
choreografieën cre-
eerde, zoals Pro-

méthée ( 1929), Alex-
andre le Grand 

(1937), L'oiseau de 
Feu (1954) enz. ; 

schreef ook pedago-
gische werken waar-
onder een Traité de 
Danse en een Traité 

de Chorégraphie. 

Martha Graham 
(1894) Amerikaanse 
danseres en choreo-
grafe ; leerlinge van 

de Denishawn 
school ; stichtte een 
eigen school (1927) 

en een groep (1929); 
werkte een eigen 

techniek uit en cre-
eerde meer dan 100 

choreografieën; is 
sinds 1930 een van 

de invloedrijkste lei-
ders van de moder-

ne dansbeweging, 
ook op pedagogisch 

gebied. 

Serge Diaghilev 
(1872-1929) de on-
overtroffen organi-
sator van 'Les Bal-

Iets Russes' ; hij 
bracht deze Peter-

burgse groep in 
1908 naar de Parijse 

Opera waar zij een 
vast bestanddeel van 

het programma 
werd. Met choreo-
grafen als Fokine, 
Massine en Balan-

chine, met sterdan-
sers als Anna Pav-

lova en Waslaw 
Nijinski, met com-

ponisten als 
Stravinsky, met stuk 

voor stuk klassiek 
geworden werken 

zoals Les Sylphides, 
Le Spectre de la 

Rose, Petrouchka, 
Le Sacre du Prin-

temps, Appolon Mu-
sagète enz., hebben 

deze 'Ballets Russes' 
een nog steeds niet 
uitgewiste stempel 

op de westerse 
balletgeschiedenis 

gedrukt. 

den natuurlijk, nl. de oorlog." 
L.D.: "Maar in Londen zijn er nu 

nog Laban-centra, waar men steeds 
verder gaat met de uitwerking van het 
systeem, nü, na zoveel jaren dat de 
man al dood is: dat bewijst toch iets. 
Toen ik veel later, in dejaren50, Jooss 
in Duitsland opnieuw ontmoette, zei 
hij: ik wist niet dat dat en dat er ook 
nog in zat. Zo rijk is dat systeem." 

J .B.: "Toch denk ik dat de Cen-
traaleuropese School één grote fout 
heeft gemaakt. Indien zij gedaan 
hadden wat Graham heeft gedaan zou 
die school een veel grotere zegkracht 
gekregen hebben. Martha Graham 
heeft geprobeerd een eigen systeem in 
zijn totaliteit te ontwikkelen mét 
tegelijkertijd een academische vor-
ming. Wij, hier bij ons, zijn de 
academische vorming pas achteraf 
weer gaan ontdekken. We hebben 
eerst alles buitengesmeten: de tutu's, 
de chaussons én de techniek. Maar 
tutu's en chaussons: dat is het klassie-
ke ballet toch niet! Maar wel dat 
klassieke repertorium van danspassen 
en houdingen, gebaseerd op de struc-
tuur voor — zijwaarts — achter. Daar 
gaat het om. Het ballet LeBosquet b.v. 
een werk van Hans Züllig, danser bij 
Jooss, gaf ons al een totaal andere kijk 
op de choreografie dan De Groene 
Tafel Ook bij hem was er een evolutie 
naar meer klassieke techniek. Ik wil 
hier geen pleidooi houden pro tech-
niek, maar ik ben er wel van over-
tuigd, dat je zonder die techniek geen 
grote danskunst kunt maken." 

L.D.: "Als je spreekt van een fout 
van de Centraaleuropese School, dan 
vergeet je de geschiedenis. Je schakelt 
de geschiedenis uit. Toen ik Laban 
leerde kennen — en dat zal ik nooit 
vergeten— vroeg ik hem: hoe komt 
het dat u die schitterende matière van u 
alleen 'aan deze kant' gebruikt, dat 
men noch in Frankrijk, noch bij ons in 

België van het bestaaTi ervan afweet? 
En weetje wat hij geantwoord heeft? 
— en dat is wat je vergeet— : Maar wij 
hebben de oorlog verloren! In de 
jaren 18, 19, 20 was er een volledige 
anti-Duitse campagne; al wat Duits 
was, kwam niet door. En Martha 
Graham is toch ook maar na WO II 
overgewaaid. Niet de Centraaleuro-
pese School heeft een fout begaan ; het 
is de geschiedenis die de zaken geremd 
heeft." 

J.B.: " D e grote winst van Jooss, 
Laban en Graham is dat ze de 
gevestigde gezelschappen uit hun 
slaap hebben gehaald. Nu wordt daar, 
waar voorheen alleen zwanen en prin-
sen rondzweefden in feite het meest 
moderne werk gedanst; daar wordt 
nu de avant-garde geproduceerd door 
kanjers van choreografen— kijk naar 
Kylian, Butler en Christopher Bruce, 
die ook in het Ballet van Vlaanderen 
kwamen werken— door mensen die 
hun stiel kennen, terwijl nu vele 
postmoderne dansers herhalen wat 
velen tussen 30 en 40 deden. Het zijn 
opnieuw mensen die het vak an sich 
niet bezitten en toch iets willen uit-
drukken. En dat mogen zij gerust 
doen als ze daar behoefte aan hebben, 
maar voor mij is danskunst iets totaal 
anders, nl. mensen die hun vak geleerd 
hebben en de behoefte hebben om dat 
artistiek en technisch te tonen." 

J.B.: "Voor mij blijven Graham en 
Laban, de twee mensen van deze 
eeuw." 

L.D.: "Laban: c'est infini." 

Eigenheid en 
universaliteit 

L.D.: "Ik heb altijd geloofd in het 
picturale van de uitdrukkingsmoge-
lijkheden van de Vlaming; daar ligt 
een stuk van zijn eigenheid. Jullie, in 

Rudolf von Laban bij Lea Daan, 1938 -
Foto L. Segers 

het Ballet van Vlaanderen, hebben de 
neiging internationaal te zijn; jullie 
gaan overal naartoe. Maar internatio-
naal is voor mij niet hetzelfde als 
universeel. Universeel betekent juist: 
vertrekken van je eigen natuur." 

J .B.: "Wat dat picturale van de 
Vlaming betreft, ben ik het met je 
eens. We hebben onze beste prestaties 
geleverd in werken met een picturaal 
karakter, zoals The Rake's Progress, 
Ein-Dor, Black Angels, Af ter Eden...'" 

L. D. : "Maar we hebben vreemde 
invloeden gehad en ik geef toe dat we 
zonder traditie begonnen zijn. Wij 
hebben b.v. geen volkscultuur; wij 
doen aan folklore. We missen de 
waarachtige volkskunst zoals de Rus-
sen die hebben en de Bulgaren en heel 
Centraal-Europa en Zuid-Europa. We 
hebben wel wat stokken- en eierdan-
sen ; maar dat is alles te kort, te klein." 

J .B. : "We zijn inderdaad de Lage 
Landen bij de Zee; 't was hier altijd 

Hans Züllig 
(1914) danser, cho-

reograaf, leerling 
van Joos s ; danste in 

diens groep; later 
solist in het Sadler's 
Wells Ballet; keerde 

daarna naar Jooss 
terug; werd in 1969 

directeur van het 
dansdepartement 

van de Folkwang-
school ; als choreo-
graaf o.m. Le Bos-

quet (1945). 

Bewegingskoor, Studio van het Nationaal Toneel, v. I. n. r. Ward de Ravet, Kitty van de Poel, Dora van der Groen, 
Roger Coorens, Tone Brulin en Bert Struys 
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