
In 1970 staat de LP Déjà vu van Crosby, Stills, 
Nash & Young maandenlang op nummer 1 
van de internationale hitlijsten en hebben hun 
singles ‘Teach Your Children’, ‘Our House’ en 
‘Ohio’ groot succes. De pers betitelt de groep 
als de Amerikaanse Beatles. De vier hebben 
een muzikaal verleden uit de tweede helft van 
de jaren zestig: David Crosby in The Byrds, 
Stephen Stills en Neil Young in The Buffalo 
Springfi eld en Graham Nash in The Hollies. 
Na hun debuutoptreden op 15 augustus 1969 
in Chicago, staan ze de dag erna op het mega 
popfestival Woodstock. Daar zijn CSN&Y voor 
het publiek de grote verrassing en begint hun 
opmars naar het artistieke sterrendom. De 
muzikale creativiteit van het viertal is dusdanig 
groot dat ze einde zomer 1970 starten met 
soloprojecten. Als de tijd er rijp voor is komen 

ze opnieuw bij elkaar. Dat blijkt overigens 
makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker omdat 
de heren over grote ego’s beschikken, die door 
endemisch drugsgebruik worden uitvergroot.

In dit boek volgen we de voorgeschiedenis, 
groepswerk en soloactiviteiten, de oplaaiende 
ruzies en ook de, meestal kortstondige, 
verzoeningen. Crosby, Stills, Nash & Young 
is het turbulente verhaal van een mythische 
band, die als geen andere groep gezien kan 
worden als de belichaming en sound van de 
Woodstock-generatie.

Loek Dekker (1957) is historicus. Hij schreef 
de biografi e van Livin’ Blues en publiceert op 
het gebied van de Napoleontische tijd en de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland.
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Om vier uur in de nacht van zondag de 17e op maandag de 18e augustus 1969 
gaan ten overstaan van een paar honderdduizend jongeren David Crosby, Stephen 
Stills en Graham Nash het podium van het Woodstock Festival op. Crosby en Stills 
installeren zich met hun akoestische gitaren op barkrukken, Nash gaat tussen hen 
in staan. Neil Young, het vierde lid van de nieuwe groep, moet nog even in de 
coulissen wachten voor hij zich bij het drietal mag voegen. Crosby, Stills en Nash 
zijn nerveus. Niet alleen omdat ze voor een enorm aantal mensen gaan optreden, 
maar bovendien vanwege het feit dat achter hen op het podium, onzichtbaar voor 
het publiek, de crème de la crème van het Amerikaanse popmuzikantendom 
zich heeft opgesteld. Het zijn Jimi Hendrix, Janis Joplin, Johnny Winter, Paul 
Butterfield en tal van bandleden van groepen als Jefferson Airplane, Grateful Dead, 
Blood, Sweat and Tears en The Band. Ze kennen de artiesten van de nieuwe groep 
goed: David Crosby speelde in The Byrds, Graham Nash in The Hollies, Stephen 
Stills en Neil Young in Buffalo Springfield. De eerste drie hebben recentelijk de 
LP Crosby, Stills & Nash uitgebracht, die bejubeld is in de pers en zeer goed wordt 
verkocht. Maar kan de groep het waarmaken op het podium? Om live goed voor 
de dag te kunnen komen, is Neil Young erbij gehaald. Het eerste optreden van het 
viertal, versterkt met bassist Greg Reeves en drummer Dallas Taylor, was slechts 
een dag hiervoor, op de avond van zaterdag 16 augustus, in het Auditorium van 
Chicago. Dat optreden verliep succesvol, dus daarom hebben David, Stephen, 
Graham en Neil er vertrouwen in dat het ook nu gaat lukken.

Tijdens hun concert in Chicago is de Woodstock Music & Art Fair, de offici-
ele naam van het festival, al twee dagen aan de gang. Na middernacht gaat het 
programma van Woodstock gewoon door. Zo treden in de nacht van zaterdag de 
16e op zondag de 17e achtereenvolgens op: Grateful Dead, Creedence Clearwater 
Revival, Janis Joplin, Sly & The Family Stone, The Who en Jefferson Airplane. De 
laatste groep start op het moment als de dag aanbreekt. Na het optreden van de 
Airplane kunnen de 400.000 bezoekers even bijkomen totdat in de late middag 
met Joe Cocker een nieuwe rij van optredens start. De organisatoren hadden niet 
gedacht dat er zoveel mensen naar het festival zouden komen. Gezien de voorver-
koop van kaarten rekenden ze op 200.000, maar dat wordt nu het dubbele aantal. 
Woodstock is een hoogtepunt in de geschiedenis van de meerdaagse popfestivals 
in de Verenigde Staten. Een van de eerste vindt in juni 1967 in Monterey, Califor-
nië plaats. Een groot succes, maar vergeleken met Wood stock telt het weinig    be-
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zoekers, slechts 50.000. In mei en december 1968 trekken twee festivals in Miami 
respectievelijk 40.000 en 100.00 toeschouwers. En een maand voor Woodstock 
bezoeken 110.000 jongeren een grootschalig popgebeuren in Atlanta. Het unicum 
van de 400.000 van Woodstock zorgt voor problemen ten aanzien van de voedsel-
voorziening en het benodigde sanitair. De kaart- en terreincontrole kan het grote 
aantal mensen niet aan, vandaar dat ongeveer de helft van de bezoekers niet zal 
betalen. De organisatie stapt al snel over deze tegenvaller heen, omdat er de ver-
wachting is goed te gaan verdienen aan een film over het festival en aan de albums 
die met opnames van optredens uitgebracht zullen gaan worden. Ondanks alle 
problemen maken de organisatoren, de bands en de bezoekers de slogan ‘Three 
Days of Peace and Music’ op sfeervolle wijze volledig waar. Voor de jongeren van 
de hippie- en tegencultuur is het een bewijs dat ze een alternatief vormen voor het 
conservatieve burgerdom en voor het autoritaire politieke establishment, dat in de 
ogen van de jeugd verantwoordelijk is voor de ‘verfoeilijke’ oorlog in Vietnam. De 
progressieve jeugd van Amerika weet de slogan ‘Make love, not war’ op Woodstock 
te realiseren.

Op het moment dat het festival gaande is, zitten de wegen rond Bethel, de 
plaats van het gebeuren, muurvast want nog steeds willen duizenden mensen naar 
het muziekgebeuren toekomen. Er kan echter niemand meer bij. Daarom roept 
de organisatie ze via pamfletten en de media op om huiswaarts te keren. Crosby, 
Stills, Nash & Young en de andere artiesten die op zondag moeten optreden, 
worden noodgedwongen met een helikopter ingevlogen. Het gehuurde land van 
240 hectaren van boer Max Yasgur is door de grote hoeveelheid bezoekers kapot 
gelopen, maar de situatie verergert nadat op de late zondagmiddag een twee uur 
durende storm, gepaard gaande met hevige regenval, heeft huisgehouden. Het 
terrein is dan veranderd in een grote modderpoel. Een aantal bezoekers houdt 
het voor gezien. De overgeblevenen worden na de regen beloond met volop 
zon en om acht uur in de avond start het vervolg van het muzikale programma. 
Achtereenvolgens treden dan op: Country Joe & The Fish, Ten Years After, The 
Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears en eindelijk, om vier uur in de 
nacht, Crosby, Stills, Nash & Young. Stephen Stills laat het publiek weten dat hij 
hen bewondert omdat ze al drie dagen en in zo groten getale vreedzaam aan het 
genieten zijn van elkaar en van de muziek. Hij zet in met de eerste noten van 
‘Suite: Judy Blue Eyes’. Het trio speelt en zingt geconcentreerd en geïnspireerd 
de uit vier gedeelten bestaande Suite. Het publiek en de muzikanten achter hen 
luisteren ademloos toe en applaudisseren na afloop enthousiast. Stills laat weten 
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dat ze erg nerveus zijn omdat het nog maar hun tweede optreden is en gaat 
vervolgens met Crosby en Nash verder met het McCartney-nummer ‘Blackbird’ 
en een aantal songs van hun eerste LP. Na ‘4 + 20’ solo uitgevoerd te hebben, haalt 
Stephen Neil Young, zijn oude maat van Buffalo Springfield, erbij om samen drie 
nummers akoestisch uit voeren. Vervolgens nemen CSN&Y met Reeves en Taylor 
de elektrische set voor hun rekening. Ze besluiten met zijn vieren akoestisch met 
‘Find the Cost of Freedom’ en ‘49 Bye-Byes’. De afwisseling in bezetting en van 
akoestische en elektrische sets tijdens een concert zullen kenmerkend blijven voor 
de band. Na het optreden van CSN&Y wordt het licht en vertrekken de meeste 
bezoekers. Ongeveer 30.000 volhouders blijven hangen en genieten vanaf half 
negen in de ochtend van de muziek van Jimi Hendrix, de laatste act van het festival.

Woodstock zou uitgroeien tot een mythe. Daar hebben de albums van de 
festivaloptredens, uitgebracht in 1970 en 1971, en de drie uur durende film 
van het gebeuren enorm aan bijgedragen. Miljoenen jongeren in Amerika en 
in tal van Europese landen hebben de film in 1970 gezien. De eerste beelden 
van het terrein en de opbouw van de podia worden begeleid met de klanken 
van ‘Long Time Gone’, afkomstig van Crosby, Stills & Nash. Halverwege de film 
is de uitvoering van ‘Suite: Judy Blue Eyes’ te zien en aan het slot zijn twee 
songs van de band, ‘Woodstock’ en ‘Find the Cost of Freedom’ te horen. Het 
voorlaatste nummer, een compositie van Joni Mitchell, staat op de in maart 
1970 verschenen LP Déjà vu, dat het best verkochte album van het jaar wordt. 
Wie CSN&Y beluistert, associeert het viertal en hun muziek met het Woodstock-
festival en de bijbehorende progressieve jeugdcultuur van eind jaren zestig en 
de eerste helft van de jaren zeventig. En wie omgekeerd aan Woodstock denkt, 
hoort in gedachten het geluid van CSN&Y. De band is in 1970 zo populair dat 
iedereen over hen spreekt als de ‘Amerikaanse Beatles’. Een grotere eer kan er 
in die tijd, en ook nu nog, niet gegeven worden aan een popgroep.

In dit boek zullen we het in veel opzichten tumultueuze verhaal van de vier 
bandleden en hun muziek, al dan niet gezamenlijk gemaakt, volgen. Om het 
te kunnen begrijpen moet er gestart worden met hun muzikale roots en hun 
carrières in de jaren zestig in The Byrds, Buffalo Springfield en The Hollies. 
Vervolgens komt de topperiode van CSN&Y vanaf eind jaren zestig tot aan 1976 
aan bod. De zomer van dat laatste jaar is het moment van het definitieve einde 
van de groep. Vanaf het einde van de jaren tachtig zijn er meerdere reünies van 
CSN&Y. Die krijgen in het laatste hoofdstuk aandacht.
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