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‘I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing; wait without love

For love would be love of the wrong thing; there is yet faith
But the faith and the love and the hope are all in the waiting

Wait without thought, for you are not ready for thought:
So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing.’

(Eliot, 1943 : 28; in Adler, 1992: 90)
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VOORWOORD

Deze scriptie handelt over een – voor mij zeer krachtige en belangrijke – expressievorm 

van het lichaam, namelijk  dans. De keuze van dit onderwerp is binnen mijn opleiding van 

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van Niet-westerse Culturen te Universiteit 

Leiden geleidelijk aan gegroeid. Zo kan ik stellen dat ik al levenslang een passie ervaar voor 

de  dans.  (Ik  herinner  me  bijvoorbeeld  vanuit  mijn  kleutertijd  mijn  eerste  dansoptreden, 

waarbij  ik  de  glimlach  op  mijn  gezicht  maar  niet  kon  verbergen.)  Ik  heb  verscheidene 

dansvormen geleerd: jazz, hiphop, breakdance, salsa, Afrikaanse dans – allemaal met een 

Westers jasje aan. Toch was het slechts twee jaar geleden dat de effectieve ‘dance bug’ me 

gegrepen  heeft  –  meer  bepaald  toen  ik  in  Leiden  de  ‘5  ritmes’  ging  volgen,  naar  het 

voorbeeld  van  Gabrielle  Roth.  In  deze  dans  word  je  –  als  individu  binnen  een 

groepsdynamiek – aan de hand van begeleiding op muziek aangespoord om de bewegingen 

van je lichaam te volgen, en (al is het maar voor eveni) uit je ‘denken’ te stappen. Al zoekend 

naar  een  scriptieonderwerp  op  het  internet,  kwam  ik  tot  de  ontdekking  dat  er  een 

‘Antropologie van de Dans’ bestond. En zo is de bal voor me aan het rollen geraakt… Mijn 

passie voor de dans vond zijn  weg in de Leidse bibliotheken,  en het  resultaat van deze 

(eerste) ontdekkingsreis bevindt zich nu in uw handen. 

Persoonlijk  ervaar  ik (de  uitwerking  van)  het  onderwerp  van  deze  scriptie  –  meer 

specifiek de ‘genezende kracht(en) van dans’ – als een eerste exploratie binnen een nog vrij 

nieuw en onbekend gebied in de sociale wetenschappen. Ik ben mezelf  er ten volle van 

bewust dat ik als derdejaarsstudente in Culturele Antropologie, geen algeheel overzicht kan 

bieden betreffende dit onderwerp, deels ten gevolge van het feit dat het een enorm breed 

terrein beslaat. Echter, ik hoop dat de vragen, gesteld binnen deze scriptie, als basis kunnen 

dienen voor toekomstig onderzoek – of gewoonweg een aanzet geven tot nadenken over dit 

onderwerp. 

Evenals dans allerhande lichamelijke bewegingen impliceert, bleek het schrijven van 

deze scriptie me in een stroom van bewegingen te brengen. Zo stootte ik tijdens het lezen 

(en  schrijven)  op  allerhande  tegenstrijdige  visies  van  theoretici  die  dans(en)  trachten  te 

beschrijven, met het gevolg dat ik een gevoel kreeg verstrikt te raken binnen deze wirwar 

van  standpunten.  Ik  tracht  de  lezer  in  deze  scriptie  een  beeld  te  geven  van  mijn 

i Meestal beslaat zulk een dansavond drie uurtjes. Meer informatie kan u vinden in Gabrielle’s boek 
‘Maps to Ecstasy [Dans het leven]’ (2004) en verder in deze scriptie.
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ondervindingen tijdens deze eerste oriënterende zoektocht  naar de diepere  essentie  van 

dans (als handeling), geuit in woorden – maar hierover later meer.

Vooraleer over te gaan naar de inleiding wil ik nog even meegeven dat het belangrijk is 

ons ervan bewust te blijven dat de (dans)ruimten die we zullen betreden, verweven zijn met 

beladen  westerse  terminologieën  en  begrenzingen.  Als  antropologe  in  lering (aan  de 

Universiteit  Leiden)  dwaal  ik  deze diverse ruimten binnen,  steeds verwonderd maar  ook 

kritisch tegenover wat ik er aantref. Bovendien zal de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn 

vorige  studie,  waarvan  ik  een  aantal  jaren  geleden  afstudeerde  te  Lessius  Hogeschool 

Antwerpen, namelijk als Gegradueerde in de Psychologie, duidelijk haar invloed doen gelden 

door de paragrafen heen in deze scriptie. 

En tot nu rest me enkel nog te zeggen: veel lees-, of eerder, dansgenot!

DANKBETUIGING

Mijn dank gaat uit naar het Departement Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden – 

waar  de  mogelijkheid  wordt  geboden aan de studenten  om een eigen  scriptie  onderwerp  te 

kiezen,  en waar vele interessante boeken in de bibliotheek worden aangereikt.  En binnen dit 

Departement gaat mijn dank in het bijzonder uit naar mijn scriptiebegeleidster,  Metje Postma – 

voor de houvast en de ondersteuning die ze me dit jaar heeft geboden, en die mij, op momenten 

dat ik verloren raakte in een wirwar van nieuwe (boeiende) informatie, inspireerde om datgene te 

doen waar mijn hart en passie ligt  op dit moment. Tevens ben ik dank verschuldigd aan  Peter  

Pels – voor het eerste oriënterende gesprek betreffende dit onderwerp, en het helpen ontplooien 

van mijn schrijfvaardigheid tijdens het Drenthe onderzoek (in het 2e jaar) en de colleges van 

‘Afrika II’ (in het 3e jaar).

Vervolgens wil ik mijn dank betuigen aan mijn moeder,  Rita Stevens – voor het nalezen en 

becommentariëren  van mijn  scriptie,  en  voor  de onvoorwaardelijke  steun die  ze me (telkens 

weer) geeft. Een laatste dank ben ik verschuldigd aan mijn eigen lichaam, zonder hetwelk ik nooit 

de wonderen van de dans had kunnen ervaren. 

CAROLINE S’ JEGERS

SEPTEMBER 2007
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ALGEMENE INLEIDING

‘As we tap into the deep sources of bodily wisdom through creative art expression, we dance the 
renewal, recreation, and healing of ourselves and our world.’ (Anna Halprin)

Dans binnen humane context
Dans  beslaat  een  immens  groot  en  belangrijk  gedeelte  van  het  menselijke 

levensjargon.  Denk  maar  aan  de  beweging  van  het  lichaam  als  uitvoerende  factor,  de 

ervaring van de danser, de beleving van diegene die dans aanschouwt, de esthetiek van de 

dans zelf, enzovoort. Wie van ons heeft daarenboven nog nooit zelf een danspas gezet, laat 

staan mensen die dansen geobserveerd? Het antwoord hierop lijkt me simpel. Of het nu een 

familiefeest of een festival, een televisie(clips) of een (dans)voorstelling betreft, binnen deze 

specifieke,  van  elkaar  variërende,  contexten  blijft  één  ding  constant,  namelijk:  er  wordt 

gedanst.  Zo ook treffen we een gelijkend repertorium aan binnen andere culturen.  Velen 

onder  ons  hebben  waarschijnlijk  wel  een  (al  dan  niet  stereotiep)  beeld  over  Afrikaanse 

dansen, Oosterse buikdanseressen, rondcirkelende derwisjen, en noem maar op. 

Aangezien dans zo overvloedig (universeel?) voorkomt binnen diverse culturen, vind ik 

het bestuderen van dans binnen antropologie van ontzaglijke waarde. Antropologie kan een 

bijdrage  leveren aan de studie  van dans door  o.a.  na  te  gaan  binnen  welke  specifieke 

contexten er in specifieke samenlevingen gedanst wordt.

Kracht van dans: een theoretisch model
Evenals Judith Lynne Hanna, een danseres en antropologe en bovendien  een grote 

bron van inspiratie, werd ik voor deze literatuurstudie getroffen door haar zoektocht naar ‘de 

kracht van dans’ii – een ontdekkingstocht die door haar sinds 1962 werd gemaakt (2006: 4). 

Meer specifiek richt ik me binnen deze scriptie op de vraag waarom dans een mogelijke 

manier is om genezing en/of helingiii te bewerkstelligen. Volgens Spencer (1985: 3) is de idee 

dat  dans  een  therapeutische waarde  heeft  ‘zo  oud  als  de  dans  epidemieën  in  de 

Middeleeuwen’.  Zo ook is het binnen de sociale wetenschappen geen nieuw gegeven dat 

dans  een  ‘helend’  effect  heeft  op  zowel  lichaam  als  geest.  De  manieren  waarop  deze 

effecten  benaderd  werden  vanuit  crosscultureel  onderzoek  binnen  sociale  en  culturele 
ii Hanna gebruikt het Engelse woord ‘power’, wat naast ‘kracht’, eveneens vertaald kan worden als 
‘sterkte’, ‘macht’, ‘vermogen’, ‘mogelijkheid’, en ‘invloed’. Meer concreet ga ik op zoek naar de diepere 
essentie of kern van dans, de reden waarom dans zulk een krachtige bewegingsvorm is. 
iii Danseres Anna Halprin – van kanker genezen door middel van de dans – maakt een onderscheid 
tussen ‘genezing’ (een in oorsprong medische term die verwijst naar het uitroeien van een ziekte) en 
‘heling’ (in  de  zin  van  het  streven  naar  een  staat  van  emotionele,  mentale,  spirituele  en  fysieke 
gezondheid). Hoezeer ik dit onderscheid ook apprecieer, gebruik ik deze twee termen binnen deze 
scriptie door elkaar. De nadruk komt eerder te liggen op een onderliggend (krachtig) doel van dans, 
meer specifiek: de therapeutische waarde ervan – gericht op het individuele welzijn.
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theorieën, verschillen echter sterk van elkaar. Alvorens over te gaan naar de concrete inhoud 

van deze scriptie, is het belangrijk de lezer te voorzien van een (gesimplificeerd) theoretische 

kader,  waarbinnen  deze diverse  theorieën  betreffende de  (therapeutische)  functie(s)  van 

dans gesitueerd kunnen worden. Zo zijn deze theorieën te plaatsen op een schaal, waar de 

functies  van  dans  –  zoals  aangegeven  binnen  elk  van  deze  theorieën  –  tussen  twee 

extremen kunnen reiken, namelijk van een sociaal tot een individueel niveauiv (zie FIGUUR I, p. 

6). 

De functionalistische theorieën, waarbinnen dans gezien wordt als een maatschappelijk 

bindende uitingsvorm, zijn te plaatsen aan het sociale uiterste van het spectrum – daar waar 

dans een functie beoogt op gebied van gemeenschapsvorming. Via dans creëren individuen 

een plaats binnen het geheel van de samenleving. De functie van dans richt zich op een 

helende, ‘regulerende’ functie, waarbij geholpen wordt om alle individuen binnen een groep 

te ‘stroomlijnen’ (of  ook: op één lijn  te brengen) in een gemeenschappelijk  vormgegeven 

samenleving  met  bepaalde  ‘voorgeschreven’ normen,  waarden  en  overtuigingssystemen. 

Eveneens  wordt  dans  binnen  deze  context  bestudeerd  als  wijze  van  ‘performance’, 

waarbinnen  het  helende  effect  van  dans  in  een  verlengde  van  rituele  gebruiken  en 

gewoonten  wordt  aanschouwd.  De  functies  van  dans  beslaan  hier  vaak  een 

communicatieve,  expressieve  functie,  waarbij  de  sociale  belangen  van de gemeenschap 

voorop  komen te  staan.  De  helende  praktijken  richten  zich  op  het  normaliseren  of  ook 

terugbrengen van een individu tot de sociale verbondenheid, waarbij  normen en waarden 

herbevestigd worden via dansperformances. Hoe interessant deze theorieën ook zijn – en 

hoezeer ze ook een belangrijke en relevante bijdrage kunnen leveren aan de vraagstellingen 

die binnen deze scriptie gesteld worden, ik ben genoodzaakt deze – ten gevolge van de 

beperkte (pagina)ruimte – grotendeels aan de kant te schuiven. In het eerste deel haal ik een 

aantal  voorbeelden  aan  van  sociale,  religieuze  en  politieke  functies  van  dans,  zoals 

besproken en geclassificeerd door Spencer (1985), en koppel ik deze aan mijn vraagstelling 

naar de helende krachten van dans.

Aan de andere zijde van de schaalverdeling kunnen we danstheorieën positioneren die 

zich focussen op een  individuele  oriëntatie. Het gaat hier over genezing van een ‘individu’ 

met behulp van beweging van het lichaam of ook dans,  vaak ook ten behoeve van een 

gemeenschap, waarbinnen dit individu zijn of haar plaats niet kan vinden, of aan de kantlijn 

geschoven wordt – ten gevolge van een ‘anders-zijn’. De persoon die als therapeut optreedt 

(of het nu een westerse therapeut betreft, of een Indiaanse sjamaan), heeft tot doel om het 

iv Hoewel ik een onderscheid maak tussen individueel en sociaal gerichte theorieën, is het belangrijk 
ons ervan bewust te blijven dat een samenleving gecreëerd wordt door het gedrag van het individu, 
evenals het individu gevormd wordt binnen de cultuur waarin hij of zij leeft:  ‘society is (…) never an 
entity separable from the individuals who compose it’ (Benedict, 1934: 233-4). 
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individu via dans of beweging te  helenv. Op deze wijze wordt toegewerkt naar het feit dat 

deze  persoon –  eens ‘genezen’ –  weer  optimaal  binnen  zijn  of  haar  gemeenschap  kan 

functioneren.  Eveneens kan dans binnen deze context  beschouwd worden als middel  tot 

zelfexpressie en zelfontdekking, steeds doelend op een ‘zich beter voelen’ of ‘beter kunnen 

integreren’ binnen de sociale kringen waarin het individu vertoeft. De focus komt hierbij te 

liggen op een meer  spirituele ervaring van het  individu  – binnen een gecreëerde veilige 

ruimte.  Spencer  (1985)  onderkent  een  stressontladende  waarde  van  dans,  benevens 

‘onbekende diepere structuren’ die eraan ten grondslag liggen. 

Niettegenstaande dat de functies van dans en wijzen waarop genezing via dans wordt 

bewerkstelligd,  culturele  verschillen  vertonen,  is  het  onderliggende  fundament  gelijk: 

namelijk, genezing wordt door middel van dans verkregen. De basisvragen in deze scriptie 

richten zich dan ook op dit gebied, meer specifiek op de vraag ‘waarom dans een mogelijke 

manier  is om genezing en/of  heling te bewerkstelligen’.  Deze vraag houdt  in: ‘Wat is de 

helende kracht  van dans?’,  en: ‘waaruit  bestaat deze helende kracht?’  Ik ga met andere 

woorden op zoek naar een helende kracht schuilend in de dans.

Om deze vragen te beantwoorden, richt ik me op enkele vormen waarbij dans gebruikt 

wordt  bij  wijze  van  heling  binnen  diverse  culturele  settings.  Aangezien  dit  een  eerste 

oriënterende  zoektocht  is,  spits  ik  me hoofdzakelijk  toe  op –  voor  mij  –  dichtbijstaande 

casussen,  meer bepaald dans binnen  westerse (therapeutische) context,  en toegepast  in 

functie  van  genezing  van  een  individu.  Zo  kende  danstherapie  –  in  het  verlengde  van 

psychotherapie – haar opkomst, tezamen met de groeiende interesse in (de functies van) 

dans  vanuit  sociale  wetenschappelijke  stromingen.  Meer  in  het  bijzonder  ben  ik 

geïnteresseerd  in  ‘onbekende  diepere  structuren’  –  of  wellicht  ook  een  meer  spirituele 

dimensie – van dans. En zo betreed ik als het ware een gebied waar de functionalistische 

theorieën tekort schieten, aangezien ze me daarover van geen verklaring kunnen voorzien.

Neurologische  wetenschappelijke  modellen  voorzien  ons  van  een  (transculturele) 

verklarende factor  voor  de wijze  waarop een individu  zijn  of  haar ervaringen beleeft,  en 

leveren een belangrijke bijdrage binnen de studie naar de genezende krachten van dans. 

Ervaringen  kunnen  namelijk  aangetoond  worden  in  de  neurologische  activiteiten  van  de 

hersenen. Bovendien oefent datgene een individu aangeleerd heeft, een invloed uit op de 

wijze waarop het individu zich voelt en voortbeweegt. Hoe interessant deze theorieën ook 

mogen zijn, ze zullen slechts kort aangestipt worden binnen het bestek van deze scriptie. We 

dienen ze echter in aanschouwing te nemen wanneer we de ervaringen van diegenen die de 

genezende effecten van dans beleven, trachten te interpreteren.

v In tegenstelling tot bovenomschreven functionalistische theorieën, waarbij de ganse gemeenschap 
betrokken is in de helende praktijken, gaat het hier over een individuele therapeut.
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Dans neerschrijven: moeilijkheden en beperkingen
Vele antropologen vóór mij hebben reeds gewezen op de moeilijkheden betreffende het 

begrijpen en neerschrijven van ‘de werkelijkheid’ zoals die door diegenen die ze observeren, 

wordt aanschouwd. Steeds gaat het over ‘representaties’ van kennisvi, in relatie tot de wereld 

om de antropolo(o)g(e) heen, waarbij  zijn of haar eigen (culturele) achtergrond een basis 

vormt van waaruit hij/zij denkt, handelt en analyseert. 

Een extra omstreden dimensie wordt gecreëerd wanneer we trachten om dans – een 

niet-verbale handeling – in  woorden – een verbale uiting van gedachten – te gieten.  ‘The 

challenge in writing about dance from an anthropological perspective lies in simultaneously  

evoking the particular experience and the shimmering life which it refracts and reflects; the  

meanings  and implications  of  dance,  indeed,  of  all  performed art,  are  embedded in  the  

experiences of the art itself – learning, teaching, creating, performing, watching.’ (Bull, 2003: 

270) 

Een tweede belangrijke vraag dringt zich hier op, namelijk: in welke mate moet je zelf 

een ‘danser’ zijn, wil (of kan) je ook werkelijk de kracht van dans begrijpen en neerschrijven? 

Op deze vraag kan ik enkel antwoorden met een volmondig ‘ja!’. De (o.a. mijn) ‘ervaring’ zal 

daarom ook een grote rol spelen in deze scriptie. Het is omdat ikzelf danser ben dat ik weet 

dat bij  het denken of schrijven over dans, het lichaam een belangrijke (misschien wel de 

belangrijkste) bron van kennis is.

Een alternatief: dans opnemen op film
Met  dans  als  niet-verbale  handeling  en  tekst  als  verbale  woordenstroom,  biedt  het 

opnemen van dans op film of video een mooi alternatief om enigszins voorbij te gaan aan 

deze scheidingslijn.  Kersenboom (1995)  wijst  erop dat  interactieve  multimedia  de eerste 

westerse  vorm  van  communicatie  zijn  die  orale  tradities  kunnen  representeren.  Zo  ook 

verwijzen Hanna (1987), Desmond (2003) en MacDougal (2005) naar de belangrijkheid van 

deze mediavormen bij  het bestuderen van dans:  ‘Het medium film/video kan de taal niet  

vervangen, maar wel een dimensie toevoegen aan het onderzoek en de weergave van met 

name het handelen als cultuuruiting.’ (Postma, 2007: 22-3) 

Dans en universaliteit?

vi Zo maakt Kersenboom (1995) een vergelijking tussen de orale traditie van de Tamils in Zuid India 
met  de  uitgeprinte  tekst  van  westerse  culturen.  In  India  worden  traditionele  teksten  altijd  eerst 
‘uitgevoerd’  –  met  als  gevolg  dat  vorm  en  betekenis  kunnen  veranderen  afhankelijk  van  de 
gelegenheid.  Zo  wordt  tekst  ‘levendig’  doorheen  de  uitvoerende  kunst  van  woorden,  geluid  en 
beeldspraak. Dit staat in tegenstelling tot het westerse communiceren door middel van publicatie – 
eerder een ‘statische representatie’ van kennis.
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Velen die zich  met  dansonderzoek – en meer  gericht  danstherapie  – bezighouden, 

benadrukken het feit dat dans geen vanzelfsprekende universele categorie is. Ze zien het 

eerder  als  een  term  die duidt  op  lichamelijke  activiteiten –  waarvan  de  vormen  en 

betekenissen breed variëren tussen de verscheidene samenlevingen (Cowan, 1990: 17). 

Heden ten dagen slaan genezingsmethoden,  gebaseerd op aan te leren series van 

bewegingen, uit andere culturen binnen de westerse wereld in als een bom. Ik denk hier 

bijvoorbeeld  aan  T'ai  Chi  Chuan,  een  eeuwenoude  Chinese  bewegingskunst  waarbij  de 

vloeiende bewegingen een positief effect hebben op ademhaling en  doorstroming van het 

bloed  en  de  energie  van  een  individu.  De  vorm  gelijkt  op  een  dans,  en  de  innerlijke 

ervaringen van de uitvoerder even belangrijk en in samenspraak met de bewegingen die hij 

of  zij  uitvoert.  Het  is  belangrijk  steeds in  het  achterhoofd te houden dat  – benevens de 

transculturele invloeden – de therapievorm steeds transformeert in een westers product, met 

westerse waarden waaraan zij wordt afgemeten. 

Niettegenstaande  de  overwegend  westerse  voorbeelden  die  ik  in  deze  scriptie 

aandraag, is het essentieel te benadrukken dat dans binnen heel wat (tot alle?) culturen als 

(hulp)middel  wordt  aangewend  om  genezing  (van  een  individu)  in  een  samenleving  te 

bewerkstelligen.  Afhankelijk  van  de  benadrukking  van  het  sociale  aspect,  geldig  in  die 

samenleving, kan de nadruk meer op het welzijn van de gemeenschap, of het welzijn van het 

individu liggen. Eveneens bepaalt de wijze waarop die samenleving tegenover ‘ziekte’ (en de 

rol van ‘een zieke’) staat, de wijze waarop van het individu wordt verwacht zich in te voegen 

in de sociale structuren binnen die specifieke culturele context.  Vanuit  de verwijzing naar 

case studies vanuit westerse (Amerikaanse) culturele settings, en de verwijzing naar enkele 

niet-westerse voorbeelden waarin dans tevens een belangrijke (helende) functie kent, tracht 

ik in deze scriptie na te gaan in hoeverre dans als  transcultureel verschijnsel te begrijpen 

valt. Eveneens hoop ik op deze manier een brug te kunnen slaan tussen psychologische en 

antropologische  visies  betreffende  dans  en  het  lichaam,  tevens  rekening  houdend  met 

biologische (met name neurologische), sociologische en politieke standpunten.

Zoals reeds benadrukt in het voorwoord, is het belangrijk om de terminologieën die ik 

binnen  deze  scriptie  gebruik,  steeds  aan  het  daglicht  bloot  te  stellen,  de  oorsprong  en 

doeleinden ervan na te gaan, en mijn eigen (westerse academische) achtergrond hierbij niet 

te verloochenen. Zo zal ik de hoofdtermen ( ‘lichaam’, ‘dans’ en ‘genezing’) onderwerpen aan 

een grondige  definiëring –  rekening houdende met de (historische, sociale, economische, 

religieuze,  …)  context  –  in  deze  scriptie  hoofdzakelijk  vertrekkend  vanuit  een  westers 

ideeëngoed.  Daarnaast  toon ik  duidelijk  aan dat  een strikte scheiding tussen de diverse 

(dans)theorieën  onbestaande  is,  en  dat  het  onmogelijk  is  om éénduidige  antwoorden  te 
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geven op de vragen die binnen deze scriptie naar de oppervlakte zullen rijzen. Al deze zaken 

zullen me helpen om mijn betoog te staven, zoekend naar de helende kracht van dans als 

lichamelijke expressie.

Indeling van deze scriptie
Vanuit de basisvraag  welke de helende kracht is die mensen vinden in dans, beslaat 

deze scriptie twee hoofdstukken.

In een EERSTE HOOFDSTUK ‘Dansende lichamen’ reik ik de lezer een theoretisch kader aan, 

waarbinnen  de  huidige  studies  naar  dans,  beweging  en  het  lichaam  geplaatst  kunnen 

worden.  Na  het  geven  van  definities  van  ‘dans’,  bespreek  ik  de  specifieke  rol  van 

antropologie desbetreffende, om vervolgens te kijken naar dat wat mensen doen wanneer ze 

dansen. 

Een  tweede  aspect  waarvan  ik  de  lezer  van  een  definitie  voorzie,  is  die  van  ‘het 

lichaam’ – essentieel bij  de beoefening van dans, en een belangrijk  onderdeel binnen de 

antropologie bestudering. 

Ik  bespreek  uitgebreid  de  classificaties  waaronder  antropoloog  Spencer  (1985)  de 

functies van dans heeft onderverdeeld. Hoewel Spencer zelf geen danser is, is hij de enige 

bij wie ik zo’n uitgebreide classificatie heb gevonden: hij deelt de studie van dans in in zeven 

thema’s. Deze thema’s geef ik vervolgens weer in een overzichtelijk schema (FIGUUR I, p. 6), 

waarbinnen ik de eerder besproken verdeling tussen sociaal en individueel gerichte (studies 

van) dans op een schaal rangschik.

Om de genezende kracht van dans te onderzoeken binnen de praktijk van het dansen 

zelf, bespreek ik binnen het  TWEEDE HOOFDSTUK ‘Genezingseffecten van dans’ enkele vormen 

waarbinnen dans een bijdrage levert bij de heling van een individu. Ik tracht termen zoals 

‘genezing’, ‘ziekte’ en ‘therapie’ vanuit crosscultureel perspectief te belichten en geef enkele 

voorbeelden  vanuit  niet-westerse  contexten  waarbinnen  heling  via  dans  wordt 

bewerkstelligd.  Ook  het  belang  van  film  –  waarin  de  mogelijkheid  wordt  geboden  te 

sympathiseren met diegenen die verfilmd zijn – zal hier extra benadrukt worden. Bovendien 

kijk  ik,  vanuit  een  vergelijking  die  Lévi-Strauss  maakt  tussen  sjamanistische  en 

psychoanalytische genezing, naar de cultureel bepaalde rol die ‘ziekte’, ‘ziek zijn’ of ‘zieken’ 

heeft in diverse samenlevingen.

Vervolgens  richt  ik  me op  principes  die  aan de basis  liggen  van  de volgende  drie 

westerse (Amerikaanse) therapeutische dansvormen, gebruikt ten behoeve van heling van 

een  individu:  (1)  danstherapie,  (2)  authentieke  beweging (beide  binnen  een  klinisch 

therapeutisch kader), en (3)  vijf  ritmes (zoals gecreëerd door Gabrielle Roth).  Daaruit  zal 
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blijken  dat  de  dieperliggende  dimensies  van  dans  niet  zo  duidelijk  te  categoriseren  zijn 

binnen één (of enkele) functie(s) – zoals geponeerd werd door Spencer toen hij (de studie 

van) dans trachtte te categoriseren in zeven thema’s.

Vanuit  de  specifieke  omschrijving  van  bovengenoemde  niet-westerse  en  westerse 

voorbeelden,  geef  ik tot  slot  in een  ALGEMEEN BESLUIT concluderende uitspraken wat betreft 

genezende (krachtige) aspecten van dans binnen transculturele context. 

En  vooraleer  over  te  gaan  naar  hoofdstuk  één,  wil  ik  de  lezer  nog  het  volgende 

meegeven: mocht u tijdens het lezen van deze scriptie soms het gevoel krijgen van links 

naar rechts geslingerd te worden, dan heeft dat alles met het onderwerp van de scriptie te 

maken. De kracht van dans zit hem voornamelijk in beweging. Dus ik nodig u uit om – ook bij 

het lezen van volgende hoofdstukken – mee te gaan in (de kracht van) deze beweging.
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I.  DANSENDE LICHAMEN

‘The fastest way to still the mind, is to move the body.’ (Gabrielle Roth)

‘And just as the ultimate aim of dancing is to be able to move without thinking, to be danced, 
so the ultimate achievement in thinking is to be moved to think, to be thought. (…) We are 

moved into thinking. Body and mind are one.’ (Blacking, 1977: 23)

INLEIDING

De studie van dans omvat een immens breed oriëntatieveld van sociale theorieën. Elk 

van deze studies levert een bijdrage aan de grote diversiteit waaronder functies, doelen, en 

handelingen  van  (het  concept)  ‘dans’  geclassificeerd  kunnen  worden.  Deze  associaties 

reiken  van  pure  ontspanning  tot  emotionele  expressie,  spel,  theater,  werk,  opdracht, 

ceremonies, autoriteit en kunst. 

Binnen dit eerste onderdeel vertrek ik vanuit definities over datgene wat wordt verstaan 

onder de noties ‘dans’ en ‘lichaam’, en de rol van antropologische studie desbetreffende. 

Vervolgens richt ik me op Spencers verdeling in verscheidene functies van dans, om tot slot 

tot een persoonlijk antropologisch kader te komen. Op deze wijze tracht ik een verantwoorde 

basis  en  concrete  omkadering  aan  te  reiken,  waarbinnen  mijn  (eerste  oriënterende) 

zoektocht naar ‘de kracht van dans’ – meer specifiek binnen individugerichte genezende en 

helende (westerse) sessies – gelokaliseerd dient te worden. 

1. DANS, BEWEGING EN HET LICHAAM

1.1. Wat is dans?
Vertrekkende vanuit de premisse dat wetenschap pas ‘gefundeerd’ is vanaf het moment 

dat er een duidelijk omlijnde ‘definitie’ wordt gegeven over datgene dat onderzocht wordt1, 

voorzie ik de lezer van een aantal definities over ‘dans’, ons aangereikt door antropologen 

die zich sterk hebben gericht op dansstudies. 

Hanna  (1979:19)  geeft  een in  mijn  ogen goede  definitie  van dans als  ‘(…)  human 

behavior  composed,  from  the  dancer’s  perspective,  of  (1)  purposeful,  (2)  intentionally  

rhythmical, and (3) culturally patterned sequences of (4a) nonverbal movements (4b) other  

than ordinary motor activities, (4c) the motion having inherent and aesthetic value.’ (24) Dans 

heeft volgens Hanna steeds een doel of intentie, en meestal is deze beweging2. Zo krijgt 

dans  een  ‘interne’  betekenis  binnen  de  stilistische  en  structurele  manipulatie  van  de 

elementen van ruimte, ritme, innerlijke drijfkracht, en de fysieke controle van het menselijke 

lichaam. Dans krijgt aldus waarde binnen het lichaam en in de uitvoering van de dans zelf. 

Hanna stelt dat indien de primaire focus zich richt op de beweging, dans als semi-autonoom 

systeem, met concepten en gebruiken los van diens socio-culturele context, bestudeerd kan 
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worden. Ze doelt hier op dans geobserveerd via het menselijke oog, vastgelegd op film, of 

geobjectiveerd via systemen van grafische notatie: ‘In the embodied meaning of dance, one 

aspect of dance points to another rather than to what exists beyond the dance performance’. 

Wel  mis  ik  in  Hanna’s  definitie  een  verwijzing  naar  het  feit  dat  dans  binnen  een 

samenleving wordt gecreëerd en beleefd, en dus ook in socio-culturele context moet worden 

bestudeerd.  Zo  omschrijft  Kaeppler  (1978:  32)  dans  als  een  culturele  vorm –  met 

gestructureerde inhoud, voortkomend uit creatieve processen die menselijke lichamen in tijd 

en ruimte manipuleren, resulterend in een visuele manifestatie3 van sociale relaties. Williams 

omschrijft dans vanuit een  ‘antropologie van menselijke beweging’4 waarin elke menselijke 

bewegingsvorm in diens socio-culturele en linguïstische context wordt geplaatst (Farnell in 

Williams, 2004: ix). 

1.2. Antropologie van de Dans
De afgelopen tientallen jaren vond er een explosieve interesse plaats voor dansstudies 

binnen de (westerse)  academische sociaal  wetenschappelijke  stromingen.  Thema’s zoals 

emoties, lichaam/lichamelijkheid en dans werden er lange tijd over het hoofd gezien.  Eén 

van  de  fundamentele  redenen  daarvan  is  volgens  Farnell  (1995:  x)  het  Cartesiaanse 

dualisme  –  de  epistemologische  traditie  binnen  de  Westerse  gedachtegang  waarin  de 

geest/‘the mind’ van het lichaam/’the body’ gescheiden wordt gehouden. Bovendien werd het 

lichaam en diens bewegingen gezien als een laatste ‘vluchtmiddel’ van taal en het intellect 

en verbonden met het ‘natuurlijke’, ‘onbeschadigde’, ‘preconceptuele’ en ‘primitieve’ bastion. 

Het postmoderne onderzoek richt zich heden ten dagen meer op het lichaam dan voorheen 

– aldus Farnell (1995: xi). In tegenstelling tot de vrij recente belangstelling voor het lichaam 

binnen  de  culturele  antropologie,  werd  het  binnen  de  antropobiologie  of  biologische 

antropologie5 al geruime tijd bestudeerd (o.a. Franz Boas).

In 1960 wees Kurath (1960: 235) op de nood aan een ‘dans etnologie’6. Ze verwijst 

naar de definitie die Franziska Boas (1958) – pionier in danstherapie binnen de medische 

setting  in  Amerika7 –  desbetreffende  geeft,  namelijk  ‘een  studie  van  cultuur  en  sociale  

vormen, uitgedrukt door het medium van dans; of de wijze waarop dans functioneert binnen 

de culturele patronen’. Zo blijkt de studie van dans zeer relevant binnen de antropologie: via 

dansstudies wordt er getracht om informatie te verkrijgen betreffende de culturele structuur, 

sociale  relaties,  rituelen en filosofische achtergronden (Kaeppler,  1978:  32).  Dans maakt 

vaak een belangrijk deel uit van de samenleving, en helpt de onderzoeker in het begrijpen 

van dieper liggende structuren binnen de samenleving.  Op deze wijze kunnen er nieuwe 

inzichten in andere delen van culturen aangereikt worden (Kaeppler, 1978: 32). 
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Hanna (1977:  209)  benadrukt  ook nog de psychobiologische processen die aan de 

basis  liggen  van  dans.  Deze  factoren  bieden  een  verklaring  voor  de  diversiteit  van 

uitingsvormen van dans in socio-culturele domeinen en de processen die dans gemeen heeft 

met andere vormen zoals non-verbale communicatie, motor activiteit, spel, ‘artistiek’ gedrag, 

en gewijzigde toestanden van bewustzijn8. HOE??

1.3. Wat doen mensen wanneer ze dansen?
Uitgaande van de vraag wat mensen doen wanneer ze dansen, is het belangrijk drie 

zaken in  acht  te  nemen: ten eerste is  het belangrijk  de mensen zelf  te vragen wat  hun 

intenties zijn (Williams, 2004: 35). Zo ook benadrukt Blacking (1985: 66) dat de focus zou 

moeten  liggen  op  datgene  wat  dansers  en  toeschouwers  binnen  een  diversiteit  aan 

samenlevingen en sociale situaties beschrijven betreffende datgene wat ze doen en ervaren. 

Vanuit hun verklaringen kunnen vervolgens patronen van samenhang geëxtraheerd worden, 

die  op  hun  beurt  een  bijdrage  leveren  aan  vooruitgang  binnen  de  wetenschap.  Deze 

methode  biedt  een  uitstekende  aanvulling  op  de  basisonderzoeksmethode  van  de 

antropologie, namelijk die van participerende observatie.

Ik  zal  in  het  volgende  hoofdstuk  voorbeelden  aanreiken  betreffende  westerse 

danstherapie, en daarbij de nadruk leggen op de ervaring van het individu die de genezende 

behandeling ondergaat. Datgene wat hij  of zij  als werkelijk ervaart, dient als uitgangspunt 

van de therapiesessies.

Ten tweede is het belangrijk binnen het sociale culturele onderzoek rekening te houden 

met de grenzen van een bepaalde sociale groep, binnen zowel het gebruik van de taal als 

het ganse waardesysteem (Williams, 2004: 35). 

Tot slot dienen we ons bewust te zijn van het feit dat de wijze waarop we ons lichaam 

bewegen (in de dans), aangeleerd en aldus een ‘cultureel’ construct is (Williams, 2004: 35). 

1.4. Kennis van het lichaam

We leven  in  een  wereld  waarin  ‘de  geest’ –  zich  uitend  in  woorden  of  de  nieuwe 

hegemonie van ‘tekst’ – domineert over ‘het lichaam’ (Farnell, 1995: i)9. Het gebruik van het 

menselijke  lichaam  wordt  beïnvloed  door  de  geloofsovertuigingen,  waarden  en  normen 

binnen  een  socio-cultureel  systeem,  en  het  is  tegen  deze  achtergrond  dat  lichamelijk 

functioneren  en  bewegen  bestudeerd  en  geïnterpreteerd  dient  te  worden  (Hanna,  1977: 

229),  in  tegenstelling  tot  de  bestudering  van  dans  in  isolement.  ‘If  the  mind  is  socially  

constructed, then it is so in conjunction with physical being.’ (Farnell, 1995: i) 

Het gaat bij dans niet zozeer over een statische fysieke staat van het lichaam, als wel 

over  het  beoefenen van consistente  en systematische  lichaamsbewegingen  door  sociale 

actoren – puttend uit een culturele bron van uitvoerige (aan te leren) bewegingen (Farnell, 
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1995: x). Elias (1991 [1987]: 103; in Postma, 1997: 5) en Blacking (1985: 68) gaan een stap 

verder, en poneren dat het lichaam een bron is van kennis, dat het handelen – evenals het 

menselijke verstand – aangeleerd is en dat het lichaam dientengevolge kennis kan opdoen.

Zo ook wordt het lichaam binnen de fenomenologische stroming omschreven als ‘een 

subject dat kennis opdoet in het levensproces’ (Merleau-Ponty, 1945; in Postma, 1997: 10). 

Enkel door middel van dat lichaam kan een individu de wereld om zich heen percipiëren. Zo 

ook kan men pas spreken van een ‘bewustzijn’ wanneer men deze lichamelijke beleving in 

ogenschouw neemt.

Zarrilli  (1998: 6; in Ness, 2004: 141, & in Blacking,  1985:  66) benadrukt dat er niet 

zoiets bestaat als ‘het lichaam’. Eerder zouden er meerdere vormen van lichamen bestaan – 

‘gevormd binnen de diverse omgevingen en verwachtingen die samenlevingen hebben over 

de lichamen van hun leden’. 

Binnen het volgende hoofdstuk zal ik deze theorieën door voorbeelden staven.

1.5. Antropologie van het lichaam
1.5.1 Traditionele en huidige visies

Het  lichaam  werd  slechts  ‘sporadisch’  bestudeerd  doorheen  de  geschiedenis  van 

antropologie  en  sociologie,  hoewel  het  ‘tussen  elke  reflectie  en  actie  in  deze  wereld 

bemiddelt’ (Lock, 1993: 133). Er zijn twee verschillende tradities in de antropologische10 en 

sociologische  studie  van  het  lichaam:  (1)  de  culturele  analyse  van  het  lichaam  als  een 

betekenissysteem dat een definitieve structuur heeft – bestaande los van het bewustzijn en 

de intenties van individuen, en (2) de fenomenologische studie van belichaming – die de 

praktijken of de ervaring van het lichaam probeert te begrijpen. Turner (2006) wijst erop dat 

deze perspectieven verschillend, doch niet onverenigbaar zijn. In navolging hiervan kunnen 

we dans als socio-cultureel systeem bestuderen – als een taal met een structuur en vorm die 

ons in staat stelt sociale wereld te interpreteren11. 

Een  antropologie van  het  lichaam baseert  zich  op  de  aanname  dat  menselijke 

gedragingen en acties functies zijn van organismen met een unieke set van karakteristieken 

in een bepaalde sociale en fysieke omgeving.

Volgens Douglas (1973: 113; in Ellen, 1977: 368) legt het sociale lichaam beperkingen 

op aan de wijze waarop het fysieke lichaam wordt gepercipieerd binnen een samenleving: 

‘(…) the body as a symbol is often no more than society reified and sanctified in ideology,  

mediating the social structure by itself and its images’. Lock omschrijft het lichaam als een 

product  van  specifieke  sociale,  culturele  en  historische  contexten,  waarbinnen  politieke 

effecten een duidelijke  invloed doen gelden op de (re)productie  van het  lichaam – deze 

theorie  wordt  ook  onder  het  concept  ‘body  politics’12 geclassificeerd.  Binnen  dit 
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onderzoeksgebied doen feministische stromingen een belangrijke invloed gelden – zich vaak 

baserend  op  Foucault’s  theorieën  betreffende  het  lichaam  als  arena  voor  culturele  en 

politieke manipulatie (in: Westen, 2001: 23), meer specifiek op gebied van bewustmaking 

betreffende gender, klasse en ras. Een belangrijke bijdrage leverde Bourdieu, die de nadruk 

legt op de sociale constructie van (mannelijke en vrouwelijke) lichamen – te kaderen binnen 

een historisch perspectief13. 

De hedendaagse academische interesse in het menselijke lichaam dient gesitueerd te 

worden als respons op de fundamentele veranderingen in de relatie tussen lichaam (ouder 

worden,  ziekte  en  dood),  economie (economische  globale  groei),  technologie (bio-

technologische  industrieën  en  clonen)  en  samenleving (vrouwen-  en  homoseksuele 

bevrijdingsbewegingen, dierenrechten, ‘milieutheorieën, ‘anti-globalisme’) (Turner, 2006).

1.5.2 Lichaamservaring van het individu en de onderzoeker

In het verlengde van eerder omschreven theorieën, kunnen we ons de vraag stellen 

hoe de wereld wordt  ervaren door een individu  betreffende een (al  dan niet  alledaagse) 

situatie  binnen  zijn  of  haar  socio-culturele  en  materiële  context.  Deze  (persoonlijke  en 

sociale) ervaringen – waar binnen de literatuur naar verwezen wordt als ‘lichaamservaring’ – 

vinden een ‘belichaming’ binnen de handelingen die personen uitvoeren, enkel en alleen via 

het medium van het ‘lichaam’ zelf. 

‘Embodiment is about neither behaviour nor essence per se, but about experience and 
subjectivity, and understanding these is a function of interpreting action in different modes 

and expression in different idioms.’ (Csordas, 1999: 184)

Blacking (1985: 65-6) vindt dat het bij de studie van dans niet zozeer om ‘geobserveerd 

gedrag’ als wel om ‘subjectieve acties’ en ‘bewuste menselijke intenties’ gaat. Hij  legt de 

nadruk op de taal die mensen gebruiken om hun dans (en bewegingen) te beschrijven – en 

hij vindt dit meer ‘wetenschappelijk’ dan dans vast te leggen via hulpmiddelen zoals, video en 

notatie systemen14. We mogen hier echter niet uit het oog verliezen dat film de gelegenheid 

geeft tot lichaamsprojectie – en bijgevolg de kijker de mogelijkheid biedt mee te voelen met 

datgene wat op film werd vastgelegd, maar hier ga ik later nog uitgebreider op in. 

Een belangrijke filosofische stroming waarbinnen ervaring als dé manier wordt gezien 

om kennis  te  vergaren,  is  de  fenomenologie  –  door  Merleau-Ponty  gedefinieerd  als  ‘de 

wetenschap  van  het  begin’ (1962;  in  Csordas,  1999:  183).  Aan  de  basis  van 

lichaamservaring  ligt  de perceptie  – met  het  lichaam als  subject,  en de belichaming als 
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‘condition for us to have any objects – that is, to objectify reality – in the first place’ (Csordas, 

1999: 183). Deze lichamelijke perceptie draagt bij tot ons bewustzijn van ‘in de wereld zijn’.

Zo  ook  beschouwt  Blacking  (1977:  6)  het  lichaam  van  de  onderzoeker  als  een 

diagnostisch hulpmiddel, dat aangewend kan worden om andere culturen beter te begrijpen: 

‘My knowledge is both generated and restricted by the perceptions and cognitive processes 

of my society, but through my body I can sometimes understand more than I know through 

my or another’s society, because I have more experience than society labels.’ Blacking ziet 

het als een taak van de antropoloog om de lichamen van de ‘anderen’ (diegenen hij of zij 

onderzoekt),  doorheen  het  eigen  lichaam  te  ervaren.  Met  behulp  van  participerende 

observatie – en aldus bewuste subjectiviteit – kan getracht worden informatie te bekomen 

over een voor de antropoloog onbekende cultuur,  volgens Blacking een wetenschappelijk 

productieve methode van onderzoek. 

Binnen  deze  context  benadrukt  Blacking  (1977:  10)  de  gedeelde  biologische 

lichamelijke  aanleg  van  mensen,  waarbij  het  sensorische  en  communicatieve  systeem 

basiscondities  zijn  van  menselijke  sociale  interactie.  Het  is  omwille  van  dit  gedeelde 

potentieel van cognitieve functies, dat hij concludeert dat elk organisme in staat is te doen 

wat een ander menselijk organisme doet. Menselijke gedragingen en acties zijn extensies 

van de mogelijkheden die zich reeds in het lichaam bevinden, en de vorm en inhoud van 

deze mogelijkheden worden gegenereerd door patronen van interactie tussen lichamen in de 

context van verschillende sociale en fysieke omgevingen.

Sally Ann Allen Ness (2004: 123) kaart aan dat de laatste tientallen jaren, de focus 

binnen  socio-cultureel  methodologisch  onderzoek  naar  dans  kwam  te  liggen  op  de 

belichaamde praktijk – of ook het ‘meedansen’ door onderzoekers binnen de door hem of 

haar onderzochte cultuur. Tijdens dit ‘belichaamd participeren’, mag de onderzoeker echter 

zijn of haar rol als observator niet uit het oog verliezen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat 

in  verband  met  de  studie  van  dans  deze  wijze  van  ‘communicatie  van  ervaring’  enkel 

mogelijk is, wanneer de onderzoeker zelf ook een danser is.
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2. EEN EINDIG DANSVELD? 
Zoals  reeds  aangekaart,  kent  dans  verscheidene  uitingsvormen,  waarnaar  door 

wetenschappers  vanuit  variërende  culturen  binnen  veelvuldige  academische  stromingen 

onderzoek  werd  verricht.  Een  belangrijk  aandeel  betreffende  het  interpreteren  van  dans 

binnen  antropologie  wordt  aangereikt  binnen  Paul  Spencers  ‘Society  and  the  Dance’ 

(1985)15. In zijn inleiding categoriseert Spencer danstheorieën onder zeven thema’s. Hij wijst 

er specifiek op dat het ‘dansveld’ eindig is, dat het wel degelijk in functies onderverdeeld kan 

worden  en  dat  bestudering  van  dans  relevant  is  ‘even  for  those  who  (like  me)  regard 

themselves  as  left-footed,  though curious’ (p.  3).  Niettegenstaande  dat  ik  veel  aandacht 

schenk aan zijn onderverdelingen, is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat veel 

van  de  door  hem  beschreven  theorieën  tekort  schieten  in  het  begrijpen  van  het 

individugerichte helende vermogen van dans. 

Tijdens het lezen van volgende pagina’s is het aan te raden om FIGUUR I erbij te nemen 

(vorige pagina). Hierin wordt namelijk een overzicht getoond van de schaal waarop Spencers 

onderverdelingen geplaatst kunnen worden. De theorieën van dans worden uiteengezet op 

een schaal van een sociale tot een individuele gerichtheid16. Elke theorie richt zich op (een) 

specifieke functie(s) en doel(en) van dans.

2.1. Catharsis waarde
Een eerste (belangrijke) thema dat binnen de studies aangaande dans terugkeert, werd 

door Spencer gedefinieerd als een  ‘safety value’ van dans, opgesteld binnen de ‘catharsis 

theorie’.  Spencer  (1985:  3-4)  keert  terug naar  de Middeleeuwen,  waar  binnen  een arm, 

Europees klimaat – gekarakteriseerd door een groeiende angst voor de dood, een zichtbaar 

worden van verschijnselen als hallucinaties, mentale verwarring en razernij en de koppeling 

ervan aan een invasie van demonen, genezing via (St. John’s en later St. Vitus’) dansen 

werd betracht: ‘Whole sectors of a local population would be caught up compulsively in an  

epidemic  of  ceaseless  dancing  until  they  collapsed  in  sheer  exhaustion,  and then  later,  

somewhat recovered, they would return to dancing.’ (Spencer, 1985: 4)

Verscheidene studies, gecategoriseerd onder deze catharsisthematiek, zijn zich ervan 

bewust  dat  opgekropte  emoties  door  middel  van  dans kunnen  worden  ‘bevrijd’,  met  als 

gevolg dat dit soort dans een therapeutische waarde krijgt toegeschreven. Ten gevolge van 

dit standpunt, hebben deze catharsis theorieën hun weerslag op het individugerichte deel 

van  het  spectrum.  Herbert  Spencer  beweert  ook  (in  P.  Spencer,  1985:  4)  dat  dans  als 

hulpmiddel dient om opgebouwde, nerveuze energie – die in tegenspraak komt met iemands 

natuurlijke  emotionele  basis  – los  te laten.  Bij  de  Azande worden de seksuele  krachten 
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binnen  hun  ‘beer  dances’ gekanaliseerd  tot  sociale  ongevaarlijke kanalen,  aldus  Evans-

Pritchard (in Spencer, 1985: 4). Volgens Margaret Mead voorzagen de informele dansen bij 

Samoa kinderen een vorm waarbinnen ze onderdrukking door volwassenen konden loslaten. 

Spencer (1985: 5) concludeerde dat dans ‘een algehele ervaring is, of misschien wel  

een  tot  stand  gekomen  metafoor  binnen  onze  eigen  gedachtepatronen,  van  de 

stressfactoren van onze eigen samenleving’. 

Na de terroristische aanslagen op de Twin Towers van het World Trade Center op 11 

september 2001, bemerkt Hanna (2006: 15) in de Verenigde Staten een nieuwe vorm van 

stress.  En binnen  een context  waarin  de Amerikaanse  samenleving heling,  genezing  en 

heropbouw behoeft, benadrukt Hanna de doeltreffendheid van dans bij het verminderen van 

dergerlijke extreme stress. ‘Humans come to terms with life crises, resolve conflict, revitalize  

the past, and face the future through dance’ (Hanna, 2006: 15). 

2.2. Sociale controle
Functionalistische theorieën zien dans als orgaan van sociale controle, en impliceren 

bijgevolg eerder een gemeenschapsfunctie van dans.  Dans heeft  een onderrichtende rol, 

waar binnen een proces van socialisatie (Blacking in Spencer, 1985: 11), ‘enculturatie’ en 

creatieve expressie (Kubik, 1979: 228; in Spencer, 1985: 11), niet enkel culturele en morele 

regels maar tevens gevoelens overgedragen worden. 

In  aanvulling  hiervan  wijst  Lange  (1977:  249)  erop dat  beweging  – als  middel  van 

expressie  en  communicatie  –  een  fysiologische  rol  speelt  in  het  leven  van  mensen, 

gerelateerd aan biologische functies. Lange (1977: 249-50) onderscheidt de rol van dans 

binnen rurale (als integraal deel van het leven) en urbane (als een tijdverdrijf) settings. Ten 

gevolge  van de mechanisatie  binnen  de stedelijke,  technologische  ontwikkelingen  en de 

sociale beperkingen, opgelegd aan het directe gebruik van het lichaam binnen het uiten van 

ideeën  en  symbolen,  vindt  er  meer  en  meer  automatisering  plaats  van  menselijke 

handelingen. Kinderen in steden leren het ‘spontaan bewegen’ (hen zo eigen tijdens hun 

kindertijd) af naarmate ze ouder worden – creativiteit wordt overgenomen door inactiviteit 

binnen een technologische wereld. Lange benadrukt dat van het moment dat de bewegingen 

van  deze  stadsmensen  niet  meer  in  overeenstemming  zijn  met  de  wetten  van  hun 

biologische aard (de nood aan beweging), er een vorm van ‘onbalans’ ontstaat, en mensen 

ontworteld raken. Volgens Lange (1977: 250) hebben de biologische aspecten van dans in 

de eerste plaats een onderrichtende, recreatieve en herstellende rol, en pas van het moment 

dat  we een methode  vinden  om deze te onderzoeken,  kan de samenleving  gevrijwaard 

blijven van (diepere verwikkelingen in)  krankzinnigheid,  massa neuroses en oorlog  (naar 

Read, 1959; in Lange, 1977: 250). 
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Postma (1997: 5) spreekt binnen deze context van een ‘vervreemding’ ten opzichte van 

het zelf en de omgeving, en dit als gevolg van het rationaliseringsproces binnen de westerse 

samenleving. Met  de  opkomst  van  machines  en  computers,  krijgt  de  emotionele  en 

sensitieve ontwikkeling van het lichaam een ondergewaardeerde rol binnen de samenleving. 

Bijgevolg komen de economische en industriële belangen bovenaan te staan, en krijgt het 

intellect een belangrijke plaats. 

De opkomst van vele ontspannende bewegingsvormen in het westen – waarnaar reeds 

verwezen  werd  in  de  inleiding  –  kunnen  tevens  binnen  deze  context  van  vervreemding 

gesitueerd worden:

 ‘Gezien  de  toenemende  populariteit  van  sporten,  dans  en  uit  andere  culturen 

geïmporteerde  ‘lichamelijke  technieken’  (zoals  yoga,  tai-chi,  aikido,  karate,  kyudo,  

sjamanisme, massage maar ook Afrikaans drummen en Afrikaanse dans) met vaak ook een 

filosofische  of  zelfs  spirituele  achtergrond  en/of  doelstelling,  kan  men  stellen  dat  veel  

westerse mensen (en ik reken mezelf daartoe), wellicht onbewust, compensatie zoeken voor  

de vervreemding van het lichaam die het gevolg kan zijn van dit proces van ‘exteriorisatie  

van lichaamsfuncties’ en de culturele gevolgen daarvan.’ (Postma, 1997: 5) 

In  de  inleiding  verwees  ik  naar  dans  gericht  op  individuele  of  sociale  belangen, 

weergegeven  op  een schaal  van  twee uitersten (FIGUUR I,  p.  6).  Ten gevolge  van hoger 

genoemde individualisering in het westen, ontstaat er een vervaging van de grens tussen 

deze twee uitersten. Zelfs binnen de sociale omgeving, blijft de focus op het individu liggen. 

Het  feit  dat  mensen op zoek gaan naar sociale activiteiten zoals  dans,  zouden ten dele 

hieruit voort kunnen vloeien17. 

2.3. Sociale solidariteit
Een derde thema dat  Spencer binnen de studies aangaande dans terugvindt,  is  de 

interactie binnen de dans en het handhaven van gevoelens, of ook de bewerkstelliging van 

sociale solidariteit via dans – eveneens te plaatsen onder de functionalistische theorieën. 

Functionalist  Radcliffe-Brown (1922: 233-4, 247; in Spencer, 1985: 11-13) benadrukt 

dat  de  basiscondities  van  een  geordend  sociaal  bestaan  onderworpen  zijn  aan  het 

overbrengen van cultureel wenselijke gevoelens. Via dans kunnen volwassenen spontane 

gevoelens, die ze zo sterk hebben ervaren tijdens hun jeugd, nieuw leven inblazen. Vanuit 

een homeostatisch model – dat de samenleving als levend organisme beschouwt, omschrijft 

Radcliffe-Brown dans via diens ritme, als een metafoor voor de publieke opinie, waarin elk 

individu  dat  buiten  de  maat  beweegt,  terug  wordt  gebracht  tot  het  coherente  geheel. 

Bijgevolg  worden  emoties  binnen  het  collectieve  en  sociale  leven  ervaren  –  met  ritme, 

muziek en dans samenvloeiend tot één geheel. 
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Ik vond een mooie casestudie van het gestructureerde en dynamische sociale gegeven 

van dans in  Cowan’s  boek  ‘Dance and the Body Politic  in  Northern  Greece’ (1990).  Ze 

bestudeert binnen de context van Griekse dans en dansevenementen de gender ideeën en 

relaties die  belichaamd worden in  de dansopvoeringen.  Hierbinnen kan het  lichaam niet 

enkel als ‘teken’ gedecodeerd worden (voor diegenen die de dans observeren) maar tevens 

als  ervaringsdomein  en  instrument  van  oefening  dienen  voor  het  individu  (de  danser), 

waarbinnen de eigen seksualiteit – als een cultureel specifiek geheel van ideeën, gevoelens 

en  praktijken  –  kan  worden  geëxploreerd.  Binnen  de  Griekse  dansevenementen,  die 

geassocieerd  worden  met  plezier,  sensuele  intensiteit  en  publieke  gezelligheid,  worden 

gender ongelijkheden en andere sociale hiërarchieën gevormd en zelfs gevierd.

2.4. Cumulatief proces
De ‘theorieën van zelfontwikkeling’ zien dans als een groeiend proces, strevend naar 

een climax van pure opwinding. Vertrekkende van een transformatie in tijd en ruimte, volgt er 

een moment van (religieuze) extase en dit in interactie met andere betrokkenen. Spencer 

(1985:  17)  geeft  aan  dat  het  bij  de  integratie  van  dans  niet  zozeer  zou  gaan  om  het 

‘losmaken van zichzelf’ maar eerder om de ervaring van het zelf als deel uitmakende van 

een groter geheel. 

Een mooi voorbeeld in een puur sociale context biedt Ruth Benedict ons binnen haar 

beschrijving  van  de  Snake  Dance  bij  de  Pueblos  in  Mexico,  waarbij  herhaling  van 

bewegingen,  extatische ervaringen teweegbrengt.  De Pueblos  hebben priesters,  en geen 

sjamanen. Benedict beschrijft de ervaringen van de Pueblos als ‘hallucinerend’ – als staan 

deze  ervaringen  gelijk  aan  het  in  ogen  kijken  van  de  dood.  Elke  ervaring  dient  het 

‘groepsgebeuren’,  aldus worden persoonlijke ervaringen niet geduld binnen het religieuze 

gebeuren.

Blacking (1985: 82) bouwt verder op deze theorieën binnen zijn onderzoek naar de 

Venda meisjesinitiaties.  Hij  benadrukt  de morele  kracht  van Venda  muziek,  waar  bij  het 

individu van zowel binnenin als buitenuit een gevoel van vervoering wordt opgewekt – soms 

reikend tot een extatisch einde. 

2.5. Politieke waarde
Het  ‘competitieve  element’  is  een  vijfde  thema  waarbinnen  dans  bestudeerd  kan 

worden, door Spencer samengebundeld onder de noemer ‘theorieën van grensvertoningen’. 

Een  voorbeeld  van  dans  als  machtig  middel,  waarbinnen  groepsinteresses  worden 

geaccentueerd, wordt gegeven door Hanna. Zij onderzocht confronterende vormen van dans 

bij West Afrikaanse vrouwen. De functies ervan worden door haar omschreven als wijze van 
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opstand en revolutie door deze vrouwen tegen mannelijke onderdrukking (1977: 123-4; in 

Spencer, 1985: 26). 

Reed (1998: 505) plaatst die dansen die een functie vervullen als ‘expressiemiddel van 

(relaties van) macht en protest, weerstand en medeplichtigheid’ onder de noemer ‘politics of 

dance’. Opmerkelijk is de grote invloed van feministische theorieën binnen dit gebied van 

onderzoek  –  zij  leverden  meer  specifiek  een  belangrijke  bijdrage  betreffende  de  relatie 

tussen dans, gender18, etniciteit en klasse identiteiten. 

2.6. Rituele drama
Het zesde thema dat Spencer aankaart binnen de theoretische onderverdeling van de 

studie van dans, noemt hij het ‘rituele drama’. Hij verwijst naar Turners concept ‘communitas’ 

als  een  basis  voor  deze  theorieën.  Die  richt  zich  namelijk  op  de  paradox  binnen  elke 

samenleving,  die  terzelfdertijd  gekarakteriseerd  wordt  door  een  afsplitsing  van  groepen 

mensen  ten  gevolge  van  ongelijkheden,  rivaliteit  en  eigendomsbelangen,  als  ook  een 

algehele  menselijke  verbondenheid.  De  noties  van  sociale  interactie,  ‘structuur’  en 

‘communitas’, vullen elkaar aan, en geven vorm en betekenis aan het menselijke bestaan. 

Spencer wijst op een gelijkende ‘theorie van antistructuur’ die te vinden is binnen dans: 

aan de ene kant creëert dans een verhoogd solidariteitsgevoel, aan de andere kant worden 

dansers uit hun dagelijkse routine getrokken en komen ze in een ‘tijdloze betovering’ terecht. 

‘In their ecstasy they literally stand outside’ – aldus Spencer (1985: 28). 

Ik  vond  een  voorbeeld  van  deze  theorie  in  studies  naar  geestenbezetenheid, 

onderzocht door Benedict bij de Pueblos in Nieuw Mexico. Zij omschreef de dans uitgevoerd 

door de Zuñi als een monotone dwangmatige handeling, waarbij door middel van herhaling 

van bewegingen contact en identificatie wordt gezocht met de natuur, met als doel dat de 

natuurkrachten hen ten gunste zouden staan.  ‘This  intent  dictates the form and spirit  of  

Pueblo dances. There is nothing wild about them. It is the cumulative force of rhythm, the 

perfection of forty men moving as one, that makes them effective.’ (Benedict, 1934: 85)

Bovendien bemerkt Spencer dat rituelen en mythes niet enkel binnen de verbeelding, 

maar ook binnen het gehele lichaam tot uiting komen:  ‘Through dancing, the individual is  

caught up in a very dynamic way in the powerful forces underlying community life.’ (Spencer, 

1985: 35)

2.7. Onbekende diepe structuren van dans
Een  laatste  concluderende  thema  waarbinnen  Spencer  zijn  functies  van  dans 

onderverdeelt,  zijn  de onbekende – (nog) niet  bestudeerde – diepe structuren van dans. 

Vanuit een vergelijking met (vormen van) taal, definiëren structuralistische theorieën dans als 
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een ‘structureel geheel’ binnen de samenleving. Spencer (1985: 36) stelt echter aan de kaak 

dat deze theorieën tekortschieten in het voorzien van gepaste toelichtingen. 

Het is voornamelijk dit laatste thema – in combinatie met de therapeutische waarde van 

de catharsis theorie – waarop ik de klemtoon binnen het tweede hoofdstuk in deze scriptie 

zal leggen. Zoals ook FIGUUR I (p. 6) toont, vinden we aan deze individuzijde vraagtekens naar 

de dieper liggende structuren van dans, en binnen dit kader dient de vraagstelling naar de 

‘helende  kracht  van  dans’  geplaatst  te  worden.  Ik  erken  dat  er  vanuit  sociale  en 

functionalistische modellen veel onderzoek werd verricht naar deze vraagstelling, maar vind 

in deze modellen geen afdoende antwoord op de vragen naar de diepere onderliggende 

genezende effecten ervan. 

3. EEN PERSOONLIJK DANSVELD?
Spencer levert via zijn classificerende overzicht een belangrijke bijdrage aan de studie 

van  dans  vanuit  antropologische  vaktaal:  hij  slaagt  er  immers  als  niet-danser  –  doch 

nieuwsgierig onderzoeker – in om één lijn te trekken in het geheel van onderzoeken naar 

dans. 

Ik kan mij echter toch beter vinden in de visie van Farnell (1995) en Williams (2004) die 

de nadruk leggen op een (bewustzijn van een) ‘persoonlijke antropologie’ – een term die 

Pocock (1973) gebruikt, voortbouwend op inzichten van Polyani (1958) (in Williams, 2004: 

xix).  Het  is  belangrijk  om  in  ons  eigen  denkkader  te  duiken,  en  onze  persoonlijke, 

disciplinaire  en  culturele  overtuigingen  en  handelingen  onder  het  vergrootglas  te  leggen 

vooraleer uitspraken te doen over ‘andere’ culturen, mensen en individuen (Farnell, 1995: xi). 

Op die manier kan een splitsing tussen ‘aangeleerde ideeën’ en het persoonlijke begrijpen 

van zaken – en bijgevolg een ‘vervreemding’ (van het zelf) – tegengegaan worden (Pocock, 

1977: ix; in Williams, 2004: xix).

Volgens mij gaat het bij dans immers helemaal niet om een mentale oriëntatie, maar 

wel om een constant bewegende stroom van energieën. En vanaf het moment dat je deze 

ervaren  hebt,  voert  de  dans je  op onverwachte  momenten mee doorheen  een zee van 

transformaties en telkens weer verrassende ervaringen.

Gabrielle Roth – een Amerikaanse danseres die een eigen dansvorm creëerde en ook 

wel  eens  een  ‘westerse  sjamane’ wordt  genoemd –  beschrijft  een  golfbeweging  van  ‘5 

Ritmes’, waarbinnen, volgens haar, muziek, dans en leven kunnen worden geclassificeerd. 

Ervaring met het dansen van deze Ritmes leerde me dat de energie van een groep een 

immense bijdrage levert aan het creëren van een veilige ruimte, waarin tijdens het dansen 

eigen emoties geuit en geëxploreerd kunnen worden (catharsis functie). Hoewel je binnen 
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deze dans als individu eveneens naar een extatische ervaring toewerkt  (te ‘classificeren’ 

onder Spencers  gemeenschapsgerichte functie ‘het  cumulatieve proces’),  is  het doel niet 

zozeer een sociale eenheid te creëren (hoewel deze vaak gecreëerd wordt), als wel tot een 

zelfexplorerend  welbevinden  uit  te  nodigen  door  middel  van  de  dans  (spirituele, 

dieperliggende functie).

De onderverdelingen in categorieën die Spencer betreffende de studie van dans maakt, 

overlappen elkaar voortdurend binnen de Vijf Ritmes dansvorm. Afhankelijk van het niveau 

van waaruit naar de dans wordt gekeken, zal een meer individuele of sociale kant toegelicht 

worden. Net zoals een individu zich steeds binnen een sociale context bevindt, wordt een 

gemeenschap gecreëerd  door  een groep van individuen.  Dans als  culturele  vorm omvat 

uiteraard ook steeds beide aspecten.

FIGUUR I  (p.  6)  toont  een  overzicht  van  bovenomschreven  onderverdelingen  zoals 

gecreëerd door Spencer. Meer specifiek zijn de functies van dans, zoals omschreven binnen 

diverse danstheorieën, geordend op een rechte lijn, reikend van gemeenschapsgerichte tot 

individueel  gerichte functies.  In  het  volgende hoofdstuk zal  ik  verder  aantonen dat  deze 

verdeling niet zo éénduidig is als binnen dit model wordt weergegeven.
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BESLUIT

Ik  heb  binnen  dit  eerste  onderdeel  getracht  structuur  te  brengen  in  de 

verscheidenheid  aan  visies  op  dans,  zowel  wat  betreft  definitie  als  wat  betreft 

categorisering. Zo blijkt dans steeds een intentie te hebben, met name beweging van het 

lichaam. Het is namelijk in en door (de bewegingen van) hun lichamen, dat mensen de 

wereld  om  zich  heen  kunnen  percipiëren  –  en  dansen  kunnen  uitvoeren.  Een 

theoretische  verwoording  daarvan  vond  ik  voor  een  deel  terug  binnen  de 

fenomenologische  filosofieën  (onder  andere  Merleau-Ponty):  daarin  wordt  de  nadruk 

gelegd op de lichamelijke perceptie, die een bijdrage levert aan het bewustzijn van ‘in de 

wereld zijn’.

Het is mij ook duidelijk geworden dat elke studie van dans steeds gekaderd dient te 

worden  vanuit  diens  socio-culturele  context.  Ook  de  wijze  waarop  we  ons  lichaam 

bewegen (onder andere tijdens het dansen), is een aangeleerd ‘cultureel’ construct. 

Daarenboven heb ik opgemerkt dat de bestudering van dans een belangrijke rol 

speelt binnen de antropologie, aangezien dans – als vaak belangrijk onderdeel binnen 

een samenleving – de onderzoeker helpt in het begrijpen van dieper liggende structuren 

binnen  die  samenleving.  Hulpmiddelen  om  dans  binnen  een  samenleving  te 

onderzoeken, zijn onder andere het lichaam van de onderzoeker en het opnemen van 

dans via hulpmiddelen zoals film, video en notatiesystemen. 

In  een  poging  om meer  duidelijkheid  te  scheppen  binnen  een  overaanbod  aan 

theoretische informatie betreffende dans, heb ik veel aandacht  besteed aan Spencers 

categorisering. Hoewel hij zelf aangeeft geen danser te zijn, is hij er wel in geslaagd de 

studie van dans onder te verdelen in zeven thema’s of functies. Ik heb de lezer aan de 

hand  van  een  visuele  voorstelling  (FIGUUR I)  trachten  duidelijk  maken  dat  deze 

dansfuncties verdeeld kunnen worden over een schaal – reikend tussen twee uitersten, 

namelijk van een sociale tot een individuele gerichtheid. Ik ga bijgevolg binnen dit besluit 

niet  meer  dieper  in  op deze thema’s,  aangezien  FIGUUR I  (p.  6)  hiervan  een duidelijk 

overzicht biedt.

Spencer vertrekt van de aanname dat het dansveld ‘eindig’ is, en dat de functies 

van dans degelijk onder te verdelen zijn in elkaar uit te sluiten thema’s. Zelf gaf ik de 

voorkeur aan een ‘persoonlijk’ danskader, waarin ik de nadruk legde op het feit dat deze 

individueel  en  sociaal  gerichte  theorieën  en  dansfuncties  vaak  overlappend  zijn. 

Spencers verbeeldingskracht schoot – naar mijn gevoel – tekort in het geven van een 

beschrijving betreffende de ‘diepe dimensies’ van dans.

Het moge ondertussen duidelijk zijn dat ik binnen mijn zoektocht naar de kracht van 

dans slechts flarden van ‘antwoorden’ vond binnen de meer functionalistische theorieën, 
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aangezien die zich hoofdzakelijk richten op het sociale aspect. Wel leren we daarvan dat 

groepsenergieën een meerwaarde geven aan ‘het dansen’. 

Binnen dit eerste hoofdstuk heb ik getracht aan te tonen dat er binnen de sociale 

wetenschappen nood is aan een meer fundamenteel kader waarbinnen de individueel 

beleefde diepere lagen, schuilend achter dans (door Spencer gecategoriseerd onder het 

zevende thema: ‘onbekende diepe structuren van dans’), een plaats kunnen krijgen.

In  navolging  van  Hanna  (2006:  18),  die  al  45  jaar  bezig  is  met  een  soort  van 

evenwichtsoefening  om  tot  een  passend  antwoord  betreffende  een  onderliggende 

dimensie  van dans te komen,  werd  mijn  aandacht  gevestigd  op een individugerichte 

dimensie van dans. Vanuit vooromschreven theoretische omkadering ga ik over naar een 

volgend  meer  praktisch  hoofdstuk.  Na  het  aanreiken  van  enkele  niet-westerse 

voorbeelden, onderwerp ik, in dit tweede hoofdstuk, drie westerse gebruiken waarbij dans 

dient als genezend (hulp)middelen, aan analyse. Aan de hand van deze voorbeelden zal 

ik verder aantonen dat het sociale en individuele aspect altijd hand in hand gaat binnen 

de bestudering van dans. 

Hanna (2006: 18) benadrukt dat danstherapeuten het belang van genezing reeds 

begrepen hebben. Hoewel weinigen buiten dit gebied de belangrijke implicaties van dans 

op het welbevinden van mensen zien, kan dans volgens haar een mooie bijdrage leveren 

aan  de  gezondheid  van  (groepen)  mensen  –  bijvoorbeeld  binnen  de  huidige 

(Amerikaanse) samenleving waarin er weinig bronnen zijn voor welzijnszorg.

Het is sterk aan te bevelen dit tweede hoofdstuk zowel met geest als lichaam te 

lezen, opdat voor diegenen die intussen nog niet overtuigd zijn van de ‘kracht van dans’, 

het lichaam de woorden in zich kan opnemen – en wie weet, het helende vermogen zelf 

zal ervaren.
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II. GENEZINGSEFFECTEN VAN DANS

‘Art that arises out of the inner landscape, and is connected to our lived experience, 
illuminates the darkness and heals the soul.’ (Daria Halprin)

INLEIDING

Om de ‘kracht van dans’ vanuit praktische kant toe te lichten, belicht ik binnen dit 

onderdeel  dans  vanuit  diens  dieper  liggende,  helende  functie.  Aan  de  hand  van 

voorbeelden vanuit zowel westerse als niet-westerse contexten waarin dans een bijdrage 

kan leveren aan een beter welzijn van een individu binnen de samenleving, kom ik tot 

definities van ‘genezing’,  ‘ziekte’ en ‘therapie’.  Eveneens zal  het  belang van film hier 

aangekaart  worden.  Daarna  richt  ik  me  op  enkele  basisprincipes  van  dans,  meer 

specifiek  de  biosociale  basis,  de  communicatieve  waarde,  en  de  cognitieve  en 

emotionele bewegingskennis. 

Vervolgens bespreek ik drie  westerse dansmethoden waarbinnen het genezende 

aspect zijn werking in de praktijk doet gelden, namelijk:

(1) danstherapie, 

(2) authentieke beweging (beiden binnen een klinisch therapeutische kader), en 

(3) vijf ritmes (zoals gecreëerd door Gabrielle Roth). 

Vanuit deze voorbeelden zal ik aantonen dat de dieperliggende dimensies van dans 

niet zo duidelijk  te categoriseren zijn binnen één (of enkele)  functie(s), zoals zo mooi 

ontworpen door Spencer en uiteengezet in het vorige hoofdstuk. 

Tot slot vindt u in een overzichtelijke tabel de belangrijkste uitgangspunten van elk 

van deze drie dansvormen. Uitgaande van de vraag waarom dans zulk een goedwerkend 

‘therapeutisch’,  ‘genezend’  en  ‘helend’  (hulp)middel  is  binnen  deze  westerse 

voorbeelden, kom ik in het besluit tot vergelijkende uitspraken.

1. GENEZING VANUIT CROSSCULTUREEL PERSPECTIEF

Wat kan concreet verstaan worden onder de notie genezing? Vooraleer deze vraag te 

beantwoorden, is het belangrijk te bevragen in welke omstandigheden iemand genezing 

behoeft? Ruth Benedict (1934: 238) wijst op de belangrijke bijdrage van cultuur binnen 

het  bestempelen  van  al  dan  niet  ‘normaal’  gedrag  van  een  individu  binnen  een 

samenleving: ‘Just as those who are favoured whose congenial responses are closest to  

that  behaviour  which  characterizes  their  society,  so  those  are  disoriented  whose  

congenial  responses  are  closest  to  that  behaviour  which  is  not  capitalized  by  their  

culture. These abnormals are those who are not supported by the institutions of their  
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civilization. They are the expectations who have not easily taken the traditional forms of  

their culture.’ (Benedict, 1934: 238)

Volgens Benedict zouden die individuen die in een bepaalde cultuur ‘aan de rand’ van 

de samenleving geplaatst  worden,  binnen het  systeem van andere culturen een heel 

andere plaats krijgen. Zo ook worden individuen in de psychiatrie vastgepind op een lijst 

van symptomen,  zonder  dat  er  gekeken wordt  naar de socio-culturele aannames die 

daarachter  schuilen  –  zonder  dat  er,  met  andere  woorden,  wordt  onderzocht  wat  de 

dieperliggende redenen zijn waarom deze karakteristieke reacties binnen de samenleving 

gelden  als  ‘abnormaal’  gedrag.  Willen  we  de  genezende  effecten  van  trance  en 

bezetenheid  (binnen  een  westerse  context)  begrijpen,  dan  zullen  we  in  westerse 

voorbeelden  moeten  duiken  geclassificeerd  onder  ‘abnormale’  gevallen,  vaak 

psychiatrische patiënten19. 

Vooraleer ik mij volledig in drie westerse danstherapieën verdiep, wil ik enkele niet-

westerse  voorbeelden  geven  waarbij  heling  via  dans  wordt  bewerkstelligd.  Als 

voorbereiding van en tijdens het schrijven aan deze scriptie heb ik het immers als een 

verplichting gezien om over vele dansvormen te lezen, deze te observeren, alsook deze 

– vaak extatische energie die wordt gecreëerd tijdens de dans – mede te ervaren .

Ik  kaartte  in  het  vorige  hoofdstuk  reeds  aan  dat  film een  gevoel  kan  geven  van 

‘meevoelen’ met diegene die of datgene dat gefilmd werd. Zo keek ik onlangs naar een 

film van Tony Gatlif, genaamd ‘Latcho drom’, handelend over het belang van muziek en 

dans  binnen  verscheidene  nomadische  zigeunervolkeren  onder  andere  in  Hongarije 

(‘Roma’ cultuur) en in India (meer specifiek Rajastan). Op een bepaald moment worden 

er binnen deze film beelden getoond van een Hongaarse blanke vrouw, die samen met 

haar zoontje op een bankje aan het perron op de komst van een trein zit te wachten. Van 

de vele rimpels in haar gezicht, haar blik die zich op de grond richt, en haar droevige 

ogen, kan je als kijker opmaken dat deze vrouw zich vrij ongelukkig voelt. Op het moment 

dat een Hongaarse nomadische (Roma) groep, die ook aan het perron staan te wachten, 

beginnen muziek te maken en te zingen, springt het zoontje op, en begint te dansen. Na 

enkele minuten verschijnt er ook een glimlach op het gezicht van de blanke vrouw. Vanuit 

de kracht van de muziek ontstaat er een wisselwerking waarbij  het jongetje begint te 

dansen, met als gevolg dat er een nieuwe energetische verhouding ontstaat tussen hem, 

zijn moeder en de gehele omgeving. In dit geval lijkt de dynamische groepsenergie van 

de zigeuners – gevoed door muziek en dans – een vorm van ‘heling’ te creëren bij zowel 

de vrouw (als observator) alsook haar zoontje (als danser).

Mijn eigen ervaring in een Indiase nomadengroep in Rajastan (eveneens getoond in 

de film van Gatlif) – meer bepaald de Kalbeliya’s iets buiten Pushkar – kan de indrukken 
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van dans als toewerken naar een hoog energetisch en zelfs extatisch moment alleen 

maar  bevestigen.  Dit  voorbeeld  situeert  zich,  in  tegenstelling  tot  het  vorige  aan  het 

sociale  uiterste  van  de  individu/gemeenschapsschaalverdeling,  zoals  weergegeven  in 

FIGUUR I  (p.  6).  De Kalbeliya  vrouwen vertelden mij  dat  dans hen niet  alleen van een 

inkomen voorziet (vermits ze danslessen en voorstellingen geven in hotels aan westerse 

geïnteresseerden), maar dat eigenlijk hun ganse leven in het teken van dans staat. Hun 

gemeenschapsgevoel wordt versterkt tijdens het houden van avondlijke ceremonieën, en 

zoals ze zelf aangeven, komen ‘hun dans en muziek uit het hart van het volk’. 

Een ander voorbeeld, waarin dans een rol speelt binnen de heling van een individu, 

neemt ons mee naar Kenia. De Leidse antropologe Carla Risseeuw deed er lange tijd 

onderzoek, en zette er een behandeling van een Keniaanse genezeres Rose op film – de 

beelden dateren uit filmmateriaal van 1976 en 1992. Het gaat hier om een behandeling 

van  een  vrouw  die  getroffen  is  door  een  complex  ziektebeeld  waarin  tegenstrijdige 

geesten bij haar zijn ingetrokken. Op de vijfde dag van de behandeling ontstaat er ‘terug’ 

een communicatie  met de ‘goede geesten’ – een contact  dat  door de ‘aanwezigheid’ 

verloren  was  gegaan  –  en  begint  de  patiënte  te  dansen.  Ter  bevordering  van  het 

herstellen van dit contact zong de genezeres gedurende de behandeling liederen, onder 

begeleiding van ratels en een drum (Erdtsieck, 2000). Hierdoor wordt de patiënte één 

met de ‘goede’ voorouder die bezit van haar heeft genomen.

Elke westerse danstherapeutische beweging waarin ik mij in dit hoofdstuk verdiep, 

vertrekt vanuit een ander beginpunt, doelend op een individu die ‘een gemis’ ervaart, die 

wenst  te  herstellen  van (vaak lichamelijke  maar  tevens emotionele)  ‘klachten’,  of  die 

binnen de (westerse) samenleving ‘aan de kant’ wordt gezet (of dit alleszins zo ‘ervaart’). 

Er  kan  ook  sprake zijn  van  een  preventieve  dimensie,  betrekking  hebbende  op een 

individu  dat  bijvoorbeeld  niet  ziek wil  worden.  Bovendien kan genezing slaan op een 

streven naar persoonlijke groei en bewustzijn – door de individuen zelf vaak vernoemd 

als een ‘zoektocht naar het spirituele’. 

De Wereld Gezondheidsorganisatie  definiëert  ‘ziekte’ als  ‘an upset  in  the balance 

between the different levels of body and mind, which, when they meet simultaneously  

make of the human being a physical, mental, psychical, and social organism’ (in: Schott-

Billman, 1992: 105).  Schott-Billman benadrukt dat deze omschrijving betrekking heeft op 

het individu als een geheel20, en bijgevolg een methode van genezing aandraagt die een 

oplossing zoekt voor de ‘oorzaak’ – en niet zozeer voor de pathologische manifestatie. 
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Een ‘genezer’ of  (in westerse context  ‘therapeut’ genaamd) biedt  hulp aan bij  het 

verwijderen van ‘belemmeringen’ die de (zieke) persoon in diens levenskracht – strevend 

naar een vorm van ‘heelheid’ – beperken (Becker; in: Knaster, 2002: 289). Het doel is 

vaak  een  vernieuwde  integratie  van  het  individu  binnen  de  samenleving,  of  een 

vergroting van diens eigen (lichamelijke, emotionele en spirituele) bewustzijn.

In zijn hoofdstuk ‘The Effectiveness of Symbols’ in zijn boek ‘Structural Anthropology’ 

trekt  Claude  Lévi-Strauss  (1963:  186-205)  een  vergelijking  tussen  sjamanistische  en 

psychoanalytische21 genezing. Hij geeft aan dat beide proberen te genezen door middel 

van het creëren van een mythe, die de patiënt moet doorleven. Bij sjamanisme betreft het 

een collectieve mythe – aan de patiënt van buitenaf gegeven door de sjamaan, terwijl de 

patiënt binnen psychoanalyse een individuele mythe construeert, waarin elementen uit 

zijn of haar verleden worden gereconstrueerd.  Voor Lévi-Strauss zijn deze twee wijzen 

van  genezing  aan  elkaar  gelijk  te  stellen,  vermits  beide  een  universele,  onbewuste 

symbolische functie van de menselijke geest vergelijken. Aan de hand hiervan krijgt het 

voorbewuste en bewuste van alle individuen structuur, en dit ongeacht de eigen culturele 

conditionering of persoonlijke voorgeschiedenis van de patiënt.

Volgens Lévi-Strauss zijn ziektes niet enkel fysiologische fenomenen. Hij  geeft aan 

dat curatieve symbolen (en de culturele context waarbinnen deze ingebed zitten) de wijze 

waarop  de  onderliggende  fysiologische  realiteit  van  ziekte  waargenomen  en  ervaren 

wordt,  en hoe ermee omgegaan wordt,  mede bepalen.  In zijn  artikel  analyseert  Lévi-

Strauss een liedje, gebruikt door Cuna Indiaanse sjamanen, die woonachtig zijn in de 

Panama Republiek. Het doel van dit nummer is het vergemakkelijken van een moeilijke 

bevalling. De effectiviteit van dit nummer zit hem in de kracht om de geslachtsorganen 

van de patiënt psychologisch te manipuleren. Zo zorgt het liedje van de sjamaan voor 

een mythische taal waarin de patiënt de niet uit te drukken onsamenhangendheid van 

pijn  en  wanorde  kan  uitdrukken  –  en  door  het  bereiken  van  een  psychologische 

bevrijding, brengt de sjamaan een fysiologische genezing tot stand.

Lévi-Strauss  ziet  psychoanalyse  als  een  moderne  versie  van  de  sjamanistische 

technieken. Volgens hem is er in de geïndustrialiseerde civilisatie niet langer tijd voor 

mythen, behalve binnen de mens zelf.

‘Psychoanalysis can draw confirmation of its validity, as well as hope of strengthening its 
theoretical foundations and understanding better the reasons for its effectiveness, by comparing 

its methods and goals with those of its precursors, the shamans and sorcerers.’
 (Levi-Strauss, 1963: 327)

Blacking’s  overtuigende  bekritiserende  betoog  (1985:  66)  richt  zich  tot  de 

antropoloog, die volgens hem niet verleid mag worden om psychologische verklaringen te 
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zoeken  wanneer  een  (niet-westerse)  populatie  die  hij  of  zij  beoogt  te  onderzoeken, 

moeilijkheden  heeft  in  het  uiten  van  hun  intenties.  Hij  stelt  dat  het  aangeven  van 

(ervaringen  zoals)  ‘gedanst  te  worden’  of  ‘overgenomen’  te  worden  door  interne  of 

externe ‘krachten’,  geen uitingen zijn van een onderbewuste, maar veranderende fasen 

van een humaan bewustzijn. Zo zouden mensen wel degelijk de logica en vormen van de 

(niet-verbale uitingen van) dans begrijpen, maar moeilijkheden hebben deze ervaringen 

in woorden te gieten. De wijze les die Blacking ons hier leert: we mogen de westerse 

constructies aangewend bij het bieden van (o.a. psychologische) verklaringen binnen de 

westerse  cultuur,  niet  klakkeloos  toepassen  op  andere  culturen.  Het  is  bijgevolg 

belangrijk ons bewust te blijven dat noties als ‘onbewuste’ en ‘bewuste’ enkel en alleen 

hun gelding hebben binnen de westerse samenleving – en ook steeds binnen dit kader 

geïnterpreteerd dienen te worden.

Binnen het psychoanalytische discours zijn er tal van nieuwe theorieën ontstaan die 

voorbij  gaan  aan  de  (klassieke)  tweedeling  ‘bewuste’  versus  ‘onderbewuste’  en  die 

Freud’s opvattingen dat psychoseksuele krachten aan de basis zouden liggen van elke 

menselijke conflictsituatie, voorbijstreven. Heden ten dagen richt psychotherapie zich, in 

samenwerking met cognitieve theorieën betreffende de menselijke geest,  meer op de 

ervaringen van diegene(n) op wie het betrekking heeft (Westen, 2001:22). Deze ervaring 

wordt door Blacking en fenomenologische aanhangers – waaronder ik mezelf deels kan 

rekenen – als aanzienlijk uitgangspunt aanschouwd.

Binnen dit  hoofdstuk concentreer ik me op enkele westerse manieren waarbinnen 

wordt getracht heling van een (ziek) individu te bekomen. Wat dat betreft wil ik alsnog 

benadrukken dat  – evenals  het  begrip  ‘(mentaal)  ziek  zijn’ en  het  concept  ‘therapie’, 

culturele verschijnselen zijn.

2. WAAROM DANS?
Een eerste stap naar het beter beantwoorden van de hoofdvraag van deze scriptie – 

namelijk naar de kracht van dans als vorm van heling en genezing – is het functioneren 

van het lichaam aan een grondige analyse te onderwerpen. Zo stelt Blacking (1977: 23) 

een biosociale basis vast die ‘de automatische complexiteit van het lichaam – en meer 

specifiek van het sociale lichaam – beter leert begrijpen’. Wanneer een persoon ziek is, 

zullen de fysieke effecten van de concentratie van de energetische stroom van andere 

mensen meer genezing bewerkstelligen, dan de ‘wens’ van dit individu zelf. 

Binnen  moderne  ziekenhuizen  is  het  bewustzijn  gegroeid  dat  het  in  beweging 

brengen  van  een  ziek  lichaam,  een  bijdrage  levert  aan  de  genezing  van  de  zieke 

persoon. Danstherapie is één vorm om mensen weer te doen bewegen. Fransiska Boas 
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(1958) wordt aanschouwd als de eerste danstherapeute werkzaam in ziekenhuizen in de 

Verenigde Staten.

Binnen de westerse samenleving waarin een dominerende rol wordt toebedeeld aan 

de  explosieve  groei  van  technologische  ontwikkelingen,  worden  individuen  overstelpt 

door  een  chaos  aan  mogelijkheden,  keuzes  en  opties  (o.a.  op  persoonlijk, 

beroepsgericht, religieus en sociaal vlak). Ik heb in het vorige hoofdstuk gewezen op het 

gevoel  van  ‘vervreemding’  (naar  Postma,  1997)  dat  mensen  ten  gevolge  hiervan 

tegenover  het  zelf  en  de  omgeving  (kunnen)  ervaren.  De  emotionele  en  sensitieve 

ontplooiing  van  het  lichaam  krijgt  een  ondergewaardeerde  rol,  en  dit  ten  koste  van 

intellectuele prestaties. Binnen deze context biedt dans een ruimte aan waarbinnen een 

persoon zijn of  haar gevoel van ‘onbalans’ (zoals eveneens omschreven door Lange, 

1977 – zie eerder) kan omslaan, en het gevoel kan krijgen ‘zichzelf (terug) te vinden’. 

 Vele  westerse psychologen,  psychiaters  en dans therapeuten  onderkennen dat 

dans  als  psychologisch  uitingsmechanisme  kan  fungeren,  waarin  psychologische  en 

sociaal onaanvaardbare impulsen belichaamd worden. Op deze wijze wordt een deel van 

de psyche gerepresenteerd binnen de dans op een niet-bedreigende wijze, met als doel 

deze te begrijpen en ermee om te gaan. Het zou hier gaan om een creatie van een 

‘veilige ruimte’ binnen de dans, waarin het individu de mogelijkheid krijgt om dat wat zich 

afspeelt tijdens het dansen, te exploreren. Dit is eveneens één van de ervaringen van het 

dansen  die  een  grote  indruk  op  mij  –  als  westerse  danseres  –  maken.  Vanuit 

antropologisch  standpunt  blijkt  (deze  ervaring  van)  de  creatie  van  een  ‘speelruimte’ 

cultureel  gebonden te zijn,  en dient  aldus vanuit  de westerse context  bestudeerd  en 

geanalyseerd te worden.

Hanna  wijst  (1987)  op  de  mogelijkheden  van  dans  om  menselijke  creativiteit, 

dialectiek  van  continuïteit  en  verandering  in  het  repertorium  van  menselijke 

mogelijkheden, te reflecteren en te beïnvloeden.  Zij  legt  ook een link tussen dans en 

‘kunst’,  waarin  mensen  chaos  kunnen  ervaren  zonder  ‘stigmatisering’  vanuit  de 

samenleving hoeven te verwachten – ‘it provides novelty which functions to break up old  

orientations’ (Hanna, 1977: 218).

Bull  (2003:  270)  benadert  het  bestuderen  van  dans  vanuit  een  link  tussen  het 

waarneembare/sensible en  het  verstaanbare/intelligible22. Tegen  deze  achtergrond 

positioneert ze ervaring als intrinsiek aan betekenis, actie in dialoog met gedachte en de 

danser(es) improviserend  binnen  de  sociale  en  culturele  rechten  van  zijn  of  haar 

samenleving.  Zo  kunnen  onze  eigen  rechtstreekse  ervaringen  van  dansen 
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getransformeerd worden in observaties, relevant voor het begrijpen van samenleving en 

cultuur (Bull, 2003: 268). Percepties van dansers, leraren en observatoren zijn niet enkel 

cognitief, maar bevatten tevens emotionele informatie en bewegingskennis. Bull stelt aan 

de andere kant  dat  deze begrippen niet  enkel  natuurlijk  of  intuïtief  zijn,  maar  tevens 

gevormd worden binnen elk aspect van artistieke-sociale ideeën en uitvoeringen (Bull, 

2003: 282). Vanuit drie verscheidene dansvormen (ballet, contact improvisatie en dans in 

Ghana) komt ze tot het besluit dat blootstelling aan verscheidene danservaringen23 de 

mogelijkheid heeft tot het beïnvloeden van onze sociale perspectieven – en op deze wijze 

een grotere flexibiliteit van ons ‘begrijpen van de wereld’ tracht aan te sporen (Bull, 2003: 

285). Blacking (1985: 69) poneert dat een ‘verandering in beweging’, ‘een verandering in 

denkbeeld voortbrengt’, maar hierop kom ik later nog terug.

3. DANS EN HELING

Bovenomschreven  definities  en visies  bieden  een basis  van  waaruit  de  diepere 

essentie van dans kunnen geëxploreerd worden. Binnen dit onderdeel bespreek ik drie 

vormen van dans, zoals uitgevoerd in het westen en gericht op een vorm van heling van 

het individu:

(1) danstherapeutische methoden (DMT), 

(2) authentieke beweging (als specifieke vorm van DMT), en

(3) vijf ritmes.

Zowel het ontstaan van elke dansrichting als de basispremissen die eraan ten grondslag 

liggen,  worden telkens besproken.  Ten gevolge van het  feit  dat  danstherapie formeel 

erkend wordt binnen de sociale wetenschappen (en vanuit deze faculteit reeds een groot 

geheel  aan  artikelen  zijn  geschreven  en  onderzoek  is  verricht),  zal  ik  deze 

genezingsvorm ietwat uitgebreider behandelen dan de andere vormen.

3.1. Danstherapeutische methoden (DMT)
3.1.1 Definiëring en situering 

Danstherapie in het westen werd als beroep ‘ontdekt’ in 1940 door het werk van 

intuïtieve danseres Marian Chace. Terwijl zij ‘moderne’ danslessen gaf, observeerde ze 

dat haar leerlingen uitdrukking gaven aan hun gevoelens (zoals eenzaamheid, angst en 

verlegenheid) tijdens het dansen. Door het creëren van een vrijere bewegingsruimte – 

waarin Chace meer en meer de nadruk legde op de  bewegingen op zich en niet meer 

zozeer op de techniek van de dans – spoorde ze haar leerlingen aan deze emotionele 

expressies te ‘dansen’. Chace’s spectrum verbreedde zich: ook in ziekenhuizen begon ze 

individuen aan te sporen om hun lichamen in beweging te zetten. Zo werkte ze onder 

andere  met  asociale  kinderen,  mensen  met  bewegingsproblemen  en  psychiatrische 
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patiënten.  Het  grote  streefdoel  van  haar  danstherapie  was  om  deze  mensen  zich 

comfortabeler te laten voelen met zichzelf en in hun lichamen. Onder haar invloed legden 

andere dansers een gelijkaardig pad af, waaronder Trudi Schoop en Mari Whitehouse. 

Elk van hen creëerden een eigen vorm van danstherapie: zo ontwikkelde Whitehouse 

‘authentieke  beweging’,  waarover  later  meer.  In  1966  werd  danstherapie  formeel 

georganiseerd  en  erkend  door  de  oprichting  van  de  Amerikaanse  Dans  Therapie 

Associatie (ADTA).

Danstherapeutische  methoden  vallen  onder  het  psychoanalytische  kader24,  wat 

gericht is op het uiten en begrijpen van diepe emotionele belevingen van een individu. 

Binnen danstherapie wordt  beweging gebruikt  om de sociale,  emotionele,  mentale en 

fysieke ontwikkeling van individuen te stimuleren. Danstherapeuten werken met (groepen 

van)  mensen  die  vormen van  emotionele  problemen,  intellectuele  tekortkomingen  en 

levensbedreigende  ziekten  (zoals  kanker)  ondervinden,  en  dit  binnen  uiteenlopende 

settings  –  zoals  psychiatrische  ziekenhuizen,  mentale  gezondheidscentra, 

(dag)opvangcentra,  gevangenissen,  (speciale)  scholen,  en privé praktijken (Boughton, 

2001).

3.1.2 Basisprincipes van danstherapie

3.1.2.1 Conflictueuze identiteit
‘Het verlies van geestkracht is een ‘vastgelopen’ toestand waarin de stroming tot stilstand is 
gekomen (…) wanneer de ‘stromen’ zijn onderbroken (…) een afwezigheid van beweging.  

Medicijnen die de ziel behandelen, moeten daarom kinetisch van aard zijn.’ 
(Shaun McNief; in: Knaster, 2002: 279)

Danstherapie richt zich op de ervaring van een individu. Zo wordt er vertrokken van 

een  individu  dat  in  ‘conflict’  ligt  met  diens  (beleving  van  de)  eigen  ‘identiteit’  en/of 

‘lichaam’ en/of diens omgeving – een ‘gefrustreerd individu’ als het ware. Het kan iemand 

betreffen die zijn of haar positie in de samenleving die hij/zij (al dan niet tijdelijk) bewoont, 

niet terugvindt, of die het gevoel heeft van ‘een gemis’ in zijn of haar leven. Maar ook kan 

het  gaan  over  een  persoon  die  als  ‘ziek’  of  ‘niet-normaal’  wordt  omschreven  in  de 

samenleving in kwestie. Marie Chace vertrok van een geloof dat elk (ziek) persoon een 

verlangen bezit om te ‘communiceren’, hoe verborgen dit verlangen ook mag zijn.

Trudi Schoop (1974) heeft in een psychiatrisch ziekenhuis in de Verenigde Staten 

gewerkt met personen die lijden aan ‘schizofrenie’ – een ziekte geclassificeerd onder de 

westerse notie waarbij de omgeving het individu vaak als ‘buiten de wereld’ beschouwt. 

Voor haar vormden deze groep patiënten ‘fascinerende vreemdelingen’. Ze beschrijft als 

het ware haar ervaring met deze mensen, als sprak ze over een voor haar ‘vreemde’ 
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cultuur25. Dat geeft een interessante invalshoek: zo wordt ze bijvoorbeeld geconfronteerd 

met personen die zichzelf niet als ‘één geheel’ of ‘individu’ percipiëren26. Danstherapie 

biedt hier een basis, waar een persoon – binnen een veilige omgeving – in contact kan 

komen met zichzelf en met andere(n). Vertrekkende van de premisse dat het individu zijn 

of haar personificatie vindt met behulp van lichamelijke expressie, begeleidt Schoop de 

deelnemers in haar sessies, om via dans een nieuwe vorm te geven aan de identificatie 

met het lichaam, opdat een deel van de ‘identiteit’ kan herwonnen worden.

3.1.2.2 Verandering in lichamelijke bewegingen

Schoop (1974) observeerde dat psychiatrische problemen hun weerslag vinden in 

een slecht functioneren van het lichaam. Zo ook beschrijft Lowen (1967: 3; in: Silberstein, 

1987:  144)  dat  elke  emotionele  ziekte  gekarakteriseerd  wordt  door  een  graad  van 

‘verlamming’ van lichamelijke bewegingen – en meer in het specifiek die bewegingen van 

het lichaam die gevoelens tot uitdrukking brengen.

‘At the heart of dance therapy is a belief in the wisdom of the body. Both in  
theoretical formulations and in practical applications, dance therapy involves attention 

to the ongoing stream of bodily felt information.’ (Musicant, 1994: 93)

Susan Loman (1998: 101) beschrijft in haar artikel dat kinderen zich eerst leren uit 

te drukken via lichaamstaal, vooraleer de verbale taal zich ontwikkelt. Omwille van het feit 

dat de taal van beweging reeds ‘gekend’ en ‘begrepen’ wordt door kinderen, kunnen er 

‘dialogen’ gevormd worden via lichaamscommunicatie tussen kind en therapeut. Omwille 

van deze  reden blijkt  danstherapie  bij  getraumatiseerde  kinderen  dan ook  een goed 

functionerend (hulp)middel – vaak gecombineerd met andere therapievormen gericht op 

traumaverwerking.

‘Dance therapists attempt to unblock their clients’ resistances, which are manifest in  
frozen musculature or postural patterns; a basic tenet is that a change in movement 

expression will also result in a personality or behavioural change.’ (Hanna, 1983: 224)

Schoop  (1974:  73)  omschrijft  de  bewegingen  die  haar  psychotische  patiënten 

maken,  als  ‘rare  fenomenen,  gecreëerd  door  aanhoudende  herhaling  van  bizarre 

lichaamshoudingen en bewegingen’.  In eerste instantie probeert ze deze ‘rare fysieke 

manifestaties’ zelf uit, om op deze wijze (te trachten om) vertrouwen te bewerkstelligen 

en een initieel contact op te bouwen: ‘I ally my body with the bodies of the patients. If I do 

what they do, somehow I feel  how they feel.  And one day, the understanding will  be  

mutual.’ 
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Deze gedachtegang werd tevens door Blacking (1985: 69) opgemerkt, binnen zijn 

onderzoek naar  initiatie  bij  Venda meisjes  in  Zuid-Afrika.  Hij  observeert  namelijk  een 

verandering in opvattingen (tijdens de ‘overgang’ van puberteit naar huwelijkstatus) ten 

gevolge van een verandering in bewegingsstijl (van ndayo naar vhusha).

3.1.2.3 Het uiten van emoties27

Ruth  Benedict  en  Margaret  Mead  waren  beide  lid  van  de  Cultuur  en 

Persoonlijkheidsschool  die zich in  1930 aan de Colombia Universiteit  ontwikkelde.  Zij 

benadrukten het verband tussen de gevoelens van een individu en de interne werking 

van culturen. Zo beschrijft Benedict in haar  ‘Patterns of Culture’ (1934) dat cultuur een 

standaardiserend effect heeft op individuen. Meer specifiek ziet ze binnen een bepaalde 

cultuur gelijkende basisgedachten en emoties bij individuen, die zich op hun beurt onder 

druk gezet voelen om zich hieraan aan te passen en te conformeren. 

Wanneer kunnen we stellen dat het uiten van emoties met behulp van dans ook 

werkelijk de emoties van de danser toont? Spencer (1985) stelt deze vraag, zich richtend 

op  het  gebruik  van  dans  binnen  rituelen  en  vertrekkende  van  een  tweedeling  die 

Suzanne Langer maakt tussen theatrale en populaire (plezierige) dans. Zij bekritiseert het 

feit  dat  Duncan,  Laban  en  Sachs  aannamen  dat  we  een  directe  uiting  van  emoties 

kunnen gewaarworden binnen de dans. Volgens Langer koppelt elke vorm van kunst het 

ervaren van een emotie los van de expressie van de artiest. De dans zou volgens haar – 

evenals andere kunstuitingen zoals een roman, een theaterstuk of een schilderij – een 

illusie  van  emoties  tonen,  die  niet  werkelijk  gevoeld  worden  door  de  ‘danser’,  maar 

ingebeeld en geuit door middel van symbolen. Binnen ‘pleasure dance’ (dansen als vorm 

van pure ontspanning) wordt de emotie meer openlijk en direct ervaren en geuit – zo stelt 

Langer.  Moest  deze  vraag  aan  Marian  Chace  gevraagd  worden,  zou  ze  zich 

hoogstwaarschijnlijk richten op haar fysieke lichaam, waarmee ze met de deelnemers in 

haar therapieklassen in contact kon komen, door met hen mee te bewegen.

Danstherapeuten vertrekken van een premisse dat het individu daadwerkelijk zijn of 

haar emoties blootlegt  in de dans – en dat  deze ook werkelijk  geobserveerd kunnen 

worden door een goed getrainde therapeut. Met behulp van directe bewegingsexpressie, 

geven zij aan dat via dans ‘doorheen de verbale begrenzingen van de persoon gebroken 

kan worden’. Een basis voor dit alles is echter het feit dat hij of zij open moet staan om de 

eigen emoties te tonen. 

Chace benadrukt hier het belang van de methode van ‘reflecteren’ of ‘spiegelen’. 

Hierbij worden de emoties en bewegingen van het individu – op welk emotioneel niveau 
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hij of zij zich ook bevindt – ‘gezien’ en ‘erkend’ binnen een één-op-één relatie met de 

therapeut. Op deze wijze zou de directe ervaring van de persoon in kwestie onmiddellijk 

bekrachtigd worden.

Binnen dagelijkse  contacten,  evenals  binnen de verhouding tussen therapeut  en 

deelnemer,  is  er  sprake  van  een  ‘emotional  community’,  waar  basisgevoelens  vorm 

krijgen binnen de omgang met de andere(n). In de danstherapie wordt er vanuit gegaan 

dat slechts vanuit deze aannames, gefundeerd op dat wat de onderzoeker zelf voelt en 

ervaart,  kan  getracht  worden  anderen  (evenals  andere  culturen)  te  ‘begrijpen’  en  te 

‘interpreteren’. 

3.1.2.4 Kracht van verbeelding
Binnen de danstherapeutische methode wordt overvloedig gebruik gemaakt van de 

verbeelding van de betrokkene. Zo gelooft Chace erin dat problemen opgelost kunnen 

worden op een puur  symbolisch niveau,  en dat  de interpretatie  of  analyse niet  altijd 

noodzakelijk is om conflicten aan te pakken. Dromen en vormen van fantasie worden 

binnen  de  danstherapeutische  ruimte  in  danshandelingen  omgezet,  zodat  op  een 

symbolisch niveau die emoties die de deelnemer onderdrukt en tegenwerkt, losgelaten 

kunnen worden.  Aan de grondslag van deze gedachtegang ligt  het brengen naar het 

bewustzijn van dat wat zich in het onderbewustzijn afspeelt. Zodoende kan het individu 

komen tot een fase van ‘aanvaarding’ van datgene dat zich afspeelt in zijn of haar (fysiek 

en emotioneel) lichaam (Levy, 1988: 25).

3.1.2.5 Kracht van groepsdynamiek
Danstherapie  krijgt  een  versterkte  werking  binnen  groepen  van  individuen  die 

samen dansen en exploreren in de door de therapeut veilig gecreëerde ruimte. Volgens 

Hanna (1988; in: Von Rossberg-Gempton, 1999: 313) bevorderen helingsprocessen in 

begeleide  danstherapiegroepen  onder  andere  het  socialisatieproces,  en  dit  door  het 

synchroon uitvoeren van gelijkende bewegingen door de deelnemers in tijd en ruimte. 

Eveneens draagt  het  samen dansen  bij  tot  een gevoel  van ‘behoren tot’ een groep. 

Daarnaast  creëert  het  een cohesie  door te dansen met anderen.  Een ander  krachtig 

aspect van groepstherapie is de ervaring van de levenskracht zoals ervaren door het 

individu, opgewekt en versterkt door deze bewegingen en interacties binnen de groep. 

De  functies  zoals  onderverdeeld  door  Spencer  binnen  zijn  bespreking  over  diverse 

danstheorieën, verwijzen tevens sterk naar dit sociale aspect van dans.

Positieve veranderingen worden verkregen, niet enkel door het socialisatieproces 

(zie functionalistische theorieën in  FIGUUR I,  pagina 6),  maar ook ten gevolge van een 
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creatieve  dansexpressie,  waarin  het  individu  het  gevoel  krijgt  van  ‘zelfbeheersing’ 

doordat hij of zij ‘controle’ bezit over het eigen lichaam. Dit kan een bijdrage leveren aan 

de  positieve  zelfperceptie,  het  lichaamsbeeld  en  zelfvertrouwen  van  de  persoon  in 

kwestie  (Hanna,  1988:  19;  in  Rossberg-Gempton,  1999:  313).  De  aanvaarding  van 

anderen kan deze ervaring versterken en doen uitbreiden.

Rossberg-Gempton  (1994;  in  1999:  313)  onderscheidt  deze  vorm  van 

groepsbegeleide  dansen  met  andere  groepsactiviteiten  (zoals  deelnemen  aan 

groepsspelen).  De  dansoefeningen,  de  begeleide  verbeeldingsoefeningen  en  de 

creativiteit van de vrije dansstijl, gecombineerd met (het ritme van) de muziek, creëren de 

uniciteit en specificiteit van de therapeutische ruimte. 

Chace (in Levy, 1988: 26) wijst op de kracht van ritmische groepsinteractie, door 

haar  gebruikt  om de expressies  van gedachten en gevoelens  van de deelnemers  te 

bevorderen en te ondersteunen op een georganiseerde en gecontroleerde manier.  Ze 

vertrekt van een premisse dat emoties naar buiten kunnen worden gebracht door het 

aanreiken van veilige en simpele ritmische bewegingen. Bepaalde gedragingen – binnen 

de westerse context omschreven als ‘extreem gedrag’ (zoals hyperactiviteit)  – worden 

binnen de ritmisch georganiseerde ruimte door Chace ontlokt. Op deze wijze zouden de 

deelnemers  in  staat  worden  gesteld  om  eventuele  onderliggende  conflicten  aan  de 

oppervlakte te brengen (Levy, 1988: 26).

Een ander voorbeeld van de kracht die kan uitgaan van het dansen in een groep, is 

een  studie  van  danstherapie  bij  kinderen  in  psychiatrie,  die  erop  wees  dat  deze 

therapievorm meer cohesie deed ontstaan binnen de groep. Het bewustzijn van anderen, 

een ontwikkeling van een eigen lichaamsbeeld en een zelfbewustzijn, waren belangrijke 

componenten van de sessies, op basis waarvan cohesie kon worden verkregen (Erfer & 

Ziv, 2006: 238).

3.2. Authentieke Bewegingstherapie
3.2.1 Situering en definiëring

De  authentieke  bewegingstechniek  is  een  specifieke  vorm  van  danstherapie, 

ontwikkeld door Mary Whitehouse. De basis van deze vorm ligt in de theorieën van Jung, 

waarin aangenomen wordt dat steeds terugkerende beelden in gedachten en dromen 

een bepaalde ‘betekenis’ hebben in het leven van een individu. 

In  plaats  van aan de deelnemers  te vragen  om emoties  ‘te  dansen’,  vraagt  de 

therapeut  hen om te bewegen wanneer  hij  of  zij  een ‘innerlijke impuls’ ervaart.  Deze 

bewegingen worden in gang gezet door een individu, die met zijn ogen dicht zijn of haar 
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aandacht ‘naar binnen brengt’. De therapeut kijkt toe zonder een oordeel te vellen over 

de geobserveerde bewegingen, die gezien kunnen worden als een uiting van zijn of haar 

eigen karakter en geschiedenis. Het lichaam wordt gezien als ‘spreker van de waarheid’, 

waarin die zaken die misschien niet door woorden geuit kunnen worden, wel in beweging 

kunnen worden gezet.  Binnen dit  proces komt er een sterke nadruk te liggen op het 

intuïtieve, mystieke en creatieve vermogen van elke deelnemer (Adler, 1992: 74). Voor 

Mary Whitehouse is een dergelijke creatieve expressie in fysieke beweging gelijk aan een 

taal zonder woorden. 

3.2.2 Basisprincipes van Authentieke Beweging
Adler (1992: 74-5) verwijst naar mystieke religies en geloofsovertuigingen, om de 

processen binnen de Authentieke Bewegingstherapie te beschrijven. Van hieruit komt ze 

tot enkele belangrijke basispremissen, die aan de grondslag liggen van deze Jungiaanse 

vorm van danstherapie. 

Adler (1992: 76) legt een link tussen het individu dat heling behoeft, en de verloren 

connectie met zijn of haar ‘god’. Zo zou de menselijke geest een ervaring behoeven die 

in directe relatie staat met ‘het geestelijke’. Of het nu een transpersoneel, superbewust, 

goddelijk  of  spiritueel  verlangen  van  het  individu  betreft,  de  Authentieke 

Bewegingstherapie  vertrekt  van  een  ‘verward’  individu,  op  zoek  naar  een  uitweg 

temidden van vele illusies die hij of zij rondom zich gewaar wordt. 

Een  tweede  principe  waarop  de  Authentieke  Bewegingstherapie  gefundeerd  is, 

heeft betrekking op de directe ervaring van het individu (Adler, 1992: 78). Het individu dat 

een vaak verstorend conflict ervaart, wordt zich gewaar van diepe sensaties in het eigen 

lichaam, maar is niet in staat deze te beschrijven. De gevoelens die hij of zij ervaart, gaan 

namelijk elke woordelijke omschrijving te boven. 

 ‘At this time in the Western World, in response to our deepening need for authentic 
spiritual experience, perhaps all we can do is to return to our physical selves.’

(Adler, 1992: 82)

Evenals  DMT,  vertrekt  Authentieke  Bewegingstherapie  van  het  geloof  dat  een 

transformatie  in  het  bewustzijn  gepaard  gaat  met  een  transformatie  in  het  lichaam. 

Individuen ervaren ‘visioenen’ tijdens de sessies, door Adler (1992: 81-3) vergeleken met 

die  van  mystieke  ervaringen.  Via  beweging,  krijgen  de  deelnemers  transcendente 

beelden,  die  een  verandering  in  (de  ervaring  van)  het  ‘zelf’  bewerkstelligen.  Vaak 

brengen deze ervaringen ook twijfel met zich mee. De persoon die geheeld wordt, stelt 
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zich vragen over de mate waarin dat  wat  ervaren werd,  ook overeen stemt met een 

‘werkelijkheid’.  Bovendien  wil  het  individu  deze  staat  van  ‘heelheid’  bewaren.  Via 

Authentieke  Bewegingsoefeningen  wordt  getracht  de  positieve  energie  opgewekt  via 

dans en bewegingen, te integreren in een soort van ‘zijnsbewustzijn’.

Deze  transformatie  verloopt  aan  de  hand  van  een  ‘ontwikkelingsmodel’,  waarin 

verscheidene fasen doorlopen worden, met als doel te komen tot een ‘geheel van het 

zelf’ of ook: een ‘geheeld zelf’.

In interactie met de therapeut kan heling plaatsvinden. Zo wordt aan de bewegende 

persoon  gevraagd  de  ogen  te  sluiten,  en  een  verbinding  te  maken  met  het  eigen 

‘innerlijke leven’. Het enige dat hij of zij moet doen, is wachten en luisteren. Geloven in de 

mogelijkheid ‘bewogen te worden’ in plaats van zelf te bewegen (Adler, 1992: 90). Deze 

focus van concentratie nodigt als het ware een ervaring uit waardoor datgene dat zich 

afspeelt  ‘gezien  kan  worden’.  Een  ‘innerlijke  getuige’  kan  zich  manifesteren  en 

langzaamaan een relatie ontwikkelen met de ‘uiterlijke getuige’,  zodat het (vernieuwd) 

bewustzijn  van  het  zelf  een  (vernieuwde)  plek  kan  krijgen  en zich  kan openen  voor 

(nieuwe) energie.  De beweger  projecteert  zo als het  ware haar/zijn  eigen ‘zijn’ op de 

getuige, tot ze/hij klaar is dit zelf te beheren – en bijgevolg een vorm van ‘heelheid’ kan 

ervaren (Adler, 1992: 92).

Om tot  transformatie  te komen, is  het  belangrijk  in  ons lichaam ‘neer  te dalen’. 

Binnen de Authentieke Bewegingstherapie wordt een veilige ruimte gecreëerd, waarin 

individuele en collectieve ervaringen getransformeerd kunnen worden.  De belangrijkste 

manier waarop dans een hulp aanreikt binnen deze vorm van therapie, is in het bereiken 

van een ‘zelfbewustzijn’ als één geheel – waarbij niet gezocht wordt naar vluchtroutes, 

maar  waarbij  men  in  contact  kan  komen met  het  eigen  lichaam  en  de  eigen  (vaak 

onderbewuste) ‘kracht’ (Adler, 1992: 93).

3.3. Vijf Ritmes
‘Ik wilde net zo dansen als jij.’ - ‘Dans dan zoals jij, sufferd!’

(Roth, 2004: 28)

3.3.1 Situering en definiëring

De Vijf Ritmes is een dansvorm die werd ontwikkeld door Gabriëlle Roth en heden 

ten dagen over de ganse westerse wereld gedoceerd door door haar erkende docenten . 

Zo  vind  je  in  Nederland  zeven  docenten  die  Vijf  Ritmes-danslessen  aanbieden  aan 

iedereen die geïnteresseerd is – en voor wie het financieel haalbaar is. 
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Net zoals het ontstaan van ‘danstherapie’, heeft deze bewegingsstijl vorm gekregen 

toen Gabriëlle Roth in ziekenhuizen danslessen gaf aan schizofrene patiënten. Ze genoot 

op dat moment een opleiding als balletdanseres, maar ontdekte haar werkelijke passie 

voor dans toen ze deze aangeleerde danspassen naast zich neerlegde, en  ‘het gebied 

van  de  extatische  dans’  betrad: ‘Extatisch  dansen  werd  mijn  manier  om  uit  mijn  

persoonlijkheid  en in  mijn  ziel  te stappen.  Telkens als  ik  weer  vastzat  in  mijn  hoofd,  

zorgde ik dat ik snel weer aan het dansen was, om zo te ontsnappen aan de veilige,  

vervelende beperkingen van het redelijk zijn.’ (Roth, 2004: 28)

De  Vijf  Ritmes  zijn  ‘levensritmes  die  ieder  een  eigen  karakter  hebben  en 

verschillende kwaliteiten in een individu aanspreken’ (Spanjers, 2007), en impliceren de 

ritmes  vloeiend,  staccato,  chaos,  lyrisch  en  stilte.  Elk  van  deze  ritmes  bezit  een 

specifieke kracht, waarin het individu streeft naar een heel maken van en een in contact 

komen met  ‘het  zelf’.  Wanneer  deze ritmes gedanst  worden,  verwijst  Roth naar ‘een 

golfbeweging’ (of  ook  een ‘wave)  –  waar  de chaos,  het  centrum van beweging,  een 

piekmoment is en vanuit de stilte naar een nieuwe golf kan worden overgegaan (weer 

vertrekkende vanuit het eerste ritme vloeiend).

3.3.2 Basisprincipes van Vijf Ritmes
In tegenstelling tot de danstherapeutische methoden, richten de Vijf Ritmes zich op 

een persoonlijke groei, een (groeiend) zelfbewustzijn, en emotionele expressies van een 

individu.  Gabriëlle  Roth  (2004:  187)  omschrijft  het  ‘helende’  vermogen  binnen  deze 

context als  ‘het heel maken van het zelf en alles wat dat zelf inhoudt: je lichaam, hart,  

geest, ziel en wezen’. Het kan hier bijgevolg over elk individu handelen, die zichzelf beter 

wil leren kennen, of die een staat van groter emotioneel, spiritueel of fysiek welbevinden 

wil bereiken.

Een belangrijke creatieve kracht bestaat erin het  lichaam – de plek waarin alles 

opgeslagen ligt en gereflecteerd wordt wat je in het leven meemaakt – ‘vrij te maken’. 

Slechts van het moment dat een individu in zijn of haar lichaam ‘aanwezig’ is, kan hij/zij 

de tocht naar zijn/haar eigen essentiële ‘zelf’ beginnen. Roth spreekt over vijf oerritmes, 

waar  achter  elk  ritme een  eigen  kracht  en  essentie  schuilgaat.  Door  deze  ritmes  te 

dansen, kan het individu in contact komen met de basisritmes van het eigen lichaam.

‘Wanneer je lichaam zich door de verschillende ritmes begeeft, komen er 
noodzakelijkerwijs emoties vrij. Het vrijmaken van het lichaam leidt onvermijdelijk ook tot  

de bevrijding van het hart.’ (Roth, 2004: 69)
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Elk van de ritmes (vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en stilte) is verbonden met een 

andere kracht,  een andere emotie,  een ander element en impliceert  bijgevolg andere 

‘bewegingen’.  De  dansers  worden  echter  niet  verplicht op  een  bepaalde  manier  te 

dansen, eerder  uitgenodigd bepaalde (voor hen misschien wel nieuwe) bewegingen te 

exploreren en uit te proberen. Naast het vrijmaken van lichaam en hart – om zo in contact 

te komen met de eigen emoties – benadrukt Roth de intuïtieve kracht van het weten. 

 ‘Net zoals de levensfasen onze uitwendige reis van geboorte naar dood illustreren,  
zo wijzen de spirituele lagen ons de innerlijke weg van dood naar wedergeboorte, van 

een slaapwandelend bestaan naar een totaal wakker zijn.’ (Roth, 2004: 187)

Wanneer  een individu  de essentie  en het  ware  ‘zelf’ kan ‘zien’ en ervaren,  zou 

heling  plaatsvinden.  Binnen  een  fase  van  extase is  het  wezen  gevuld,  ‘vibrerend, 

aandachtig, stil vanbinnen, flexibel vanbuiten en vreugdevol voorbij vreugde’ (Roth, 2004: 

187). Spencer verwijst binnen de onderverdeling van de danstheorieën in verscheidene 

thema’s, eveneens van een vorm van extase, namelijk religieuze extase. Een vergelijking 

van  deze  vormen  van  extase  zouden  mooi  dienst  doen  voor  verder  onderzoek. 

Bovendien dienen we ons ervan bewust  te zien dat  (de beleving van) de Vijf  Ritmes 

dans, te plaatsen is binnen een specifieke westerse groep van kapitaalkrachtige mensen. 

Als beoefenaar van de Vijf Ritmes dans, werd ik me tijdens het schrijven van deze 

woorden bewust van de ‘onbeschrijflijkheid’ ervan. De ervaring van deze dansvorm reikt 

boven alle  woorden die gebruikt  kunnen worden om deze te omschrijven.  Niet  enkel 

wordt  er  tijdens  de  danssessies  gestreefd  naar  een  fysiek,  emotioneel  en  spiritueel 

persoonlijk welbevinden, tevens speelt de groepsenergie een belangrijke rol tijdens het 

dansen.  In  het  contact  met  anderen  kan een eigen  ruimte  geëxploreerd  worden.  Zo 

worden er tijdens het dansen bijvoorbeeld oefeningen aangereikt, vaak in interactie met 

andere dansers uit de groep. Hoewel de Vijf Ritmes (naar mijn weten) nooit op een één-

op-één basis worden gedoceerd, kunnen ze door een individu op elke locatie gedanst 

worden – met of zonder muziek. Binnen deze dansvorm kan de danser zich als het ware 

overgeven aan de ‘altijd veranderende dans van het leven’ (Spanjers, 2007).

Op de volgende pagina vindt de lezer een tabel (FIGUUR 2) waarin de drie besproken 

westerse therapievormen overzichtelijk worden weergegeven. De conclusies die uit deze 

tabel gehaald kunnen worden, worden besproken in het besluit van dit hoofdstuk.
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DMT (DANSTHERAPEUTISCHE METHODEN) AUTHENTIEKE BEWEGING VIJF RITMES

ONTWIKKELD DOOR: Marian Chace Mary Whitehouse Gabrielle Roth
UITGANGSPUNTEN: Het individu ervaart een ‘gemis’, elke 

persoon heeft nood aan communicatie en 
een eigen ‘identiteit’

Het individu is verward, en heeft nood aan 
een (vernieuwd) ‘spiritueel’ contact

Het individu is op zoek naar een 
persoonlijke groei, een (groeiend) 
zelfbewustzijn en emotionele expressie

DOELSTELLING 
(OPVATTING OVER 
‘HELING’):

Controle over het zelf door middel van 
dans

Zijnsbewustzijn, het individu daalt neer in 
zijn/haar lichaam

Heel maken van het zelf, ervaring extase 
(in wezen gevuld zijn)

OPVATTING OVER ‘HET 
LICHAAM’:

Het lichaam is de bron van kennis, met 
behulp ervan kan de taal van de emoties 
worden blootgelegd

Het lichaam is de spreker van de 
waarheid en legt het karakter van het 
individu bloot

Het lichaam is de plek waarin alles 
opgeslagen ligt en gereflecteerd wordt van 
wat het individu in zijn/haar leven heeft 
meegemaakt

OPVATTING OVER ‘HET 
SPIRITUELE’:

Dromen en vormen van fantasie (in het 
onderbewustzijn)

Het spirituele is ‘het geestelijke’, of ook 
‘het bovenaardse’

Spirituele lagen wijzen ons de innerlijke 
weg van dood naar wedergeboorte

METHODEN: ! Spiegeling
! Bekrachtiging
! Verbeelding
! Aanvaarding

! Luisteren naar innerlijke impulsen
! Visioenen krijgen
! Intuïtie en creativiteit volgen

! In beweging komen
! Oerritmes exploreren

ROL VAN THERAPEUT: ! Erkenning van de emoties van het 
individu
! Spiegelen en bekrachtigen
! Creatie van ‘Emotional community’

! Toekijken, zonder te oordelen
! Nodigt individu uit tot concentratie
! Creëert mede een veilige ruimte

! Muziek draaien
! Uitnodiging tot beweging
! Oefeningen geven

KOPPELING MET 
SPENCER:

! Groepsdynamiek (functionalistische 
theorieën)
! Groepscohesie (theorieën van 
zelfgeneratie)
! Catharsis
! Heling en zelfontplooiing

! Groepsdynamiek (functionalistische 
theorieën)
! Groepscohesie (theorieën van 
zelfgeneratie)
! Catharsis
! Heling en zelfontplooiing
! Theorie van communitas en 
antistructuur

! Groepsdynamiek (functionalistische 
theorieën)
! Groepscohesie (theorieën van 
zelfgeneratie)
! Catharsis
! Heling en zelfontplooiing 
! Extatisch moment (theorieën van 
zelfgeneratie)
! Exploratie van grenzen (theorieën van 
grensvertoning
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helende dans(therapie)vormen
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BESLUIT

Bij wijze van zoektocht naar de ‘dieper liggende kracht van dans’, heb ik binnen dit 

tweede  hoofdstuk  drie  westerse  danstherapeutische  vormen  besproken  waarbij 

‘genezing’ van een individu wordt beoogd. Het werd me echter al snel duidelijk dat er 

voor de termen ‘heling’ of ‘genezing’ van verschillende definities wordt uitgegaan. Ook is 

de benaderingswijze verschillend naargelang de persoon die ‘nood’ heeft aan (of vraag 

heeft  naar)  genezing:  zoekt  het  individu  enkel  een staat  van emotioneel  of  spiritueel 

welbevinden, of zijn we geconfronteerd met een individu dat genezing behoeft omdat hij 

of zij als (psychisch of fysiek) ‘ziek’ wordt beschouwd binnen de samenleving?

Het voorbeeld waarin heling via dans werd verkregen in Kenia, geeft uiting aan het 

feit  dat de wijze waarop met ‘ziekte’,  ‘ziek zijn’ en ‘zieken’ wordt omgegaan, cultureel 

bepaald is. Zo wordt een Keniaanse vrouw genezen via een lang proces waarbinnen een 

behandeling vijf dagen beslaat. De ‘slechte geesten’ worden verdreven met behulp van 

een genezeres via het zingen van liederen, onder begeleiding van ratels en een drum. 

Dans brengt uiteindelijk het extatische eindpunt of ook ‘heling’ van de patiënte.

Een  persoon  met  dergelijk  (in  westerse  terminologieën)  ‘complex  ziektebeeld’ 

(bijvoorbeeld geclassificeerd onder een westerse noemer ‘depressie’), wordt vaak binnen 

de westerse samenleving aan de rand geplaatst,  gezien diens ‘anders-zijn’.  Ik zie de 

huidige opkomst van helende dansvormen in o.a. westerse psychiatrische settings als 

een positieve evolutie,  aangezien het deze mensen de kans geeft in een (vernieuwd) 

contact te komen met het eigen lichaam, en bijgevolg de wereld om zich heen.

De voorbeelden uit Hongarije en Kenia, aangereikt in dit tweede hoofdstuk, maakten 

duidelijk dat film een belangrijke bijdrage kan leveren bij de bestudering van (de helende 

kracht van) dans binnen (niet-)westerse culturen. Via dit visuele hulpmiddel kan namelijk 

worden voorbij gegaan aan de beperkingen die ontstaan wanneer dans (als non-verbaal 

gedrag) in woorden moet worden omgezet (zie ook de inleiding en het vorige hoofdstuk).

In  navolging  van bovenomschreven concepten,  dienen de methoden die ‘heling’ 

betrachten,  evenzeer contextgebonden bestudeerd en benaderd te worden.  Vanuit  dit 

bewustzijn  heb  ik  drie  dansvormen  besproken,  meer  specifiek  DMT (of 

Danstherapeutische Methoden), Authentieke Beweging (als voorbeeld van een DMT) en 

Vijf Ritmes. Een belangrijke conclusie die de bestudering van deze drie voorbeelden met 

zich meebracht, is het feit dat ze een duidelijk beeld geven van datgene er zich afspeelt – 

of zelfs een reflectie geven van dat wat er ‘mis’ is – in de westerse samenleving. Binnen 

een  zoektocht  naar  een  ‘eigenheid’,  voelen  individuen  zich  vaak  ‘verward’  door  een 

teveel aan prikkels en mogelijkheden. Dans biedt een ‘speelruimte’ – binnen de westerse 
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therapeutische setting omschreven als ‘veilige ruimte’ – waarbinnen deze individuen een 

‘eigen bewegingstaal’ kunnen scheppen. Via dans krijgt de patiënt de mogelijkheid om, in 

interactie met de therapeut, zichzelf en de omgeving te exploreren. Bewegingen die in 

het  dagelijkse  leven niet  getolereerd worden,  kunnen nu vrijuit  uitgevoerd worden.  In 

deze dansruimte wordt een mogelijkheid geboden om datgene ‘op te lossen’,  wat  de 

samenleving hen zelf niet kan bieden.

Een  belangrijk  basisprincipe  dat  binnen  de  drie  westerse  dans(therapeutische) 

vormen  telkens  terugkeert  (en  waarnaar  ook  verwezen  werd  door  Blacking  toen  hij 

onderzoek deed van Venda meisjesinitiaties), is het feit dat een verandering in beweging, 

ook een verandering in zelfbeeld met zich mee kan brengen. Naast beweging is ritme 

een belangrijk uitgangspunt, van waaruit het lichaam de beweging in gang kan zetten. 

Het individu wordt aangemoedigd uit het ‘denken’ te stappen, en naar de ‘wijsheid’ van 

het lichaam te luisteren. Ook is er binnen de therapeutische danssetting steeds sprake 

van een vorm van interactie – ofwel met meerdere individuen (Vijf Ritmes), ofwel in een 

één-op-één relatie met de therapeut (DMT), ofwel in een relatie tussen het innerlijke en 

uiterlijke zelf (binnen de Authentieke Beweging). 

Deze  drie  danstherapeutische  vormen  richten  zich  bijgevolg  niet  enkel  op  het 

individu, maar bevatten tevens een duidelijke sociale en interactieve focus. Zo komen we 

weer terecht bij het overzicht waarin Spencer de danstheorieën wist onder te verdelen 

(FIGUUR 1), reikend van individuele- tot gemeenschapsgerichte functies van dans. De drie 

besproken dansvormen vertonen een mengelmoes van elk van deze functies.

Binnen de drie dansmethoden wordt tevens de nadruk gelegd op de prikkeling van 

het  creatieve aspect van de individuele geest. In dit verband noteert ook Hanna (1979: 

268, voetnoot 10) dat creatieve dans een kans biedt om binnen het urbane leven zicht te 

krijgen op eigen gevoelens, (bijvoorbeeld om traumatische ervaringen uit het verleden te 

kunnen  verwerken)  en  vrijgesteld  te  worden  van  vaak  onderdrukkende  sociale 

verwachtingen. Eveneens wordt er binnen de therapievormen getracht een ‘identiteit’ te 

ontwikkelen door middel van visuele en kinetische zelfontdekking en aanvaarding van 

‘het  zelf’  in  de  dans.  In  interactie  met  anderen  (een  groep  of  de  therapeut)  wordt 

catharsis, vervulling, zelfdiscipline en productieve interactie ervaren. 

We botsen hier op een paradox waar ook Spencer terecht naar verwees binnen de 

‘theorieën van communitas en anti-structuur’. Aan de ene kant voelen de dansers zich 

deel  van  een  groter  geheel,  terwijl  ze  zich  aan  de  andere  kant  in  een  onnatuurlijk 

gecreëerde ruimte bevinden, waarbinnen het gevoel van veiligheid slechts van beperkte 

duur is. 
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De drie beschreven dansmethoden vertonen echter niet enkel gelijkenissen, maar 

tevens verschillen. Een belangrijk verschilpunt is het uitgangspunt van waaruit binnen de 

vormen vertrokken wordt. Zo voelen die individuen die op zoek zijn naar een staat van 

persoonlijke groei of emotioneel welzijn, zich uitgenodigd om de Vijf Ritmes te dansen – 

terwijl  deze  zelfde  personen  niet  zo  snel  naar  een  danstherapeut  zal  gaan.  De 

aangewende methoden om tot een staat van heling van het individu te komen, blijken 

tevens van elkaar te variëren binnen de verscheidene helende dansvormen.

Eveneens blijkt  er  geen consensus te bestaan over de noties die zich een weg 

baanden  doorheen  deze  scriptie  –  namelijk  de  opvattingen  betreffende  de  diepere, 

‘spirituele’ krachten schuilend in de dans, en de opvatting betreffende ‘het lichaam’. De 

Authentieke Beweging omschrijft het ‘spirituele’ aspect als het ‘bovennatuurlijk’ – te linken 

aan de ‘theorie van communitas en antistructuur’ (zie  onderverdelingen van Spencer, 

FIGUUR 1).  Met behulp van het lichaam zou een ‘taal van emoties’ blootgelegd kunnen 

worden. De danstherapie daarentegen volgt een Freudiaans pad, en linkt het ‘spirituele’ 

aan  de  dromen  en  fantasieën  die  schuilen  in  het  onderbewustzijn,  en  die  tot  het 

bewustzijn kunnen doordringen via dans. Het lichaam wordt hier aanschouwd als een 

‘spreker van de waarheid’. De ware aard van het individu kan hieruit afgelezen worden. 

Binnen de Vijf  Ritmes wordt er uitgegaan van het bestaan van ‘vijf  oerritmes’, die het 

individu terug in staat kunnen stellen om tot zijn of haar ‘innerlijke zelf’ te komen, waar 

een gevoel van heelheid kan worden ervaren. In het lichaam ligt al wat het individu in zijn 

of haar levensloop heeft meegemaakt, opgeslagen en gereflecteerd.

Niettegenstaande  dat  de  uitgangspunten,  opvattingen  en  methoden  verschillen 

vertonen, hebben de drie westerse therapeutische – evenzeer de in dit hoofdstuk kort 

besproken niet-westerse – dansvormen één gelijk doel voor ogen, namelijk: heling van 

het individu wordt met behulp van dans betracht in een sociale gecreëerde, risicoloze 

setting. 
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ALGEMEEN BESLUIT

In  de voetsporen wandelend van Hanna – die  reeds 45 jaar  geleden  aan deze 

zoektocht bezig is, ben ik binnen deze scriptie vertrokken van de vraag wat de kracht is 

van  dans.  Meer  specifiek  heb  ik  me gericht  op  twee  hoofdvragen,  namelijk  waarom 

individuen  of  groepen  van  mensen  de  kracht  van  dans  aanwenden  als  helend 

(hulp)middel, en welke de helende functie ervan is. Om een dieper liggende, spirituele 

dimensie van dans te onderzoeken, heb ik een diversiteit aan sociaal wetenschappelijke 

discoursen  en  onderzoeken  geraadpleegd  en  uiteengezet.  Bovendien  heb  ik  me 

hoofdzakelijk  op westerse voorbeelden toegespitst  waarin  dans wordt  aangewend als 

een  (mogelijk)  krachtvol  therapeutisch  (hulp)middel  ter  bevordering  van  het 

genezingsproces van een (westers) individu. Vanuit niet-westerse voorbeelden maakte ik 

een uitstap naar een transculturele context, waarin ik dans als hulpmiddel van genezing 

binnen andere culturen kon verkennen.

Van af het begin botste ik op beperkingen en klaarblijkelijke tegenstrijdigheden. Een 

eerste  contradictie  was  de  discrepantie  tussen  de  vorm  van  deze  scriptie  (namelijk 

woord)  en  de  vorm  van  het  onderwerp  ‘dans’  (namelijk  lichaamsbeweging  en  aldus 

handeling). Een tweede moeilijkheid was het geven van een definitie van ‘dans’. Hebben 

we het wel allemaal over ‘hetzelfde’? Wat is de betekenis van dans? Uiteindelijk kwam ik 

op een definitie van dans waarin de beweging van het lichaam als belangrijke intentie kan 

worden  omschreven.  De  fenomenologie  biedt  binnen  deze  context  een  goed  kader: 

daarin wordt namelijk de nadruk gelegd op zelfbepaling en lichamelijke waarneming. En 

het is vanuit die waarneming dat het bewegende individu zich bewust kan worden van de 

wereld om zich heen. De wijze waarop dit individu zich beweegt, wordt bepaald door de 

cultuur waarin hij of zij is opgegroeid. In aanvulling hiervan heb ik de nadruk gelegd op 

het feit dat dans steeds bestudeerd dient te worden vanuit diens socio-culturele context.

Om niet in een moeras van ideeën en tegenstrijdige visies weg te zinken, heb ik de 

lezer voorzien van een duidelijk omlijnd theoretisch kader, ons aangereikt door Spencer 

(1985). Hij maakt een onderverdeling betreffende dans(studies) in zeven thema’s – meer 

specifiek  (de  waarde  van  dans  als)  catharsis,  sociale  controle,  sociale  solidariteit, 

cumulatief proces, politieke expressie, rituele drama en onbekende diepe structuren. Elk 

van deze thema’s vindt zijn uitgangspunten in verscheidene sociaal wetenschappelijke 

epistemologische denkkaders. Deze thema’s en theorieën heb ik vervolgens geplaatst op 
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een spectrum waarbinnen de functies van dans tussen twee extremen reikten, namelijk 

van een sociaal tot een individueel niveau (zie FIGUUR I, p. 6). Het bleek al snel niet simpel 

om deze verdeling strikt gescheiden te houden: dans omvat dan ook zowel een sociale 

als een individuele functie. Het is afhankelijk van het niveau van waaruit er binnen de 

danstheorie naar dans(functies) wordt gekeken, dat een sociaal of een individueel aspect 

duidelijker naar de oppervlakte komt. 

Spencer  bood  een  mooi  theoretisch  kader,  waarbinnen  de  verdeling  tussen  de 

uitersten van individuele tot sociale gerichtheid van dans, gekaderd kan worden. Vanuit 

deze theorieën betreffende dans, kon ik de lezer bij het hoofdonderwerp van deze scriptie 

brengen, meer specifiek: het aanwenden van (de kracht van) dans binnen therapeutische 

settings. 

Vermits dans vaak een belangrijk onderdeel uitmaakt van een cultuur, is de studie 

ervan binnen de antropologie meer dan de moeite waard. Een belangrijk hulpmiddel om 

dans  binnen  een  samenleving  te  onderzoeken,  kan  geboden  worden  door  film, 

aangezien zo ‘de begrenzing van taal als representatie-medium kan opgeheven worden’ 

(zoals verwoord binnen de conclusie van Postma, 1997: 22).

Een blik op de drie diverse westerse dansvormen die ik bestudeerd heb, levert een 

bijdrage aan (een eerste oriëntering naar) de dieper liggende ‘spirituele’ vermogens van 

dans. Een onderlaag binnen de verscheidene westerse therapievormen is het feit  dat 

‘dans’ gebruikt  wordt  om heling  van een individu  te  verkrijgen.  Deze  vormen dienen 

echter vanuit  diens historisch perspectief gekaderd te worden. Het gaat hier over een 

cultureel fenomeen, met een focus op het herstellen van de cultuur (sociale aspect) en 

het herwinnen van de relatie met het lichaam (individuele aspect). Dans doet dienst als 

één  van  de  vormen  hiervoor  aangewend.  De  premissen  van  waaruit  binnen  de 

therapievormen  wordt  vertrokken,  geven  bijgevolg  een  weerspiegeling  van  de 

samenleving waarin ze werden ontworpen – in dit geval, die van het westen. In aanvulling 

hiervan bleken de opvatting over dat wat ‘het lichaam’ of ‘het spirituele’ vertegenwoordigt, 

te verschillen binnen de drie dansmethoden. 

Dans  impliceert  niet  alleen  fysieke  beweging,  maar  ligt  ook  aan  de  basis  van 

(emotionele en spirituele) transformaties. Daarbij speelt het toeleven naar een vorm van 

extase – zowel besproken binnen het voorbeeld van de westerse Vijf Ritmes dansvorm, 

als  binnen  Spencers  onderverdeling  in  de  ‘theorieën  van  zelfontwikkeling’  –  een 

belangrijke rol. Lichamelijke beweging creëert als het ware een emotionele verandering 

en respons. Dat alles krijgt een plaats binnen een ‘veilige’ ruimte, waarin een individu 
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vrijelijk  zijn  of  haar  emoties  kan  exploreren  en  uiten  in  de  dans.  Ook  biedt  de 

therapeutische dans een gevoel van ‘(adem)ruimte’ bij het individu. In interactie met een 

therapeut of dansdocent (de  communicatieve functie van dans), krijgt de (behandelde) 

persoon de kans om zijn of haar eigen ‘diepere essentie’ te onderzoeken, en om zonder 

oordeel datgene in beweging te zetten dat zich op dat moment aan hem of haar aandient.

De dans creëert een basis waarbinnen vanuit beweging geëxploreerd kan worden. 

Binnen een westerse wereld waarin we constant overrompeld worden door geluiden en 

veelvoudige indrukken, vinden individuen een vorm van rust binnen hun eigen, innerlijke 

ruimte. En het is niet alleen in de bewegings-, communicatieve of extatische component 

van dans,  maar  vaak in  deze  fase van stilte,  dat  heling  van het  zelf  gevonden  kan 

worden. Ik druk de hoop uit dat deze scriptie dienst kan doen als basis voor toekomstig 

antropologisch  onderzoek,  waarbinnen  de  helende  effecten  van  dans  verder  kunnen 

worden onderzocht, ook binnen crossculturele settings. En nu geef ik het woord aan de 

stilte, en hoop dat daaruit nog verdere antwoorden op de vraag naar de helende kracht 

van dans kunnen opborrelen.

‘So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing.’
(Eliot, 1943 : 28; in Adler, 1992: 90)
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EINDNOTEN
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1 Het aanreiken van een definitie heeft een tweeledig doel:  niet enkel  legt  het  de vertrekpunten van de 
schrijver bloot, tevens geeft het de lezer(es) een duidelijke omschrijving van de gebruikte termen, zodat 
misconcepties vermeden kunnen worden. Op deze wijze  draagt het  bij  aan een optimale communicatie 
tussen schrijfster en lezer(es). Williams (2004: 111-2) voorziet ons van een kritische noot betreffende ‘de rol 
van  theorie’,  en  omschrijft  een  ‘feit’  als  zijnde  ‘een  construct  dat  gecreëerd  is  aan  de  hand  van  het  
interpreteren van een gebeurtenis’. 
2 Hanna definieert beweging als: ‘the creation of an ephemeral, kinetic design in which concept (ideas about  
dance),  process  (what  leads  to  performance),  medium (the  body  instrument),  and  product  (the  dance 
performance) merge’ (1979: 24).
3 De verwijzing van Kaeppler naar het visuele aspect van dans brengt ons bij een discussie die gangbaar is 
binnen het  antropologische dansveld,  meer specifiek gericht  op het  vraagstuk van zichtbaarheid versus 
onzichtbaarheid. Zo bestudeerde Kurath de ‘Dark Dances’, een vrouwelijk medicijnritueel bij de Iroquois van 
New York en Canada waarbij de dansen enkel in het donker worden uitgevoerd (Kurath, 1964a: 13-14; in 
Hanna, 1985: 23). Bovendien impliceert het ‘zichtbaar’ zijn van bewegingen nog niet dat de betekenis ervan 
– binnen een geheel van geloofsovertuigingen, ideologieën en waarden van mensen en culturen – gevat 
kunnen worden door de observator (Williams, 2004: 7-9; Royce, 1997: 173).
4 Williams  benadrukt  de  moeilijkheden  die  het  woord  ‘dans’  vanuit  antropologisch  standpunt  met  zich 
meebrengen.  Vanuit  de  observatie  van  een  uitzonderlijke  differentiatie  van  activiteiten  enkel  al  in  de 
Amerikaanse  samenleving,  stelt  ze  dat:  ‘(…)  just  about  anything  that  cannot  be  classified  as  ordinary 
movement can be (and has been) called dancing’ (2004: 6). Zich bewust zijnde van de complexiteit van het 
gebruik van het woord ‘dans’ binnen de literatuur, onderscheidt Williams ‘dancing’ (als act) van ‘dances’ (als 
gekarakteriseerde  delen  van  een  cultureel  repertorium)  en  ‘the  dance’ (verwijzend  naar  alle  dansen 
onafhankelijk van de locaties).
5 Antropobiologie is een wetenschappelijke stroming die zich focust op de mens als  biologisch organisme, 
het gedrag van primaten en de menselijke evolutie.
6 Williams (2004: 113) is uitermate kritisch tegenover Kurath’s beweringen waarbinnen ze gebruik maakt van 
de vage  notie  ‘nood’.  Het  feit  dat  Kurath  zich  niet  bewust  was van  de  onwetenschappelijkheid  van  de 
functionalistische verklaringen waarop ze zich baseerde, ‘not only vitiates her case for ‘dance ethnology’ but  
calls  the  whole  enterprise  of  studying  dances  into  question  in  the  wider  anthropological  community’.  
Bovendien had ze weinig formele antropologische training gekend. Williams onderkent echter niet dat Kurath 
een  belangrijke  bron  van  inspiratie  betekende  voor  velen  die  haar  volgden,  waaronder  ikzelf  tevens 
gerekend kan worden.
7 Meer informatie over Franziska Boas vindt u in Deel II van deze scriptie.
8 Haar analyse helpt begrijpen waarom dans gebruikt wordt voor transcendentaal gedrag in religieuze en 
seculiere  werelden,  waarom  het  een  component  is  van  sociopolitieke  manipulaties,  en  waarom  het 
mogelijkheid bezit voor individuele en groepstherapie – waarover in het volgende hoofdstuk meer. Echter, 
Williams bekritiseerde Hanna’s werkwijze, als zou ze de (implicaties van de) theoretische paradigma’s die ze 
gebruikt voor haar verklaringsdoeleinden, niet erkennen.
9 Hanna wijst erop dat binnen die westerse landen waarin verbale wijzen van expressie dominant aanwezig 
zijn, een huidige trend is ontstaan waarin niet-verbale uitingen meer en meer in de kijker komen te staan. Dit 
kan deels verklaard worden als wijze van een ‘contrabeweging’ ten gevolge van (ontgoochelingen in) een 
‘onpersoonlijke’ samenleving (cf. Theeman, 1973; in: Hanna, 1977: 229).
10 Sociaal antropologen hebben bijdrage geleverd aan de analyse van het lichaam als een methode van 
‘classificatie’.  Het  menselijke  lichaam  komt  vaak  voor  in  metaforen  voor  sociale  en  politieke  relaties 
doorheen  de  menselijke  geschiedenis.  Verschillende  delen  van  het  lichaam representeerden  historisch 
verschillende lichamelijke functies. 
11 Zo worden ‘ballroom’ dansen en klassiek ballet geproduceerd door verschillen binnen  concepten in het 
discours  van dansen.  Echter,  de betekenis en significantie van dansen – als een set  van praktijken en 
uitvoeringen – kunnen slechts gevat worden als we de belichaming in beweging begrijpen. Bijgevolg is er 
een verschil aan te geven tussen choreografie als een tekst en de acties van het lichaam in beweging.
12 Een waaier aan artikelen die ageren tegen binaire constructen als mannelijk/vrouwelijk, natuur/cultuur en 
body/mind, vinden we in het boek ‘Feminist theory and the body: A reader’, geredigeerd door Janet Price en 
Margarit Shildrick (1999). 
13 Zo benadrukt Bourdieu binnen zijn boek  ‘Masculine Domination’ (2001) dat mannelijke overheersing zo 
diep geworteld zit binnen het westers collectief onderbewustzijn, dat het moeilijk wordt het te zien, laat staan 
(wetenschappelijk) te bestuderen. Bourdieu spreekt hier van een ‘andocentric view’, waarin symbolen van de 
natuur worden aangewend om een mannelijke dominante rol te legitimeren.
14 De vier grootste notatie systemen zijn: Laban’s notatie en ‘effort shape’, Benesh en Noa-Eshkol (Hanna, 
1987 [1979]: 85).
15 In dit baanbrekende boek benadrukken ondermeer John Blacking, Sue Jennings, Adrienne L. Kaeppler, en 
Alfred Gell  vanuit  een variatie aan culturele voorbeelden dat dans steeds tegen de achtergrond van de 
culturele en sociale context waarin het is ingebed, bestudeerd dient te worden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_evolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie


16 Zie eveneens de beschrijving van deze schaalverdeling in de inleiding.
17 Ik ben me ervan bewust dat het verder onderbouwen van deze gedachtegang me veel te ver zou voeren 
binnen deze scriptie. De lezer kan o.a. in Hanna’s studie meer informatie vinden betreffende de huidige 
evolutie binnen de urbane samenlevingen, en de impact hiervan op dans.
18 Reed  (1998:  516)  verwijst  naar  Hanna’s  crosscultureel  onderzoek  (1988)  betreffende  mannelijke  en 
vrouwelijke dansen, maar benadrukt de weinige studies die zich specifiek richten op het debat binnen de 
dansantropologie betreffende gender en seksualiteit. Zo worden culturele ideologieën van gender verschillen 
gereproduceerd  via  dans.  Daly  (2003:  111-19)  beschrijft  dat  het  ‘bewegingsvocabulaire’,  kleding, 
lichaamsbeeld,  training  en  technieken  zoals  deze  aangeleerd  worden  in  klassiek  ballet,  hun  oorsprong 
vinden in natuurlijke gender verschillen (in Reed, 1998: 516). Deze interessante topic kan helaas niet verder 
uiteengezet  worden,  mits  het  ons  zou  verwijderen  van  het  onderwerp  van  deze  scriptie.  Wel  krijgen 
geïnteresseerde lezers een mooi overzicht in het boek ‘Meaning in Motion: New Cultural Studies of Dance’ 
(2003), samengebundeld en bewerkt door Jane C. Desmond.
19 Niettegenstaande  de  term  ‘patiënt’  door  heel  wat  danstherapeuten  gebruikt  wordt,  verkies  ik  bij  de 
verwijzing  naar  de  persoon  die  de  vorm van  dans(therapie)  ervaart,  mildere  termen zoals  ‘deelnemer’, 
‘participant’, ‘betrokkene’ of simpelweg ‘individu’.
20 De therapievormen waarop ik me zal richten vertrekken allen van (de westerse notie) ‘individu’. Het is 
echter  belangrijk  in  aanschouwing  te  nemen dat  niet  elke  cultuur  een soortgelijke  visie  betreffende  de 
(menselijke)  ‘identiteit’  als  zijnde  ‘één  geheel’  deelt.  Zo  omschrijft  Lamb  (2000:  31)  de 
persoonlijkheidservaring  bij  een  rurale  gemeenschap in  West-Bengal  (India)  –  in  tegenstelling  tot  onze 
westerse, (duidelijk) ‘gesloten’ individuele karakter – als eerder ‘open’, ‘samengesteld’ en ‘deelbaar’ (of ook 
‘dividu’).
21 De vormen van klinische danstherapie die binnen dit onderdeel besproken zullen worden, kunnen tevens 
onder psychoanalyse gerekend worden.
22 Ook hier worden we geconfronteerd met een tweedeling, die uiteraard weer aan te vechten valt, maar bij 
wijze van theorie een kader geeft van de wijze van waaruit de studie van dans benaderd kan worden. Zie 
ook voetnoot 3 betreffende de gedachtewisseling naar het al dan niet ‘zichtbaar’ zijn van dansen.
23 Evenals  de  blootstelling  aan  andere  culturen  leidt  tot  het  in  vraag  stellen  van  eigen  culturele 
vooronderstellingen – zoals door vele antropologen werd aangekaart, verruimt het zien en (mee)dansen van 
andere vormen van dans onze eigen ervaring en kennisrayons. 
24 Psychoanalyse impliceert ‘een psychologische en verbale methode waarbij ‘lichaam en geest’ tezelfdertijd  
geheeld worden’ (Schott-Billman, 1992: 106), met als doel  ‘conflicten en weerstanden die  onbewust zijn,  
naar een bewust niveau brengen’ (Levi-Strauss, 1963). Blacking (1985: 66) wijst ons echter op het feit dat 
deze westerse notie van onderbewustzijn, aangewend bij het bieden van verklaringen binnen onze cultuur, 
niet klakkeloos toe te passen zijn op andere culturen.
25 Schoop bekritiseert de wijze waarop er binnen de westerse samenleving wordt omgegaan met mensen die 
de wereld vanuit een ‘andere realiteit’ ervaren. Zij worden aan de rand gezet, uitgaande van de gedachte 
‘dat ze zich maar moeten aanpassen aan onze wereld’. Eveneens uit ze kritiek op de degraderende term 
‘patiënt’, maar maakt wel gebruik van deze term binnen haar omschrijvingen.
26 Deze visie waarin de schizofrene patiënt door Schoop niet als ‘één geheel’ gezien wordt, valt te linken aan 
de Indiase visie betreffende ‘open’ personen versus westerse ‘gesloten’ individuen – zie voetnoot 19. Sinds 
de jaren 1960 groeide – tezamen met de interesse naar dans en het lichaam binnen het antropologische 
onderzoeksgebied – het bewustzijn dat  de  wijze waarop er in het  westen naar ‘het  zelf’ als ondeelbaar 
geheel werd gekeken, niet crosscultureel geldig bleek te zijn. 
27 Rosaldo (1984: 137-154) was pionier in het aankaarten van de culturele aspecten van emoties – van grote 
waarde  binnen  het  sociale  wetenschappelijke  jargon  omdat  ze  de  knappe  koppen  erop  attent  maakte 
emoties te implementeren binnen het studieveld. Het verschijnen van een ‘interpretatief’ concept van ‘cultuur’ 
maakte  ruimte voor  een besef  dat  ‘gevoel  altijd  wordt  vormgegeven door gedachten en dat  gedachten  
steeds beladen zijn door emotionele betekenis’ (Rosaldo, 1984: 143).
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