popprogramma en presentator Cesare Perleoni.
Een man met enkele geknakte huwelijken achter de rug, een stoot kinderen, dozijnen
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verhoudingen en een buitenproportionele macht in het Italiaanse televisiemilieu.
Door enige kennis wordt hij ook niet gehinderd. Hij moet zich in een tv-show ooit
onsterfelijk belachelijk hebben gemaakt door aan Joni Mitchell te vragen: ‘Wat gaat
u stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen: Bush of Dukakis?’ Mitchell gaf de
volgende sneer terug: ‘Hoe bedoelt u? Ik ben Canadese.’
Perleoni is, met zijn vierkante gezicht, overal aanwezig. Hij maakt rond de
uitzending van het concert een heel programma (inclusief een filmpje over Dortmund)
en blijkt ook nog eens een verhouding te hebben met Miss Italia. Deze laatste arriveert
met een bosje bloemen dat ze aan Prince wil geven. Als onderdeel van het
prijzenpakket dat ze als kersverse miss gewonnen heeft, mag ze een dagje met Prince
doorbrengen. Als Miss Italia echter aankomt, zie ik de zanger net vertrekken. (Dat
ook een Italiaanse miss ongetrouwd en maagd moet zijn, is Perleoni gemakshalve
vergeten. Ze slapen in het Sheraton op dezelfde kamer en wanneer er een grote mand
fruit bij hun kamer wordt afgeleverd, pakt Miss Italia die aan terwijl haar kamerjas
openvalt; Perleoni's zwaarbehaarde benen steken uit bad.)
Miss Italia wordt op een gegeven moment zelfs ingeschakeld als vragenstelster
voor de Italiaanse televisie. Ze volbrengt haar taak een beetje onwetend en nogal
onnozel. Het hoofd van de miss zullen de Italianen zelden hebben kunnen zien, want
Perleoni's snuit wringt zich voor iedere camera, hoe dan ook. Het liefst zou hij zich
naast Prince op het podium hebben opgesteld op de laatste rehearsal, een paar uur
voor de tv-registratie. Prince speelt een uurtje de blues in een zachtgroen Mozartpakje
- ongelooflijk prachtig, dat moet ik toegeven - en opeens zie ik hem met Van Hees
op de bühne praten. Later aan Van Hees gevraagd: ‘Wat zei His Royal Badness?’
Van Hees: ‘Hij is heel speedy, hij ziet heus wel in dat het vanavond móet gebeuren.
Ik heb hem gezegd dat hij meer op de camera moet spelen. Hij vroeg hoe hij zag
wanneer een camera werkte. Ik heb hem verteld dat wanneer er op een camera een
rood lampje brandt, die camera voor hem is. Enige jongen!’ Over de zeer lange Van
Hees
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merkte Prince enigszins geschrokken op: ‘I thought the director was a small guy.’
Harry de Winter heeft met behulp van zijn advocate het eindelijk voor elkaar gekregen
dat een belangrijke contractant zijn handtekening zet onder een contract. Tijdens het
tekenen is de contractant gekleed in een zwembroekje.
In de onderaardse krochten van de Westfalenhalle is een hok waarin de catering
is. Ik zit tussen de bandleden te eten: champignons op zijn Grieks. Saxofonist Eric
smaakt 't niet. Sheila E. probeert een spruitje, roept: ‘Brrr!’, en eet niet verder; ze is
mager en heeft breekbare benen. Ik geef zout, water en brood aan. Sheila E. likt aan
een stukje vlees, kijkt mij aan, trekt een vies gezicht en maakt met haar mond een
trommelroffel.
Het concert op vrijdagavond wordt bezocht door bijna tienduizend Nederlanders.
Prince heeft gezegd: ‘Ik houd van Nederlandse fans, verkoop vooral kaartjes in
Holland.’ Hij zal niet teleurgesteld worden; 's middags liggen en zitten er al duizenden
Nederlandse jongens en meisjes voor de zaal. Ik loop ertussendoor en kom Stefanie
(15; hemelsblauwe ogen) en Fleur (14) uit Amstelveen tegen. Ze zijn onder
begeleiding van de vriend van de moeder van een van de meisjes. Stefanie zegt: ‘Ik
ben een waanzinnige fan. Mijn oom werkt in de [hoofdstedelijke discotheek B.B.]
Bios en daar is Prince een keer op bezoek geweest. Na veel gezeur heeft hij een
handtekening voor mij gekregen. En ik heb ook de champagnefles waaruit - en het
rietje waarmee - hij gedronken heeft. Het glas zijn ze vergeten te bewaren.’ (Tijdens
zijn optreden in Hamburg raapte een cameraman het gespikkelde ooglapje van Prince
van de vloer; hij verkocht het voor honderden guldens aan een fan.)
Voor het concert zijn rond het podium enthousiaste Nederlandse fans nodig. Ik
krijg van Harry de Winter opdracht om aan Nederlandse bezoekers die hoog in de
arena zitten kaartjes te geven voor stoelen op de vloer. Fleur en Stefanie barsten bijna
in snikken uit wanneer ik ze hun veel betere plaatsen geef. ‘Hee, Büch, geef mij ook
zo'n kaartje,’ hoor ik en word bestormd door Nederlanders; helaas heb ik maar veertig
kaartjes te verdelen. In

Boudewijn Büch, Rock 'n' roll

282
de gangen van de hal zie ik vlak voordat het concert begint, Candy Dulfer, haar
verloofde, de acteur Thom Hoffman, in gezelschap van de roodharige mevrouw
Dulfer, lopen. Als het optreden begint is de sfeer zo geladen, dat mij gevraagd wordt
om, naast de Duitse presentator, de Nederlandse fans tot enige rust te manen. In een
hoekje van het podium, probeer ik via de microfoon die Prince later zal gebruiken
de menigte tot bedaren te brengen. Het lukt zowaar, totdat de Promotor van Seks,
Liefde en God opkomt. Eén grote kolkende zee, die ‘Prince, Prince!’, ‘Olé, oléééé!’
en ‘Hò-land, Hò-land’ brult. Het lijkt op een herhaling van Nederland-Duitsland;
Nederland wint opnieuw. Ik kijk afwisselend naar monitoren en het optreden zelf.
Plotseling zie ik hoe de Nieuwe Revu-fotograaf door een bruut van Prince's
veiligheidsstaf bijna uit de hal wordt gesleept. Ondanks vergunning van een lagere
veiligheidschef mag hij toch geen plaatjes maken. Zijn belichte rolletjes worden op
een berg van ander in beslag genomen materiaal gegooid.
***
En dan is het voorbij. Harry de Winter zegt: ‘En nou verschrikkelijk drinken!’ Egbert
van Hees zit verdwaasd in een stoel. Manager Cavallo heeft het concert in de
redactiekamer van ID TV zwijgend op een monitor bekeken. Na afloop geeft hij een
paar mensen een hand en zegt ‘zeer tevreden’ te zijn. De Italianen worden
straalbezopen en houden enigszins ongecoördineerde toespraken. De gangen vullen
zich met de bezoekers en velen vragen: ‘Hee Boudewijn, waar is het feest van Prince
vannacht, weet jij dat?’ Ik schud nee, maar weet het wel: in discotheek Orpheum,
Rheinische Strasse 97, Dortmund. Ik heb een kaartje op zak waarmee ik in de
gelegenheid zal zijn Prince nu eens van heel dichtbij te bekijken.
Er is in Orpheum een mat feest met Prince-muziek aan de gang wanneer ik er om
half drie arriveer. Candy Dulfer zit met Thom Hoffman en haar moeder aan de bar,
Fleur en Stefanie lopen onrustig rond en vragen: ‘Komt-ie, komt-ie?’ Natuurlijk
komt hij.
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Prince heeft opdracht gegeven aan ‘veel jonge Hollandse meisjes’ toegangskaartjes
tot het exclusieve feest te verstrekken. Fleur en Stefanie hebben ze van Harry de
Winter gekregen.
Het partijtje dreigt in te slapen wanneer plotseling de lijfwachten van Prince
opduiken. (De discotheek is door deze bodyguards eerder bezocht. Zij is gecontroleerd
op bommen, veilige vluchtuitgangen en ze hebben geëist dat er voor de Meester een
soort troontje bij de dansvloer onder een afdakje gebouwd wordt. Een drankje met
cola, dat de Meester drinkt, is eveneens van tevoren getest.)
Prince komt binnen. Hij loopt afwisselend met een lichte huppel en lijkt zich dan
weer traag voort te slepen. Hij gaat aan het tafeltje bij Egbert van Hees staan en
fluistert: ‘Ik heb er iets van teruggezien op de video voordat ik hierheen kwam. Het
is mooi. Wij moeten meer samen gaan doen.’ Prince loopt naar de dansafdeling van
de discotheek en neemt plaats op zijn geïmproviseerde troontje. De lijfwachten stellen
zich in een driehoek rond hem op. Alleen de vrouw van zijn belichtingsingenieur is
gerechtigd in zijn buurt te komen zitten.
Het is een ridicuul beeld: Prince op zijn troontje, gekleed in een zwart
ruimtevaarderspakje, omringd door klerenkasten, nippend aan zijn drankje. In het
discolicht komt hij bepaald niet voordelig uit. Hij lijkt soms angstwekkend op E.T.
Maar daar komt ze: Candy Dulfer. Ze praat enthousiast onder het beukende
discogeluid met songs van de Meester zelf en Prince tuit af en toe zijn mond om een
paar woordjes terug te zeggen. Later hoor ik wat hij gezegd heeft: ‘Je moet contact
opnemen met saxofonist Eric, samen met hem in clubs gaan spelen, dan kom je
dichter bij ons en de band en wie weet...’
De genodigden drommen rond de troon. De lijfwachten houden iedereen op een
afstand. Maar daar komen ze aangestormd: Fleur en Stefanie, ze kussen Prince die
minzaam zijn wang leent. Ik vraag aan Stefanie: ‘En wat zei hij?’ ‘Niks,’ antwoordt
ze teleurgesteld. ‘Ik ga hem een briefje schrijven, mag ik een pen van je lenen?’
Prince zit ondertussen weer ineengedoken te kijken en beweegt af en toe zachtjes op
zijn eigen muziek. Met een schok
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staat hij op - de lijfwachten komen onmiddellijk in beweging - en hij sprint naar de
jongen die de plaatjes draait. Hij vraagt om de binnenhoes van een van zijn eigen
elpees, zet er een handtekening op en spreekt een forsgeschapen meisje aan dat zeker
anderhalf hoofd groter is. Het meisje lacht verlegen, leent vervolgens haar oor en
even later danst ze zachtjes met His Royal Badness achter op de dansvloer.
Prince gaat; even plotseling als hij gekomen is. Buiten drommen enige tientallen
Duitse fans voor de discotheek. ‘Mag ik uw kaartje, mag ik uw kaartje? smeken ze.
Ik behoud het mijne, maar zie dat er door een wc-raam kaartjes naar buiten worden
gestoken. Op de parkeerplaats ligt Perleoni tegen Miss Italia aan. Harry de Winter
stompt hem uit zijn halfslaap: ‘Heb je Prince al gezien?’ De Italiaanse Henk van der
Meyden vraagt: ‘Is hij dan al gearriveerd?’ We delen hem mee dat Prince alweer
vertrokken is. Miss Italia kijkt haar minnaar boos aan. Haar is een ‘dagje Prince’
beloofd en nu heeft ze hem nog steeds niet van dichtbij kunnen bekijken.
Het is over vijven wanneer ik in het Sheraton arriveer. Reeds anderhalf uur voor
de aankomst van Prince is de parkeergarage van het hotel door zijn veiligheidsstaf
afgesloten. Prince is inmiddels op zijn suite gearriveerd en de parkeergarage wordt
vrijgegeven. De persoonlijke assistent van de Meester instrueert het baliepersoneel:
‘Ik ga naar boven. Aanstonds komen er twee meisjes. U betaalt hun taxi en belt mij.
Ik kom de meisjes dan halen. U belt om vijf over zes weer naar boven; dan moeten
de meisjes weg. Begrepen?’ De jongen aan de balie knikt.
De wereld van His Royal Badness is een gouden kooi. ‘Vindt hij dat nu fijn, de
hele dag lijfwachten om zich heen en zo?’ heb ik aan de lijfwacht gevraagd die er
het minst onvriendelijk uitziet. De klerenkast lachte en zei, gemeend: ‘Dit is mister
Prince's grootste genoegen. Hij houdt van dit leven.’
In de dagen dat ik rondom Prince verkeerde, keek hij mij enkele keren terloops
aan. Ik moest steeds denken aan een zielig vogeltje dat als voer uitsluitend goudpoeder
te eten kreeg.
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V Seks, rock and roll, maar vooral
drugs
Het druggebruik is een opvallend verschijnsel in de wereld van de jazz- en popmuziek.
Ik spreek dan niet over het betrekkelijk onschuldige consumeren van hasjiesj, maar
over het gebruik van opiaten (heroïne, morfine, opium), cocaïne en coke-achtige
stoffen. Een soortgelijk gebruik zou bij beoefenaren van de klassieke muziek tot
schande en ontslag leiden, bij geneesheren tot levenslange ontzetting uit het medische
ambt, maar bij rock-artiesten wordt het als een aanvaardbare cult beschouwd, meer
zelfs: het hard-druggebruik maakt deel uit van een geaccepteerde trits: sex, drugs
and rock & roll.
De gemiddelde niet-muzikale junk is een verschoppeling en hij zal in een vroeg
stadium van zijn addictie zijn afhankelijkheid van drugs zo veel mogelijk proberen
te verbergen. Daarentegen is iemand als Herman Brood een soort lieveling van het
publiek en de media. Dat is in sommige opzichten zeer terecht (hij is de enige
Nederlander die staat voor de zuivere, goddeloze rocktraditie), maar hij is natuurlijk
wèl een gebruiker. Brood is veelvuldig op televisie te zien en heeft tijdens
uitzendingen - en zeker in geschreven reportages en interviews - nimmer een geheim
gemaakt van zijn addictie. Herhaaldelijk werden in het openbaar gepleegde
inspuitingen van hem gerapporteerd.
In een gedicht van Herman Brood (afgedrukt in de Nieuwe Revuvan 1-8 september
1988) verheerlijkt hij enigszins de dood van zijn boezemvriend, de gitarist Ferdi
Karmelk. Karmelk was, zo vermeldt de inleiding tot het gedicht, heroïnegebruiker
en Brood noemt zijn gedicht dan ook: ‘Afscheid van een rock 'n' roll junkie’. In dit
vrije vers staat onder andere: ‘Ik zag um variërend van [...]
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/ Tot fulltime heroïnefetisjist / (Gitaar in de lommerd) / Maar begrijp me niet verkeerd
/ Nooit was hij het junkie prototype [...].’
Karmelk en Brood lijden onmiskenbaar aan een zeker doodsverlangen; een wens
die bij Karmelk inmiddels is ingelost. Dit doodsverlangen is als gezegd door de
Duitse psychiater G. Schmidt in zijn Die Krankheit zum Tode (1968) teruggeleid op
het Werther-syndroom. Zoals men weet publiceerde Johann Wolfgang von Goethe
in 1772 Die Leiden des jungen Werther waarin hij een wanhopige jongeman zelfmoord
liet plegen. In de twee eeuwen na het verschijnen van dit boek is de figuur Werther
dikwijls als een punk avant-la-lettre beschouwd. De in 1934 geboren Oostduitse
schrijver Ulrich Plenzdorf kwam in 1972 met Die neuen Leiden des jungen W. waarin
de Goethesche Werther was omgevormd tot een twintigste-eeuwse, ontheemde
jongeman. Schmidt beschouwt de filmster James Dean (1931-1955) als een
twintigste-eeuwse Werther. Enkele levensbeschrijvingen van Dean hebben ons
ondertussen geleerd dat Dean een suïcidaal type was met verscheidene
verslavingskenmerken.
Een Werther aan het einde van de negentiende eeuw was de Franse dichter Arthur
Rimbaud (1854-1891) die tijdens zijn leven druggebruiker was, maar pas na zijn
overlijden tot een cult hero uitgroeide, bij voorbeeld in neo-intellectuele popkringen.
Zo heeft de Amerikaanse zangeres, dichteres en (ex?)-gebruikster Patti Smith
herhaaldelijk van haar bewondering, zowel op haar platen als in haar verzenbundels,
voor Rimbaud getuigd. Hetzelfde geldt voor Jim Morrison (1943-1971) die op het
laatste van zijn leven in Parijs woonde, Rimbaud bewonderde en een heftig addict
was. Van deze leadzanger van The Doors zijn zelfs optredens bekend tijdens welke
hij zich intraveneus injecteerde.
Historisch gezien zou het druggebruik (en het doodsverlangen) van menige
popartiest herleid kunnen worden op de romantische en decadente stromingen in de
negentiende eeuw, toen druggebruik overigens zeer algemeen, niet strafbaar en vaak
(pseudo-)medisch geïndiceerd was. Het ‘accepteren’ van heroïne-addictie vandaag
de dag lijkt verdacht veel op de acceptatie van het druggebruik bij negentiende-eeuwse
schrijvers als
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S.T. Coleridge (1772-1834), Thomas de Quincey (1785-1859), Charles Baudelaire
(1821-1867) (Baudelaire was een softe gebruiker), enzovoorts. Omtrent dit literaire
druggebruik zijn inmiddels talrijke boeken geschreven waarvan de bekendste en de
beste zijn: Opium and the romantic imagination van Alethea Hayter (1968) en nummer
50 van de Yale French Studies Intoxication and literature (1974). In deze boeken
wordt een literair en geen algemeen beeld opgeroepen van het negentiende-eeuwse
gebruik. Een algemeen beeld gaven echter wel Virginia Berridge en Griffith Edwards
met hun Opium and the people; opiate use in nineteenth-century England (1981),
maar ook deze laatste auteurs legden geen verband tussen het toenmalige en recente
gebruik. Günther Witschel deed dat als een van de eersten wèl, ofschoon hij een
nogal zwak boekje afleverde met Rausch und Gift bei Baudelaire, Huxley, Benn und
Burroughs (1968).
Witschel trekt in zijn studie het gebruik van Baudelaire door naar de in 1914
geboren Amerikaanse auteur William Seeward Burroughs. Deze schrijver heeft zijn
leven respectievelijk in jazz-, hippie- en popkringen verkeerd (hij wordt gerekend
tot een van de vaders van de Beat poets) en voor velen werd in de jaren zestig zijn
in 1953 verschenen Junkie. Confessions of un unredeemed drug addict een alternatief
handboekje. Met Burroughs gebeurde hetzelfde als met Brood: zijn gebruik werd
voor ‘artistiek’ gehouden en daardoor geenszins verwerpelijk gevonden.
Toen in 1986 de eerste berichten circuleerden over het heroïnegebruik van de
androgyne Britse zanger Boy George veroorzaakte dat veel deining en
verontwaardiging. Waarom bij Boy George wèl en bij Brood niet? De verklaring
lijkt mij eenvoudig: het gebruik paste eenvoudig niet in het opgewekte beeld van
Boy George als tienerzanger, te meer daar hij, nogal leugenachtig zoals nadien zou
blijken, zich herhaaldelijk sterk tegen druggebruik had gekeerd. Hetzelfde geldt voor
John Lennon. Deze had zich in zijn leven als een enigszins soft, vredelievend type
geafficheerd die uitsluitend zo nu en dan een hasj-sigaretje pafte. Toen Albert
Goldman dan ook in zijn Lennon-biografie (1988) Lennon als een heroïneverslaafde
neerzette, paste dat niet in
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het beeld dat de liefhebbers zich van deze Beatle gevormd hadden. Uit Goldman's
boek komt echter het klassieke artistieke drugtype naar boven drijven: de naar de
dood verlangende rockzanger.
Het moet toeval zijn, maar dikwijls wordt de dood bij verslaafde zangers niet
veroorzaakt door de drugs, maar door een ongeluk (James Dean kreeg een
auto-ongeluk!). Zo was de doodsoorzaak van de verslaafde Rolling Stone Brian Jones
verdrinking (1969) die wellicht zijdelings uit zijn addictie verklaard kan worden.
Het overlijden van Jim Morrison kan ook niet direct-oorzakelijk uit zijn overmatige
druggebruik worden afgeleid.
Maar natuurlijk zijn er ook eenduidig muzikale drugsslachtoffers gevallen: Jimi
Hendrix (in 1970), Billie Holiday (1959), Janis Joplin (1970), enzovoorts. Ondanks
al deze tragische gevallen, bestaat er een rijke voorraad songs waarin drugs meer of
minder gunstig bezongen worden. Weliswaar is Mick Jagger's ‘Sister morphine’ niet
noodzakelijkerwijs een aubade aan de morfine en is Marianne Faithfull's versie
daarvan door merg en been knarsend, maar toch hebben zowel Jagger als Faithfull
zich het druggebruik laten aanleunen als iets dat erbij hoort. Jagger heeft zelfs enkele
positieve uitspraken gedaan over het gebruik van harde drugs. De lijst met positief
getinte songs over hard-druggebruik is lang. Zo was er ooit dat betrekkelijk
onschuldige liedje van Buffy Sainte Marie over een betrekkelijk onschuldig
codeïne-preparaat, maar er waren ook heel wat minder onschuldige liedjes gezongen
en er zouden er nog talrijke volgen.
Ik ben de mening toegedaan dat het iedereen vrij staat waar dan ook over te zingen,
maar van grote opvoedkundige waarde kunnen Lou Reed's ‘Heroin’ en blues-songs
als ‘Cocaine habit blues’ en ‘Cocaine’ moeilijk genoemd worden. Men kan zich zelfs
afvragen of een befaamde songline van Cole Porter (later beroemder gemaakt door
Frank Sinatra) als ‘I got no kick from cocaine’, als anti-coke geïnterpreteerd moet
worden. Eerder wordt met deze regel cocaïne (het rijmt in het Engels en dus ook in
dit liedje op ‘champagne’) als ‘gewoon’ en ‘geaccepteerd’ beschouwd.
Het drugs- & doodssyndroom is tot op heden niet vaak geana-
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lyseerd. Weliswaar probeerde John G. Fuller het met zijn verwarde Are the kids all
right. The rock generation and its hidden death wish (1981), maar erg overtuigend
was zijn studie niet. Een iets betere poging deed Harry Shapiro met zijn Waiting for
the man. The story of drugs and popular music (1988), maar ook zijn boek, genoemd
naar een song van Jim Morrison, slaat een soms wat te oppervlakkige en in ieder
geval een te weinig analytische toon aan; zijn lijst van popmuzikale drugsdoden (p.
245-251) overtuigt echter zonneklaar.
Het probleem van hard drugs, overigens - recent vooral populair in hardrock-,
neo-punkrock- en metalrockkringen - had de jazzwereld al in de jaren vijftig voor
een gedeelte in zijn greep, het universum van de rockmuziek werd pas aan het einde
van de jaren zestig aangedaan. Wie de documentaire Rolling Stones' file (uitgegeven
door Tim Hewat; 1967) leest, krijgt het beeld voor gezet van enkele onschuldige
Rolling Stones-leden die door het roken van hasj in de gevangenis dreigen te raken.
De procesteksten die Hewat liet afdrukken, veroorzaken anno 1988 een zekere
lacherigheid, vooral indien men zich realiseert dat de popconsument tegenwoordig
leeft in een wereld waar Brood op televisie duidelijk onder invloed van harde middelen
onzin uitkraait. Op 2 oktober 1988 was hij in het middagtelevisieprogramma Tineke
te gast en zong hij zelfs een duet met operettezanger en moeders braafste jongen
Marco Bakker; van behoorlijke zang of conversatie was, door gedrogeerdheid, van
Brood's kant overigens geen sprake. Zijn toestand werd zowel door de presentatrice
als het zaalpubliek lacherig tegemoet getreden.
Samenvattend kan men over het hard-druggebruik bij popartiesten het volgende
concluderen:
1. Het gebruik van heroïne en andere hard drugs bij popartiesten wordt gedoogd
door de fans en de overheid.
2. Het gebruik wordt een zekere artistieke betekenis toegekend (de artiesten
schrijven er liedjes over en converseren er vrijelijk over in de media).
3. Het gebruik van hard drugs leidt in het huidige tijdsgewricht bijna onvermijdelijk
tot de dood; zeker vanwege het gevaar van
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gebruikte naalden en daardoor van aids-besmetting. De koppeling van rock and
roll met dood is een geaccepteerd, artistiek fenomeen geworden.
4. Er bestaat een duidelijk verschil in waardering tussen straatjunks zonder geld,
arme heroïnehoeren en opium rokende Chinezen, die als maatschappelijk uitschot
worden beschouwd enerzijds en popcult-gebruikers zoals Brood in Nederland
en talrijke levende of dode buitenlandse rockers anderzijds dat als ‘onvermijdelijk
artistiek’ wordt beschouwd.
Het is een algemeen verschijnsel dat minderheidsstandpunten of -gevoelens door
liefhebbers van een kunstzinnig genre eerder geaccepteerd worden dan door de
buitenwereld. Zo werden homoseksualiteit en seksualiteit in het algemeen binnen
ballet- en popmuziekkringen al vroeg voor gewoon gehouden. Dat is een gedrag
waarom men die kringen kan prijzen; menige ouder moet geschrokken zijn toen The
Village People eindjaren zeventig zo onmiskenbaar eenduidig de nichtenrock gestalte
gaven.
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Derde deel: De bronnen
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I De stadhouders van de rockjournalistiek
De geschiedenis van ‘Rolling Stone’
Vietnam, het one time hitwonder Scott McKenzie met zijn ‘(If you go to) San
Francisco’ op de hitparade, The Small Faces met ‘Itchycoo Park’, de Parijse
studentenrevolte nog een jaar in het verschiet en de flower power-beweging die zijn
best deed om de wereld er, ondanks Vietnam, een beetje beter uit te laten zien. Ik
liep over straat met een bloemetje in mijn (lange) haar en was een fan van de Rolling
Stones die hun gruwelijkste en meest mislukte elpee uitbrachten; de
psychedelisch-gezongen zwamneuzerij op Their satanic majesties request. Twee
jaar eerder, in 1965, had Bob Dylan gezongen: ‘How does it feel, how does it feel
to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone?’
Zowel de naam van de Rolling Stones als het refrein uit Dylan's beroemde song
gaan terug op één en dezelfde: op de blueszanger Muddy Waters die in 1948 het
nummer ‘Rolling Stone’ componeerde en zong. Dit nummer van de tot de
grotestadsblues geëvolueerde plattelandszanger werd een cultsong in het begin van
de jaren zestig en kreeg zelfs - terecht of ten onrechte - een politieke lading. De
Rolling Stones en Dylan met zijn ‘Like a rolling stone’ waren in het midden van de
jaren zestig, buiten muzikale zeker ook politieke items. De protestsongs van Dylan
en het antimaatschappelijke leefgedrag van de Stones werden vooral in de Verenigde
Staten voor links tot ultra-links gehouden. Niet voor niets dus dat in hippie-stad San
Francisco op 9 november 1967 het eerste nummer van een jongerenmagazine, Rolling
Stone van de persen rolde.
Het bevatte bijgesloten een revolutionair handigheidje: een
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dingetje om het laatste eind van een marihuanasigaret vast te houden. Het blad noemde
zichzelf een ‘rock-culture magazine’ en het stelde zich tot doel de
popmuziekjournalistiek op niveau te brengen, de rock-sound een ‘ideologische plek’
te geven en de jongerencultuur naar erkenning te schrijven. Op dezelfde dag echter
werd David Crosby uit de Byrds gezet (dertien maanden later zou hij toetreden tot
het legendarische trio Crosby, Stills & Nash) en een dag later zou de flower-pop in
Europa gestalte krijgen tijdens de ‘Paris Love-In’ waar onder andere de Spencer
Davis Group en de Soft Machine zouden optreden. Het eerste nummer van Rolling
Stone ligt nog vers in de kiosk wanneer de Doors met hun geniale tweede elpee
Strange days (onbetwist een hoogtepunt in de Psychedelic Era) op de markt
verschijnen.
De eerste aflevering van Rolling Stone veroorzaakte zelfs enige politieke woeling
en het tweede nummer (23 november 1967) bracht een opvallende uitspraak van San
Francisco's discjockeyveteraan Tom Dohanue: ‘Top veertig-radio, zoals we die nu
al tien jaar kennen, is dood. Zijn rottende lijk stinkt uit de ethergolven op.’ Het zou
een klassieke misrekening blijken te zijn: uitgerekend de top veertig-radio zal een
van de weinige constanten van de popcultuur blijken te zijn. In het derde nummer
komt een van de media-vaders van de ouderwetse rock & roll Dick Clark (de
Amerikaanse Herman Stok) aan het woord. Ook hij heeft de nieuwe wereld ontdekt
en maakte bekend dat hij een hippie-film zou maken met in een van de hoofdrollen
Jack Nicholson: The love children.
Uit de eerste drie afleveringen van het nu reeds legendarische blad blijkt dat het
weliswaar vooruitstrevend was, maar de roots van de rock niet wilde verwaarlozen.
Er was een zekere durf voor nodig in progressieve Amerikaanse popkringen om in
1967 Dick Clark aan het woord te laten. De meest unieke trouvaille van Rolling Stone
was zonder twijfel dat het de, toen gewaagde, synthese van pop en politiek aan de
man dorst te brengen.
Dat het magazine origineel van opmaak was, zich via de popmuziek kritisch-links
profileerde en het soft-druggebruik wel-
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willend tegemoet trad (zo niet propageerde), getuigde van dapperheid. Dat het
gedoogd werd door behoudende ijzervreters kwam vooral door de volwassen
interviews en briljante scoops. De vraaggesprekken die het afdrukte, waren
adembenemend door hun diepgravende toon. Drukte de rest van de glossy popbladen
gelikte reclamepraatjes af, Rolling Stone riep de beatartiest, de hippie of de (louche)
manager ter verantwoording. De in 1971 gepubliceerde verzamelbundel The Rolling
Stone Interviews bevatte uitsluitend hoogtepunten: het Dylan-vraaggesprek uit 1969,
de Mick Jagger-conversatie van een jaar eerder en het parlandeske epos met Chuck
Berry uit 1969: ‘What do you think of the Rolling Stones? [Berry:] When I'm asked
about another group, I say: They're wonderful And they are.’
In 1981 verscheen een andere compilatiebundel, The Rolling Stone Interviews
1967-1980, waarin niet alleen het Jagger-interview uit 1968 werd herdrukt (‘I can
hardly sing... I'm no Tom Jones, and I couldn't give a fuck’), maar ook een later
vraaggesprek met de uitvinder van de rockse eendeloop - en misschien wel de rock
& roll in zijn geheel - uit 1972. Hij zei - hij zègt; interviews uit Rolling Stone hebben
eeuwigheidswaarde - na een gestelde vraag over de ‘energie’ van zijn muziek: ‘See,
one thing, I think that blues has to be done from being blue, or at least down a little
bit.’ Zo'n uitspraak over de wortels van de grootste en meest invloedrijke
muziekvernieuwing sedert de uitvinding van de boombast als trommel is maatgevend.
Rolling Stone werd ook een logo en merk. Naast de eerder genoemde bundelingen,
kwamen er boeken als The Rolling Stone record review (deel 1, 1971), Rolling Stone
rock almanac (1983) en Rock of ages: the Rolling Stone history of rock and roll
(1986), werken die allemaal uitblinken in betrouwbaarheid en gezag. Wat de boeken
kenmerkt, werd voor het eerst tot leven gebracht door het periodiek: dat rockmuziek
evenals klassieke muziek een serieuze pers verdiende. Het blad brak met de
fanclub-toon die muziekbladen voor 1967 zo kenmerkte. Hoewel fotografie een
belangrijk onderdeel van het magazine is, werd het nooit de eerste voorwaarde zoals
dat nog steeds bij de meeste Nederlandse
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muziekbladen het geval is. Op één uitzondering na: Muziekkrant Oor dat later
eenvoudig Oor zou gaan heten.
De formule van Oor leunde van meet af aan zwaar op die van het grote
Amerikaanse voorbeeld en daar is niets mis mee: men kan slechtere leermeesters
hebben. Alleen kwam het Nederlandse periodiek steeds iets later. Zo werd bellettrie
al onmiddellijk toegelaten tot de Amerikaanse kolommen, terwijl dat bij Oor pas
enkele jaren geleden met regelmaat zou geschieden. Waarin het vaderlandse en
overzeese blad overeenstemmen is de liefde voor onbekend en onbemind. Totaal
onbekende groepen werden en worden omhooggeschreven met als enig verschil in
effect het feit dat de door Rolling Stone ontdekte groepen bijna allemaal doorbraken,
terwijl Oor's ontdekkingsdrang wel eens ingegeven leek door obscurantisme. Wat
betreft scoops (vooral politiek getinte) speelde Oor nooit een rol; in de jaren zeventig
maakte Rolling Stone soms zelfs wereldnieuws. Hetgeen allemaal niet onverlet laat
dat - voor zover buitenlandse muziekkranten mij bekend zijn - Oor de beste kloon
van het Amerikaanse origineel is.
De befaamde Britse rockhistoricus Simon Frith stelde in zijn Sound effects (1982,
Nederlandse vertaling 1984 onder de titel Rock! Sociologie van een nieuwe
muziekcultuur) dat juist de formuleverbreding van Rolling Stone het blad
oppervlakkiger maakte: ‘Naarmate het blad zich ontwikkelde tot een algemeen
opinieblad werden zijn muziekpagina's weinig meer dan een hippe consumentengids.’
Maar het is waarschijnlijker dat deze verbreding het magazine juist van de ondergang
redde - het is eigenlijk het enige ‘liberal’ opinieblad in de Verenigde Staten - en dat
terwijl de veel voorzichtigere en minder radicale formuleaanpassingen van Oor en
Vinyl juist tot groot abonneeverlies leidden. Helaas telt Oor beduidend veel minder
intekenaren dan een decennium geleden en werd Vinyl ten grave gedragen.
Rolling Stone-watchers hebben zich aan het einde van de jaren zeventig verbaasd
over de ideologische verloedering ervan. Een blad dat geboren werd in de boezem
van de antimilitaire flower power-generatie liet gezagsdragers aan het woord en
verhuurde zelfs advertentieruimte aan het Amerikaanse leger dat binnen
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zijn kolommen reclame kon maken voor het militaire vrijwilligersberoep. De
‘alternatieve’ toon verdween in de jaren tachtig uit het blad en werd door andere
organen, zoals bij voorbeeld Village voice, overgenomen. Het is ook zeker zo dat de
platenbesprekingen aan belang inboetten; de muzikale gezaghebbendheid verdween
een beetje. Trendsettend en baanbrekend zoals in de eerste jaren (1967-1970) zouden
de recensies nooit meer worden.
Ik herinner mij nog levendig hoe ‘wij’ met rode oortjes in het nummer van 1 april
1969 lazen over de Stones-elpee Beggar's banquet: ‘They make it perfectly clear
that they are sickened by contemporary society’ - zulke regels wilden we een maand
voor de bezetting van het Maagdenhuis gráág lezen.
De volgende elpee van de Stones, Let it bleed, werd besproken door Greil Marcus
(hij zou later uitgroeien tot een voornaam rocktheoreticus) die maar direct even de
jaren zestig uitluidde en een briljante analyse maakte van het muzikale gezelschap
dat op een s na naamgenoot van het magazine was (27 december 1969). Omtrent de
Rolling Stones' live-elpee Get yer ya-ya's out! meende Lester Bangs op 12 november
1970: ‘As long as they continue to thrive this way, the era of true rock and roll music
will remain alive and kicking with them.’ Dat was niet alleen een mooie uitspraak
over ‘de beste live-elpee ooit gemaakt’, maar het toont tevens aan hoezeer het
Amerikaanse periodiek geïnteresseerd was in de wortels van de muziek die mijn
moeder consequent ‘negermuziek’ is blijven noemen.
Een aantal jaren werkte ik met plezier en genoegen mee aan Muziekkrant Oor en
het enige dat mij op redactievergaderingen hinderde was het gebrek aan historisch
besef. Bij het noemen van de naam Roy Orbison (de meest eclatante
vertegenwoordiger van de ‘autobiographical soft-rock’) lagen de jongelui al in een
lachstuip, terwijl Rolling Stone nota bene over hem had geschreven: ‘The purest rock
and roll that may well be the gutsiest of all...’ (21 februari 1970-toen Orbison in
Holland al volstrekt niet meer kon!). Op de inspirerende redactievergaderingen van
Muziekkrant Oor heb ik best veel geleerd, maar de meeste kennis deed ik toch op
uit die gouden afleveringen van Rolling Stone.
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Aan het einde van de jaren zestig woonde ik in Leiden. ‘We’ wisten al spoedig van
het bestaan van het Amerikaanse blad, maar het was niet te krijgen. Af en toe bracht
een rijke kennis een aflevering mee uit Amerika, waar hij op reis was geweest, en
we spelden het uit. We draaiden de eveneens overgevlogen elpees grijs. Zo hoorden
we de eerste langspeler van Jesse Winchester uit 1971 (om de Vietnam-dienst te
ontlopen was hij naar Canada uitgeweken) en dat monument dat The Band in 1969
oprichtte op de naar de groep genoemde elpee waarover Rolling Stone schreef: ‘You
hear the drums if you listen for them, but, like the bass, you feel them all the time’
(18 oktober 1969). Dàt waren regels waarvan ik niet kon slapen, dat waren voor een
hippie rockse uitspraken ex cathedra.
Rolling Stone was het vroegst en meest regelmatig te verkrijgen bij het Athenaeum
Nieuwscentrum op het hoofdstedelijke Spui; het zou lang duren voordat het in Leiden
gemakkelijk verkrijgbaar was. Ik herinner mij dat ik talloze keren speciaal naar de
hoofdstad reisde om een nieuwe aflevering te bemachtigen. Ik kocht zelfs een speciaal
Amerikaans slang-woordenboek om al haar jargon te kunnen doorgronden. De reeds
gegispte lulligheid-kent-geen-tijd van onder anderen Skip Voogd (‘Op dat ogenblik
pinkt er even een traan in Roy Orbison's ogen: “Ik hoop toch maar zo, dat het allemaal
weer goed komt tussen mij en Claudette...”’) en Muziekparade (‘Connie Francis
trouwde man van haar keuze’ - oktober 1964; mevrouw Francis trouwde daarna nog
minstens een half dozijn andere heren van haar keuze en deed evenveel
zelfmoordpogingen) werd door de komst van Rolling Stone opgeheven.
Het blad heeft de popjournalistiek volwassen gemaakt, haar gewicht gegeven en
voorgoed in een historisch kader geplaatst. Weliswaar poogden vóór en na 1967
talrijke underground-blaadjes hetzelfde te doen, maar de mondiale doorbraak lag in
handen van de jongens (vooral jongens - ik kan er ook niets aan veranderen) die
ervoor gezorgd hebben dat over een halve eeuw oude jaargangen van Rolling Stone
even serieus genomen zullen worden als de Bach-Werke-Verzeichnis. Het werd dan
ook wèl tijd!
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II Bestaat er een rock and roll-geschiedenis?
Een pleidooi
De televisie kan tegenwoordig werkelijk een waarachtig fatale invloed op de
popcultuur worden toegekend. Ik schrijf dan niet over de getoonde zangers,
zangeressen en bands. Indien ik hoor ‘'t is toch tegenwoordig niks meer met die
popmuziek’ doe ik dat graag af als oudemannenpraat. Uiteraard worden er groepen
op televisie (op de radio, in de bladen et cetera) omhooggeschreeuwd en naar boven
geschreeuwd die al die aandacht niet waard zijn, maar dat was natuurlijk twintig,
dertig jaar geleden ook al het geval. Zo had bij voorbeeld ‘De ploem ploem jenka’
van Trea Dobbs in de jaren zestig niet op de hitparade terecht moeten komen en
datzelfde geldt voor ‘Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien?’ van Het Cocktail
Trio. De melodie en de teksten van beide nummers waren weinig verheffend, ik
citeer uit mijn hoofd enkele regels van de songs. Uit de eerste:
Ploem, ploem, zo gaan de gitaren
Ploem, ploem, ploem, zo slaat de trom,
máááár jij kijkt naar mij niet om.

Uit de tweede:
Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien,
wie heeft hem ergens gevonden misschien?

Met een zeker geloof in de onbetwistbaarheid van deze stelling zou ik juist willen
zeggen dat de kwaliteit van Nederlandstalige en uit Nederland afkomstige popmuziek
in het algemeen sedert
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het begin van de jaren zeventig in kwaliteit meer en meer is gaan toenemen.
Ondertussen geloof ik niet dat moderne stromingen als de discosound, de in België
uitgevonden new beat en de nogal gedrogeerde acid rock in een verre toekomst zullen
beklijven, maar geldt dat nu al niet voor popmuziek die nauwelijks twintig jaar
geleden razend populair was? Wie draait er immers nog psychedelic beatmusic? Toch
werd de psychedelische elpee van de Rolling Stones Their satanic majesties request
indertijd in menig hasjhol veel gedraaid en geprezen.
Ondanks het bovenstaande meen ik dat een muziekgolf als die van de disco haar
verdiensten heeft. Zij zal zeker haar sporen nalaten op toekomstige cd's en hetzelfde
gaat op voor de reggae, een genre dat weliswaar iets te veel is toegepast door te
middelmatige groepen, maar zij heeft de popmuziek zeker een stuk van een nieuwe
weg gewezen. Helaas - en daar gaat dit hoofdstuk over - geldt dat niet voor
Nederlandse discjockeys op televisie. Voor de volledigheid: waar ik in het buitenland
popprogramma's op televisie heb gezien, moest ik constateren dat het in den vreemde
nagenoeg nergens beter was. Dat de oppervlakkigheid in de poppresentatie een
internationaal fenomeen is, werd enige tijd terug bewezen door (echtgenoot van
Oudere Dame en ex-Star Sister Patricia Paay) Adam Curry wiens leeghoofdigheid
zelfs internationale erkenning kreeg: hij verhuisde in 1987 als poppresentator van
een Nederlandse zendgemachtigde naar het toonaangevende, Amerikaanse
poptelevisiekanaal MTV.
Bij mijn weten bestaat er geen cursus of opleiding in de popgeschiedenis. Je kunt
in Nederland van alles leren: stervensbegeleiding, zwakzinnig sociaal-academisch
zwammen en Japanse bloemschikkunst, maar enige kennis over de meest invloedrijke
en meest verspreide muzieksoort, de pop, kun je nergens verwerven. Je mag
tegenwoordig op televisie popprogramma's presenteren als je een leuk hoofd hebt.
Dat veel poppresentatoren dat, naar mijn smaak, ook niet hebben, is naar mijn mening
géén kwestie van smaak.
We leven met zijn allen in een sterk door muziek bepaalde wereld en daarvan
maakt de pop een belangrijk deel uit. Pop-
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muziek hoort per definitie bij het universum van seks, drugs and rock & roll. Zij is
voor een voornaam gedeelte efemeer, tijdelijk en van voorbijgaande aard, maar
natuurlijk is er ook sprake van een soort klassieke pop. Zo zijn de nummers van
Chuck Berry, van de Beatles (hoe ik daar persoonlijk ook over moge denken!), van
Elvis, van Buddy Holly et cetera in zekere zin al klassiek. Hun klassiekheid wordt
vaak aangetoond door coverversies. En soms nog door meer zaken. In december
1988 stond Phil Collins op de hitparade met een coverversie van ‘A groovy kind of
love’, maar er was nog iets anders aan de hand: de entourage en sfeer van het filmische
gedeelte van de clip was regelrecht gepikt van een optreden van The Animals uit het
midden van de jaren zestig. In dezelfde setting, kleding, mimiek en bewegingen als
Collins anno 1988 zongen Eric Burdon en zijn Animals een kwarteeuw eerder hun
vertolking van het prachtlied ‘Baby let me take you home’. De verwijzing naar The
Animals van Collins zag er prachtig en ingenieus uit, maar geen poppresentator heeft
het gezien.
Er zijn natuurlijk zaken die niet opgemerkt behoeven te worden. Zo lijkt het mij
nutteloos over Lee Towers aan te kondigen dat hij met veel vallen en een beetje
opstaan een slechte Sinatraact probeert te maken. Het lijkt mij ook zinloos om te
zeggen dat allerlei omhooggevallen playback- en soundmix-sterren Elvis proberen
na te doen. Deze ‘sterren’ (die overigens een interessant nieuw aspect aan de
popmuziek hebben toegevoegd: de eindeloze recycling) bestaan bij gratie van de
bloedeloze imitatie.
Opgeluxte coverversies met een beetje eigen geluid zijn heel wat anders. Daarvan
gaf Phil Collins enige jaren geleden een fantastisch en uiterst creatief voorbeeld met
zijn versie van ‘You can't hurry love’ dat veel eerder door de Supremes de hemel in
was gezongen. Collins gaf met zijn clip en vertoning het nummer een nieuw jasje en
een nieuwe lading en daarmee kan het gerekend worden tot een herschapen kunstwerk
dat zelf ook weer een kunstwerk is geworden.
Menigeen zal misschien verschrikt opschieten, maar ik vind John Lennon's rock
and roll-pastiches-elpee Rock 'n' roll (1975)
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een schitterend voorbeeld van wat je kunt doen met fifties- en vroege sixties-songs.
Op deze langspeler gaf Lennon, met heel veel metalerig keldergeluid, prachtige
interpretaties van Gene Vincent's ‘Be bop-a-lula’, Chuck Berry's ‘Sweet little sixteen’
en Little Richard's ‘Slippin' and slidin'’. Aan zulke herinterpretaties is niets mis; het
was reeds in de klassieke muziek gemeengoed. Een vraagstuk wat - doorgedacht nog interessanter is, kan de invloed van de klassieke muziek op de pop worden
genoemd; een fenomeen dat bij televisiepresentatoren al helemaal niet bekend lijkt
te zijn.
Steve Smith geeft in zijn Bits and pieces: the Penguin book of rock and pop facts
and trivia (1988) in het hoofdstukje ‘Classical gas’ aardige voorbeelden. Het enige
wat indertijd enigszins algemeen bekend werd, was het feit dat ‘A whiter shade of
pale’ van Procol Harum qua melodie gebaseerd was op een stukje strijkmuziek van
J.S. Bach, maar wie is of was ervan op de hoogte dat ‘Past present and future’ van
de Shangri-las gebaseerd was op Maanlicht Sonate van Beethoven? En wie wist, en
ik citeer, dat ‘Elvis Presley's “Tonight's allright for love” is based on Strauss' “Tales
from the Vienna Woods”’ en dat Donna Summer's ‘Could it be magic’ teruggaat op
een prelude van Chopin in c? Het lijstje van Smith is vermakelijk, maar bij lange na
niet volledig. Het kan deze Britse popgeleerde echter niet kwalijk genomen worden
dat hij niet het muzikaal verschijnen van Ravel's ‘Bolero’ in de uitgedijde ‘Bring it
on home’-versie (1966) van de Nederlandse beatgroep Q 65 signaleerde.
***
Op 5 april 1978 publiceerde ik in Muziekkrant Oor een stukje met de titel ‘De
herdershond van Hitler’ (de lievelings-herdershond van Hitler droeg óók de naam
‘Blondie’). Het ging over de groep Blondie, aangevoerd door Deborah Harry, die
aan het einde van de jaren zeventig reuze populair was en toentertijd hoge ogen
gooide met ‘Denis’, een song die bijna iedereen toen voor origineel hield. Ik kende
het liedje echter, ik citeer mezelf enigszins
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vrij uit het muziekblad: ‘Randy & the Rainbows (die eerder The Dialtones heetten)
hadden met “Denise” - het werd toen door heren gezongen, en omdat die natuurlijk
over een meisje jammerden, zongen en schreven zij de meisjesvariant van de naam
(met twee e's) - in de zomer van 1963 een hit. De vader van één der leden van Randy
& the Rainbows wist indertijd wel een aardige tekstschrijver: Neil Levenson. Deze
leverde het nummer “Denise” in, dat op 17 augustus 1963 in Amerika op “Billboard's”
binnenkwam. Het bleef vijf weken op deze hitladder staan en haalde nummer 10 als
hoogste notering.’
Ik geloof dat het stukje in Muziekkrant Oor het laatste van mijn hand was dat zich
met een klein rock and roll-muziekhistorisch probleem bezighield. Want al gauw
ervoer ik dat de oppervlakkige bladen- en televisiewereld van de popmuziek
nauwelijks geïnteresseerd is in haar roots. Het is toch verbazend dat ik bij voorbeeld
in 1988 talloze malen ervoer dat men alle songs die toen op de hitladders prijkten
voor nieuw en origineel hield, terwijl, om een voorbeeld te noemen, het oeuvre van
Kylie Minogue - het iele Australische soapsterretje en zangeresje - uitsluitend bestond
uit covers en, wat zwaarder woog: uit ongeïnspireerde, vlakke covers!
***
Voor mijn televisieprogramma De wereld van Boudewijn Büch (aflevering van 18
december 1988) interviewde ik in een Haags jeugdhonk de (voormalige) drummer
Cor van der Beek van Nederlands beroemdste rockformatie uit de jaren zestig
Shocking Blue. Cor antwoordde op mijn vraag waarom de meest nationaal en
internationaal gecoverde song van Nederlandse bodem, Robbie van Leeuwen's
compositie ‘Venus’, het zo goed heeft gedaan en nog steeds doet (men denke aan de
Bananarama-versie uit 1986): ‘Het intro is misschien wel origineel, maar de
gitaarloopjes uit de rest van het nummer zijn regelrecht van de Beatles gepikt.’ Ik
had mij dat nooit gerealiseerd en ik kon Cor pas gelijk geven tijdens de laatste dagen
van 1988 toen ik mij inderdaad met Cor's
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opinie, na allerlei muziekvergelijkende luistersessies, kon verenigen.
Cor van der Beek's uitspraak slaat vooral op de manier van gitaarbehandeling.
Maar er zou alleen al een boek te schrijven zijn over gepikte drumaccenten: Ringo
Starr's drumtechniek is een zuivere pastiche van de drumtechniek die in het midden
van de jaren vijftig in de Amerikaanse rock and roll te horen viel, het slagwerk van
Rolling Stones' percussionist Charlie Watts leunt zwaar op dat van eerdere
blues-drummers, enzovoorts.
Maar men kan natuurlijk nog verder teruggaan in de rockmuziek: proto-symfonische
rock and roll-nummers uit het begin van de jaren zestig, zoals ‘The actress’ en ‘(They
call you) Gigolette’ - obscuur materiaal geworden, maar in al hun schoonheid onder
andere te vinden op het album The Monumental Roy Orbison (1975)- laten duidelijk
horen dat deze Orbison/Melson-composities gebaseerd waren op melodie- en
orkestratielijnen die standaard waren in de negentiende-eeuwse Italiaanse opera.
Mensen die de popmuziek serieus nemen - en die zijn er gelukkig voldoende weten natuurlijk dat aan het begin van de jaren vijftig dit genre niet uit de lucht kwam
vallen. Ook rockmuziek en haar latere varianten waren schatplichtig aan eerdere
genres en indien men iets over de huidige stand van zaken in de moderne
muziekwereld zou kunnen zeggen, dan is het dat popmuziek tegenwoordig voor het
allergrootste gedeelte bestaat uit coverversies van dikwijls stokoude nummers die
op hun beurt niet zelden covers waren van nòg oudere songs.
Daarnaast verwijst de ‘orkestratie’, de behandeling van de instrumenten et cetera
dikwijls terug naar beatgroepen die in de jaren zestig actief waren. Een voorbeeld
daarvan is het typische, joelende orgelgeluid van de toetsenman van de Animals,
Alan Price, dat bijna een vast kenmerk geworden is op plaatopnamen uit de jaren
tachtig. Maar zelfs de disco-drumcomputer is een afgeleide. De strakke drumlijn die
heden ten dage zo goed kan worden weergegeven met elektronika werd met de hand
ontwikkeld door onder andere de slagwerkers waar Carl Perkins, de schrijver van
‘Blue suede shoes’, tussen 1956 en 1965 gebruik van maakte!
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Ik heb geenszins het verlangen dat de poppresentatie ontaardt in een soort van
klassieke muziek-kritiek en haar wijdlopige geleerdheid of lyrische platitudes
overneemt. Maar de popmuziek verdient het wel om in een historische context te
worden geplaatst. Kijkend naar popprogramma's op de achttien televisiekanalen
waarover ik kan beschikken, heb ik eigenlijk niet meer aan geschiedkundige informatie
gehoord dan dat Salt 'n' Peppa's hitladdergevoelige liedje ‘Twist and shout!’
(genoteerd in november/december 1988) een cover van een Beatles-song was.
Over andere zangers en zangeressen werd niet veel meer verteld dan het volgende:
Kylie Minogue is inderdaad erg klein, de zanger van een negerduo heeft natuurlijk
geen èchte blauwe ogen omdat negers nooit blauwe ogen hebben, Phil Collins woont
naar zijn zin op het platteland, Tom Jones blijft ondanks zijn vergevorderde leeftijd
behoorlijk sexy, Roy Orbison liet een vermogen van veertig miljoen gulden na en
Sam Brown heeft eigenlijk niet zo'n waardering voor haar eigen, sentimentele liedje
‘(You better) Stop!’ waar ze desondanks toch vreselijk veel succes mee heeft.
Popmuziek verdient een beter lot dan het onderwerp te zijn van roddel, domme
praat en gepresenteerd te worden door knappe, maar loos pratende jongens- en
meisjeshoofdjes.
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III You can judge a book by it's cover
Op zoek naar de bronnen
De klassieke-muziekliefhebber wordt natuurlijk verwend met de literatuur
(bibliografie, discografie, biografie en deelstudies) die er voorhanden is over en van
zijn (favoriete) toondichter. Om een voorbeeld te nemen. De Bach-genieter kan
beschikken over het 747 bladzijden dikke Thematisch-systematisches Verzeichnis
der Werke Joh. Seb. Bachs (Wiesbaden 1973, 5. unveränderte Auflage), over Bach's
orkestrale genie C.S. Terry's Bach's orchestra (London etc. 1972, repr.) en over
Bach's religieuze cantates wordt hij buitengewoon deskundig ingelicht door Alec
Robertson's The church cantatas of J.S. Bach (London 1972). Er bestaan tenminste
tien diepgravende Bach-bibliografieën en met Mozart is het al niet anders.
De al meer dan een eeuw toonaangevende oeuvrecatalogus van W.A. Mozart is
die van L. Ritter von Köchel (de zogeheten ‘Köchel-Verzeichnis’; talloze malen
herzien, laatstelijk door Franz Giegling, Wiesbaden 1983, achtste druk) en voorts
zijn er talrijke Mozart-bibliografieën en -jaarboeken voorhanden (zie voor een eerste
overzicht: [red. Jos van Leeuwen] Mozart, Haarlem 1986, p. 180-182). Het
verrukkelijke optreden van componisten-jaarboeken, vooral in Duitsland, moet de
popmuziek helaas ontberen. De ‘klassieke’ muziek van na 1945 moet zich helaas
wel meer ontzeggen. Haar ontbreekt nog steeds een volwassen literatuur.
Zonder enige twijfel is de grootste hoeveelheid publikaties in de popschriftuur
gewijd aan de Beatles, ik wil deze echter onbeschreven laten passeren. Kenners zullen
hun weg naar deze literatuur wel weten te vinden.
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Verder bestaat er een buitengewoon omvangrijke fanclub-literatuur. Het vervelende
hiervan is echter haar onbereikbaarheid. In het geval van Elvis en de Everly Brothers
- bij voorbeeld - bestaat er een hoeveelheid tijdschriftafleveringen die zowel van
inhoud als omvang overtuigend en wetenschappelijk verantwoord is. Indien wij
echter Chuck Berry beschouwen dan valt er een onbegrijpelijke publicitaire armoede
op. Afgezien van de fanclubpublikaties bestaat er slechts één enigszins
wetenschappelijk-verantwoorde publikatie. Zij verscheen in de Rock & Roll Reference
[and] Remembrances Series van Pierian Press te Ann Arbor Mi. Dit standaardwerk
kan als volgt beschreven worden:
Howard A. DeWitt, Chuck Berry. Rock 'n' roll music (with research assistance
and discography by Morten Reff), Ann Arbor Mi. 1985, second edition.
Op pagina 275 schrijft Reff: ‘The only other book devoted entirely to Chuck Berry
is Krista Reese, Chuck Berry: mr. rock n [moet zijn: 'n B.B.] roll, New York [en
London] 1982.’ Dit boek is bepaald armoedig, bevat geen bibliografie en een uitermate
onvoldoende discografie. Na 1985 verschenen er, vooral tussen 1986 en 1988 toen
Chuck's zestigste verjaardag (18 oktober 1926) door middel van een film en de
daarbijbehorende muziek Hail! Hail! Rock 'n' roll wereldwijd gevierd werd, weliswaar
enkele geschriften maar geen daarvan leverde een wezenlijke bijdrage tot de
‘chuckologie’. Een uitzondering moet gemaakt worden voor Berry's memoires The
autobiography (London/Boston 1987) dat een redelijk betrouwbare discografie bevat.
Ongeslagen is vooralsnog het genoemde werk van DeWitt. De bibliografie (p.
275-280) over Berry zelf is echter zeer rommelig, onvolledig en omvat slechts
tweeëneenhalve bladzijde. Over de zeer omvangrijke discografie van De Witt/Reff
wil ik daarentegen geenszins klagen.
Bestaat er überhaupt een algemene popbibliografie in gedrukte vorm? Mij zijn de
afgelopen jaren slechts twee boeken bekend geworden. Ik wil deze, voorzien van
een kort commentaar, opsommen:
Ed Hanel (comp.), The essential guide to rock books, London etc. 1983.
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Dit boekje omvat vijfennegentig bladzijden en is aardig volledig als het om belangrijke
groepen gaat, maar laat het geheel afweten als het om (ogenschijnlijk) minder
belangrijke acts uit de jaren vijftig gaat. Het oogt als een uitgeversfolder, maar het
commentaar is betrouwbaar.
Frank Hoffmann, The literature of rock, 1954-1978, Metuchen N.J. and London 1981
Dit bij The Scarecrow Press, Inc. verschenen werk oogt als een geleerdenwerk,
maar is in wezen een hutjemutje. De auteur somt onbereikbare krante- of
tijdschriftartikelen op, maar noemt in het geval van de Rolling Stones slechts één
boekpublikatie (Our own story by the Rolling Stones, 1964 [later verschenen nog
drie edities: twee in 1965 en één in 1970]) die van historisch belang is en voorts
curieus genoemd kan worden, maar volstrekt ongedaan wordt gemaakt door tientallen,
latere boeken over de Stones. De Rolling Stones hebben het genoegen mogen smaken
om in latere jaren beter gebibliografeerd te worden. Allereerst wil ik een regelrecht
ridicuul en nagenoeg nutteloos werk opvoeren:
Jessica Holman, Whitehead MacPhail (comp. and ed.), Yesterday's papers. The
Rolling Stones in print 1963-1984, Ann Arbor Mi. 1986
Dit eveneens bij de Pierian Press verschenen deel werd samengesteld door iemand
die willekeurige klappers opsloeg van Amerikaanse kranten en tijdschriften - die bij
toeval voorhanden waren - en af en toe erin slaagde een Europees (soms zelfs
Nederlands) artikeltje te traceren. De gebruikswaarde en de systematiek van dit
onzinnige werk kunnen op nul worden gesteld. (Over dit boek en het volgende liet
ik mij eerder uitvoeriger in Het Parool [‘“Paint it, black” moet zonder komma!’, 3
augustus 1987] uit.)
Felix Aeppli, Heart of stone. The definitive Rolling Stones discography, 1962-1983,
Ann Arbor Mi. 1985.
Dit, ook bij de Pierian Press verschenen, uitputtende werk is
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als discografie onovertroffen. De bibliografie (‘Memory motel, sources’, p. 471-472)
is beknopt; Aeppli verwijst in zijn studie (ten onrechte naar mijn smaak) naar
MacPhail's bibliografie. Zoals boven betoogd, heeft deze geen enkele
(gebruiks)waarde. De boekbibliografie van MacPhail (p. 1-3) is weliswaar niet erg
onvolledig, maar blijkt na controle weinig precies te zijn. Een voorbeeld. MacPhail
voert het interessante boekje van Tim Hewat (ed.) Rolling Stones File (London 1967
[is juist, maar het jaartal wordt nergens vermeld]) op. Het handelt over het drugsproces
datin 1967 tegen Mick Jagger en Keith Richards werd gevoerd en is geschreven als
een pastiche op The trials of Oscar Wilde. Mac-Phail beweert dat deze ‘file’ een
‘extensive bibliography’ bevat. Dat is onjuist. Het boek bevat in het geheel geen
bibliografie. Of MacPhail moet de talloze krantecitaten bedoelen.
De discografie van Aeppli zal waarschijnlijk, voor het tijdperk waarover hij geldend
is, ongeslagen blijven, maar een veel beknoptere van ene ‘Miles’ (meer wordt als
auteursnaam niet gegeven) voldoet in veel gevallen uitstekend. Haar omschrijving
luidt:
Miles (comp.), The Rolling Stones. An illustrated discography, London etc. 1980.
Een werk dat verrukkelijke vondsten heeft, handig in het gebruik is en onverwachte
bibliografische inzichten geeft, is een ‘Rolling Stones-encyclopedie’:
Sue Weiner and Lisa Howard, The Rolling Stones A to Z, New York 1983.
Weiner en Howard geven, met commentaar, publikaties waarvan er enkele obscuur
tot totaal onvindbaar zijn geworden. Een lijstje: David Dalton (ed.), The Rolling
Stones (artikelen uit het periodiek Rolling Stone over de Stones, verschenen in
Amerika en Engeland in 1975).
Rolling Stone (magazine) (de Britse editie waarvan Mick Jagger aandeelhouder
was, de Engelse editie van Rolling Stone hield op te bestaan in november 1969).
The Rolling Stones monthly book (een fanboek dat indertijd
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met regelmaat verscheen en geheel aan de Stones gewijd was; tussen juni 1964 en
november 1966 verschenen er dertig afleveringen die uitermate zeldzaam zijn
geworden).
Slechts weinigen zullen van het zojuist genoemde periodiek alle afleveringen
bezitten. Velen zullen het moeten doen met een afbeelding van alle covers. Deze is
te vinden in: Roy Carr (Ned. bewerking Pim Oets) The Rolling Stones. Het volledige
platenverhaal (Amsterdam z.j. [1976]) op bladzijde 26.
Tot slot aangaande de Stones-bibliografie - dat ik zoveel aandacht wijdt aan deze
groep komt voornamelijk omdat de biblio-, bio-, bibliodisco- en discografie van deze
groep zo interessant, veelzijdig en verstrooid is - wijs ik op de veronachtzaming van
‘glasnost-publikaties’. Meer en meer verschijnen er in Oosteuropese landen autochtone
geschriften over westerse groepen. Een voorbeeld:
[Autorenkollektiv] Arno Böttger [usw.], Die Rolling Stones. Musik und Geschäft,
Leipzig/Dresden 1986, 2. Auflage.
Door de opmars van de compactdisc verdwijnt in een snel tempo de informatie die
vroeger bij een elpee, of bij elpee-cassettes, werd geleverd. (Bij sommige
compactdisc(sets) ziet men de laatste tijd echter een toename aan gedrukte
verantwoording.) In de popbibliografie wordt er nauwelijks aandacht besteed aan
talloze ‘booklets’ en ‘sleeve-texts’ die echter vaak onvervangbare gegevens
opsommen. Zes voorbeelden betreffende de rock and roll-area:
* Chris Gardner: vijf sleeve-texts bij: Bill Haley, Rockin' rollin', MCA Records/Bear
Family Records, Bremen (BRD) 1981.
* Rainer Mangels: booklet bij: Buddy Holly, The complete Buddy Holly story,
MCA Coral/Telefunken-Decca, Hamburg (BRD), 1973.
* John Beecher & Malcolm Jones (comp. and ann.): booklet en zes sleeve-texts
bij: The [op de cassette uitsluitend vermelde: complete] Buddy Holly story, MCA
Coral, [London] 1979 (nota bene: teksten en muziek verre te prefereren boven
de eerder opgevoerde ‘complete Buddy Holly’).
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* Martin Hawkins, Cliff White and Colin Escott [e.a.]: booklet en twaalf
sleeve-texts bij: Jerry Lee Lewis. The Sun years, Sun International Corp.
(Nashville, Tennessee)/Charly Records Ltd., London, n.p. n.y. [1982].
* Colin Escott and Martin Hawkins, with a lot of help from Hank Davis: booklet
bij: Carl Perkins. The Sun years, Charly Records Limited, London [1982].
* Roger Nunn, with Steve Aynsley [e.a.]: booklet en tien sleeve-texts bij: Gene
Vincent & his Blue Caps: The Capitol years. EMI Records/Charly Records,
London 1987.
De informatie die bijgeleverd wordt in de honderden, misschien wel duizenden, Elvis
Presley-elpeeverzamelingen heeft op zich al weer geleid tot een discobibliografie,
of - reversief - bibliodiscografie, van ongekende omvang. De bibliografie van Elvis
Presley en zijn goddelijke muziek is - en nu is de keuze ronduit voor de vaak en zeer
beperkt - bezwaard met rariteiten als:
Lee Cotten, All shook up. Elvis day-by-day, 1954-1977, Ann Arbor Mi. 1985. Dit
boek bevat een schat aan biografische, bibliografische en discografische informatie.
Lee Cotten and Howard A. DeWitt, Jailhouse rock. The bootleg records of Elvis
Presley 1970-1983, Ann Arbor Mi. 1983. Een uitputtende discografie (367
bladzijden!) omtrent illegale Elvis-platen. (De laatste twee titels verschenen bij de
eerder genoemde, en veelgeprezen, Pierian Press).
John Townson, Gordon Minto and George Richardson, Elvis-UK. The ultimate
guide to Elvis Presley's British record releases 1956-1986, Poole [U.K., etc.] 1987.
Een werk van ongekende discografische en studieuze klasse; een omvangrijk boek
van 565 pagina's.
[Jerry] Osborne & [Bruce] Hamilton, Presleyana price guide [eventuele varianttitel:
Original record collectors price guide. 1st edition. Presleyana], Chicago Ill. 1980,
first ed., second printing. Een opzoekboek van grote absurditeit.
Er zijn natuurlijk ook ‘gewone’ Elvis-publikaties voorhanden zoals:
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Martin Hawkins & Colin Escott, Elvis Presley. The illustrated discography, London
etc. 1981. Voor de eenvoudigen: een basale, maar uiterst grofgeestige discografie.
Een exotisch, maar dikwijls uit de brand helpend, lexicon is:
Fred L. Worth and Steve D. Tamerus, All about Elvis (‘The King of rock and roll
from A to Z’), Toronto etc. 1981; in 1988 verscheen een sterk gewijzigde en
uitgebreide, nieuwe editie.
All about Elvis geeft niet alleen honderden bibliografische ingangen, maar ook,
ogenschijnlijk zinloze, antwoorden op vragen als: ‘Hoe heette Elvis' eerste hondje?’
Dit compendium is een meesterstuk van trivialism. Hetzelfde geldt ook voor het
rock- en popreisboek van een erkende rock/pop-kenner:
Marcus Gray London's rock landmarks. The A-Z guide to London's rock geography,
London etc. 1985.
Dit is de eerste publikatie die zich, bij mijn weten, bezighoudt met het ‘rockse
landschap’, in navolging van boeken die in de negentiende eeuw begonnen te
verschijnen en zich onledig hielden met ‘het literaire landschap’. Een studie over de
popmusicogeografische aspecten van Den Haag of Amsterdam is, helaas, nog niet
gepleegd, laat staan verschenen. Dat is jammer, want als promotor en warm aanbeveler
van het Pop Archief Nederland (PAN)-een organisatie die op 1 maart 1988 werd
opgericht in de hoofdstedelijke poptempel Paradiso, maar die in 1989 door een
ideologische ruzie uit elkaar viel en in 1990 gelukkig werd voortgezet door het
Poparchief Nederland (PN)-ben ik een hijgend voorstander van de papieren
inventarisatie van het Nederpopse cultuurgoed. Deze bijdrage wil er een stimulans
toe zijn. Daarom draag ik dit hoofdstuk op aan mijn Nederlandse vrienden die
poparchivaris zijn of willen worden.
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