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trekt een zomer lang de boer op

Magazine Magazine

Zomer in Vlaanderen: De Zondag
door Johan Verstraete

‘Bestemming ligt in onbereikbaar ge-
bied’ geeft mijn gps aan. Hopelijk
heb je een beter toestel wanneer je
(nog tot eind augustus) zou beslissen
om te gaan tangodansen aan de Kat-
tendijk. Ik ben de Londenbrug zo’n
tien keer op en af gereden, wanneer
ik eindelijk raak waar ik moet zijn :
de openluchtdansvloer aan de Ant-
werpse kaaien met uitzicht op ’t

Scheld, zoals de Sinjoren het zo
sappig zeggen.
Door het verdwalen ben ik een
klein halfuurtje te laat en wrijf
ik me de ogen uit wanneer ik
vaststel dat op de dansvloer –
om 20 u – al zo’n 150 koppels

wat onzeker staan te schuifelen.
Ze krijgen van lesgever Geert gratis
de eerste knepen van het tangodan-
sen aangeleerd.
“Wieg-rechts, wieg-links, vòòr, vòòr,
achter, zij...”, klinken de instructies
van de initiator. Zo moeilijk lijkt het
allemaal niet, maar ik blijf toch maar
wijselijk naast de piste staan. En zie
dat bij sommige beginners de sensu-
aliteit die bij de tango hoort, nog ver
te zoeken is. Het is voor velen nog
harken en tenen trappen. Je ziet hun
lippen bewegen terwijl ze binnens-
monds de passen natellen. Het is
drummen op de dansvloer en Geert
houdt er de moed in met : “In de rich-
ting van ’t stad is er nog veel plaats,
niet de andere kant want dan zit je in
’t Scheld.”

MEL GIBSON-DANSVLOER
Monique – Mo – Renier kijkt goed-
keurend toe. ‘Antwerpen Danst’ is
aan z’n tiende jaargang toe en dreigt
zo stilaan uit z’n voegen te barsten.
“Waar het idee vandaan komt ?”,
herhaalt Mo mijn vraag. “’t Is eigen-
lijk te gek voor woorden. In 1999,
tien jaar geleden dus, is het hier op de
kaaien als een zottigheid allemaal be-
gonnen. Aan een auto met open-
staande deuren, een cassetje dat we
afspeelden en begonnen te dansen.
Een koppel of zes. Allen volgden we
in die tijd Argentijnse tango. Na de
les was het de gewoonte om met een
vast kliekje nog iets te gaan drinken.
Die avond opperde Jef : ‘Laten we
nog wat gaan dansen. Niet binnen

maar ergens aan de Schelde, in
open lucht’. Wat een eenmali-

ge krankzinnige ingeving
leek, werd door ons bendeke

verder gezet. In de winter

kropen we in de bootterminal, hier
wat verderop. Zodra ’t lente werd
trokken we naar de Draakplaats, on-
der de spoorwegbrug. En in de zomer
kwamen we dus naar de kaaien.
Waarom hier ? (wijst naar het water)
Geef toe, er is geen plek in Antwer-
pen waar je zo’n mooi uitzicht hebt.
Ons initiatief werd mond-aan-mond
doorverteld en elk jaar kwamen er
danslustigen bij. De eerste jaren was
het nog behelpen. We hadden bij-
voorbeeld nog niet de houten dans-
vloer van nu. We dansten eerst op
beton, later op een filmzeil dat we
hadden geleend. Het was van de film
‘Lethal Weapon’ en Mel Gibson
stond erop...”

TOEGESTANE INTIMITEIT
Het is intussen 21 u. Het initiatie-
uurtje zit erop. Nu breekt het feest pas
goed los : een tangobal dat in één ruk
zal doorgaan tot middernacht. De le-
ken – behalve dan de moedigsten on-
der hen – maken plaats voor de ge-
vorderden. Een dresscode is er op het
eerste gezicht niet. Wel dragen bijna
alle dames hoge hakken en zijn de

fleurige zomerjurken ruim in de
meerderheid. Zwart is de kleur van de
mannelijke stijldanser, merk ik op, al
steekt het bij sommige heren zo te
zien niet al te nauw. Wanneer de zon
langzaam ondergaat, krijgt de Kat-
tendijk iets feeërieks. Ik kijk een poos
toe, maar voor een niet-tango-adept
(ik beken !) wordt het schouwspel al
snel een tikje monotoon. Koppeltjes
die – weliswaar sierlijke – rondjes
draaien op een ‘speelveld’ van zo’n
250 m². Wel valt me op dat veel dan-
sers – zowel man als vrouw, de verde-
ling is overigens opvallend evenredig
– alleen op het dansfeest aankomen.
Zijn er niet veel singles bij die stie-
kem hopen hier een lief op te doen ?
“Dat gaat eerlijk gezegd compleet aan
ons voorbij”, zegt Mo. “Wat ik wel
kan beamen, is dat tangodansen een
aangename, toegestane intimiteit
zonder verder attachment is. In die
zin lijkt het me logisch dat hier inder-
daad veel singles op afkomen. Ik
schat hun aanwezigheid op 50 pro-
cent. Alles verloopt evenwel in een
sfeer van wederzijds respect. We zijn

ook geen vrijgezellenbal, hé. De aan-
wezigen moeten verliefd worden op
de tango, niet op elkaar.”
“Of dansprogramma’s als ‘Sterren op
de Dansvloer’ op vtm veel mensen
tot dansen aanzet en naar hier drij-
ven ? Dat betwijfel ik, eerlijk gezegd.
Wat in die tv-show te zien was, noem
ik – met alle respect – ‘salondansen’
en heeft niet bijster veel met de Ar-
gentijnse tango te maken. Wat wél
opvalt is dat steeds meer jongeren
naar hier afzakken. Vroeger lag de ge-
middelde leeftijd rond de 45, nu veel
lager. ’t Zou kunnen dat de jeugd de
dansmicrobe via tv heeft opgeraapt.”

VERLEIDINGSDANS UIT BORDEEL
Huis-dj Billy komt vragen of hij de

vloer niet eens moet smeren. Moni-
que knikt ‘ja’.
“Met talk”, verduidelijkt ze. “Dat
maakt het voor de dames makkelij-
ker om hun ‘ochos’ te maken. Da’s
één van de typische tangobewegin-
gen. Waar ik het vak geleerd heb ?
Hier op cursus maar Jef en ik zijn ook
al vaak in Buenos Aires, dé bakermat
van de tango, geweest. Het verhaal
dat de dans daar ontstaan is in de bor-
delen, is overigens niet verzonnen.
Vandaar de grote sensualiteit die van
de tango uitgaat. Geen dans is intie-

groeid. “We zitten inderdaad stilaan
aan ons plafond”, zucht Mo. “Vanaf
februari zijn Jef – die advocaat is – en
ikzelf hier mee bezig. Op piekdinsda-
gen komen 800 à 1.000 mensen
langs. Meer kan er echt niet meer bij.
En voor Jef en mij is dit zo stilaan een
tweede voltijdse bezigheid aan ’t wor-
den. Er zijn van die momenten,
meestal tegen twee uur ’s nachts wan-
neer we gedaan hebben met oprui-
men en hier de tent eindelijk kunnen
sluiten, dat we ons moedeloos afvra-
gen : ‘Waarom doen we onszelf dit
aan ?’. Maar tegelijk putten we er zo-
veel plezier uit. We kregen al tiental-
len commerciële aanbiedingen om
‘Antwerpen Danst’ te v e r -
kopen,

maar daar denken we zelfs niet aan.
Ook al laten we daar veel geld door
liggen. We doen het niet voor de
centen. Dankzij onze sponsors –
Palm en de stad Antwerpen – komen
we net uit de kosten en dat volstaat
voor ons. Jef en ik zijn het er over
eens : de dag dat we dit initiatief zou-
den commercialiseren, is het naar de
knoppen. ‘Antwerpen Danst’ is als
ons kind, dat we met heel veel zorg en
liefde koesteren.”

(Johan Verstraete/foto grf)

Info : www.kattendijktango.be

“Een goeie tango is een orgasme waard”
Honderden koppels dansen elke

Het zwoelste plekje van ’t land ligt deze zomer zonder enige twijfel
aan de Kattendijk in Antwerpen. Met uitzicht op de Schelde zakken
week na week, op dinsdagavond, meer danslustigen naar daar af
voor ‘Tango bij Maanlicht’. Een initiatief van Kattendijk Tango vzw,
zijnde het koppel Jef Nietvelt en Monique Renier, die zelf hun hart

aan Argentijnse tango verloren hebben. Wij waren erbij op een
broeierige augustusavond.

Een kaai vol tangokoppels bij maanlicht... Dat is de Kattendijktango.

"De helft is vrijgezel.
Alles verloopt evenwel in
een sfeer van wederzijds
respect. We zijn ook
geen vrijgezellenbal, hé.
De aanwezigen moeten
verliefd worden op de
tango, niet op elkaar."

"Tango is wiskunde.
Met passie en gevoel
voor ritme alleen kom je
er niet !"
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AA Gent kreeg een pak voor de broek van Totti en trawanten.
De ontsnapte gevangenen komen een voor een weer ‘naar
huis’. De pornofilm van Goedele verkoopt als zoete broodjes.
Emile Mpenza is weer Rode Duivel, aflevering 42. Marie-Rose
Morel wordt stilaan weer de oude. Evy Gruyaert zit zonder lief.
De nabestaanden van de betreurde Yasmine blijven elkaar
jammerlijk met verwijten bestoken. En Gert Steegmans zit
zonder ploeg. Niemand die zich van al deze hete hangijzers
ook maar iets aantrok, afgelopen dinsdag op de Antwerpse
Kattendijk. ‘Lekker zwoel dansen’ was er het motto op ‘Tango
bij Maanlicht’. Onze reporter stond er bij en keek er naar.

mer, nee ook de salsa niet. Maar ook
geen enkele dans is meer wiskunde
en techniek. Met passie en gevoel
voor ritme alleen kom je er niet !”
Het is de hele avond een komen en
gaan van danslustigen. Tegen tienen
maakt het spektakel – ‘Tango Bij
Maanlicht’ – zijn naam eindelijk
waar, wanneer Janneke Maan aan de
einder verschijnt. Volle maan, nog
wel. Ai, al die hormonen...
“De tango is inderdaad een verlei-
dingsdans”, geeft Monique vol-
mondig toe. “Maar ik ben in die
tien jaar nog niet een keer ver-
liefd geworden op een ander.
Wat in Argentinië ‘not done’
is, mag hier wel : dat een dame
haar mannelijke partner zelf
uitkiest. (lacht) Daar maak ik
dan ook gretig gebruik van. De
man leidt, de vrouw volgt, zo
willen de regels van de tango.
Daar heeft een zelfstandige
vrouw als ik – in het dagelijkse
leven ben in consultant in
marketing en sales – het wel
eens moeilijk mee. Ik heb nogal
vaak de neiging om zelf over te
nemen. Tenzij met een zeer be-
dreven danspartner. Dan laat ik
me sturen en ben ik van de we-
reld weg. Geloof me, een goeie
tango is een orgasme waard !” 

‘ONS KIND’
Hollands, Frans, Limburgs, Oost-
Vlaams, zelfs Duits hoor ik om me
heen. ‘Antwerpen Danst’ is zo te ho-
ren de Sinjorenstad al lang ont-

De Strangers maken 
(even) een comeback

‘Les Lacs du Connemara’ in ’t Antwerps, dat is een kolfje naar de hand van De Strangers. Hoezo ?
Zijn Alex, Nest, John en Bob dan niet met pensioen ? Ja en nee. Ze hebben zopas nog één nieuw

nummer op plaat uitgebracht, maar benadrukken : “Een echte comeback is dit niet, want we treden
niet meer op”.

Ruim zeven jaar geleden, 14 mei 2002 om precies te zijn, namen De Strangers met een concert in de Koningin Eli-
sabethzaal en de cd-box ‘Al ons liekes’ afscheid van hun artiestenbestaan. Alex (74), Nest (68), John (75) en Bob

(73) vonden dat het na een carrière van 50 jaar en maar liefst 425 liedjes welletjes was geweest. Af en toe was er nog
wel een schaars playbackoptreden, onder meer op het bal van burgemeester Janssens en op de 11 juli-viering. De vier
Sinjoren waren er rotsvast van overtuigd dat in 2007 ‘Antwarpe, ‘k zien a zoe gere’ hun allerlaatste wapenfeit zou
zijn. Een mooie afsluiter. En toch stonden ze afgelopen week in Broechem, bij Ranst, weer op het podium. Op vraag
van het restaurant Afspanning Den Moor aldaar maakten De Strangers hun eigentijdse versie van ‘Les lacs du Con-
nemara’ van Michel Sardou. In het Antwerps klinkt het ‘Da konne wa na’, met een typische Strangerstekst : ‘Nog
pinte pinte pakke, avond-on-avond blijve plakke, mè kameraden wallebakke, da konne we na nimiër...’. 

SERVIETTEN ZWAAIEN
Het lied komt op een compilatie-cd die het restaurant uitgeeft naar aanleiding van hun 20ste verjaardag. 
“Het is een daverend feestlied dat op feesten en partijen niet mag ontbreken”, oppert Alex. “Telkens wanneer ze
‘Les Lacs du Connemara’ spelen, waar ook in Vlaanderen, zwaaien de mensen gegarandeerd met hun servietten. Ik
heb er een eigen tekst op gebrouwen
over de lasten van het ouder wor-
den. Want in de herfst van ons le-
ven wachten ons allemaal allerlei
ouderdomsziekten en -kwalen zoals
dementie en Alzheimer. Maar dat
mag ons niet weerhouden om op
een vrolijke wijze afscheid te nemen
van het leven.”
“Dit is evenwel geen comeback”,
benadrukt Nest, “eerder een vrien-
dendienst. We treden in principe
niet meer op. Alleen op bijzondere
gelegenheden, zoals laatst op 11 juli,
op de Grote Markt van Antwerpen.
Alleen omdat Axl Peleman zo bleef
aandringen. We zijn intussen bijna
alle vier bijna zeventigers. Geef toe,
geen leeftijd om nog een comeback
te maken.” (JV)

De Strangers haalden nog voor één keer hun ’Antwaarps’ boven.

De aanwezigen moeten
verliefd worden op de
tango, niet op elkaar.

dinsdag bij maanlicht aan de Schelde




