
Dansgeschiedenis  

 

1. Van de oudheid tot het begin van de 20
ste

 eeuw 

 

‘Mensen dansten vanaf het moment dat ze op aarde verschenen en om de meest uiteenlopende 

redenen.’ (Barbier & Westra, 1997, p.12). 

 

Uit de oudheid zijn de muurschilderingen (fresco’s), beschilderde vazen en gebruiksvoorwerpen het 

levende bewijs dat mensen in die periode reeds dansten. In de primitieve beschavingen waar de mens 

de wereld probeert te begrijpen door rite en magie is dans de magische, sacrale handeling (Adshead, 

1981; Utrecht, 1988). Dans dient als functioneel middel om de goden gunstig te stemmen. Naargelang 

het doel worden specifieke bewegingen uitgebeeld in combinatie met verschillende attributen, 

maskers en kostuums naar aanleiding van de jacht, de oorlog, vruchtbaarheid, dood… Eén 

stamgenoot (medicijnman of sjamaan) krijgt de opdracht de dansen uit te voeren en krijgt hierbij het 

statuut van de danstovenaar. Hier ligt reeds de kiem voor beroepsdans en dans als spektakel (Barbier 

& Westra, 1997; Barbier, 2002). De dans had toen een rituele, religieuze functie  en in kleine mate ook 

een sociale functie doordat de geformaliseerde dansen in grote groepen werden uitgevoerd. 

 

De Grieken dansen vanaf de Oudheid bij religieuze plechtigheden, oorlog- en krijgsverrichtingen, maar 

brengen daarnaast dans tijdens toneelvoorstellingen ten behoeve van een publiek.  Het koor (chorus) 

van de eerste Griekse tragedies begint te dansen en te zingen om datgene uit te drukken wat niet 

meer in woorden of gebaren was over te brengen (Garaudy, 1973). De eerste stap naar dans als 

podiumkunst wordt hier gezet.  

 

Bij de Romeinen wordt dans als onderdeel gezien van de opleiding van de soldaten om spieren te 

ontwikkelen en het lichaam in conditie te houden. Dans krijgt hier een pragmatisch aspect. 

 

Het christendom in de vroege Middeleeuwen (5
de

 eeuw – 11
de

 eeuw) heeft een grote invloed op dans. 

Zij stellen een dualisme tussen lichaam en geest, waarbij het lichaam wordt misprezen (Garaudy, 

1973). Dans wordt beschouwd als uitermate zondig en slecht.  Vanaf de 4
de

 eeuw wordt dans en 

toneel veroordeeld in tegenstelling tot de wil van het volk (Brinson, 1991). ‘The church was never able 

to suppress a natural expression of human feeling, though its attitude helped to poison the social 

climate against dance.’ (Brinson, 1991, p. 58). Dans maakt dan wel nog deel uit van de liturgie in de 

vorm van rondedansen als begeleiding bij de psalmen. 

 

Vanaf de Middeleeuwen danst men meer en meer voor eigen vermaak. In tegenstelling tot de 

vroegere rituele dansen in grote groepen heeft nu elke (strikt afgescheiden) klasse zijn eigen 

dansvorm. Er zijn de hofdansen voor de adel, boerendansen en dansen van artisanen/werklieden. 

Wie goed kan dansen, heeft een hoog maatschappelijk aanzien (Barbier & Westra, 1997).  Uit de 

verschillende dansvormen ontwikkelen zich de dansvormen die nu nog gekend zijn: de boerendansen 

evolueren naar de volks- en folkoredansen, de dansen van de artisanen leggen de basis van de 

gezelschapsdansen en de dansen van de edellieden ontwikkelen zich tot theaterdans.  

 

In de Renaissance wordt de waarde van het lichaam terug herkend en komt de dans tot bloei in een 

sterk veranderde context door het contact met vreemde culturen en godsdiensten via de 

ontdekkingsreizen, de uitvinding van de boekdrukkunst en de aanwezigheid van een groot 

kunstmecenaat. Als Catharina de Medici regentes van Frankrijk wordt (16
de

 eeuw), neemt ze haar hele 

hofhouding met zich mee. De danskunst verplaatst zich van Italië naar Frankrijk. In 1581 geeft ze de 



opdracht aan haar kamerheer Balthasar de Beaujoyeulx om een schitterend schouwspel op touw te 

zetten. ‘Le Ballet Comique de la Reine’ is het eerste spektakel dat dans, muziek en toneel tot 

samenspel brengt. Tot 1581 is ‘dans’ de overkoepelende term van alle vormen van beweging 

ongeacht het doel of de context, maar ‘Le Ballet Comique de la Reine’ betekent de start van het 

hofballet.  

 

Aan het einde van de Renaissance wordt Frankrijk het leidinggevende land op dansgebied. Van groot 

belang is de barokperiode, wanneer Lodewijk de XIVde ‘De Zonnekoning’ zich gaat moeien met dans. 

Zijn dansmeester, Pierre Beauchamp, legt in de Académie Royale de la Danse
1
 de 5 standen van de 

voeten met principes van ‘en dehors’, de standen van de armen en de houdingsregels vast. Het 

‘academische of klassieke ballet’ is geboren en zal zegevieren tot het begin van de 20
ste

 eeuw 

(Utrecht, 1988). Er is een definitieve scheiding tussen gezelschapsdans en theaterdans. Dans krijgt 

een artistieke functie waarbij speciaal getrainde dansers, vaak in een theater, optreden voor een 

publiek. De dansen worden ontworpen door choreografen vanuit vooral esthetische uitgangspunten 

waardoor dans in de vorm van hoogtechniek geldt als zuivere virtuositeit zonder menselijke betekenis. 

De danskunst raakt aan het einde van de Barok in verval als nietszeggende frivole bezigheid (Barbier 

& Westra, 1997). 

 

Toch zijn er ook choreografen die een menselijke betekenis aan het klassieke ballet willen geven nl. 

Jean-Georges Noverre (Garaudy, 1973; Barbier & Westra, 1997). Hij is gekend als de ‘Shakespeare 

van de dans’  en grondlegger van de moderne expressieve dans (Garaudy, 1973). Noverre ontwerpt 

het ballet d’action d.i. beweging die wordt ontworpen om karakter, expressie en emotie uit te drukken. 

Voor hem is dans niet alleen een fysische virtuositeit, maar een middel tot dramatische uitdrukking en 

communicatie.  

 

De industriële omwenteling in de 19
de

 eeuw zorgt voor een gouden tijd voor de balletkunst. De  grote 

klassiek-romantische balletten in de Romantiek (1820-1860) – één van de hoogtepunten in de 

dansgeschiedenis – brengen een afwisseling van karakterdans (reële wereld) en ballet-blanc 

(droomwereld) (Barbier & Westra, 1997). De belangrijkste balletten zoals La Sylphide, Giselle, … 

beelden prachtige sprookjeswerelden uit. Zwevende ballerina’s op pointes
2
 staan voor geestelijke 

onbereikbaarheid; ‘The sky is the limit’. De verticaal uitgevoerde bewegingen zijn zeer licht en doen 

dienst om verhalen over geesten, sprookjes en onbereikbare liefdes uit te beelden.  Er wordt een 

duidelijke lijn getrokken tussen de natuurlijke, realistische werkelijkheid en bovennatuurlijke, 

onrealistische droomwereld. Het klassieke ballet staat voor het ontsnappen aan het leven en de drang 

naar het onbereikbare (Garaudy, 1973). De meest gevierde choreografen uit die tijd zijn Filippo 

Taglioni, August Bournonville… die werken met sterdanseressen als Marie Taglioni, Carlotta Grisi en 

Fanny Cerrito. De focus ligt sterk op de danseressen, terwijl de mannelijke dansers enkel dienen als 

porteur en draagwerktuig in dienst van de danseres. Spottend worden ze wel eens ‘het derde been 

van de danseres’ genoemd. 

 

In het midden van de 19de eeuw (1850) verzwakt de aandacht voor het ballet in Frankrijk en wijkt het 

uit naar Rusland. Het hoogtepunt van het Keizerlijk Ballet is de Marius Petipa periode. Hij is de 

schepper van de avondvullende sprookjesballetten zoals Het Zwanenmeer, De Notenkraker en 

Doornroosje waarin hij de grote klassieke ‘pas de deux’ uitwerkt. Petipa geldt als de grondlegger van 

de Russische klassieke danstechniek. Dit is een mengeling van de Franse academische stijl met de 

                                                 
1
 Académie Royal de la Danse is de eerste dansacademie die wordt opgericht in 1661 en bestaat uit een genootschap van de 

13 belangrijkste dansmeesters van Frankrijk. Het is geen school, maar een plaats waar de klassieke methodiek wordt bedacht. 
De eerste echte balletschool wordt opgericht in 1714 (Barbier & Westra, 1997). 
2
 Pointes: schoenen met harde punten 



expressieve en virtuoze Italiaanse stijl. Het ballet getuigt nog steeds van grote technische perfectie 

zonder enige uitdrukking of boodschap en wordt enkel gesmaakt door de aristocratie.  

 

Het ballet wordt later teruggebracht naar West-Europa waar Ballets Russes ontstaat onder de vleugels 

van Sergeï Diaghilev. De première van Le Sacre du Printemps op 29 mei 1913 in Parijs, een ballet 

van Ballets Russes met componist Igor Stravinsky, choreograaf Vaslav Nijinsky en vormgever Nikolaj 

Rjorich geldt als één van de meest revolutionaire werken van de 20ste eeuw. Het leidt tot een groot 

schandaal door Stravinsky's als woest en barbaars ervaren muziek en Nijinsky's revolutionaire 

choreografie. De etiquette voor ballet wordt volledig geschonden op meerdere gebieden: de manier 

van dansen, de kostuums, het decor en vooral de muziek.  Dit brengt een totale chaos teweeg in het 

publiek met als gevolg boegroep, uitschelden, ruzies… 

 

2. 1900-1920: Revolutionaire pioniersperiode   

 

In een evoluerende maatschappij waarbij wetenschap en techniek (machines) in volle ontwikkeling 

zijn, is er steeds meer nood aan een gemeenschappelijke kijk op het leven. Het begin van de 20
ste

 

eeuw schreeuwt om een nieuwe taal om zich af te zetten tegen de onverschilligheid van het klassieke 

ballet als kopiërend naturalisme, haar gebrek aan menselijke betekenis en uit afkeer voor de verstarde 

en virtuoze bewegingscode. Het klassieke ballet wordt gezien als een ‘dode taal’ (Garaudy, 1973). 

Zoals de schilderkunst zal ook de danskunst in het begin van de 20
ste

 eeuw stilaan evolueren van het 

academisme naar het modernisme. Een echte revolutie doet zijn intrede in de vorm van moderne 

dans. ‘The modern dance is not a system, it is a point of view (The Management Committee, VIII 

Commonwealth and International Conference on Sport, Physical Education, Dance, Recreation and 

Health, 1986, p. 150).’ De pioniers van The Modern Dance  zijn Isadora Duncan, Ruth Saint-Denis en 

Ted Shawn. In tegenstelling tot de klassiek-technische ballerina’s, speelden deze revolutionaire 

helden het klaar om zonder enige danstechniek de (dans)wereld te veroveren.  

 

Isadora Duncan - de Dionysische danseres - verwerpt volledig de klassieke danstechniek. Ze 

ontwikkelt een eigen vrije dansstijl die ze ‘anti-ballet’ noemt. Dans is voor haar als een bevrijdende 

kunst die ‘door bewegingen van het lichaam de menselijke geest op een goddelijke manier uitdrukt 

(Garaudy, 1973, p. 61).’ Haar dansen zijn pure improvisaties, uitingen van individuele emoties, die zij - 

gekleed in een Griekse tunica - op toneel brengt. ‘Wil het lichaam een uitdrukkingsmiddel zijn, dan 

moet het loskomen van alles wat het gevangen houdt (d.i. klassieke tutu’s, dansschoenen, keurslijf…) 

(Garaudy, 1973, p. 63), daarom danst ze ook op blote voeten. 

 

Ruth St. Denis wordt beïnvloed door haar ontmoeting met niet-Westerse, oriëntaalse dansen. De 

emoties worden vooral door de techniek van de bovenste lichaamsdelen uitgedrukt, meer bepaald 

door de handen en het gelaat in tegenstelling tot de strakke romp bij het klassieke ballet. Samen met 

haar man Ted Shawn, die de eerste mannendansgroep opricht, stichten ze de Denishawn Dance 

School in Los Angeles. Dit is het eerste platform van de Amerikaanse moderne dans met belangrijke 

leerlingen als Martha Graham, Doris Humphrey, Merce Cunningham en Jose Limon. 

 

3. 1920-1940: Grondslagleggende periode voor het modernisme: nieuwe technieken, nieuwe 

scholen 

 

Martha Graham is de schepper van de ‘Modern Dance’. Ze wil de geest van de toenmalige eind 

19
de

/begin 20
ste

 eeuw uitdrukken, een periode van angst en opstand, in tegenstelling tot haar 

voorlopers die tot dan toe enkel vreugde en blijheid weergaven. De thema’s in haar werk gaan in de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaslav_Nijinsky
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Rjorich
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nikolaj_Rjorich


eerste periode over het Indiaans erfgoed en de Amerikaanse pioniers, later over onderwerpen uit de 

Griekse mythologie, sterke vrouwenfiguren uit de geschiedenis en diepe menselijke emoties en 

gemoedstoestanden. ‘Met Martha Graham is de moderne dans een vorm van verband met de mensen 

en hun geschiedenis (Garaudy, 1973, p. 92).’ 

 

Graham ontwikkelt een vastomlijnde techniek die nu bekend staat als de Grahamtechniek. De 

uitgangspunten van deze techniek zijn het belang van de ademhaling als grondslag voor contraction 

(uitademen) en release (inademen) met als steunpunt van alle bewegingen de plek onder het 

middenrif en het intens en dynamisch maken van de handeling en inspanning. Zo krijgen we brutale 

rembewegingen onder invloed van externe hindernissen of stuiptrekkingen onder invloed van 

innerlijke splitsingen, parallelle voetposities en een nauw contact met de grond. Ze vertrekt van de 

totaliteit van het lichaam (Garaudy, 1973).  

 

Ondertussen is er in Duitsland sprake van de Ausdrucktanz met o.a. Rudolf von Laban. Hij is de 

grondlegger van de ruimte- en uitdrukkingsleer. Zijn doel bestaat erin om via de bewegingen van het 

menselijke lichaam emoties uit te drukken. ‘Beweging is de uiterlijke vertolking van het innerlijk 

gevoel.’ (Garaudy, 1973, p. 102).  De bewegingen worden uitgevoerd in een ‘icosaëder’, een polyeder 

begrensd door twintig gelijkzijdige driehoeken waarin de mens alle bewegingen kan uitvoeren volgens 

de drie dimensies. Laban stelt ook het tekenschrift vast – kinetografie - later Labannotatie genaamd. 

De basis voor de dansoefeningen van Laban komen voort uit werkbewegingen. ‘Arbeid en dans 

hebben een gemene deler: zij bestaan beide uit ritmische inspanningen, zij hebben 

gemeenschappelijke wortels; beide voeren bewegingen uit waarbij de mens meer doet dan zijn 

dagelijks leven te herhalen, maar waarbij hij een hoger leven voortbrengt door zowel de wereld om te 

vormen, als de mens zelf die daarmee bezig is.’ (Garaudy, 1973, p. 106). Laban maakt dus nauwelijks 

een onderscheid tussen beweging en dans. Ook bij Doris Humphrey (Amerika) vinden we dit terug 

wanneer hij gebaren ontleedt. ‘De dans vindt zijn voedsel in de bewegingen van het leven.’ (Garaudy, 

1973, p. 111). Een onderscheid tussen beweging en dans wordt volgens hem wel gemaakt. Bij de 

overzetting van een gebaar naar beweging moet de beweging een eenheid van een cultuur en 

beschaving uitdrukken, slechts dan zal de beweging een ‘stijl’ hebben (Garaudy, 1973). 

 

De thema’s van Modern Dance verschillen sterk met die van het klassieke ballet. De mens staat 

centraal in plaats van god. Men wil tegemoet treden aan de werkelijkheid om menselijke orde te 

scheppen in plaats van te ontsnappen aan de werkelijkheid. Men zoekt methoden om aan het lichaam 

nieuwe uitdrukkingsmiddelen te geven in plaats van een vooropgestelde code. Men wil de angsten en 

beloften van de moderne wereld beleven, waar de mens zich richt op zijn eigen diepste wezen, waar 

het lichaam met al zijn zintuigen centraal staat, niet ten dienste van vermaak. Via beweging wil men 

een verwezenlijking van eenmaking tussen het innerlijke en uiterlijke leven in één enkele handeling. 

Dit betekent het radicale einde van het dualisme tussen geest en lichaam. In plaats van de 

bewegingen te laten ontspringen van buitenaf (door protocol, conventionele codes…),laat de moderne 

dans de bewegingen van binnenuit ontspringen. Het centrale vertrekpunt van de beweging wordt de 

romp en er ontstaat een afwisseling van spanning en ontspanning d.i. de dialectiek van ‘contraction’ 

en ‘release’ waarbij de mens verbonden is met de zwaartekracht van de aarde. 

 

4. 1940-1960: De verwerkende periode   

 

In deze fase zijn de nieuwe technieken die in de grondslagleggende periode werden ontwikkeld 

algemeen aanvaard. De leerlingen/dansers uit de desbetreffende scholen en groepen werken verder 



met de technieken en methodes van hun leraars en variëren erop. Het is de periode waar vooral in de 

VS de danskunst verder bloeit, terwijl de ontwikkeling in Europa door WOII even wordt onderbroken. 

 

Na WOII ontpopt zich in de jaren 1950-1960 een nieuwe contestatie van de moderne dans. De dans 

hoeft ‘niets’ te betekenen. Beweging om beweging (l’art pour l’art) bestaat voortaan als onafhankelijke 

feitelijkheid. Hoofdfiguren in dit nieuwe verhaal zijn Alwin Nikolais en Merce Cunningham die de eerste 

stappen zetten tot de conceptuele kunst. In de samenwerking van Merce Cunningham – grondlegger 

van de Post Modern Dance richting abstracte dans - met John Cage en de pop-art schilder Robert 

Rauschenberg is dans geen uitbeelding meer zoals bij Martha Graham. ‘De beweging moet op 

zichzelf als dansmateriaal beschouwd worden … Elke beweging kan als materiaal dienen.’ (Garaudy, 

1973, p. 138-139). Men laat vaak het lot beslissen welke bewegingen er gebruikt worden en hoe de 

opeenvolging gebeurt. Het publiek krijgt ook de vrije keuze om betekenis te geven. Het is een streven 

naar abstractie, een bezinning over de zin van dans, haar principes en methodes.  

 

In de wereld van de klassieke dans zijn George Balanchine en Serge Lifar de belangrijkste neo-

klassieke choreografen. Balanchine wordt beschouwd als grondlegger van de klassiek-abstracte dans. 

 

5. 1960-1980: Vernieuwende periode met Post Modern Dance in de VS en Europa 

 

De bakermat van de Post Modern Dance (1950-1970) is een performance van Robert Duncan 

uitgevoerd in de Judson Memorial Church in New York. Bekende namen uit de Judson groep zijn 

Steve Paxton, grondlegger van de contactimprovisatie, Trisha Brown, die experimenteert met 

horizontaliteit en de overgang van structuur naar chaos (en omgekeerd) en Lucinda Shilds van het 

minimalisme. 

 

In Europa (Duitsland) zegeviert Pina Bausch. Onder invloed van de uitdrukkingsleer van de Centraal 

Europese School (Laban, Wigman, Jooss) brengt ze de expressieve dans (terug) tot leven en wordt ze 

de absolute voortrekker van nieuwe expressionistische dans, in de vorm van het hedendaags 

danstheater met dansers/acteurs als uitvoerders.  Zij is de grote madame van tijd- en ruimtestructuren, 

repetitiviteit en het woord. Bij Bausch is de emotie de absolute drijfveer tot het ontstaan van de 

beweging, helemaal tegenovergesteld van de abstracte dans van Cunningham. De persoonlijkheid 

van de dansers en hun inbreng is het voornaamste element van haar dansstukken. Inhouden worden 

gezocht in de persoonlijke problematiek van de dansers, de hedendaagse maatschappij en het 

dagelijkse leven. Er is een extreem gebruik van het lichaam.  

 

In dezelfde periode ontstaat een heropleving van het klassieke ballet in eigentijdse vorm met 

choreografen als Maurice Béjart, Jiri Kylian, William Forsythe…  

 

6. Dansgeschiedenis in België vanaf de 20
ste

 eeuw 

 

Vóór de Belgische onafhankelijkheid (1830) is België niet betrokken bij de danskunst. . ‘Van een 

georganiseerde en continue theaterdanskunst was geen sprake (Barbier & Westra, 1997, p. 23).’  De 

reden daarvoor is het ontbreken van een eigen koningshuis en hofadel. Tijdens het interbellum (1920-

1940) propageren volgelingen van de Ausdrucktanz zoals Lea Daan en Isa Voss de moderne en 

autonome kunstvorm in België. Het Amerikaanse Postmodernisme (1950-1970) waait niet over naar 

Europa. Na WOII levert Jeanne Brabants strijd voor de officiële erkenning van dans als volwaardig 

kunstmedium. Ze sticht de Antwerpse balletschool (°1964) en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

(°1969). De Fransman Maurice Béjart wordt in 1959 uitgenodigd om het balletgezelschap van de 



Brusselse Opera (de Munt) te leiden en sticht zijn eigen gezelschap ‘Het Ballet van de XXste eeuw’ 

(°1960). Béjart maakt een synthese van het klassieke ballet en de moderne dans, de prospectieve 

dans. Zijn hele levensbeeld is het antwoord op de angsten, de strijd en de hoop van de 2
de

 helft van 

de 20
ste

 eeuw (Garaudy, 1973). De uittocht uit de tijd en noodzakelijkheid en de fundamentele 

bevrijding zijn de belangrijkste thema’s. De dans is niet langer een aangelegenheid voor snobs, voor 

een handjevol balletomanen, maar gericht naar het volkspubliek en vindt plaats buiten de traditionele 

operazaal zoals in sportpaleizen, congresgebouwen, tuinen… Hij brengt het publiek geen afgeronde 

les, maar maakt iedereen bewuster en opener voor verantwoordelijkheid en de opstand door een 

schok die de toeschouwer verplicht in zichzelf te kijken en een beslissing te nemen. ‘Door te 

schokken, wordt men groter… Ik wil het publiek schokken, want het moet niet naar het toneel komen 

om te verteren of te slapen.(Garaudy, 1973, p. 156). Béjart heeft de dans haar sociale functie 

teruggegeven. Hij stichtte één van de belangrijkste vernieuwende dansopleidingen in Europa ‘het 

Mudra’.  ‘Tot de jaren 1980 gold Béjart als een van de interessantste Europese dansvernieuwers van 

na de Tweede Wereldoorlog. Zo sterk was zijn invloed, dat bijna twintig jaar lang welhaast niemand 

het aandurfde de keizer naar de kroon te steken. (Lanz & Verstockt, 2003).’  

 

7. 1980-heden: Hedendaagse postmoderne periode (in België) 

 

Het zijn vooral de ontwikkelingen in de jaren 1980 die het (inter)nationale danslandschap laten 

daveren. Het epicentrum verschuift van de VS naar Europa, meer bepaald naar Vlaanderen. Brussel 

wordt het mekka van de dans (Lanz & Verstockt, 2003). Naast de klassieke dansinstituten (Ballet van 

de XXste eeuw en Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen) zorgt the New Belgian Wave, ook wel 

Vlaamse golf genoemd voor een nieuwe schwung in de dansgeschiedenis. ‘Het leek op een guerilla-

invasie van een handvol op hol geslagen artiesten.’ (Lanz & Verstockt, 2003, p. 78). De tachtigers 

zoals Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Jan Lauwers, Wim Vandekeybus, Alain Platel, Marc 

Vanrunxt…  opereren los of in de marge van bestaande gezelschappen, theaters en subsidiestromen 

(De Belder, 2006). Ze danken hun (inter)nationale doorbraak in belangrijke mate aan het feit dat zij als 

eersten over de grens heen kijken en voortdurend de klassieke parameters van de dans in vraag 

stellen. Werkelijk alles kan op scène: alledaagse bewegingen, naakt, niet-dansers, spektakel… De 

hedendaagse choreografen vertonen enkele gemeenschappelijke kenmerken, maar altijd is er sprake 

van een sterke persoonlijke signatuur (T’Jonck, 2005).  Elke choreograaf put uit verschillende 

inspiratiebronnen en creëert hierdoor een specifieke bewegingstaal. Professionele dansers kan 

niemand zich veroorloven en de kwaliteit van de uitvoering laat vaak te wensen over, maar de 

artistieke statements zijn overweldigend en overtuigend.  De leuze luidt: ‘liever een boeiende inhoud 

met een rommelde vorm, dan een afgelikte perfecte vorm met een saaie boodschap.’ (Lanz & 

Verstockt, 2003, p. 82).  

 

‘Le Boum Belge’ duikt op vanuit de praktijk, het beleid hinkt wat achter. Vanaf 1986 kunnen 

dansorganisaties beroep doen op projectmiddelen en in datzelfde jaar verschijnt in de Vlaamse 

begroting ook de post ‘receptieve productiecentra/kunstencentra’ (De Pauw, 2005, 2007; VTi, 2007a). 

Pas in 1993 krijgt dans onder toenmalig minister van Cultuur Hugo Weckx een plaats in het 

podiumkunstendecreet dat voor de structurele subsidiëring van dansgezelschappen en kunstencentra 

zorgt (De Pauw, 2005, 2007: T’Jonck, 2009). Voor het eerst krijgt de hedendaagse dans in 

Vlaanderen een wetgevend kader. ‘De ontwikkeling van de subsidies hield dus lang geen gelijke tred 

met de explosieve ontwikkeling van het aantal ‘makers’ in Vlaanderen […] Niet alleen werden weinig 

makers structureel ondersteund, slechts enkelen kregen ‘veel’ steun, de rest kreeg net genoeg om niet 

ten onder te gaan.’ (T’Jonck, 2009, p. 13). 

 



In de 21ste eeuw wordt de Vlaamse Golf stilaan grijs en nieuw talent staat te trappelen dat zichzelf wil 

profileren als choreograaf of dansmaker. In plaats van een oeuvre met een specifieke vormtaal te 

ontwikkelen zoals in de jaren 1980, concentreren verschillende dansers zich rond een bepaalde vraag 

of project. De aard van de productie wordt gekenmerkt door kleinschalig werk, contextgebonden 

projecten, research zonder voorstelling, cross overs naar andere media… (De Belder, 2006). De 

inhoud van de hedendaagse dans wordt ontwikkeld door de culturele context omwille van artistieke en 

cultuurpolitieke motieven en economische noodzaak. Een kleine afzetmarkt, weinig spreiding en 

speelplekken zorgen voor kortere projecten rond een bepaald onderwerp (T’Jonck, 2006). De jongere 

generatie zijn bricoleurs.  ‘Dansers en choreografen zijn er steeds vaker op uit om binnen de beperkte 

duur van hun loopbaan zoveel mogelijk ervaringen op te doen.’ (T’Jonck, 2009, p. 21). De 

dansmakers zijn zich bewust van de historische wortels van de hedendaagse dans en geven vaak een 

kritische lezing hierop alsook stellen ze vragen over het lichaam en de representatie ervan.  

 

Vlaanderen (Brussel) is nog steeds het mekka van de dans. ‘Het bonte palet van choreografen bewijst 

in elk geval dat de benaming ‘Vlaamse’ dans steeds minder betrekking heeft op de nationaliteit van de 

choreograaf of dansers, en steeds  meer of bijna uitsluitend, op de plaats waar de dans gecreëerd 

wordt, namelijk Vlaanderen.’ (T’Jonck, 2009, p. 18). Belangrijke ‘hedendaagse’ choreografen zijn 

Thomas Plischke, Meg Stuart, Arco Renz, Sidi Larbi Cherkaoui, Eleanor Bauer… Danswerkplaatsen 

zoals wp Zimmer, De Pianofabriek, Bains Connective, Workspace Brussels nemen de functie van de 

vroegere kunstencentra over. Ze ondersteunen jonge makers en choreografen en geven hen de kans 

om in alle rust te onderzoeken en te produceren. 

 

De danspraktijk anno 2013 is zeer diffuus en hybride. Er zijn geen klassieke compagniestructuren 

meer, maar er is een versnipperd veld met vele individuele makers. Men spreekt niet alleen van dans, 

maar ook van bewegingstheater, danstheater, performance, researchprojecten… ‘Ze geven in hun 

werk zulke uiteenlopende definities van ‘dans’, dat als enige gezamenlijke noemer ‘het lichaam’ 

overblijft, in al zijn mogelijke verschijningen (De Belder, 2006, p; 5). We kampen met een 

terminologisch probleem: eenzelfde term (nl. hedendaagse dans) dekt verschillende inhouden. Het 

vocabularium waarmee we spreken is onvoldoende genuanceerd (VTi, 2007b). ‘De structurele 

gespletenheid van het begrip ‘dans’ is mee de oorzaak van het gebrek aan slagkracht en 

eenstemmigheid van de sector. (De Belder, 2006, p. 7). ‘Als de Vlaamse dans één zwak punt kent, 

dan is dat niet de productie, noch de kwaliteit van de productie – dat blijkt uit de mate waarin men ons 

in het buitenland benijdt – maar de bekendheid en spreiding in eigen land […] De grote namen van de 

eerste generatie [de tachtigers] blijven publiekstrekkers en ook veel choreografen die in de jaren ’90 

opkwamen blijken ondertussen een trouw publiek te hebben, maar de kleinere gezelschappen, 

formaties en choreografen die hun weg proberen zoeken in het danslandschap zijn ongekend. 
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