
Opgetild 1:    SSaadd  SSwweeeett  DDrreeaammeerr::  oopp  ddee  kknniieeëën 

 

Grappig genoeg kun je ook opgetild worden door een kort fragment uit een  

nummer dat je voor de rest nauwelijks aanspreekt. Bij mij is dit het geval bij het 

liedje Sad Sweet Dreamer van Sweet Sensation, een Britse soft soulformatie  

uit de seventies, muzikaal en visueel aanleunend tegen de stijl van de 

Amerikaanse Jackson 5 (wat later: The Jacksons). Op het eerste gehoor is  

Sad Sweet Dreamer (1974) (klik op sterretje op homepage voor YouTube filmpje ervan) een 

vrij gladde discosoul productie, die weliswaar lekker wegglijdt op een dressing 

van Fender Rhodes klanken, relaxte saxofoonlicks, brave strijkers en doo-wah-

wah koortjes, maar verder niet echt beklijft. De jeugdige en ruim bebrilde 

leadzanger met de droevige oogopslag heeft overigens wel een fijne stem.  

En zo dreigt het best prettige nummer (voor mij) tevreden maar naamloos 

voorbij de horizon te kabbelen. Maar zover komt het niet.  

 

Op driekwart van het liedje (In het YouTube filmpje op 2:05 seconden) word je ineens 

wakker geschud en zonder pardon bij de lurven gevat; daar waar de brug van 

het lied begint slaat het weer in een keer rigoureus om. Het niets-aan-de-hand-

karakter van Sad Sweet Dreamer eindigt hier abrupt en het nummer verandert 

van het ene op het andere ogenblik monumentaal van (klank)kleur en timbre. 

Een moment waarop het filmische arrangement, gedragen door enkele  

spaarzame  fenomenale orkestrale bewegingen (ik vermoed hier cello’s, 

contrabassen en hoorns) de achtergrondzangers in de videoclip letterlijk op de 

knieën krijgt.  

 

Gedurende deze pakweg tien huiveringwekkende seconden barst de hemel in 

paarse tinten open, sijpelt het zonlicht gedempt maar hoopvol door het 

bladerdak en grijpt de melancholie je meedogenloos bij keel en in onderbuik. 

Het is het moment waarop ik in Sad Sweet Dreamer elke keer weer word 

opgetild. Een kortstondige kosmische ervaring wat mij betreft. De brug wordt 

vervolgens afgerond met een langgerekte vocale uithaal, waarna het lied 

comfortabel en kundig zijn oorspronkelijke cadans weer oppakt en ons weer 

met beide benen op de grond zet, alsof er niets is gebeurd. Wij weten beter.        

 
 

 

                                                             (tekst©Floris Sartorius) 


