
29

Boekman 56   2003 Trainen voor de toekomst

Wie van dansen zijn vak wil maken moet vroeg beginnen. Het beroep van danser

duurt maar kort en vooral op jonge leeftijd is het menselijk lichaam gevoelig voor

training. Alhoewel het in de Nederlandse cultuur, anders dan in Oost-Europa en

Azië, lange tijd niet gebruikelijk was op jonge leeftijd al een vakopleiding te volgen,

lijkt dat de laatste tijd te veranderen. Aan de ene kant heeft dat te maken met de

vraag uit de praktijk. De technische eisen die dansgezelschappen en academies

stellen, worden steeds hoger en de grote gezelschappen hebben graag jonge,

‘vormbare’ dansers. Aan de andere kant is ook het aantal jongeren dat wil dansen

gegroeid. Dans is, in de tijd van musicals en videoclip, een populaire kunstvorm

geworden, die niet alleen door een kleine elite beoefend wordt. 

Nederland telt op dit moment zes dansvooropleidingen, waaraan ruim zeshonderd

leerlingen van tien tot achttien jaar ingeschreven staan. De scholen, gevestigd in

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Enschede, Rotterdam en Tilburg, zijn, op Enschede

na, verbonden aan een hbo-dansopleiding en hebben allemaal hetzelfde doel: jonge

dansers voorbereiden op een studie aan een dansvakopleiding. 

De opleiding verloopt in twee fasen. In de basisschoolperiode volgen de meeste

leerlingen twee tot drie keer in de week hun lessen op de dansacademie en zitten ze

op een normale basisschool. Uitzondering daarop vormen het Koninklijk

Conservatorium in Den Haag en de Nationale Balletacademie in Amsterdam, die een

speciale, aan de academie verbonden basisschool kennen, waar de leerlingen vanaf

groep 7 dagelijkse lessen volgen. In het voortgezet onderwijs wordt het lespro-

gramma geïntensiveerd. De leerlingen hebben dan een speciaal rooster waarbij ze,

naast één of meer danslessen per dag, het gewone schoolprogramma volgen. In

Rotterdam en Den Haag gebeurt dat op een speciale school voor dans- en muziek-

leerlingen, die in de academie zelf gevestigd is. In de andere steden hebben de

academies een overeenkomst gesloten met één speciale middelbare school waar,

naast dansvakstudenten, ook andere leerlingen onderwijs volgen.

Op alle opleidingen vormt de klassieke techniek de basis van het dansonderwijs.

Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen. De opleiding in Den Haag is uitsluitend
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Wie zijn de jonge aankomende dansers op de vooropleiding?

Terwijl dans toeneemt in populariteit, worden de eisen steeds hoger. 

Inmiddels volgen ruim zeshonderd kinderen van tien tot achttien een

van de zes dansvooropleidingen die Nederland telt. Dat betekent: een

overvol rooster, lange dagen met vaak en veel reizen, en soms zelfs

wonen in een gastgezin.

Mariëlle van Kilsdonk

Toen in 1994 de kunsten en het onderwijs onder

één departementaal dak kwamen, leek me dat

een goede gelegenheid om de scholen wat meer

te betrekken bij de wereld van kunst en cultuur.

Leerlingen moesten meer kans krijgen op ont-

dekkingstocht te gaan naar hun eigen artistieke

en culturele voorkeuren en daartoe met zo veel

mogelijk kunstmanieren en aanstekelijke voor-

beelden in aanraking worden gebracht. Ik

maakte er het eerste uitgangspunt van mijn

Cultuurnota van, en startte het project Cultuur en

School. Er kwam van beide kanten veel enthou-

siasme los, en die vaart zit er nog steeds in. 

Maar wat heeft het nu eigenlijk opgeleverd?

Is de verbeeldingskracht van leerlingen erop

vooruitgegaan? Eerlijk gezegd zou ik niet weten

hoe ik dat meten moest. Ik durf dat wel toe te

geven, maar er moet nu eenmaal geëvalueerd en

gevisiteerd worden, en dan kom je daar niet mee

weg. Arme onderzoekers. Ik krijg de indruk dat

die het ook niet weten, en dus maar op zoek

gaan naar resultaten die tot het eigenlijke doel

weliswaar in ver verwijderd verband staan, maar

die je tenminste meten kunt. Wat moet je

anders?

Het beste lijkt me niet lang stil te staan bij

zulke rapporten, maar voort te gaan op de inge-

slagen, kronkelige en weinig methodische, maar

avontuurlijke weg.

Aad Nuis was in de kabinets-
periode 1994-1998 staats-
secretaris voor Cultuur.

Kunst is een zaak van verbeelding. Wie naar een

voorstelling, een concert of een tentoonstelling

gaat of een gedicht leest, oefent de eigen ver-

beeldingskracht. Dat kan op duizend manieren,

en de manier van de een hoeft die van een ander

niet te zijn. Ieder zijn avontuur. 

Ik voel me ongemakkelijk als ik mensen hoor

zeggen dat ze zo van kunst genieten. Kunst is

geen taartjeswinkel. Ze kan vervoeren en

troosten, maar ook slaan, en hard ook. Ze kan je

ogen openen voor onthutsende, gruwelijke din-

gen. Zoals bij alles wat werkelijk de moeite

waard is moet je er moeite voor doen. En ermee

om leren gaan. Lukt dat, dan maak je in je leven

meer mee dan de zogenaamd nuchtere werke-

lijkheid. Dat je er ook beter, wijzer, evenwichti-

ger, aangepaster of rijker van wordt, is mogelijk,

maar valt niet te garanderen. 

Kunst moet jou grijpen voor je haar begrijpen

kunt. Ze kan dat, zoals gezegd, op duizend

manieren. Je kunt kiezen welke manier bij je past

– als je tenminste niet de manier van de minste

weerstand kiest, want dan breng je, al of niet op

een roze wolk van genot, je eigen verbeelding

om zeep. Niemand kan je dwingen een bepaalde

manier hoger te schatten dan andere; wel is het

verstandig zo veel mogelijk manieren te verken-

nen om te zien waar je talent ligt. Niemand hoeft

van modern ballet of toneel te houden, maar het

zou eeuwig jammer zijn als hier en daar een

kleine Hans van Manen of Sacha Bulthuis hun

talent mislopen omdat ze er door het toeval van

hun opvoeding nooit mee in aanraking zijn geko-

men. Je kunt met dat verkennen het beste zo

vroeg mogelijk beginnen.
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