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TEKST: SUZANNE STAM
BEELD: JAAP VAN RIJN

Lloyd Marengo heeft met meer dan 35
jaar ervaring zijn sporen verdiend als dan-
ser en choreograaf. Zo ontving hij in 2017
met de Gieskes-Strijbis Podiumprijs een
bedrag van 60.000 euro. Deze prijs wordt
jaarlijks uitgereikt aan twee makers die
een positieve bijdrage leveren aan de po-
diumkunsten in Nederland. Lloyd: “Met
die prijs kan ik talentvolle dansers onder-
steunen of producties maken. Ik breng
hiphop van de straat naar het theater, ik
wil laten zien dat er zoveel zit in hiphop.”
Lloyd Marengo is geboren in Rotterdam
en groeit op in West, waar hij woont met
zijn moeder Esselien, opvoedvader Gil-
bert, twee jongere broertjes en een zusje.
“Surinamers worden dansend geboren,
want dan pas ga je huilen. Als kind had ik
al veel energie. Rond mijn 10e kwam ik
voor het eerst in aanraking met breakdan-
ce. Ik dacht wow, wat is dit, de wereld ging
voor mij open. Paulo Nunes woonde bij
mij in de buurt, hij had één lang been en
één kort been. Die gast was super-
goed en is nog wereldkampi-
oen breakdance geweest.
Op straat deden we
hem na. Mijn neefje Ste-
ven Marengo en ik za-
ten op de stoep voor
ons huis als Paulo en
zijn groep aan kwa-
men lopen, met hun
coole kleding en mu-
ziek. Ze liepen ons dan
voorbij, want mijn moe-
der was streng: wij
mochten niet met hen mee.”

De moves van Marengo
“Rond 1983 verhuisden we naar Ooster-
flank. De metro reed toen van Coolhaven
tot aan Capelsebrug, daarachter begon-
nen de weilanden. Ik kwam op basis-
school De Meridiaan, met alleen maar
witte kindjes. In de pauze gingen een paar
jongens straatdansen. Toen ik mijn moves
liet zien, keken ze me met grote ogen aan.
Tussen de middag stond de halve klas
voor mijn voordeur om me op te halen.
Iedereen wilde vriendjes met me worden

en mijn moves leren.
Eind jaren 80, begin jaren 90 zat ik op de
middelbare school. Het was de tijd van
MC Hammer en Snap met I’ve got the power.
Ik danste in clubs als Tomorrowland, de
Locomotion in Zoetermeer en Metropool
in Zaandam. Rotterdam had een flinke
naam als hiphopstad. Alee Rock (nu van
hiphop-collectief Ecktuh Ecktuh, red.)
van DCO vroeg me om mee te komen dan-
sen. Dat was spannend en eng tegelijker-
tijd.”

Als een onzichtbare vuist
“Na de middelbare school volgde ik 
’s avonds een horecacursus. Mijn oom
Waldy was eigenaar van een café, ik liep
bij hem stage. Omdat ik zo van dansen
hield, regelde hij een pandje op de Nieu-
we Binnenweg om er te oefenen. Op dat
pand zat een horecavergunning waarmee
ik geld kon verdienen en kon doorpakken
om verder te komen met dans. Zo ont-
stond in 1996 Twilight, dat runde ik met
mijn neef Steven Marengo en Mario Wal-
den. Rotterdam stond begin jaren 90 in
het teken van gabber. Bij ons kwamen
vooral hiphopdansers, rappers en graffiti-
gasten. Op een dag kocht ik een vide-
oband van Battle of the Year, een groot
breakdance-evenement in Duitsland. Die
tape kostte 50 gulden, veel geld. Maar wat
we daarop zagen… dat kwam aan als een
onzichtbare vuist! Die hiphopdansers
hadden zich veel verder ontwikkeld. Wat
wij deden, was niets daarmee vergeleken.
We begonnen te oefenen en te oefenen,
die video hebben we grijs gekeken.”

010 BBoyz
“In 1998 richtten Tyrone van der Meer,
Alee Rock en ik 010 BBoyz op. Met twee
bussen reisden we dat jaar af naar Han-
nover in Duitsland om inspiratie op te
doen bij Battle of the Year en om lekker te
dansen. Daarna ging het snel. We werden
veel gevraagd om te dansen voor artiesten
en op evenementen. Bij een liveshow van
muziekzender TMF vroeg de presentator
waar mensen zo konden leren dansen.
Paulo Nunes gaf hem het nummer van
Twilight. De volgende dag stond de tele-
foon roodgloeiend! Vanuit het hele land
wilden jongeren naar Twilight komen om
te oefenen.”

Vaderschap
“Na een paar jaar stopte ik als

eigenaar van Twilight en
werd ik samen met 010

Bboyz gevraagd door
Conny Jansen Danst en
het Scapino Ballet. Zo
kon ik me nog verder
ontwikkelen als dan-
ser. Ook mocht ik voor
Freezone in samenwer-

king met het SKVR iets
met breakdance opzet-
ten voor jongeren. Zo

ontstond het HipHopHuis.
Van 2001 tot 2012 gaf ik daar les.

En vanaf 2004 maakte ik choreogra-
fieën voor voorstellingen, zoals Don’t Hit
Mama bij het Danstheater, en voor het tv-
programma So you think you can dance.
Daarna volgden programma’s als Battle on
the Dancefloor, Superkidz en Dance, dance,
dance. Ik kon me verder ontwikkelen, zo-
wel op het commerciële vlak als in de
kunsten. In samenwerking met Don’t Hit
Mama en Bostheaterproducties heb ik op-
getreden, van het Oude Luxor in Rotter-
dam tot aan Carré in Amsterdam. En ik

maakte mijn eigen
voorstelling: Father Fa-
ther. Mijn biologische
vader ontmoette ik
voor het eerst toen ik 15
jaar was. Hij had een
winkel in Amsterdam
en ik kreeg nieuwe kle-
ren van hem. Vlak voor-
dat ik 16 werd, belde ik
hem weer op en vertel-
de ik dat ik spaarde voor een
Zündapp-brommer. Hij beloofde me een
bijdrage. Een paar dagen voordat ik naar
hem toe zou gaan, kwam mijn neef dj Cut
Nice in paniek aanrennen: ‘Je vader is
dood!’ De tweede keer in mijn leven dat ik
mijn biologische vader zag, was in het
mortuarium. Ik legde mijn hand op zijn
voorhoofd, ijskoud. Mijn vader werd in
zijn winkel vermoord. Het is nooit opge-
lost. Alles wat ik maak en doe, heeft een
relatie met wat ik meemaakte. Father Fa-
ther gaat over vaderschap, ook dat van mij-
zelf. Ik ken mijn vrouw al heel lang, we
hebben drie kinderen, een zoon van 20 en
twee dochters van 18 en 9 jaar. Voor mij
houdt vaderschap in dat ik me maximaal
ontferm over mijn kinderen.”

De mens, zijn struggle en de 
maatschappij
“Ik ben behulpzaam, kan slecht tegen on-
rechtvaardigheid. Ik wil het beste voor ie-
dereen en plaats mezelf daarbij nog wel-
eens op de laatste plaats. Natuurlijk heb ik
ook weleens glitches gemaakt. Maar ik pro-
beer zo rechtvaardig en goed mogelijk
met iedereen om te gaan. Ik ben geïnte-
resseerd in mensen en geschiedenis. De
reden waarom we zo zijn, komt ergens
vandaan. Maar de portemonnee bepaalt.
Kinderen denken nog niet in kleur, accep-
teren iedereen zoals die is. Door je ontwik-
keling, omstandigheden, opleiding en
media word je gevormd. Iedereen moet
het zien te rooien, met zichzelf en met el-
kaar. De mens, zijn struggle en de maat-
schappij, die drie elementen zijn de voe-
dingsbodem voor mijn werk. Als ik kijk
naar de wereld en hoe mensen met elkaar
omgaan…, het staat er niet best voor.
Maar ik zie het alsof we aan het verhuizen
zijn. Met elkaar, religies, culturen, men-
sen, iedereen moet zijn plek hervinden.
De eerste periode is je huis een rommel.
Maar als je huis eenmaal op orde is, dan
kun je er prettig wonen. Het komt wel
goed.”

Ik wil die verbinding maken
“Ik heb het contrast tussen arm en rijk er-
varen. In de townships in Zuid-Afrika kwa-
men kinderen zonder schoenen naar de
les, maar ook hier in Rotterdam. Ik zet me
voor verschillende werelden evenveel in,
met hetzelfde enthousiasme en dezelfde
energie. Ik werk ook voor grote bedrijven
en heb meerdere keren voor koningin 
Beatrix mogen dansen. Met mijn bedrijf
Lloyds Company wil ik nu de samenwer-
king aangaan met het bedrijfsleven, de
combinatie maken van commercieel met
kunst. Je kunt mooie dingen doen als je
investeert in een groep die weinig tot
niets heeft. Ik kan en wil die verbinding
maken. Door dans ben ik rijker geworden
als mens. Ik heb mensen met mijn dans-
lessen vertrouwen kunnen geven. Ik heb
zoveel mooie mensen leren kennen door
dans. Zoveel ervaringen opgedaan. Dat
heeft dans mij gegeven en dat wil ik blij-
ven doorgeven!’ 

“JE KUNT MOOIE DINGEN
DOEN ALS JE INVESTEERT 
IN EEN GROEP DIE WEINIG 
TOT NIETS HEEFT”

Van de miljonairsfair tot
aan de townships in
Zuid-Afrika, de
Rotterdamse
hiphopdanser en
choreograaf Lloyd
Marengo (46) danste
overal. “Ik heb geleerd hoe
de wereld in elkaar steekt.
Uiteindelijk wil iedereen
in de basis hetzelfde:
liefde, vrede en gelijkheid.
Ik wil een brug slaan
tussen verschillende
werelden.”

Lloyd Marengo zit met zijn bedrijf
Lloyds Company in De Kroon, het
verzamelgebouw voor makers,
denkers en doeners. Ooit maakte de
firma Croon hier, aan de rand van
Delfshaven, onder meer bliksemaf-
leiders. Het gebouw zit zo goed als
vol en om dat te vieren organiseert
De Kroon op 6 april een openings-
feestje: De Kroon is vol! – Opening
Part II. Vele KROON’ers zetten hun
deuren open. Bezoekers kunnen
een kijkje nemen bij Papiermakerij
de Hoop, Tiny Houses, Culture
Campsite of een van de vele andere
bedrijven. Bonus: muziek en lekker
eten. Lloyd Marengo: “De Kroon is
een bijzondere plek, ik zit hier om in
contact te komen met andere
kunstenaars en creatievelingen. Ik
hoop ook met het bedrijfsleven
samenwerkingen aan te kunnen
gaan en zo samen tot mooie projec-
ten te komen.”

De Kroon is vol!

Lloyd Marengo staat binnenkort in
het Maaspodium met de interna-
tionale voorstelling Mind Ur Step.
In deze voorstelling komen 11 hip-
hopdansers uit vier landen samen
in een dansproductie die een ode
brengt aan hiphop in zijn puurste
vorm. De dansers worden tijdens
het creatieproces begeleid door
gevestigde choreografen uit hun

eigen scene: Nabil Ouelhadj, Kader
Attou (beiden uit Frankrijk) en

Lloyd Marengo.
Mind Ur Step, 14 en 15 maart,

www.maaspodium.nl

Mind Ur Step

“Als ik kijk naar
de wereld en hoe

mensen met
elkaar omgaan…,
het staat er niet

best voor”
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