
 
95SALT zomer 2015

  reportagereportage

Good   Vibrations
Tekst Ard Krikke f

De kans dat je deze zomer de lome liedjes van Jack Johnson uit de boxen
hoort kabbelen is vrij groot. Als het gaat om surfmuziek worden de hangmatdeuntjes 

van de Hawaïaan vaak in een adem genoemd met de zonnige samenzang van The 
Beach Boys. Maar wist je dat échte surfsound bestaat uit een spetterende muur van 

geluid? Tijd voor een spetterende duik in de muzikale platenkoffer.

S
urfmuziek stond voor mij altijd gelijk aan de zoetge-
vooisde harmonieën van The Beach Boys. Zorgeloze 
liedjes over zon, zee en strand; ik kreeg er als (wind)sur-
fer geen genoeg van. Totdat ik de keiharde cultfilm Pulp 

Fiction (1994) van het witte doek zag knallen. Onder de Bonny 
en Clyde-achtige openingsscène – Pumpkin: ‘Everybody be 
cool this is a robbery!’ Honey Bunny: Any of you fucking pricks 
move, and I'll execute every motherfucking last one of ya!’ – 
had regisseur Quentin Tarantino het instrumentale Misirlou 
van de vergeten ‘King of the Surfguitar’ Dick Dale gezet. Ik was 
meteen verkocht. Galmend gitaargeweld. Rollend drumgerof-

fel. Een langgerekte oerkreet: ‘Ahaaaaaaahh’. Het was alsof ik 
werd weggespoeld door een aanstormende golf van geluid. 
Voor de goede orde: ik luister nog steeds graag naar vrolijke 
niks-aan-de-hand liedjes van onder andere Jan & Dean (Surf 
City), The Beach Boys (Good Vibrations) en Jack Johnson (Bana-
na Pancakes). Sinds Misirlou weet ik echter dat deze zingende 
strandgasten schatplichtig zijn aan de authentieke surfsound  
– lees: gitaarnummers (zonder zang) met tot de verbeelding 
sprekende titels als Surfbeat en Pipeline – uit het begin van de 
jaren ’60. Het was Dick Dale, zelf een fervent surfer, die in 1961 
met zijn sprankelende Let’s Go Trippin’ de toon zette.

In gitaargalm gedrenkte surfsound blaast je omver 
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Kletsnat surfgeluid
Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar voor Let’s 
Go Trippin’ in de hitlijsten verscheen was surfen nog een 
volstrekt onbekend fenomeen. Van surfmerken en surfkleding 
tot surfbladen en surfmuziek, het moest allemaal nog worden 
uitgevonden. Alleen in Californië, de bakermat van de huidige 
surfcultuur, werden de golven steeds vaker bevolkt door sur-
fers; losgeslagen nietsnutten die te lui waren om een baan te 
zoeken, vond het grote publiek. 
Op zoek naar een muzieksoort om zich mee af te zetten tegen 
de gevestigde orde kwamen de surfende wildebrassen uit bij 
instrumentale bands als The Ventures, Johnny and the Hur-
ricanes, The Belairs en Dick Dale & His Del-Tones. Geen rock 
’n roll met uitgekauwde teksten, maar rauwe instrumentals 
waarbij een mix van ongetemde gitaarsalvo’s, bonkende 
drums en een verdwaalde trompet op de uitzinnige toehoor-
ders werd afgevuurd. Voor die tijd ongekend muziekgeweld; 
de pers sprak er schande van.
Met name Dick Dale was populair onder de Californische 
surfers. Dale, hij lag bijna dagelijks in de golven, probeerde 
met zijn staccato gitaarspel vooral het euforische surfgevoel 
in zijn nummers te vangen. Bands die zongen sloegen volgens 
hem de plank finaal mis. Dale had echter een levensgroot 
probleem: zijn versterkers waren niet opgewassen tegen zijn 
gespierde gitaarstijl. Na iedere optreden kon hij zijn amplifier 
in de dichtstbijzijnde vuilcontainer knikkeren. Daarnaast kon 
zijn elektrische gitaar na iedere afranseling wel een opknap-
beurt gebruiken.
Ten einde raad vroeg hij zijn vriend Leo Fender of deze hem 
kon helpen. Het duurde niet lang of Fender, de latere oprichter 
van het gelijknamige gitaarmerk, kwam met een doofma-
kende versterker en een speciale surfgitaar op de proppen. 
De versterker (100 Watt) was niet alleen bestand tegen Dale’s 
geselingen, het was ook uitgerust met een revolutionair 
reverb-effect. Door de galmknop vol open te draaien klonken 
zijn priemende gitaarklanken voortaan als een waterdruppels 
in een badkamer. Dit gevoel werd nog eens versterkt door de 
speciale surfgitaar, een Stratocaster. Het slanke design was 
afgekeken van een… surfboard. Eindelijk had ‘The King of the 
Surf Guitar’ zijn kletsnatte geluid gevonden. 

Hoge pieken, diepe dalen
Ondertussen werd de surf lifestyle steeds populairder. In films 
als Gidget (1959) – gebaseerd op de gelijknamige bestseller 
over een surfend tienermeisje – en Blue Hawaii (1961), met 
Elvis in de hoofdrol, werd surfen afgeschilderd als een onge-
compliceerde manier van leven. Het gevolg was dat de surf- en 
strandcultuur in de jaren ’60 als een vloedgolf over Amerika 
heen spoelde. 
In 1963 was surfmuziek op zijn hoogtepunt. Dick Dale en zijn 
gitaarspelende kornuiten, waaronder The Marketts (Surfer’s 
Stomp), The Surfaris (Wipe Out) en The Trashmen (Surfin' Bird), 
scoorden aan de lopende band surfhits. De niet-surfende 
massa moest niet veel van dit instrumentale spervuur heb-
ben. Zij kwamen vooral via The Beach Boys in aanraking met 
gesuikerde surfpop. Liedjes over meisjes (Surfer Girl), perfecte 
goven (Surfin’), opgevoerde bolides (Little Deuce Coupe) Sur-
fin’ en exotische oorden (Surfin’ Safari); het ging er allemaal 
in als zoete koek. Dat de mannen nog nooit op een surfboard 
hadden gestaan mocht de pret niet drukken. Het wereld-
wijde publiek luisterde maar al te graag naar de melodieuze  
ansichtkaart uit ‘Sunny California’. The Beach Boys – die met 
ingenieuze pareltjes als Good Vibrations en God Only Knows 
bewezen dat ze eigenlijk verrassend veel in hun mars had-
den – zouden onder de bezielende leiding van Brian Wilson 
uitgroeien tot succesvolste Amerikaanse band aller tijden.
Voor de instrumentale surfsound viel het doek een stuk 
eerder. Rond 1965 was het gedaan met de rage. De Vietnam-
oorlog, de felle burgerrechtenstrijd, blowende hippies; tijden 
waren aan het veranderen. Jongeren hadden geen trek meer 
in onschuldige strandmuziek. Ze luisterden liever naar de 
maatschappijkritische Bob Dylan, de soulvolle Motown-
sound, de vuige gitaarrock van Jimi Hendrix en uiteraard de 
überhippe Beatles. Ironisch genoeg is het meesterwerk van de 
vier jongens uit het asgrauwe Liverpool, Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band, overduidelijk geïnspireerd op het zonnige 
Pet Sounds album van… The Beach Boys. 

Revival surfsound
Hoewel bands als The Pixies, The Offspring en The Arctic Mon-
keys hun liefde voor surfmuziek nooit onder stoelen of ban-
ken hebben gestoken, leek het genre tot sluimeren gedoemd. 
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“Surfen was in de jaren  
’50 nog een volslagen  
onbekende sport.”

“Het slanke design van de Stratocaster was 
afgekeken van een… surfboard.”
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Rockende surf dudes mochten hun onnavolgbare kunsten 
nog sporadisch op golden oldie-zenders en retrofestivals 
vertonen. In de jaren ’90 begon de in vergetelheid geraakte 
surfsound aan een tweede jeugd. Verantwoordelijk voor deze 
revival was Quentin Tarantino; de eigenzinnige regisseur 
zette vier klassieke surfnummers op de soundtrack van Pulp 
Fiction. Naast Misirlou zorgden Bustin’ Surfboards, Surfrider, 
Rumble en Out of Limits ervoor dat melancholieke surfmuziek 
plotseling weer hip was. 
Na het succes van wereldwijde succes van Pulp Fiction werd 
Dick Dale overal weer  opgetrommeld. Ook in Nederland. En 
zo kwam het dat ik een jaar na de cultfilm van mijn generatie 
omver werd geblazen door ‘The King of the Surf Guitar’. Op 
een verwaaid plein in Leeuwarden stond Dale: bruine kop, 
lange paardenstaart, motorjack met wapperende franjes, 
een goudgele Stratocaster routineus in zijn handen. Onder 
het toeziend oog van de scheefstaande Oldenhove ramde de 
verweerde gitaarheld met het geweld van een Friese hoefsmid 
alle klassiekers moeiteloos uit zijn gitaar. Uit zijn afgetrapte 
Fender-versterker, het volume uitbundig op tien gedraaid, 
bulderde Misirlou moeiteloos boven de stormachtige wind 
uit. Scheurende trommelvliezen, rechtopstaande haren, een 
golvend publiek, ik wist niet wat ik meemaakte. Even was het 
alsof ik werd opgetild door een muzikale muur van water. 
Sindsdien neem ik regelmatig galmende stortdouche.

Surfmuziek in de polder
Surfers zijn cool dudes en ook liefhebbers van surfmuziek 
worden gekenmerkt door hun relaxte houding. De tijd is 
voorbij dat je bij surfconcerten alleen verweerde mannen in 
Hawaiishirts trof. Liefhebbers zijn er van alle leeftijden en na 
Pulp Fiction (1994) kwamen er ontelbare nieuwe bands die 
muziek maken in de geest van Dick Dale, The Chantays en The 
Surfaris. De gitaristen van The Pixies en The Arctic Monkeys 
staan bekend om hun surfmuziekliefde en bands als Man Or 
Astro-man! en Laika & the Cosmonauts voorzien het genre van 
nieuwe impulsenSurf Rock kent strakke regels. Liefhebbers 
van deze zonnige muziek uit de jaren zestig willen doorgaans 
een ding: in galm gedrenkte, melodieuze gitaarriffs begeleid 
door een springerige backbeat. The Phantom Four heeft hier 
maling aan. De band groeide als The Treble Spankers in de 
jaren negentig uit tot de, volgens velen, beste surfband van 

Nederland en heeft iets dat de stroming traditioneel ont-
beert: experimentatiedrift. Onlangs is de band een bijzondere 
samenwerking aangegaan met rap/rock-icoon Rudeboy. Met 
deze mix van surf en rap/rock staan zij zaterdag in ‘t Ukien.
De leden van de Phantom Four hebben het experiment nooit 
geschuwd. Lead gitarist en muzikaal brein van de band Frank 
Gerritsen, profiteerde, als The Treble Spankers in de jaren 
negentig van een opleving van de Surf Rock door het grote 
succes van de film Pulp Fiction met daarin de Surfklassieker 
Misirlou. Zijn band werd al gauw gezien als het gezicht van de 
Nederlandse Surf Rock, maar stortte zich ook algauw op het 
experiment. De Amsterdammers flirtten met wereldmuziek en 
namen het nummer Samira op dat drijft op sferische Arabi-
sche teksten. Het zorgde voor onrust in de wereld van de ‘Surf 
Rock Puristen’. Zo speelden ze het in de jaren vijftig immers 
niet. Maar The Treble Spankers waren zo goed dat velen het 
accepteerden.Instrumentale surfmuziek is geen genre dat 
sinds de pioniersdagen van Dick Dale veel veranderd is. Een 
twangende gitaar, rollende drums en een forse dosis galm 
brengen al snel de zomerse sferen die Californiërs naar hun 
surfplank doen grijpen en die ook in Wijk aan Zee weerklank 
vinden.

“De niet-surfende massa kwam via The Beach Boys 
 in aanraking met gesuikerde surfpop.”

Zelf 
luisteren  


