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One, Two, Three O’clock...
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Talkin’ ’bout my generation

Je gaat meer het grotere geheel zien. In die jaren was je zo intensief bezig 
je identiteit te vormen dat er weinig ruimte was voor afwijkende ideeën. 
Hield je van Q65, dan waarschijnlijk niet van de Cats. Fan van Adamo, 
dan was Ferre Grignard ver van je bed. Zoals er vrijwel onoverbrugbare 
scheidslijnen liepen tussen Elvis en Cliff, tussen Beatles en Stones, zo was 
heel de jeugd in ontelbare kampen en subkampjes verdeeld, al naar gelang 
muzikale smaak en interesse, rib- of spijkerpak, Puch of Kreidler. Ach, wat 
luisterde het nauw allemaal.
Het voortschrijden der jaren heeft ons milder gestemd ten aanzien van de 
smaak van onze generatiegenoten. We zijn samengevloeid tot een generatie 
met een collectief geheugen en een universele smaak. 
Je hoort jezelf vrolijk meefluiten met hits die je toen geen blik waardig 
keurde, en gaat nu naar het theater voor een artiest van wie je vroeger geen 
elpee zou hebben aangeschaft. De muziek van die vormende jaren vijftig 
en zestig is één lied geworden. Het lied van onze 
jeugd.
 Na de oorlog werden voor het eerst ge-
neraties geboren die een echte jeugd 
hadden. Vroeger ging je na de la-
gere school werken, flink sparen 
en dan zo snel mogelijk trou-
wen en kinderen. Jeugdcul-
tuur? Nooit van gehoord.
Wij maakten deel uit van de 
eerste zorgeloze jeugd die 
zichzelf mocht zijn, voorbe-
reid in de Fifties, Made in the 
Sixties. Geen kind, geen vol-
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...Four O’clock Rock
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wassene, maar een nieuwe levensvorm: teenager, nozem, vetkuif, langha-
rig tuig, scholier, student, jongen, meisje, hippie. Wild, wereldbestormend 
jong volk, dat allemaal hetzelfde wil. Vrijheid, blijheid en lekkere muziek.
We voorzagen onze jeugd van een soundtrack via (transistor)radio, televi-
sie, en de singletjes en elpees die je thuis altijd harder draaide dan je ouders 
hebben konden. Uitgaan betekende steeds vaker naar een bandje kijken in 
een zaaltje, café, patronaat, school of concertzaal. 
We werden fan en spaarden foto’s en gebruiksvoorwerpen met de afbeel-
dingen van onze favorieten, lazen alles over ze in Tuney Tunes, Muziek 
Expres, Popfoto, Hitweek of een van de tientallen andere muziek- en fan-
clubbladen. 
De muziek van de jaren vijftig en zestig is voor wie wil nog elke dag te ho-
ren op radio, tv of internet.
Maar het verhaal van de muziek is veelomvattender. De muziek was nieuw 
en vernieuwend en inspireerde Nederland terwijl het zichzelf opnieuw uit-
vond. Het was met recht een muziekcultuur. In dit boek tonen we – met 
grote dank aan Museum RockArt – de fysieke kant van de cultuur; de 
neerslag van de muziek in de materiële wereld van gouden platen, origi-
nele gitaren, gerestaureerde drumkits tot asbakken, porseleinen beeldjes 
en prachtige portretfoto’s.
Als bij het horen van een lied uit die tijd spontaan herinneringen opborre-
len, dan geeft het muzikale tijdsbeeld in dit boek de aanvullende inspiratie 
voor een onvervalste trip down Memory Lane.

Wij wensen u veel kijk-, lees- en luisterplezier,
Jack Botermans en Wim van Grinsven 

Hofner-gitaar van de 
Crazy Rockers begin 
 jaren ’60.
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Lopende kopregel
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Whole Lotta Shakin’ Goin’ On
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Het eerste nummer van 
Tuney Tunes verscheen 
in 1942, na de bevrij-
ding (‘Bevat de teksten 
der laatste Dance-
Songs’) en in de jaren 
vijftig bleef het een van 
de belangrijkste mu-
ziekbladen. Doris Day 
op de voorpagina, dat 
is alleen al het kwartje 
waard. Mooi die hitlijs-
ten, en veel songtek-
sten. Bijvoorbeeld van 
Why Can’t You Behave 
van Ella Fitzgerald. Of 
The Three Tons Of Joy 
die zich zorgen maken: 
Ma He’s Making Eyes At 
Me. He found his thrill, 
waarschijnlijk.

Nieuwe indrukken

‘...en om mij heen/grootse dronkenschap/van de bevrijding:/het 
 water was whisky geworden.’ Remco Camperts beroemde gedicht 
‘Niet te geloven’ roept een onweerstaanbaar beeld op van de aan-
slag op goede manieren en opvoeding die de bevrijding van 1945 

 betekende. Daar hoorde natuurlijk duivelse muziek bij en die werd en 
gros geleverd door donkere Amerikanen die de boel opzweepten met 

losgeslagen jazz en blues.
Met het komen en gaan van militairen – jongens vaak nog – kwam 

de internationale uitwisseling van populaire cultuur en muziek – met 
Amerika als grootste verdeelcentrum – snel op gang. Elke dag deden 

we weer nieuwe indrukken op. 
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Get ready
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Voor de goedkopere gedrukte zwart-witfotokaarten ze verdron-
gen, gaven artiesten massa’s echte foto’s weg. Of ze werden via het 
 management verspreid. Het was het pre rock-’n-rolltijdperk toen 

 muzikanten nog ideale schoonzoons waren. 
Toch zat er verandering in de lucht. Ook op eigen bodem begonnen 
we vreemde muziek te maken. Via American Forces Network kwam 
de nieuwste Amerikaanse muziek vrijwel zonder vertraging binnen. 
We waren rijp voor wat komen ging. Aanvankelijk nog in de vorm 

van 78-toerenplaten. Pas eind jaren ’50 veroverde de 45-toeren single 
(en ep) de draaitafel. 

10

Amerika was overvloed. 
Ook in muzikaal talent. 
In elk genre blonken 
ze uit, en voortdurend 
vonden ze zelf gewoon 
weer nieuwe uit. Alles 
liep door elkaar. Grace 
Kelly speelde met Louis 
Armstrong. Buddy Hol-
ly stapte met The Big 
Bopper en Ritchie Va-
lens in het vliegtuig. Sa-
men stortten ze neer en 
dat heette al snel: ‘The 
Day the Music Died’. 
Terwijl de muziek in feite 
volop geboren werd. 
All American Pat Boone 
scoorde hit na hit, Guy 
Mitchell lukte dat min-
der goed.
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En nu zelf
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Vanuit de heup

1313

The King of  Rock-’n-Roll

Elvis Presley
Hoe word je The King? Hoe kon Elvis zo groot worden dat hem 

op het laatst niets meer paste? Hij was geen bijzonder kind, 
maar een sensatie sinds hij als negentienjarige halverwege  de 
jaren ’50 voor het eerst op de lokale radio te horen was met 
All Right Mama. Hij gaf zwarte muziek een blank gezicht en 
alle muzikanten na hem een nieuwe manier van bewegen en 

 lichaamsbeleving. 
Elvis was populair bij beide geslachten; opstandige  nozems 

konden zich net zo makkelijk met hem identificeren als 
 smachtende meisjes van veertien. Daarvoor had hij in zijn be-

ginjaren meer dan genoeg aan een magnetiserende oogopslag, 
soepele heupen en een zwartleren jasje met opstaande kraag. 
Met het aanbreken van de sixties verschoof Elvis’ repertoire 

meer en meer naar ballads, wist hij een ouder publiek voor zich 
te winnen en groeide zijn garderobe langzaam maar zeker over 

the top. 
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Elvis has left the building
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Met rond de 150 hits 
was Elvis een van de 
succesvolste arties-
ten die de wereld heeft 
gekend. Hij is ook 
de artiest van wie de 
grootste hoeveelheid 
merchandising op de 
markt is gebracht. Tot 
de dag van vandaag 

trekt Grace-
land, het ‘man-
sion’ dat hij in 
1957 kocht en 
waar hij sindsdien 
woonde, drommen fans 
en nieuwsgierigen. En 
een knappe jongen die 
er wegkomt zonder 
souvenir.
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