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Prediker, zakenman en ‘uitvinder van de soul’

Solomon Burke
1940 - 2010

In Memoriam V an valse bescheidenheid
had hij geen last, Solo-
mon Burke. Hij be-
schouwde zichzelf zelfs

als uitvinder van het begrip ‘soul’
in de muziek. Het is hem gegund,
de omvangrijke Amerikaanse zan-
ger die gisteren plots bij aankomst
op Schiphol overleed, zeventig jaar
oud. Hij was vanuit Los Angeles
naar ons land gevlogen om morgen
een – reeds lang uitverkocht con-
cert in Paradiso te geven met De
Dijk. Burkes beroemdste song was
Everybody needs Somebody to Love
uit 1964, dat enkele maanden later
al door The Rolling Stones werd ge-
covered en beroemd gemaakt. In
1980 zou het nummer zo ongeveer
de ‘anchor-song’ worden in de film
van The Blues Brothers.

Zelf had Burke in Amerika nooit
zulke grote hits als Otis Redding,

Marvin Gaye of Aretha Franklin.
Zijn betekenis voor de zwarte mu-
ziek staat echter buiten kijf. In 1964
was het de populaire Amerikaanse
discjockey Fred ‘Rockin’ Robin’ Ro-
binson die – overigens ingefluisterd
door de zanger zelf – Burke tot
‘King of Rock’n’Soul’ kroonde, in-
clusief kroon, mantel en scepter.
Kitsch uit de requisitenwinkel,
maar het werkte in de showbiz.
Sindsdien staat op veel van Burke’s
albums een kroontje bij zijn naam
gedrukt. Maar die flauwekul doet
niets af aan de handvol klassieke
singles die Burke vooral in de eer-
ste helft van de jaren zestig opnam,
zoals If you need me en het even-
eens van de Stones bekende Cry to
me. Songs die de voor hem karakte-
ristieke mix van rhythm & blues,
country en gospel lieten horen. Be-
halve zanger was Burke ook sinds

de jaren vijftig reeds voorganger in
een door zijn grootmoeder gesticht
kerkgenootschap en daarnaast een
gewiekst ritselaar en zakenman. Be-
faamd is die legendarische popcorn-
geschiedenis. Artiesten mochten
als ze in het beroemde Apollo in
Harlem optraden na afloop van het
concert uiteraard platen, foto’s en
andere souvenirs verkopen. Burke
had ergens in het zuiden van de
Verenigde Staten echter voor een
prikkie een enorme hoeveelheid
popcorn opgekocht en liet die per
truc op de dag van zijn optreden
bij de Apollo afleveren. Daar waren
de huisverkopers in Harlem niet
blij mee, maar volgens de kleine let-
tertjes in het contract bleek het te
mogen. Eind jaren zestig stokten
de hits, maar tot in de jaren tachtig
bleef Burke in de Verenigde Staten
nog soulshows van grote klasse ge-

ven, wat ondermeer te horen is op
het dubbelalbum ‘Soul Alive!’ uit
1984. Daarna werd het stiller rond
de zanger, tot hij in 2002 plotseling
terugkwam met het duidelijk op de
volwassen blanke popmarkt gerich-
te album Don’t Give Up on Me,
waarop hij nummers zingt van on-
dermeer Van Morrison, Brian
Wilson, Bob Dylan en Elvis Costel-
lo. De afgelopen acht jaar was hij
veelvuldig op de Nederlandse po-
dia te zien. Teveel eigenlijk voor
wat hij nog te bieden had, want
het machtige, warme stemgeluid
was hij kwijt. Gezeten op zijn enor-
me troon – vooraf werd hij in het
donker in een rolstoel het podium
op gereden – liet hij zich door zijn
fans toejuichen. Burke laat 21 kinde-
ren en meer dan honderd klein- en
achterkleinkinderen na.
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