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

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

00:00  Bam! – iedereen in het sextet speelt dezelfde vier noten. De vier noten die deze milonga 
herkenbaar maken. Ik luister niet zo vaak naar stukken die ik zelf heb opgenomen, maar 
van dit arrangement word ik altijd vrolijk. Hoor hoe een van de violen het loopje blijft 
herhalen, en de piano tegenspartelt. Iedere keer hetzelfde loopje, steeds een noot hoger, 
tot ongemerkt het echte thema is ingezet.

00:20  Nu begint het stuk echt: milonga zoals het hoort. Uitbundig, vrolijk en energiek. De 
piano speelt de rechte swing, en de violen en de bandoneons dartelen om de tellen heen. 

00:30  Het tweede motief. Meer melodisch, even wordt het strakke ritme onderbroken. Om snel 
weer te worden opgepakt door korte noten van de bandoneons en geplukte noten op 
de violen. Elke paar maten, elke zin van het stuk heeft een eigen karakter gekregen. Nu 
spelen de violen weer de hoofdrol met een oplopende melodie met veel noten. Eigenlijk 
heel hectisch, maar ik vind het heerlijk. 

00:47  De piano speelt een minimaal tussenstukje – weer die vier noten van het begin. 
Dan wordt het eerste thema herhaald, maar op de achtergrond. Ruim baan voor de 
eenvoudige maar vette melodie in de violen. Een melodie die een maat te lang wordt 
doorgespeeld waardoor we in een nieuwe toonsoort belanden.

01:00  Nog steeds het eerste thema. Wat klinkt die nieuwe toonsoort fris! De piano speelt de 
solo; ik houd van de manier waarop de bandoneons de swing in het ritme vasthouden. 
Aan het eind van de zin komt iedereen bij elkaar om een grote punt te zetten.

01:10  Het derde deel van de milonga. De eerste zin is voor de bandoneons – hoor hoe lekker 
de violen plokken in de begeleiding. De tweede zin – een herhaling – is voor de violen 
met twee ultrakorte solo’s. Dan komt alles bij elkaar in een uitgesproken statement. De 
melodie in de vierde zin is meer mellow en sluit het deel af.

01:27  Of nee: nog een zin erachteraan! Jubelend en stralend, en weer terug naar de toonsoort 
waarin het stuk begonnen is. Twee ritmische breaks en dan is er een natuurlijk rustpunt.

01:36  Een herhaling van het tweede motiefje. Luister hoe de bandoneons even lijken te 
aarzelen, en hoe alle instrumenten achter elkaar aanjagen met hetzelfde toonladdertje.

01:53  Nu zijn we terug in het intro, de repeterende vier noten. De piano bemoeit zich ermee, 
en de muziek is op weg voor een rit op een achtbaan. Iedere keer schiet het loopje van 
de violen een noot hoger – de bandoneons herhalen een melodietje uit het derde deel. 
Geweldig stukje! Steeds hoger, en als de violen de melodie overpakken, blijft de piano 
het vier-noten-loopje spelen. Totdat iedereen plotseling weer bij elkaar komt.

02:14  We zijn weer thuis – vertrouwd in het eerste deel. Maar voordat dat goed en wel 
op gang is, klinkt een onverwacht akkoord – een D’Arienzo-modulatie zou ik het 
willen noemen – dat onverbiddelijk het einde aankondigt. En daar is het, ondanks de 
tegensputterende piano en de laatste noten van de contrabas. Chin pum, het eind. 

prachtig!


 Titel: Mano Brava 

Muziek: Manuel Buzon 

Tekst: Enrique Cadicamo 

Opname: Mala Pinta Sextet (Travesia, 2006), arrangement: Gerard van Duinen00:00  
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Of je nu Russisch, Japans, Amerikaans of Argentijns bent, als je de basisbeginselen 

van de tango kent, kun je met iedereen communiceren. Als je als kaaskop in 

bijvoorbeeld Hongarije op een salon een lokale schoonheid in je armen neemt, 

lijkt het alsof er niets tussen jullie in staat. Het gevoel van de tango heeft geen 

woorden nodig; de taal van het lichaam is universeel. Als docent vertel ik deze 

wijsheid vaak aan beginnende leerlingen. Maar ik begin me af te vragen of het 

wel waar is?

Als ik mijn leerlingen vertel dat het 
tango gevoel geen woorden nodig heeft, 
doe ik dit meestal om te benadrukken dat 
je zoveel kanten op kunt met de tango. 
Maar vooral ook om ze over te halen om 
te blijven dansen, want op een eiland met 
nog geen 14.000 inwoners (Texel; red) 
is het hard zoeken naar leerlingen. Maar 
tegelijkertijd is het ook iets wat veel men-
sen aanspreekt: echt contact met lokale 
mensen in een land waarvan je de taal 
niet spreekt. 

Niveaugrenzen durven overschrijden
Tegelijkertijd heb ik zelf soms mijn twij-
fels of dit nu allemaal wel waar is. Als 
ik mijn leerlingen zie uitzwermen over 
andere salons en ze zitten een groot deel 
van de avond aan de kant omdat nie-
mand ze ten dans vraagt. Als ik schrijf 
dat tango over grenzen gaat, bedoel ik 
eigenlijk de grenzenloosheid, in de zin 
van leeftijd, taal, land of sekse. Waar is de 
ideale tangowereld waarin iedereen met 
iedereen kan dansen? Natuurlijk, ik woon 
op een eiland, dus ik kan nooit een grote 
tangogemeenschap zoals in Amsterdam 
of Alkmaar opbouwen. Gevolg is dat mijn 
leerlingen in de lessen lang niet altijd 

met een partner dansen die even lang of 
even goed danst. Maar op zo’n moment 
wordt altijd snel duidelijk dat tango ook 
over niveaugrenzen gaat. Dat er, hoe de 
samenstelling ook is, voor beide partners 
iets te leren valt. Zodra er nieuw bloed bij 
komt, probeert iedereen vol overtuiging 
het zelfde gevoel over te brengen, zodat 
afhaken al snel geen optie meer is.

Oproep aan volgers en leiders
Hoe graag zag ik deze instelling terug 
in Amsterdam! Waar zijn de leiders die 
ook aan een beginner willen laten voelen 
hoe goed ze kunnen leiden? Waar zijn de 
volgers die niét wegkijken als een relatief 

“Grote dansers 
geven jou het 
gevoel dat jij 

ook groot kunt 
worden!"

onervaren danser verlegen, onhandig en 
onbeholpen rondscharrelt, te bang om 
iemand te vragen die niet eerst hun kant 
op kijkt? 

Misschien ga ik mijn boekje te buiten, 
maar ik waag toch twee adviezen ten 
behoeve van de algehele groei van de tan-
goscene in Nederland en ver daarbuiten:

Volgers, bedenk alsjeblieft dat een oner-
varen danser al een reusachtige stap heeft 
gezet door überhaupt naar een salon te 
gaan. Vervolgens trekt zo iemand zijn 
stoute dansschoenen aan en waagt het 
erop zich in jouw richting te begeven. Het 
getuigt van moed, doorzettingsvermogen 
en bovendien ook nog van goede smaak 
dat hij zich uitgerekend in jouw richting 
begeeft!
En leiders, daag jezelf uit! Kijk eens of je 
op een avond met alle aanwezige dames 
kunt dansen! Of probeer eens of je zo 
duidelijk kunt leiden dat iemand die nog 
nooit een giro heeft gedraaid er tóch een 
draait alsof ze nooit anders heeft gedaan.

Misschien ben ik een idealist en zie ik het 
allemaal rooskleuriger dan het is, maar 
mijn vermoeden is dat de tangoscene nog 
veel groter kan groeien door wat meer 
gastvrijheid van iedere danser. Ik verdeel 
de wereld dan ook in twee groepen dan-
sers. Niet in mannen en vrouwen. Niet in 
leiders en volgers. Niet in beginners en 
gevorderden. Maar in kleine dansers, die 
uitsluitend dansen voor zichzelf en jou 
het gevoel geven dat je niet goed (genoeg) 
kunt dansen, en grote dansers, die jou het 
gevoel geven dat jij ook groot kunt wor-
den!  

Door klaas De Jong

opinie




