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De dans als relatietherapie
"Als de afstand tussen de partners te
klein wordt, kan men niet meer goed
zijn eigen creativiteit gebruiken. Wil de
één voortdurend weten wat de ander
doet, dan kan de ander geen eigen
ruimte hebben.
Als de afstand echter te groot is dan
raakt men elkaar kwijt. Kan het je niet
schelen wat je partner doet, dan zal
je op den duur niet meer weten wat
er eigenlijk belangrijk is in het leven
van je partner. In relatietherapie wordt
gekeken naar de balans tussen twee
mensen. Hoe stimuleer je elkaar op
verschillende gebieden? Wil je iets van
elkaar leren, moedig je elkaar aan om
iets uit te proberen of wil je gezamenlijk iets ondernemen? Is er voldoende
ruimte voor eigen ontwikkeling of
zijn de rollen volledig ingevuld en
vastgelegd waardoor de relatie op den
duur monotoon wordt en onvoldoende
uitdaging biedt?"

'Men wil graag dat de ander verandert'

De Argentijnse tangodans leent zich voor meer activiteiten dan een avondje
uit. Een ingedutte liefdesrelatie nieuw leven inblazen middels tangotherapie,
dat is wat psychotherapeute Chaja Kaufmann beoogt met haar bijeenkomsten
TangoXperience. Tangodans is een bron van informatie over de interactie tussen
twee mensen. Door middel van dans en coaching worden deze mensen weer op
weg geholpen. 'Een voor Nederland uniek concept'.

door m i r e l l a C o l a u to

Chaja Kaufmann woont en werkt als
psychotherapeute in het Gelderse Hellouw.
Naast psychotherapie geeft zij ook relatie-, groeps-, en lichaamsgerichte therapie.
Op haar website staat verder ‘de vrije
dansstructuur van de tango maakt vrijwel
ogenblikkelijk zichtbaar wat er in een
relatie speelt’. Dat is nogal wat voor de
leek die alleen naar de Argentijnse tango
kijkt als dansvorm en niet als zielkundige
relatie tussen twee mensen.
De ander beschuldigen
'Veel mensen kunnen matig observeren
en vullen te snel in wat ze zien', legt
Chaja uit. Mensen nauwgezet observeren
en tango dansen zijn twee dingen die zij
graag doet. Zo is zij al haar hele leven
een fervent danseres. Gaandeweg kwam
zij erachter dat er in de tango een aantal
boeiende aspecten zit. Chaja: “Wat mij zo
opviel, was het enorme verschil tussen het
dansen met de ene en de andere man. Bij
de een voel je je thuis en gaat het vanzelf,
bij de ander denk je: 'oh, kom niet zo
dichtbij'. Die interactie is erg boeiend, dat
heeft mij vanaf het begin gefascineerd.
Dat ben ik een beetje gaan onderzoeken.
Vaak draait het om belangrijke relatiethema's, zoals je eigen geremdheid. Als
het dansen tussen twee mensen niet zo
goed lukt, is het zo makkelijk om de ander
te beschuldigen en niet naar je eigen rol te

kijken. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar.
Dat is heel subtiel, maar daar gaat het
over bij relaties. Mensen willen graag dat
de ander verandert, iets wel of niet doet.
Maar als je dan vraagt de verandering niet
bij de ander te leggen, maar zelf te veranderen, valt er een stilte”.
Lichaam en geest
Mijn idee over tango en relaties was altijd
dat als echtparen een goede relatie willen
behouden, ze vooral niet samen moeten
gaan tangodansen. Omdat de een geen
ritmegevoel blijkt te hebben of sneller leert. Of omdat jaloezie een rol gaat
spelen, omdat de partner zo intiem danst
met een ander. Chaja heeft echter de overtuiging dat tango stellen juist nader tot
elkaar kan brengen: "ik ben niet alleen
psychotherapeute, maar ook lichaams

Chaja op www.chajakaufmann.nl
Chaja Kaufman

gericht therapeute; juist omdat ik zelf veel
heb gedanst, heb ik altijd in de psychotherapie heel sterk de combinatie gezocht
tussen bewegen en praten, lichaam en

rapie willen volgen, hoeven de tangodans
nog niet machtig te zijn.
"Nee, je hebt ook geen enkele dans
ervaring nodig, want wat ik doe is heel

‘Het is soms heel makkelijk
om de ander te beschuldigen.
Als jij nou niet zo doet, dan...’
geest. Ik geloof niet dat je dingen alleen
cognitief kan verwerken. Je moet het
lichamelijk doorvoelen. Een heleboel mensen zijn zich redelijk onbewust van hoe ze
met hun lijf omgaan. Ze ervaren het als
een ding dat je als het ware meetorst. Het
staat soms in de weg en je hebt er last van
als het zich meldt door pijn of ongemak.
Maar je kunt ook denken: mijn lijf meldt
zich; blijkbaar heb ik iets over het hoofd
gezien. Wat wil het me vertellen?”

Chaja Kaufman en Roberto Rizzo

Tangotherapie als verrijking
Mensen die haar tangothe-

basaal. Het enige wat ik vraag, is een
beetje ritmegevoel, want anders wordt het
wel moeilijk. Maar je moet ook openstaan
om wat dingen uit te proberen.”
Toch blijkt de tangotherapie niet voor
ieder paar geschikt: Chaja legt dit uit: “Ik
noem mijn therapie ook veel meer een
verrijking voor je relatie, het is niet voor
paren die op springen staan. Die willen
niet dansen, die willen alleen nog maar
bekvechten. TangoXperience werkt echter goed voor paren die in een sleur zijn
terecht gekomen. Alles draait om interactie.”

Voorbeeld
Chaja geeft de tangotherapieweekenden
samen met de Italiaanse dansdocent
Roberto Rizzo. "Ik zal je een voorbeeld
geven uit de praktijk: waar we vaak mee
beginnen, is tegenover elkaar staan en
heen en weer wiegen. Alleen maar je
gewicht verplaatsen, verder niets. Dat
gaat voor de meesten meestal nog wel.
En dan probeer je samen te stappen. Hoe
doe je dat? Ik heb een paar gehad dat heel
lang heen en weer wiegde, maar niet van
hun plek kwam. Want hij wilde wel gaan
maar was onzeker; dan zette hij zijn voet
en trok hem weer terug. Zijn vrouw had
er op een gegeven moment genoeg van
en sleurde hem zo’n beetje mee. Waarop
hij weer terugtrok, want hij had nou net
geleerd dat hij eigenlijk leiding moest
geven. Hier lag de basis van hun conflict:
haar ongeduld en zijn schijnbewegingen
en onvermogen een stap te zetten. In de
groepstherapie hebben we erover gepraat
wat er op de dansvloer nou feitelijk
gebeurde. Ik neem de dans als leidraad om
te kijken of je in de beweging de oplossing
kunt vinden. Ik vind dit mateloos boeiend,
want de tango heeft zoveel mogelijkheden
waarin dit mogelijk is.”
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‘Ik geloof niet dat je dingen
alleen cognitief kan verwerken.
Ik denk dat je iets kunt
veranderen als je iets doorvoelt’
Gezag
Het loopt geen storm bij de aanmeldingen voor de weekenden. Chaja: “Meestal
zijn het de mannen die het raar vinden
om tango te dansen. Ik krijg eigenlijk
alleen reacties van vrouwen die zeggen:
ik moet mijn partner nog overhalen. En
dan hoor ik vaak niets meer. Ik denk dat
het te dichtbij komt, het is iets dat onbekend is. Mensen die relatietherapie willen, vinden het vaak een beetje gek om
dan tango te gaan dansen. Soms doen er
paren mee die al met relatietherapie zijn
begonnen, en er dan een tangoweekend bij doen". Deelnemers adviseerden
Chaja om het woord ‘therapie’ uit haar
informatiemateriaal te halen, want dat
zou mensen afschrikken. “Dus ik heb het
omgedoopt tot TangoXperience. Maar
tegelijkertijd denk ik: "ja, maar het is
gewoon therapie. Ik kan het anders noemen, maar ik moet mensen wel vanuit
mijn gezag als therapeut kunnen aan-
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Do 12 + do 19 dec | 2 Surprise-Workshops door
Paras & Paul. Aansluitend Practilonga.
Do 2 jan | TangoFeest! Een super speciale
milonga, want TangoWorks bestaat 2 jaar.
Dress-code: Smoky Bohemian with a Burlesque
twist. Lokatie en tijd: zie website.
Za 11 jan | TangoDetox; Feldenkrais & Tango.
Clean up your tango voor alle niveaus.
Zo 12 jan | XtraTangoBoost. Een lekker lange training
voor advanced en/of fanatieke dansers.
Zo 19 jan | Workshop Muzikale expressie
door pianist Wim Warman en Pingel & Peter.
Aansluitend Tango Tea & Tapas salon met DJ Avital

www.TangoWorks.nl

spreken op hetgeen ik bij hen waarneem.”
Ze is ervan overtuigd dat het juist goed
kan uitpakken om naast al het praten
elkaar te voelen.
Ook voor tangodansers!
Ze vindt het opmerkelijk dat juist mensen die al tangodansen, de combinatie
van dans en therapie soms raar vinden.
"Terwijl die toch weten dat tango een
fantastische manier is om een woordeloos
gesprek te voeren met je partner. Alsof
lichaam en geest gescheiden moeten blijven…"
Als mensen in haar tangotherapie al
wel kunnen tangodansen, zoomt Chaja in
op hoe ze dit doen. Ze denkt dat tango
dansers zeker nog wat kunnen opsteken
van haar therapie. “Het gaat er mij om het
contact te verbeteren. Dus niet zozeer om
leuker met elkaar te dansen, maar om te
kijken: wat doe ik met die ander, wat doen
we met elkaar?”

Passen leren is een ding, een tangogevoel ontwikkelen is iets anders. Ze
verhaalt over haar eigen ervaring in de
begintijd dat ze tango leerde dansen. "Ik
vond het moeilijk een man te volgen die
nog niet goed kon leiden. In het begin
was dat zo erg, dat ik me afvroeg of ik
er wel mee door wilde gaan.” Ze vertelt
dat je als volger ook los moet kunnen
laten. “Oké, hij kan het nog niet zo goed.
Zie er een uitdaging in om alleen maar
te voelen. Wat kan hij wel? En wat doet
hij met je? En dat het er niet om gaat dat
je de meest ingewikkelde dingen doet,
maar dat je aan alleen lopen ook plezier
kunt beleven. Dat moeten een heleboel
volgers leren, omdat ze het niet goed
aanvoelen. Dit zie ik veel op salons. Ik
vind het heel leuk om te dansen, maar
als ik niet dans, dan observeer ik mensen. Bij het ene paar dansen er twee, bij
het andere paar danst een geheel. Waar
zit het hem in? Dat blijkt boeiend!” 
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Het muiltje van… Wouter de Moor

D oor S u sanne G ijsbers

“Ik danste nog maar net toen mijn jongste
zus, die al veel langer danste, naar Buenos
Aires ging voor de tango. ‘Neem maat 43
mee’, vroeg ik. Zo kreeg ik deze schoenen.
Ze zijn helemaal afgedanst, maar ze zitten
nog steeds lekker. Voordat ik danste, kocht
ik schoenen bij goedkope winkels. Door de
tango heb ik een ‘voetbewustzijn’ gekregen. Hoe een schoen zit, hoe je balans is als
je erop loopt. De gewone schoenen die ik
had, zaten ineens niet meer lekker. Ik ging
er op letten hoe andere mannen lopen.
Sarkozy loopt heel lelijk bijvoorbeeld.
Obama loopt juist heel mooi. Een soort
schrijden, dat vind ik prachtig. Dat je in de
dans grote passen kunt maken, maar met
beheersing.

Ik neem mijn dansschoenen bijna overal
mee naartoe. Het is een geruststellende
idee dat ik altijd ergens terecht kan, omdat
ik mijn schoenen bij me heb. Als ik op reis
ben bijvoorbeeld. Het geeft me opties,
vrijheid. Met die schoenen kan ik het land
van Oz binnenstappen. Ik kan mensen
ontmoeten die dezelfde internationale taal
spreken, op een laagdrempelige manier.
Ik stap een salon binnen, zoek oogcontact
met een vrouw die terug knikt. Dat doe ik
op straat niet. Zelfs niet als ik alleen het
café in ga, dan neem ik meestal wat te
lezen mee.
Ik woon alleen. Dat is vaak makkelijk.
Je hoeft niet te onderhandelen. Ik heb
wel graag het vooruitzicht op samenzijn.
Alleen zijn is nooit een doel, samenzijn
uiteindelijk wel. Dat is het makkelijke van
de tango. Je kunt heel goed alleen naar
een salon. Maar als je danst ben je nooit
meer alleen. Dat gevoel was een open
baring voor me toen ik naar salons begon
te gaan. Eigenlijk is het meer zo dat op
een tangosalon iedereen alleen is, tot het
moment dat ze samen gaan dansen. Het

“Sarkozy loopt heel lelijk bijvoorbeeld.
Obama loopt juist heel mooi.”
is een tijdelijke opheffing van het alleen
zijn. In die eerste tijd kon ik euforisch zijn
over een geslaagde dansavond. Dat je zo
fijn gedanst hebt, dat je weer in sprookjes
gelooft. Op zulke momenten idealiseerde
ik de tango. Als iedereen op de wereld zou
tangodansen zou het een betere wereld
zijn. Ik danste soms drie, vier keer in de
week. Het was verslavend, ik wilde telkens
dat gevoel terug.
Na verloop van tijd veranderde dat.
Tegenover de euforie van een geslaagde
dansavond staan ook de avonden waarin
ik die niet heb. Het idealisme heeft plaats
gemaakt voor een meer realistische hou-

ding. Tango staat nu niet meer centraal,
het is één van de activiteiten in mijn
dagelijks leven.
Hoeveel uren heb ik niet naast de dansvloer doorgebracht, turend naar mensen
die dansen en potentiële danspartners!
Of dat ik tijdens een salon ineens bevangen raak door de gedachte dat we hier
met z’n allen op zoek zijn naar een
tijdelijke opheffing van het alleen zijn. Ik
herken me in de uitspraak van Discépolo:
‘Tango is dansen op een droevige gedachte’. Daarom dans ik ook het liefst een
langzame tango. Ik houd van het drama
in de muziek en de melancholie.” 

