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de bestuurstafel

We dansen nog steeds! 
Weliswaar met een beperkt aantal mensen per keer, 
weliswaar op een ander tijdstip, weliswaar met regis
tratie, inschrijving, placering enzovoorts, maar toch!
Ook in het afgelopen jaar hebben we telkens de 
moge lijk heden gezocht om toch te kunnen dansen. 
In de eerste helft van dit jaar bijvoorbeeld met Valen
tijns dag en Pasen een digitale Zoomsalon, ondanks 
het wegvallen van Ocho de Mayo en diverse soorten 
lockdowns, met de creatieve medewerking van onze 
dj’s! Van de zomer weer openluchtmilonga’s op het 
Damsterplein en vanaf juli weer de vrijdagavond
salons in onze nieuw prachtige stek in het Odd Fellow 
Huis.

We blijven de ontwikkelingen in de regelgeving en omtrent 
corona natuurlijk volgen en blijven zoeken naar hoe we toch 
 zo veilig mogelijk  een kans om te dansen kunnen
aanbieden. Daarbij zijn we heel blij dat jullie flexibel
meebewegen!

We weten niet precies hoe de situatie zal zijn op het 
moment dat jij deze nieuwsbrief ziet, daarom hebben we 
het kalendertje voor de komende weken maar wat vaag 
gelaten. Je kunt het beste Facebook in de gaten houden, 
Tangokalender of anders even contact zoeken met een van 
ons, als je zeker wilt weten of en wanneer er gedanst wordt. 
Toch hebben we een mooie salon in het (vroege) voorjaar in 
de planning, wie weet met een leuk optreden!

Nieuwe locaties 
en nieuwe 
vrijwilligers
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe 
locaties. Zo vonden wij recent het van 
Swinderenhuys, een mooie ont dek
king. Heb je voor ons nog tips voor 
andere mooie plaatsen om te dansen, 
bij voorkeur in de stad Groningen, 
laat het ons weten. (De vloer moet 
glad zijn en een oppervlakte hebben 
van 130 tot 150 m2.)
We zijn nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers, achter de bar of later als 
gastvrouw/gastheer, dan kunnen we 
nog beter zorgen voor jouw comfort 
als je gaat dansen. Lijkt het je leuk 
om ongeveer 1x per kwartaal achter 
de bar te staan of om als gastheer of 
gastvrouw op te treden, laat het ons 
weten.
De vrijwilligers die dit jaar hebben 
geholpen, bieden we natuurlijk weer 
een leuk samenzijn aan. Dit zal 
plaatsvinden in het weekend van 
7 januari 2022 (vrijdag of zaterdag). 
Hoe dat er precies uit gaat zien, 
weten we nog niet, maar dat horen zij 
natuurlijk ruim op tijd.

Passie
Verderop vind je een leuk stuk dat 
over de tango (en over de STAG)  is 
geplaatst in het tijdschrift 
Noorderland. Passie in het noorden, 
dan is men aan het goede adres! 

Wensen wij jullie fijne feestdagen 
(maak er echt iets moois van!) en een 
heel gezond nieuw jaar toe. Abrazo!

Parkeerkaart
Bezoekers van de STAGsalon kunnen 
tegen gereduceerd tarief een uitrij
kaart bij ons kopen voor de UMCG
parkeergarage Noord (€ 6, per 
dag kaart). Als je van ver komt of je 
milonga wilt combineren met een 
middagje Groningen, wellicht een 
goed idee!
Bestel je kaart zoveel mogelijk vooraf.

mailto:stagbestuur@gmail.com
http://www.tangogroningen.nl
http://www.facebook.com/stag1993
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Pannonica op 
STAG-salon
Op 6 november hadden we Pannonica 
te gast in Groningen! In het statige 
Van Swinderenhuys speelden zij 
mooie stukken van o.a. Piazzola en 
konden we fijn dansen op de muziek 
van dit unieke saxofoonkwartet. Met 
hun ‘Airfortango’ tour door Neder
land, stonden ze eigenlijk vorig jaar al 
op het programma voor een open
luchtconcert, maar dat kon helaas 
niet doorgaan. Nu in november toch 
genoten van hun bijzondere bewer
kingen van tangomuziek, onder 
streept door een prachtig optreden 
van Ezequiel Paludi en Geraldina 
Rojas. Wat een passie!  We zullen ze 
graag nog een keer uit nodigen in 
Groningen! 

Donateur in 2022
Wil je ook in 2022 blijven dansen?
Het STAGbestuur zet zich daar graag 
voor in, maar dat kunnen wij niet 
doen zonder financiële bijdrage van 
onze donateurs. Daarom sturen wij 
jullie begin 2022 een email met het 
verzoek om je donatie (vanaf € 25,) 
aan ons over te maken op onze 
nieuwe bankrekening  
(NL 47 TRIO 0320 2629 28). 
Hoe sneller jouw bijdrage bij ons 
binnen is, hoe beter we kunnen 
plannen in het nieuwe jaar.

Kerst en 
Oud & Nieuw
Onze vrijdagavondsalon is voorlopig 
verplaatst naar zaterdagmiddag van 
14 tot 17.00 uur. En dat betekent dat 
wij – zoals het er nu uitziet  ook 
dansen op 1e Kerstdag en op Nieuw
jaarsdag! Je kunt je nu al aanmelden 
via Tangokalender.nl. Blijf de publi
caties wel in de gaten houden, 
misschien gaan we toch weer terug 
naar de vrijdagavond, indien dat kan.

STAG Kalender
Kerst en Oud & Nieuw:  
avond of middagsalon,  
zie Facebook /Tangokalender

Februari 2022: STAG salon

Mei 2022: STAG salon

Zomer 2022:  
Openluchtmilonga’s Damsterplein

2123 oktober 2022:
STAG Tango Festival Groningen

Foto’s: Carolien van Leeuwen

https://www.tangokalender.nl/
https://www.facebook.com/stag1993
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Vanaf eind november kregen we helaas wederom met 
beperkingen door de maatregelen te maken. Dat bete
kende opnieuw creatief maar ook verantwoord hiermee 
omgaan om toch onze lessen en salons door te laten gaan. 
Gelukkig hebben we alle laatste lessen in de weekenden 
op de middagen kunnen geven en ook onze milonga’s in 
Zuidhorn konden plaats vinden voor 17.00 uur.

Nieuwe cursus 2022 en Practica PI
De nieuwe cursus van 12 lessen op alle niveaus start vanaf 
maandag 31 januari en duurt t/m 9 mei 2022. Er zijn lessen 
op de maandag, woensdag en donderdagavond in vh. 
Ocho de Mayo. De gratis proeflessen zijn op woensdag 19 
en 26 januari om 19.30 uur en op de zaterdagen 22 en 29 
januari om 15.00 uur, tevens in Ocho. Vanaf woensdag 19 
januari is er elke woensdagavond weer een ‘Practica PI’ 
oefensalon van 21.0023.00 uur. 

Milonga/salon PI in ’t Holt 1654
In januari is er weer een heerlijke salon op zondag de 
23ste met DJ Joop. De salon duurt in het nieuwe jaar een 
uurtje langer, van 15.0019.00 uur kan er gedanst worden! 
De data daarop volgend zijn: 13 februari en 20 maart. 

Tangoschool Peter & Ina

Proefles op 22-02-2022
Op dinsdag 22 februari 2022 starten 
we met de voorjaarscursussen. 
Hopelijk kunnen we dan weer 
’s avonds les geven. We bieden een 
gratis proefles aan om 19:00 uur. We 
zijn heel blij met onze nieuwe locatie 
De Poort aan de Friesestraatweg 31, 
waar we in het najaar een eerste 
cursus hebben gegeven. De lessen van 
het najaarsseizoen waren net voorbij 
toen de nieuwe lockdown begon!

We proudly present:  
een prachtige tango-
verjaardags  kalender
De Argentijnse Tango Club heeft een 
tangokalender in een beperkte en 
exclusieve oplage uitgegeven met 

prachtige foto’s van tangodansers. 
Elke foto verbeeldt een bekende 
tango, onder andere ‘Así se baila el 
Tango’ (januari), ‘Malena’ (februari) en 
‘Che Bandoneón’ (juli). Bij elke foto 
staat een stukje tekst uit de betref
fende tango. Het is een verjaardags
kalender en kan dus jaren mee. Je 
kunt de kalender bekijken in het Odd 
Fellow Huis en ook daar kopen, of ons 
emailen.
De kalender kost € 10,00 (excl. 
even tuele verzendkosten). Interesse? 
Stuur een mailtje naar:
argentijns@freeler.nl

Wij wensen iedereen een gezond 2022 
met veel dansplezier!

de Argentijnse Tangoclub

Daarna, vanaf 10 april weer op elke tweede zondag van de 
maand.
Van 20 t/m 22 mei hebben we in Zuidhorn weer een 
work shopweekend gepland met een mooie zaterdagavond 
salon op 21 mei.
Alle data en tijden zijn uiteraard onder voorbehoud, i.v.m. 
de ontwikkelingen rond Covid19. Hou dus vooral onze 
site peterenina.nl en tangokalender.nl in de gaten.
We wensen iedereen fijne feestdagen, gezondheid en 
vooral veel tangoplezier in 2022 toe!

mailto:argentijns@freeler.nl
https://www.tangokalender.nl/
https://peterenina.nl/
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Het seizoen loopt ten einde en we 
kijken terug op leuke cursussen, die 
door de coronamaatregelen uit ein
delijk op bijzondere tijden, zaterdagen 
en zondagen, toch afgemaakt konden 
worden. In september zijn de salons 
in Bunde weer van start gegaan en na 
een aarzelende start, is het aantal 
bezoekers weer op peil gekomen.

Salon Bunde
Let op! De eerstvolgende salon in 
Bunde is niet op 2 januari maar op 9 
januari 2021 (als Covid het toestaat). 
De maanden daarna zijn we, zoals 
altijd, weer op de eerste zondag van 
de maand in Bunde.

Vrouwentechniekcursus
De vrouwentechniekcursus, voor het 
eerst gegeven, mag een succes 
genoemd worden! We hebben een 
hoop plezier gehad samen en boven
dien een hoop bijgeleerd. En uit de 
feedback blijkt dat iedereen er veel 
aan heeft gehad en het leuk gevonden 
heeft. Er werd vooral aan balans 
gewerkt door het oefenen van ver
sieringen, draaien en alle bewegingen 
voor de volger, maar ook aan precisie 
en flexibiliteit van het lichaam.
Met deze groep gaan we verder met 
een vervolgcursus in januari.  

In januari (bij voldoende aan mel din
gen) start er een nieuwe cursus voor 
een nieuwe groep vrouwentechniek. 
Dus geef je op!

Nieuwe milonga in Groningen
Vanaf volgend jaar organiseert 
Tango school La Escuela, weer een 
salon in Groningen. De salon vindt 
plaats in Edanz, gevestigd aan de 
Oldenbarneveltlaan 6.  
Edanz (www.edanz.nl) is een centrum 
voor ontmoeting en ontwikkeling, 
een beetje alternatief en heel gezellig.
Er worden geen alcoholische drankjes 
geserveerd, wel lekkere sapjes en 
theetjes.
De salon is in de centrale ruimte, 
waar zich ook de bar bevindt.
Start 30 januari 2022.
Er is een proefles vooraf van 14.00 tot 
15.00 uur.
Aansluitend is er salon van 15.00 tot 
18.00 en DJ Wout gaat draaien.
Mochten de coronamaatregelen nog 
van kracht zijn, dan moeten we om 
17.00 stoppen en beginnen we met 
alles een uur eerder.  
Tot aan de zomer vakantie zijn de 
salons op de vierde zondag m.u.v. 
mei, dan is hij weer op de vijfde 
zondag, de 29ste.
De entree bedraagt € 7,50.

La Escuela (Bettie Bolks)

Cursusseizoen 2022
De nieuwe cursussen starten in de 
week van zondag 16 januari en 
beslaan 10 weken. Elke les duurt 
5 kwartier en de kosten zijn € 150,  
(€ 110, voor minima en studenten).
De proeflessen zijn op zondag 2 en 
zondag 9 januari 2022 van 14.00 tot 
15.00 uur bij Salon Jasper, Damster
diep 16.
Het lesrooster voor het nieuwe 
seizoen staat zo snel mogelijk op de 
website, waar je je ook kan aan
melden voor de nieuwsbrief:
www.laescuela.nl

http://www.edanz.nl
http://www.laescuela.nl
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IN HET NOORDEN
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De redactie

Zeg nou zelf: nu we weer in een tijd zitten van kou en 
duisternis én we nog steeds te maken hebben met (de 
maatregelen tegen) het coronavirus kunnen we wel wat 
extra vuur in ons dagelijks leven gebruiken. De een vindt 
die passie in de keuken, de ander juist in de natuur. En 
terwijl de een graag met een puzzel op de bank kruipt, 
trekt de ander het liefst de wandelschoenen aan om een 
flinke tippel te maken. Ook op de redactie – midden in 
Groningen – hebben we zo onze passies. Onze redacteur 
verliest zich het liefst een middagje lang in een spannend 
boek, terwijl de ander bij voorkeur een dag gaat uitwaai-
en op de Wadden voor de ontspanning. Maar één ding 
hebben we allemaal met elkaar gemeen: onze liefde voor 
het noorden. En die passie delen we natuurlijk ook met 
jou; als lezer.  

Daarom staat deze nieuwe en feestelijke editie helemaal 
in het teken van passie, in het noorden natuurlijk! Voor 
dit nummer spraken we met de Groningse kunstenaar 
Harry Arling, die met hart en ziel bijzondere kunstwer-
ken, zijn Kosmotroniks, maakt. In Stad gingen we ook op 
bezoek bij een danssalon en zagen daar met eigen ogen 
dat de tango ook prima bij de nuchtere Groningers past. 
Verder dook de Drentse bloemenboerin Annemarije haar 
tuin in en stelde speciaal voor Noorderland een prachtig 
winterboeket samen. Ga zelf ook aan de knutsel: haar 
gemakkelijke do-it-yourself lees je vanaf pagina 62. En 
waar kun je de passie nog beter proeven dan in de keu-
ken? Bekijk vanaf pagina 68 de lekkerste feestgerechten 
met een noordelijk tintje. En voor wie het nóg een beetje 
smakelijker wil: onze schrijfster Jolanda de Kruyf sprak 
op pagina 38 met Drentse sambalboeren die de provincie 
een flinke opdonder willen geven. Da’s pas pure passie!  

We wensen je heerlijke dagen toe! 

Passie in
het noorden 

WELKOM
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HARTSTOCHT IN DANS

DANS
GRUNN

GEPASSIONEERDE

IN NUCHTER

DE CHEMIE VAN DE ARGENTIJNSE TANGO
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HARTSTOCHT IN DANS

Het mág weer. Samen zwieren. Niet langer op afstand blijven, 
maar borst aan borst dansen. Nooit was de honger naar de 
omhelzing zo groot als na de lockdown en ook in Stad is de 

passie aangewakkerd. Vier vermaarde dansscholen en Salon 
des Amis hebben hun visgraatvloeren gladgeboend voor de 

meest gepassioneerde rite van alle: de Argentijnse tango. 
Vuriger hartstocht vind je niet in nuchter Grunn.

TEKST JOLANDA DE KRUYF  FOTOGRAFIE MAX DE KRIJGER

DE HALLIGEN
10 Oasen van rust
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DANS TANGO IN GRONINGEN

Z
odra de warme melancholie van de 
bandoneon door de ruimte zindert, begint 
het te kriebelen in glimmend gepoetste 
schoenneuzen en elegante open muiltjes. 
Kleine blokhakjes en hoge pumps in 

uitbundige kleuren, ze trappelen van ongeduld. De 
dansers, in afwachting op het okergele pluche, zijn 
feestelijk uitgedost voor deze vrijdagavond. Ze hadden 
zich geen mooier monumentaal decor kunnen wensen: 
de wekelijks tot Salon des Amis omgetoverde zaal 
in het Odd Fellowhuis (1923, Amsterdamse School) 
aan de W.A. Scholtenstraat is een plaatje in art deco. 
Houten lambrisering omkadert de kobaltblauwe 
wandbekleding en het licht van kroonluchters aan het 
cassetteplafond is stemmig gedimd. Zo direct nemen 
de mannen en vrouwen hun posities in, en in het 
nieuwe seizoen, als de buitentemperatuur het weer 
toelaat, wiegen de koppels zo door de openslaande 
deuren de stadstuin in. 

‘De tango is terug in ons leven!’
Wat een feest voor lijf en leden, toen sommige corona-
maatregelen op hun retour waren. Niet voor niets 
jubelde het bestuur van de Stichting Tango Argentino 
Gronigen (STAG) in een recente nieuwsbrief aan haar 
donateurs: “We zijn weer terug! De tango is weer terug 
in ons leven, heerlijk, heerlijk!” En zalig ís het om 
weer te mogen dansen, verzuchten de hartstochtelijke 
fans Anne-Petra Hazewey en Marie-Caire Cornips, 
respectievelijk voorzitter en secretaris van de STAG. 
‘Ik dans ook graag salsa hoor,’ vertelt laatste, ‘en toen 
dat door corona een poos niet kon vond ik dat ook 
jammer, maar de tango míste ik echt lijfelijk. Het is 
zoveel meer dan een hobby, een echte passie.’ Anne-
Petra knikt instemmend. ‘Vreselijk’ vond ook zij het, 
om anderhalf jaar verstoken te zijn geweest van haar 

favoriete dans. ‘Ik miste de tango zó erg dat ik er 
gewoon chagrijnig van werd. Nu kan mijn glitterjurk 
eindelijk weer uit de kast.’

Dynamische dansscene in Stad
De tango. Voor alle helderheid, we praten niet over de 
Spaanse variant met z’n strakke, staccato bewegingen 
die je vooral veel in het ballroomdansen terugziet. We 
hebben het hier over de Argentijnse dans, de feitelijke 
basis, bakermat van alle tango’s. Zes miljoen televisie-
kijkers in Nederland maakten er – in elk geval muzi-
kaal – kennis mee tijdens de huwelijksplechtigheid 
van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, in 
2002. Toen Carel Kraayenhof zijn bandoneon ter hand 
nam en de tango Adiós Noniño speelde, een evergreen 
van componist Ástor Piazzolla, was de kersverse 
bruid niet de enige die een traantje moest laten. Dit 
legendarische moment zette zowel het instrument als 
de dans op de kaart. 
Die promotie was voor Groningen trouwens allang 
niet meer nodig. De stad kende toen al decennia lang 
een dynamische tangoscene, gevoed door figuren als 
Johan Meijering. De oprichter van de fameuze  
Groningse tangosalon La Pasión sloot weliswaar in 
2002 de deuren, maar de naam geniet nog altijd een 
bijzondere status onder liefhebbers. Meijering schreef 
bovendien een boek over de roemruchte jaren van de 
tangosalon in Stad, de oorsprong en cultuur van deze 
muziekstijl: Argentijnse tango van Groningen tot 
Maastricht. 

Het mág weer. Samen zwieren. Niet 
langer op afstand blijven, maar borst 
aan borst dansen. Nooit was de honger 
naar de omhelzing zo groot als na 
de lockdown en ook in Stad is de 
passie aangewakkerd. Vier vermaarde 
dansscholen en Salon des Amis hebben 
hun visgraatvloeren gladgeboend voor de 
meest gepassioneerde rite van alle: de 
Argentijnse tango. Vuriger hartstocht vind je 
niet in nuchter Grunn.de Kruyf, Stichting  
 
TEKST JOLANDA DE KRUYF FOTOGRAFIE MAX DE RIJGER 
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DANS TANGO IN GRONINGEN

En vanaf het platteland trokken de tangodansers 
later ook de grote steden in, naar zalen en cafés. 
Dat zwoele Latin sfeertje bleef wel synoniem met de 
tango zoals we ‘m nu nog kennen. Misschien denk je 
niet direct aan het nuchtere noorden waar ook wel 
buiten, live op locatie, wordt gedanst. Deze zomer 
nog organiseerde de STAG een paar openlucht milon-
ga’s (dansgelegenheid) en het Damsterplein blijkt zich 
prima te lenen voor een bevlogen dansje. En ook aan 
de voet van d’Olle Grieze kun je prima een paar vuri-
ge passen zetten. ‘De originele straattango is heel 
intiem, je moet elkaar aanvoelen en dan ontstaat er 
een samenspel. Zoals de dans hoort te zijn,’ zegt 
Marie-Claire Cornips. 

Overgave met je hele wezen
De tango kwam rond 2010 in haar leven en viel samen 
met de innige wens om door Zuid-Amerika te gaan rei-
zen. ‘Het was mijn grote droom. Ik had al Spaans 
geleerd en bedacht dat ik toen ook de tango onder de 
knie moest krijgen.’ Dat is nog een stuk makkelijker 
gezegd dan gedaan, zo weten beide dames, nu routi-
niers, inmiddels. Anne-Petra kwam bij toeval in aanra-
king met de tango, nadat ze met haar gezin van de  
Achterhoek naar het noorden was verhuisd en een 
beetje ‘zoekend’ was. ‘We moeten wat leuks gaan doen 
samen,’ zeiden we tegen elkaar. Het werd de tango. 
‘Het duurt wel even voor je kunt meedraaien, het leren 
kost echt tijd, maar als de tango je eenmaal raakt ben 
je er levenslang aan verslingerd. Zoals de Duitser zegt: 
das ist Leidenschaft. Een overgave met je hele wezen.’ 
Wat deze specifieke dans zo speciaal maakt? >  

‘De leider geeft 
richting aan de dans, 

de volger invulling 
aan de beweging’

Ambassadeur van de dans
Vandaag de dag telt de binnenstad van Groningen 
maar liefst vier gerenommeerde tangoscholen: La 
Escuela van Bettie Bolks, Dansschool Peter en Ina, de 
Argentijnse Tangoclub van Iván en Petra en de Argen-
tijnse tangoschool van Rob en Inez. Stuk voor stuk 
fenomenen op hun vakgebied. Daarnaast opereert de 
STAG, al sinds 1993 onafhankelijk van welke dans-
school of locatie ook. Dé ambassadeur van de dans, 
opgericht door drie tangovrienden. Zij verbouwden 
een oude garage tot danszaal (Ocho de Mayo, in de 
Hoekstraat in Groningen) en gingen van start. ‘Wij 
proberen de tango in Noord-Nederland, en in  
Groningen in het bijzonder, te bevorderen,’ vertelt 
Anne-Petra. In de praktijk behelst die rol onder meer 
het wekelijks organiseren van een tangosalon onder 
eigen vlag, het bijhouden van de agenda van álle tan-
go-activiteiten in en rond Groningen. Er worden ook 
geregeld tangosalons op bijzondere locaties verzorgd, 
met een live orkestje of een aanstormend deejay. 
‘Voordat corona uitbrak gaven we drie tot vier keer 
per jaar een grote tangosalon, ergens op een mooie 
locatie. Met soms live muziek, hapjes en drankjes. 
Wanneer dat kan, gaan we dat natuurlijk weer doen.’

Broeierige nachten in Buenos Aires
Terug naar de tango. De dans die z’n gouden tijd in de 
jaren 30 en 40 van de vorige eeuw beleefde, vindt z’n 
oorsprong in Zuid-Amerika. Eind 19de eeuw werd er al 
gedanst dat het een aard had, aan de oevers van de Rio 
de la Plata. Langs “de zilveren rivier”, in het natuurlijke 
grensgebied tussen Argentinië en Uruguay, kon het er 
wild en bij vlagen grimmig aan toe gaan. Diverse 
muziek- en dansstijlen smolten van lieverlee samen in 
de armste immigrantenwijken van grote steden als  
Buenos Aires en Montevideo. Broeierige nachten vol 
ritme, emotie, gesmoord verlangen. En ongetwijfeld veel 
drank. Op zomaar een hoek van de straat kon het los-
barsten met niet mis te verstane lichaamstaal; daar 
werd spontaan gedanst, gezongen en gemusiceerd.  



EROPUIT NIEHOVE

NOORDERLANDNOORDERLAND98

DANS TANGO IN GRONINGEN



EROPUIT NIEHOVE

NOORDERLANDNOORDERLAND 99

DANS TANGO IN GRONINGEN

leren; passen zetten, figuren maken, loopoefeningen 
doen. Maar op de dansvloer gaat het om dichtbij durven 
zijn, je openstellen voor de ander.’ Een vloeiende tango 
stroomt zonder haperen. ‘Het heeft te maken met har-
monie.’ Voor Anne-Petra betekent het: losraken van 
besognes. ‘Voor mij is het een manier om mijn geest 
leeg te maken en alleen mijn lichaam te voelen. Omdat 
er op dat moment niks anders te doen is dan dansen. Je 
bent gefocust, denkt niet aan andere dingen; het lukt 
écht niet als je in je hoofd een boodschappenlijstje aan 
’t maken bent,’ lacht ze. ‘Ik ben zelf nogal een druk 
mens met een volle agenda en veel verplichtingen, dus 
voor mij grenst de tango aan het therapeutische...’

Ook een sterk sociaal 
gebeuren
Wie naar de sensuele bewegingen van dansparen in 
actie kijkt, zou kunnen denken dat de partners in pure 
extase in elkaars armen liggen, en wel waanzinnig ver-
liefd moeten zijn. Maar dat is onzin. ‘Natuurlijk is het 
intiem, maar geen romantisch gevoel. Je kunt ook 
prima met verschillende partners dansen.’ Al gebeurt 
het zeker ook dat er een vonk tussen mensen overslaat. 
‘Dat was vroeger al zo op dansles.’
De tangosalon van STAG op de vrijdagavond draait op 
vrijwilligers (bardienst, gastvrouw/heer, roulerende 
deejays), is vrij toegankelijk voor iedereen die de dans 
beheerst en telt een flinke vaste kern bezoekers. Het 
oudste tangotalent is al 86 jaar (‘hij komt elke week, is 
geliefd bij alle vrouwen en danst de sterren van de 
hemel!’), het jongste net 21. ‘We kunnen nog wel wat 
mensen gebruiken. Het is ook een sterk sociaal gebeu-
ren,’ legt Marie-Claire uit. ‘Een ontmoetingsplek om vrij 
te dansen, een vorm van vrijetijdsbesteding zoals je 
ook een avond naar de kroeg, de bioscoop of het thea-
ter kunt gaan.’ “Ons kent ons” in de tangoscene. ‘We 
krijgen ook wel gasten van net over de grens, uit  
Duitsland, of mensen die een weekendje in Groningen 
op vakantie zijn. Dat doen wij zelf ook als we op reis 
gaan, dan zoeken we ergens een tangosalon op, om een 
avondje te kunnen dansen.’ 

‘Dat je tijdens de dans close, en samen één bent. Dat alles 
klopt. Daarin zit voor mij de passie, de kick,’ zegt Marie-
Claire. ‘En als het even niet klopt, los je dat onderling 
snel op.’ 

De leider en de volger
De tango is veel meer dan een ingestudeerde dans, het 
is vooral lichaamstaal. Communicatie zonder woorden 
in een act voor twee hoofdrolspelers. De leider (meestal 
de man) en de volger (doorgaans de vrouw). Termen die 
stammen uit de machocultuur waarin de oorsprong van 
de dans ligt, en naar de man die alles bepaalde. ‘Maar, 
benadrukt fervent tangofan en STAG-penningmeester 
Lex Wedemeijer, ‘woorden als leider en volger klinken 
wat misleidend, want je maakt de dans sámen. Als ik 
dans probeer ik via body language aan te geven welke 
pas of mogelijkheden er zijn, ik reik de dame als het 
ware iets aan. Maar zíj is degene die kiest wat ze ermee 
doet en ervan maakt. Daar reageer ik als partner weer 
op.’ 
Ook Marie-Claire, Anne-Petra en vierde bestuurslid 
Wietse Verhaar bevestigen dat. ‘Elke rol vereist oefe-
ning, is een kunst op zich. De leider geeft richting aan 
de dans, de volger invulling aan de beweging. Het één 
kan niet zonder het ander; de chemie zit ‘m juist in de 
wisselwerking, in het samenspel.’

Improviseren en durven
In tegenstelling tot de Spaanse variant waarbij veel 
meer volgens afspraak en met beweegschema’s wordt 
gedanst, is spontaniteit cruciaal in de Argentijnse 
tango. Anne-Petra: ‘Je reageert op elkaar, improviseert 
dus veel. Natuurlijk moet je de tango eerst wel goed 

‘De kick is dat je tijdens 
de dans samen één 

bent, dat alles klopt’
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