
  

venster sluiten 

Bettye LaVette in de ABbox - 
Geschiedenisles van een 
overlevende  
Soulveterane Bettye LaVette 

(***) kende veertig jaar 

tegenspoed, maar in de nieuwe 

eeuw kreeg ze eindelijk de 

erkenning die ze al zo lang 

verdiende. Dinsdag liet de 

dame horen dat echte soul 

meer is dan een genre en nog 

altijd diep kan raken. 

 

Bettye LaVette maakte haar 

eerste single op haar zestiende 

in 1962. Ondanks haar echte 

soulstem brak ze niet door 

tijdens de gloriejaren van het 

genre. In de decennia daarop 

was ze enkel bij een paar 

kenners geliefd. Voor het grote 

publiek kwam ze pas in het 

vizier dankzij het door Joe 

Henry geproduceerde I've Got 

My Own Hell To Raise. Een 

plaat die in 2005 verscheen en 

eindelijk het verdiende succes voor de als Betty Haskins geboren zangeres 

bracht. Vorig jaar verscheen van haar de overtuigende plaat The Scene of 

the Crime, waarop ze bijgestaan werd door de Amerikaanse band Drive-By 

Truckers.  

 

LaVette is nu op tournee, maar in plaats van in kleine clubs speelt ze in de 

grotere zalen. Toch bleek dat dinsdag niet haar natuurlijke omgeving, want 

het optreden in de ABbox had duidelijk moeite om uit de startblokken te 

geraken. Als intro serveerde het vaste kwartet van LaVette twee zoutloze 

bluestracks, die onze verwachtingen meteen naar het vriespunt deden 

dalen. Ook de twee eerste nummers met de souldame vielen tegen. De 

magische stem kwam nauwelijks boven de muziek uit en even kregen we 

schrik dat er ons een Sly Stonedebacle te wachten stond.  

 

Maar net dan viel alles op zijn plaats. De manier waarop de dame uit Detroit 

met de toeschouwers communiceerde, genereerde onmiddellijk de intimiteit 

Betty Lavette: een sterke vrouw die 

eindelijk de vruchten van haar jarenlange 

strijd plukt. Foto Alex Vanhee
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De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden. 

die haar Staxachtige soul broodnodig had. Ze vertelde onder meer dat ze 

eindelijk een Grammy Awardnominatie gekregen had en hoe goed dat wel 

deed na meer dan veertig jaar in het vak. De mooie slow 'Choices' mikte 

daarna recht naar het hart en miste zijn uitwerking niet. LaVette gaf ons 

daarna een geschiedenislesje met een medley van haar lang obscuur 

gebleven classics uit de jaren zestig. Ze zong daarbij zelfs een deel 

van 'You'll Never Change' zonder microfoon. De enige smet op de medley 

waren de synthesizerviolen die 'Let Me Down Easy' ontsierden. Heel 

indrukwekkend was haar versie van Willie Nelsons 'Somebody Pick Up My 

Pieces', die ze zittend op het podium bracht.  

 

Met haar 62 is ze echter verre van een amechtige oma, maar een sterke 

vrouw die eindelijk de vruchten van haar jarenlange strijd plukt. Een gevoel 

dat ze krachtig vertolkte in 'Before the Money Came (The Battle of Bettye 

LaVette)'. Ze eindigde met een gloedvolle a-capellaversie van Sinéad 

O'Connors 'I Do Not Want What I Have Not Got'. De zaal hield de adem in, 

want iedereen besefte dat soulmuziek niet veel puurder en doorleefder kon 

klinken dan uit de keel van Bettye LaVette. (Koen De Meester) 
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