
wenster ware geweest, ten behoeve van een co-

herente visie op de historische processen die 

zich binnen de nog altijd zo met elkaar over-

hoop liggende danssector in Vlaanderen voor-

doen. Er werd door deze opzet voor de mak-

kelijkste en daarom glibberigste weg gekozen. 

Of was het domweg een noodsprong, omdat 

er nog altijd geen één in Vlaamse theaterdans 

gespecialiseerde scribent te vinden is die voor 

een inzichtelijk gemaakte en toetsbare eenheid 

in de diversiteit kan, wil of durft staan? Mocht 

dat inderdaad het geval zijn dan tekent dat de 

intens trieste status van de Vlaamse podium-

dans. Dit boek trekt die status - stellig onge-

wild - nog dieper naar beneden. Een kans voor 

open doel werd gemist. Waarom niet één his-

toricus gedurende drie jaar op deze Gordiaan-

se knoop zetten? Nog altijd moet de Vlaamse 

theaterdans een naslagwerk met repertoire- en 

'tableau de la troupe'-overzichten, choreologie 

en zelfs een bibliografie of register ontberen. 

Als danshistorica die ooit een poging waagde 

ten aanzien van de Nederlandse theaterdans-

geschiedenis na 1900, las ik dit boek met stij-

gende verbazing. Deze uitgave blijkt al achter-

haald voordat ze goed en wel is uitgegeven. 

Onmoge l i j k huwe l i j k 
In het tijdschrift De Gids van april 1996 las 

ik in dit opzicht een interessante polemiek van 

Johan Reyniers en Ariejan Korteweg. Inzet was 

de vraag waarom (a) Vlaamse dansdeskundi-

gen zo anders tegen hun bijdrage aan de tradi-

tievorming op hun vakgebied aankijken dan 

hun Nederlandse collega's en (b) waarin de 

toneeldanskunst boven en onder de Biesbos 

verschilt en overeenkomt. Er is iets vreemds 

aan de hand. De zuiderburen menen dat de 

noorderburen vanaf de Tweede Wereldoorlog 

een voorbeeldige voorgangersrol hebben ver-

vuld en met verwijzing naar de huischoreo-

grafen van het Nederlands Danstheater en Het 

Nationale Ballet zouden zij deze in feite nog 

steeds hebben. Korteweg meent echter dat in 

Nederland de wet van de stuwende achter-

stand al zo'n vijftien jaar geleden in de wet van 

de remmende voorsprong is omgeslagen en 

dat het met de revolutionaire, grensverleggen-

de mentaliteit van De Keersmaeker etc. nu aan 

de theaterdanscultuur in Vlaanderen is om de 

baton over te nemen. De scheiding der boven/-

beneden-de-Biesbosgeesten, zo veronderstellen 

beide auteurs, zou tijdens en direct na de 

Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. Dat is 

mijns inziens te ongenuanceerd. 

De Nederlanders waren net als de Vlamin-

gen vanaf 1955 in staat meerdere gezelschap-

pen te institutionaliseren, en de dans als een te 

financieren kunst binnen het subsidiërings-

systeem van de lokale en landelijke overheden 

te loodsen. Boven de Moerdijk hadden zij daar-

toe hun Gaskell, Adret, Birnie en Harkarvy, 

hun internationaal unieke groep voor de jeugd 

of hun internationaal georiënteerde folldore-

dans. Ze hadden ook al vanaf de tweede helft 

van de jaren vijftig hun eigen moderne dan-

sexperimentelen, die zeker door de Ameri-

kaanse moderne dans werden aangetrokken 

en vanaf 1975 als 'de kleine dansgroepen' de 

lange weg naar incidentele, naar structurele 

subsidie aflegden. En toch, wat bij de zuider-

buren nog controversieel of als ultiem doel te 

bereiken was, was in Nederland rond 1980 al 

een gepasseerd station. De werkelijke scheiding 

der geesten vond eigenlijk pas rond 1970 plaats, 

dus tijdens de hoogtij(of moet ik schrijven 

hoogmis?)-dagen van Béjart in het Cirque 

Royale en van Brabants in Antwerpen. Thans 

lijkt dit proces, volgens Korteweg, zo goed als 

in het tegengestelde gekeerd te zijn. Door een 

vertraagde verwerking van de jaren vijftig en 

zestig hebben de Vlamingen pas na 1980 aan 

grenzen openbrekende daadkracht gewonnen, 

zelfs veel meer dan de immer leentjebuur spe-

lende Nederlanders. 

Blijft de vraag hoe het komt dat de weg die 

de beneden- en bovenburen na de Eerste We-

reldoorlog aflegden zo vele decennia zo vele 

overeenkomsten kon tonen, maar dat de diffe-

rentiatie zich onmiskenbaar na 1970 open-

baarde. Is dat allemaal terug te voeren op Bel-

gische betrokkenheid en Nederlandse neutra-

liteit in de Eerste Wereldoorlog? Kort na het 

herstel van de nationaal-socialistische wurg-

greep raakte de danskunst in Vlaanderen in 

het Frans-Vlaamse duel Béjart-Brabants ver-

strikt, dus in dat onmogelijke huwelijk in ge-

meenschap van goederen van een pater et 

mater familias die zulke tegenstrijdige visies 

en culturele wortels vertegenwoordigden. Hun 

ouderlijke zegeningen blijken in zoverre aan 

een gehele generatie dansers voorbij te zijn ge-

gaan, dat deze zich amper in dat roerige tijd-

perk van de zich zo veel verbeeldende sixties 

en seventies konden profileren. De grote afwe-

zigen in de theaterdansontwikkeling in Vlaan-

deren zijn - ook in dit boek - de dansers/cho-

reografen die in de jaren van crisis, bezetting, 

wederopbouw, dus tussen 1930 en 1950, zijn 

geboren. Voelden zij zich niet tot een grote 

schoonmaak of rebellie geroepen, of kregen 

zij domweg niet de kans? 

Gruwe l i j k boeket 
Een boek als Dans in Vlaanderen had op 

dit soort vragen een antwoord moeten bieden. 

Ik heb het niet kunnen vinden. Mijn grootste 

bezwaar is de afwezigheid van enig historisch 

kader, zowel naar tijd als naar plaats. Evenmin 

is duidelijk hoe de zes clusters zich dansin-

houdelijk, danstechnisch en mediamatig tot 

elkaar verhouden. Vooral dat laatste is belang-

rijk, want de media (pers, opkomende televi-

sie) als belanghebbende medespelers leveren 

nu eenmaal een bijzonder rijke informatie-

bron over het publieksbereik en/of het publie-

ke imago van de theaterdans, zowel binnen de 

eigen cultuur als in de internationale interac-

tie. Het is natuurlijk wel aardig om te vermel-

den dat er na 1980 een toenemende hoeveel-

heid buitenlandse en zeer uiteenlopende dans-

voorbeelden over het Vlaamse vlakke land 

spoelden, maar dat krijgt pas zin als de inter-

actie met de inheemse situatie met aantoon-

bare voorbeelden wordt gestaafd. 

Marianne Van Kerkhoven schreef een tac-

tisch-diplomatieke, of beter, strategisch be-

zwerende inleiding. Als een soort vangnet 

voor de mogelijke kritiek die haar redactionele 

voorwerk - haar inziens terecht - kan oproe-

pen, wijst zij bij voorbaat op de hiaten en te-

kortkomingen, met de vergoelijkende sugges-

tie dat alle begin moeilijk is en dat die lacunes 

ook positief moeten worden ontvangen. Zij 

roepen immers op tot verbetering. Ja, zo kan 

ik het ook... Het was juist de taak van Van 

Kerkhoven, Lambrechts en Verstockt geweest 

om niet alleen de achterstanden te signaleren, 

maar deze ook weg te werken. 

Voor historici is deze verbloemende bloem-

lezing een gruwel. Het zich verschuilen achter 

meerstemmigheid is overigens een kwalijke 

trend aan het worden, waaraan ook het Thea-

ter Instituut Nederland zich steeds vaker 

schuldig maakt, getuige de recente uitgave 

Theatergeschiedenis der Nederlanden. Onder 

het mom dat een mooi boeket uit meerdere 

bloempjes bestaat, wordt de kunst van het 

materiaal selecteren en interpreteren veron-

achtzaamd. Geschiedschrijven is voor alles dur-

ven verbeelden, op basis van te verantwoor-

den selectiecriteria en met een ter controle en 

verificatie aangeboden bronnengebruik. Ge-

schiedschrijven is bovenal verbanden durven 

te leggen, diverse draden durven te verstrenge-

len die uit de symbiose van Kleio en hoe casu 

Terpsichore voortkomen. 

Het grote dilemma waarmee dit boek 

kampt, is de nog immer gecultiveerde dubbel-

zinnige houding tegenover het klassieke bal-

letdictaat gedurende de hele twintigste eeuw, 

die eeuw van extremen, zoals Eric Hobsbawm 

dat zo mooi beschreef. Dat maakt de toneel-

dans in dit deel van de wereld tamelijk uniek. 

In de balletteske hinkstapsprong die zeker in 

de negentiende eeuw tussen Parijs en Kopen-

hagen werd ondernomen, geldt Vlaanderen als 

het overgeslagen, onaangeraakte gebied tussen 

de hinkstap en de sprong. Datzelfde geldt voor 

de zevenmijlsstappen die tussen Engeland en 
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