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Opgetild 4:    SSoommeebbooddyy  tthhaatt  II  uusseedd  ttoo  kknnooww::  ppllaaggeerriijjttjjee    

  
Prettig basaal op de eerste en derde tel begint Gotye’s Somebody that I used 

to know (2011) met het kale gepluk op een akoestische staande bas, waarvan 

het geluid aanvankelijk veel wegheeft van een over een forse sigarendoos 

gespannen elastiek, zo’n dikke waarmee bestellers hun post samenbinden. 

Eronder op de tweede en vierde tel een gortdroog, gesmoord gitaartje. Al rap 

valt de bas vol in het laag in, vergezeld van gedragen, tegendraadse, bijna 

rituele slagen op een grote trommel. Tegelijk met de ritmesectie onthult zich 

direct al de oerkracht van dit nummer (klik op sterretje op homepage voor YouTube 

filmpje ervan) en wordt het geheime wapen ingezet: het onweerstaanbare getik 

van een houten hamertje op een simpel xylofoontje.  

 

Zodra je de glasheldere en kinderlijk simpele melodielijn die erop gespeeld 

wordt hoort, besef je als luisteraar dat het lastig gaat worden dit melodische 

plagerijtje ooit nog uit je hoofd te krijgen. Temeer daar het verraderlijke 

muzikale lijntje op strategische punten in het lied, zorgvuldig gedoseerd 

terugkeert. Het themaatje heeft in al zijn - haast pesterige - eenvoud natuurlijk 

veel weg van archetypische kinderliedjes als In Holland staat een huis, Kleine 

Chineesje en vooral Altijd is Kortjakje ziek. Niet zo gek dus dat je er met 

terugwerkende kracht door ‘gepakt’ wordt. Overigens, net als door het over de 

houten toetsen omhoog ‘roetsjende’ hamertje aan het einde van het intro, 

zoals een spelend kind dat ongeduldig zou doen. Het is van een ontwapenende 

ongekunsteldheid.  

 

De kaalgestripte manier van musiceren te horen in het intro van Somebody that 

I used to know, vindt een vervolg in het eerste couplet, waarin Gotye ingetogen 

en tamelijk zwartgallig voortmijmert. Ondertussen neemt de cadans van het 

nummer je mee op de ijzeren regelmaat van zijn hartslag en stuwen de twee 

repeterende bastonen je onverbiddelijk in voorwaartse richting. Het tweede 

couplet, aangekleed met een straffe ‘marching drum’, volgt dezelfde constante 

en schier eindeloze weg, waarin je in de leegte de dynamiek evenwel tot in elke 

vezel een uitweg voelt zoeken en je een onafwendbare ontlading op je af voelt 

komen. Omwille van de dynamiek (ter verhoging van het contrast) valt op het  
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allerlaatste gezongen woord van het tweede couplet (‘But I'll admit that I was 

glad that it was over’) de begeleiding in zijn geheel voor even weg, met 

uitzondering natuurlijk van de ‘twee-tonen-waslijnbas’, de onverstoorbare 

levenslijn van deze song, die naadloos het refrein in voortgeplukt wordt.  

 

Smartelijk uithalend en zich voortbewegend op die alles behalve vrijblijvende 

puls van het lied, haalt Gotye (artiestennaam voor de Vlaams Australische 

Wouter De Backer) in het refrein ruimschoots zijn gram, maakt van zijn hart 

geen moordkuil en zet er met terugwerkende kracht zijn verloren gegane muze 

haarfijn op de plaats. Verder nog iets? Hoor je hem in gedachten fijntjes zingen. 

 

Opgetild in Somebody that I used to know word ik echter in het derde couplet, 

waarin gastzangeres Kimbra ongegeneerd de tegenaanval inzet. Na de eerste 

gezongen regel (in het YouTube filmpje vanaf 2:37 seconden) (‘Now and then I think of 

all the times you screwed me over’) én tijdens en na de tweede gezongen regel 

(‘But had me believing it was always something that I'd done’) klinkt er een 

tweetal, lage, tweestemmige en vooral heerlijk hese dwarsfluitnoten. Deze 

gedempte, panfluitachtige Andesklanken ademen - in lichte mineur - een soort 

hijgerige geheimzinnigheid en verschaffen het nummer, uit het niets, een 

samenzweerderige ondertoon van pijn die de keel voor heel even dichtknijpt.  

 

In het afsluitende refrein spat de dynamiek van Somebody that I used to know 

nog heftiger de ether in en jagen de krachtige, meerstemmige koortjes van 

Gotye en Kimbra - die eruit knallen als een wanhopig verwijt aan elkaar, maar 

in afwisseling ook een bitterzoete onderstroom van teloor geraakte tederheid 

raken - het nummer naar ongekende hoogte. Dan neemt het xylofoontje het 

heft weer in handen en hamert ons abrupt, pats-boem-over naar het einde van 

het liedje. ‘Roetsj!’ Vergetelheid.     

 

 

 

   

                                                               (tekst©Floris Sartorius) 

  


