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Inleiding 
Ken je het? Je bent boos en opeens voel je je hart kloppen en je handen tintelen. Iedereen 
heeft wel zijn ervaringen met emoties die zich uiten in het lichaam. Maar hoe werkt dat nou 
eigenlijk en hoe kun je het gebruiken in dans? 

Ik ga in deze scriptie op zoek naar de vertaalslag van de emotie op het lichaam, daarbij zal ik 
eerst uitleggen wat emoties zijn en hoe ze ontstaan. Ook is er een samenwerking van lichaam 
en geest bij dit gegeven, je weet wel, je bent onrustig in je hoofd en kan daardoor ook niet 
goed stilzitten. Deze alledaagse fenomenen wil ik terugbrengen in mijn werk als danser, 
docent en maker. Al deze dingen komen uiteindelijk tezamen in mijn onderzoeksvraag:  

Hoe kun je als docent op een adequate/effectieve manier de 
emoties van de leerlingen laten weerzien in het lichaam?  

Hiervoor heb ik eerst onderzocht wat emoties zijn en hoe deze vanuit verschillende bestaande 
theorieën benaderd worden. Daar vanuit ben ik zelf  een onderzoek gestart, zodat ik tot slot 
een aantal handvaten heb kunnen formuleren voor dansdocenten. 

Ik hoop u met dit onderzoek niet alleen informatie te geven over reeds bestaande 
onderzoeken, maar u ook te inspireren om onderzoeken aan te gaan op in uw werkveld. 
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Emotie. 
Emotie en de mens 

De mens is in staat zichzelf  te uiten en zijn emoties aan anderen kenbaar te maken. In het 1

leven van alledag zal hij dit gewoonlijk spontaan en ongestudeerd doen: bij het horen dat een 
wedstrijd gewonnen is, maakt hij een vreugdedansje, een oververwachter tegenwerking zal 
hem van woede doen stampvoeten, het verlies van een dierbare zal hem de tranen in de ogen 
brengen. 

Wij kunnen natuurlijk in woorden uiten welke gevoelens ons bezielen, maar nog voor wij de 
juiste woorden gevonden hebben, is de emotionele expressie hen al vooruitgesneld met de 
uitdrukkingsmiddelen van het lichaam. Een enorm rijk repertoire aan uitdrukkingsmiddelen 
staat ons ter beschikking om dat was in ons leeft, te uiten en aan anderen kenbaar te maken: 
houding en beweging van het lichaam, gelaatsexpressies, oogopslag, klank en timbre van de 
stem. Dit repertoire aan uitdrukkingsmiddelen hebben wij niet expliciet moeten leren zoals 
wij de taal of  het lezen hebben geleerd. Voor een niet onbelangrijk gedeelte berust het op 
aangeboren en instinctieve patronen voor een ander deel wordt het spelenderwijs verworven 
door observatie en onbewuste imitatie. 

Emoties en hun expressie vinden wij ook in de dierenwereld. Ethologen hebben uitvoerig 
gedocumenteerd welke paralellen er zijn tussen menselijke emoties en uitdrukkingsvormen en 
die welke we vinden bij dieren. Deze overeenkomsten zijn vaak treffend, vooral als het gaat 
om zogenaamde primaire emoties als vrees en woede. Darwin (1872) heeft deze 
overeenkomsten al opgemerkt en beschreven.  

Toch zou het naar mijn mening een grote vergissing zijn deze parallellen te ver te trekken en 
daarmee het oog te verliezen voor het typisch menselijke in onze gevoelens en in de 
expressievormen die ons daarbij ter beschikking staan. 

Kenmerken voor de mens is dat hij afstand kan nemen tot zijn gevoelens, dat hij ze kan 
beschouwen en erop reflecteren en daarmee ook invloed kan uitoefenen op hun expressie. De 
mens is daardoor in staat emoties te verbergen of  emoties voor te wenden die hij niet ervaart. 

Emoties kunnen we onderverdelen in zes basisemoties, namelijk; 2

Vreugde - Verdriet - Woede - Angst - Afschuw - Verbazing 

Dit worden basisemoties genoemd, omdat deze emoties overal ter wereld universeel zijn. Het 
maakt dus niet uit waar je vandaan komt en wat voor achtergrond je hebt. Natuurlijk zijn er 
nog veel meer emoties, zoals bijvoorbeeld liefde, schaamte, haat enzovoort, maar deze vallen 
niet onder de basisemotie. Dit omdat de gelaatsuitdrukking die bij een bepaalde emotie hoort, 
in een andere cultuur iets anders kan betekenen. Men kan echter niet altijd emoties 

 Van Meel, J. M. De emotie verbeeld. 1e druk, 1989 1

 Internet: 16 mei 2015; http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/83651-wat-zijn-emoties.html2
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ontdekken, simpelweg door de emotie te onderdrukken. Toch kan men deze emotie wel 
herkennen, doordat de lichaamstaal van een persoon dit kan verraden. En dan zijn er ook 
nog de fysiologische reacties van het lichaam, die heel moeilijk te onderdrukken zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan zweten, wanneer met angstig is. 

Sommige emoties zijn aangeboren en sommige aangeleerd. Een aangeboren emotie is 
bijvoorbeeld schrikken. Men kan ook in de loop van de tijd ook een emotie ontwikkelen, zoals 
bijvoorbeeld angst en dan met name angst voor een bepaalde situatie of  een bepaald dier 
(pleinvrees, arachnophobie). 

Ook valt er een onderscheid te maken tussen bewuste en onbewuste emoties. Een optie als 
angst is vaak onbewust. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat je achterna gezeten wordt, kan 
je bijvoorbeeld heel snel schrikken en tegelijkertijd angstig zijn. Dit beschouwt je lichaam als 
een belangrijk signaal, om dit dreigende gevaar uit de weg te gaan. In dit verband spelen 
fysiologische processen een belangrijke rol. Wanneer we schrikken en/of  angstig reageren, 
zullen in een fractie van een seconde fysiologische reacties optreden, zoals het versnellen van 
de hartslag en het samentrekken van de spieren. Pas na deze schrikreactie, treedt de 
gewaarwording van deze gebeurtenis op en zal door onze hersenen vertaald worden als een 
gevoel van schrikken. Al sinds het bestaan van de mens zijn deze onbewuste emoties aanwezig 
en zorg(d)en voor het overleven van de soort. Naast onbewuste emoties zijn er ook bewuste 
emoties. Deze emoties kunnen we oproepen. Wanneer we bijvoorbeeld zin hebben om te 
lachen en ons blij willen voelen, kunnen we een comedy gaan kijken. 

De mogelijkheid van de mens tot gedistantieerde beleving van emoties geeft hem de 3

gelegenheid gegeven beelden van wat hem bezielt te scheppen en gevoelens in nieuwe 
vormen vast te leggen. In kunstuitingen van veel verschillende aard, of  het nu is in de 
bewegingen van het dansende lichaam, of  in de bijzondere houding van een beeldhouwwerk 
dan wel een bepaalde rol op het toneel, hebben kunstenaars mensen uitgebeeld en daarbij 
vooral hun emoties in kunstzinnige vorm vastgelegd. Dit zou een derde stroming van emoties 
kunnen zijn namelijk, artistieke emotie. 

 Van Meel, J. M. De emotie verbeeld. 1e druk, 1989 3
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Emotie en dans 
In 1994 werd het onderzoek van Elly Konijn Acteurs spelen emoties: vormgeven aan emotie op toneel 4

gepubliceerd. Het was een doorbrekend onderzoek omdat Konijn de bestaande acteer- en 
emotietheorieën met elkaar verbond. Zo concludeerde zij dat acteurs taakemoties inzetten om 
emoties uit te beelden. Deze taakemoties roepen acteurs op door tijdens het optreden te 
denken aan situaties of  proefpersonen die echte personage-emoties  bij hen oproepen. Dit is 5

een techniek ontwikkeld door Konstatin Stanislavsky aan het begin van de 20e eeuw. en heet 
method acting . Het komt volgens Konijn zelden voor dat acteur op het toneel echte emoties 6

ervaren. 

Het inzetten van taakemoties tijdens het dansen lijkt echter tijdens het dansen niet mogelijk 
omdat er diepe concentratie nodig is om van binnenuit tot een technisch perfecte 
dansuitvoering te kunnen komen. Om emotie in dans te begrijpen bleek al snel, dat er naast 
psychologie en acteertheorieën, aanvullende disciplines nodig waren, zoals onder andere de 
(kunst)filosofie, de psychoanalyse en de vrouwenstudies. 
Mijn onderzoeksvraag werd in eerste instantie als volgt geformuleerd: wat zijn emoties 
eigenlijk en hoe worden emoties in dans uitgedrukt. 

Bij het zoeken naar het antwoord op de vraag ‘wat zijn emoties nou eigenlijk?’ stuitte ik op 
een bekend fenomeen, namelijk de analytische houding van het westen. Een verkenning in 
het denken over emoties in de westerse filosofie is tevens een weergave van de ontwikkeling 
van het dualisme in het westerse denken. Bij de klassieke Griekse denker Socrates ligt volgens 
Nietzsche de oorsprong van suprematie van het denken over het gevoel, de geest over het 
lichaam. En dansen doe je met een lichaam, de emoties worden geuit en vormgegeven met 
het lichaam. Om de betekenis van emotie in dans te vinden heb ik me tot de oorsprong van 
de dans moeten wenden in niet-westerse culturen, waar er geen sprake is van de genoemde 
scheiding. En zo werd het spoort naar emotie in (niet-westerse) dans uitgezet. 

De oorsprong van de theaterdans ligt in Azië, met als wortels het Indiase danstheater, dat 
veelal bestaat uit dans, mime en toneelspel, rituelen met een religieus karakter. In deze 
Aziatische danskunst wordt de dansers geleerd hun ego uit te schakelen om emotie in dans 
vorm te geven. Deze emoties hebben daarom geen ego-karakter, integendeel, het zijn vaak 
‘zielenroerselen’ die in een soort trance door middel van de dans bevrijd worden. In bepaalde 
dansvormen kent men aan de uitgedrukte emoties een goddelijke, niet wereldse oorsprong 

 Lindern, M. van der, Wildschut, L., Zeilmaker J. Danswetenschap in Nederland - Deel 3. 1e druk, 20044

 Taakemoties zijn emoties die voorvloeien uit het handelingsniveau van de acteur als vakman. Taakemoties zijn 5

emoties die in verband staan met de uitvoering van de acteertaken op het toneel.  
Personage-emoties zijn de emoties van personages, zoals deze door de acteur in de voorstelling worden uitgebeeld.  
Konijn en Westerbeek, Acteren en emoties, 1997, pp. 242-243

 Method acting is een manier of  techniek van acteren waarbij de acteur zich zo volkomen mogelijk probeert in te 6

leven in de persoon die hij of  zij gestalte moet geven. De acteur maakt gebruik van zijn eigen emoties en 
ervaringen teneinde de uitvoering zo levensecht mogelijk te laten zijn. Er bestaat geen goede Nederlandse 
vertaling van het begrip.
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toe. Deze vorm van het dansen met emotie heeft een lange geschiedenis en wordt nog steeds 7

gebruikt bij rituele dans en beweging. Het wordt gebruikt als dynamisch hulpmiddel voor het 
wekken en stimuleren van de subtiele krachten en energieën in ons leven. ‘Heilig dansen’ is 
een middel om ons bewustzijn via ons lichamelijk gedrag te focussen en te richten. Denk 
hierbij aan Tai-Chi . Iedereen is in staat om deze manier van dansen te praktiseren. Er is 8

geen formele training vereist om de effecten te kunnen benutten.  

Aan het eind van dit onderzoeksspoor was ik in staat te concluderen dat emoties kunnen 
worden opgewekt door externe stimuli en helpen om ons egobewustzijn te beschermen, te 
vergroten of  te handhaven, maar dat emoties ook e-moties zijn, bewegingen van de ziel.  

 Andrews, T. Magickal Dance - Your body as an Instrument of  Power, 19937

 Tai Chi is vechtkunst, gezondheidsoefening en een weg tot levenskunst. Het heeft zijn oorspong in China. Het 8

bijzondere van de Tai Chi vechtkunst is het luisteren naar de tegenstander en het gebruik maken van de 
veerkracht van ontspannen spieren, de z.g. interne energie. 
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Emotie en wetenschap 
Emoties die je voelt, een brok in de keel, alsof  je in je buik geslagen wordt, handen die 9

automatisch vuisten worden, het zijn allemaal lichamelijke reacties op de emoties die wel 
voelen. 

Deze lichamelijke reacties op emoties zijn niet cultuurgebonden en komen dus overal ter 
wereld voor. Woede is vooral voelbaar in het hoofd, de handen en de borstkas, ongeacht de 
taal of  cultuur van mensen. Walging manifesteert zicht met name in de onderbuik en trots in 
het hele bovenlichaam. De sensatie van liefde verspreidt zich door het hele lichaam, behalve 
de ledematen. 

Dat melden Finse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of  the 
National Academy of  Sciences. Bij hun onderzoek stelden de wetenschappers een soort van 
lichaamsatlas van emoties samen. Ze confronteerden proefpersonen met woorden, verhalen 
en videoclips om verschillende gevoelens bij hen op te roepen, zoals woede, walging en liefde. 
Vervolgens moesten de deelnemers op een poster van het mensenlijk lichaam aanwijzen waar 
ze deze emoties voelden in hun lijf. 

“Het meest verrassende was de consistentie van de beoordelingen bij verschillende individuen 
uit verschillende taalgroepen en culturen”, verklaart hoofdonderzoekster Lauri Nummunmaa 
op nieuwssite Physorg.com 

Volgens de Finse wetenschappers is onderzoek naar de connectie tussen de menselijke 
hersenen en het menselijk lichaam erg belangrijk. 

“Door lichaamsveranderingen in kaart te brengen die worden geassocieerd met emoties, 
kunnen we beter begrijpen hoe lichaamsfuncties worden beïnvloed door bijvoorbeeld walging 
en verdriet”, aldus Nummenmaa. 

De resultaten van het onderzoek zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt bij de 
behandeling en beoordeling van de lichamelijke klachten die vaak gepaard gaan met 
depressies. Er is echter ook kritiek op de studie, omdat alle gegevens zijn verzameld op basis 
van zelfrapportage. 

Sommige wetenschappers geloven dat mensen niet goed in staat zijn om objectief  te bepalen 
welke emoties ze voelen. 

Maar of  dat waar is? Je voelt toch wat je voelt nietwaar? 

 Nummenmaa, L., Glereana, E., Harib, R., e.a.: Bodily maps of  emotions, 2013)9
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Samenvatting 
Nu de dag breken er nog honderden filosofen, onderzoekers en wetenschappers zich het 
hoofd om de vraag: Wat is emotie, en waar komt het vandaan? Het persoonlijke aspect staat 
bovenaan bij de relevantie van je oordeel. Door de bijna mystieke onbekendheid van het 
fenomeen emotie, kan iedereen er op een andere manier naar kijken. Het is echter wel zo dat 
emotie in bepaalde (vooral fysiologische) constateringen unaniem zijn. Hierop zal mijn 
onderzoek verder op door gaan. 
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Onderzoek. 
Bodily maps of  emotion 

Neem even de tijd om onderstaande afbeelding te bestuderen. 

Dit komt voort uit een onderzoek van de Turku Universiteit in Finland. Zij ontdekten de 1011

consistentie van de uiting van emotie in het lichaam door meer dan 700 Finnen, Zweden en 
Taiwanezen een reeks emotionele woorden, gezichten en filmpjes te laten zien. Elke keer 
moesten de deelnemers aangeven of  ze hierna een emotie voelden, en zo ja, of  deze gepaard 
ging met gewaarwordingen in bepaalde lichaamsdelen. Of  deze lichaamsdelen extra energiek 
of  juist minder actief  aanvoelden dan normaal, konden ze aangeven op een ‘emotiekaart’; 
een getekend silhouet van het menselijk lichaam.  

 Internet: 10 oktober 2014; http://www.kennislink.nl/publicaties/emoties-in-kaart-gebracht10

 Nummenmaa, L., Glereana, E., Harib, R., e.a.: Bodily maps of  emotions, 2013)11
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Dit laat zien dat er een consistente ervaring is van bepaalde emoties. Je ziet bijvoorbeeld bij 
woede dat er veel spanning in de onderarmen zit en bij liefde ligt de nadruk op het hoofd, de 
borstkas en de onderbuik.  

Hieronder zie je de werkwijze van het onderzoek. Deze zal ik stap voor stap toelichten. 

Stap 1: Invullen 

De deelnemers werden gevraagd om op een leeg omhulsel van het lichaam te laten zien waar 
ze bepaalde spanningen voelden. Aan de linkerkant lieten ze de zones zien waar de activiteit 
van het lichaam sterker of  sneller voel en aan de rechterkant zwakker of  langzamer. 

Stap 2: Vergelijken 

De 2 lichamen werden naast elkaar gelegd en zo werd er zichtbaar welke delen van het 
lichaam sterker/sneller werden en welke zwakker/langzamer. 

Stap 3: Combineren 

Hierin werden de 2 lichamen samengevoegd en ontstond er een totaalbeeld van de 
verschillende soorten spanning in het lichaam. 

Dit onderzoek heeft dus een duidelijk overzicht gegeven aan wat mensen van verschillende 
leefculturen hebben ervaren. 
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Betekenis van emotie 
Hierna was het voor mij noodzakelijk om te weten hoe verschillende mensen dachten over 
emotie en dans. Dit geeft voor mij de relevantie van dit onderzoek neer. Hoe belangrijk is 
emotie in dans eigenlijk? Hieronder vind je diagrammen van 5 stellingen die beantwoord zijn 
door 20 mensen van allerlei verschillende leefculturen, omgevingen. Zowel dansers als niet 
dansers. De stellingen waren zeer open en om meerdere manier op te vatten. Dit heb ik 
expres zo open gelaten om de deelnemer te prikkelen zijn eerste impuls te volgen. 

Stelling 1: Ik zou me geen leven zonder emoties kunnen voorstellen 
Stelling 2: Als ik naar een dansvoorstelling kijk, ervaar ik geregeld emoties 
Stelling 3: Ik vind het belangrijk dat ik de emotie van een danser kan zien 
Stelling 4: Ik vind het belangrijk dat de danser de emotie zelf  beleeft 
Stelling 5: Ik kan zien welke emotie iemand heeft door naar het lichaam te kijken 

De deelnemers vulden een getal in tussen de 1 - 5 waarop 1 stond voor ‘zeer oneens’ en 5 
‘helemaal mee eens’.  

EMOTIE IN DANS THOMAS VAN GERWEN "14

Stelling 1

5
4

3

21

Stelling 2

5

4

3

2

1

Stelling 3

5

4

3

21

Stelling 4

5

4

3

2

1

Stelling 5

54

3
2

1



Stelling 1: Ik zou me geen leven zonder emoties kunnen voorstellen 

Je ziet dat de overgrote meerderheid zich geen leven zonder emoties zou kunnen voorstellen. 
Dat is naar mijn idee een heel humaan idee, want wie voelt er nou geen emoties? Toch zijn er 
enkelen die het zich wel kunnen inbeelden. Persoonlijk zou ik het me wel kunnen voorstellen, 
maar ik zou het verschrikkelijk vinden. Er zijn ziektes zoals depressie waarbij een persoon 
apathisch kan worden, en dus gevoelloos, maar het is natuurlijk niet iets wat je graag mee 
maakt. 

Stelling 2: Als ik naar een dansvoorstelling kijk, ervaar ik geregeld emoties 

Dit diagram is erg verdeeld. Natuurlijk zijn er mensen tussen geweest die nog nooit zo bewust 
naar een dansvoorstelling hebben gekeken dat ze terug kunnen denken aan of  ze wel/geen 
emoties hebben ervaren maar het gros wel. Het ligt natuurlijk enorm aan de soort voorstelling 
die is bekeken, maar ik ben van mening dat er standaard emoties zijn al kunnen dat 
onbewuste emoties zijn. Verveling is bijvoorbeeld ook een gevoel wat kan leiden tot irritatie en 
uiteindelijk de emotie woede. Dit is een extreem voorbeeld, maar het komt in lichtere zin, 
zeker voor.  

Stelling 3: Ik vind het belangrijk dat ik de emotie van een danser kan zien 

Dit is een stelling die ik zelf  erg belangrijk vind. Dat komt doordat als ik ver weg in een zaal 
zit en alleen het overzicht zie, ik totaal niks meekrijg van de intenties/emoties. Dat ergert mij 
altijd en aan de diagram te zien vindt de meerderheid het, net als ik, belangrijk om de emotie 
van een danser te kunnen zien. Hier kun je dus als choreograaf  rekening mee houden. Bij de 
voorstelling Rocco van Emio Greco die ik heb bewoond in 2013, was er gekozen voor een 
publieksopstelling die helemaal rondom het podium ging. Hierdoor zaten er geen mensen ver 
weg, en kon iedereen de intensiteit beleven. 

Stelling 4: Ik vind het belangrijk dat de danser de emotie zelf  beleeft 

Hier ontstond een conflict tussen de amateurs en de professionals die dit onderzoek hebben 
gevonden. Met de keiharde ‘helemaal niet eens’ waren de professionals erg duidelijk in hun 
oordeel. Toch vonden genoeg (met name amateurs) het wel erg belangrijk dat de danser de 
emotie zelf  beleeft. Of  de danser daadwerkelijk de emotie avond aan avond kan beleven, is 
iets wat ik niet geloof, maar blijkbaar is er wel behoefte aan die illusie. Waarom zijn wij 
professionele kunstenaars altijd zo bezig met ‘je publiek moet huilen, niet de performer’? Dit 
is een vraagstelling die je wederom kan meenemen in het werken met dansers. 

Stelling 5: Ik kan zien welke emotie iemand heeft door naar het lichaam te kijken 

De laatste stelling was om te zien hoe groot het lichaam een rol speelt in het naar voren 
brengen van emoties. Veel deelnemers hebben hier een lage score ingevuld, al denk ik dat er 
onderbewust veel wordt waargenomen van non-verbale communicatie. Deze stelling is dus 
helaas niet aanvullend voor mijn onderzoek. 
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Professionals 
Om zelf  tot een werkwijze te kunnen komen was ik benieuwd naar de technieken die 
professionals in het werkveld gebruiken. Ik heb een 2 choreografen met beide een sterke 
artistieke visie, een vragenlijst gestuurd over hun opvatting over mijn hoofdvraag. Hieronder 
evalueer ik hun antwoorden met daarbij mijn eigen inzicht.  

Wanneer u als choreograaf  werkt met dansers, werkt u dan ook bewust 
met intenties/emoties? 
Als ik zelf  met dansers werk, spendeer ik altijd een repetitie aan intenties. Dit doe ik om de 
dansers een duidelijk richting te geven, vooral bij de amateur dansers. Het grappige wat ik 
teruglees bij zowel Eddi de Bie als Isabelle Beernaert, is dat zij dat absoluut niet doen. “Het 
gaat om loslaten en in een soort onbedacht systeem te gaan” - Isabelle Beernaert. Wellicht valt er een 
verschil te maken tussen het werken met amateur dansers en professionele dansers, maar voor 
dit onderzoek laat ik dat verschil los. Een danser is een danser, hoe goed hij/zij ook technisch 
is. Er blijkt wel een soort samensmelting van choreograaf  en danser nodig te zijn, zodat er 
samen gebouwd kan worden en de emoties ‘ontstaan’. 

Wat is voor u het doel om emoties terug te zien in het dansende lichaam? 
Hier merk ik een enorme tweestrijd tussen de choreografen. De Bie wil in geen geval met een 
doel werken, maar alles laten ontstaan vanuit de muziek en de verbindingen terwijl Beernaert 
juist graag doelbewust dans gebruikt om bepaalde gevoelens/emoties naar het oppervlak te 
brengen, omdat dit in het dagelijks leven nauwelijks gebeurd. Ik ervaar ook dat dans voor mij 
een manier is om op mezelf  te reflecteren, ik merk meteen aan hoe ik dans, hoe ik me 
eigenlijk voel. Het lichaam heeft geen geheimen voor je, en alles is direct zichtbaar. Ik vind de 
werkwijze van de Bie ook erg interessant want soms kan het hele emotionele aspect wat 
doorslaan. “Jij gaat toch ook niet naar een vriend met het vooropgezette doel dat je vandaag 
om 20.38 een hartstochtelijke huilbui gaat krijgen omdat je parkiet van zn stokje is 
gevallen…….” aldus Eddi de Bie. 
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Er zijn meerdere technieken ontwikkeld om performers in emoties te 
krijgen. Method acting is gericht op het terughalen van emotionele 
gebeurtenissen van het verleden, en Double Skin/Double Mind is juist erop 
gericht om de gedachtes uit te schakelen waardoor het lichaam zelf  gaat 
voelen in plaats van het hoofd. Zijn er bepaalde technieken die u gebruikt 
om emoties zichtbaar in het danserslichaam te krijgen? 
Hier vindt weer een gemeenschappelijke mening plaats. Technieken worden bijna als taboe 
gezien. Dans is erg puur van aard en daar mag niet teveel over nagedacht worden, zo blijkt 
uit de antwoorden van Beernaert en de Bie. “Het lichaam is slimmer dan het hoofd en roept 
dus door te bewegen de emotie op” oppert de Bie, en daar kan ik mij erg in vinden. Deze 
uitspraak gaat natuurlijk tegen alle wetten van de geneeskunde in (het lichaam kan niet 
denken, dat doen de hersenen) maar als danser maak je daar toch vaak een onderscheid in en 
gaat het er niet zozeer om, of  het nou anatomisch mogelijk is of  niet. Wel is er een blijk van 
waardering vanuit de kant van Isabelle Beernaert dat deze technieken ontwikkeld zijn, maar 
het is niet iets waar beide choreografen mee zullen werken. Dit inspireert mij als maker weer 
om het uit te proberen. Wat zou er gebeuren als je 2 dansers dezelfde frase aanleert, met de 
ene vanuit een ‘emotie-techniek’ werken en bij de andere zonder. Wat zou het verschil op de 
vloer zijn? 

Aan bepaalde emoties zijn kenmerkende karakteristieken verbonden, 
bijvoorbeeld dat er bij woede veel spanning in de vuisten/onderarmen 
zitten en bij liefde ligt de nadruk op de borstkas. Dit is consistent bij 
verschillende taalgroepen en culturen. Is dit een houvast of  een verkeerde 
aanname? 
“De reden waarom bepaalde mensen het gaan kenmerken op een bepaald lichaamsdeel is 
omdat ze niet in contact staan met hun volledige lichaam en dus ook niet bewust zijn van hun 
volledige lichaam.” Dit is een gewaagde uitspraak van Beernaert want het gaat nogmaals 
tegen de wetenschappelijke onderzoeken in. In het onderzoek ‘Bodily maps of  emotions’ is te 
zien dat er daadwerkelijk emoties worden gekanaliseerd in bepaalde gebieden, maar het is 
niet zo dat er in de rest van het lichaam niks gebeurt. Wat zij bedoelt te zeggen is denk ik dat 
het zonde is om het zo vast te leggen. Dit komt doordat ieder mens uniek is, en op zijn eigen 
authentieke manier emoties ervaart. Hier kan Eddi de Bie zich erg in vinden en ook ik sluit 
mij hier bij aan. Het zou dus een houvast kunnen zijn, maar het is ook uitgenodigd om erin te 
blijven hangen en daardoor de dans niet in een bepaalde diepte krijgt. 
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In de Laban Movement Analysis zijn de effort-shapes ontwikkeld om 
choreografieën zo veel mogelijk te denoteren. Alle bewegingselementen 
worden nauwkeurig geanalyseerd waardoor de uitleg veel specifieker kan 
zijn naar de dansers toe. Wat denkt u dat dit voor effect heeft op de 
emoties die wellicht in een dans bedoeld zijn? 
Hier ontstaat wederom een opstand van beide choreografen. Het constant analyseren maakt 
de dans zogezegd ‘dood’ en stagneert het leerproces van de danser. Het wordt echter wel 
gezien als een goede methode voor de ontwikkeling van het technisch lichaam van de danser. 

Het is voor mij enorm bijzonder om de antwoorden van deze twee uitgesproken choreografen 
bij elkaar te voegen, met daarin mijn eigen mening verwerkt. Ook al zijn de twee totaal op 
verschillende manieren bezig met choreograferen, er is altijd iets wat dansers met elkaar 
verbindt en dat is de passie, de drive.  

Als maker kan dit inspirerend tot het uitproberen van onbekend terrein om je te laten 
inspireren. Ook is het wellicht een hulpmiddel om niet te snel een oordeel te vellen over een 
bepaalde methodiek/techniek omdat de basis altijd nog gemeenschappelijk is, het willen 
bewegen van het lichaam.  
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Conclusie 
Nu ik veel informatie heb vergaard zowel uit literatuur als uit onderzoeken, is het tijd om 
terug te grijpen op mijn onderzoeksvraag: Hoe kun je als docent op een adequate/effectieve 
manier de emoties van de leerlingen laten weerzien in het lichaam? 

Uit de wetenschappelijke artikelen heb ik ondervonden dat er bepaalde emoties onbewust 
plaatsvinden, deze zijn instinctief  en hebben vaak een fysiologische actie tot gevolg. Dit is 
zowel als bij mens en dier aanwezig. De mens is echter in staat emoties te verbergen of  
emoties voor te wenden die hij niet ervaart. Hierdoor ontstaan aangeleerde emoties, zoals 
lachen. Een derde stroming in de emotie is genoemd de artistieke emotie, dit is het werk van 
een kunstenaar die de emotie weet te verwerken in een kunstvorm. 

De westerse bronnen verwezen mij vaak naar wetenschap en theorieën, terwijl dans voor een 
groot deel ontstaan is om uit deze analytische wereld te ontsnappen. Emoties kunnen worden 
opgewekt door externe stimuli en helpen om ons egobewustzijn te beschermen, te vergroten 
of  te handhaven maar het zijn ook e-moties, bewegingen van de ziel.  

Verder in mijn onderzoek heb ik de focus gelegd op het fysiologische aspect van emoties, het 
lichaam vertaalt immers alles wat we voelen. Er zijn vele universele lichamelijke gevolgen bij 
emotie, zoals het warm worden rond de wangen bij schaamte. Hier ontstaat een tweekamp 
wat betref  de danskunsten: 
De ene stroming vindt het belangrijk om het opwekken van emoties te stimuleren zodat, in de 
dit geval, de danser de werkelijke emoties ervaart en het publiek daar in mee neemt. 

Daartegenover beweren danskunstenaars dat emoties zich vanzelf  ontwikkelen en niet 
aangestuurd moeten worden. Kunst is een middel van communicatie en het publiek ervaart 
een eigen emotie. 

Ik startte dit onderzoek met de veronderstelling dat ik, bij wijze van spreke, in mijn 
eerstvolgende choreografie de kennis kon verwerken en een meesterlijk emotioneel (of  niet) 
stuk kon maken. Dit is anders uitgepakt dan verwacht, maar zeker niet minder waardevol.  

Juist door al het onderzoek in de literatuur merkte ik, dat ik het contact met de mensen nodig 
had en hun meningen. Naar aanleiding daarvan ben ik geprikkeld om meer onderzoeken aan 
te gaan, en dat is het mooie van dans. Het beweegt altijd. 
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Bijlagen 
Kort onderzoek 

1: Ik zou me geen leven zonder emoties kunnen voorstellen

2: Als ik naar een dansvoorstelling kijk, ervaar ik geregeld emoties

3: Ik vind het belangrijk dat ik de emotie van een danser kan zien

4: Ik vind het belangrijk dat de danser de emotie zelf beleeft

5: Ik kan zien welke emotie iemand heeft door naar het lichaam te kijken

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Vragenlijst Isabelle Beernaert 
Zonder aanpassingen 

Wanneer u als choreograaf  werkt met dansers, werkt u dan ook bewust met 
intenties/emoties?  

Bewust werken is het niet echt . 

Een artiest of  creator dient zich open te stellen aan het onbewuste .  

Alles gaat hier om voelen, intuitief  gedrag.  

Je gaat wel bewust aandacht schenken aan wat je voelt als mens/danser om het daarna te 
kunnen vertalen in bewegingen, maar dan ook toch niet helemaal .  

Want het gaat om loslaten en in een soort onbedacht systeem te gaan . 

De aandacht die ik schenk aan het individu met wie ik werk, inspireert me en voedt me en zo 
ontwikkeld er zich een te vertellen verhaal .   

Een verhaal die eigen is aan de samensmelting van de danser, composer en choreograaf  .  

Alle de gevoelens van deze mensen komen samen tot een geheel .  

Wat is voor u het doel om emoties terug te zien in het dansende lichaam? 

Een mens bestaat niet zonder emotie of  gevoelens. Dans is van oorsprong onstaan uit een 
gevoel uit een emotie  .  

De meest gebruikelijke vorm van zich uiten via dans is plezier . Als mensen blij zijn gaan ze 
lachen, als ze er muziek bij krijgen, gaan ze vaak dansen . 

Tegenwoordig wordt dans ook zeer visueel en lineair gebruikt . 

Zonder gevoelens zouden we denken of  abstract. Maar om je lichaam in beweging te zetten 
moet je een aanzet hebben en dus ook voelen .  

Ik hou van het diepzinnige, het verhaal van ieder mens, ons verhaal, ons leven. Dat komt tot 
uiting in mijn creaties. Ik vraag altijd aan mijn danser van authentiek met de thematiek om te 
gaan van hun/het verhaal of  thema, die uit het leven gegrepen is, en zich eerlijk en open te 
zetten als ze iets voelen. 

En ja, als je dat doet dan komen er heel wat emoties naar boven die hun uitweg vaak in het 
normale leven niet vinden door de opgelegde richtlijnen van de opvoeding en 
maatschappelijke orde .  

Bij mij mag een danser/mens vrij zijn . 

Hij mag zijn wie hij is en daar schenk ik aandacht aan en werk ik mee.  
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Er zijn meerdere technieken ontwikkeld om performers in emoties te krijgen. 
Method-acting is gericht op het terughalen van emotionele gebeurtenissen van 
het verleden, en Double Skin/Double Mind is juist erop gericht om de gedachtes 
uit te schakelen waardoor het lichaam zelf  gaat voelen in plaats van het hoofd. 
Zijn er bepaalde technieken die u gebruikt om emoties zichtbaar in het 
danserslichaam te krijgen? 

Ik gebruik geen methode . 

Ik wist zelfs niet dat deze methodes bestonden .  

Ik creer vanuit een natuurlijk gevoel, spontaan. Ik ben bezig met mensen  

Het is een soort vrije staat van zijn .  

Ik laat mijn ziel op de creatieve loop met de voeding van de mensen rond me heen .  

Alles moet authentiek blijven. Echt voelen . Echte beleving . Geen geformateerde beleving , 
geen acting .  

Wel interessant dat mensen dat soort creatieproces hebben kunnen neerleggen in een 
methode .  

De bezieling die je in iets neerzet is het belangrijkste . De Essentie !  

Aan bepaalde emoties zijn kenmerkende karakteristieken verbonden, 
bijvoorbeeld dat er bij woede veel spanning in de vuisten/onderarmen zitten en 
bij liefde ligt de nadruk op de borstkas. Dit is consistent bij verschillende 
taalgroepen en culturen. Is dit een houvast of  een verkeerde aanname? 

Emoties en/of  gevoelens worden door het ganse lichaam gevoelt . Je voelt iets, hoort iets, 
ruikt iets … en daarna krijg je een emotie. 

Dat er bepaalde kenmerken terugkomen bij een bepaalde emotie, kan .  

Maar als we eerlijk zijn, voel je emoties door het volledige lichaam, en reageren wij allen 
anders op emoties.  

Maar de reden waarom bepaalde mensen het gaan kenmerken op een bepaald lichaamsdeel 
is omdat ze niet in contact staan met hun volledige lichaam en dus ook niet bewust zijn van 
hun volledige lichaam . En dan gaat de emotie zich ergens meer gaan kanaliseren .  
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In de Laban Movement Analysis zijn de effort-shapes ontwikkeld om 
choreografieën zo veel mogelijk te denoteren. Alle bewegingselementen worden 
nauwkeurig geanalyseerd waardoor de uitleg veel specifieker kan zijn naar de 
dansers toe. Wat denkt u dat dit voor effect heeft op de emoties die wellicht in 
een dans bedoeld zijn? 

Alles wat we te diep analiseren verwijderd zich van de gevoelens of  emoties en gaan we 
dusdanig controleren .  

Gecontroleerde emoties uiten is daarom ook acteren.   

Als we te veel nadenken over iets, verdwijnt de spontaniteit en authenticiteit .  

Maar deze analytische methode  is voor de ontwikkeling van het lichaam van de danser en 
zijn techniek wel zeer goed !  

Wat is uw opvatting over dans & emotie? 

… Choreograferen is voor mij een noodzaak , een manier van denken , een manier van 
schrijven .  

Via mijn lichaam kan ik verder gaan dan woorden en gedachtes , ik kan vorm geven aan het 
niet vertaalbare . 

Creeren gebeurd bij mij heel intuitief  ., het is een niveau van de geest dat voorafgaat aan een 
onafhankelijkheid .  

Als ik op het punt sta te creeren , vertoef  ik in een extreem ‘NU’ zijn .  

Alle materie  rondom mij bestaat  niet meer ,  niets tastbaar . Alles wordt voelen , ruiken , 
horen , trekken , glijden , strelen , duwen , kruipen , lopen , staan , rollen , ademen …  

Ik ga over in mijn intuitieve en instinctieve geest , die is soepel , ontvankelijk , spontaan en in 
het moment . 

Deze geest is onze primair gevoel . 

Dansen komt voort uit een soort instinct , ls je danst denk je niet .  

Ons leven lang leren we patronen aan , of  volgen we patronen , die ons eerder binden dan 
bevrijden en die ons meer ontwortelen dan aarden .  

Deze patronen gebruik ik ook in mijn dans , dit draagt de kracht van ‘ het zich losmaken ‘ , 
het toont een bepaalde strijd , agressie , lijdensweg …  

Als we dansen keren we meer naar binnen , naar ons echte ‘ zelf  ‘ , naar de oerinstincten .  
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Als choreograaf  graaf  ik diep om de cruciale momenten te vinden die het karakter van een 
leven bepaald hebben , ik zoek naar de verbindende schakels die iemand vrijmaakt om met 
zijn eigen unieke stem ( lichaamstaal ) te spreken ( bewegen )  

Aandacht , is ook een kenmerk van mijn proces . 

Door mijn strenge en gedisciplineerde opleiding in Klassiek ballet , Graham techniek 
( Martha Graham ) Horton techniek ( Lester Horton ) Limon techniek ( José Limon )  ,  heb ik 
een aandachtige geest  ontwikkeld , het is een geest die alle subtiliteit , flexibiliteit , reikwijdte 
en kennis heeft om ieder mens en elke situatie aandachtig en adequaat te benaderen .  

Deze geest hebben we uiteindlijk van nature maar meestal wordt hij al vroeg begraven onder 
alles wat ons aangeleerd wordt tijdens de opvoeding .  

Onze opvoeding haalt ons normaal uit onze natuurlijke , aandachtige manier van in de 
wereld zijn .  

Ik heb het geluk gehad in een artistieke familie geboren te zijn  ( vader is jazzmuzikant ) en 
vanaf  de wieg werd ik in de muziek ondergedompeld  , en zo heb  ik mijn nieuwsgierige geest 
kunnen blijven  en mogen ontwikkelen .  

Mijn interesses zijn naast dans zeer ruim . Ik studeerde naast muziek ook beeldende kunsten . 

Het vele lezen van boeken , kijken naar veel films hebben dan ook hun bijdrage gemaakt aan 
mijn creatieve geest .  

Als ik creer / dans ben ik gericht op de natuurlijke ritmes van het lichaam en hart , dat geeft 
me onmetelijke vermogens en een onbegrensd potentieel van creatieve wijsheid in samengang 
met de muziek .  

De Amerikaanse poët Samuel Greenberg verwoordde het als volgt: “Music gives a soul to the 
universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything”.  

Dans prikkelt de zintuigen: je oren, je ogen, maar ook je ziel.  

Danskunst is een tastbare vorm geven aan het innerlijke. Het zodanig uitbeelden dat we het 
zien als uitwendig beeld van iets innerlijks is een zeer zeldzaam vermogen.  
Ik voel me soms een rare vogel. Ik voel me gezegend met het feit dat ik die wereld zo diep en 
verregaand mag kennen en exploreren.  

Mijn danstaal heeft zich in de loop der jaren gevormd dankzij het ruime arsenaal aan 
technieken en/of  stijlen  die ik geleerd heb tijdens mijn opleiding en carriere . 

Uit al deze stijlen/technieken heb ik de essentie gehaald en opengelegd tot een toegankelijke 
en menselijke lichaamstaal , die erg organisch is geworden .  

Niet dat ik niet meer gebruik maak van de lineaire structuren van de dansbewegingen , maar 
mijn focus ligt intuitief  toch enorm op het circulaire van de beweging of  overgangen .  
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Vragenlijst Eddi de Bie 
Zonder aanpassingen 

‘ bewust’ werken met emoties…… 

nee, nooit.  

Ik hanteer 2 uitgangspunten:  de muziek en “straatbeeld”. 

Over het algemeen maak ik gebruik van muziekcollage’s, of  laat ik de muziek componeren. 
Dat geeft een bepaalde spanningsboog en die gebruik ik om dans te maken. Ik werk - net als 
een schilder - met grote bewegingslijnen in de ruimte, en laat vaak meerdere dingen 
tegelijkertijd op toneel gebeuren (net als in een straatbeeld, waarin dat ook gebeurt).  
Daardoor ontstaan uit een soort ‘toevalligheid’ ontmoetingen (of  juist niet) 

bewust met dansers werken aan intenties/emoties 

ik werk aan ‘emoties’ en intenties via timing en dynamische verschillen. Ik werk niet aan 
‘emoties’, dat is bull shit. Een danser spreekt lichaamstaal, de aanwijzingen zijn dan ook via 
die lichaamstaal. 

doel??? om emoties terug te zien in het dansende lichaam 

helemaal niet. Als ik een doel zou hebben, heb ik een boodschap. Ik heb geen boodschap. Ik 
hoef  niet zonodig mijn innerlijke zieleroerselen, of  innerlijke zieleroerselen aan het publiek 
mee te delen, of  iets bewerkstelligen. 

Wanneer dat gebeurt door de verbindingen die otnstaan met de muziek en met elkaar, 
prima !! Het is niet vooropgezet. Publiek wordt geraakt door herkenning van zichzelf. Ieder 
mens heeft een ander verhaal. Als choreograaf  moet je juist die ruimte scheppen. Iedereen 
moet zijn eigen/individuele gevoel kunnen krijgen bij wat hij op toneel ziet gebeuren. 

Ik haat psychiatrische inrichtingen op toneel of  tranentrekkers. Zo goedkoop…….Jij gaat 
toch ook niet naar een vriend met het vooropgezette doel dat je vandaag om 20.38 een 
hartstochtelijke huilbui gaat krijgen omdat je parkiet van zn stokje is gevallen……. 

technieken om emoties te krijgen 

De opbouw van de choreografie (of  dat nou in een groep is, of  individueel, een duet of  een 
trio) geeft uit zichzelf  de emotie. !!!! Het bewegingsmateriaal en de timing en dynamiek 
waarmee je dat doet zorgen daar uit zichzelf  voor, net als de manier waarop je ‘dat 
bewegende’ in de ruimte plaatst.  

Het maken van choreografie is voor mij een proces waarbij ik kortsluit op zeg 
maar…….DREAMTIME……een soort vluchtigheid van net voorbewuste (dus niet bewuste) 
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beelden en bewegingen in verbinding met muziek……weet ik wat er gebeurt of  gaat 
gebeuren…….vanuit die oneindige bron komt het dan vanzelf….. 

De interpretatie door de dansers is daarbij weer een nieuwe toevoeging, maar ook het 
experimenteren (vormgeven) daarmee is - in eerste instantie - !!! volkomen intuïtief. Daarna 
gaat het om langzaamaan vastleggen en herhaalbaar maken, maar altijd vanuiut timing en 
dynamiek/ lichamelijkheid. (wanneer je goeie grap niet goed timed, gaat niemand 
lachen……Het zijn dus niet de woorden…..de bewegingen op zich, maar de timing en 
dynamiek!!)). 

Het lichaam is slimmer dan het hoofd en roept dus door te bewegen de emotie op. 
Emotie=beweging/emoveren….move…. 

Dus zaken als “je oma is net dood, je hebt je geliefde verloren “ en al dat soort gezeik om bij 
‘gevoel’ te komen……weg ermee. Bullshit. Fake. Tante Annie uit Ter Apel maakt ook 
prachtige emo-dansjes…..joepie…. 

Karakteristieken bij emoties 

Ja voor de hand liggende sjablonen zijn er altijd, maar voor je weet val je in buitengewoon 
gevaarlijke cliché’s. 

Voor je het weet heb je het rooie rozen rood effect en begint het publiek bij droefdroef  (zo 
heet trouwens de Ierse setter van mn buurman) te lachen. Doel bereikt…….haha. 

En voor de rest ist simpel……iedereen ‘weet’ heus wel hoe het voelde toen je je alleen voelde, 
of  kwaad of  verdrietig was, of  teleurgesteld…….en een danser kan dat fysiek terugroepen. 
Dat zal dus voor elke danser ook anders!!!!!!! zijn. (gelukkig). 

Analyses????? 

Ja analyseren zul je altijd wel moeten om zaken helder te krijgen, maar dat is maar een 
beginpunt. Vervolgens zul je weer moeten verbinden. Het is de kwaal van (vooral in 
Nederland !!!!!) moderne dans geweest, dat ze steeds meer conceptueel is geworden……
deconstruktivistisch…….een soort voortdurende mind-fuck, waarbij er op toneel eigenlijk 
vrijwel niets hoeft te gebeuren, want het gaat immers om het concept…..kom, laten we weer 
eens papier gaan vreten terwijl we dansen…..pfffffff, jezus nu gaan we over het toneel pissen 
en ons met bloed insmeren….tuurlijk……Nou, ga dan godverdomme gewoon naar Irak of  
Syrië, do the real thing……don’t give me your MIND-shit. 

Het is het vakmanschap van de choregraaf  of  hij/zij ruimte schept voor het steeds opnieuw 
ontstaan van de toevalligheid in het hier en nu. Dat er in de choreografisch/muzikale 
struktuur zoveel ruimte zit dat alles altijd multi-interpretabel is, voor zowel het publiek, als de 
dansers……zo blijft het leven, en kun je het dus ook be-leven.  

En dan is er ook nog zoiets als intuïtie, gevoel en emotie………(ahum)……. 
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But don’t worry……..trust life…….let it be……..it will carry you to many unknown 
worlds…..when you stop your analytical brain interfering all the time………with it’s aims, 
targets, wishes and constant flow of  concepts….a concept is not a reality…..a concept is a 
concept !!!!…….a mind-STRUCTURE.  

Dance = here and now…..only in this moment, alive…..and changing all the time…..there is 
just transformation….all structures are illusions……..so keep it simple……. 

hihi, was dat genoeg over ‘opvatting’????
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