Woodstock ’69
De rock-’n-rollrevolutie van 1969

INHOUD
Inleiding   6
Beat, Hippy, Yippie e Freak

Opkomst van een tegencultuur   8
Michael Lang

Hoe je het beroemdste festival
ter wereld organiseert   40
Het verhaal   58

Eerste dag   72
Tweede dag   124
Derde dag   168
Vierde dag   198
De hoofdrolspelers vertellen   206

Carlos Santana, Richie Havens, Neil Young,
Paul Kantner, Ralph Towner, Joe Cocker,
Bob Weir, Roger Daltrey, Grace Slick

Blz. 5: De beroemde poster van het Woodstockfestival, van 15-17 augustus 1969. De gitaar en de duif
waren een idee van de kunstenaar, Arnold Skolnick, die slechts vijf dagen nodig had voor de
opdracht.
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boven: De Daily News van 16 augustus 1969 kopte op de
voorpagina met de enorme verkeerschaos die ontstond
toen jongeren in Bethel aankwamen voor het festival.
De voorpagina van de Sunday News van 17 augustus
1969 toonde de ‘Hippies in de modder’.
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Inleiding
Een droom, een mythe, een overdrijving,

dit alles en deed mee, niet om hun halfhartige steun te

een werkelijkheid, een legende. Woodstock

tonen, maar omdat ze in extase waren, in een spirituele,

was dat allemaal, en meer. Niet zomaar een

fysieke en geestelijke staat die iedereen naar het

festival, maar ‘HET’ festival. Niet zomaar

goede, naar delen, naar verlichting dreef, naar de

een tegencultuur die in de jaren zestig

mogelijkheid dat alles op de een of andere manier in

opkwam, maar het hoogtepunt van een nog

balans komt. Deze extase werd gecreëerd zodat er

ongeschreven plan dat moest aantonen dat

ook echt een balans gevonden kon worden. Het was de

de samenleving en haar regels veranderd

‘Woodstocknatie’, zoals de activist en schrijver Abbie

konden worden. En vooral de grootste

Hoffman het noemde, met een bevolking die een ander

bijeenkomst in de geschiedenis van de rock,

leven, een andere samenleving, een andere wereld

het begin van een nieuw tijdperk in de

wilde. Een natie zonder vlag of volkslied, een bevolking

muziek.

met als enige wortels de wortels die zijn geplant in het

Nee, het was geen droom, het gebeurde

land van vrijheid. Een bevolking met ideeën, emoties

echt. Sommigen zeggen dat het een mythe

en passie, een bevolking die in staat is om drie dagen

was, mooier in de herinnering en opgeblazen

in onmogelijke omstandigheden te leven, luisterend

in films. In werkelijkheid was het een festival

naar fantastische muziek, zonder regels, zonder politie,

als alle andere, slechter zelfs. Er was veel

zonder geld.

modder, niets werkte en door het onweer

De gebeurtenis waarover we vertellen is, kortom,

kwamen er meer vonken dan muziek uit het

een sprookje – met een happy end. Een sprookje dat

geluidssysteem. Er was niets te eten of te

eindeloos verteld kan worden, want hoe absurd het

drinken. Echt alles liep uit de hand.

in de wereld van nu ook klinkt, het was drie dagen

Maar juist die dingen maakten Woodstock
uniek. Een half miljoen jongeren accepteerde

werkelijkheid. Alles wat je gaat lezen, is echt gebeurd,
drie dagen lang.
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Boven: Een aantal kunstenaars van de beatgeneration in een restaurant. Van links naar rechts: de dichter Gregory Corso,
met muts (1930-2001), de schilder en muzikant Larry Rivers (1923-2002), de schrijver Jack Kerouac (1922-1967), de muzikant
David Amram (1930) en de dichter Allen Ginsberg (1926-1997).
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BEAT, HIPPIE, YIPPIE EN FREAK

Opkomst van een
tegencultuur
De lange weg naar Woodstock begon in 1958, toen Jack Kerouac zijn beroemde roman On the Road publiceerde en een journalist van de San Francisco
Chronicle, Herb Cohen, de term ‘beatnik’ bedacht. Deze term werd niet alleen
gebruikt voor de dichters van de beatgeneration, maar ook voor de jongeren die genoeg hadden van de regels en beperkingen van de Amerikaanse
samenleving in de jaren vijftig van de vorige eeuw en daarom op een persoonlijke, niet-politieke manier in opstand kwamen. Kerouac was een van de
vertegenwoordigers van de beatgeneration, die bestond uit een groep schrijvers en dichters die rebellie transformeerden tot dichtkunst en literatuur, en
die tegelijkertijd dichtkunst en literatuur probeerden te transformeren tot
leven. Deze dichters, geleerden en dromers wilden ontsnappen aan conformiteit en sleur, en zochten hun toevlucht in communes, waar vrijheid en genot
werden verheerlijkt. De groep bestond naast Kerouac uit Allen Ginsberg,
William Burroughs, Lucien Carr, Gregory Corso, Gary Snyder, redacteur en
dichter Lawrence Ferlinghetti, Neal Cassady en vele anderen. Conformisten
vonden hen een stel achterblijvers, het uitschot van de samenleving en schoften die alles deden om zonder al te veel regels te kunnen overleven. Maar het
was eigenlijk het tegenovergestelde. De schrijver Federico Ballanti schreef:
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Boven: Een groepje beatkunstenaars voor de City Lights Bookstore in San Francisco, Californië. Van links naar rechts:
Bob Donlon, Neal Cassady, Allen Ginsberg, Robert LaVigne en de schrijver en redacteur Lawrence Ferlinghetti, eigenaar van
de boekhandel. De foto dateert uit 1956 en werd gemaakt door de beatdichter Peter Orlowski.
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‘Regels aan je laars lappen is vermoeiend, zorgt voor onzekerheid en is slecht voor je
gezondheid. En het vergt veel moed en doorzettingsvermogen.’
De beatkunstenaars probeerden alles uit: verwennerijen en liefdesavonturen, dwaze
en verderfelijke dingen, passie en seks, alcohol en wat ze maar wilden. Ze behoorden
tot de eerste Amerikaanse generatie die zich afkeerde van de Amerikaanse ‘droom’ en
waren niet bereid hun individualiteit en hun hartstocht op te offeren voor een bezadigd leven.
Allen Ginsberg, Jack Kerouac en Lucien Carr waren bekend op Columbia University in New York. Geleidelijk sloten Gregory Corso, William Burroughs, Neal Cassady en
Gary Snyder zich bij hen aan, waardoor een ‘open’ groep ontstond die niet de gevestigde regels volgde. De beatdichters pasten het ritme, de beat en de frasering van bebop
toe op hun schrijfstijl. Kerouac probeerde met zijn ‘bopprosodie’ zijn schrijfstijl te laten
lijken op de muziekstijl van Charlie Parker; Ginsberg beeldde zijn gedichten uit, waarbij
hij de zinnen aanpaste aan zijn ademhaling en een syncopisch ritme gebruikte. Zij zijn
de grondleggers van de tegencultuur, al beweerden ze dat wat ze deden, niet direct
politiek was. Het doel van hun rebellie was niet het veranderen van de collectieve status quo, maar alleen van die in ieder individu. Het was persoonlijk en individueel. Hun
gedichten en verlangen naar vrijheid waren de lont voor een nieuwe, jonge cultuurexplosie aan het begin van de jaren zestig.
We zien twee verbanden tussen de beatgeneration en de generatie die erop volgde:
San Francisco met zijn kloppende hart inspireerde tot verandering, en Neal Cassady
was de inspiratiebron voor Kerouacs hoofdpersonage, Dean Moriarty, in On the Road.
In San Francisco – de stad met Lawrence Ferlinghetti’s boekhandel, City Lights, waar
het beatavontuur grotendeels zijn oorsprong vond – ontstond de jonge ‘revolutie’ die
direct zou leiden tot de drie dagen van Woodstock. Hoe gebeurde dat? Als we op zoek
gaan naar de muzikale wortels komen we uit bij The Beach Boys en de magische stem-

“On the Road”
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Boven: De schrijver Ken Kesey en de legendarische Neal Cassady, die werd vereeuwigd in Kerouacs On te Road . Ze voeren
een gesprek in ‘Further’, de bus van de Merry Pranksters, bij hun aankomst in New York tijdens ‘de trip’ van 1964.
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men in combinatie met de pure lol die Brian Wilson en

le zoon van de tussengeneratie, ‘te jong om een beat-

zijn broers begin jaren zestig introduceerden. Zij brach-

nik en te oud om een hippie te zijn’, zoals hij zichzelf

ten onder andere rock-’n-roll en doowop samen in een

graag omschreef. In de laboratoria van Sandoz en

opwindende, puberale vorm die ‘surf’ werd genoemd.

onder supervisie van de CIA voor het MK-ULTRA-pro-

Nader beschouwd wordt het verhaal echter ingewik-

ject had Kesey geëxperimenteerd met een krachti-

kelder wanneer Ken Kesey op het toneel verschijnt. Hij

ge drug, lsd, toen die legaal was. Die ervaring bracht

was een schrijver en cultureel provocateur, de idea-

hem tot het schrijven van een succesvol boek, One

Boven: Chet Helms (met baard), coördinator van de avonden in de Avalon Ballroom in San Francisco, praat met een paar
Merry Pranksters en Ken Kesey over de organisatie van het Halloweenfeest op 31 oktober 1966, met als thema ‘Acid
Graduation Ball’ (‘lsd-afstudeerfeest’).

Flew Over the Cuckoo’s Nest, en stimuleerde hem zijn

geduwd zou worden. In 1964 organiseerde hij een ‘trip’

leven te veranderen. Hij verhuisde van een buitenwijk

van de ene naar de andere kust met de Merry Prank-

van San Francisco naar La Honda, waar hij begin jaren

sters. Ze reden in een oude schoolbus, door de groep

zestig een soort protohippiegemeenschap begon, de

versierd en omgedoopt tot ‘Further’. Neil Cassady was

Merry Pranksters. Keseys theorie was dat vrij gebruik

de chauffeur. Hier werd het verband tussen verleden

van lsd zou zorgen voor een groter collectief gewe-

en toekomst duidelijk. Kesey en zijn groep organiseer-

ten, waardoor de wereld in de richting van verandering

den ‘Acid Tests’, feesten waarbij lsd werd uitgedeeld en

13

livemuziek werd gespeeld in zalen met lichtshows. Dit

belangrijke inhoud en sociale invloed hebben, met

waren ‘ervaringen’ die Kesey belangrijk vond omdat ze

teksten over vrede en geweld in plaats van liefde en

het geweten vergrootten en de deelnemers dwongen

gebroken harten. De jeugd van een natie startte een

tot een andere waarneming van de werkelijkheid.

beweging, die begon op Berkeley University in Califor-

In de jaren erna veranderde de jongerencultuur

nië onder leiding van Mario Savio. De jongeren waren

drastisch. De komst van The Beatles veroorzaakte

bereid machtsmechanismen te blokkeren om de esca-

een cultuurexplosie en Bob Dylan liet zien dat songs

latie van de Vietnamoorlog te stoppen. Ze waren

niet langer louter amusement waren: ze konden een

bereid alles ter discussie te stellen: instituten, inclusief

Boven: Ken Kesey, met de microfoon in zijn hand, bespreekt tijdens een van de Californische Acid Tests met de Merry
Pranksters hoe ze ‘de lsd voorbij’ kunnen gaan.
Blz. 15: Jongeren dansen tijdens een Acid Test - een feest waarbij ze lsd gebruiken - en helpen met projecties, livemuziek
en toneelopvoeringen.
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