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Opgetild 5:    RReenn  LLeennnnyy  rreenn::  ppáá--ddaa  ppáá--ddaa--ppaa!!  

 
In het startschot nog vliegt het al uit de blokken. Het intro van Ren Lenny ren 

van Acda & De Munnik (2002) (klik op sterretje op homepage voor YouTube filmpje ervan) 

gaat er meteen als een speer vandoor. Als door de duivel op de hielen gezeten 

zit het nummer je vanaf de eerste tel op de huid. Nog net voorafgegaan door 

een opmaat op de tom-toms, jagen drums en piano elkaar van meet af aan in 

razernij achterna. Na het eerste rondje mengen violen zich in het geweld en zijn 

tegelijkertijd – minder makkelijk waarneembaar – in elke nastoot reeds 

dreigend lage blazers (o.a. trombones) te horen, of eigenlijk te voelen. Na acht 

maten opzwepend intro voegt een elektrische gitaar in het derde rondje enkele 

lang aangehouden klaaglijke noten toe. Een muur van geluid wordt gestaag 

opgetrokken en je voelt als luisteraar een climax huizenhoog opdoemen.  

 

In de laatste stuk van het derde rondje, vlak voordat het vierde en laatste 

rondje van het intro ingaat, worden als magistrale opmaat de blazers 

afgemeten maar in vol ornaat ingezet (in het YouTube filmpje op 0:26 seconden). Met 

slechts vijf verpletterende, perfect geplaatste staccato noten – die er in de 

geluidsmix niet eens duimendik bovenop liggen – word ik in Ren Lenny ren nu al 

omvergeblazen. De schijnbare achteloosheid waarmee de vijf koperstoten hier 

meedogenloos strak en ultrakort (het fragment duurt nog geen hele seconde) 

toeslaan, maakt me op slag kansloos en tilt me acuut even op: pá-da pá-da-pa!  

 

Als in het daaropvolgende rondje van het wervelende intro de muzikale 

krachtpatserij dan ten einde loopt en de instrumenten, met uitzondering van 

violen en ritmegitaar, voor een moment alleen nog even na-ijlen, tilt een 

magistraal glijdende bastoon me voor de tweede keer op (in het YouTube filmpje  

op 0:35 seconden). Overigens, de tekst van het nummer, waarin de opjagende wind 

als onrustig zinnebeeld voor het verlies van dierbaren wordt opgevoerd, is niet 

alleen verbluffend maar voegt ook perfect met de muziek ervan. 

 

Even verderop in hetzelfde nummer word ik voor de derde keer opgetild. 

Halverwege het voortrazende lied (in het YouTube filmpje op 2:05 seconden), we 

hebben het eerste refrein net achter de rug, dient zich het volgende couplet 

aan. In de uitloop van het 1e refrein, als de band omwille van de dynamiek in  
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de luwte een seconde of drie op adem lijkt te willen komen en de backing 

vocals fraai meerstemming ‘Ren Lenny ren’ aanhouden, houden een paar 

spaarzame, goedgeplaatste en moddervette trommelslagen je alert. Als om het 

signaal af te geven: let wel, er heerst hier weliswaar even drie seconden rust, 

maar geen ontspanning, want de wind giert dadelijk weer onverminderd voort. 

U bent gewaarschuwd. Deze negen heerlijk uitgesmeerde lijzige en snoeihard 

geslagen klappen, verdeeld over een genadeloze snaredrum en twee net even 

verschillend gestemde toms, slaan mij met stomheid. Ze tillen me op. Ik kan er 

tien keer achterelkaar naar luisteren. En dat doe ik dan ook. 

 

 

 

 

                                                           (tekst©Floris Sartorius) 

 
 


