
roept. Het is niet moeilijk om Adorno's analyse 
op Laban toe te passen. Laban staat in de tradi-
tie van de Verlichting. Zijn verdediging van 
een vrij gebruik van de ruimte, waarin iedere 
richting en elk vlak gelijkwaardig worden be-
handeld, loopt parallel met zijn pleidooi voor 
'mondigheid' op het gebied van beweging. De 
bewegingskoren voor amateurs kenden mas-
sale belangstelling. Zijn leer is een algemene 
bewegingspedagogie. Ze is niet bestemd om 
virtuositeit te verwerven. Laban heeft zijn theo-
rie zelfs trachten toe te passen, als een bewe-
gingseconomie, op fabrieksarbeid. De aspira-
tie om een universele bewegingsleer uit te 
werken, toetsbaar door iedereen, kenmerkt hem 
als een typische modernist. 

Doorzichtige ruimte 
Bij Laban is de aarde nog niet van de zon 

losgeketend. De ruimte wordt nog ongehin-

derd door het zonlicht verlicht. De opvatting 

van een transparante' en homogene ruimte 

gaat terug tot de zeventiende eeuw. Eeuwen 

voordien kende de ruimte duistere en sacrale 

oorden, waren er grenzen, breuklijnen en hia-

ten, lagen reële en imaginaire plaatsen in el-

kaars nabijheid. Door de scheiding tussen het 

materiële en het geestelijke, zoals die door 

Descartes was geconcipieerd, werd de ruimte 

doorzichtig en kon zij worden vastgelegd in 

coördinaten. De mechanische ruimte werd 

het domein van de experimentele wetenschap-

pen. De ontgeestelijking van de ruimte bete-

kende echter niet dat het centrale en autono-

me subject, dat evenzeer door Descartes was 

geconstitueerd, opnieuw werd weggedrongen. 

De ruimte werd steeds beschouwd vanuit een 

centrale positie van het subject. 

Labans quasi geometrische benadering, 

met zijn ruimtelijke definities aan de hand 

van dimensies en diametralen, draagt onmis-

kenbaar een cartesiaans stempel. Toch lijkt 

Laban niet geheel het absolute en objectieve 

cartesiaanse ruimtebegrip te delen. Ook lijkt 

hij de centrale positie van het subject te radi-

caliseren. De ruimte wordt door Laban im-

mers strikt vanuit de danser gedacht en niet 

vanuit een objectieve toeschouwer. Waar komt 

dat andere pespectief vandaan? Het roept de 

gelijkaardige omkering op die Kant op het 

einde van de 18de eeuw in het denken heeft 

bewerkstelligd. Ruimte is, net als tijd, een vorm 

die voorafgaand aan elke waarneming in het 

subject aanwezig is en die elke zintuiglijke 

ervaring structureert. Wij kunnen ons niets 

voorstellen tenzij in tijd en ruimte - wat vol-

gens Kant niet impliceert dat de werkelijkheid 

op zich wordt gekenmerkt door tijd en ruim-

te. Dat kennis vanuit het subject gestructu-

reerd wordt, belet volgens Kant niet dat onze 

kennis aanspraak kan maken op algemene 

geldigheid en objectiviteit. 

Ruimte voor expressie 
Uiteraard is Laban niet tot zijn opvatting 

van de ruimte gekomen door een studie van 

Kant. Toch kan geargumenteerd worden dat 

zijn benadering past in het door Kant sterk 

beïnvloede denkklimaat van de eerste helft 

van de 20ste eeuw. In het bijzonder is de in-

vloed van de fenomenologie merkbaar. Voor 

Laban is de ruimte altijd in de eerste plaats 

een door de danser ervaren ruimte. Er is niet 

eerst een voorafgegeven ruimte waar de dan-

ser vervolgens zou kunnen instappen, maai-

de ruimte wordt bepaald samen met de bewe-

ging van de danser. 

Ook het feit dat Laban zijn ruimteleer 

voortdurend heeft trachten te liëren aan zijn 

expressieleer moet gezien worden in de tijds-

geest Van de fenomenologie. Voor Laban heeft 

de ruimte een directe betekenis. 'Vóór' heeft 

andere expressiemogelijkheden dan 'achter'. 

Spitsen impliceren een andere spanning dan 

voluten. In de A-scala's wordt de beweging 

voornamelijk afgeleid van de diametralen die 

voorwaarts stijgen en achterwaarts dalen, zo-

dat deze scala's volgens Laban zacht en inge-

togen zijn, 'zoals het ontvangende gebaar van 

de bedelaar of het aanroepen van de goden'. 

De B-scala's, waar de diametralen die achter-

waarts stijgen dominant zijn, zijn daarente-

gen volgens Laban hard en agressief. 

Representatie versus subject 
Er zijn aanzetten geweest om de muziek-

geschiedenis te interpreteren met behulp van 

Michel Foucaults epistèmè-begrip. Een ge-

lijkaardig onderzoek van de dans zou wel eens 

interessante inzichten kunnen opleveren. Een 

epistèmè, een veld van mogelijkheidsvoor-

waarden van kennis, werkt zoals de kantiaan-

se vormen en categorieën^ Ze verschilt echter 

van periode tot periode. In de klassieke epi-

stèmè (tussen ca. 1650 en 1800) krijgt kennis 

de vorm van een meestal visuele voorstelling 

waarin punten van gelijkenis en verschil kun-

nen onderscheiden worden en in principe in 

een overzicht of tableau van classificaties vol-

ledig kunnen worden opgesomd. De klassieke 

epistèmè is er een van de representatie, van de 

voorstelling. Zo verschijnt de barokmuziek 

als representatie van gevoelens, niet als een 

subjectieve uiting, maar volgens bepaalde co-

des. Het tonale systeem biedt door een getem-

perde stemming, waarbij elke toon als grond-

toon kan functioneren (wat nieuw is in de ze-

ventiende eeuw), de mogelijkheid om een 

tableau van het muzikale materiaal op te stel-

len. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd in 

Das wohltemperierte Klavier van J.S. Bach. 

In de moderne epistèmè daarentegen komt 

'kennis neer op het begrijpen van de ont-

staansgeschiedenis of de organisatie van het 

kennisobject. In deze epistèmè verschijnt de 

mens als subject. (Volgens Foucault wordt 

deze epistèmè dan ook ingeleid door Kant.) 

De muziek wordt hier wél uitdrukking van de 

subjectieve gevoelens. Beethoven wordt, zoals 

Roland Barthes beweert, de eerste componist 

met een ontwikkeling. Het tonale systeem 

komt in deze epistèmè, waar de classificaties 

van de vorige periode niet meer gelden, onder 

druk te staan. 

Classificatie versus dynamische 
organisatie 
Misschien is het toepassen van een begrip 

als epistèmè op domeinen waarvoor het niet 

is bedoeld te speculatief. Toch kan de epi-

stèmè van de representatie een licht werpen 

op de techniek van het uitdraaien van benen 

en voeten in het klassiek ballet. Meestal wordt 

dit gezien als een optimalisering van het beeld 

van de danser. Dit en delwrs is als het open-

vouwen van planten, insekten en vlinders in 

de tableaus van 17de- en i8de-eeuwse publi-

katies over natuurlijke historie. Het vergroot 

de zichtbaarheid, en volgens de klassieke epi-

stèmè dus de kenbaarheid. De classificatie van 

de vijf posities valt uiteraard ook binnen dit 

epistèmè. 

Laban kan daarentegen gemakkelijk als 

een exponent van de moderne epistèmè wor-

den gezien. De ruimte wordt dynamisch geor-

ganiseerd vanuit de danser.-Het subject heeft 

bij hem een centrale plaats. In zekere zin zou 

kunnen worden beweerd dat pas in de mo-

derne epistèmè de diepte van de ruimte on-

derkend kon worden. In de klassieke epistèmè 

werden weliswaar, zoals Noverre beschreef, 

kunstgrepen uit het perspectieftekenen toege-

past om een dieptewerking te verkrijgen, 

maar dit wijst er eerder op dat vanuit een plat 

vlak werd gedacht. De categorie van de repre-

sentatie leidde er toe dat het ldassieke ballet 

van de zeventiende en achttiende eeuw als een 

schilderij, dus plat, werd gezien. De blik hield 
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