
maandag, 20 december 2010

De dadaïst van de rockmuziekDe dadaïst
Captain Beefheart

In Memoriam

1941 - 2010

H

De vrijdag overleden Don
Van Vliet, alias Captain Beef-
heart, maakte nauwelijks te
begrijpen muziek.

H ij maakte geen muziek
die je eventjes gemakke-
lijk meefluit, de afgelo-
pen vrijdag overleden

Don Van Vliet, alias Captain
Beefheart. Vandaar dat hij nooit
binnen het radarbereik van de mo-
dale popliefhebber is gekomen.
Zijn betekenis voor de rockmuziek
staat echter buiten kijf, gezien de
tallozen die zeggen door hem geïn-
spireerd te zijn, van Tom Waits tot
Johnny Rottens Sex Pistols. In zijn
bespreking van Beefhearts be-
roemdste - of beruchtste - album
Trout Mask Replica in 1969 in het blad
Rolling Stone, noemde Lester
Bangs hem ‘de enige ware dadaïst
van de rockmuziek’.
Hoe ondoorgrondelijk zijn ver-
wrongen blues- en rocksongs vaak
ook waren, je voelde als luisteraar
dat het bijzonder was. Instinctief.
Zoals Van Vliet zijn muziek zelf
ook instinctief tot stand liet ko-
men. Frank Zappa mag dan een ex-
centrieke pionier van de rock in de
jaren zestig zijn geweest, Van Vliet
was nog excentrieker. De twee ken-
den elkaar al van de middelbare
school in Californië. Er bestaan op-
namen uit de late jaren vijftig waar-
op de twee al samen te horen zijn,
Van Vliet met dat bijna bezeten
klinkende hoge stemgeluid, hoewel
hij ook grommend laag kon.
Zappa zou commercieel gezien suc-
cesvoller worden dan Beefheart om-

dat zijn muziek, hoe dwars soms
ook, begrijpelijk was. Dat kan van
het werk van Beefheart minder ge-
zegd worden. Hij had lak aan tradi-
tionele maat- en toonsoorten,
songstructuren en popconventies,
al bleef blues altijd de basis van
zijn muziek. Hoewel het debuutal-
bum Safe as Milk, dat hij in 1967 met
zijn Magic Band opnam voor oren
van nu best toegankelijk is, konden
zijn platenbazen er destijds geen
chocola van maken.
Als zijn pièce de résistance wordt

het in 1969 verschenen album Trout
Mask Replica beschouwd. Die plaat
werd geproduceerd door Frank Zap-
pa, met wie Van Vliet zijn hele le-
ven een haat-liefdeverhouding had.
Van dit album werd destijds wel ge-
zegd dat het zo buitenissig was dat
geen mens het in één keer kon uit-
luisteren. Later werd zijn muziek
een tikkeltje toegankelijker. Zijn
twaalfde en laatste studio-album Ice
Cream for Crow verscheen in 1982,
waarna Van Vliet zich uit de mu-
ziek terugtrok om zich in de Cali-

fornische woestijn volledig aan zijn
andere artistieke liefde, het schilde-
ren, te wijden. Als schilder was
Van Vliet net zo ongrijpbaar als in
zijn muzikale carrière. Vanaf halver-
wege de jaren tachtig verscheen hij
nauwelijks meer in het openbaar
en later kluisterde multiple sclerose
- de ziekte die hem fataal werd -
hem aan een rolstoel.
Omdat Beefheart geen noten las of
akkoordenkennis had, floot hij zijn
composities door de telefoon. Even
zo illuster waren zijn vermeende

buitenzintuigelijke waarnemingen.
Zijn gitarist Gary Lucas vertelde
het verhaal hoe Van Vliet in decem-
ber 1980 bij Lucas thuis in New
York een interview gaf en halverwe-
ge het gesprek opstond, naar het
raam liep en vroeg: ‘Voelen jullie
dat ook?’. Een half uur nadat de
journalist was vertrokken belde hij
weer aan. Wat bleek? Precies op
het moment dat Beefheart iets ge-
voeld had, was John Lennon neer-
geschoten.
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Captain Beefheart met zijn Magic Band (links), met Frank Zappa (rechtsboven), een van zijn schilderijen en twee platenhoezen.  fotomontage MGL


