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In de rubriek Prachtig! 
probeert Gerard van 
Duinen uit te leggen 
waarom hij een bepaalde 
opname zo geweldig vindt. 

Vind de opname op 
www.lacadena.nl/prachtig en 
luister mee terwijl je leest…

Een oude Prachtig! 
nalezen? Kijk op 
www.gerardvanduinen.com

00:00  Pats boem! Ik hoef maar twee akkoorden te horen en ik herken al het orkest van Rodolfo 
Biagi. Na twee maten is het nog duidelijker: ultrakorte, felle noten en altijd onverwachte 
accenten. Less is more moet Biagi gedacht hebben toen hij uit het succesvolle orkest van 
D’Arienzo stapte.

00:18  Ik zou verwachten dat er iets zou gebeuren in het tweede schema. Maar alleen een paar 
noten in de piano, en dan weer terug naar dat strakke geluid van gemuilkorfde kippen. 
Wat meer accenten, en aan het eind van de zin een minimalistische fill van de piano. 

00:34  Daar! Ja, zo klinken violen normaal gesproken. Alhoewel... zelden wordt een melodie zo 
vet aangezet als deze strijkers doen. 

00:40  Jazeker  slechts zes seconden duurt dit intermezzo! En zonder enige schroom stapt het 
orkest weer terug in het gortdroge geluid. Elk zinnetje afgesloten met zo’n typerend Biagi
accent op de vierde tel. Na elke zin verwacht ik dat er iets gebeuren zal: een tegenmelodie, 
een variatie, een solo. Maar nee: het orkest speelt ‘IJzeren Heinig’ met dezelfde militaire 
discipline. Tot na de derde zin plotseling...

00:55  …het hele orkest loos gaat in lange noten. Wat een ontlading! De ritmische opvatting is 
knullig, bijna onbeholpen en heerlijk. Pats! Daar is het befaamde accent weer, en terug 
naar het kippenhok.

01:08  De herhaling van het eerste thema. De bandoneons spelen het lyrische thema. Alhoewel, 
lyrisch kan ik dit niet noemen. Agressieve lange noten.is beter. Luister naar die plotselinge 
stilte op 01:16, typisch voor Biagi en D’Arienzo. Luister naar de strijkers, hoe kort en fel ze 
het ritme spelen. Jaren hebben de violisten geoefend tot ze een mooie volle toon uit hun 
instrument konden halen. Nu mogen ze niet meer dan een millimeter van hun strijkstok 
gebruiken, en laten ze het hars van het paardenhaar springen, zo veel kracht zetten ze.

01:40  Weer het intermezzo, en de bandoneons laten horen dat ze ook snel en dartelend kunnen 
spelen. Heel even maar  precies genoeg.

01:47  De bandoneons spelen het tweede thema, maar nu regelmatiger, zodat de strijkers hun 
melodie kunnen laten horen. Een zeer herkenbaar geluid: vrij laag, en met een nogal 
hysterisch vibrato dat me aan een zwerm muggen doet denken. 

02:15  En daar komt de directeur met zijn pianosolo. Als laatste natuurlijk, want hij is de baas. 
Ach, waarom speelt niemand meer zo tango? Omdat je deze sound alleen kan maken met 
een heel orkest natuurlijk, niet met een trio of een kwartet. En omdat je zo’n intensiteit 
alleen kan benaderen als je met dat orkest vijf avonden per week in deze stijl speelt. Ach 
ja... andere tijden.

02:32  De strijkers pakken de tegenmelodie toch weer over. Geen enkele opsmuk, ook niet aan het 
eind. De chin-púm wordt gewoon twee keer achter elkaar gespeeld. Duidelijk genoeg. 

prachtig!


Titel: Sentimiento Gaucho

Muziek: Rafael en Francisco Canaro

Tekst: Juan Andrés Caruso

Opname: Orquesta Típica Rodolfo Biagi (2 februari 1942)

Door gerarD van Duinen

Rodolfo Biagi

www.lacadena.nl/prachtig

Jantine van Grootheest werkte als IT’er in Nederland, maar had 
altijd andere dromen. Vorig jaar besloot ze het roer om te gooien. 
Nu studeert ze diergeneeskunde aan de Universiteit van Buenos 
Aires en probeert ze ook de tango onder de knie te krijgen.

La Glorieta de Belgrano… de naam alleen al klinkt als een zoete belofte van romantische 
vluchtigheden op zwoele zomeravonden, en doet me denken aan het gedicht Tuinfeest van 
Martinus Nijhoff: “Zij zingen, nijgen naar elkaar en kussen, - Geenszins om liefde, maar om 
de sublieme - Momenten en het sentiment daartusschen”.

Sublieme momenten en genoeg sentiment daartussen, in de milonga van La Glorieta, een 
elegante muziektent in het park Barrancas de Belgrano. Voor dansers en toeschouwers 
gelijk, lang niet iedereen komt om te dansen. De zachte klanken van de muziek en de 
lonkende lichtjes hebben een magische aantrekkingskracht op iedereen die in de buurt is. 
Men staat rondom te kijken en te praten, jongeren drinken hun mate op het gras, ouderen 
leveren commentaar vanaf een bankje, kinderen spelen of dansen zo’n beetje mee. Het 
publiek is onderdeel van het spektakel, van de sprookjesachtige sfeer. Verderop gaat het 
leven gewoon door; het verkeer, de colectivos (bussen), de trein. Maar de geluiden komen 
gedempt, als vanuit een andere wereld, een andere werkelijkheid.

De trappen zijn de sluis naar het andere universum. Op die paar brede treden rusten de 
dansers uit, of worden subtiel de eerste oogcontacten gelegd, terwijl de net aangekomen 
dames hun schoenen verwisselen. De trappen eenmaal bestegen, wordt de handtas aan de 
krullen van het smeedijzeren hekwerk gehaakt. Een symbolische daad bijna; van de laatste 
ballast bevrijd, zijn schouders en armen beschikbaar voor de omhelzing die tango heet.
Het is er gemoedelijk en ongedwongen: geen reserveringen, geen tafeltjes, geen strijd om 
de beste plek. Terwijl de avond valt, vult een uitdijend organisme van synchroon bewe-
gende lichamen de prachtige ronde stenen dansvloer die al zovele stappen gedragen heeft. 
Alles lijkt geoorloofd: een bonte verzameling tangoschoenen, wandelschoenen, teenslip-
pers, danskleding, straatkleding, jong, oud (en nog ouder!), vrienden, verliefden, stelletjes, 
singles, beginners, gevorderden, Argentijnen, buitenlanders, en bovenal dansstijlen 
passeren de revue. Tango zonder regels, voor iedereen, voor de liefde en voor de lol.
Nu ik regelmatiger naar tangoles ga en zowaar plezier begin te krijgen in mijn eigen vor-
deringen, wordt het tijd om de milongas nader te verkennen. De donderdagavonden met 
live muziek in La Viruta waren een mooi begin en aanvankelijk een hele belevenis. Maar 
bij gebrek aan vooruitgang ontbrak me de animo om frequent te gaan. Of stagneerde de 
ontwikkeling juist vanwege de lage frequentie? Hoe dan ook, ik belandde telkens weer 
in hetzelfde ochos klasje, met de rest van de stuntelaars. Een vicieuze cirkel die ik nu aan 
het doorbreken ben. Behoorlijk dapper al zeg ik het zelf, want tango boezemt me eerlijk 
gezegd een zekere faalangst in. Zonder de juiste dosis ervaring, zonder het vertrouwen 
dat ik niet meteen verkramp en met het gevoel een olifant met twee linkerbenen in een 
porselein kast te zijn, lijken milongas duistere en gevreesde oorden waar ik slechts door al 
mijn tango-demonen geplaagd zal worden.

Tot gisteravond, tot La Glorieta. Er glinstert hoop aan de horizon voor beginnende tango-
zielen. Niet dat ik nu meteen dé tangoheld ben. Nog voor mijn vaste danspartner arriveer-
de en ik mijn nog-niet-zo-stoute schoenen kon aantrekken was de eerste “bailas?” al mijn 
deel. Ik heb ze maar als smoes gebruikt, de schoenen. Voordat zij zich vol zelfvertrouwen 
laten leiden door elke willekeurige danspartner zijn de zolen wel versleten. Kan ik me mooi 
een paar stoute exemplaren laten aanmeten. 

Mi buenos aires pequeñ0

Door Jantine van grootheest

Nog-niet-zo-stoute schoenen




