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ELVIS PRESLEY, ELVIS PRESLEY, ELVIS PRESLEY, ELVIS PRESLEY,     

THE KING OF THE KING OF THE KING OF THE KING OF 

ROCK ‘N ROLLROCK ‘N ROLLROCK ‘N ROLLROCK ‘N ROLL        

Door Henk Suiveer 

 
Onlangs kreeg ik een filatelistisch verzamelalbum 

over Elvis Presley in mijn bezit.  
Nu heeft deze zanger mijn muzikale interesse in mijn 

jeugd behoorlijk beïnvloed; het is dus een mooie 
gelegenheid om er een artikel aan te wijden. Temeer 
daar het ook nog eens precies 50 jaar geleden is dat 

hij zijn eerste succesvolle plaat opnam.  
 

lvis Aaron Presley 
(1935-1977). Elvis 
Presley was een Ame-

rikaanse zanger van pop-
muziek, die de bijnaam “King 
of rock ’n roll” droeg. Hij was 
het grootste idool van de rock 
’n roll rage in de tweede helft 
van de jaren 50 in de 20
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(afb.1). Elvis Presley maakte 
ook veel films en zijn in deze 
films gezongen liedjes werden 
eveneens grote successen. 
 
Het begin bij Sun Records 
Elvis genoot een sterk religieuze opvoeding en zong veel 
in kinderkoren. In 1948 verhuisde het gezin naar 
Memphis, waar Elvis zich ontpopte als een goede 
middelbare-school leerling. Door gebrek aan geld kon hij 
niet verder studeren en ging werken als vrachtwagen-
chauffeur. In 1953 maakte hij op eigen kosten zijn eerste 
plaatje en in 1954 een tweede, ‘That’s allright mama’ 
(afb.2), dat op de radio werd gedraaid en goed 
ontvangen werd. Hierna nam hij nog verschillende platen 
op bij Sun Record Company van Sam Phillips, die hem 
de opname van ‘That’s allright mama’ had aangeraden. 
Gitarist Scotty Moore, die later zijn vaste begeleider zou 
worden, en bassist Bill Black werkten met hem mee bij 

deze opnamen. Elvis 
Presley zong en ook 
speelde hij zelf rit-
megitaar. 
Met hen als band-
leden trad hij ook op 
in regionale shows, 
onder de naam Elvis 
Presley and the Blue 
Moon Boys en later 
als The Hillbilly Cat.  
 
Naar RCA Victor 
Hier werd hij 
opgemerkt door 

Steve Sholes, countrymuziekmanager bij RCA Victor. 
Deze zag zoveel in Elvis dat hij Sam Phillips $35.000 
betaalde voor alle rechten op het uitgebrachte en niet-
uitgebrachte materiaal van Elvis bij Sun. Zo werd Elvis, 
eind 1955, bij RCA ondergebracht en spoedig daarna 
volgde de grote doorbraak. De rock ’n roll was vanaf zijn 
ontstaan, aan het einde van de jaren veertig, als rhythm 
and blues uitsluitend door zwarte musici ten gehore 
gebracht, zowel voor zwart als blank publiek. De 
verdienste van Elvis Presley is dat hij als blanke niet 
volstaan heeft met een imitatie van die stijl, maar dat hij 
door de blues- en de countrysound te verbinden, een 
volkomen nieuw aspect aan de rock ‘n roll toevoegde. 
Deze stijlvorm noemde men rock-a-billy. Echter niet 
alleen de muziek van Elvis was nieuw, ook de manier 
waarop hij die presenteerde. Hij trad op in een nauwe 
spijkerbroek of in 
leer, getooid met 
een vetkuif en 
bakkebaarden, en 
hij stond geen 
moment stil.  
Door zijn heup-
bewegingen kreeg 
hij de bijnaam Elvis 
the Pelvis. 
 
Bij de oudere 
generatie riep hij 
een enorme weer-
stand op, maar 
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Afb. 1       Elvis Presley, 

The King of Rock’n Roll 

Afb. 2   Het eerste grote succes op 

SUN records:  “That’s all right” 

Afb. 3    Elvis bleef bij RCA 
gedurende zijn verdere carrière. 
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veel jongeren verwelkomden hem als het alternatief voor 
de zoetgevooisde populaire muziek van die tijd; hij werd 
het grote idool van de rock ’n roll rebellie. Presley’s 
eerste grote hit, ‘Heartbreak Hotel’, uitgebracht in 1956, 
stoomde onmiddellijk door naar de eerste plaats van de 
Amerikaanse hitlijsten. In de eerste twee jaar van zijn 
verbintenis met RCA stond er vijfenvijftig weken lang een 
nummer van Elvis op de eerste plaats. Tot 1958 heeft hij 
twaalf singles opgenomen die deze toppositie bereikten, 
waaronder ‘Hound Dog’, ‘Love me tender’ en ‘Jailhouse 
Rock’. Deze songs waren ook succesvol in Europa.  
 
Elvis werd filmster 
In 1956 maakte Elvis zijn eerste film: ‘Love me tender’ 
(afb.4), gevolgd door ‘Loving you’ in 1957 (afb.5),  en in 
1958 ‘Jailhouse Rock’ en ‘King Creole’. Veel van zijn 
gigantische hitsuccessen waren afkomstig uit deze films. 

 
 
In militaire dienst  
Op 24 maart 1958 moest Elvis in militaire dienst. Hij werd 
gelegerd in Freiburg, Wetst-
Duitsland. Hoewel Elvis tijdens 
zijn diensttijd slechts één 
opname maakte, verschenen 
er regelmatig platen van hem, 
omdat RCA er voor had 
gezorgd om diverse opnamen 
van hem in huis te hebben, 
wat in die tijd nog zeer 
ongebruikelijk was. Zo werden 
‘One night’, ‘A fool such as I’ 
en ‘Big hunk of love’ gouden 
platen tijdens zijn afwezigheid.  
 
Na zijn diensttijd 
Toen Elvis terugkwam uit Duitsland bleek dat hij zijn 
rockperiode had afgesloten. De vette haren waren 
verdwenen evenals de bakkebaarden en hij richtte zich 
op een ander en ouder publiek. In plaats van rock ’n roll 
bracht hij balladeachtige nummers en werkte met succes 
in dit genre, o.a. als showman in Las Vegas. Na 1960 
produceerde Elvis een waterval van singles, waaronder 
‘It’s now or never’, ‘Are you lonesome tonight’ en 
‘Wooden heart’. Ze werden stuk voor stuk grotere hits 
dan zijn vroegere topnoteringen.  
 

Hollywood 
Hij verbleef nu gemiddeld negen weken per jaar in de 
filmstudio’s van Hollywood. De een tot drie nieuwe films 
per jaar leverden hem jaarlijks 3 miljoen dollar op. Net 
als in vroegere tijden waren veel van Elvis’s singles en 
LP’s uit zijn films afkomstig: ‘Girls, girls, girls’, ‘Kiss me 
quick’ en ‘Kissin’-cousins’. Opmerkelijk is dat het tot 1965 
heeft geduurd voordat Elvis toegaf aan het ‘Mantovani-
syndroom” van de beginjaren zestig; in dat jaar 
verscheen zijn eerste door violen begeleide plaat ‘All that 
I am’. 
 
De roem daalt 
Nadat in 1962 het Beatles-tijdperk zijn intrede had 
gedaan, leek het erop dat het voorbij was met de roem 
van Elvis Presley; van hem konden geen muzikale 
vernieuwingen meer verwacht worden. Zijn nieuwste 
opnamen flopten nu ook; hij was niet langer een idool. 
Zijn vroegere fans lieten hem in de steek, omdat hij hun 
rock ’n roll muziek verraden had, terwijl het publiek waar 
hij zich met zijn latere muziek op richtte, hem nog 
accepteerde omdat men zijn verleden nog niet vergeten 
had. Zijn songs haalden nog wel hitlijsten, maar niemand 
wond zich er meer over op: de Elvis-rage was voorbij. 
 
Een come-back 
Eind 1967 kon Elvis, dank zij de oplevende belang-
stelling voor de popgeschiedenis een  come-back 
maken. Tijdens de opnamen van een TV-special droeg 
hij een zwarte lederen spijkerpak. Na afloop van de TV-
opnamen opnamen moesten de kleren met een mes van 
zijn lijf gesneden worden, zo waren ze aan zijn lichaam 
gekleefd door het zweet. Deze periode leverde nog enige 
goedlopende singles en LP’s op: ‘From Elvis in Memphis’ 
en ‘Elvis country’, en (singles) ‘In the Getto’, ‘Suspicious 
minds’ en ‘Burning love’. Ook enkele oude singles 
werden in de jaren zeventig opnieuw uitgebracht en 
gooiden hoge ogen. 
 
Las Vegas 
De laatste jaren trad Elvis veel op in shows in de 
mondaine wereld van Las Vegas en af en toe op de 
televisie.  Hij trad nu alleen nog maar op in luchtige witte 
“judopakken”, wijs geworden door zijn eerdere er-
varingen met het lederen costuum bij zijn come-back.  

Afb. 4  De film Love 
me tender; 1956 

Afb. 5  De film Loving 
You; 1957 

 Afb. 6  Elvis als          
soldaat:  1958 

Afb.7  Elvis in zijn Las Vegas periode 
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In januari 1973 keken naar schatting een miljard mensen 
naar zijn TV-optreden ‘Aloha from Hawaï via satelite’. 
 
Het einde 
Op 16 augustus 1977 stierf Elvis Presley vrij plotseling in 
een ziekenhuis in Memphis, Tenessee. De laatste 
maanden voor zijn dood had hij meermalen in 
ziekenhuizen doorgebracht voor kwalen die met zijn 
overmatig lichaamsgewicht en aanverwante leefwijze 
samenhingen: hoge bloeddruk, darmstoornissen en 
ademhalingsmoeilijkheden. 
De totale verkoop van Presley’s platen beloopt ongeveer 
350 miljoen stuks en hij speelde in meer dan dertig films. 
Vijftig singles werden met goud bekroond en hetzelfde 
gebeurde met ongeveer vijfenvijftig LP’s. Hoewel de 
jaren 1954-58 muzikaal gezien de interessantste waren 
en de betekenis van Presley voor de wereld van de lichte 
muziek vanaf ca. 1960 geleidelijk minder werd, kan men 
uit de verkoop van oude en nieuwe platen concluderen 
dat de belangstelling van de ‘King’ nog lang niet dood is. 
Uit recente cijfers is dan ook bekend geworden dat Elvis 
nog steeds de meest verkochte popartiest is van al zijn 
inmiddels overleden collega’s in dit genre. Recentelijk 
zijn oude hits in Engeland weer uitgebracht en naar de 
eerste plaats gestegen van de hitparade. Elvis leeft nog 
steeds!   � 
 


