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VAN ONZE MEDEWERKER 
JOHAN FAES
GENT Mar Dulce, zo werd de

Río De La Plata omschreven
door de Portugese ontdekkings-
reiziger Juan Díaz de Solís. Om-
dat de rivier zo breed is dat ze
een zee lijkt, ‘mar’, en omdat
haar water zoet is, ‘dulce’. De
stroom zonder overkant vormt
de grens tussen Argentinië en
Urugay, waar de leden van Bajo-
fondo vandaan komen. 
‘In onze muziek zitten allerlei
invloeden’, zegt frontman Gus-
tavo Santaolalla. ‘Tango, milon-
ga (een muzieksoort en dans die
veel van tango weg heeft, maar
sneller is, red.), candombe (een
op percussie gebaseerde mu-
ziekstijl, red.), murga (Latijns-
Amerikaanse fanfares, red.). Al-
lemaal stukken van de geneti-
sche kaart van de Río De La Pla-
ta, tussen Buenos Aires en Mon-
tevideo. Dat onderscheidt ons
van andere fusion-groepen: wij
worden aanvaard door de men-
sen daar. We hebben tweemaal
platina gehaald in Argentinië,
veel albums verkocht in heel
Zuid-Amerika en onze concer-
ten trekken er altijd volle zalen.’
In 1967, toen Santaolalla zijn
eerste plaat uitbracht, was hij
amper zestien en nog volop op
zoek naar een identiteit. ‘Ik be-
greep meteen dat rockmuziek
een universele taal was die de
jongeren aansprak, maar een
Argentijnse versie van een En-
gelse band interesseerde me
niet. Ik wilde me die taal hele-
maal eigen maken, zonder me
af te zetten tegen de Latijns-
Amerikaanse folklore. Traditio-
nele ritmes verzoenen met de
energie van elektrische instru-
menten.’
De integratie van tango kwam
later. ‘Ik wist dat ik ooit met

tango aan de slag zou gaan,
maar het heeft tot vijf jaar gele-
den geduurd. Blijkbaar had ik
levenservaring nodig om de
diepte ervan te kunnen peilen.
Nu geloof ik in een kosmische,
universele tangogeest die je ook
hoort bij Tom Waits, Marianne
Faithfull, Nick Cave, Chavela
Vargas. Drama, passie, een don-
kere melancholie. Elvis Costello
heeft het ook, zoals je kan horen
op ons nieuwe album.’

Santaolalla was klaar voor de
tango. Maar was de tango klaar
voor Bajofondo? ‘Wij hebben
nooit beweerd dat wat wij doen,
de nieuwe tango is. We experi-
menteren, maar ik heb ook een
zwak voor de gouden jaren ’50
en ’60 — voor de pure tango.
Daarom heb ik het project Café
De Los Maestros opgezet, met
de levende legendes van toen.
Behalve een dubbel-cd is het
ook een documentaire gewor-
den die ik als producer mag
voorstellen op het festival van
Berlijn in februari.’
De lokroep van de filmwereld
wordt steeds sterker voor San-
taolalla. Waarom ook beschei-
den blijven met twee Oscars op
zak, voor de muziek van Babel
en Brokeback Mountain? ‘Ik wil
alles doen! Produceren, acte-
ren, regisseren.’ En wie mag de
muziek maken voor zijn speel-
films? ‘Dat hangt af van het
soort film. Ik ben gek op oude

gloriën als Ennio Morricone,
Henry Mancini en Dimitri Ti-
omkin. Maar ook op componis-
ten van nu, zoals Alberto Iglesi-
as en Thomas Newman.’ 
Wat voor een ‘geluidsregisseur’
is hij wanneer hij met andere
muzikanten samenwerkt? ‘Ik
kies altijd kunstenaars uit met
een uitgesproken visie en ik let
erop dat ik hen niet voor de voe-
ten loop. Ik probeer uit te vissen
wat de innerlijke sound van een
artiest is en maak van hem de
enige protagonist.’
Hoe organisch en respectvol
ook, een producer moet streng
kunnen zijn. ‘De uitdaging is
om het vertrouwen van arties-
ten te winnen en te tonen dat je
hun universum begrijpt. Het
boeit mij telkens weer: inplug-
gen in iemands kijk op het leven
en op muziek.’
En dat kan iemand op jaren
zijn, maar evengoed een jong
talent. ‘Ik hecht veel belang aan
de vruchten van de ervaring,
maar evenveel aan die van de
onervarenheid. Als je gepokt en
gemazeld bent, vermijd je we-
gen die jongeren wel nog gretig
inslaan. Die onschuld wil ik be-
houden. Zo wou ik voor Babel
per se iets doen met een Arabi-
sche luit. Ik kocht er één zonder
er ooit op gespeeld te hebben.
Zo’n intuïtieve benadering ge-
koppeld aan de emotionele rijk-
dom die je hebt opgebouwd,
kan de wonderlijkste klanken
opleveren. Als je niet geschoold
bent, durf je tenminste de dom-
ste dingen uit te proberen.’

‘Mar Dulce’ is nu uit. Op 31 okto-
ber stelt Bajofondo de plaat voor
in het Cultuurcentrum Hasselt.

- ONLINE
www.ccha.be

Bajofondo
danst meer
dan de tango

‘Dit is geen ‘elektronisch tango-
clubje’; wij maken muziek van
vandaag, uit Río De La Plata’, 
zegt Gustavo Santaolalla, de 
bezieler van Bajofondo. Met 
‘Mar Dulce’ heeft de groep 
een nieuwe plaat uit.
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INTERVIEW

Van Hoecke heeft de tijd geno-
men om de deelnemers beter te
leren kennen. Ze leerde dat angst
vreemde vormen kan aannemen.
‘Die mensen leven al hun hele le-
ven met een extreme angst, op
een manier die wij ons niet kun-
nen voorstellen. Iemand die zo
veel schrik heeft van spinnen dat
ze al haar kleren uitdoet als ze
nog maar dénkt dat er een spin in
de kamer zit: dat is echt extreem.
Er was ook een vrouw die al jaren
geen douche meer neemt omdat
ze schrik heeft van water. Al die
mensen zijn de uitdaging aange-
gaan om van hun angst af te ra-
ken. Daar is echt lef voor nodig.’ 
Van Hoecke leidt zelf ook aan een
fobie. ‘Dat dacht ik althans vóór
ik dit programma deed. Ik dacht
dat ik wat claustrofobisch was,
maar die angst is niets vergeleken

met de fobieën waar deze mensen
aan leiden.’ 
De makers van het programma
hopen dat ze Vlamingen die aan
een fobie leiden, ertoe kunnen
aanzetten hun probleem aan te
pakken. Daar moet ook een web-
site bij helpen. Elke week zal in-
formatie over de behandelde fo-
bie online worden gezet. Mensen
die na het zien van het program-
ma vinden dat ze ook hulp nodig
hebben, worden op de website
doorverwezen. Behalve spinnen-
vrees komen de volgende weken
ook claustrofobie, hoogtevrees,
vogelvrees en vliegangst aan bod.

‘Viva Victoria’, vanavond om 
20.40 uur op Eén

- ONLINE
www.vivavictoria.be

CONCERT

VAN ONZE MEDEWERKER 
AL DE BOECK
BORGERHOUT Wat Van Es-

broeck betekende, verwoordde
Geert Van Istendael op treffende
wijze. ‘Hij had zo’n bijzondere
lichtheid in zijn spel. De moeilijk-
ste poëzie toegankelijk maken
door ze te zingen, is een enorme
verdienste. Hij creëerde een
nieuw genre. En hij kon het beste
halen uit de mensen met wie hij
samenwerkte.’
Veel van die mensen waren in de
Roma verenigd voor een dubbel
doel: de muziek van hun
overleden vriend eren (Van Es-
broek overleed op 23 mei, red.) en
meteen ook elkaar terugzien. On-
der hen Christel Borghlevens, Jo-
han De Baets, Guido Desimpelae-
re, Juan Masondo, Paul Besse-
mans, Daniela Rapan, Jokke
Schreurs en Frans Ieven. Tijdens
de volgende concerten zullen ook
Paul Rans en Jan De Smet mee-
doen. Elke hommage wordt iets
anders.
Natuurlijk was ook de radioma-
ker Dree Peremans erbij, die de
avond had aaneengesmeed en om
te beginnen het treffende ‘Lied
van welk verdriet’ voorlas: ‘Ik
weet niet meer wat te beginnen, ik
weet niet wat ik moet verzinnen,
om weer zanger te zijn’. Waarop
Juan Masondo, Van Esbroecks
tangokompaan, aansloot met ‘Mi-
longa de que tristeza’.
Iedereen kreeg zijn moment. Ca-
therine Delasalle bracht ons te-
rug naar het project Karel, man
en paard. Geert Van Istendael las
expressief en trefzeker ‘Spreek
Brussel, Spreek’ voor (uit de Taal-
machine). De gitariste Raphaella
Smits speelde — Dirk in het ach-
terhoofd — perfect gekozen werk
van Ramirez. En Jan De Wilde
herinnerde even aan Rum met
het ‘Vrolijk lentelied’ en ‘De
Moorsoldaten’. 
Een opvallend slot van het eerste
deel kwam van het Ukulogisch
Museum, een onderafdeling van

de Fundación Patagonista (waar-
van Van Esbroeck en Peremans de
‘vaders’ waren): het gaat om de
ukeleles van Peter Van Eyck en
Luc Tegenbos. Die laatste had
rond 1970 het parodiërende
‘Smartlapensemble’, waarin Van
Esbroeck vaak meezong: in ‘’s
Avonds gaan de sterren dwalen’
was die sfeer helemaal terug.
Aan de zijkant van het podium
stond de hele avond een knap
portret van Dirk Van Esbroeck,
van de hand van diezelfde Luc Te-
genbos. Daardoor leek het alsof
de muzikant meekeek — en zag
dat het goed was. Want na de pau-
ze ging het feest gewoon door. 
We hoorden het koor Kontrarie
(70 tot 80 deelnemers) met het
vrolijke ‘Ik en mijn broer Giusep-
pe’ (uit Het zwarte goud-project),
Dree Peremans hield een lezing
over de Fundación Patagonista en
Jokke Schreurs bracht een rustig
stukje gitaar. Masondo en co ver-
wezen opnieuw naar Tango al Sur.
Toen Fred Brouwers aan het ein-
de alle muzikanten voorstelde,
weerklonk een minutenlang ap-
plaus, dat in de eerste plaats voor
Dirk Van Esbroeck bedoeld was.
Een pakkend moment. Wiet van
de Leest (Rum) koppelde nog een
klaagzang aan een trage wals,
maar rondde af met een vrolijk
dansje.
Waarna plots de stem van Van Es-
broeck klonk, in ‘De Berg’, een on-
uitgegeven nummer dat wel op de
nieuwe compilatie Dirk Van Es-
broeck zingt staat. Daarop wor-
den 45 liederen samengebracht,
deels in het Nederlands, deels in
het Spaans. 

Concerten: 6/11 Schouwburg 
Leuven, 7/11 Stadsschouwburg
Brugge, 16/11 De Werft Geel. 

Expositie in de Roma tot 10/11 n.a.v.
een geromantiseerde biografie van
Noortje Wiesbauer over de zoek-
tocht naar roots. Haar moeder en
de moeder van Dirk waren vriendin-
nen en hadden Argentinië als 
gemeenschappelijke ervaring.

Ontroerend afscheid 
van een vriend
Vrienden en muzikanten namen in de Roma 
afscheid van Dirk Van Esbroeck. Het werd 
een ontroerende ode aan de onlangs 
overleden zanger en dichter. 

‘Als je gepokt en 
gemazeld bent, 
vermijd je wegen 
die jongeren wel nog
gretig inslaan’

BRUSSEL Het was twee uur
aanschuiven tot aan de toegangs-
poort, en voor sommigen kwam
daar nog een uurtje bij voor ze de
dinozaal in konden.
Voor zijn gratis openingsweek-
end gaf het Brusselse Museum
voor Natuurwetenschappen elke
bezoeker een armband, met het
uur van rendez-vous met de
Iguanodons van Bernissart.
Voor het zover was, werd om het
kwartier een lading bezoekers
binnengelaten in het Paleolab. De
voorbije twee jaar kregen gebouw
en dino’s een opknapbeurt. (kl)

Museum voor Natuurwetenschap-
pen, Vautierstraat 29, Brussel,
02-627.42.11

- ONLINE
www.natuurwetenschappen.be

18.000 bezoekers voor nieuwe dinozaal 

Wie het museum binnen wou, moest zeker twee uur geduld hebben. © Mark Renders


