
dichterbij lag? Kwam het omdat Brussel de-

zelfde aanmatigende rol naar de Vlaamse dans-

cultuur wenste te spelen als Parijs naar het 

Franse achterland? 

Opmerkelijk hiaat in het erbarmelijk 

slechte hoofdstuk over de dansinvloeden van 

buitenaf (een uitglijer van Katie Verstockt) is 

het voorbijgaan aan de betekenis die Brussel 

niet alleen in het kader van de oprichting van 

de EEG en de Europese eenwording maar ook 

als halte in de Europese tournees van bijvoor-

beeld Kirov en Bolshoi, New York City Ballet, 

American Ballet Theatre, Martha Graham Dan-

ce Company en al die anderen heeft gehad. 

Ook in de jaren vijftig en zestig werd België 

door vele groten uit het westen en oosten be-

zocht, zelfs meer dan Nederland. 

De auteurs sloten zich ook zo goed als af 

(Erwin Jans uitgezonderd) voor de culturele 

revolutie die volgens zovele historici, sociolo-

gen, historici en politicologen, onder invloed 

van de Pax Americana en daarna van de Oor-

log in Vietnam tussen 1955 - 1975 plaatsvond. 

Het jaar van I had a dreain en Icli bin ein Beili-

uer, dat met de moord in Dallas werd afgesloten, 

wordt door veel Europeanen als een trend-

breuk aangewezen. Thans wordt voorgesteld 

alsof Vlaanderen die dans geheel en al ont-

sprong. Mocht dat zo zijn, dan dient dat ver-

klaard te worden. 

Een theaterdanscultuur, zowel in haar in-

stitutionele als mentaliteitsgeschiedenis, ont-

wikkelt zich niet los van een algemeen cul-

tuurproces. De professionalisering, profilering 

en groepsvorming van scheppende en uitvoe-

rende danskunstenaars die zich aan interna-

tionale ambachtelijke codes en condities hou-

den en zich tegenover de meerkoppige bier-

kaai van onwetendheid, onbegrip, vooroordeel 

etc. zien gesteld, verdienen het om vanuit een 

visie op cultuurprocessen bestudeerd te worden. 

S c h u l d i g e o n s c h u l d 

Het begin van de jaren tachtig, met de te-

rugkeer van de slechts even aan Amerika ver-

loren gewaande dochter De Keersmaeker en 

de out of the blue opkomst van autodidacten 

als Fabre en Vandekeybus, wordt als door-

braak aangehouden. Toen was de tijd rijp voor 

een nieuw organisatiemodel, mede gestimu-

leerd door festival- en theaterprogrammeurs 

in Brussel, Leuven en Antwerpen, die in de 

ban van Bausch en in mindere mate van Bu-

toh raakten. In vergelijking met de lange, veel 

omvattende arbeid van het Ballet van de XXste 

Eeuw en het Ballet van Vlaanderen krijgen de 

drie prominente pioniers van de jaren tachtig 

wel erg veel aandacht. Over de al dan niet be-

staande interactie tussen hun opkomst en het 

conflict rond Béjarts vertrek en de opvolgings-

kwestie Brabants wordt weinig helderheid ge-

boden. 

Via de nieuwe organisatiekanalen kon zich 

ook een nieuw intellectueel potentieel opwer-

pen, zo wordt gesteld. Het valt op dat dit po-

tentieel van toeten noch blazen wist (wilde 

weten?) over de diepere achtergronden van het 

Belgische Balletverdriet. Die tot nieuwe heer-

lijkheid verheven 'schuldige onschuld' bood 

natuurlijk wel vele voordelen. Vrank en vrij 

kon een generatie menen dat alles anders moest, 

zoals in Nederland een generatie eerder dat 

meende. Op mij kwam het inhalen van die 

achterstand over als een onverholen gender-

aanval op een gefossiliseerd rakende narcisti-

sche homo-erotiek waarvan met name de cul-

tus rond het Ballet van de XXste Eeuw en de 

seksistische terreur van Panov een uitwas was 

geworden. Er deed zich in de jaren van het op-

rukkende management-denken in een verza-

digde consumptiemaatschappij een niet mis te 

verstaan dochter-vader en zoon-moeder con-

flict voor, gevoed door ideeën buiten het bal-

let. Deze ruif voor psychologen bleef door alle 

auteurs onaangeraakt. 

Bedrogen 

De hoofdstukken over het Ballet van de 

XXste Eeuw en het Ballet van Vlaanderen zijn 

amper gedocumenteerd. Er staan ook aperte 

blunders in, zoals 'de komst van Cranko in 

1979' in Antwerpen, terwijl hij toen al zes jaar 

dood was. Even misleidend is de aanname dat 

Butlers Carmina Burana in 1982 een poging 

tot vernieuwing was. Die choreografie was toen 

al twintig jaar oud. Over de publieke storm-

schade en exodus die het gezelschap in Ant-

werpen door de Panovs moest lijden, wordt 

nauwelijks geschreven. Evenmin komt de be-

tekenis van de musical serverende afsplitsing 

uit de verf. 

Dit boek is bedoeld als een brugpoging 

tussen de mentale verschillen in het historisch 

antagonisme ballet/niet-ballet. Die brug blijft 

echter bij twee pilaren, en kreeg geen draag-

vlak voor het tweerichtingsverkeer daartus-

sen. Evenmin heeft men de moeite genomen 

om de jongste brugbereiders te noemen. De 

actualiteit eindigt in 1990 en niet in het sei-

zoen 1995-1996. De school die De Keersmaeker 

internationaal creëerde, en daarmee bedoel ik 

niet PARTS, maar de universele herkenbaar-

heid en toepasbaarheid van haar techniek en 

toneelgebruik, zou veel meer op zijn tot epi-

gonisme aanleiding gevende karakter getoetst 

moeten worden. 

De theaterdans in Vlaanderen vanaf de 

jaren twintig speelde zich in een secularisatie-

proces af, met een overwegend katholieke post-

Auschwitz God (Theodor Adorno - Karen 

Armstrong). Werd de Vlaamse toneeldans uit-

geleverd en vermalen tussen de eeuwig tegen 

elkaar indraaiende Frans-Duitse en Engels-

Mediterrane cultuurraderen? Er deden zich 

revoluties op het gebied van werk, vrije-

tijdsbesteding, lichaamsbeleving, techniek, in-

formatie voor. Onder Diaghilevs impresariaat 

(dat ook België in zijn afzetgebied betrok) 

moest kunst al niet meer bevestigen, maar ver-

bazen. Van 'message' veranderden de media in 

'massage', zoals MacLuhan al in 1967 (!) schreef. 

Narcisme en sadomasochisme kregen - zeker 

op scène en screen - een nieuwe betekenis. 

Naar woorden als apartheid, perestroika, mul-

ticulturele samenleving, feminisme, Europa 

1992, aids, verdrag van Schengen en Maast-

richt en ga zo maar door zal men in deze stu-

die tevergeefs zoeken. En toch durf ik met ze-

kerheid te stellen dat de dans op Vlaamse 

podia daarover ging. Evenmin wordt ergens 

gerefereerd aan andere kunstdisciplines die 

voor theaterdans onontbeerlijk zijn, zoals mu-

ziek en beeldende kunst. Daarentegen krijgt 

de dansfilm- en video-opkomst wel een apart 

hoofdstuk. 

Waar gaat dit boek eigenlijk wel over en 

voor welke kapitaalkrachtige doelgroep is het 

bestemd? In een namen- of zakenregister, bi-

bliografische verantwoording of choreologie-

venvijzing kan de koper het niet vinden. Want 

die zijn er niet. Stichting Kunstboek kwam dus 

bedrogen uit in haar liefde voor kunst en boek. 

Eva van Scha ik 

A-M Lambrechts , M. Van Kerkhoven, 

K. Verstockt ( red.) ,Dans in Vlaanderen, St icht ing 

Kunstboek bvba, Brugge, 1 9 9 6 , 2 4 5 p . , 2 5 0 0 Bf. 
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