Bloed, zweet en tranen
Churchill, Cash en Hazes

of:

Eén keer trek je de conclusie
Vriendschap is een illusie
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot met een dun laagje chroom
’t Is moeilijk bescheiden te blijven
Wanneer je zo goed bent als ik
Zo stoer, zo charmant en zo aardig
Dat zie je in één ogenblik
En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben
Dat ik nog zo veel kleine dingen van je ken
Omdat ik steeds ben blijven dromen
dat het toch zo ver zou komen
Ben ik blij dat ik je niet vergeten ben
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik, rot hier nu maar op
Met bloed, zweet en tranen
Zei ik vrienden, dag vrienden, de koek is op
Wat is er bevrijdender – althans, vanuit therapeutisch oogpunt bezien – dan voluit
meeblèren met een vol Ahoy of Goffert? Of een bomvolle Johan Cruyff Arena,
sinds de Ajax-aanhang zich de André Hazes-hit Bloed, zweet en tranen heeft
toegeëigend?
Dat begrip – bloed, zweet en tranen – wordt buiten onze landsgrenzen – en
wellicht ook daarbinnen – waarschijnlijk op de eerste plaats geassocieerd met
Blood, Sweat & Tears of, zoals het vaker werd weergegeven, BS&T, de New
Yorkse jazzrockband die tussen maart 1969 en oktober 1970 megahits had met
You’ve made me so very happy, Spinning wheel, And when I die en Hi-De-Ho.
De oorsprong voor de naam van de band wordt gewoonlijk toegeschreven aan de

speech die Winston Churchill hield in het Lagerhuis op 13 mei 1940, bij het begin
van zijn eerste periode als minister-president.
Voluit klinkt de passage als volgt: “I would say to the House, as I said to those
who have joined this Government: I have nothing to offer but blood, toil, tears and
sweat.”
Churchill mag dan wel in 1953 de Nobelprijs voor literatuur gewonnen hebben –
een belangrijk deel van zijn werkzame leven verdiende hij meer met schrijven en
als veelgevraagd spreker dan als politicus – , voor de woorden die hij
wereldberoemd zou maken, moest hij toch putten uit de Engelse letteren.
De poëet en avonturier Lord Byron (1788-1824) schreef in zijn meer dan 100
pagina’s tellende gedicht The Age of Bronze, dat in 1823 verscheen
Year after year they voted cent per cent,
Blood, sweat, and tear-wrung millions – why? for rent!
En nog verder terug in de Britse literatuurgeschiedenis vindt men de domineedichter John Donne (1572-1631), die in zijn gedicht An Anatomy of the World
(1611) schrijft:
That ’tis in vain to dew, or mollifie it with thy tears, or sweat, or blood
(to dew = bevochtigen, to mollify = verzachten).
De enumeratie ‘bloed, zweet en tranen’ moet, in welke volgorde dan ook, dus al
heel lang niet alleen bestaan hebben, maar ook als literaire eenheid gebruikt zijn.
Het is intussen maar zeer de vraag of die beroemde woorden van Churchill BS&T
geïnspireerd hebben bij de keuze van een naam. Om te beginnen worden ze niet
exact geciteerd. Sterker nog, uit de oorspronkelijke tekst is een vierde woord –
toil, gezwoeg – weggelaten en staan sweat en tears in de omgekeerde volgorde.
Ten tweede heeft Al Kooper, een van de oprichters van BS&T, zich uitgelaten over
de herkomst van hun naam. In zijn autobiografie met de weinig van aangename
herinneringen getuigende titel Backstage Passes and Backstabbing Bastards
(1998), herinnert hij zich: ‘One particular night, Jimi Hendrix, B. B. King, myself,
and an unidentified drummer and bass player were going at it all night at the Cafe
Au Go Go. At daybreak, when we finished playing, they put the house lights on
and somebody observed: ‘Christ! Look at the organ! There’s blood all over the
keyboard!’ Sure enough, I had cut my hand playing, and in the state of bliss

induced by my compatriot’s sound had not felt a thing. What a great album cover,
I thought. No. What a great name for a band.’
Geen uitleg die meteen overtuigt, al was het maar omdat al dat bloed wel
verklaard wordt maar de herkomst van de tranen en het zweet onbekend blijft.
Dan geloven wij eerder, dat de naam van de band geïnspireerd is door de countryzanger Johnny Cash, die immers in 1963 een album uitbracht met de titel Blood,
sweat and tears. (Dat laat natuurlijk de vraag onverlet waar Cash het
vandaan heeft.)
Blood, toil, tears and sweat is trouwens niet het enige spoor dat Churchill in de
popmuziek heeft achtergelaten. Om overigens volstrekt onduidelijke redenen koos
een Amerikaanse band als naam The Beginning of the End. Hun enig bekende
wapenfeit is het album Funky Nassau (1971), interessanter is de bron van hun
naam.
Uit weer een andere toespraak van Churchill, in november 1942, ging dit citaat
een eigen leven leiden: “This is not the end. It is not even the beginning of the
end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”
Het was een verwijzing naar de aanval van Field Marshal Bernard Montgomery –
koosnaam Monty – op de Duitse troepen onder aanvoering van generaalveldmaarschalk Erwin Rommel – bijnaam de Woestijnvos – in Noord-Afrika.
Het was al met al dan ook niet te vermijden, dat blood, sweat and tears enkele
minder creatieve geesten zou verleiden tot speels bedoelde titels van hun
memoires. Zo herleefde Steve Katz, mede-oprichter van BS&T, zijn wildste jaren
in het boek Blood, sweat, and My Rock ‘n’ Roll years (2015).
Nog makkelijker maakten de drie makers van een boek over Rocker33, een van de
spraakmakendste nachtclubs in Duitsland, zich van de titel af. Zij kwamen
eendrachtelijk op Love, sweat and tears (2020).
Succes verzekerd!

