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Words suck! 

Het moeizame huwelijk van popteksten en videoclips 

VIDEOCLIPS ZIJN Z E L D E N inspirerend, doen slechts bij uitzondering recht 

aan de artiest, geven in veel gevallen een verkeerde indruk van een song 

en bestaan voornamelijk uit de cliches van honderden voorgangers. Video-

clips zijn als pop zelf: tussen het grauw glanst af en toe een parel. Al even 

zeldzaam als een goede videoclip is een videoclip waarin sprake is van een 

geslaagde interactie tussen tekst en beeld. 

Neem een klassieke clip als Peter Gabriels 'Sledgehammer'. In dit beeld 

voor beeld geanimeerde filmpje hebben de makers zich niets aangetrok-

ken van wat de tekstschrijver te melden had. Als we het nummer op de 

radio horen, doemt automatisch weer het beeld op van de spoorwegtrein-

tjes die in de clip om het hoofd van de zanger cirkelen. We herinneren ons 

de beelden beter dan we ons de woorden herinneren. Wat zegt dat over 

de rol van de poptekst? 

Gabriel zelf omschreef lang geleden in Oor  het belang van popteksten 

als volgt: 'Ik ken genoeg goede songs waarvan de tekst niet deugt, maar 

zou geen enkele klassieke popsong weten waarvan de muziek niet deugt.' 

In de popmuziek komt tekst doorgaans op de tweede plaats, wat doet ver-

moeden dat in een videoclip de woorden evenmin van groot belang zullen 

zijn. 

Bij de moeder van alle videoclips, Bob Dylans 'Subterranean Homesick 

Blues', is de koppeling tekst en beeld volledig intact gelaten. Sterker nog, er 

is tot op de dag van vandaag nauwelijks een origineler manier gevonden 

om woorden in beelden om te zetten. We zien de jonge Dylan (het is 1965) 

in een Newyorkse steeg een pak met tekstborden ophouden, om per zin 

een bord met het kernwoord op de grond te laten glijden.  Johnny's in the 

basement- het bord met  basement valt op de grond -  Mixing up the medi

cine - medicine volgt, en zo komt de tekst van het hele liedje voorbij. 'Sub

terranean Homesick Blues' is tamelijk abstract, je kunt ook zeggen dat het 

nergens over gaat. Maar vanwege de gekozen vorm worden de woorden 

plotseling statements: Get Born, Dig Yourself, It Don't Matter. Hier werd 

onbewust de hindering gelegd voor een ijzeren videoclip-wet: als je geen 

boodschap te verkopen hebt, doe dan tenminste alsof. 

A R M A D A Tekst en muziek 


