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OOppggeettiilldd 

 

 

De magie van muziek 

Muziek raakt ons waar wij het meest open, kwetsbaar, maar ook het sterkst 

zijn: in onze ziel. Het beschikt over de onwaarschijnlijke kracht op een positieve 

manier tot in elke vezel, elk haarvat en iedere cel van het lichaam bezit van ons 

te nemen. Muziek heeft het vermogen je te overspoelen en je in een vingerknip 

een onbegrensd stelsel van stemmingen binnen te slingeren, waar wetten van 

verstand en logica geen houvast bieden. Een virtuele wereld waarin de 

verbeelding het voor het zeggen heeft, de fantasie vrij spel en uitbundige 

associatie een eigen leven leidt. Onverschilligheid wordt er met een glimlach 

genegeerd. Muziek is een onuitputtelijke bron van inspiratie, vervoering, 

energie en troost. Het werpt licht op een universum waar grenzen, conventies, 

tijd en ruimte, dromen en realiteit door elkaar zijn geschud en zich op een 

aangenaam onvoorspelbare manier tot elkaar verhouden. Kortom, mochten we 

dat al willen, we hebben niet de minste grip op de invloed en de uitwerking van 

het unieke verschijnsel muziek op ons. Kunnen we dan maar niet beter gewoon 

achteroverleunen en ons onvoorwaardelijk - dus ook schaamteloos - aan de 

magie ervan overgeven? Wat kan je gebeuren?  

 

Nekvel 
Praten over muziek - de vergelijking met voetbal, eten en seks dringt zich 

kortstondig op - is even zinloos als aangenaam, even onledig als 

hartverwarmend en even onbeduidend als allesomvattend. Het is een risico dat 

ik hier graag neem. Ik schep er veel plezier in om de komende tijd op deze 

plaats met enige regelmaat een aantal door mij zeer gewaardeerde songs uit 

de (pop-)muziekgeschiedenis de revue te laten passeren. Het zijn stuk voor stuk 

liedjes die mij door de jaren heen, elk op een andere manier - soms door 

slechts een enkel fragment eruit - overrompeld hebben. Ze hebben me bij mijn 

nekvel gegrepen en me daarna niet meer losgelaten. Sommige direct, andere 

pas na jaren. Ik heb ze in mijn hart gesloten of beter gezegd ze hebben zich 

daar - ongevraagd maar meer dan welkom – blijvend toegang toe verschaft.   
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Onschuldig 

In een reeks die ik ‘Opgetild’ heb genoemd, tracht ik per besproken liedje aan 

te geven op welk exact moment in het betreffende nummer het mij zo intens 

raakt; waar en waarom het mij voor een ogenblik optilt uit het hier en nu.  

Een gloeiend besef dat, zo ik mij er al van bewust was, altijd (ruimschoots) 

achteraf heeft plaatsgevonden. Heb geen vrees voor pseudowetenschappelijke 

muzikale ontledingen op deze regels. Ik geef me in het beschrijven en 

analyseren van mijn favoriete muziekfragmenten slechts onschuldig over aan 

een handvol zeer persoonlijke, kennelijk diepgewortelde en oncontroleerbare 

emoties die de betreffende nummers bij me losmaken, elke keer dat ik ze 

opnieuw beluister weer.   

Glimlach 

In algemene termen gesproken, zal het ene nummer dat je grijpt zijn kracht 

ontlenen aan een onweerstaanbare beat, een vette groove, een luie swing of 

een lekkere shuffle. In een ander lied nemen de intrigerende zangstem, 

huiveringwekkende background vocals of vervreemdende soundscapes je 

wellicht mee. In weer een ander geval raakt een solo je onderhuids, spelen 

dynamiek en energie een hoofdrol of voeren timing, tekst, toonsoort, productie 

of een perfecte instrumentbeheersing je naar hogere sferen. In de meeste 

gevallen zal het een caleidoscopische mix van genoemde en andere elementen 

zijn die je, al is het in sommige gevallen maar voor even, zo in vervoering 

brengt. Muziek is geen taal van woorden, toch zou een vleugje herkenning bij 

je, van wat je hier en daar in mijn muzikale ontboezemingen beschreven ziet, al 

een brede glimlach op mijn gezicht doen toveren. Over magie gesproken.     

 

 

 

[Tip: De besproken liedjes (telkens via YouTube links) komen m.i. het beste tot 

hun recht als je ze met een hoofdtelefoon beluistert die rechtstreeks op je 

computer of audioapparaat is aangesloten.] 

 


