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‘How can we today study an art which flourished so many centuries ago – an 

evanescent, intangible art, which with its creators has long since passed from the 

earth?’
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 L.B. Lawler, The dance in Ancient Greece (London1964) 14. 
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Voorwoord 

Negen meisjes – of waren het nimfen – bevonden zich op een berg ergens in Griekenland. Ze 

dansten, zongen en speelden met elkaar. Samen waren ze de muzen, elk apart had haar 

eigen bijzondere kwaliteit. Eenieder die ze welgezind waren voorzagen ze van inspiratie. 

Melpomene, Erato en Terpsichore gingen hand in hand. Melpomene was de muze die 

tragediedichters inspireerde, Erato was de muze van het lied en Terpsichore inspireerde de 

mannen die in het koor dansten. Zij was de muze van de koordans, of van de ‘bokkendans’. 

Ook Euterpe met haar fluit was niet ver uit hun buurt. 

 Hoewel de dans van deze negen zussen zich in lang vervlogen tijden afspeelde, 

kunnen ze ook nu nog vele mensen inspireren. 

 

‘Vertel mij muze, over de dans…’ 
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I  Prologos 

1 Inleiding 

Dans is van alle tijden en van de hele wereld. Er is geen samenleving te bedenken die niet 

bekend is met het fenomeen ‘dans’. Overal wordt gedanst, hetzij in een rituele context of als 

ontspanning en/of vermaak. Tegenwoordig is dansen zelfs ‘hip’. Door televisieprogramma’s 

als ‘So you think you can dance?’
2
 is het stoffige imago van dans volledig verdwenen en zijn 

er steeds meer jongeren die zich opgeven bij balletscholen om nieuwe stijlen als ‘lyrical 

hiphop’ – waarbij de bewegingen letterlijk de tekst van de muziek volgen – te leren. Dat dit 

echter geen nieuw fenomeen is zal in dit onderzoek blijken, want al in de Oudheid was er 

een variant van deze dansvorm te vinden.  

 Waar mensen leven wordt gedanst, zo ook in de Griekse Oudheid. Men kon het 

vinden in de rituelen, maar men kon ook van dans genieten in het theater. Daar waren 

acteren, zang en dans met elkaar versmolten in de mousike. Een tragedie, komedie of 

satyrspel was niet compleet zonder dat het werd begeleid door zang en dans.  

Dat dans in de Oudheid ook nu nog fascineert blijkt uit de vele wetenschappers die 

zich hebben gebogen over verschillende aspecten van antieke dans.
3
 Toch is er nog een 

grote lacune: er is geen enkele reconstructie van hoe die dans eruit gezien kan hebben, die 

door een grote groep onderzoekers als waar wordt geaccepteerd. Er wordt door de meeste 

wetenschappers aangenomen dat het niet mogelijk is om de passen en bewegingen van de 

antieke dans te reconstrueren en de wetenschappers die wel beweren dat ze een 

reconstructie hebben gemaakt worden doorgaans niet serieus genomen.
4
 Aan de andere 

kant zijn er dansers zoals Isadora Duncan en Dora Stratou die erom bekend staan dat zij de 

antieke dans hebben doen herleven. 

Ieder gebruikt zijn eigen methode, de dansers maken vooral gebruik van iconografie 

en de meeste wetenschappers voornamelijk van de geschreven bronnen. De methode die 

wordt gebruikt om antieke dans te reconstrueren lijkt echter van groot belang voor het 

                                                 
2
  Een dansvariant van de op vele verschillende manieren uitgezonden talentenjachtprogramma’s waarin door 

jonge mensen op (meestal) spectaculaire wijze wordt gedanst. Het programma wordt in twaalf verschillende 

landen uitgezonden. 
3
 Bjivoorbeeld: A.P. David, The dance of the muses. Choral theory and Ancient Greek poetics (Oxford 2006); 

Lawler, L.B., The dance in Ancient Greece (London1964); F.G. Naerebout, Attractive performances: Ancient 

Greek dance. Three preliminary studies (Amsterdam 1997). 
4
 Een voorbeeld van een wetenschapper die vindt dat er niet veel concreets over de bewegingen van Antieke 

dans te zeggen is, is: F.G. Naerebout.  Voorbeeld van een wetenschapper die vindt dat er wel wat te zeggen is 

over de bewegingen van Antieke dans is: A.P. David. 
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slagen van de reconstructie. Wetenschappers en dansers hebben zich blindgestaard op de 

dans op zich en zijn vergeten dat de omgeving van de dans in de breedste zin van het woord, 

alles bepalend kan zijn. In dit onderzoek zal er dan ook een nieuwe methode worden 

voorgesteld en getoetst, waarbij de dans bestudeerd wordt vanuit de omgeving van de dans. 

Dus niet: hoe bewogen de dansers, maar juist wie bewogen er en waar deden ze dat, en wat 

verandert dat aan hoe de dans eruit gezien heeft.  Hierbij zal met speciale belangstelling 

worden gekeken naar het koor van de tragedie in het Atheens theater van de vijfde eeuw 

voor Christus.
5
 

De keuze voor het Atheens theater ligt voor de hand: om meer te weten te komen 

over theater in de oudheid, is het zinvol naar de plek te gaan waar het allemaal is begonnen, 

namelijk Athene. De vijfde eeuw is de bloeiperiode van het theater waarin de drie grote 

tragediedichters (Aischylos, Sofokles en Euripides) in Athene leefden en theaterstukken 

produceerden, waardoor het logischerwijs de meest interessante periode is voor dit 

onderzoek. De keuze voor het koor is genomen omdat kan worden aangenomen dat een 

beweging die in een groep wordt gemaakt gemakkelijker te reconstrueren is dan een 

beweging die door een individu (de acteur) is gemaakt. In een koor is er immers rekening te 

houden met mensen om je heen, die allemaal hetzelfde personage - of meestal een groep 

als ‘dorpelingen’ - karakteriseren. Het is daarbij aannemelijk dat het koor veelal tegelijkertijd 

dezelfde bewegingen maakte. Een acteur hoeft met niemand rekening te houden, ook niet 

met de andere acteurs, omdat hij zijn eigen personage is en daarom veel vrijer is in zijn 

manier van bewegen. Hij kan over het hele toneel bewegen, zonder bang te hoeven zijn dat 

hij iemand op zijn tenen trapt of iemand anderszins in de weg zit.  

Deze keuzes zijn op dit moment slechts gemaakt om een duidelijk kader te verkrijgen 

voor dit onderzoek. Mocht er blijken dat er wel degelijk iets over de bewegingen te zeggen 

valt – meer dan tot nu toe werd gedaan – dan is het wellicht mogelijk om ook de komedie en 

individuele acteurs te bestuderen. 

 

Dit onderzoek lijkt zonder het gebruik van verschillende bronnen niet mogelijk. Omdat dit 

onderwerp niet alleen de wetenschap aangaat is het belangrijk dat er niet alleen met behulp 

van wetenschappelijke literatuur naar gekeken wordt. Ook de dansers zijn voor dit 

                                                 
5
 Alle hierna genoemde jaartallen zijn voor Christus, tenzij aangegeven dat het na Christus moet zijn of het uit 

de context duidelijk is dat het om een jaartal na Christus gaat. 
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onderzoek van groot belang. Isadora Duncan staat er om bekend dat zij zich wilde losmaken 

van het vaste stramien van het klassiek ballet, dat ze onnatuurlijk vond. Duncan wilde haar 

bewegingen zo natuurlijk mogelijk laten zijn.
6
 Ze wilde terug naar de basis van de beweging 

en vond die mede door bestudering van antieke vaasschilderingen. In haar tijd (1878-1929) 

werd daadwerkelijk aangenomen dat ze danste zoals er in de Oudheid werd gedanst. Het is 

daarom interessant om te proberen te achterhalen waar zij zich op baseerde en wat haar 

motivatie is geweest om bepaalde keuzes te maken. Hetzelfde geldt voor Dora Stratou 

(1903–1988). Zij is een Griekse volksdanseres die onder andere bekend staat omdat zij 

dansen toonde die al in de Oudheid werden gedanst. In de Griekse volksdanswereld is zij een 

begrip en mag daarom in dit onderzoek niet vergeten worden. 

 Door menige hedendaagse Griek wordt beweerd dat er een link zou zijn tussen de 

antieke Griekse dans en de hedendaagse Griekse volksdans, door de formatie waarin 

gedanst wordt en niet in de laatste plaats door de authenticiteit die het begrip ‘volksdans’ 

van zichzelf al lijkt te hebben. Het is zeker dat veel van de dansen die bij het volksdansen 

worden gebruikt, oud zijn, maar hoe oud dat is, lijkt moeilijk te bepalen. Hoewel er 

volksdansers zijn, zoals Dora Stratou, die beweren dat er heden nog antieke dansen gedanst 

worden, zal daar hier niet vanuit gegaan worden. Het is moeilijk om een continuïteit vast te 

stellen tussen twee zo verschillende periodes: de vierde eeuw voor Christus en de 

eenentwintigste eeuw na Christus. De kans is groot dat de Griekse volksdans is beïnvloed 

door andere culturen, waardoor het mogelijk is dat er ‘buitenlandse’ elementen in de 

‘authentieke’ Griekse dans verweven zitten op dusdanige wijze dat ze niet meer te herleiden 

zijn. Daarbij is het belangrijk om zo objectief mogelijk te blijven bij het onderzoek naar 

antieke dans. Aangezien hier een volksdanseres besproken wordt die inderdaad beweert dat 

zij antieke dansen danste, is het beter om haar onbevooroordeeld te bestuderen om er 

proberen achter te komen wat haar bronnen zijn en waarom zij  dat meent te kunnen 

beweren. Op het moment dat je je bezighoudt met de vraag hoe de volksdansen er nu 

uitzien in vergelijking met vierentwintig eeuwen geleden, geef je haar onbedoeld gelijk. 

Beter is het zo objectief mogelijk naar haar bevindingen te kijken.
7
 Meer hierover in de 

paragraaf over Dora Stratou. 

                                                 
6
 Peter Kurth, Isadora. A sensational life (Londen 2003) 26. 

7
 Daarnaast vind ik het belangrijk om me verre te houden van comparatiefonderzoek omdat dat mijns inziens 

alleen goed kan gaan als je van beide perioden evenveel afweet en dat is bij mij – en bij de meeste 

onderzoekers die gebruik maken van dergelijke onderzoeksmethoden - niet het geval. 
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Natuurlijk zijn er nog de antieke bronnen die een groot deel van dit onderzoek zullen 

innemen. Het is niet alleen belangrijk om te onderzoeken hoe we nu tegen antieke dans 

aankijken, maar het is minstens zo belangrijk, misschien wel belangrijker, om te achterhalen 

hoe men in de genoemde periode tegen dans aankeek en wat erover geschreven is. Daarbij 

mogen visuele, iconografische bronnen als vaasschilderingen niet vergeten worden.  

 

Dit onderzoek zal uiteenvallen in drie delen: na het eerste inleidende deel, waarin onder 

andere een methode wordt voorgesteld waarmee het wellicht mogelijk is om iets te weten 

te komen van hoe de dansbewegingen eruit zagen, volgt het tweede deel waarin deze 

methode wordt gebruikt bij de bestudering van antieke bronnen en moderne 

wetenschappers. Daarna zal in een derde deel de bevindingen van de eerste twee delen 

worden getoetst aan de dansers Isadora Duncan en Dora Stratou, die, hoewel ze dansten in 

totaal verschillende stijlen, met elkaar gemeen hebben dat ze zelf (of anderen) beweerden 

antieke dansen te dansen. Voordat hiermee kan worden begonnen is het echter belangrijk 

om nu eerst duidelijk te maken wat er met het begrip ‘dans’ wordt bedoeld en welke kennis 

van het Grieks theater nodig is om dit onderzoek goed te kunnen begrijpen.  

 

2 De basis
8
 

Bij het lezen van een onderzoek is een zekere achtergrondkennis nodig om de onderzoeker 

goed te kunnen begrijpen. Omdat dit een onderzoek over een onderdeel (dans) van een 

groter geheel (theater) betreft, is het goed om eerst een overzicht te geven van theater 

alvorens we met dans door kunnen gaan. Tevens is het belangrijk om vast te stellen welke 

verschillen er zijn in de perceptie van dans zoals het toen was en nu is. 

In de eerste paragraaf wordt het Griekse theater behandeld. Er zal kort wat 

achtergrondinformatie worden gegeven, waarbij onder andere wordt ingegaan op het 

ontstaan van het theater. Daarna zullen we stilstaan bij de belangrijkste schrijvers en zal kort 

de architectuur van het theater worden besproken. 

 De tweede paragraaf zal ingaan op het begrip ‘dans’. Hier zal zowel bij het moderne 

begrip ‘dans’ worden stilgestaan, als bij het antieke begrip choreia, waarna een vergelijking 

                                                 
8
 Dit hoofdstuk is niet geschreven met de pretentie een volledig overzicht van alle aspecten van het theater te 

zijn, maar geeft slechts weer wat er voor dit onderzoek belangrijk is te weten. 
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zal worden gemaakt. Dit om te voorkomen dat er moderne ideeën op een niet-moderne 

periode worden geprojecteerd. 

 

2.1 Het Griekse Theater 

Achtergrond 

Het Griekse theater heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt. De vroegst overgeleverde 

tragedie is uit 472 en de laatste uit 405
9
. De komedie heeft zich in een nog kortere tijd 

ontwikkelt.
10 

Deze snelle ontwikkeling van beide theatervarianten werd veroorzaakt door 

het belang dat aan theater werd gegeven en de goede ontvangst en populariteit van het 

nieuwe fenomeen.
11

 Theater komt voort uit dithyramben, zoals Aristoteles vertelt in zijn 

Poetica (Aristot. Poet. 1449a 10-11). Dithyramben zijn hymnen ter ere van Dionysos, die 

door een koor van vijftig mannen werden gezongen. Het koor werd begeleid door een aulos, 

een houten fluit, en zong en danste terwijl het hymnen reciteerde.
 12

  De eerste dithyramben 

werden al in de zevende eeuw gemaakt en door heel Griekenland opgevoerd. De schrijver 

Thespis (zesde eeuw) schreef voor zijn dithyramben naast de tekst van het koor een tekst die 

maar door één persoon werd gesproken en die zich daarbij losmaakte van het koor. 

Daarmee was de geboorte van de tragedie een feit.
13

 Om deze reden wordt Thespis als de 

schepper van het theater gezien. 

Twee keer per jaar vonden er grote theatervoorstellingen plaats, in januari tijdens de 

Lenaia en in maart tijdens de Grote Dionysia. Beide festivals zijn verbonden met de god 

Dionysos. Alle theaterstukken waren opgedragen aan Dionysos en beeldden veelal bekende 

mythologische verhalen uit.
14

 De Lenaia was een kleiner festival dan de Dionysia, maar 

bestond al eerder. Aanvankelijk was het waarschijnlijk vooral een komediefestival en werd 

de Dionysia hoger gewaardeerd, waardoor de grote tragedieschrijvers zoveel mogelijk 

                                                 
9
 Vroegste tragedie: De Perzen van Aischylos, laatste tragedie: De Bacchanten van Euripides. 

10
 De ontwikkeling van komedie zal, gezien de opzet van dit onderzoek, niet nader besproken worden. 

11
 Theater werd al snel heel populair en druk bezocht door de inwoners van de polis. J.R. Green, Theatre in 

Ancient Greek society (London 1994) 5. Het was een feest voor de gehele gemeenschap en dus niet uitsluitend 

een aangelegenheid voor de intellectuele elite. Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang. Over Griekse tragedies 

(Amsterdam 1997) 17. 
12

 Voor meer informatie over de aulos en over muziek in het algemeen: J.G. Landels, Music in Ancient Greece 

and Rome (Londen en New York 1991); en P. Murray en P. Wilson eds., Music and the muses. The culture of 

‘Mousike’ in the Classical Athenian city (Oxford 2004). 
13

 Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 9. 
14

 Een enkele keer ging het om een geschiedkundig verhaal, zoals De Perzen van Aischylos, dat weliswaar vanuit 

het oogpunt van de Perzen geschreven is, maar vertelt over de grote overwinning die de Atheners op de Perzen 

behaalden. Op deze manier had dit stuk een propagandistische functie voor de polis. 
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vermeden op de Lenaia op te treden.
15

 Dat de Dionysia hoger in aanzien stond, is ook te 

merken aan het feit dat er veel buitenlandse gasten op af kwamen, waar ze bij de Lenaia 

wegbleven.
16

 

Tijdens de Lenaia werden vijf verschillende komedies opgevoerd, van vijf 

verschillende auteurs. Tevens schreven twee tragedieschrijvers elk twee stukken voor dit 

festival. Tijdens de Dionysia werden aanvankelijk alleen tragedies opgevoerd. Het festival 

duurde drie dagen. Op elke dag werden er drie tragedies van de hand van dezelfde schrijver 

opgevoerd. Deze trilogie werd afgesloten door een satyrspel, eveneens van dezelfde auteur. 

Beide festivals hadden de vorm van een wedstrijd, waardoor de stukken die werden 

opgevoerd, nieuw en speciaal voor de gelegenheid geschreven waren. Reeds opgevoerde 

stukken werden in principe niet herhaald.
17

 

Tragedies waren inhoudelijk zware stukken die handelden over het lijden van de 

mens. Dit lijden werd sterk uitvergroot; het ging over situaties die bij de meeste mensen 

nooit zouden voorkomen.
18

 Komedies zijn te vergelijken met de moderne klucht. Ze waren 

bedoeld om het publiek aan het lachen te maken en leverden vaak – op een komische wijze 

– kritiek op personen en/of instellingen.
19

 Over satyrspelen is het minst bekend, mede 

doordat er maar één volledig is overgeleverd: De cyclopen van Euripides. Een satyrspel was 

semikomisch bedoeld en het ging meestal om parodieën op algemeen geaccepteerde versies 

van mythen.
20

 Het is mogelijk dat de satyrspelen voortgingen op het onderwerp van de 

                                                 
15

 H. Altena in de inleiding van zijn vertaling van Aeschylus’ Perzen (vert.; Baarn 1994) 9. Daar er tijdens de 

Dionysia de meeste tragedies opgevoerd werden, zal er in dit onderzoek voornamelijk over dit festival 

gesproken worden. 
16

 M. Kaimio, ‘The citizenship of the theatre-makers in Athens’, Würzburger Jahrbücher für die 

Altertumswissenschaft 23 (1999) 47. Dit kan volgens Kaimio echter ook te maken hebben met de tijd van het 

jaar. De Lenaia werd in hartje winter gehouden, als de zee te ruw was om te kunnen reizen. Hoewel dit zeker in 

ogenschouw genomen moet worden is het echter aannemelijk dat niet alle gasten over zee reisden, maar dat 

er ook een aantal over land kwam. Daardoor hadden ook bij de Lenaia buitenlandse gasten aanwezig geweest 

kunnen zijn, maar dit is niet het geval. Hierdoor was de Lenaia een meer exclusief Atheense aangelegenheid. 

Kaimio doet het echter voorkomen alsof de Lenaia, mede door de praktische reden van bereikbaarheid een 

exclusief Atheens festival was, waar er toch niet vergeten mag worden dat de Dionysia, met de grote, bekende 

schrijvers, aantrekkelijker moet zijn geweest om voor te reizen dan voor de Lenaia die minder spectaculair was. 
17

 Toen Aischylos was gestorven werd er door de volksvergadering besloten dat zijn stukken uit eerbetoon 

opnieuw opgevoerd mochten worden. Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 18. 
18

 Bijvoorbeeld Oedipous Tyrannos van Sofokles. Hierin vermoordt Oedipous zijn vader en slaapt hij met zijn 

moeder, zonder dat hij zich daar bewust van is. Als hij erachter komt steekt hij zijn eigen ogen uit. 
19

 Bijvoorbeeld De wolken van Aristofanes, waarin Socrates als een wereldvreemde geleerde belachelijk wordt 

gemaakt. 
20

 Green, Theatre 39. Aangezien ook tragedies handelden over mythologie, is het wellicht mogelijk om een 

satyrspel een parodie op de tragedie te noemen, wat een interessante situatie geeft als het satyrspel aansluit 

op de voorafgaande trilogie… 
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voorafgaande trilogie, maar het kunnen net zo goed opzichzelfstaande stukken zijn 

geweest.
21

 De belangrijkste satyrspelschrijvers waren Aischylos en Pratinas.
22

 

Elke productie werd door een rijke Athener, de choregos, gefinancierd. Deze werd 

door de staat aangewezen en kon zich niet aan de verplichting ontrekken. In ruil voor zijn 

financiële ondersteuning kreeg hij groot aanzien in de polis.
23

 De choregos had als taken 

onder andere: de samenstelling van het koor en gedurende de repetitieperiode het voorzien 

in het levensonderhoud van de koorleden. Daarnaast betaalde hij de figuranten en de 

fluitspeler, financierde hij de kostuums, en bereidde hij het koor op het optreden voor. De 

acteurs vielen niet onder zijn verantwoordelijkheid.
24

 

Een tragedie is opgebouwd uit verschillende delen. Het eerste deel is de prologos, 

waarin het koor opkomt. Na de prologos volgt de eerste epeisodion, waarin de personages 

opkomen, gevolgd door de eerste stasimon, een lied dat werd gezongen door het koor. Het 

epeisodion en de stasimon wisselen elkaar af, met een maximum van vijf keer. Hierna volgt 

de exodos, het slotgedeelte waarbij het koor vertrekt uit de orchestra.
25

  

In de stukken – zowel tragedie als komedie en satyrspel – gingen toneelspel, dans en 

muziek hand in hand, het was één geheel. De teksten waren – net als de dithyramben – op 

een bepaald metrum geschreven om het gemakkelijker te maken de teksten te onthouden, 

maar ze kunnen mogelijk ook gediend hebben als ritme voor de muziek en de danspasjes.
26

 

De auteur was degene die de hele regie verzorgde. Hij was niet alleen de schrijver, maar 

leerde persoonlijk de teksten aan het koor en de acteurs en bedacht daarbij de danspasjes, 

de muziek en de setting.
27

 Om die reden zijn er in de overgeleverde teksten nauwelijks 

regieaanwijzingen te vinden; de auteur wist ze en de koorleden en acteurs hadden geen 

schriftelijke aanwijzingen nodig. 

 

Tragedieschrijvers 

De drie meest bekende tragedieschrijvers zijn Aischylos, Sofokles en Euripides. Uiteraard zijn 

er veel meer schrijvers geweest, maar over hen is maar weinig bekend. De tragedies die zijn 

                                                 
21

 Ibidem. Van Erp Taalman Kip laat er geen twijfel over bestaan of het satyrspel aansluit bij de voorafgaande 

stukken en spreekt niet van trilogieën, maar van tetralogieën (Bokkenzang 16). 
22

 Green, Theatre 38. 
23

 Altena, Aeschylus 10. Een beroemd voorbeeld van een choregos is Pericles bij De Perzen van Aischylos. 
24

 Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 14. 
25

 Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 39-40. 
26

 Hierover meer in de volgende hoofdstukken. 
27

 Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 15. 
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overgeleverd, zijn de tragedies die door bovenstaande schrijvers zijn geschreven. Dit zijn 

tweeëndertig stukken waarvan het overgrote deel van Euripides’ hand is.
28

 Uiteraard is dit 

slechts een fractie van wat er door deze auteurs aan stukken geschreven is. Volgens Van Erp 

Taalman Kip is de reden dat er juist van deze auteurs stukken zijn overgeleverd, dat dit toen 

al de meest gewaardeerde schrijvers waren.
29

 

 Aischylos leefde van ca. 525 tot 456, zijn schrijverscarrière begon in ca. 500.
30

 Hij 

heeft, nadat Thespis de eerste acteur toevoegde, een tweede acteur toegevoegd, waardoor 

voor het eerst een dialoog tussen twee personages kon ontstaan. Als resultaat hiervan werd 

het koor minder belangrijk en kon de dialoog zich voor het eerst echt ontwikkelen. Hij nam 

de rol van de acteur – zoals toen nog gebruikelijk – voor eigen rekening. Aischylos schreef in 

totaal ongeveer negentig stukken waarvan er maar zeven zijn overgeleverd. 

 Sofokles leefde van 496 tot 406. Hij schreef circa honderddertig stukken, waarvan er 

eveneens maar zeven zijn overgeleverd. Hij voerde een derde acteur in, waardoor de dialoog 

zich nog verder kon ontwikkelen en de rol van het koor nog verder inkromp. Na deze derde 

acteur zijn er in het Griekse theater geen acteurs meer toegevoegd. Sofokles was de eerste 

schrijver die zich terugtrok als acteur omdat zijn stem niet ver genoeg gedragen zou hebben. 

Volgens Slater is dit een mijlpaal, omdat dat zou betekenen dat niet meer alleen de kwaliteit 

van het geschrevene telde, maar ook de kwaliteit van de acteurs.
31

 

 Euripides was de laatste van de drie tragedieschrijvers. Hij werd geboren in ca. 480 

en stierf in 406. In zijn stukken kwam – conform de ontwikkeling van de tragedie – het koor 

steeds meer op de achtergrond. Hij schreef circa negentig stukken, waarvan er achttien 

overgeleverd zijn en trad niet meer op in zijn eigen stukken. Het enige volledig overgebleven 

satyrspel De cyclopen is van Euripides’ hand. Hoewel Aischylos doorgaans als de eerste, en 

Euripides als de laatste van de drie wordt gezien, leefden de drie schrijvers nagenoeg in 

dezelfde periode. 

 

                                                 
28

 Er zijn 18 stukken van Euripides en van Aischylos en Sofokles zijn elk 7 stukken overgeleverd. 
29

 Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 33. 
30

 Dit betekent dat hij leefde in de tijd van de Perzische oorlogen. Hij heeft ook daadwerkelijk deelgenomen aan 

de Slag bij Marathon tegen de Perzen in 490. 
31

 N.W., Slater, ‘The Athenian idea of the actor’, in: J.J. Winkler en F.I. Zeitlin eds., Nothing to do with Dionysos? 

Athenian drama in its social context (Princeton 1992) 388. Aan de andere kant zou je je kunnen bedenken dat 

het met een te zachte stem onmogelijk is om door het hele publiek gehoord te worden, waardoor het 

geschrevene in beginsel al niet overgebracht kan worden. Het hoeft dus niet alleen een populair besluit te zijn 

zoals Slater oppert, maar het kan ook een praktische beslissing zijn, die genomen is om ervoor te zorgen dat 

het stuk, en dus het geschrevene, door iedereen gevolgd kan worden. 
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Architectuur 

Nu de ontwikkeling van het theater en de belangrijkste auteurs besproken zijn, rest ons nog 

één taak wat betreft het theater: de architectuur. Het is belangrijk om een goed beeld te 

kunnen vormen van hoe een theater er in die tijd uitzag, zodat het in het vervolg van dit 

onderzoek duidelijk is wat bepaalde termen betekenen en welke ruimte de acteurs en de 

koorleden tot hun beschikking hadden. Om dit te illustreren zal gebruik worden gemaakt van 

een schematisch overzicht van het Dionsysostheater in Athene (Fig. 1; zie ook Fig. 4). 

 De orchestra is de (in het Dionysostheater) cirkelvormige plaats vóór de zitplaatsen 

van de toeschouwers.
32

 In het midden van de orchestra stond een altaar voor Dionysos. Het 

koor bevond – en bewoog – zich op de orchestra. Naar de orchestra leidden twee in- en 

uitgangen, de parodoi, via welke het koor opkwam en afging. Grenzend aan de orchestra 

bevindt zich de koilon, oftewel de ruimte waar het publiek plaats kon nemen. In de vierde 

eeuw zijn deze plaatsen in steen uitgevoerd, maar in de periode waarop dit onderzoek zich 

concentreert (de vijfde eeuw) waren de zitplaatsen nog van hout. De zitplaatsen waren 

tegen een bergwand aangebouwd, waardoor er een natuurlijk niveauverschil ontstond en 

alle toeschouwers het goed konden zien. De eerste rij bestond uit ereplaatsen, maar buiten 

deze plaatsen was de architectuur van de zitplaatsen zo bedacht dat iedereen gelijke 

plaatsen had.
33

 

De skene of het toneelhuis is het gebouw achter de orchestra. De skene was een 

rechthoekig gebouw dat elk jaar werd opgebouwd en weer werd afgebroken.
34

 Dit gebouw 

is in elke tragedie van groot belang omdat het onder andere dient als decor. De skene deed 

tevens dienst als het gebouw dat in de tragedie voorkwam, zoals een huis of paleis,
35

 

waarbinnen zich dingen afspeelden die te gruwelijk waren om te tonen en die bijvoorbeeld 

door een bode werden naverteld.
36

 Tevens diende dit gebouw voor de acteurs als ruimte om 

zich achter te verkleden. Waarschijnlijk hebben de acteurs op dit gebouw gespeeld, maar 

                                                 
32

 De orchestra hoefde niet perse rond te zijn, maar kon bijvoorbeeld ook rechthoekig zijn. Van Erp Taalman 

Kip, Bokkenzang 21. 
33

 O. Taplin, ‘Spreading the word through performance’, in: S. Goldhill en R. Osborne eds., Performance culture 

and Athenian democracy (Cambridge 1999) 54. 
34

 Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 21. 
35

 Of, zoals in de Filoktetes van Sofokles, als grot. 
36

 Denk aan bijvoorbeeld Medea van Euripides waarin Medea haar beide kinderen vermoordt. 
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volgens Van Erp Taalman Kip is het niet onmogelijk dat de acteurs zich af en toe op de 

orchestra vertoonden.
37

 

 

 

Fig. 1: Schematische weergave van het Dionysostheater in Athene. 

 

 

                                                 
37

 Van Erp Taalman Kip, Bokkenzang 21. 
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2.2 De dans 

Wat is dans – een definitie 

Nu er een zekere basiskennis over het theater is, is het mogelijk verder te gaan met dat waar 

het onderzoek eigenlijk om draait: de dans. Alvorens er echter naar de bronnen gekeken kan 

worden, is het belangrijk om een duidelijk begrip te krijgen van wat ‘dans’ eigenlijk is. Wat 

betekent het woord ‘dans’ nu en wat dachten de Grieken dat ‘dans’ was? 

 Voor elke onderzoeker van een geschiedkundig onderwerp is er de valkuil van 

anachronistische denkbeelden. Het is moeilijk gebleken om vanuit de tegenwoordige tijd  

tweeënhalf duizend jaar terug te kijken, zonder moderne denkbeelden op die tijd te 

projecteren. Om dit te voorkomen is het voor dit onderzoek belangrijk om twee definities 

van dans naast elkaar te leggen – een moderne definitie en een antieke, zodat vastgesteld 

kan worden waarin beide definities overeenstemmen en waarin ze verschillen. 

 

Een moderne definitie 

Om een moderne definitie te kunnen bereiken wordt er hier gebruik gemaakt van het boek 

Van hofballet tot postmoderne dans  van Luuk Utrecht, een standaardwerk dat op de 

hedendaagse dansacademisch veel gebruikt wordt.
38

 Hij maakt, om tot een eigen definitie 

van wat dans is te komen, gebruik van veel voorkomende definities van dans en legt uit hoe 

zijn standpunt is over de betreffende definitie. 

 Utrecht verzet zich tegen de veelal aangenomen opvatting dat dans ‘een in tijd en 

ruimte geordende beweging’ is, want bij een dergelijke omschrijving gaat het volgens 

Utrecht alleen om de vormveranderingen en niet om alle andere bewegingen en 

mobilisatieprocessen die in een danser plaatsvinden: 

 

‘[O]ok wolken die aan de hemel voorbijtrekken, laten in tijd en ruimte 

geordende vormveranderingen zien. Men zou – alleen lettend op de aktuele 

[sic] gebeurtenissen – het bewegingsspel van wolken dus ook dans moeten 

noemen.’
39

  

 

                                                 
38

 L. Utrecht, Van Hofballet tot postmoderne dans. De geschiedenis van het academische ballet en de moderne 

dans (Zutphen 1988). Hoewel dit een geschiedkundig werk is en dus niet een werk over ‘danstheorie’ of iets 

dergelijks, geeft het een heel goede, uitgebreide definitie van wat ‘dans’ volgens de auteur inhoudt. 
39

 Ibidem 16. 
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Utrecht oppert dat de definitie, waarin gesteld wordt dat dans een in de ruimte geordende 

beweging is, tekortschiet en dat een definitie verder moet gaan dan alleen het beschrijven 

van de actuele gebeurtenissen. Dans is volgens Utrecht meer dan alleen een 

vormverandering. 

Een andere definitie die veel gegeven wordt is volgens Utrecht dat ‘dans betrekking 

heeft op bewegingen die als doel op zichzelf worden uitgevoerd.’
40

 Dit betekent dat de 

bewegingen het doel zelf zijn en dat er geen andere reden is om de beweging te maken. 

Voordeel van deze definitie is volgens Utrecht dat hiermee dans wordt onderscheiden van 

bijvoorbeeld langs drijvende wolken en allerlei dagelijkse handelingen. Tevens worden 

hiermee levenloze voorwerpen uitgesloten, omdat een levenloos voorwerp geen doel kan 

hebben om te bewegen. Ook de bewegingen van dieren zijn hierdoor uitgesloten, omdat als 

een dier zich beweegt hij dit altijd doet met een reden, bijvoorbeeld om te communiceren of 

om zich te verplaatsen.
41

 Hiermee is volgens Utrecht aangetoond dat dans een menselijke 

activiteit is. Interessant genoeg haalt hij, om dit te onderbouwen, de Poetica van Aristoteles 

aan, waarin Aristoteles ingaat op het begrip mimesis (Arist. Poet. 1447a ff). Het is volgens 

Utrecht kenmerkend dat Aristoteles juist muziek en dans noemt als voorbeelden van 

mimesis, want ‘[m]imesis moet worden gezien als expressie van een geestelijke, innerlijke 

wereld; dit is de mentale wereld van, bijvoorbeeld, gedachten, gevoelens en bedoelingen,’ 

aldus Utrecht.
42

 Deze visie, verbonden met dans, maakt dat dans voortkomt uit een 

geestelijke impuls, die volgens Utrecht primair en emotioneel van aard is, ‘dans komt in 

eerste instantie voort uit gevoelens’.
43

 De psychische dansimpuls leidt tot een fysieke 

dansimpuls die erop zijn beurt voor zorgt dat de dansgebeurtenissen ook voor de 

toeschouwer een emotionele uitstraling krijgen. Deze lichamelijk dansimpuls gaat uit van 

een gevoel voor maat, ritme en tempo, die in het lichaam merkbaar zijn.
44

 

Ook de mobilisatie van energie is volgens Utrecht een onderdeel van dans. De 

energie die gemobiliseerd wordt is nodig om een beweging te kunnen maken, waarbij de 

hoeveelheid benodigde energie afhankelijk is van de grootte of kracht van de beweging. Hoe 

                                                 
40

 Ibidem 16. 
41

 Ibidem 16. Ook de zogenaamde ‘bijendans’ is volgens Utrecht een voorbeeld van een manier voor bijen om 

met elkaar te communiceren, namelijk om aan te tonen waar er honing is gevonden. Hoewel dit door biologen 

een dans genoemd wordt, valt dit niet onder de definitie van dans van Utrecht. 
42

 Ibidem 16. Ley beschrijft mimesis als volgt: ‘Mimesis: a principle of imitation for the expression of character 

and sentiment’ G, Ley, ‘Modern visions of Greek tragic dancing’, Theatre journal 55.3 (2003) 479.  
43

 Utrecht, Van Hofballet tot postmoderne dans 16-17. 
44

 Ibidem 17. 
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groter of krachtiger de beweging, des te meer energie er nodig is.
45

 Nadat de energie in het 

lichaam is gemobiliseerd komt de uiteindelijke realisering van de beweging tot stand door de 

activering van spieren, pezen, gewrichten, e.d.
46

 

Samenvattend kan er worden gezegd dat een definitie van dans volgens Luuk Utrecht 

er als volgt uitziet: dans is een in tijd en ruimte geordende beweging, die op zichzelf staat; 

deze beweging is een realisering van een lichamelijke dansimpuls, die wordt aangezet door 

een psychische dansimpuls. Om deze beweging te kunnen maken moet er energie worden 

gemobiliseerd die berust op een lichamelijk gevoel van maat, ritme en tempo.
47

 Enige 

nadruk moet hier nog gegeven worden op het feit dat Utrecht dans een primair emotionele 

gebeurtenis vindt, die weliswaar te maken kan hebben met cognities en intenties, maar ook 

deze komen volgens Utrecht uit een emotionele beleving.
48

 Tevens is het interessant om te 

zien dat deze hedendaagse definitie van dans gestoeld is op een antieke opvatting. Is de 

opvatting over dans door de tijd dan niets veranderd? Hoe omschrijft het Oudgriekse 

woordenboek het woord ‘dans’?  

 

Een antieke definitie 

Om een definitie van een antiek begrip te bereiken is het verstandig om een Oudgrieks 

woordenboek te raadplegen. Het woordenboek dat hier gebruikt is, is A Greek-English 

lexicon, editors: H.G. Liddell, R. Scott, H.S. Jones en R. McKenzie. Het woordenboek van 

Liddell en Scott geeft het volgende:  

 

‘XoreXoreXoreXorei/ai/ai/ai/a, h9, dance, esp. choral dance with music (…) 2. Of any circling motion, 

as of the stars. (…) II Dancetune (…) −−−−ei=onei=onei=onei=on, , , , to/, dancing-place. (…) 

−−−−ei=ojei=ojei=ojei=oj, , , , a, on, of or belonging to a chorus or dance 

    (...) −−−−eumaeumaeumaeuma, , , , atoj, to/, choral dance (…) −−−−eusijeusijeusijeusij    , , , , ewj, h9, dancing (…) 

−−−−eute/oneute/oneute/oneute/on, , , , one must dance (…) −−−−euth/jeuth/jeuth/jeuth/j, , , , ou=, o9, choral dancer 

−−−−eutiko/jeutiko/jeutiko/jeutiko/j, , , , h/, o/n, of or for the dance (…) −−−−eu/weu/weu/weu/w, , , , (...) II: dance around or choral 

dance (…) esp. of the Dionysiac chorus or dance, (…) hence, take part in the 

chorus, regarded as a matter of religion, (…) to be one of the chorus (…) 

considered a high honour by Athenian citizens, (…) not allowed to foreigners. 

(…) 2. generally, dance, esp. from joy. 3. metaph., practise dancing in the 

                                                 
45

 Ibidem 17. 
46

 Ibidem 17. 
47

 Utrecht gaat in zijn definitie niet uit van muziek. Dit doet hij bewust omdat hij vindt dat muziek en dans los 

van elkaar staan; dansen kan ook zonder muziek. Utrecht, Van hofballet tot postmoderne dans 18. 
48

 Ibidem 16. 
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chorus, hence practise a thing, be versed in it (…). 4. of any circling motion, as 

of the heavenly bodies.’ 

 

In bovenstaande tekst is een aantal zinnen onderstreept. Dit zijn de zinnen die hier speciale 

aandacht krijgen.  

 De betekenis van choreia is dans of koordans met muziek, maar ook: elke 

rondgaande beweging, zoals van de sterren of van de hemellichamen. Choreuo, is het 

werkwoord voor deelnemen in het koor. Dans is dus zowel koordans als de beweging van de 

hemellichamen. Oudhistoricus Lillian Lawler beaamt dit:  

 

‘[The Greek] could, indeed, designate as a dance (and not always 

metaphorically) the rhythmic movements of animals, of fish, of birds, of trees 

and flowers in the wind, of rivers, of boats on the waters. “All the earth will 

dance,” says Euripides (Bacchae 114) – and, to a Greek, it really could.’
49

  

  

Dans heeft voor een Griek blijkbaar een heel andere betekenis dan hij tegenwoordig heeft. 

Waar Utrecht een fysieke definitie geeft, is dans voor een Griek niet één ding, maar bestaat 

het leven en het universum uit dans, een wezenlijk verschil.  

 

Een nieuwe definitie 

Voor een Griek was dans alomtegenwoordig, Utrecht zoekt het meer in een lijfelijke 

definitie. Omdat het in dit onderzoek niet gaat om de beleving van dans, maar om de dans 

zelf, wordt er hier, als er over dans wordt gesproken, van het volgende uitgegaan: dans is de 

bewegingen die door de danser(s) worden gemaakt. Onderdeel van de dans kunnen de 

bewegingen van de dansers zelf zijn, maar ook de bewegingen die door een groep dansers in 

formatie wordt gemaakt.  

 Er is een basiskennis van het theater gegeven en er is duidelijk gemaakt wat hier 

verstaan wordt onder het woord ‘dans’. Rest er nog een uitweiding over5 de methode die in 

dit onderzoek gebruikt wordt.   

 

 

 

 

                                                 
49

 Lawler, The dance of Ancient Greece 11. 
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3 Reconstructiemodel 

Als je te maken hebt met een dansvorm waar weinig over bekend is, moet je, om tot een 

reconstructie te kunnen komen, je wenden tot de middelen die er zijn.
50

 De bestaande 

middelen in het geval van de oude Griekse geschiedenis zijn voornamelijk literaire bronnen 

en vaasafbeeldingen. Om die goed te kunnen interpreteren is het interessant om te 

proberen een overzicht te maken van wat bekend moet zijn om iets over dans te kunnen 

zeggen. Nadat deze inventarisatie is gemaakt, kun je aan de hand daarvan aan de 

bestudering van de bronnen beginnen. De inventarisatie zou niet van tijd of plaats 

afhankelijk moeten zijn, waardoor hij overal en in elke tijd gebruikt kan worden. Dit heeft als 

voordeel dat hij daardoor alleen over de dans zelf gaat en niet meer over een periode, 

omdat deze lijst niet onderhevig moet zijn aan een tijdsbeeld. Als het alleen om de dans 

draait, dan draait het om een menselijk verschijnsel en dan zou deze lijst overal ter wereld, 

in elke periode, toepasbaar moeten kunnen zijn. In een poging om deze lijst te maken zal ik 

achtereenvolgens een aantal reconstructievragen voorstellen. Als eerste zal ik me buigen 

over wie er dansten, waarna ik achtereenvolgens de locatie, het publiek, de duur van de 

voorstelling, de formatie waarin gedanst wordt en de instrumenten die worden gebruikt, 

bespreek.  

 

3.1 Wie dansen er 

Dansen er mannen of vrouwen, volwassenen of kinderen? Een man beweegt wezenlijk 

anders dan een vrouw. Een man heeft meestal meer kracht en is anders gebouwd waardoor 

hij vaak minder gracieus kan bewegen dan een vrouw. Bovendien zijn de bewegingen van 

een man meestal groter en krachtiger dan die van een vrouw. Omdat een man van nature 

meer ruimte inneemt, zal een vrouw meer moeite moeten doen om diezelfde ruimte in te 

vullen. Een vrouw verlengt haar lichaam - ze strekt zich op - en ‘opent’ haar borstbeen 

waardoor ze meer volume in de hoogte krijgt. Met haar ledematen creëert ze, door te 

strekken en te verlengen, lengte, waardoor ze op een afstand veel langer en groter lijkt. 

 De leeftijd van de danser is ook van belang. Volgroeide volwassenen bewegen anders 

dan kinderen, omdat een volwassene vaak meer controle heeft over zijn ledematen. Een 

                                                 
50

 Deze paragraaf had er anders en minder compleet uitgezien zonder het onmisbare commentaar en de 

waardevolle aanvullingen van dansdocente Sophie van Heesewijk. Bedankt Sophie! 
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kind heeft daarentegen relatief veel meer energie dan een volwassene en zal daardoor 

energieker, maar minder gecontroleerd dansen. 

 Even zo belangrijk is de geoefendheid van de danser. Een getrainde danser heeft een 

betere controle over zijn lichaam dan een ongetrainde danser. Door training kunnen 

moeilijkere passen worden aangeleerd, die een ongetrainde danser niet kan uitvoeren. Hoe 

belangrijk is het dat een danser daadwerkelijk kan dansen? Daarnaast is het van belang om 

te weten hoe de fysieke conditie van de danser is. Conditie of uithoudingsvermogen geeft 

een wezenlijk verschil in de energie van een dans. Een danser met een goede conditie zal het 

dansen langer kunnen volhouden en is in staat om langduriger grote, vermoeiende (maar 

vaak spectaculairdere) bewegingen te maken.  

Ook is het van belang vast te stellen hoeveel dansers deelnemen aan de dans. Gaat het om 

een solist of is er sprake van een groep zoals de koorleden van een tragedie? Een solist is 

veel vrijer in zijn bewegingen dan een danser die in een groep danst. In een groep moet er 

meer rekening worden gehouden met de dansers om je heen, het is niet zomaar mogelijk 

een afwijkende beweging te maken waarmee je een andere danser in de weg zit. Een solist 

moet daarentegen harder werken om het podium te vullen. Vaak dansen groepen vrijwel 

synchroon en zullen er weinig bewegingen in voorkomen die een individu van de ene kant 

van het toneel naar de andere kant verplaatst. Een solist, zoals de acteurs in het Griekse 

theater, is echter volledig vrij in zijn manier van bewegen en hoeft met niemand rekening te 

houden, mits hij geen andere dansers om zich heen heeft die wel een groep vormen. Ook is 

het natuurlijk mogelijk dat er in duo’s of trio’s wordt gedanst. Hoewel de dansers hier wel te 

maken hebben met elkaar, zullen ze toch vrijer kunnen bewegen dan wanneer het gaat om 

een groep van bijvoorbeeld vijftien dansers.  

 

3.2 Waar wordt er gedanst 

Nu er een aantal vragen is voorgesteld over de personen die dansten, is het interessant om 

je af te vragen waar er gedanst wordt. In welke ruimte wordt er gedanst, hoe groot is deze 

ruimte en dus de bewegingsvrijheid van de danser en is deze ruimte groot genoeg voor 

meerdere personen? Het is natuurlijk mogelijk om met meerdere personen in een kleine 

ruimte te dansen, maar dat heeft tot gevolg dat alle dansers zich ofwel moeten inhouden, 

dus kleinere bewegingen maken of ‘compacter’ moeten dansen;  of dat alles perfect 

synchroon moet gaan, wat weer oefening vergt. Op het moment dat je met meerdere 
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dansers danst, moet je rekening houden met de dansers om je heen. In een kleine ruimte is 

dit nog belangrijker, omdat de bewegingsvrijheid, die voor een danser essentieel is, beperkt 

is. Om toch te kunnen dansen zullen de dansers daarom elke beweging op exact hetzelfde 

moment moeten maken, zodat ze elkaar (letterlijk) niet voor het hoofd stoten. Als alle 

benen, armen, hoofden en andere lichaamsdelen tegelijkertijd dezelfde kant op gaan, is de 

kans op een botsing zeer klein. Tevens is de grond waarop gedanst wordt van belang. Is deze 

egaal, ligt er een vloer, of is het een ongelijke ondergrond. Tijdens het dansen is het 

essentieel dat je trefzeker je voeten neer kan zetten, zodat je je passen kan uitvoeren zonder 

voorzichtig te hoeven zijn. Als je voorzichtig moet dansen dan houd je je in, wat weer terug 

te zien is in de dans. Als de dans zich in de buitenlucht afspeelt, zoals op de orchestra van het 

theater het geval is, is de  ondergrond vaak niet egaal. Op bijvoorbeeld gras of op zand is het 

een stuk moeilijker om op dezelfde manier te dansen dan op een egale ondergrond; het 

vergt oefening en lef.  

  

3.3. Is er publiek aanwezig 

Niet onbelangrijk is de vraag of er publiek bij aanwezig is. Hoewel dit een open deur lijkt, is 

het toch een vraag die gesteld moet worden, omdat dans ook heel goed in een rituele 

context kan voorkomen, waar het waarschijnlijk minder voor het publiek en meer voor de 

god of de religieuze beleving bedoeld is. Zeker in de Oudheid werden er bij de heiligdommen 

vele rituele dansen opgevoerd.  

 Op het moment dat er voor een publiek wordt gedanst kan je ervan uitgaan dat er 

een zekere theatraliteit in de dans aanwezig is, waardoor de bewegingen wezenlijk zullen 

verschillen van een dans die bedoeld is om een god te eren of om in extase te raken. 

Theatraliteit zorgt ervoor dat een dans prettig wordt om naar te kijken, het maakt het 

aanschouwelijker, daarnaast zal een danssoort die bedoeld is voor publiek, duidelijker 

herkenbare en verklaarbare bewegingen hebben, zodat het publiek begrijpt wat er met de 

bewegingen wordt bedoeld.  

 Een vraag die hiermee verwant is: welke functie heeft de dans als hij wordt gebruikt 

in de opvoeringspraktijk? Is het bedoeld als ondersteunend voor een groter geheel of gaat 

het om de dans op zich. Als er wordt gedanst om de dans, dan zijn de theatraliteit, het 

spektakel en de moeilijkheidsgraad waarschijnlijk groter dan wanneer de dans alleen 

bedoeld is ter ondersteuning van een groter geheel. In dat geval mag de dans niet teveel 
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afleiden. Het gaat er dan meer om dat er beweging te zien is en minder om de individuele 

passen, de kans dat de dans in dat geval eenvoudiger is om uit te voeren is daarbij groot. Een 

andere vraag die hiermee overeenkomt is of de dans dient ter illustratie van een gesproken 

tekst. Als dat het geval is, dan zou er gedacht kunnen worden in de richting van pantomime, 

de kunst waarbij zonder woorden wordt uitgedrukt wat je bedoelt, vooral in de Romeinse 

periode was dit een populaire dansvorm. Het is goed mogelijk dat wanneer er een gesproken 

tekst is, de dansers ondersteunende gebaren bij deze tekst maken. 

 Het is eveneens interessant om je af te vragen waar het publiek zit, hoe zagen de 

zitplaatsen in een theater eruit? Zitten de toeschouwers dicht op de dansers of juist ver 

weg? Zijn er veel zitplaatsen waardoor het publiek zowel ver weg als dichtbij kan zitten? Zijn 

er prominenten aanwezig en waar zitten ze? Als een toeschouwer dicht op de danser zit, kan 

de danser gebruik maken van heel subtiele bewegingen en mimiek om emotie over te 

brengen. Zit de toeschouwer verder weg, dan gaat het om de beweging als beweging: het 

gaat er om dat de toeschouwer ziet dat de danser zich verplaatst: waar verplaatst de danser 

zich naartoe, niet hoe verplaatst de danser zich. Als er meerdere dansers dansen, is het 

mogelijk om voor de toeschouwer die ver weg zit, figuren te maken zoals cirkels of rijen. 

Tevens zal de  houding van de danser opener zijn, om het publiek dat ver weg zit te 

bereiken. De bewegingen worden daarbij  groter en theatraler en ook de expressie wordt 

overdreven. 

 Iets om niet uit het oog te verliezen is de vraag of er prominenten aanwezig zijn. 

Daarbij gaat het natuurlijk niet om de vraag of er weleens een belangrijk persoon komt 

kijken, maar over of er vaste ereplaatsen aanwezig zijn op de plek waar de voorstelling 

wordt gehouden. Is dit het geval, dan is het logisch dat de dansers tijdens hun dans rekening 

houden met deze plaatsen. Ze zullen vaker met hun gezicht richting deze ereplaatsen dansen 

en in hun gebaren zullen ze rekening houden met de afstand waarop de prominenten zitten. 

Hun houding wordt subtieler, de bewegingen blijven kleiner en het hoofd is lager – het hoeft 

niet ‘ver te kijken’.  

 

3.4 Wordt er in een formatie gedanst 

In welke formatie wordt er gedanst? Omdat deze vraag al erg dicht aanligt tegen 

reconstructie zal hij misschien alleen met behulp van de eerder besproken vragen 

beantwoord kunnen worden. Of er in een formatie wordt gedanst heeft vooral gevolgen 
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voor het aangezicht van de dans. In een formatie kunnen de dansers bepaalde figuren 

maken zoals een cirkel of een vierkant. De choreograaf kan hiermee spelen om de dans een 

mooi effect te geven, waardoor de formatie een belangrijk onderdeel van de dans wordt. 

Dansers moeten in een formatie meer rekening met elkaar houden dan als ze niet in 

formatie dansen, omdat ze ervoor moeten zorgen dat de formatie intact blijft. Als het de 

bedoeling is dat de dansers op een rij staan en één van de dansers doet een stap te ver naar 

voren, dan is de rij onderbroken en geen mooie rij meer. Dansen in een formatie vergt 

oefening. Zonder formatie zijn de dansers veel vrijer in hun bewegingen, maar zal de dans er 

chaotischer uitzien. 

 

3.5 Welke instrumenten begeleiden de dans 

De begeleidende instrumenten die gebruikt worden zijn in zoverre van belang dat er wel 

degelijk een verschil is tussen wat ik ‘ritmische’ en ‘melodische’ instrumenten zal noemen. 

Ritmische instrumenten zijn instrumenten die vooral het ritme van de dans bepalen en geen 

melodie geven. Een ritmisch instrument is bijvoorbeeld een trommel, waarop vele 

verschillende ritmes gespeeld kunnen worden die weer op verschillende manieren in dans 

kunnen worden vertaald. Ook klappen in de handen of stampen met de voeten om het ritme 

aan te geven of het spreken van een ritmische tekst vallen onder ritmische instrumenten.  

 Een melodisch instrument is een instrument als een viool, een fluit of een lier. Dit is 

een instrument dat een melodie geeft die vervolgens vertaald kan worden in dans. Een 

melodisch instrument maakt weliswaar gebruik van een ritme en dat is vaak goed te horen, 

maar het is minder ritmisch dan bijvoorbeeld een trommel. Ook zang kan gezien worden als 

een melodisch instrument. Beide soorten instrumenten kunnen los van elkaar gebruikt 

worden, maar natuurlijk ook samen voorkomen. Als een onderzoeker weet welk(e) 

instrument(en) gebruikt werd(en) bij de uitvoering van een danssoort, dan komt hij weer 

wat te weten over hoe de dans er uitgezien kan hebben. Bij een ritmische begeleiding zijn de 

bewegingen meer stacatto, met meer stops in de bewegingen. Als er gebruik wordt gemaakt 

van melodische instrumenten zal de dans er vloeiender, meer legato uitgezien hebben. 

 In tabel 1 is kort samengevat wat de hier bovengenoemde factoren zijn die de dans 

kunnen beïnvloeden. 
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Reconstructievraag Factor Effect 

Wie? Geslacht Man: kracht 

Vrouw: gratie 

  Leeftijd Volwassen: gecontroleerd  

Kind: energiek maar ongecontroleerder 

  Geoefend Meer controle, moeilijkere bewegingen 

  Conditie Langer volhouden, grotere, fysiek zwaardere bewegingen 

  Aantal Groep: beperkter in bewegingen 

Duo of trio: beperkt maar minder dan groep 

Solist: vrij in bewegingen 

Waar? Ruimte Kleine ruimte vergt meer training of kleinere bewegingen 

  Grond Oneffen grond: voorzichtigere bewegingen 

Toch voluit: vergt oefening 

Publiek? Zonder publiek In zichzelf gekeerd, niet verklarend 

  Met publiek Theatraliteit, aanschouwelijker, begrijpelijker 

Aanwezigheid prominenten: focus naar ereplaatsen 

  Functie Ondersteunend: meer op achtergrond, eenvoudiger 

Op zichzelf staand: theatraliteit, 'dans om de dans' 

Met tekst: Mogelijkheid van pantomime 

  Waar Ver weg: formatiebewegingen 

Dichtbij: subtiele bewegingen 

Formatie? Wel Vergt oefening, zorgt voor een rustiger aangezicht 

  Niet Oogt chaotisch, geen speciale 'formatie-oefening' nodig 

Instrumenten? Ritmisch Ritmische bewegingen 

  Melodisch Vloeiende bewegingen 

  Beide Combinatie van ritmische en vloeiende bewegingen 

Tabel 1: Factoren die invloed hebben op de manier van dansen en gebruikt kunnen worden bij een reconstructie van dans. 
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II Epeisodion 
 

1 Inleiding 

Met het model dat eerder is gegeven (zie Tabel 1 voor een samenvatting), is het wellicht 

mogelijk om iets over de bewegingen van dans in het klassieke theater te zeggen. Het model 

gaat in op een aantal verschillende aspecten die aan de hand van bestudering van 

wetenschappers en antieke bronnen soms makkelijk en soms moeilijker te beantwoorden 

zijn. Zoals zal blijken zijn bijvoorbeeld de vragen over hoe de grond eruitzag makkelijker te 

beantwoorden dan vragen over in welke formatie er werd gedanst, omdat we vaak kunnen 

zien hoe de vloer eruitzag, maar helaas geen dansers meer in een bepaalde formatie kunnen 

zien dansen. Daarbij zijn de verschillende vragen niet altijd op dezelfde manier te 

beantwoorden. Bij de vraag wie er dansten (b.v. mannen of vrouwen) is het eigenlijk alleen 

mogelijk om via de literatuur (oud en modern) tot een antwoord te komen. Andere vragen, 

bijvoorbeeld de meer architectonische, zoals hoe de vloer eruit zag, zullen grotendeels via 

archeologische bronnen (zoals de daadwerkelijke overblijfselen van een theater) 

beantwoord kunnen worden. Dat wil echter niet zeggen dat de ene vraag zwaarder weegt 

dan de andere, het geeft slechts weer hoe makkelijk of moeilijk en via welke weg iets te 

achterhalen is. Mede hierdoor zal de ene factor van de reconstructielijst uitgebreider 

worden besproken dan de andere.  

 Voordat hier echter mee begonnen kan worden moet er eerst speciale aandacht 

worden gegeven aan iconografische bronnen, met in het bijzonder vaasafbeeldingen. Er is 

een aantal problemen met de interpretatie van deze afbeeldingen waar niet aan voorbij kan 

worden gegaan.  

 

1.1 Problemen met de bestudering van iconografie 

Op een vaasafbeelding staat één beeld en hoewel er vaak wel (iets van) beweging is te zien, 

blijft het een momentopname en hebben we te maken met beperkte mogelijkheden van de 

kunstenaar - die niet meer dan één beweging kan vastleggen. Hierdoor is de afbeelding een 

stil beeld. Het is een weergave van een beweging die niet meer dan een (paar) seconde(n) 

kan hebben geduurd en is daardoor geen goede weergave van dans. De afbeeldingen zijn 

wat de schilder zich herinnerde van wat hij heeft gezien. Hij koos een hoogtepunt en legde 
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dat vast.  Daarnaast had hij te maken met een beperkte ruimte op de vaas, waardoor hij zijn 

figuren daar soms op moest aanpassen.
51

 Als het om een kleine ruimte ging, dan kon een 

grote groep dansers worden teruggebracht naar twee of drie figuren en die konden allen in 

andere houdingen weergegeven worden (terwijl ze in het echt wel gelijk dansten).
52

 Het is 

aannemelijk dat hij dit deed om verschillende momenten van de dans weer te geven.
 
Als de 

beschikbare ruimte cirkelvormig was, werden de dansers gereduceerd tot één stereotype. 

Als bewegingen gewelddadig waren werden ze aangepast en verzacht. In de Archaïsche 

Periode werden ingewikkelde poses die de schilder niet kon weergeven, versimpeld.
53

 

 Het is moeilijk om te zien of een afbeelding op een vaas een toneelstuk (dus 

nagebootste mythe) of een werkelijke mythe inhoudt. Er is namelijk geen wezenlijk verschil 

te vinden, tenzij er meerdere vazen van een en dezelfde afbeelding zijn gemaakt. Dan is het 

volgens Green aannemelijk dat het om een hoogtepunt van een toneelstuk gaat, of om een 

spectaculaire scene die het nabootsen waard is.
54

 Het kan echter ook gewoon om een 

populaire mythologische scène gaan zoals Herakles in één van zijn twaalf werken. Hierdoor 

is het lastig om vast te stellen op welke afbeelding theater staat getoond en op welke niet. 

Als het namelijk geen daadwerkelijke - maar in zekere zin een abstracte afspiegeling is - is 

het moeilijk om aan te tonen welke afbeelding om een toneelstuk gaat en welke niet. 

Afbeeldingen op vazen geven dus een idee over wat de belangrijke thema’s waren in het 

theater, maar geven tegelijkertijd weer hoe weinig we eigenlijk weten.
55

 

 Het schilderen van de figuren zelf zorgt voor problemen: schilders begrepen de 

menselijke anatomie niet goed en misten de technische capaciteit om het lichaam op de 

juiste manier in verschillende poses weer te geven. Om dit op te vangen hebben ze bepaalde 

conventies gemaakt. Archaïsche schilders gaven een staande, lopende of dansende figuur 

weer met het gezicht en profile, maar het oog in full face. Schouders waren in vooraanzicht, 

de armen in een hoekige positie, ook als het duidelijk is dat het een ronde positie moest zijn; 

benen en voeten zijn in zijaanzicht. Beide voeten stonden plat op de grond. Dit is een fysiek 

                                                 
51

 T.B.L. Webster, The Greek chorus (Londen 1970) xii. Ook : Lawler, The dance in Ancient Greece 19.  
52

 Lawler The dance in Ancient Greece, 19.  
53

 Ibidem, 19. 
54

 Green, J.R., Theatre in Ancient Greek society (London 1994) 26. 
55

 Green, Theatre 56. 
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onmogelijke houding, maar voor de schilders was het een conventie om te laten zien wat ze 

bedoelden. Het is echter alleen aan de context te zien of een figuur staat, loopt of danst.
56

 

 Grieken tekenden nog zonder perspectief. Ook het afbeelden van een figuur met een 

gebogen hoofd of lichaam is moeilijk. Een rij dansers die op de toeschouwer afkomt is 

moeilijk weer te geven. En profile kan een opzij buigende figuur niet worden herkend als 

opzij buigend.
57

 Toch werden ook hier bepaalde conventies bedacht: voorwaartse snelheid 

werd weergegeven door een hoofd dat achterom kijkt. Een draai rond eigen as werd 

weergegeven door de ‘swirl’ van de armen en, na de Archaïsche Periode, door een zwaai van 

het kleed.
58

  

 Hoewel dansers vaak sandalen of schoenen droegen, wordt het schoeisel op 

vaasafbeeldingen meestal weergegeven met een enkele lijn, waardoor het lijkt alsof de 

dansers blootsvoets zijn. Daarnaast werd er nooit een vloerlijn getekend, waardoor sommige 

onderzoekers zelf een vloerlijn in hebben getekend en er ten onrechte van uitgaan dat 

dansers - net als bij klassiek ballet - op hun tenen dansten.
59

  

 Het is duidelijk dat er een aantal problemen kleeft aan de bestudering van 

vaasafbeeldingen. Daarom is het belangrijk dat deze problemen steeds in het achterhoofd 

blijven bij het bestuderen ervan. Alleen op die manier is het mogelijk om tot een juiste 

interpretatie te komen.  

 

In het komende deel zal er een poging worden gedaan om aan de hand van de voorgestelde 

reconstructielijst, een idee te krijgen van hoe de klassieke tragediedans eruit gezien zou 

kunnen hebben. Hoewel we ervan uitgaan dat dit model op alle tijden toepasbaar is, wordt 

het hier exclusief voor de Klassieke Periode gebruikt. Daarnaast zal het zwaartepunt liggen 

op de stad Athene, waar het theater is ontstaan en waar de ons overgeleverde stukken het 

eerst werden opgevoerd. Om het nog meer te specificeren wordt er vooral naar het 

tragediekoor gekeken, om redenen die in de algemene inleiding al zijn genoemd.
60

 De 
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 Lawler, The dance in Ancient Greece 21. Een voorbeeld van een wetenschapper die in zijn werk beweert dat 

er op de tenen wordt gedanst is: T.B.L. Webster, The Greek chorus (Londen 1970). Voorbeeld van een 

wetenschapper die korte metten maakt met de ideeën van Webster is G. Ley, ‘Modern visions of Greek tragic 
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 Men gaat ervan uit dat in de Klassieke Periode de stukken die werden geschreven maar een keer werden 

opgevoerd. Pas in de Hellenistische Periode kwam het voor dat een zeer succesvol stuk opnieuw opgevoerd 
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volgende hoofdstukken zullen het model van Tabel 1 op de voet volgen en daarmee wordt 

geprobeerd een zo goed mogelijk overzicht te geven van hoe wetenschappers en bronnen in 

dit model passen.  

 

2 Wie dansten er 

Het is inmiddels algemeen aangenomen dat in het Klassiek theater alleen mannen optraden. 

De acteurs en de koorleden waren allen mannen.
61

 Er bestonden wel vrouwenkoren die 

gebruikt werden bij festivals en andere religieuze gebeurtenissen, maar in het theater 

werden de vrouwenrollen door mannen ingevuld.  Dat betekent dat - als in het theater een 

mannenkoor een vrouwenkoor moest voorstellen - er los van kleding en eventueel 

attributen iets gedaan moest worden waaruit zou blijken dat het een vrouwenkoor moest 

voorstellen. De dans lijkt daar een goede manier voor, want zoals eerder is gebleken 

bewegen mannen en vrouwen wezenlijk anders. Kort gezegd heeft een man meer kracht en 

een vrouw meer gratie. Dat ook in de Oudheid bekend was dat mannen en vrouwen anders 

bewegen, bewijst Kowalzig aan de hand van De wetten  van Plato:  

 

‘The Laws repeatedly makes the point that women must have their own 

dances and conspicuously insists on the discrete form and function of male 

and female melodies and rhythms’.
62

  

 

Als de mannen vrouwen moeten voorstellen, zullen ze - om het zo natuurgetrouw mogelijk 

te laten lijken - vrouwenpassen maken en wellicht door muziek die speciaal bij die passen 

hoorde, begeleid worden. Maar, zo zegt Kowalzig, er was geen geïnstitutionaliseerde dans 

voor vrouwen.
63

 Het feit dat Plato in De Wetten aandringt op speciale vrouwendansen, wijst 

er inderdaad op dat er waarschijnlijk (nog) niet zoiets als een vrouwendans was, want als 

het er was, had het niet benadrukt hoeven worden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen 

rekening werd gehouden met het geslacht en de fysieke mogelijkheden van de danser. Het 

                                                                                                                                                         
mocht worden. Dat dit in eerste instantie niet gedaan werd heeft volgens mij alles te maken met het feit dat de 

theaterstukken in een wedstrijdvorm werden gepresenteerd. Een stuk herhalen wat al eens eerder is 

opgevoerd is wedstrijdtechnisch niet handig en in het geval dat het niet het eigen stuk van de schrijver is, zelfs 

plagiaat te noemen. In de Hellenistische Periode werden wel stukken herhaald uit de Klassieke Periode, als 

eerbetoon aan de succesvolle auteurs uit die tijd en omdat men in latere periodes het vroegere werk hoog 

waardeerde. Zie ook noot 17. 
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lijkt erg aannemelijk dat als een mannenkoor vrouwenrollen moest vertolken, de dansers 

anders bewogen dan wanneer ze een groep oude mannen moesten voorstellen. Dat de 

dans aan de rol werd aangepast is te destilleren uit het volgende fragment van Lillian 

Lawler, waar ze in haar artikel ‘Diplh, dipodia, dipodismos in the Greek dance’ een citaat 

aanhaalt uit de Thesmoforiazousai van Aristofanes: 

 

‘Come now, let us dance the steps which are customary for the women here, 

when we devote ourselves at the sacred season to the solemn rites of the 

two goddesses.’ (Aristof. Thesmo. 947).
64

 

 

Zoals Lawler terecht opmerkt is het natuurlijk onmogelijk dat op het toneel de exacte 

danspassen werden getoond zoals ze bij de Thesmoforia - een vrouwenfestival met een 

geheime cultus - werden gedanst, maar het is wel aannemelijk dat er danspassen werden 

getoond die in de sfeer waren van het festival of van een vrouwenfestival op zich.
65

 Om deze 

danspassen te kunnen tonen, op een manier dat het voor het publiek als zodanig herkenbaar 

was, moest er een bepaalde algemene kennis zijn van hoe een vrouw en een man verschillen 

in de dans en moeten er bepaalde bewegingen zijn gemaakt die als typisch vrouwelijk 

werden bestempeld. In bovenstaand citaat wordt een mannenkoor opgeroepen een 

vrouwendans te doen, waarmee duidelijk lijkt te zijn dat hoewel er geen vaste 

vrouwendansen waren, er wel degelijk verschillen waren in typische mannen- en 

vrouwenbewegingen. Is het mogelijk om vast te stellen hoe deze mannen- en 

vrouwenbewegingen er precies uitzagen en/of hoe ze verschilden? Nee, dat lijkt onmogelijk, 

omdat er in geen enkele bron een beschrijving van iets dergelijks staat. En ook de 

afbeeldingen zijn daarbij geen hulp (zie Fig. 2).  
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Fig. 2: Een bikkel, met erop afgebeeld een vrouwenkoor met begeleider (British Museum catalogue E804, 

British Museum, Londen). 

Op een (vaas)afbeelding als Fig. 2 werd - zoals eerder gezegd - niet weergegeven wat er 

daadwerkelijk in het theater te zien was (mannen die als vrouwen verkleed waren), maar 

wat het moest verbeelden (vrouwen). Is er in het stuk sprake van een vrouwenkoor, dan 

verschijnen er op de schildering vrouwen en geen mannen verkleed als vrouwen, zoals de 

schilder het in het theater heeft gezien. Daarnaast is het om dezelfde reden onmogelijk om 

te zien of er sprake is van een afbeelding van een mythe of van een theaterstuk. Het komt 

maar zelden voor dat er duidelijk een theatervoorstelling wordt weergegeven, zoals in Fig. 3 

waar het toneelgebouw goed te zien is.  

 

 
Fig. 3: Roodfigurige krater van een tragedievoorstelling: hier afgebeeld Orestes en Pylades en Tauris (Groupe 

du British Museum F 63, Louvre, Parijs). 

 

Een vraag die opkomt en die wellicht niet goed te beantwoorden is, heeft te maken met de 

betrouwbaarheid van een beweging op een vaasafbeelding, want is de beweging die door 

een vrouw wordt gedanst op een vaas dezelfde als de beweging zoals hij in het theater door 

een man werd gedaan, of is het een typische vrouwenbewegingen en zag hij er tijdens de 

voorstelling - toen een man de beweging maakte - anders uit? En als het inderdaad zo is dat 

de vaasafbeelding ‘onbetrouwbaar’ is, is het dan überhaupt mogelijk om afbeeldingen te 

gebruiken bij een onderzoek naar een reconstructie? De wetenschappers zijn verdeeld over 

deze vraag, zo meent B. Gredley dat vaasafbeeldingen meer kunnen vertellen over dans, dan 
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de paar zinnen die de antieke auteurs over dans schrijven,
66

 maar de meeste onderzoekers 

zijn het er over eens dat vaasafbeeldingen met een kritisch oog bestudeerd dienen te 

worden.  

 Afgezien van een enkele figurant zoals in Medea van Euripides, waar de kinderen van 

Jason en Medea een zwijgende rol vervullen, waren de acteurs en koorleden allen 

volwassen.
67

 Dat betekent dat we ervan uit kunnen gaan dat we te maken hebben met 

dansers die hun ledematen in meer of mindere mate onder controle hebben, maar in ieder 

geval zich beter bewust zijn van hun lichaam en zijn mogelijkheden dan een kind dat is. Hoe 

goed waren ze in staat hun lichaam te ‘besturen’? Kunnen we spreken van getrainde 

professionals of hebben we te maken met amateurs? Lawler weet het antwoord, zij beweert 

dat de meeste Grieken al op vroege leeftijd leerden dansen, onder toezicht van een 

instructeur, of op informele wijze door het bestuderen en nadoen van hun ouders.
68

 Volgens 

Athenaeus is Sofokles zelf van kinds af aan getraind in muziek en dans (Athen. I, 20 F).  

 Er was dus wel degelijk een training, maar hoewel het van belang was dat je de 

kunsten goed kon bedrijven - het getuigde van een goede scholing - was het belangrijk te 

vermijden om zo goed te worden als een professional, omdat het niet mocht lijken alsof je er 

de kost mee verdiende.
69

 Blijkbaar was er een grote waardering voor de kunsten, maar niet 

voor de mensen die dit beroepsmatig beoefenden. Ley vertelt dat de koorleden en acteurs 

getrainde, maar ‘non-professional performers’ waren.
70

 Ook Lawler deelt die mening:  

 

‘Actors and members of the choruses in the dramatic presentations at the 

city Dionysia, who even in the best period of Greek drama were paid 

performers, were looked upon not as professionals, but as special servitors 

or ministers of the god Dionysus, and were accorded high respect.’
71

 

 

Hoewel de koorleden en acteurs betaald kregen, werden ze dus niet gezien als 

professionals. Vaak hadden ze, naast hun deelname in het theater, nog een ander beroep.  
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Aan een tragedie namen zowel solisten als groepsdansers deel. De solisten waren de 

acteurs en de groepsdansers de koorleden. Ten tijde van de drie grote schrijvers waren er 

eerst twaalf (Aischylos) en later vijftien koorleden (Sofokles en Euripides). Aangezien dit 

onderzoek zich buigt over de dans van het koor, hebben we hier te maken  met twaalf of 

vijftien koorleden, afhankelijk van wie het stuk schreef. Tenzij je uitgaat van formaties 

waarbij aantallen belangrijk zijn (bijvoorbeeld 3 x 4 of 3 x 5 dansers op een rij), is het 

verschil tussen deze twee aantallen te verwaarlozen. Het maakt geen verschil in de 

beperkingen die er aan de bewegingen zaten als er in een groep gedanst werd.   

 

In de tragedie dansten alleen volwassen mannen, wat impliceert dat we te maken kunnen 

hebben met krachtige, gecontroleerde bewegingen. Ook het feit dat ze duidelijk geoefend 

waren betekent dat er een degelijke controle over de ledematen zou moeten zijn. Hoewel 

‘de gewone Griek’ wel danste, maar niet zo goed wilde zijn dat hij een professional leek, lijkt 

het erop dat er in het theater wel degelijk mannen met professionele capaciteiten dansten. 

Zoals is gebleken kregen ze betaald voor hun verdiensten, en waar loon wordt gegeven 

mogen eisen worden gesteld. Het is goed voorstelbaar dat een danser die niet goed genoeg 

was uit het koor werd gehaald om een andere, betere danser ervoor in de plaats te zetten. 

Blijkbaar ging het erom dat de uitvoering er goed uitzag.  

 Grote, krachtige bewegingen dus, ware het niet dat de mannen van een koor te 

maken hebben met de rest van de koorleden. Ze dansen in een groep, waarbij je altijd te 

maken hebt met de mensen om je heen. In een groep is synchroondansen belangrijk. Grote 

bewegingen zijn dan lastiger, omdat ze meer ruimte innemen, waardoor er meer risico is dat 

een danser een mededanser dwarszit.  

 Omdat de mannen in het theater een specifieke rol speelden is het aannemelijk dat 

ze de bewegingen die ze maakten aanpasten aan hun rol. Speelden ze een vrouwenkoor dan 

hebben ze wellicht sierlijker gedanst dan wanneer ze een koor van oude mannen 

voorstelden.  

 

3 Waar werd er gedanst 

Het Dionysostheater in Athene (Fig. 4) is ontstaan in 540, ten tijde van Peisistratos. In die tijd 

was het theater niet meer dan een orchestra die bestond uit gelijkgemaakte, aangestampte 
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aarde en de helling van de Akropolis-heuvel, die diende als zitplaats voor het publiek.
72

 In de 

vijfde eeuw kwam er voor het eerst een houten toneelgebouw (de skene) en werden de 

zitplaatsen van hout gemaakt. De orchestra bestond uit aangestampte grond.
73

 De 

overblijfselen van het theater die we nu nog kunnen zien, stammen uit de derde eeuw. De 

orchestra is duidelijk geen hele cirkel meer, maar dat is hij in de Klassieke Periode wel 

geweest.   

 

 

Fig. 4: Het Dionysostheater vanaf de Akropolis 

 

 De orchestra van het Dionysostheater had een straal van ca zeven meter, wat 

betekent dat de cirkel van de ene naar de andere kant ca. veertien meter besloeg. Als we 

uitgaan van een koor van vijftien personen dan houdt dat in dat, als alle koorleden op een 

rechte lijn zouden staan, ze hoogstens een meter ruimte hadden voor hun bewegingen. Een 

koor van twaalf leden zou daarentegen iets meer dan een meter ruimte hebben. Gezien de 

vorm van de orchestra is het echter niet aannemelijk dat het koor steeds op één rechte lijn 

stond, zie ook paragraaf ‘Werd er in formatie gedanst’. Aangezien het een openluchttheater 
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betreft zijn er geen muren die het effectieve dansoppervlak verkleinen.
74

 Waar de dansers 

echter wel rekening mee moeten houden is dat midden op de orchestra een altaar staat. 

 

De bewegingsvrijheid van de dansers is beperkt indien ze op een lange, rechte lijn zouden 

staan, maar als ze zich verspreiden over de orchestra, hebben ze meer bewegingsruimte. De 

ruimte die ze krijgen is dus afhankelijk van de formatie die ze aannemen. Over de formatie 

die gemaakt wordt zal later nog worden gesproken, voor nu is het belangrijk om vast te 

stellen dat de grootte van de ruimte de dansers niet echt hoeft te beperken. Wat mogelijk 

wel beperkend was, is het altaar dat in het midden van de orchestra stond. De dansers zullen 

zich steeds van het altaar bewust moeten zijn geweest om een botsing te voorkomen. 

Weten waar je je voeten neerzet en welke kant je opgaat tijdens het dansen, vergt 

bewustzijn en dus oefening. 

 Het is  aannemelijk dat de dansers, in welke formatie ze ook stonden, synchroon 

hebben gedanst. Dat wil zeggen dat ze tegelijkertijd  dezelfde bewegingen moeten hebben 

gemaakt. Daarnaast is het ook mogelijk dat de dansers bijvoorbeeld in twee groepen 

stonden die elk, als een vraag-antwoord gesprek, hun eigen bewegingen maakten. Hoewel 

deze optie niet uitgesloten kan worden, lijkt het aannemelijker dat het koor als één geheel 

bewoog, omdat ze, zoals we uit de teksten kunnen opmaken, ook één geheel vormden. Het 

koor is, zeker in de latere stukken waar drie acteurs in voorkomen, niet het belangrijkste 

onderdeel van de opvoering. Het heeft een ondersteunende rol bij de verhaallijn en de 

rollen van de acteurs. Een orchestra gevuld met dansers die allemaal, of in kleine groepjes, 

een andere beweging maken, is veel te afleidend, vraagt teveel aandacht en is daardoor niet 

op zijn plek. In de stukken waar het koor alleen spreekt, zonder acteurs op het toneel, lijkt 

het mogelijk dat de bewegingen die gemaakt werden wat groter en opvallender waren, maar 

vermoedelijk bleef er toch sprake van uniformiteit om het zo overzichtelijk mogelijk te 

houden. 

 De vloer bestond, zoals is gebleken, uit aangestampte aarde, maar was wel 

gelijkmatig. Op een ondergrond die hard en glad is, zijn alle soorten bewegingen mogelijk.  

 

                                                 
74

 Als een danser dicht bij een muur danst, zal hij altijd wat afstand moeten houden om zijn bewegingen goed 

te kunnen maken, waardoor het oppervlakte van de dansvloer dat daadwerkelijk door de dansers wordt 

gebruikt, kleiner wordt. 



 - 35 - 

4 Was er publiek aanwezig 

Theater kende een religieuze achtergrond, maar was ook (misschien wel vooral) voor het 

publiek bedoeld. Er zijn weinig plaatsen en situaties in het oude Griekenland te bedenken die 

niet een religieuze achtergrond hadden. Religie speelde in de Oudheid een grote rol in het 

dagelijks leven. Een scheiding tussen kerk en staat zoals wij die nu kennen, was daar 

ondenkbaar. Religie was verweven met het hele dagelijkse leven, maar ook met het leven 

van de stad en zijn cultuur en politiek.   

 Naast deze religieuze kant van theater lijkt het vanzelfsprekend dat theater voor het 

publiek was bedoeld. In de Antieke wereld werd op veel verschillende plekken gedanst. Bij 

cultusplaatsen vonden religieuze dansen plaats en bij bruiloften en andere persoonlijke 

feesten zal ongetwijfeld ook zijn gedanst. Het zit nou eenmaal in de mens om te willen 

dansen. De uitvoering ervan, dus hoe de dans eruitziet, is echter cultuurgebonden.  

 Theater was bedoeld om naar te kijken. Een theatervoorstelling zonder publiek mist 

volledig zijn doel en is onzinnig. Hoe groot of hoe klein dat publiek is, maakt geen verschil; 

een enkele toeschouwer is al een publiek. Meestal wordt er voor het Atheense 

Dionysostheater uitgegaan van een aantal tussen 14.000 en 17.000 burgers die het publiek 

vormden. Het kleinste aantal verzameld publiek zou dan echter al betekenen dat het de 

grootste bijeenkomst van burgers van heel Griekenland was, de Olympische spelen 

uitgezonderd.
75

 In de vijfde eeuw was het theater nog niet zo groot, maar er konden al wel 

vele duizenden bezoekers in.
76

  

 De zitplaatsen in het theater werden ingedeeld in delen, kerkides. Er was een blok 

stoelen, die bedoeld waren voor de boule, het bouleutikon, en ook efebes hadden speciale 

zitplaatsen. Er is reden om aan te nemen dat elk blok voor een andere stam was 

gereserveerd, deze hypothese wordt ondersteund door gevonden inscripties en 

theaterkaartjes. Op de eerste rij van elk blok waren ereplaatsen, prohedriai. Deze waren 

bestemd voor priesters en hoogwaardigheidsbekleders.
77

 Hoewel er dus een bepaalde 

structuur in de plaatsing van het publiek was, was de architectuur van de zitplaatsen zo 

bedacht dat iedereen, afgezien van de ereplaatsen op de eerste rij, gelijkwaardige 
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zitplaatsen had.
78

 De akoestiek was van dusdanige kwaliteit dat ook de achterste rijen de 

acteurs en koorleden goed konden horen. Omdat de zitplaatsen tegen een helling waren 

aangebouwd, bevonden de achterste zitplaatsen zich een stuk hoger dan de voorste. Dit had 

als voordeel dat een toeschouwer makkelijk over de persoon voor hem heen kon kijken (zie 

Fig. 1).  

 Het publiek bestond niet alleen uit rijke of belangrijke personen, iedereen had de 

mogelijkheid om een voorstelling bij te wonen, omdat er een fonds bestond dat het mogelijk 

maakte voor mensen die niet genoeg geld hadden, om een voorstelling bij te wonen.
79

 Dit 

was het Theorische Fonds. Elke burger die bij een deme stond ingeschreven kon er 

aanspraak op maken. Theater werd gezien als een medium dat de burgers onderwees en 

daarom moest het voor iedereen toegankelijk zijn.
80

  

   

Zoals hierboven is vastgesteld was theater bedoeld voor publiek. Dat betekent voor de 

houding van de dansers dat deze waarschijnlijk niet in zichzelf gekeerd zal zijn geweest. De 

dansers zullen, met het oog op het publiek, hun lichaam zo groot mogelijk hebben gemaakt 

en hun bewegingen met een bepaalde overdrevenheid hebben gemaakt, die in het dagelijks 

leven niet voorkomt. Deze overdrevenheid is wat ik eerder theatraliteit heb genoemd. Dit is 

het aspect dat ervoor zorgt dat een beweging niet wegvalt in het grote geheel en dat het 

duidelijk is wat er wordt bedoeld, ook als het publiek verder weg zit. Het betekent niet dat 

een beweging zo groot mogelijk wordt gemaakt, maar houdt wel in dat de beweging zo 

wordt gedaan dat het publiek begrijpt wat er wordt bedoeld.  

 Het Dionysostheater was zo opgebouwd dat op de eerste rij de belangrijkste 

personen van de polis zaten en dat de toeschouwers verder niet op rang zaten. Ze zaten per 

deme bij elkaar, maar werden niet ´gerangschikt´. De prominenten vooraan, gecombineerd 

met de toeschouwers die heel erg ver weg zaten, kan er toe leiden dat de dansers zowel 

subtiele gebaren maakten die vooral voor de eregasten goed te zien waren, als dat ze 

beweging lieten zien door vaart te maken en te verplaatsen over de orchestra. De hoogte 

waarop de toeschouwers zaten die het verst weg waren, maakte het mogelijk dat de dansers 
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bepaalde figuren maakten door middel van de formatie waarin ze stonden. Hier wordt later 

op teruggekomen in de paragraaf ‘Werd er in formatie gedanst’.   

 Omdat de acteurs en koorleden maskers droegen, was er geen sprake van expressie 

in het gelaat. Deze maskers werden overigens gedragen om voor de achterste rijen de 

emotie van de acteur uit te vergroten. Dit duidt erop dat er wel degelijk rekening werd 

gehouden met de mensen die achteraan zaten en er dus niet alleen voor de prominenten 

werd gedanst.  

 Omdat het koor een ondersteunende, of liever aanvullende rol had in het geheel van 

de tragedie, zal de dans niet op de voorgrond hebben gestaan. Het is bij een aanvullende 

dans belangrijker dat er beweging gezien wordt, dan dat het om specifieke passen of 

hoogstandjes gaat. De dans zal daardoor eenvoudiger zijn geweest om uit te voeren. In het 

theater heeft de dans echter nog een andere functie: het ondersteunen en duiden van de 

gesproken tekst. Volgens Lawler gebeurde dit aan de hand van schemata.
81

 Deze schemata 

zijn vaststaande bewegingen voor bepaalde handelingen, emoties of gebeurtenissen. Zo was 

het de gewoonte om rouw uit te drukken door te slaan op het hoofd en borst, en door aan 

de wangen, het haar, de baard en de kleding te trekken. Lawler bespreekt een groot aantal 

van deze schemata in verschillende korte artikelen.
82

 Helaas zijn er weliswaar veel namen 

van schemata overgeleverd, maar is er maar zelden een beschrijving van te vinden.  

 Het is aannemelijk dat er daadwerkelijk iets als een vaststaande, duidende beweging 

bestond. Dans is een medium dat voor interpretatie openstaat en daarom hebben ook de 

meeste huidige dansvormen bepaalde vaststaande bewegingen die een bekende betekenis 

hebben. Omdat het hier gaat om dans dat in het theater werd getoond, is het aannemelijk 

dat juist daar deze bewegingen met vaststaande betekenis werden getoond om het voor het 

publiek duidelijk te maken wat de dansers bedoelden. Daarnaast is het bekend dat in teksten 

veelal gebruik werd gemaakt van vaststaande formuleringen om de tekst beter te kunnen 

onthouden. Waarom zou dat bij de dans niet zo zijn? Schemata moeten overigens niet 

worden verward met pantomime, waar de danser (met gesloten mond) letterlijk alles 

uitbeeldt wat hij anders zou zeggen. 
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5 Werd er in een formatie gedanst 

Hesychius, een Alexandrijnse grammaticus uit de Late Oudheid (vijfde eeuw na Chr.) schreef 

een werk, Synagogé pasón léxeon katá stoicheíon, waarin hij claimde alle Griekse woorden 

te hebben opgenomen. In dat werk, wordt volgens Lawler een ‘specific record of lines’ 

beschreven die op de vloer van de orchestra werden gemarkeerd om het koor te leiden 

tijdens de dansen.
83

 Als dit waar is, dan zou dat betekenen dat het koor niet stilstond, maar 

over de orchestra bewoog. Als er lijnen op de orchestra hebben gestaan, houdt dat in dat er 

van te voren een choreografie werd bedacht die niet alleen de bewegingen van de dansers 

voorschreef, maar ook de formatie waarin ze stonden. Daarbij zou het lijnenpatroon 

duidelijk kunnen maken dat het koor zich tijdens de voorstelling verplaatste. Een vraag die 

rijst is echter of die lijnen elke keer opnieuw werden aangebracht, of dat de lijnen vast in de 

orchestra waren getekend. Als het laatste het geval is dan heeft het koor elke keer op 

dezelfde manier bewogen. Op de aangestampte grond van het Klassiek theater is er 

waarschijnlijk geen sprake van permanente belijningen, die zouden met de eerste de beste 

regenbui zijn weggespoeld. Het is daarom goed mogelijk dat de lijnen steeds opnieuw op 

dezelfde manier werden aangebracht.
 84

 

 In de eerder besproken Thesmoforiazousai van Aristofanes komt het volgende 

fragment voor: 

 

‘Begin, advance! Come with light foot into a circle; join hand to hand. Let 

each one keep the rhythm of the dance. Step with swift feet.’ (Aristof. 

Thesmo 953-959)’ 

 

Het koor wordt opgeroepen om een cirkeldans uit te voeren, zoals dat wellicht gebruikelijk 

was bij een dergelijke cultusdans.
85

 Een cirkel is een duidelijk formatie en een erg 

toepasselijke, gezien de (half)ronde vorm van de orchestra (zie Fig. 5). Dat de orchestra 

rond is wil echter niet zeggen dat alle formaties cirkelvormig of halfrond moeten zijn 
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geweest. Alle denkbare vormen zijn mogelijk en ook clusters van een aantal dansers zijn 

niet uitgesloten. 

 

 

Fig. 5. Een rondedans, waarschijnlijk uit de 9
e
 eeuw. (6236, Nationaal archeologisch museum in Athene) 

 

Zoals eerder is gebleken zit een groot gedeelte van het publiek ver weg en een stuk hoger 

dan de toeschouwers op de eerste rij.
86

 Voor deze mensen waren de formaties beter te zien 

dan voor de mensen die vooraan zaten. In ‘vogelperspectief’ is er immers veel meer 

overzicht dan op ooghoogte. Daarom is het aannemelijk dat er inderdaad gebruik werd 

gemaakt van formaties en dat ze tijdens de tragedie veranderden van vorm of plaats.  

 

Als er daadwerkelijk lijnen op de orchestra waren getekend, zou dat betekenen dat er niet 

tot in het uiterste moest worden geoefend om de juiste formatie te kunnen maken. Hoewel 

er uiteraard oefening voor nodig was om te weten welke kant de koorleden op moesten 

bewegen, is het makkelijker om een rechte rij te maken als er een rechte lijn op de grond 

staat waar je op kunt gaan staan, dan wanneer je de koorleden links en rechts van je in de 

gaten moet houden om te zorgen dat ze op dezelfde hoogte staan. Het vergt oefening om in 

een formatie te kunnen dansen en om goed rekening te houden met je mededansers, maar 

het vraagt minder - om niet te zeggen geen enkele - oefening om op een lijn te gaan staan. 

Het wordt dan pas weer lastiger als het koor zich verplaatst naar een volgende opstelling en 

tijdens het verplaatsen in een bepaalde formatie moet blijven.  

 Uit het fragment van Aristofanes komt een duidelijke cirkelformatie naar voren. Een 

cirkel heeft echter een nadeel: een groot aantal dansers staat met de rug naar het publiek 

en voor de toeschouwers op de eerste rijen zijn alleen de dansers die zich het dichtst bij hen 
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bevonden te zien geweest. Een oplossing kan zijn dat er, in plaats van een cirkel, een halve 

cirkel werd gevormd, om de illusie van een cirkel weer te geven maar de zichtbaarheid van 

de koorleden er niet onder te laten lijden.  Een andere, publieksvriendelijke maar niet erg 

praktische oplossing zou kunnen zijn dat de dansers in de cirkel met de ruggen naar elkaar 

toe stonden, waardoor de voorste dansers met hun gezicht naar het publiek stonden. 

 Dat er in formatie werd gedanst is in ieder geval duidelijk uit het fragment van 

Aristofanes. Daarbij lijkt het onwaarschijnlijk dat een groep van twaalf of vijftien mannen 

niet in een formatie zou staan, dat oogt rommelig en is erg onpraktisch. Dansen in een 

formatie betekent dat de dansers meer rekening met elkaar moeten houden dan wanneer 

ze niet in formatie staan. Of er lijnen op de grond staan of niet, een danser moet zich in een 

formatie bewuster zijn van de plaats van andere dansers. Dat er een training aan vooraf 

ging mogen we daarom wel aannemen.  

 

6 Welke instrumenten begeleidden de dans 

 

‘In tragedy, as far as we can tell, dancing always took place while the 

performers were also singing, and both were accompanied by the sound of 

the aulos, a reed instrument with stops that many commentators, in the 

search for a working analogy, now liken to the oboe rather than the 

clarinet.’
87

  

 

Ley laat zien dat een tragediekoor werd begeleid door een aulos. Deze houten fluit is het 

instrument dat typisch voor koorbegeleiding werd gebruikt. Het betreft hier een melodisch 

instrument.
88

 Ook de zang van de koorleden was melodisch. Hoewel het onmogelijk is de 

melodie die gezongen werd te achterhalen, is het wellicht mogelijk dat door de 

zangerigheid van de Griekse taal, zang en spraak niet ver van elkaar aflagen.
89

 

 Spraak en zang hadden elk hun eigen metrum, de gesproken stukken waren in 

jambische trimeters en de gezongen tekst in een lyrisch metrum.
90

 Waarschijnlijk was er 

daarnaast nog een derde manier van uiten, ook wel ‘praten op muziek’ of ‘chanten’ 

genoemd. Het metrum dat hiermee gepaard gaat is de anapest. Van de anapest wordt 
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gedacht dat het afstamt van de Spartaanse marsliederen. In de Klassieke Periode werd de 

term kataloge voor het ´chanten´ gebruikt. Het is een vorm die meer gemarkeerd en minder 

‘smooth’ dan spraak is - het is geen natuurlijke conversatie - maar het benadert zang niet 

per definitie.
91

 Het metrum is in het verleden al vele malen in verband gebracht met dans, 

omdat velen ervan uitgaan dat het ritme van de tekst ook het ritme van de dans en de zang 

moet zijn geweest.
92

 Als dit het geval is, dan dient het ritme van de tekst als ritmisch 

instrument die de dans en de zang begeleidt.  

 

Een tragedie was een samensmelting van het gesproken woord, zang en dans. Hoewel de 

meeste wetenschappers ervan uitgaan dat de dansers vooral het ritme van de tekst 

volgden, waren de aulos en de zang niet voor niets aanwezig. Deze hebben beide een 

prominente plek in de tragedie ingenomen. Er werden dus zowel melodische als ritmische 

instrumenten gebruikt bij een uitvoering van een tragedie. Dit betekent dat er met de dans 

volop gevarieerd kon worden. De bewegingen kunnen zowel staccato als legato zijn 

geweest.  

 Generaliserend is een staccato beweging bijvoorbeeld het ritme van de tekst met de 

voeten volgen, waardoor het ritme versterkt wordt. Een legato beweging is een meer 

vloeiender beweging, die bijvoorbeeld met de armen en het bovenlijf gedaan kan worden. 

Dit is echter kort door de bocht, want er zijn legio mogelijkheden tussen het ‘trommelen’  

van de voeten en het ‘zwieren’ van de armen. Het lijkt niet mogelijk om meer vast te stellen 

dan dat er zowel staccato als legato bewegingen werden gedanst.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
91

 Ibidem, 105-107. 
92

 Voorbeeld van een wetenschapper die bij zijn reconstrutie gebruik maakt van het ritme van de tekst is A.P. 

David in zijn The dance of the muses. 



 - 42 - 

III Stasimon 

 

Net als zoveel andere kunstvormen is dans in ontwikkeling. Tegenwoordig dansen we anders 

dan er in de Oudheid werd gedaan. Er worden steeds nieuwe technieken en stijlen bedacht 

die ervoor zorgen dat er inmiddels voor elke smaak een andere danssoort te vinden is. Soms 

is vernieuwing in de dans echter niet vernieuwing in de nauwste zin van het woord. Soms is 

het nieuwe aan een dans dat er wordt teruggegrepen naar een andere, oudere danssoort die 

nieuw leven wordt ingeblazen. 

 Isadora Duncan is hier een voorbeeld van. Zij wilde af van de - volgens haar - 

onnatuurlijke bewegingen van het klassiek ballet uit haar tijd en bedacht een ‘nieuwe’ stijl die 

volgens haar natuurlijker was en terugging naar de tijd van de Grieken. Velen volgden haar 

daarin en geloofden dat zij daadwerkelijk de antieke dans had doen herleven. 

 Hetzelfde geldt voor volksdanseres Dora Stratou. Ook zij beweerde antieke dansen te 

dansen, zij het, in een andere dansstijl dan Duncan en haar gezelschap (Dora Stratou Dance 

Theatre) zegt dat nog steeds te doen. Deze twee danseressen hebben beiden naar eigen 

zeggen een link gelegd met de dans van de Oudheid, waar dat volgens vele wetenschappers 

onmogelijk is. Dit maakt het interessant om te bestuderen waar beide danseressen zich op 

baseren, wat hun bronnen zijn en hoe ze die interpreteren. Hoe ziet hun dans eruit en hoe 

rijmt dit met de bevindingen van het model dat in dit onderzoek gebruikt wordt?
93

  

 

1 Isadora Duncan: leven en stijl 

Isadora Duncan werd geboren in San Francisco op 26 mei 1877. Haar vader overleed op jonge 

leeftijd en haar moeder kon haar kinderen met moeite onderhouden door muzieklessen te 

geven.
94

 Als klein meisje leerde Duncan zichzelf al dansen en als elfjarige gaf ze haar eerste 

danslessen aan de buurtkinderen.
95

 Hoewel ze zelf wel danslessen volgde in alle denkbare 

stijlen, werd ze daarin nooit zo getraind als je mag verwachten van een professionele 

danseres.
96

 In 1899 vertrok ze uit Amerika naar Europa, waar ze voor het eerst zou 
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doorbreken.
97

 In Europa wachtte Duncan grote roem. Ze werd alom bekend en gewaardeerd 

en bleef lange tijd een veel gevraagde danseres. Ze stichtte meerdere dansscholen waar ze 

jonge meisjes lesgaf in haar eigen dansstijl. Toen ze in 1927 door een bizar ongeluk plotseling 

overleed ging haar dansstijl niet met haar verloren. Ze had opvolgers die haar stijl doorgaven 

en tot op de dag van vandaag bestaat The Isadora Duncan dance company. 

 

Duncan verzette zich tegen de strakke bewegingen en techniek van klassiek ballet. Ze vond de 

bewegingen onnatuurlijk en lelijk en ze wilde terug naar de natuurlijke bewegingen van het 

lichaam.
98

 Mede daardoor danste ze vaak blootsvoets, wat in haar tijd erg ongewoon was. 

 

‘[U]nderneath the tricots are dancing deformed muscles. Look still farther – 

underneath the muscles are deformed bones. A deformed skeleton is 

dancing before you (…) The ballet condemns itself by enforcing the 

deformation of the beautiful woman’s body.’
99

 

 

Om afstand te nemen van de lelijke en onnatuurlijke stijl die ballet was, wilde ze een stijl 

ontwikkelen die juist uitging van het menselijk lichaam en zijn mogelijkheden. Hoewel de 

Duncan-methode training vereiste, was haar insteek dat haar stijl door iedere, ongetrainde 

danser gedanst kon worden.
100

 Dit wilde ze bereiken door uit te gaan van normale fysieke 

activiteiten als lopen, rennen, huppelen, draaien, springen, knielen, enzovoort. Haar stijl 

stond geen acrobatiek of trucjes toe.
101

 De bewegingen moesten voortkomen uit een centrale 

bron, de solar plexus of het centrum van het lichaam, en werden geactiveerd door een idee of 

emotie.
102

 Hierdoor fungeert het lichaam als drager van de identiteit van het individu.
103

 De 

danser danst om de gedachten en emotie van de ziel weer te geven, waardoor elke danser 

zijn eigen choreograaf is.
104

 

 De inspiratie voor haar nieuwe dansstijl haalde Duncan uit de Oudheid. Ze 

bestudeerde vaasafbeeldingen en sculpturen van het British Museum, het Louvre en het 
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museum in München en kwam tot de conclusie dat de afgebeelde personen natuurlijke, 

ongecompliceerde bewegingen maken.
105

 Ze zegt zelf in The art of the dance: ‘The Greeks in 

all their painting, sculpture, architecture, literature, dance and tragedy evolved their 

movements from the movement of nature.’
106

 

 Isadora Duncan stond in haar tijd - en in de onze – bekend als de danseres die de 

dansen van de Oudheid danste. Men vond en vindt dat zij de grondlegger is van een nieuwe, 

moderne stijl, die alles te maken heeft met de antieke dans. Hoewel ze zelf zei dat ze zich 

alleen liet inspireren door de Griekse Oudheid en de dans nooit heeft willen reconstrueren, 

twijfelt Frits Naerebout van de Universiteit Leiden daaraan. Naerebout stelt dat ze met 

uitspraken als ‘I am trying to revive that beauty which –alas– is at present forgotten and 

buried’ en ‘to call back to life again that ideal movement … and to awaken an art which has 

slept for two thousand years’, ze zichzelf tegenspreekt.
107

  

 Hoe je het ook wendt of keert, Isadora Duncan legde een verband met de Oudheid, 

dat interessant is voor dit onderzoek, maar hoe zien de bewegingen eruit die ze bedacht en 

hoe zijn die te rijmen met de methode die eerder in dit onderzoek is voorgesteld? Om hierop 

antwoord te geven is het nodig beeldmateriaal te bestuderen. 

 

2 Isadora Duncan: beelden 

Aangezien Duncan in een tijd leefde waar nog niet alles werd gefilmd en zij zelf niet graag 

gefilmd werd, is er weinig beeldmateriaal van Duncan zelf. Het materiaal dat aanwezig is, is 

van een dusdanig slechte kwaliteit dat het moeilijk is om details in haar bewegingen te 

onderscheiden. Gelukkig heeft ze een flink aantal leerlingen die haar choreografieën dansen, 

waarvan wel beeldmateriaal is gemaakt. Om die reden zal voor de bestudering van de 

bewegingen die Isadora Duncan bedacht, voornamelijk gebruik gemaakt worden van 

beelden van haar eerste, tweede en derde generatie leerlingen.
108
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 De dansers zijn allemaal volwassen vrouwen, meestal gekleed in gewaden van lichte 

stoffen en bijna altijd op blote voeten, met het haar los of half los. Vaak is er een soliste, 

maar soms dansen er meerdere vrouwen mee. Het zijn er echter nooit echt veel. Van de 

geraadpleegde filmpjes is zeven het grootste aantal.
109

 Hoewel, zoals eerder is gebleken, 

Duncan wilde dat haar stijl door elke ongetrainde persoon moest kunnen worden gedanst, is 

er duidelijk een training aan vooraf gegaan. Zeker als er sprake is van meerdere dansers is 

dat goed te zien, aangezien ze allen hetzelfde dansen. 

 De dansers dansen muzikaal: ze volgen de muziek in al zijn nuances en versnellen of 

vertragen als de muziek dat aangeeft. In de bewegingen van de dansers zijn geen strakke, 

rechte lijnen te vinden zijn. Er worden geen armen, benen of voeten gestrekt, alle lijnen die 

het lichaam maakt zijn gebogen en handen en voeten zijn ontspannen. De bewegingen van 

de dansers zijn erg gracieus, mede doordat er geen strakke lijnen zijn, ziet de dans er elegant 

en ‘zacht’ uit. 

 Vaak komt de stijl erg vrolijk over, Loewenthal zegt dan ook: ‘Philosophically and 

physically, Isadora embodied Terpsichore’s joy in the dance.’
110

 Dat de dans vrolijk overkomt 

is niet alleen aan de lach van de dansers te zien, maar ook aan de manier waarop ze over het 

podium bewegen. Er worden veel ‘huppelachtige’ bewegingen en sprongen gemaakt die deze 

vrolijke sfeer oproepen. Er zijn ook droeviger dansen, die maken vooral gebruik van de vloer: 

de danser ligt of zit op de grond en maakt van daaruit haar bewegingen.  Algemeen wordt er 

veel gebruik gemaakt van expressie; de mimiek van de dansers geeft hun emoties weer. 

Hierdoor lijken de stukken uit het leven gegrepen, ze verwoorden emoties die we allemaal 

kennen, zoals blijdschap, verdriet en zelfs dronkenschap. 

 De armen zijn meestal niet lager dan negentig graden en ook het hoofd wordt, los van 

de expressie, veel gebruikt in de dans. Doordat de haren van de dansers (half)los zijn, wordt 

het effect van een hoofdbeweging zoals een draai, geaccentueerd. 

 Als er een solist danst, wordt het hele podium gevuld: de danser maakt volledig 

gebruik van de ruimte. Met meerdere dansers is het uiteraard makkelijker om een ruimte te 
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vullen, en daar wordt dat dus ook gedaan. Dit gezegd hebbende is het mogelijk dit aan het 

reconstructiemodel te toetsen: 

 

Wie 

In de choreografieën van Isadora Duncan, dansen volwassen vrouwen die duidelijk getraind 

zijn, hoewel dit voor Duncan geen vereiste was voor haar stijl. Hun aantal is wisselend, maar 

er wordt vaak gebruik gemaakt van een solist en er worden nooit veel dansers gebruikt. In het 

koor van de klassieke tragedie dansen volwassen mannen in een groep van twaalf of vijftien 

personen, die goed getraind werden. 

 De verschillen zijn duidelijk: een solist tegenover een groep is al een enorm verschil, 

maar vastgesteld hebbende dat mannen en vrouwen wezenlijk anders bewegen, is het 

onmogelijk om op dit gebied een vergelijking te maken tussen de mannen van het Griekse 

theater en de vrouwen van Duncan. 

 

Waar 

Isadora Duncan danste overal, er zijn meerdere foto’s van haar gemaakt waarop ze danst in 

de ruïnes van gebouwen uit de Griekse Oudheid (zie ook de foto op de omslag). De beelden 

zoals hier bestudeerd zijn, zijn echter voornamelijk opgenomen in dansstudio’s of op podia. 

De overeenkomst in de locatie is te vinden in het doel van de locatie. De orchestra van het 

Griekse theater was bedoeld als dansvloer en ook de podia en dansstudio’s hebben hetzelfde 

doel. 

 

Publiek 

Theatervoorstellingen zijn altijd bedoeld voor publiek. Bij Duncan lijkt het echter alsof haar 

dans niet bedoeld is voor theater; hoewel er op zeer aanschouwelijke wijze wordt gedanst, 

lijkt haar dansstijl meer om de beleving of om de dans zelf te gaan, l’art pour l’art.  

 

Formatie 

Er wordt zeker in formatie gedanst in de stijl van Duncan, maar omdat zij gebruik maakt van 

een wisselend aantal dansers en verschillende soorten ruimtes, zijn alle denkbare formaties 

mogelijk. 
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Instrumenten 

Waar er in Klassiek Griekenland gedanst werd op de begeleiding van een fluit en/of een tekst, 

maakt Duncan meestal gebruik van componisten met muziek voor een volledig orkest. 

 

Conclusie 

Om tot haar stijl te komen heeft Duncan vaasafbeeldingen en sculpturen uit de Oudheid 

bestudeerd; de natuurlijke ongecompliceerde bewegingen die ze daar terugvond kunnen 

echter door een andere oorzaak ongecompliceerd zijn dan door de bewegingen zelf. Zoals 

eerder genoemd beeldden schilders hun dansers vaak in eenvoudigere poses af dan de 

dansers daadwerkelijk maakten, door ruimtegebrek of gebrek aan techniek en kennis van de 

menselijke anatomie. 

 De natuurlijke stijl van Duncan is een ongedwongen, vrije stijl en het lijkt voor de hand 

te liggen dat er in de Oudheid inderdaad op deze wijze werd gedanst. Daarentegen denk ik 

dat er heden ten dage overal ter wereld op deze wijze gedanst wordt gedanst. Duncan heeft 

een dansstijl geperfectioneerd die in de basis door elk mens gedaan kan worden. Het zijn 

natuurlijke, ongecompliceerde bewegingen die in elk lichaam aanwezig zijn. Zonder te willen 

afdoen aan de stijl van Duncan, is haar stijl te vergelijken met een kind dat danst. Een kind 

voelt zich vrij en beweegt zoals zijn lichaam wil bewegen. 

 Duncan werd geïnspireerd door de Oudheid en heeft haar dansstijl laten ontstaan 

vanuit de wens een natuurlijke dansvorm te vinden. Deze natuurlijke dansvorm lijkt echter 

wat anders dan er in het klassiek theater werd gedanst, omdat in het theater gebruik moest 

worden gemaakt van gechoreografeerde bewegingen, die niet teveel afleiden van het grotere 

geheel. Aan de hand van het hier gehanteerde reconstructiemodel blijkt dat de stijl van 

Duncan niet overeen lijkt te komen met de dansstijl zoals die in het theater van de Klassieke 

Periode werd gedanst.   

 

3 Dora Stratou: leven en stijl 

Dora Stratou werd in 1903 geboren in Athene.
111

 Haar vader, Nikolas Stratos, was lid van het 

Griekse parlement en is zelfs een tijdje (een paar dagen) premier geweest. Doordat haar 
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vader een vooraanstaande positie innam, groeide Stratou op in de bovenklasse van Athene 

en werd bevriend met vele invloedrijke mensen. Ze studeerde vreemde talen en zang en 

bezocht haar leven lang theatervoorstellingen en concerten. 

 Als in 1922 haar vader wordt geëxecuteerd wegens hoogverraad, verlaten Stratou, 

haar moeder en haar broer Andreas, Griekenland. De jaren in het buitenland zijn zware 

jaren, de familie is straatarm. In 1932 wordt Andreas lid van het Griekse parlement en keert 

de familie terug. Stratou begeeft zich al snel weer in intellectuele kringen. Twee keer trouwt 

ze en ze scheidt evenzoveel keren. 

 In 1952 krijgt Stratou het idee een permanente, professionele dansgroep op te zetten 

die zich specialiseert in de volkscultuur van Griekenland. Haar idee is dat de groep in principe 

elke dag moet kunnen optreden en dat ze in het buitenland kunnen rondreizen om ook daar 

de Griekse volksdans te tonen. Stratou krijgt dit idee, omdat een dergelijk gezelschap dan 

nog niet in Griekenland bestaat. Ze vraagt financiële steun aan de regering en dankzij 

adviezen en steun van haar invloedrijke vrienden lukt het haar om in 1953 haar groep op te 

zetten. Ze noemt hem: Greek dances – Dora Stratou society. 

 Stratou reist door heel Griekenland en gaat van dorp naar dorp om dansen, zang, 

traditionele kostuums en sieraden te verzamelen. Zo ontstaat de grootste collectie van 

Griekenland.
112

 In 1963 wordt haar eigen theater gebouwd: het Dora Stratou Dance Theatre, 

op de helling van de Filopappos-heuvel in Athene, dat tot op de dag van vandaag gebruikt 

wordt door het gezelschap. 

 In 1967 wordt ze onderscheiden met de prestigieuze, internationale World theatre 

award. Ook krijgt ze de Academy of Athens award en de Ford foundation grant.  In 1983 gaat 

ze met pensioen en in 1988 overlijdt ze, 85 jaar oud. 

 

Dora Stratou schreef drie boeken, waarvan The Greek dances. Our living link with Antiquity 

voor dit onderzoek het belangrijkste is.
113

 Hierin bespreekt ze verschillende dansstijlen uit 

verschillende regio’s. Tegen het einde van het boek bespreekt ze de verschillende 

instrumenten die worden gebruikt bij de dansen. 
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 Griekse dansen zijn volgens Stratou op te delen in syrtos (slepende dansen) en 

pidiktos (verende dansen). Soms is een dans een combinatie van deze twee vormen.
114

 De 

syrtos is de oudste soort:
115

 

 

‘We may plausibly hypothesize that the syrtos and Greek dances in general 

(which have preserved a very special form and pattern different from all 

other dances) was essentially the dance danced around the altar in all the 

sacred rituals of the ancient Greeks. For I believe the joining of hands and the 

formation of an unbroken circle can only be explained in this way. In many 

ancient vases we can see this same circular dance and this same hand-

grip.’
116

 

 

Stratou stelt vast dat het wel zo moet zijn dat niet alleen de syrtos, maar Griekse dansen op 

zich, de dansen zijn die werden gedanst tijdens rituelen bij het altaar. Ze verwijst naar de 

rondedans waar talloze beeldjes en afbeeldingen van zijn gemaakt. (Zie ook Fig. 5). De 

dansers houden elkaars handen vast of plaatsen de handen op elkaars schouders. 

 Uit bovenstaand citaat wordt eveneens duidelijk dat Stratou zich net als Duncan 

voornamelijk baseert op vaasafbeeldingen. Stratou is terecht van mening dat er in de 

literaire bronnen weinig tot niets over de specifieke bewegingen van de dansers staat.
117

 

 Hoewel Stratou aangeeft dat bepaalde volksdansen teruggaan tot de Oudheid, zegt 

ze ook dat ze absoluut niet bedoelt dat de dansen op exact dezelfde wijze worden gedanst 

als 2500 jaar geleden: ‘One would be mad to even consider such a thing’,
118

 want er is nou 

eenmaal weinig over geschreven. Liever beroept ze zich op vaasafbeeldingen uit de gehele 

Griekse Oudheid en op Byzantijnse fresco’s en muziek, omdat daar afbeeldingen van dans 

op te vinden zijn.
119

 

 Mannen spelen volgens Stratou de leidende rol bij de Griekse dansen, zij maken de 

figuren en doen de trucjes. Het is de taak van de vrouw bescheiden te zijn, met haar ogen 

neergeslagen. Vrouwen dansen om die reden meestal syrtos-dansen.
120

 

 Elke regio gebruikt zijn eigen instrumentsoorten, maar algemeen wordt er gebruik 

gemaakt van de ziyiâ: een klein orkest dat bestaat uit een klarinet, viool, luit en santouri.
121
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In sommige gevallen speelt er ook een daoûli (een trommel) of een tamboerijn mee. 

Oorspronkelijk werden volgens Stratou de fluit en de lier gebruikt. De fluit is echter 

vervangen door de klarinet en de lier door de viool. Alleen op Kreta worden nog steeds 

uitsluitend de lier en de fluit gebruikt.
122

 Overal in Griekenland wordt er bij verschillende, 

maar niet alle, dansen gebruik gemaakt van zang.
123

 Karakteristieke Griekse ritmes zijn 5/4, 

5/8, 7/8 en 9/8 en dat is volgens Stratou hetzelfde als het metrum van de tragedieteksten. In 

een dans kan gevarieerd worden met het ritme.
124

 

 

4 Dora Stratou: beelden 

Omdat de syrtos volgens Stratou de oudste dansvorm is, wordt voor het beeldmateriaal 

deze dansvorm gebruikt. Er zijn echter talloze syrtos-dansen, daarom is hier een selectie 

gemaakt van een aantal dansen, allereerst de kalamatianos, een snelle syrtos in een 7/8 

maat die door heel Griekenland werd gedanst.
125

 Ten tweede zal de tsakonikos worden 

bestudeerd. Dit is een dans die gaat over Theseus en het labyrint van Knossos.
126

 Ten slotte 

zal er een syrtos uit Centraal Macedonië worden bestudeerd.
127

 In alle bestudeerde dansen 

bewegen de dansers zich naar rechts, waardoor de dansers zich soms met de rug naar het 

publiek bevinden. Alle dansen zijn ritmisch. 

 De kalamatianos begint met elf vrouwen die elkaars handen vasthouden. De 

basispas van de kalamatianos is een lichtvoetige pas. De vrouwen lijken voortdurend op de 

bal van hun voet te dansen. Na een rondje over het podium worden er meer dansers – 

zowel mannen als vrouwen - aan het gezelschap toegevoegd en ontstaan er drie halve 

cirkels van om en om mannen en vrouwen. In elke halve cirkel dansen vier mannen en vier 

vrouwen. Vooraan danst altijd een man en achteraan altijd een vrouw. De voorste man doet 

trucs met hoge schoppen, sprongen en draaien, de rest van de dansers blijft de basispas 

doen.  
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 Na enige tijd vormen de dansers een lange rij en voegen zich nog eens zes dansers 

toe, drie mannen en drie vrouwen. Het totaal aantal dansers is dan dertig. Als op het einde 

van de dans alle dansers afgaan, blijft er één paar over, een man en een vrouw. Ze dansen 

samen en maken draaiende bewegingen. De man doet er echter ook knieheffingen bij, die 

de vrouw slechts weergeeft in het lichtjes optillen van de voet. 

 De tsakonikos bestaat ook uit dertig dansers, vijftien mannen en vijftien vrouwen, 

die om en om staan. De handen zijn vast, maar dit keer heeft elke danser zijn linkerhand 

ingetrokken naar zijn borst, waardoor de dansers heel dicht op elkaar komen te staan. Het is 

een erg rustige dans en de dansers zingen mee met de begeleiding. De voorste man doet 

wederom wat trucs, maar dit keer erg rustig. De rest van de dansers beweegt zich in een 

basispas, die bestaat uit drie passen en een rust of drie passen en een knieheffing die door 

de mannen hoger wordt uitgevoerd dan door de vrouwen. In deze dans worden figuren 

gemaakt door de dansers. De voorste danser leidt en maakt eerst een spiraal, waarna hij 

samen met de vrouw achter hem – zonder dat de vrouw een van beide kanten loslaat - een 

poortje maakt, waar de andere dansers doorheen dansen. 

 De syrtos uit Macedonië wordt gedanst door tien mannen. Opmerkelijk is dat deze 

dans wordt begeleid door onder andere een doedelzak. De mannen staan in een rij en 

bewegen in een (halve) cirkelvorm over het podium. De handen rusten op elkaars 

schouders. De pas die ze doen bestaat uit een aantal zijwaartse passen, gevolgd door een 

viertal knieheffingen. Alles gaat echter heel rustig. Alleen de voorste man doet af en toe een 

draai- of een hurkbeweging. Als de muziek versnelt, versnellen de passen ook. De zijwaartse 

pas wordt nu voorwaarts gedaan en de handen gaan van de schouders. De knieheffingen 

van de basispas blijven hetzelfde. De mannen houden nu elkaars handen vast, bij de 

voorwaartse pas zijn de handen laag en bij de knieheffingen zijn ze hoog. Tegen het einde 

van de dans staan alle mannen stil en doet alleen de voorste man nog een paar trucs: hij 

maakt vanuit een hurkpositie verschillende draaien. 

 

Wie 

In de bestudeerde dansen, wordt alleen door volwassen mannen en vrouwen gedanst, 

hoewel het gemeengoed is dat ook kinderen aan volksdansen deel kunnen nemen. Het 

aantal dansers is wisselend en kan uit grote groepen bestaan. 
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 De dansers zijn overduidelijk getraind, wat het beste te zien is aan het gegeven dat 

ze allemaal hetzelfde doen. Zeker bij een dans waar de dansers zo dicht op elkaar staan als 

in de tsakonikos, moeten de dansers weten wat ze doen. Een verkeerde beweging stoort de 

directe buren en haalt de dansers uit hun ritme. 

 

Waar 

Het Dora Stratou theater heeft een rechthoekige dansvloer. De grond is stevig en vlak. 

 

Publiek 

De bestudeerde dansen zijn zeker voor publiek bedoeld. Dit is niet alleen terug te zien in de 

rijke kostuums waarin de dansers dansen, maar ook aan de doelstelling van het theater. 

Dora Stratou wilde immers een gezelschap opzetten dat elke dag zou moeten kunnen 

optreden en dat zelfs in het buitenland optredens moest kunnen verzorgen (zie ook: Dora 

Stratou: leven en stijl). 

 

Formatie 

De dansers dansen steeds in een rij of halve cirkel. Interessant is dat in de tsakonikos de 

dansers gebruik maken van vormen. De rij wordt dus niet alleen gebruikt om de dansers 

een plek te geven, maar hij wordt ook als beweging op zich gebruikt. De rij vormt, op het 

moment dat de dansers een figuur maken, een belangrijk, zo niet het belangrijkste 

onderdeel van de dans. 

 

Instrumenten 

Met uitzondering van de doedelzak in de syrtos uit Centraal Macedonië, wordt overal 

gebruik gemaakt van de traditionele ziyiâ en van zang. 

 

Conclusie 

Stratou heeft net als Duncan, vaasafbeeldingen en sculpturen uit de Oudheid bestudeerd. 

Stratou heeft echter haar dans niet vanuit de bronnen zelf vormgegeven; haar dansstijl 

bestond al en ze heeft vanuit de dans de iconografie bestudeerd, waardoor ze tot de 

conclusie kwam dat er veel overeenkomsten zijn. 
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 Dat er overeenkomsten zijn valt inderdaad niet te ontkennen. De meest in het oog 

springende zijn de instrumenten en de formatie. Stratou vertelt, zoals eerder gezegd, dat de 

lier door de viool is vervangen en de fluit door de klarinet. Als dit waar is – en het lijkt erg 

aannemelijk – betekent dat niet meer en niet minder dan dat de oude instrumentsoorten 

zijn vervangen door hun hedendaagse tegenhangers. 

 De formatie vertoont ook duidelijke gelijkenissen. In het citaat van Aristofanes op 

blz. 37, wordt het koor opgeroepen een cirkeldans te doen. Omdat een cirkeldans een 

gesloten formatie is en daardoor niet erg toegankelijk voor publiek, is het aannemelijk dat 

er een halve cirkel werd gevormd om een cirkel te suggereren, net als de dansers van Dora 

Stratou doen. 

 Er is echter ook een aantal belangrijke verschillen, de meest in het ooglopende zijn 

de vrouwen die meedansen en het wisselende en vaak grote aantal dansers. In het klassieke 

theater dansten, afhankelijk van de tijd en schrijver, twaalf of vijftien mannen. Bij Stratou 

dansen tot wel dertig mannen én vrouwen. 

 Een ander verschil is het doel van dans. De Dora Stratou dansers dansen om hun 

kunst te laten zien, in het theater vormde de dans een onderdeel van een groter geheel en 

lag de nadruk dus ook minder op de dans. Er is eerder vastgesteld (in het 

reconstructiemodel onder ‘Is er publiek aanwezig’) dat de bewegingen van de dans 

veranderen als het om de dans op zich gaat of als de dans als ondersteunend is bedoeld. 

Hoewel hier wel aan toegevoegd moet worden dat een dans als de syrtos van Centraal 

Macedonië tijdens een tragedietekst niet afleidend van de tekst moet zijn geweest voor het 

publiek. De dans was erg rustig en er zat weinig variatie in. Toch blijft er een verschil of een 

dans een verhaal aanvult of niet, want zoals eerder in dit onderzoek werd geconcludeerd, is 

het goed mogelijk dat de dansers niet alleen passen deden, maar ook schemata uitbeelden. 

Hiervan zien we bij de Stratou dansers echter niets terug. 

 Samengevat zou je kunnen zeggen dat Stratou een idee geeft van hoe de dans er in 

het theater uitgezien kan hebben, maar dat er nog te veel en te belangrijke verschillen zijn 

om daadwerkelijk te zeggen dat ze de antieke dansen heeft gereconstrueerd. 
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IV Exodos 

 

Conclusie 

Een enkeling daargelaten gaan de meeste wetenschappers ervan uit dat er over de antieke 

dans niets meer valt te zeggen dan een aantal 'randzaken'. Het is duidelijk wie er dansten, 

waarom ze dansten en waarop ze dansten, maar de bewegingen die gedaan worden lijken 

ver te zoeken. Het lijkt onmogelijk om de exacte bewegingen vast te leggen, maar met een 

methode zoals die van dit onderzoek is het mogelijk om meer te zeggen over hoe de 

bewegingen eruit zagen dan tot nu toe gedaan is, mede omdat deze methode niet alleen 

gebruik maakt van bronnen die gaan over dans, maar ook alle andere bronnen die over het 

theater gaan, kan benutten. 

 

In een tragedie dansten alleen volwassen mannen, wat zou kunnen duiden op krachtige 

bewegingen. Lawler leert ons dat de dansers van kinds af aan scholing kregen in onder 

andere dans. Dit kan alleen maar ten goede zijn gekomen aan de bewegingen die ze 

maakten. Een geoefende danser danst immers beter dan een ongeoefende danser. Dat de 

dansers in een groep dansten betekende dat er extra training nodig was. In een groep 

hebben de dansers met elkaar te maken. Zeker als er in een bepaalde formatie wordt 

gedanst – en dat was het geval – was het voor de dansers uiterst belangrijk dat ze elkaar niet 

op de tenen trapten en dat ze de formatie goed lieten uitkomen. Een cirkel moet immers 

een cirkel zijn en geen ellips.  

 Zoals besproken in de paragraaf ‘Wie dansten er’ vertolkten de mannen van het koor 

een rol. Het is daarom aannemelijk dat de bewegingen die ze daarbij maakten aan deze rol 

werden aangepast. Waren ze vrouwen, dan dansten ze sierlijk, moesten ze oude mannen 

voorstellen, dan pasten ze hun dans daarop aan. Ook de gebeurtenis die in het theaterstuk 

beschreven werd zal invloed hebben gehad op de manier van bewegen; werd er een 

geboorte nagebootst dan werd er anders gedanst dan wanneer er iemand werd gedood.  

 De ronde vorm van de orchestra leende zich voor ronde formaties, aldus gebleken in 

de paragraaf ‘Werd er in een formatie gedanst’. Dat wil echter niet zeggen dat er geen 

andere formaties voorkwamen. Er zijn vele formaties die je met vijftien of twaalf mannen op 

een ronde dansvloer kan maken. Het altaar heeft daarbij wel een bepalende rol. De dansers 
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moeten zich steeds bewust zijn waar het staat ten opzichte van hun positie, om botsingen te 

voorkomen. Net als het formatiedansen, vergt dit oefening.  

 Het is aannemelijk dat het koor tegelijkertijd dezelfde bewegingen maakte, om 

onoverzichtelijkheid te voorkomen. Hoewel op vaasafbeeldingen de dansers vaak in 

verschillende houdingen staan, heeft dit waarschijnlijk meer te maken met dat de schilder 

een paar hoogtepunten wilde laten zien of juist wilde aangeven dat er verschillende 

bewegingen werden gemaakt. Veel van de bewegingen die een koor maakte zullen 

vaststaande schemata zijn geweest. Dit maakte het voor het publiek duidelijk wat er met de 

gebaren werd bedoeld. De bewegingen zullen, met het oog op het publiek, overdreven zijn 

geweest, voorzien van een zekere theatraliteit, zodat ze niet wegvielen in het grotere 

geheel.  

 Door de aanvullende rol van de dans in een tragedie zal deze niet op de voorgrond 

hebben gestaan. Wellicht zullen enkele acteurs hun beste kunnen hebben getoond, maar 

voor de koorleden lijkt het aannemelijker dat hun dans meer begeleidend moest zijn. Het is 

overigens ook erg moeilijk en onoverzichtelijk om met een groep van twaalf of vijftien 

mannen heel bijzondere capriolen uit te halen.  

 Wat de begeleiding betreft hebben we te maken met zowel ritmische als melodische 

instrumenten. Dit houdt in dat vrijwel alles mogelijk is en dat er van de bij de dans gebruikte 

instrumenten alleen, weinig te leren valt over de dans in het theater.  

 

Isadora Duncan verzette zich tegen de bestaande dansstijlen en schiep aan de hand van 

vaasafbeeldingen uit de Oudheid, een nieuwe, natuurlijke dansstijl. Haar dansstijl lijkt echter 

meer een stijl geworden die inherent is aan een vrije, ongedwongen manier van dansen, dan 

aan de strakke bewegingen zoals ze in de choreografieën van het theater moeten zijn 

voorgekomen. Om die reden is het niet mogelijk om Duncan als bron te gebruiken voor 

antieke theaterdans.  

 Dora Stratou beredeneerde anders dan Duncan: zij wilde vanuit de volksdans 

overeenkomsten met de dans van de Oudheid vinden en niet vanuit de Oudheid een 

dansvorm creëren zoals Duncan deed. De overeenkomsten met de volksdans lijken 

inderdaad aanwezig. De formatie en gebruikte instrumenten lijken erg op de bevindingen die 

aan de hand van het reconstructiemodel zijn gedaan. Er zijn echter ook duidelijk 

aantoonbare verschillen, zoals de vrouwen die meedansen of de doel van de dans; in het 
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oude theater diende de dans als aanvulling op een groter geheel, de dans van Dora Stratou is 

bedoeld om de dans te laten zien. Een ondersteunende dans zal minder spectaculair of 

uitgebreid zijn dan een dans die op zichzelf staat. 

 

De methode die in dit onderzoek werd voorgesteld en getoetst lijkt nuttig te zijn bij het 

maken van een reconstructie. Aan de hand van dit reconstructiemodel is het mogelijk 

algemene uitspraken te doen over hoe de bewegingen van de klassieke theaterdans eruit 

gezien kunnen hebben. Het is echter (nog?) niet mogelijk om specifieke uitspraken te doen 

over de bewegingen. 

 Om tot meer gedetailleerde uitspraken te komen dient het aanbeveling dit model 

verder uit te werken, met meer factoren die getoetst worden. Er is immers enorm veel 

kennis over het theater, dat met deze methode gebruikt kan worden als informatiebron voor 

de dans. Daarnaast is het wellicht interessant om dit model te gebruiken bij een 

comparatieve studie met een andere (dans)cultuur. Hoewel grote voorzichtigheid is geboden 

bij comparatieve studies, kan een tweede cultuur - waar wellicht meer over bekend is - 

dienen als controlegroep.  

 Hoewel het erop lijkt dat er met dit model wellicht een klein beetje meer kennis op 

het gebied van antieke dans verkregen kan worden, blijft voorlopig nog de vraag of we ooit 

precies zullen weten hoe theaterdans eruit gezien heeft.  
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Youtube, ‘Isadora Duncan dancers’ (versie 12 december 2009), 

http://www.youtube.com/watch?v=Kq2GgIMM060&NR=1&feature=fvwp (31 mei 2001).  

Youtube, ‘Kalamatianos – Dora Stratou’ (versie 8 nov. 2010), 

http://www.youtube.com/watch?v=4IiijkXm8O0 (1 juni 2011). 

Youtube, ‘Lori Belilove & The Isadora Duncan dance company’ (versie 27 februari 2011), 

http://www.youtube.com/watch?v=B--BW0T9tsA (31 mei 2011).  

Youtube, ‘Tsakonikos – Dora Stratou’ (versie 8 nov. 2010), 

http://www.youtube.com/watch?v=PLuZmCPU77M (1 juni 2011). 


