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De uitgekiende

nonchalancevan
Buddy Holly
MARTIN BRIL m Het verhaal van Buddy Holly is lhet verhaal van slechte tining. De

arme Buddy vas namelijk cn schat, en zo'n bcetje alle deskundigen zijn het er over
cens dat de wereld van u er anders uit had gezien als hij nog hadgeleefd. Over hoe

hị dedriečntwintig jaar van zijn leven- Holly stierf in 1959 –heeftdoorgebracht
weten ve u bỷna alles, dankzij tveebiogra ečn die net zỷnverschenen. En zýn
muziek is er nog steeds: een handjevol liedjes die per stuk nog geen drie minuten

duren. Sommige zjn iet te harden, demeeste, van cenwonderschone eleganti,
kennen Ue van buiten.
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Igemeen geldt het jaar 1956 als bct ioar

A

waarin rock-cn-roll doorbrak. Minder bekend is dat in 1957 het fenomeen alwecr op
zijn retour was, Het cinde bcgon in maart
van dat jaar in New York, The Big Beat
Tour was cen rcizend circus onder leiding
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y Alan rced, de man dic zich-
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eTOCK-Cn-roll
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Rock-en-roll was in die dapen vaudeville. De nerfomers

volgden clkaar in cen razend tempo op, het gchecl werd aan
clkaar gepraat door cen ceremoniemeester, Precd natuurlijk,

Onder: Buddy Holly en The Crickets

en cabaretiers, danseressen en goochelnummers vulden de
schaarse lege momenten (noodzakelijk om de klanten naar
de biertent te drijven). The Big Beat Tour zou Chuck Berry
Jerry Lee Lewis, Buddy Holly en The Crickets, Screaming

Jay Hawkins, The Diamonds, Frankie Lymons, Litle Richard en cen keur aan tweederangs zangers langs vierenveertig steden voeren. Het moest een spraakmakend evene-

ment worden.
Dat werd het, maar niet op de manier die Freed voor ogen
stond. Spraakmakend was het gevecht om wie de belangrijkste plaats op de af ches zou innemen. Chuck Berry en Jerry
Lee Lewis wilden allebei niet vóör de ander spelen, beiden
waren beter dan de ander. Dit probleem was onoplosbaar en
dus kreeg Berry de top billing op grond van het feit dat hij al
wat jaartjes langer meedraaide dan Jerry Lee Lewis, die nog
maar net kwam kijken. Maar Jerry Lee Lewis speelde die
avond als de duivel die hij zo graag wilde zijn. Halverwego
Great Balls of Fire' haalde hij een cola es benzine te voorschijn, en daarmee stak hij zijn vleugel in brand. Jerry Lewis
speelde ondertussen vrolijk verder en hield pas op toen zijn
kleding vlamvatte en anderen hem van het klavier wegrukten. In de coulissen stond Chuck Berry met verbazing toe te
kijken. Toen Lewis hem passeerde, schreeuwde hij de legendarische woorden: 'Beat thatnigger!

Hoe Berry die avond speelde is niet bekend. Maar The Big
Beat Tour die daama de Midwest (demogra sch een van de
belangrijkste regio's van Amerika) introk, ontmoette overal
tegenstand. Jerry Lee Lewis had het verbruid, zelfs bijna letterlijk: kort daarop zou hij in Engeland tegen de lanp lopen
als bigamist wicns bruid een derticnjarig nichtje was (de

bruidegomcu dact aat ze waar was).benvan deandere
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de show waar mogelijk. In het onberispelijke Boston braken
onlusten uit. Brandstichting, plunderingen, vechtpartijen,
het was iets wat het keurige Boston zijn jeugd nog nooit had
zien doen. (Later, bij de kwestie van het busing, via schoolbussen bevorderen van geîntegreerd onderwijs, zouden
blanke volwassenen voor een herhaling zorgen.)

De FBI raakte geinteresseerd en het duurde dus niet lang of
rock-en-roll was een communistisch complot om de morele
weerbaarheid van Amerika te ondermijnen. In het geheim
begonnen de mannen van J. Edgar Hoover de gangen van
Alan Freed na te gaan en het duurde niet lang vóór de man
raakte in een cornuptieschandaal dat zijn ondergang

betekende.

D

ominee Billy Graham begon ondertussen cen groot-

scheepse acủe tegen goddeloosheid van de jeugd. Een
van zijn cerste klantern was Little Richard die, op wonderbaarlijke wijze aangestoken door de lancering van de spoetnik, het Licht van Graham zag en zich terugtrok in cen
klooster om theologie te studeren. Met alle gevolgen van

dien.
The Big Beat Tour ontmoette inmiddels zoveel tegenstand
dat de meeste shows afgezegd moesten worden. Wat cen
triomftocht had moeten worden, werd een ontluistering.

Screaming Jay Hawkins, die dat jaar met I Put a Spell on
You' een hit had, was daarna gedoemd zijn carrière in stilte
voort te zetten en Chuck Berry's doorbraak naar de massamarkt van platen kopcnde kinderen van de blanke middenklassers zou nooit mcer echt lukken.
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netjes allemaal. Alsof jonge bankbedienden in de mode waKort daarop ging Elvis, onder belangstelling van de hele wereld, in dienst, als gewoon dienstplichtige. Eddie Cochran

(Summertime Blues) en Gene Vincent ('Bebobaloola ),
jongens die het vaandel van tegendrasdsheid en slechte
smaak hoog hadden kunnen houden, lieten het leven nog
vóór hun ster begon te stralen. In dit gezelschap is Buddy
Holly al bijna een vreemde cend. Toch hoorde hij erbij, in
1957 en 1958. Hij leeft alleen niet zo in onze verbeelding
Dankzij twee biogra cčn (Budty Holy, a Biopraply van Ellis
Ambum, Saint Martin's Press en Rae on, the Biograplty of

Buddy Holy van Bcatles-kenner Philip Norman, Simon &

eerste popster die een tragisch einde mocht beleven. Vôór
hem was er alleen James Dean dic zichzelf te pletter reed in
zijn zilveren Porsche, maar Dean kon niet zingen, al had hij
dat graag gewild. Bovendien verongelukte hij niet in een
vliegtuig. En niet in het gezelschap van anderen, laat staan

Ritchie (La Bamba) Valens of The Big Bopper (van wie
niets anders bekend is dan zijn indrukwekkende naam).
Dean was een verwend kreng die het leven niet aankon, Holly cen eenvoudige jongen uit Lubbock, Texas die het leven
nam zoals het kwam en er verder wel pap van lustte. Muziek
was zijn lust en zijn leven en veel verschil russen Beethoven,
Sinatra en Elvis was er wat hem betreft niet. Hij was broodmager en voorzien van enorme platvoeten en een beklemmend groot geslacht. Dit is geen publiciteitsverhaal, maar

door zowel Chuck Berry als Litle Richard bevestigd. Het
kwan ook wel goed uit: net als de zwarte muzikanten neukte hij na gedane arbeid met evenveel schaamteloze verve als
zij. De heren deden het dan ook in wedstrijdverband. Het
schiep een geweldige band.

aarnaast had Holly heel slechte ogen (geen verband)
maar dat leverde hem weer de ernstige hoornen bril op
die zijn handelsmerk zou worden, en die paradoxaal genoeg
zo haaks staat op de vrolijk hikkende muziek die hij maakte
en die door iedereen die het weten kan voor rock-en-roll

wordt versleten, maar die eigenlijk gewoon country is, hilIbillymuziek. Vandaar dat hikken.
Holly kwam uit de verkeerde hoek van Texas, de streek die
grenst aan het onherbergzame New Mexico. Het landschap
is kaal en wuivend, graan zover het oOg reikt en hier en

daar zo'n gimnende
sto

lile aftetasto

onandige,

gebied van tomado's, alcoholisme, pruimtabak en het soort
zwijgzaamheid dat voor veelbetekenend doorgaat. Het centrum ervan is Lubbock, cen stadje als geen ander, omdat

Buddy Holly er vandaan komt. Verder is het verschrikkelijk.
Een uur verderop ligt in New Mexico het gehucht Clovis
waar archeologen ooit de restanten van de eerste indiaan ter
wereld hebbenopgegraven.
Buddy Holly slaagde er in 1956 in zijn eerste platencontract
te bemachtigen, nadat hij jarenlang met een bandje in de wijde omtrek van Lubbock had rondgetrokken. Het contract

kreeg hij nota bene bij Decca in Nashville, ook daar wilden
ze de machtige
zaakte nic

aardverschuiving die Elvis Presley veroor-

Dece
anwnst
onder bii hun besteproducer, Patsy Cline's Owen

Bradley, voor zijn debuut.
Het werd niks. Met de ziel onder de arm keerde Holly terug
naar Lubbock om daar, in de veilige schoot van zijn meisje
Echo, tot de conclusie te komen dat hij geen eerlijke kans
had gehad. In vijftig minuten een hit (plus een B-kant) opnemen, de standaard in Nashville, stond op gespannen voet
met de jongensachtige argeloosheid en uitgekiende nonchalance die Holly's grootste verdienste zou worden en die
voordat hij beroemnd was gewoon verlegenheid en beschaving werdengenoenmd.Hij moest de tijd hebben om te knutselen, hij had cen studio nodig zonder klok. Veertig jaar geleden was dit een opzienbarende voorkeur, en helemaal voor
iemand die net een op in Nashville achter de rug had. Elvis
Presley was ook cen studiofanaat, maar hij kon het zich dan

O
teren. Jery Lee Lewis haatte studio's, en vooral
herhaling. Buddy Holly, die zijn cigen materiaal schreef-als
cenvande wenigen n die tjd -en die gitaarspeelde(dat de-

sen), nieldvanstu-

mre bhabitat. Maar waarmoet-ieer
dio'e Hetaraszin natuurlike

cen vinden?
Norman Petty had er een, in het aanpalende Clovis, New
Mexico. Petty was cen merkwaardige man, Hij dreef samen
met zijn vrouw (en lesbienne die irtuoos orgelspeelde) cen

trio dat begin jaren vij g succesvolle nachtclubmuziek
maakte. Het trio had niet alleen serieuze hits, het draaide
ook jaar in jaar uit uiterst lucratief rond in cen lang circuit
van clubs, restaurants en hotelbars. Maar de favoriete uitspanning van Petty was de o ciersmess en daarom bevond
hij zich in New Mexico, de staat waar destijds (en nog
steeds) dankzij de kermproductie en kemproeven van Amerika de meeste luchumachtbases waren (en ajn). Het moorste was nog dat de meeste van die bases geheim waren, zo-

dat Perry, die cen pathologische zwak had voor geheimhouding, cen business kon drijven die zelfs voor de scus onaantastbaar was. Wat hij deed was zowat een staatsgeheim.
Petty- behalve voor geheimhouding had hij een zwak voor
hygiene, jonge jongens, tuinieren, techniek en Gods woordbegon een studio die in korte ijd zou uitgroeien tot cen van
de best uitgeruste van Amerika. Noman Petty was een van
de eerstem in de muziekindustrie die ampexmachines, voorlopers van de video, had. Daarom kende hij de mogelijkheden van dubben, montage en het opnemen op verschillende

Schuster) weten we nu alles over hem.

Het verhaal van Buddy Holly is in en handomdraai verteld.
Zijn grootste verdienste was namelijk zijn dood. Hij was de
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Holy's licdjes zijn nog steeds, veertig jaar na dato,
een feest voor het oor

uitzicht bood op de studiovloer. Zijn enige probleem was dat
hij nicts had om op te nemen. Behalve dan de orgelmuziek
van zijn vrouw, die trouwens liever tuinierde als ze niet met
haar schoothondjes in de weer
was.

plaats van de Amerikaanse hitparade. Het lied had er bijna
cen jaar over gedaan en Buddy Holly vijf jaar. Het zou de
enige keer zijn dat hij (tijdens zijn leven) zo hoog in de hitparade zou komen; Peggy Sue (de songtitel die synoniem is
geworden met Buddy Holy) werd pas na zijn dood in 1959
een hit van enige betekenis. Bij zijn leven deed de single het

veroveren. Iedereen kon wat Buddy kon, dat was het wat hij
uitstraalde.
Zijn tourmee door Engeland was het hoogtepunt van zijn carrière die daarna dan ook bergafwaarts ging. Holly ontbond
zijn Crickets en zocht en kreeg ruzie met Norman Petty, over
geld en rechten. Dat con ict zorgt er tot op de dag van vandaag (en ook Petty is al een decen-

nium dood) voor dat het werk van
Holly nergens integraal verkrijgbaar

Tot Buddy Holly ariveerde.
Vanaf die dag, het moet ergens in
1956 zijn geweest, had Petty cen
missie. Opcens kon hij zich opwerpen als vader en het duurde
dan ook maar even of Buddy en
zijn vrienden hadden hun intrek
genomen in het studiocomplex
(waar niet gerookt, noch gevlockt,
laat staan gedronken mocht worden). Dit klinkt beter dan het was,

is. Het is voor een groot gedeelte

zelfs van violen voorzien, wat nooit
Holly's bedoeling was, maar die
Norman de weldoener er na zijn
đood achter mixte, omdat het hem
beter in de oren klonk, zeker geien
de ingestorte markt voor snelle, korte gitaarmuzick.

Daarna vestigde Holly ich in New
York, waar hij trouwde met een Porto Ricaanse vrouw (Maria Helena
Santiago) die hem wegwijs zou maken in de wondere wereld van salsa,
jazz en tango, muziek die hij prompt
vele malen interessanter vond dan
rock-en-roll. Het mnoet een vreemd
gezicht zijn geweest

want hoc groot Petty ook dacht,
de accommodaties die hij te bie-

den had waren piepklein, zij het
kraakhelder, Het kon Holly niets
schelen. Die dronk niet, rookte
niet en had over de Here Iezus
geen mening, al vond hij het veiligheidshalve dat het handiger was
in de Visserman te geloven dan

ldie

kermetzijnonasenetcjke oevan

nict. Hij was blij dat er iemand in

GreenwichVillage afstruinde

dio kon klooien met zijnliedjes.

bekend is dat hij mogelijkheden

Dat Petty de demo's naar New
York, waar hij dankzij zijn cock-

voor de toekomst aftastte. En hoe
langer hij nadacht, des te zwarter
het gat dat zich voor hem opende.
Gelukkig was toen het geld op en
zat er niets anders op dan maar weer

zoek naar nieuwe dimensies. Buddy
Holly is de enige rockster van wie

tailtrio gocie contacten had,
stuurde met steevast zijn eigen
naam als coauteur op de dozen,

op tournce te gaan. Met de bekende

wist Holly niet. Maar het had hem
waarschijnlijk nict veel kunnen
schelen. Zijn ambitie was om het
te maken en hij had haast, want in

gevolgen.
Op een dag, 3 februari

hij mislukt en rock-en-roll kon ieder moment voorbij zijn. Dat zag

Holly nict echt alsschrikbeeld, hij
kon altijd nog in Norman Petty

Sehuay

De oerstedemo die Petty naar
belangrijkste.

That'll

Be

sn lowa.
Buddy

dood, Big Bopper dood, Ritchie Valens dood. Een zwarte dag voor alle

New York stuurde was meteen de

Day'. De

1959, was

Holly het reizen per bus zat en charterde hij een Beechcraft Bonanza
(hij was ook door zijn schone sokken heen) die na aloop van cen
show in Clear Lake, lowa (elgen

cen vorig leven -bij Decca - was

the

betrokkenen. Buddy Holly was
dricēntwintig en koud na zijn begrafenis had hij postuum cen hit met

rma Brunswick, cen

connectie van Petty die weer met
MCA te maken had, bracht het
nummer uit op single, zonder enige tamtam of over-

het prachtige It Doesn't Matter
Anymore'. Zo was het.

tuiging. Het duurde
maar

de tweeboekenover Holy's

toen sloeg de plaat

leven is het boek van Norman
het beste. Amburn heeft het soort
biogra e geschreven waarin alle be-

maanden,
aan.

En

toen

was

het meteen een hit.

Zo ging dat destijds.

Onverklaarbarein-
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Het graf van Buddy Holly in Lubbock, lexas
Inzet: de ernstige bril als handelsmerk bijschrift

vakbladen

de tot jukC
hoxhhandel

schappiries die pla-

ten in het groot inkochten om ze in
honderden links en

rechts in hun regio L
verhuurde

juke-

boxen te parkeren). Dan een bepaald soort trendy verwarring: Holly opereerde onder zijn cigen nam en onder die
van The Crickets, je kon hem kopen met en zonder bril, al
dan niet begeleid door anderen. Hoe kon een jongen uit
Lubbock, Texas nou plotseling een nationale hit hebben?

wel aardig, maar cen echte kraker was het niet.
Holly zelfhad zijn eigen timing het best in de gaten. Daarom

hield hij z0 van Engeland waar hij begin 1958 een lange tournee maakte. Als iemand een brug heeft geslagen tussen de
rock-en-roll van Elvis en Amerika en het Europa van de wederopbouw is het Buddy Holly wel geweest. Nergens was hij

z0 populair als in het Engeland van de jaren vijftig en zestig.
Hij was wat de Britten wilden: een gewone jongen die ondanks formidabele tegenslagen(een bril met jampotbodems,
slechte tanden, zweetvoeten, aporen en het soort uitgemergeldheid dat ze aan de overkant van het Kanaal voor chic
houden, maar dat de rest van de wereld terecht voor ondervoeding verslijt) op eenvoudige en eerlijke wijze zichzelf kon
zijn. Hij belichaamde zoveel dat hij van zichzelf niet veel was.

In ijn muziek en gebrilde verschijningrepresenteert hij cen

orman Petty kon maarop én manierantwoorden: zijn
jongens op tournee sturen, gewapend met keurig getypte instructies die vooral schone sokken, cen zakbijbel en
cen extra set snaren. En onderweg moesten vooral geen contracten worden getekend en geld dat werd uitbetaald, kon
maar het beste naar huis (Petty, dus) worden gestuurd. Adus stortte Buddy Holly zich in de wereld van de rock-enroll. Het ging hem goed af, maar wat hij zelf niet wist -maar
al wel yoorvoelde- was dat hij net te laat was.
That'll Be the Day' bereikte in september 1957 de cerste

gewiekst en ironisch soort nonchalance dat zich makkelijk
voor geniaal aat verslijten, maar dat eigenlijk nergens over
gaat. Het is namelijk pop pur sang, cen soort van deun van
een hogere orde die normale mensen nooit zullen doorgronden. Dat is nou juist waarin de ene deun zich van de andere
onderscheidt. Sommige zijn goed, de meeste niet. De onuit-

gesproken kwaliteit van het kleine oeuvre van Buddy Holly
is dat het iets heeft wat je maar zelden ziet in de rock-en-roll.

Buddy Holly belichaamde een jongensdroom. Hij toonde
aan dat iedere jongen met cen stratocaster de wereld kon

trokkenen sprekend worden opgevoerd, alsof ze destijds werden afge
uisterd. Noman heeft de hand weten te leggen op het met maniakale
precisie aangelegde archief van Norman Petty, het soort

esvande
wasseretreb
nde
t
Holly (vrii voorspelbaar: aardioe iongen bonrdevol nlan
nen), het tekent vooral NomanPetty zelf,cen verknipte gek
die dacht dat hij geweldig was. Het is Buddy Holly's noodlot
geweest dat hij Petty ooit is tegengekomen.
Verder heeft hij niet zoveel pech gehad. Hij heeft zelfs goeie
biografen getrofen. Het enige wat jammer is, is dat beiden
zo geheimzinnig lyrisch doen over Holly's muziek. Vooral
Norman natuurlijk want dat is een Brit die met overslaande
stem keer op keer durft te beweren dat van alle muziek die in
de jaren ijftig werd gemaakt, die van Buddy Holly de beste,
de mooiste, de belangrijkste en de wildste was.
Het zal wel aan mij liggen, maar ik hoor het niet. Er is niets

mis met Holly, maar hij was geen Elvis. Holly's liedjes zijn
van cen wonderschone elegantie, met vermuft en dichterschap in clkaar gestoken, ze zijn nog steeds, bijna veertig jaar
na dato, een feest voor het oor, maar om ze tot de pure essentie van rock-en-roll te verklaren gaat wat ver. Ofhet moet
zijn dat Buddy Holly's timing met terugwerkende kracht alsnog geniaal was.

Elis Ambun, Budby Holy, A Bioruphy, St. Marin's Prs,

24.95, (52,40.

PhilipNonnan, Rate On, The Biograply ofBudity Holy, Sinon &
Schuster,inporneur
Nilssonm& Lamn, f 50,40
19 oktober 1998
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was zelfs zo erg dat hij zijn eigen oren heilig verklaarde en
cen controlekamer bouwde die (tegen alle regels in) geen
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sporen. Ook hij was dus iemand die in studio's geloofde. Het
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