
De Roots - waar komt de Rockmuziek vandaan?
Robert Van Yper schreef “ROCK IT” en “LENNON”. 
In de pers allebei omschreven als ‘standaardwerk’.

Samen vertellen ze de hele ontstaansgeschiedenis van de Rockmuziek. 
Nu aangevuld met een reeks MUZIKALE LEZINGEN.

Elke lezing is gedocumenteerd met foto’s, klankfragmenten, video’s en sociale duiding 
over plaats en impact van die muziek in de respectievelijke tijdskaders. 
Beschikbaar als een coherente lessenreeks. Maar elk op zich als een afgerond thematisch 
geheel, en dus ook individueel programmeerbaar.

Aanvullende lezingen “IMAGINE NO LENNON” 
en “THE SIXTIES” zijn mogelijk. Info op aanvraag.

1 De Zwarte Roots = Blues en Gospel Music
De blues ontstond in slavenkampen. Samen met haar religieuze evenknie, 
de gospel, groeit die emotionele volksmuziek uit tot dé grondlaag van wat 
in Fifties en Sixties de populairste muziekstijl ooit zal worden: rockmuziek. 
We beginnen in 1865. De slavernij wordt afgeschaft waarna ook zwarte 
cultuuruitingen zich kunnen verspreiden. We documenteren hoe de 
oerklank van die zeer eenvoudige zwarte muziekvorm 100 jaar lang de 
tumultueuze soundtrack levert voor een strijd voor emancipatie, gelijkheid 
en rechtvaardigheid. Eerst voor de verdrukte zwarte bevolking. Maar vanaf 

de Fifties ook onstuimig gekopieerd door de allereerste generatie revolterende blanke tieners, in hun eigen strijd voor 
maatschappelijke bevrijding, die meteen ook de voorbode is van de grote sociale en seksuele bevrijdingsbewegingen 
van de Sixties.

2 De Blanke Roots = Country Music en Rockabilly
Rond country music hangen veel vooroordelen. Decennialang 
bestond deze puur blanke volksmuziek nààst de zwarte blues, 
in dezelfde dorpen en gehuchten. Maar fanatiek racisme 
stond interactie in de weg. We overlopen opwindende lokale 
subgenres: hillbilly, bluegrass, cajun, western swing … Tot 
in 1954 een bom barst. Een blanke countryzanger begint 
te zingen als een zwarte. De blanke muziekwereld slaat in 
een kramp, maar de jeugd slaat helemaal door op de wilde ritmes van de rockabilly. De 

soundtrack van een nieuwe generatie jongeren, die uit de bol gaan op shockerende songs over drank, vrouwen, nieuwe 
kleren en auto’s. De voorbode van een compleet nieuwe wereld.
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Muzikale Lezingen - Kan los, of gebundeld als Cursus 
Hoe een muzikale tienerrevolte de maatschappij veranderde.

De Tijd: “alles over de strijd van het individu tegen het systeem” // Muziekkrant Oor 
(NL): “Speciale inzichten, maar je moet vaststellen: hij heeft gelijk” // Knack: “Muziek 
en Politiek tot één boeiend geheel verweven” // Cutting Edge Magazine: “… dit boek 
is eerlijk gezegd fantastisch.” // BvLimburg: “schetst een vaak ontluisterend beeld 
van Lennon” // Service Cultuur “… zo doorspekt met idealisme, dat het je vrolijk maakt” // Studentenmagazine: “…een 
rockboek om ‘U’ tegen te zeggen” // GvA: “linkt historische en sociologische details aan evoluties in de muziek” // Magazine Raak: 
“Eens aan dit boek begonnen, laat het je niet meer los” // Nederlandse Bibliotheekdienst: “Van Yper schrijft boeiend, gedegen 
en enthousiast // De Gentenaar: “… tevens een compleet en uniek naslagwerk” // Zone 03: “… dit boek àdemt Rock’n’Roll” 
// De Standaard der Letteren: “… meeslepend, en met boeiende inzichten” // Arnold Rypens (Radio 2): “Van Yper is tegelijk 
historicus en socioloog” // Paul Michiels in Humo “Een boek dat elke muziekliefhebber moet gelezen hebben”
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5 De Vrouwelijke Roots = MeToo in de Fifties?
Vandaag staan vrouwen behoorlijk equal tussen de mannen 
van rock en pop. Maar daar ging een lange strijd aan vooraf. 
In de Seventies begon het wat te lukken. In de Sixties was er 
eigenlijk alleen Janis Joplin. En daarvóór? Ja, altijd waren er 
opvallende, en zelfs invloedrijke vrouwen. In blues en country. En 
in de rock-’n-roll. Maar meestal grof genegeerd, tegengewerkt, 
gediscrimineerd en tot poppetjes gedegradeerd. We bekijken hoe 
sommigen toch een opmerkelijke plaats veroverden. Soms met 
verrassende songs over lesbische relaties, misbruik en prostitutie. 
En dikwijls met een opgestoken middenvinger richting mannen 
… MeToo in de Fifties?
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4 De vocale Roots = Gospel, Close Harmony en 
Doo-Wop
Zowat elke hedendaagse rockband heeft backingzangers 
of -zangeressen. Geen concert zonder een frontman/
vrouw die met bezwerende kreten en rituelen het publiek 
tot extase brengt. Maar dat is geen uitvinding van pop- of 
rockmuzikanten. Het komt recht uit de gospeltraditie, en 
uit de verheffende vocale experimenten van de doo-wop. 
De doo wat? Dat illustreren we haarfijn door diep in de 

rockgeschiedenis te duiken van het mooiste aller instrumenten: de menselijke stem. En wat daar allemaal mee 
gebeurde bij het ontstaan van de grote rock-’n-roll-clichés. Van harmonie tot ritme. Van sentiment tot wilde 
opwinding. En hoe ongelooflijk mooi, verrassend en verbindend samenzang kan zijn.

6 Enkele archetypische verhalen = Gene & Eddie
Rock-’n-roll is zoveel méér dan alleen Elvis en Chuck Berry. Veel ‘volgelingen’ waren 
heftiger dan zij. Boeiende en extreem invloedrijke figuren. Bijvoorbeeld Gene Vincent 
(van Be Bop a Lula) en Eddie Cochran (C’mon Everybody en Summertime Blues). 
Veel belangrijker dan hun paar hits, is hun manifeste invloed op de ontwikkeling 
van de rockleefstijl - die quasi anarchistische attitude die ook nù nog bepaalt hoe 
rockmuzikanten in het leven staan. Weinig rockers, tot punkers en heavy-metalgasten toe, 
ontkennen dat ze fier schatplichtig zijn aan dit soort figuren. We halen die verbluffende, 
archetypische biografieën boven, met het allerbeste uit de prilste gitaar-rock-’n-roll …

3 De obscure Roots = Cajun, Zydeco, Boogie 
Woogie, Western Swing, Tex-Mex, …
Zowel blues als country music hebben een rijke 
geschiedenis vol opwindende subgenres die hen 
constant voeden en beïnvloeden. Zelden komen 
die in hitlijsten. Dikwijls zijn ze omhuld met duistere 
mysteries. Maar ze zijn ongegeneerd volks, eerlijk, wild 
en geïnspireerd … Boeiende verhalen en tragedies. 

We duiken diep in hun geschiedenis en halen grote verrassingen boven, om te ontdekken dat veel van wat we 
vandaag pop- en rockmuziek noemen, zonder deze obscure voorlopers niet eens bestaan zou hebben.
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