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Voorwoord	
Ik	begon	mijn	studie	Filosofie	 toen	 ik	naar	mijn	 tweede	 jaar	van	de	opleiding	Docent	Dans	op	

Codarts	ging.	Voordat	ik	die	opleiding	begon	had	ik	al	8	jaar	op	de	dansacademie	gezeten,	van	de	

vooropleiding	 tot	de	Havo	 voor	Muziek	 en	Dans,	waar	 ik	 elke	 dag	naast	 reguliere	 lessen	 ook	

danslessen	kreeg.	

	 Dans	is	altijd	al	een	belangrijk	onderdeel	van	mijn	leven	geweest,	van	de	eerste	danslessen	

die	ik	kreeg	toen	ik	3	jaar	oud	was	tot	de	danslessen	die	ik	nu	zelf	geef.	In	deze	scriptie	wilde	ik	

dans	dan	ook	 combineren	met	 filosofie.	Vaak	 zijn	mensen	verbaasd	 als	 ze	horen	dat	 ik	 zowel	

danser	en	dansdocent	ben	als	filosofiestudent,	omdat	ze	het	één	associëren	met	het	lichaam,	en	

het	ander	met	de	geest.	Ikzelf	zag	dans	nooit	als	een	volledig	fysieke	activiteit,	en	filosofie	niet	als	

volledig	gescheiden	van	het	lichaam.			

Soms	spreek	ik	in	deze	thesis	vanuit	mijn	eigen	ervaring	als	danser.	Het	werk	van	Merce	

Cunningham	waar	deze	scriptie	over	gaat	ken	ik	niet	alleen	uit	literatuur;	ik	heb	ook	zelf	lessen	in	

de	Cunningham-techniek	gekregen	en	dus	zelf	ervaren	hoe	het	is	om	zijn	werk	te	dansen.	Elke	

danser	heeft	weer	een	andere	mening	over	en	ervaring	met	Cunningham	(sommigen	van	mijn	

klasgenoten	vonden	het	vreselijk	om	te	doen),	maar	ik	vond	het	altijd	een	fijne	en	interessante	

stijl	die	goed	bij	mijn	lichaam	en	visie	op	dans	paste.	In	deze	thesis	ga	ik	op	een	hele	andere	manier	

aan	de	slag	met	het	werk	van	Cunningham;	niet	in	beweging	maar	in	woorden.	
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Inleiding	
Hoewel	er	binnen	 filosofie	wel	aandacht	is	voor	het	 (bewegende)	lichaam,	wordt	er	vaak	naar	

casussen	gekeken	waarbij	er	iets	‘mis’	is	met	het	lichaam	–	ziekte,	beperkingen,	of	andere	(vaak	

traumatische)	gebeurtenissen	waarbij	de	reguliere	ervaring	van	of	relatie	met	het	lichaam	wordt	

doorbroken	om	zo	meer	te	leren	over	(onze	ervaring	van)	ons	lichaam.	In	deze	thesis	wordt	juist	

gekeken	naar	mensen	die	ook	een	speciale	relatie	hebben	met	hun	lichaam,	maar	dan	juist	in	een	

positieve	zin;	dansers.		

	 Dit	is	niet	volledig	nieuw,	onderzoekers	zoals	Susanne	Ravn	en	Maxine	Sheets-Johnstone	

combineren	fenomenologie	en	dans	om	zowel	meer	over	dans	als	over	het	bewegende	lichaam	te	

leren.	 In	 deze	 thesis	wordt	 echter	 niet	 naar	dans	 en	 dansers	 in	 het	 algemeen	 gekeken,	maar	

specifiek	 naar	 het	 werk	 van	 de	 Amerikaanse	 choreograaf	 Merce	 Cunningham.	 Het	 werk	 van	

Cunningham	is	te	zien	als	een	kritiek	op	het	 ‘natuurlijke’,	waarbij	hij	vanzelfsprekendheden	 in	

dans	 en	over	het	 lichaam	in	 twijfel	 trekt.	Hierin	 is	 als	het	ware	 een	 fenomenologie	 in	dans	 te	

herkennen,	 die	 hij	 niet	 zozeer	 in	woorden	 heeft	 opgeschreven,	maar	wel	 in	 beweging	 op	 het	

podium	 heeft	 gebracht.	 In	 deze	 thesis	 probeer	 ik	 dichter	 bij	 een	 verwoording	 van	 deze	

lichamelijke	filosofie	te	komen.		

	 Het	eerste	hoofdstuk	van	deze	thesis	gaat	over	Merce	Cunningham	en	zijn	unieke	manier	

van	 choreograferen.	 Vervolgens	 beschrijf	 ik	 in	 het	 tweede	 hoofdstuk	 een	 aantal	 filosofische	

concepten	 die	 betrekking	 hebben	 op	 de	 ervaring	 van	 ons	 lichaam	 en	 onze	 bewegingen.	 Deze	

concepten	verduidelijken	de	filosofie	die	te	vinden	is	Cunninghams	werk.	In	het	derde	hoofdstuk	

pas	ik	deze	concepten	daarom	toe	op	Cunninghams	werk	en	tracht	ik	de	fenomenologie	die	te	zien	

is	in	Cunninghams	werk	te	verwoorden.			 	
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Hoofdstuk	1:	Merce	Cunningham	en	zijn	werk	
Merce	Cunningham	was	één	van	de	meest	 invloedrijke	choreografen	van	de	20e	eeuw.	Net	als	

Martha	Graham,	bij	wie	hij	zijn	danscarrière	begon,	heeft	hij	zijn	eigen	danstechniek	ontwikkeld	

die	dansers	moeten	beheersen	om	zijn	choreografieën	uit	te	kunnen	voeren.	Toch	verschilde	hij	

op	 veel	 manieren	 van	 Graham.	 In	 dit	 eerste	 hoofdstuk	wordt	 Cunningham	 in	 de	 context	 van	

moderne	dans	in	de	20e	eeuw	gezet	en	wordt	zijn	karakteristieke	werkwijze	uitgelegd.		

	 Om	te	zien	waarom	Cunningham	zo	revolutionair	was	moet	eerst	gekeken	worden	naar	

wat	 op	 het	 gebied	 van	 moderne	 dans	 vóór	 Cunningham	 kwam	 en	 uit	 welke	 danstraditie	

Cunningham	zelf	kwam.	In	dit	hoofdstuk	zal	daarom	eerst	een	schets	van	vroege	moderne	dans	in	

de	Verenigde	Staten	gegeven	worden,	om	vervolgens	te	kijken	hoe	Cunningham	zich	afzette	van	

deze	traditie.		

	

1.1	Moderne	dans	vóór	Cunningham	
“Thus,	by	the	late	1940’s,	almost	everyone	in	the	world	of	modern	dance	was	carrying	the	weight	of	

the	universe	on	his	or	her	shoulders	and	affirming	the	elemental	[…]	force	of	gravity	–	everyone	that	

is,	except	Merce	Cunningham”	–	Roger	Copeland,	2004,	p.	77	

	

De	vroege	pioniers	van	de	moderne	dans,	zoals	Isadora	Duncan	en	Martha	Graham,	zetten	zich	af	

van	het	‘artificiële’	(en	orthopedisch	ongezonde)	vocabulaire	van	klassiek	ballet	en	gingen	op	zoek	

naar	dans	die	meer	paste	bij	de	‘natuurlijke’	neigingen	van	het	lichaam.	Duncan	had	bijvoorbeeld	

kritiek	op	de	manier	waarop	in	ballet	tegen	de	zwaartekracht	in	wordt	gegaan	en	passen	en	frases	

elkaar	niet	organisch	opvolgen.	Volgens	Duncan	kwamen	natuurlijke	bewegingen	–	die	organisch	

bedacht	en	uitgevoerd	moest	worden	–	vanuit	de	plexus	solaris	 (Copeland,	2004).	Dit	staat	 in	

contrast	met	de	lange,	rechte	rug	van	balletdansers,	waarbij	beweging	meer	vanuit	de	ledematen	

komt	en	de	rug	vooral	een	sterke	basis	voor	de	ledematen	vormt.		

	 Deze	afwijzing	van	klassiek	ballet	hing	samen	met	de	zoektocht	naar	een	pure,	primitieve	

manier	 waarop	 het	 lichaam	 expressief	 kon	 zijn.	 In	 het	 werk	 Martha	 Graham,	 één	 van	 de	

belangrijkste	grondleggers	van	de	moderne	dans,	is	dit	misschien	het	duidelijkst	te	zien.	Graham,	

wiens	vader	psychiater	was,	liet	haar	werk	sterk	beïnvloeden	door	de	ideeën	van	Sigmund	Freud	

en	 C.G.	 Jung.	 Haar	 voorkeur	 voor	 onderwerpen	 uit	 de	 Griekse	 mythologie	 was	 bijvoorbeeld	

geïnspireerd	 door	 Jungs	 theorieën	 over	 het	 collectieve	 onderbewuste	 (Utrecht,	 1988).	 De	

danstechniek	die	Graham	ontwikkelde	was	bijzonder	expressief	en	dramatisch,	wat	paste	bij	de	

psychologische	thema’s	van	haar	stukken.		

Net	als	klassiek	ballet	bestaat	de	Graham-techniek	uit	vaste	oefeningen	en	is	er	sprake	van	

vaste	regels,	maar	er	zijn	een	aantal	fundamentele	verschillen.	Een	balletles	wordt	begonnen	aan	
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de	barre,	waar	het	 lichaam	wordt	opgewarmd	en	getraind.	Een	Graham-les	begint	men	op	de	

vloer.	Al	vanaf	het	eerste	moment	is	de	connectie	met	de	grond	van	groot	belang	in	een	Graham-

les.	 Terwijl	 in	 ballet	 vaak	 ‘omhoog’	 gewerkt	 wordt,	 geven	 Graham-dansers	 zich	 toe	 aan	 de	

zwaartekracht	en	wordt	er	naar	de	vloer	toe	gedanst.		

	 Een	 ander	 belangrijk	 kenmerk	 van	de	 Graham-techniek	 is	 de	 ‘contraction’	 en	 ‘release’.	

Deze	afwisseling	van	spanning	en	ontspanning	van	bepaalde	buik-	en	borstspieren	gaat	samen	

met	de	ademhaling.	Het	ronde	silhouet	van	de	schouders	en	rug	dat	hiermee	bereikt	wordt	zal	

nooit	 voorkomen	 in	 klassiek	 ballet,	 waarin	 de	 rug	 dus	 vooral	 recht	 gehouden	 wordt.	 De	

contraction	en	release	dragen	bij	aan	het	dramatische,	expressieve	karakter	van	Grahams	stijl.		

	 De	moderne	dans	in	de	eerste	helft	van	de	20e	was	dus	gekenmerkt	door	het	verzet	tegen	

de	 klassieke	 ballettechniek,	 een	 meer	 organische	 manier	 van	 bewegen,	 en	 het	 gebruik	 van	

beweging	voor	de	expressie	van	heftige	emotionele	en	psychologische	thema’s.	Dit	is	waar	Merce	

Cunningham	zich	op	zijn	beurt	tegen	zou	verzetten.	

	

1.2	Merce	Cunningham	en	vernieuwing	in	(post)moderne	dans	
Merce	Cunningham	werd	 in	1939	de	 tweede	mannelijke	danser	 in	het	gezelschap	van	Martha	

Graham	en	bleef	tot	halverwege	de	jaren	’40	bij	Graham	dansen.	Cunningham	was	dus	zeer	bekend	

met	het	werk	van	Graham.	Toen	hij	echter	zelf	ging	experimenteren	met	choreografie	ging	hij	een	

hele	andere	kant	op	dan	Graham.	Na	zijn	vertrek	bij	Graham	en	met	het	oprichten	van	zijn	eigen	

gezelschap	werd	deze	nieuwe	richting	steeds	duidelijker.	Cunningham	was	niet	geïnteresseerd	in	

verhalen,	karakters,	drama,	symboliek,	en	emotie	in	dans.	Hij	wilde	op	zoek	naar	pure	beweging	

(McDonagh,	1992).	

	 Deze	nieuwe	benadering	van	dans,	waarbij	er	geen	narratief	meer	was	om	de	choreografie	

te	 dicteren,	 had	 ook	 een	 nieuwe	manier	 van	 choreograferen	 nodig.	 Deze	 nieuwe	manier	 van	

choreograferen	brak	met	bijna	elke	conventie	binnen	dans,	van	het	gebruik	van	de	ruimte	tot	de	

relatie	tussen	dans	en	muziek.	Eén	van	de	belangrijkste	en	vaak	verkeerd	begrepen	kenmerken	

van	Cunninghams	werkwijze	was	het	gebruik	van	aleatoriek;	het	toepassen	van	kansprocedures	

of	toevalsprocedures	in	het	artistieke	creatieproces.	

	

1.2.1	Toeval	

In	1951	choreografeerde	Cunningham	‘16	Dances	for	Soloist	and	Company	of	Three’,	waarbij	hij	de	

volgorde	van	sequenties	bepaalde	door	muntjes	te	werpen.	Hij	gebruikte	zo	een	onpersoonlijke	

en	meer	objectieve	vorm	van	esthetische	besluitvorming,	waarbij	zijn	eigen	instincten	en	smaak	

nauwelijks	meer	een	rol	speelden	 in	het	structureren	van	de	dans.	Dit	was	 in	 tegenstelling	tot	

Graham,	 die	 inspiratie	 probeerde	 te	 halen	 uit	 het	 ‘zuivere’	 en	 ‘primitivistische’	 onderbewuste	

(Copeland,	2004).	Cunningham	zou	in	zijn	werk	verschillende	kansmethoden	–	zoals	het	gooien	
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van	dobbelstenen,	het	trekken	van	kaarten,	de	I	Ching	gebruiken,	munten	gooien	of	imperfecties	

in	 een	 stukje	 papier	 nummeren	 –	 gebruiken	 om	 niet	 alleen	 de	 volgorde	 van	 passen,	 maar	

verschillende	variabelen	te	bepalen.	De	locaties	van	dansers,	de	snelheid	waarmee	een	frase	werd	

uitgevoerd	 en	 het	 aantal	 dansers	 dat	 een	 bepaalde	 frase	 uitvoert	 zijn	 voorbeelden	 van	 wat	

Cunningham	liet	bepalen	door	kans	(Copeland,	2004).	

	 Het	 gebruik	 van	aleatoriek	had	Cunningham	gemeen	met	 zijn	partner	 John	Cage.	 Cage	

componeerde	veel	voor	Cunningham,	althans,	bij	Cunningham.	In	dans	was	en	is	het	gebruikelijk	

dat	de	 choreograaf	 voordat	 er	begonnen	wordt	met	 choreograferen	muziek	uitkiest	 om	op	de	

dansen,	 of	 een	 choreograaf	 een	 specifieke	 opdracht	 geeft	 om	 muziek	 te	 componeren.	 Bij	

Cunningham	 ging	 dit	 anders.	 Hij	 liet	 alle	 kunstenaars	 die	 hij	 betrok	 bij	 zijn	 werk	 –	 van	

componisten	 zoals	 John	 Cage	 tot	 beeldend	 kunstenaars	 zoals	 Andy	 Warhol	 en	 Robert	

Rauschenberg	–	onafhankelijk	van	elkaar	creëren.	De	kostuums,	muziek,	decors	en	dans	kwamen	

vervolgens	 pas	 bij	 de	 première	 samen.	 De	 dans	 werd	 dus	 niet	 gemaakt	 op	 de	muziek,	 en	 de	

dansers	hadden	voor	de	première	geen	idee	wat	ze	op	het	podium	tegen	zouden	komen	(zilveren	

ballonnen	van	Andy	Warhol	bijvoorbeeld,	of	enorme	installaties	van	Jasper	Johns)	en	wisten	niet	

in	welk	 kostuum	 ze	 zouden	 dansen.	 Alle	 kunstvormen	mochten	 bij	 Cunningham	naast	 elkaar	

bestaan.	Dit	is	“the	aesthetics	of	peaceful	co-existence:	sound,	movement,	and	setting	all	inhabit	the	

same	space	without	affecting	what	one	another	do”	(Copeland,	1983,	p.	313).		

	 Zo	is	het	werk	van	Cunningham	dus	voor	een	groot	deel	bepaald	door	toeval.	Niet	alleen	

de	choreografie	zelf,	maar	ook	het	uiteindelijke	toneelbeeld	werd	niet	door	Cunninghams	eigen	

intuïtie,	 instinct	 of	 smaak	 bepaald.	 Voor	 het	 publiek	 betekent	 het	 vaak	 dat	 de	 stukken	 van	

Cunningham	minder	makkelijk	zijn	om	naar	te	kijken.	Bij	een	klassieke	balletvoorstelling	zoals	

‘Het	 Zwanenmeer’	 wordt	 het	 oog	 van	 de	 toeschouwer	 automatisch	 getrokken	 naar	 het	

belangrijkste	op	het	podium	door	de	belichting,	 de	decors	 en	het	 ensemble.	De	dans	 is	 op	de	

muziek	gemaakt	en	lijkt	met	de	dans	te	versmelten.	Alles	werkt	mee	om	te	verhaal	te	vertellen	en	

om	het	publiek	te	laten	weten	waar	ze	moeten	kijken.	Bij	Cunningham	is	het	tegenovergestelde	

het	geval.	Het	publiek	heeft	een	grotere	vrijheid	om	te	bepalen	waar	het	aandacht	aan	geeft,	omdat	

Cunningham	de	ene	kunstdiscipline	op	het	podium	niet	belangrijkere	maakte	dan	een	ander,	en	

elk	punt	in	de	ruimte	even	belangrijk	vond	(het	midden	van	het	podium	is	bij	Cunningham	niet	

meteen	het	belangrijkst,	wat	bij	bijvoorbeeld	‘Het	Zwanenmeer’	wel	zo	is).	Cunningham	haalt	het	

automatisme	uit	perceptie	en	geeft	de	toeschouwer	zelf	de	keuze	waar	het	aandacht	aan	schenkt.		

	

1.2.2	Cunninghams	dansers	

De	unieke	werkwijze	van	Cunningham	maakt	zijn	werk	niet	alleen	moeilijker	om	naar	te	kijken,	

maar	ook	om	het	 te	dansen.	Volgens	Carolyn	Brown,	die	 lang	bij	 Cunningham	danste,	was	de	
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Cunningham-techniek	ontworpen	om	zowel	in	de	geest	als	in	het	lichaam	flexibiliteit	te	creëren	

(Copeland,	1983,	p.	317).		

	 Het	 loskoppelen	 van	 muziek	 en	 dans	 is	 één	 van	 de	 meest	 ingrijpende	 aspecten	 van	

Cunninghams	werk	voor	de	dansers.	Meestal	is	muziek	datgene	waar	dansers	houvast	aan	hebben.	

Door	 passen	 op	 tellen	 te	 zetten	 weten	 dansers	 wanneer	 ze	 wat	 moeten	 doen,	 en	 wordt	 het	

makkelijk	 om	 synchroon	 te	 dansen	 (zolang	 iedereen	 op	 de	 tel	 danst	 tenminste).	 Muziek	

structureert	 zo	 vaak	de	dans.	Daarnaast	 komt	het	 karakter	 van	de	dans	 vaak	overeen	met	de	

muziek,	en	geeft	het	de	dansers	inspiratie	voor	hoe	ze	een	bepaalde	beweging	of	frase	uitvoeren.	

Dezelfde	frase	kan	op	verschillende	stukken	muziek	totaal	anders	uitgevoerd	worden,	afhankelijk	

van	de	snelheid	en	de	sfeer	van	de	muziek	(natuurlijk	zijn	er	ook	choreografen	die	in	het	dans	juist	

tegen	de	muziek	 ingaan,	maar	dat	 is	 vooral	 een	 fenomeen	 in	de	hedendaagse	moderne	dans).	

Dansers	van	Cunningham	hadden	dit	structurerende	element	van	de	muziek	niet,	en	moesten	dus	

een	intern	gevoel	van	tijd	trainen	om	toch	synchroon	te	kunnen	dansen.	In	tegenstelling	tot	de	

moderne	dans	vóór	Cunningham	is	het	niet	de	muziek	die	de	dansers	in	beweging	zet,	maar	is	elke	

beweging	een	bewust	besluit	van	de	danser	(Copeland,	1983).	Sterker	nog,	de	dansers	mogen	zich	

niet	laten	beïnvloeden	door	de	muziek	(wanneer	die	eindelijk	bij	de	dans	komt	op	de	première),	

maar	moeten	 blijven	doen	wat	 ze	 gerepeteerd	 hadden	 en	 blijven	 vertrouwen	 op	 hun	 interne	

gevoel	van	tijd.		

	 Ook	de	manier	waarop	de	choreografieën	tot	stand	kwamen	maakt	Cunninghams	werk	

moeilijk	 om	 uit	 te	 voeren.	 Omdat	 Cunningham	 kans	 liet	 bepalen	 welke	 passen	 achter	 elkaar	

kwamen,	of	welke	bewegingen	het	bovenlichaam	zou	maken	bij	een	frase	van	het	onderlichaam,	

haalde	hij	 al	 het	 ‘natuurlijke’	 uit	dans.	 Zijn	dansen	hadden	geen	organische	 continuïteit,	maar	

dansers	moesten	vaak	abrupt	van	de	ene	beweging	naar	de	ander,	of	bewegingen	van	de	armen	

en	benen	 combineren	die	men	nooit	 van	nature	bij	 elkaar	 zou	doen.	 Zo	ontstonden	vreemde,	

onnatuurlijke	coördinaties,	die	niet	als	vanzelf	kwamen	voor	dansers.	Cunningham	zei	hier	zelf	

het	volgende	over	(Vaughan,	1997,	59):	

	 	 	
It	was	the	first	time	where	you	encountered	a	coordination,	going	from	one	thing	

to	another	that	I	had	not	encountered	before,	physically	–	so	how	do	you	do	it	if	

you’re	going	to	accept	this	idea	at	all	(the	idea	of	chance-generated	composition),	

how	do	you	manage	to	do	it?	You	have	to	just	fight	it	and	struggle,	and	try	to	find	

the	most	direct	way	to	go	from	one	of	these	things	to	the	other.	

	

	 Deze	 kritiek	 op	 dat	 wat	 ‘natuurlijk	 voelt’	 of	 ‘als	 vanzelf’	 komt	 maakte	 Cunninghams	

choreografieën	 lastig	 om	 te	 dansen,	 maar	 was	 ook	 een	 grote	 aantrekkingskracht	 voor	 veel	

dansers.	 Cunningham	 was	 niet	 de	 enige	 die	 het	 zat	 was	 dat	 moderne	 dans	 steeds	

gepsychologiseerd	werd,	of	dat	verwacht	werd	dat	dans	steeds	een	verhaal	moest	vertellen.	Voor	
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veel	dansers	was	Cunninghams	zoektocht	naar	pure	beweging	erg	interessant,	en	zijn	werk	was	

een	uitdaging	om	te	dansen.	Veel	dansers	die	zich	aangetrokken	voelde	tot	Cunninghams	werk	

vonden	het	juist	fijn	dat	gevoelens	buiten	beschouwing	werden	gelaten	in	zijn	choreografieën	en	

techniek.	Sandra	Neels,	die	van	1963	tot	1973	bij	Cunningham	danste,	klaagde	over	de	vloed	van	

emoties	die	zelfs	in	lessituaties	over	haar	heen	kwam	bij	Martha	Grahams	vloerwerk,	waar	ze	niet	

mee	om	kon	gaan.	Bij	 Cunningham	kwam	dit	 nooit	 voor.	Omdat	Cunningham	geen	narratieve	

dansen	maakte	 hoefden	 dansers	 nooit	 een	 rol	 te	 spelen,	 maar	mochten	 ze	 altijd	 zichzelf	 zijn	

(Copeland,	2004).	Tegelijkertijd	eiste	Cunningham	van	zijn	dansers	om	zich	niet	over	te	geven	aan	

hun	gewoontes,	maar	vroeg	ze	zich	steeds	nieuwe	coördinaties	eigen	te	maken	en	niet	toe	te	geven	

aan	dat	wat	‘natuurlijk’	voelt.			

	 Met	dit	 in	vraag	stellen	van	het	vanzelfsprekende	heeft	Cunningham	eigenlijk	een	hele	

filosofische	 benadering	 van	 dans.	 Deze	 filosofie	 is	 weliswaar	 niet	 door	 hem	 in	 boeken	

uitgeschreven,	 maar	 is	 wel	 te	 zien	 en	 te	 voelen	 in	 zijn	 werk.	 	 Zoals	 Plato	 het	 filosoferen	 liet	

beginnen	bij	het	verwonderen	over	iets,	Descartes	die	al	zijn	ideeën	ging	betwijfelen,	en	Husserl	

die	 met	 zijn	 epoché	 vanzelfsprekendheden	 en	 vooroordelen	 tussen	 haakjes	 zette,	 bevraagt	

Cunningham	 de	 ‘natuurlijkheid’	 van	 dans	 en	 wat	 dans	 eigenlijk	 is	 en	 kan	 zijn.	 Door	 dans	 te	

bevrijden	van	narratief	en	muziek,	en	bewegingen	niet	symbool	laat	staan	voor	iets	maar	alleen	

beweging	laat	zijn,	zet	hij	als	het	ware	de	vanzelfsprekendheden	en	vooroordelen	binnen	dans	

tussen	 haakjes.	 Deze	 filosofische	 (of	 zelfs	 fenomenologische)	 benadering	 van	 dans	 zal	 in	

hoofdstuk	3	verder	uitgewerkt	worden,	samen	met	een	verdere	verkenning	van	wat	het	werk	van	

Cunningham	nu	 zo	moeilijk	maakt	 om	 uit	 te	 voeren,	 en	 hoe	 de	 ervaring	die	dansers	 van	 hun	

lichaam	hebben	bij	het	dansen	van	een	choreografie	van	Cunningham	verschilt	van	die	bij	andere	

choreografen.		
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Hoofdstuk	2:	Het	excentrieke	lichaam	
Om	de	filosofische	relevantie	van	Merce	Cunningham	te	kunnen	duiden	is	het	nodig	een	aantal	

concepten	 te	 introduceren	die	betrekking	hebben	op	hoe	de	mens	haar	 lichaam	ervaart.	 In	dit	

hoofdstuk	wordt	ingegaan	op	het	onderscheid	tussen	het	hebben	en	het	zijn	van	een	lichaam,	het	

lichaamsschema	en	het	lichaamsbeeld	en	het	verschil	tussen	abstracte	en	concrete	beweging.		

	

2.1	Een	lichaam	zijn	en	een	lichaam	hebben	
	

The	 goal	 of	 mastery	 –	 either	 in	 the	 service	 of	 the	 affirmation	 of	 man’s	 bodily	

existence,	 in	 which	 case	 it	 is	 oriented	 now	 to	 maximum	 performance,	 now	 to	

complete	 relaxation,	 i.e.,	 grace,	 or	 in	 the	 service	 of	 the	 denial	 of	 the	 body,	 i.e.,	

asceticism	and	escape	–	 is	 set	 to	man	by	this	physical	 existence:	 lived	body	 in	 a	

physical	body	[als	Leib	 im	Körper].	From	the	day	of	his	birth	on,	everyone	must	

come	to	terms	with	this	double	role.	–	Helmuth	Plessner,	1970,	p.	34	

	
2.1.1	Leib	en	Körper	

In	het	bovenstaande	citaat	introduceert	Helmuth	Plessner	dat	wat	hij	de	excentrieke	positie	van	

de	mens	 noemt.	Hier	wordt	 het	woord	 excentriek	 niet	 gebruikt	 in	de	 zin	 van	 ‘een	 excentriek	

persoon’	–	 iemand	die	van	de	norm	afwijkt,	bijzonder	of	vreemd	 is	–	maar	als	ex-centriek;	de	

dubbele	manier	waarop	wij	ons	lichaam	ervaren.	De	mens	is	altijd	tegelijkertijd	een	levend	lijf,	en	

heeft	 dit	 levende	 lichaam	 als	 fysiek	 ding.	 Het	 lichaam	 kun	 je	 gebruiken	 als	 instrument,	maar	

tegelijkertijd	bén	je	dat	instrument	(Plessner,	1970).	

	 Edmund	Husserl	noemde	deze	twee	aspecten	van	onze	lichamelijkheid	Leib	en	Körper,	met	

aan	de	ene	kant	het	geleefde,	ervarende,	en	bewegende	Leib,	en	aan	de	andere	kant	het	materiële	

Körper.	Een	bekend	voorbeeld	dat	hij	gaf	om	deze	dubbele	ervaring	te	 illustreren	was	die	van	

dubbele	 sensatie.	Als	 je	met	 je	 linkerhand	 je	 rechterhand	aanraakt,	 voel	 je	 aan	de	 ene	kant	 je	

rechterhand	 als	 objectief	 ding	 (zijn	 vorm,	 temperatuur,	 textuur),	 en	 aan	 de	 andere	 kant	 je	

linkerhand	die	subjectief	aan	het	voelen	is.	Zo	heb	je	tegelijkertijd	de	ervaring	van	een	lichaam	

zijn	–	de	linkerhand	die	voelt	–	en	van	het	objectieve	ding	dat	je	lichaam	is	–	de	rechterhand	die	

gevoeld	wordt	door	de	linkerhand	(Husserl,	1989,	p.152ff).	

	 Door	 deze	 dubbele	 ervaring	 kunnen	we	 over	 onszelf	 praten	 als	 een	 fysiek	 object.	We	

ervaren	niet	alleen	dat	we	een	 lichaam	zijn,	maar	ook	dat	we	een	 lichaam	hebben.	Deze	 twee	

kanten	van	onze	lichamelijkheid	kunnen	niet	zonder	elkaar.	Dit	maakt	ook	dat	het	hebben	van	een	

lichaam	niet	hetzelfde	is	als	het	hebben	van	andere	objecten,	zoals	een	hamer	of	een	mok.	Plessner	

(1970,	p.	41)	schrijft:		
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He	experiences	himself	as	a	thing	in	a	thing:	but	a	thing	which	differs	absolutely	from	all	

other	things	because	he	himself	is	that	thing,	because	it	obeys	his	intentions	or	at	least	

responds	to	them.	He	is	borne	by	it,	encompassed	by	it,	developed	to	effectiveness	with	and	

by	it,	yet	at	the	same	time	it	forms	a	resistance	never	to	be	wholly	overcome.	

	

2.1.2	Het	lichaamsschema	en	het	lichaamsbeeld	

Aan	deze	dubbele	ervaring	van	ons	 lichaam	zijn	de	 termen	 lichaamsschema	(body-schema)	en	

lichaamsbeeld	(body-image)	te	koppelen.	Het	lichaamsschema	zorgt	ervoor	dat	we	‘weten’	waar	

verschillende	 lichaamsdelen	gelokaliseerd	zijn	 ten	opzichte	van	de	rest	van	het	 lichaam	en	de	

wereld	eromheen.	Hierdoor	kun	je	je	zonder	erover	na	te	denken	bewegen	door	de	wereld;	door	

het	 lichaamsschema	 ‘weet’	 je	 of	 je	 door	 een	 deur	 past,	 kun	 je	 objecten	 die	 in	 de	 weg	 staan	

ontwijken,	en	kun	je	je	neus	vinden	met	je	vinger	om	eraan	te	krabben	zonder	in	de	spiegel	te	

kijken	(Merleau-Ponty,	2017,	p.	161ff).	Het	lichaamsschema	informeert	direct	het	bewegende	Leib	

vanuit	 het	 Leib	 en	 de	 situatie	 waarin	 het	 zich	 bevindt.	 Onze	 gewoontes,	 vaardigheden,	

lichaamsgeheugen	en	lichamelijke	mogelijkheden	zorgen	ervoor	dat	we	niet	bij	elke	beweging	na	

hoeven	te	denken,	maar	dat	een	groot	deel	van	hoe	we	door	de	wereld	bewegen	als	vanzelf	gaat.	

Of	zoals	Merleau-Ponty	(2017,	p.	163)	schrijft:	“Het	‘lichaamsschema’	is	uiteindelijk	een	manier	

om	uit	te	drukken	dat	mijn	lichaam	‘naar	de	wereld	is’”.	

	 Naast	het	lichaamsschema	hebben	we	een	meer	objectief	beeld	van	ons	eigen	lichaam.	Hier	

vallen	 de	 percepties	 van	 en	 onze	 opvattingen	 over	 ons	 lichaam	 als	 Körper	 onder.	 Het	

lichaamsbeeld	wordt	niet	alleen	door	onze	eigen	waarnemingen	geconstrueerd	–	zoals	dat	wat	we	

in	de	spiegel	zien	–	maar	ook	door	de	blik	van	de	ander	en	geïnternaliseerde	sociale	en	culturele	

normen.	Een	voorbeeld	hiervan	 is	 ouderdom.	 Jezelf	 herkennen	als	 ‘oud’	 is	 volgens	Simone	de	

Beauvoir	niet	iets	wat	alleen	vanuit	 jouw	eigen	ervaringen	van	binnenuit	gebeurt,	maar	vooral	

iets	dat	je	van	buitenaf	opgelegd	wordt	door	de	oordelen	van	anderen	en	daarmee	bepaald	wordt	

door	de	normen	van	een	bepaalde	maatschappij	(De	Beauvoir,	1973,	p.	419ff).		

	 Zowel	het	lichaamsschema	als	het	lichaamsbeeld	verandert	na	verloop	van	tijd.	Tieners	

moeten	 na	 een	 groeispurt	 soms	 nog	 wennen	 aan	 hun	 nieuwe,	 grotere	 lijf,	 waar	 hun	

lichaamsschema	 aan	 aangepast	 moet	 worden.	 Hierdoor	 zijn	 ze	 soms	 nog	 wat	 lomp	 en	

ongecoördineerd.	Aan	de	andere	kant	loopt	ons	lichaamsbeeld	soms	achter	op	hoe	anderen	ons	

zien	en	moet	die	plots	aangepast	worden.	Zo	was	ik	zelf	als	kind	een	hele	tijd	de	kleinste	van	de	

klas	 en	 zag	 ik	mijzelf	 ook	 als	 ‘klein’,	 tot	 ik	door	 een	balletdocent	 voor	 een	 choreografie	werd	

ingedeeld	bij	de	“tall	 ladies”.	Ik	had	mijn	lichaamsbeeld	nog	niet	aangepast	aan	mijn	gegroeide	

lichaam,	tot	ik	van	buitenaf	erop	werd	gewezen	dat	mijn	lichaamsbeeld	en	mijn	eigenlijke	lichaam	

niet	meer	bij	elkaar	pasten.		
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2.2	Concrete	en	abstracte	beweging	
2.2.1	Patiënt	Schneider	

De	excentrieke	positie	van	ons	lichaam	is	ook	terug	te	zien	in	de	manier	waarop	we	(ons	lichaam)	

bewegen.	 Dezelfde	 beweging	 kunnen	we	 met	 verschillende	 intenties	 uitvoeren.	 Naar	 iemand	

zwaaien	 is	spiermatig	dezelfde	beweging	als	 je	hand	opsteken	en	deze	met	enige	snelheid	van	

rechts	naar	links	bewegen,	maar	zonder	iemand	om	naar	te	zwaaien	heeft	dit	 laatste	toch	niet	

dezelfde	intentie	als	wanneer	de	beweging	naar	iemand	is	gericht.	In	het	eerste	geval	spreken	we	

over	een	concrete	beweging;	het	zwaaien	is	een	beweging	die	is	gericht	op	een	specifieke	situatie	

(in	dit	geval	een	persoon).	Zonder	deze	specifieke	situatie	is	dezelfde	beweging	wel	uit	te	voeren,	

maar	dan	kun	je	hem	abstract	noemen.	Hier	is	het	lichaam	niet	de	drager	van	de	beweging,	maar	

het	doel	ervan	(Merleau-Ponty,	2017,	p.	175).		

In	 zijn	 Fenomenologie	 van	 de	 waarneming	 illustreert	 Maurice	 Merleau-Ponty	 het	

onderscheid	 tussen	 concrete	 en	 abstracte	 beweging	 aan	 de	 hand	 van	 het	 geval	 Schneider.	

Schneider	was	een	patiënt	van	de	Duitse	neurologen	Adhémar	Gelb	en	Kurt	Goldstein,	die	door	

een	 oorlogsverwonding	 hersenschade	 opliep	 die	 gepaard	 ging	 met	 verstoringen	 van	 zijn	

geheugen,	denken,	sociale	gedrag,	visuele	perceptie	en	motoriek.	Eén	van	de	uitingen	van	deze	

hersenschade	was	het	niet	meer	in	staat	zijn	tot	het	uitvoeren	van	abstracte	bewegingen:	

	

Een	zieke,	die	de	traditionele	psychiatrie	onder	de	geestesblinden	zou	classificeren,	is	

met	gesloten	ogen	niet	in	staat	om	‘abstracte’	bewegingen	uit	te	voeren,	dat	wil	zeggen	

bewegingen	 die	 op	 geen	 enkele	 daadwerkelijke	 situatie	 zijn	 gericht,	 zoals	 het	 op	

commando	bewegen	van	armen	of	benen	en	het	uitsteken	of	buigen	van	een	vinger.	

Evenmin	 kan	 hij	 de	 positie	 van	 zijn	 lichaam	 of	 zelf	 van	 zijn	 hoofd,	 of	 de	 passieve	

bewegingen	van	zijn	 ledematen	beschrijven.	En	wanneer	men	zijn	hoofd,	zijn	arm	of	

zijn	 been	 aanraakt,	 kan	 hij	 ten	 slotte	 niet	 zeggen	 waar	 men	 zijn	 lichaam	 heeft	

aangeraakt;	 twee	 verschillende	 aanrakingspunten	 op	 zijn	 huis	 kan	 hij	 niet	

onderscheiden,	zelfs	niet	wanneer	deze	acht	centimeter	uit	elkaar	liggen;	hij	herkent	de	

grootte	en	vorm	van	objecten	niet	die	men	tegen	zijn	lichaam	drukt.		

– Merleau-Ponty,	2017,	p.	165-166	

	

Abstracte	 bewegingen	 kon	 hij	 alleen	 maken	 wanneer	 hij	 naar	 het	 betreffende	

lichaamsdeel	mocht	kijken	of	met	zijn	hele	lichaam	voorbereidende	bewegingen	mocht	uitvoeren	

Wanneer	 hem	 echter	 gevraagd	werd	 om	 alledaagse	 bewegingen	 uit	 te	 voeren	 die	 voor	 hem	

bekend	 waren	 kon	 hij	 dit	 bijzonder	 snel	 en	 zeker.	 Zijn	 werk	 als	 portefeuillemaker	 kon	 hij	

bijvoorbeeld	 wel	 uitvoeren	 (Merleau-Ponty,	 2017,	 p.	 166).	 Concrete	 bewegingen,	 zoals	 het	

krabben	aan	zijn	neus,	kon	hij	zonder	problemen	uitvoeren,	maar	als	hem	gevraagd	werd	met	zijn	

vinger	zijn	neus	aan	te	wijzen	(een	hele	vergelijkbare	beweging	met	aan	je	neus	krabben)	kon	hij	
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dit	niet,	tenzij	hij	ernaar	mocht	grijpen.	Hij	leek	dus	niet	te	weten	waar	zijn	neus	was	als	hij	hem	

aan	moest	wijzen,	maar	wel	wanneer	hij	ernaar	moest	grijpen.	Volgens	Merleau-Ponty	(2017,	p.	

166)	duidt	dit	erop	dat	zelfs	voor	ons	lichaam	‘aanraken’	of	‘grijpen’	iets	anders	is	dan	‘aanwijzen’.	

Merleau-Ponty	(2017,	p.	167)	schrijft:		

	
De	 zieke	 is	 zich	 bewust	 van	 zijn	 lichamelijke	 ruimte	 als	 bedding	 van	 zijn	

gewoontehandelingen,	 maar	 niet	 als	 objectief	 milieu;	 zijn	 lichaam	 staat	 hem	 ter	

beschikking	als	middel	om	zich	in	een	vertrouwde	omgeving	in	te	voegen,	maar	niet	als	

uitdrukkingsmiddel	van	een	ongebonden	en	vrij	ruimtelijk	denken.	

	

Schneider	vertelde	zelf	dat	hij	bewegingen	ervoer	als	het	resultaat	van	de	situatie,	alsof	hij	maar	

een	 schakeltje	 in	 het	 verloop	 van	 de	 opeenvolging	 van	 gebeurtenissen	 was.	 Hij	 was	 zich	

nauwelijks	bewust	van	wilsmatig	handelen,	maar	het	voelde	voor	hem	alsof	alles	vanzelf	ging.	Hij	

was	dan	ook	niet	in	staat	bewegingen	te	abstraheren.	Als	hem	gevraagd	werd	met	zijn	rechterhand	

het	gebaar	te	maken	van	een	spijker	vastslaan,	kon	hij	dat	niet	zonder	mijn	zijn	linkerhand	een	

denkbeeldige	spijker	vast	te	houden,	en	hij	kon	niet	het	gebaar	maken	van	kammen	van	zijn	haren	

zonder	een	denkbeeldige	spiegel	vast	te	houden.	Hij	moest	zich	volledig	in	de	situatie	verplaatsen	

om	de	beweging	uit	te	kunnen	voeren,	of	eigenlijk	om	hem	voort	te	kunnen	laten	vloeien	uit	de	

situatie	(Merleau-Ponty,	2017,	p.	167).		

	

2.2.2	Danser	Schneider?	

Wat	 in	 danstermen	 het	 ‘isoleren’	 van	 lichaamsdelen	 wordt	 genoemd	 was	 erg	 lastig	 voor	

Schneider.	Als	hem	zonder	verdere	uitleg	gevraagd	werd	zijn	arm	te	bewegen	moest	hij	eerst	zijn	

hele	lichaam	bewegen	en	de	bewegingen	steeds	verder	beperken	tot	hij	zijn	arm	had	‘gevonden’.	

Volgens	 Merleau-Ponty	 (2017,	 p.	 174)	 “beschikt	 de	 zieke	 slechts	 over	 zijn	 lichaam	 als	 een	

vormloze	 massa	 waar	 alleen	 de	 daadwerkelijke	 beweging	 verdelingen	 en	 articulaties	 in	

aanbrengt”.		

	 Het	onderscheid	 tussen	abstracte	en	concrete	bewegingen	 is	volgens	Merleau-Ponty	 te	

vinden	in	de	achtergrond	van	de	beweging;	bij	concrete	bewegingen	is	de	achtergrond	de	gegeven	

wereld,	 maar	 die	 van	 abstracte	 bewegingen	 is	 geconstrueerd.	 Terwijl	 concrete	 beweging	

plaatsvindt	in	het	actuele	of	in	het	zijn,	vindt	abstracte	beweging	plaats	in	het	mogelijke	of	in	het	

(nog)	niet-zijn	(Merleau-Ponty,	2019,	p.	175).		

Hier	kan	men	een	duidelijk	verband	te	leggen	tussen	het	onderscheid	tussen	abstracte	en	

concrete	 beweging	 en	 Plessner’s	 idee	 van	 de	 excentrieke	 positie	 van	 de	 mens.	 Bij	 concrete	

bewegingen	wordt	het	 lichaam	als	Leib	ervaren,	er	wordt	vanuit	gewoonte	gehandeld	waarbij	

gebruik	wordt	gemaakt	van	het	lichaamsschema.	Bij	abstracte	beweging	moet	men	echter	naar	
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het	eigen	 lichaam	als	object	kunnen	refereren,	waar	een	 lichaamsbeeld	voor	nodig	 is.	Mensen	

zonder	stoornis	zoals	die	van	Schneider	kunnen	meestal	moeiteloos	overgaan	van	concrete	naar	

abstracte	beweging,	van	het	actuele	naar	het	mogelijke	omschakelen.	In	het	dagelijks	leven	vinden	

we	weinig	 puur	 abstracte	 of	 concrete	 bewegingen,	 de	meeste	 alledaagse	 activiteiten	 zijn	 een	

samenspel	van	concrete	en	abstracte	bewegingen	(Wehrle,	2020,	p.	513).		

	 In	(moderne)	dans	is	als	het	ware	een	spectrum	van	abstracte	naar	concrete	beweging	te	

vinden;	van	uiterst	concrete	bewegingen,	zoals	omhelzingen	of	het	aangeven	van	objecten,	naar	

bewegingen	die	niet	volledig	concreet	zijn	maar	wel	duidelijke	associaties	oproepen,	tot	volledig	

abstracte	bewegingen	die	niets	uitbeelden.	Merce	Cunningham	was	geïnteresseerd	in	dit	laatste	

uiterste,	en	ging	op	zoek	naar	puur	abstracte	beweging;	Schneider	zou	geen	schijn	van	kans	maken	

als	Cunningham-danser.		
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Hoofdstuk	3:	Fenomenologie	in	Merce	Cunningham	
In	dit	 laatste	hoofdstuk	worden	de	concepten	die	eerder	zijn	geïntroduceerd	 toegepast	op	het	

werk	 van	 Merce	 Cunningham.	 Er	 wordt	 gekeken	 naar	 het	 niveau	 van	 abstractie	 in	 de	

choreografieën	van	Cunningham	en	of	de	concepten	van	lichaamsschema	en	lichaamsbeeld	meer	

inzicht	kunnen	geven	 in	de	moeilijkheid	van	het	uitvoeren	van	deze	choreografieën.	Als	 laatst	

wordt	de	mate	van	‘menselijkheid’	in	Cunninghams	werk	beschouwd.		

	

3.1	De	uitdaging	van	abstractie	
In	mijn	tijd	op	de	dansacademie	heb	ik	bij	weinig	danslessen	zo	veel	na	moeten	denken	als	bij	de	

Cunningham-lessen.	 In	 de	 balletlessen	 kon	 ik	 vaak	 terugvallen	 op	 gewoontes	 en	 mijn	

bewegingsgeheugen,	en	zelfs	nieuwe	combinaties	van	bewegingen	redelijk	snel	oppikken	omdat	

de	aparte	bewegingen	mij	bekend	waren	en	ze	elkaar	op	een	voor	mij	logische	wijze	opvolgden.	

In	improvisatielessen	ging	het	vaak	meer	om	het	spontaan	laten	ontstaan	van	beweging,	daar	heb	

ik	zelfs	een	keer	de	aanwijzing	gekregen	niet	na	te	denken	maar	gewoon	te	dansen.	Maar	in	de	

Cunningham-lessen	moest	je	constant	alert	zijn;	de	coördinaties	waren	vreemd	en	de	wisselingen	

van	richting	abrupter	dan	in	welke	andere	stijl	dan	ook.	Ik	vond	het	heerlijk.	In	de	Cunningham-

lessen	hoefde	ik	niet	diep	in	mijn	emoties	te	graven	of	iets	uit	te	beelden,	maar	kon	ik	ontdekken	

waar	mijn	lichaam	toe	in	staat	was	en	in	hoeverre	ik	mijn	lichaam	kon	controleren.		

	

3.1.1	Intelligente	dansers(lichamen)	

	
And	their	 faces	were	unlike	those	of	any	other	dancers	I’d	seen.	They	avoided	the	pert,	

strained,	plastered-on	smiles	of	the	ballet	dancer	as	well	as	the	dramatized	angst	that	

sometimes	made	modern	dancers	look	hopelessly	melodramatic.	What	one	saw	was	the	

thought-process-made-visible:	a	complete	concentration	on	the	task	at	hand.	Above	all,	

they	didn’t	seem	silent	in	the	way	that	Martha	Graham’s	dancers	did.	They	looked	smart	

and	wise	(a	little	mischievous,	no	doubt),	maybe	even	“smart	ass”,	as	if	they	had	chosen	to	

be	silent,	as	if	it	was	cool	to	be	silent.	In	other	words,	they	weren’t	silent	because	they	were	

too	emotionally	overwrought	to	 speak	(or	even	worse,	because	they	 feared	 they	might	

have	nothing	to	say).		

– Roger	Copeland,	2004,	p.	31	
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Veel	van	de	dansers	in	Cunninghams	gezelschap	werden	volgens	Roger	Copeland	(2004,	p.	208)	

aangetrokken	 tot	 Cunninghams	werk	 omdat	 het	 op	 ‘brainy’1	 op	 ze	 over	 kwam.	Het	werk	 van	

Cunningham	(en	Cunningham	zelf)	straalde	een	bepaalde	intelligentie	uit.	Vaak	wordt	het	woord	

‘gearticuleerd’	 (articulate)	gebruikt	om	Cunninghams	dans	 te	omschrijven	(Copeland,	2004,	p.	

211).	Het	 lichaam	 van	de	 Cunningham-danser	 is	 geen	 vormloze	massa	 die	 zich	 overgeeft	 aan	

emoties	en	gewoontes,	maar	elk	lichaamsdeel	wordt	bedachtzaam	bewogen.	Bij	Cunningham	is	

elk	lichaamsdeel	een	solist,	die	onafhankelijk	van	de	rest	van	het	‘gezelschap’	(het	lichaam)	kan	

bewegen	(Copeland,	1983,	p.	319).	Dansers	worden	niet	in	beweging	gezet	door	muziek,	emotie,	

of	intuïtie;	elke	beweging	is	een	besluit	van	de	danser.	Bij	Cunningham	vind	je	geen	dansers	die	

zich	verliezen	in	extase	op	het	podium,	maar	intelligente	mensen	die	geconcentreerd	zijn	op	dat	

wat	ze	doen;	dansen.	Roger	Copeland	(1983,	p.	318)	schrijft	over	Cunningham	als	danser:	“And	his	

own	dancing	–	even	at	its	most	frantic	–	always	exudes	a	slight	aura	of	aloofness,	an	almost	prissy	

stiffness	which	resist	any	sort	of	“natural”	Dionysian	abandon.”	

	 Het	gebruik	van	aleatoriek	geeft	het	werk	van	Cunningham	een	hoge	mate	van	abstractie.	

De	bewegingen	hebben	geen	ander	doel	dan	zichzelf,	en	zijn	niet	gericht	op	een	specifieke	situatie	

zoals	 bewegingen	 in	 verhalende	 dans	wel	 kunnen	 zijn.	 Het	 hebben	 van	 een	 sterk	 ontwikkeld	

lichaamsbeeld	 is	 daarom	 voor	 Cunningham-dansers	 erg	 belangrijk.	 Ze	moeten	 niet	 alleen	 een	

geleefd	lichaam	zijn,	maar	hun	lichaam	als	ding	dat	ze	hebben	kunnen	zien,	waar	zij	beslissingen	

over	kunnen	maken	en	waar	zij	zeggenschap	over	hebben.	Fundamentele	coördinaties	die	zijn	

opgenomen	in	het	lichaamsschema	(zoals	de	connectie	tussen	de	linkerarm	en	het	rechterbeen,	

en	de	rechterarm	en	het	linkerbeen	bij	kruipen,	lopen	en	rennen)	worden	door	Cunningham	–	of	

eigenlijk	door	toeval	–	doorbroken.	Cunningham-dansers	moeten	in	staat	zijn	tegen	de	neigingen	

van	hun	lichaam	in	te	gaan	en	hun	lichaam	zodanig	kunnen	controleren	dat	ze	het	bewegingen	

kunnen	laten	maken	die	hun	lichaam	nog	nooit	tegen	is	gekomen.	Uiteraard	is	het	hebben	van	een	

helder	 lichaamsschema	ook	essentieel	 voor	deze	dansers.	Zonder	heel	direct	 van	binnenuit	 te	

‘weten’	 waar	 hun	 verschillende	 lichaamsdelen	 zijn	 zouden	 Cunningham-dansers	 de	

choreografieën	nooit	zo	vlot	en	soepel	uit	kunnen	voeren	als	ze	doen,	en	zou	het	partneren	waarbij	

ze	bewust	moeten	zijn	van	hun	eigen	lichaam	ten	opzichte	van	dat	van	een	ander	onmogelijk	zijn.	

Het	lichaamsschema	van	Cunningham-dansers	moet	daarnaast	als	het	ware	flexibel	zijn,	bij	elke	

nieuwe	 choreografie	 die	 ze	 aanleren	 moeten	 ze	 nieuwe	 bewegingen	 opnemen	 in	 hun	

lichaamsschema	en	‘onnatuurlijke’	bewegingen	tot	een	gewoonte	maken.		

	 Het	werk	van	Cunningham	is	daarmee	niet	alleen	bijzonder	lastig	om	uit	te	voeren,	maar	

ook	erg	interessant	om	te	dansen.	Dansers	worden	uitgedaagd	verder	te	gaan	dan	dat	wat	ze	al	

                                                        
1 Deze term gebruikt Roger Copeland, een Cunningham expert, veel om Cunninghams werk te omschrijven. 
Omdat ik geen vertaling kon vinden die ik goed kon passen gebruik ik deze term ook. Pienter, schrander, slim 
en intelligent dekken voor mij niet de volledige lading.  
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kunnen,	 en	 alle	 bewegingsmogelijkheden	 van	 hun	 lichaam	 te	 ontdekken	 zonder	 beperkt	 te	

worden	 door	 narratief,	 muziek	 of	 dat	 wat	 ‘natuurlijk’	 komt.	 Terwijl	 bij	 veel	 vroege	moderne	

choreografen	de	dansers	hun	lichaam	vooral	als	Leib	dansen,	ligt	bij	Cunningham	meer	de	nadruk	

op	het	danserslichaam	als	Körper.		

	

3.1.2	Fenomenologie	in	choreografie	

In	tegenstelling	tot	de	moderne	danspioniers	zoals	Martha	Graham	en	Isadora	Duncan	voor	hem,	

zag	Cunningham	dans	niet	als	een	meer	oorspronkelijke,	diepere	manier	van	het	uiten	van	het	

innerlijke.	Terwijl	Graham	dansen	maakte	over	rouw	(haar	beroemde	Lamentation)	en	Griekse	

tragedies	zoals	Clytemnestra	(McDonagh,	1979,	p.	52ff),	gingen	de	werken	van	Cunningham	niet	

echt	 ‘ergens’	over.	Cunninghams	dansen	hadden	vaak	wel	een	thema,	maar	waar	Cunninghams	

dansen	eigenlijk	over	gingen	was	dans	zelf.		Omdat	hij	in	zijn	choreograferen	niet	gebonden	was	

aan	 verhaallijnen	 of	 het	 moeten	 uitbeelden	 van	 iets,	 en	 omdat	 hij	 zijn	 eigen	 smaak	 buiten	

beschouwing	probeerde	 te	houden,	waren	de	mogelijkheden	binnen	zijn	werk	veel	groter	dan	

binnen	dat	van	bijvoorbeeld	Graham.	Hij	liet	bepaalde	vanzelfsprekendheden	binnen	dans	los,	wat	

een	wereld	aan	mogelijkheden	binnen	dans	opende.		

	 Cunningham	ging	op	zoek	naar	wat	dans	kan	zijn	zonder	de	vooroordelen	die	we	hebben	

over	beweging,	of	de	associaties	die	bepaalde	bewegingen	oproepen.	Zijn	dansen	spelen	zich	niet	

af	in	een	specifieke	situatie;	bij	Cunningham	is	het	podium	een	ruimte	vol	mogelijkheden.	Hij	was	

niet	geïnteresseerd	in	wat	een	beweging	betekende,	maar	in	de	beweging	zelf.	Cunningham	wilde	

terug	 naar	 de	 bewegingen	 zelf	 om	 het	 Husserliaans	 te	 zeggen	 (Störig,	 2008,	 p.	 634).	 Bij	

Cunningham	gaat	het	om	de	beweging	als	beweging,	en	niet	om	de	beweging	als	middel	om	iets	

uit	te	drukken.	Om	met	de	woorden	van	Merleau-Ponty	te	spreken	is	het	lichaam	bij	Cunningham	

niet	de	drager	van	beweging,	maar	zelf	het	doel	ervan	(2017,	p.	175).		

	 De	manier	waarop	Cunningham	de	ruimte	gebruikt	 is	 fenomenologisch	 interessant.	De	

meeste	voorstellingen,	of	dat	nu	dans,	theater	of	een	concert	is,	zijn	vanaf	het	podium	recht	op	het	

publiek	gericht.	Er	is	een	duidelijke	voorkant,	de	voorstelling	is	bedoeld	om	van	‘voor’	te	bekijken.	

Voor	Cunningham	is	echter	elk	punt	in	de	ruimte	even	belangrijk.	Een	danser	die	rechtsachter	op	

het	podium	staat	is	niet	minder	belangrijk	dan	een	danser	die	in	het	midden	van	het	podium	staat,	

en	de	dans	 is	niet	alleen	naar	het	publiek	gericht	zoals	bijvoorbeeld	een	klassiek	ballet	dat	 is.	

Hierdoor	was	Cunninghams	werk	ook	erg	geschikt	voor	locaties	buiten	het	traditionele	theater.	

Bij	veel	‘happenings’	of	‘events’	zat	het	publiek	rondom	het	podium,	waarbij	de	dans	dus	van	alle	

kanten	bekeken	kon	worden,	en	Cunningham	experimenteerde	veel	met	film	en	dans,	waarbij	de	

camera	als	toeschouwer	tussen	de	dansers	door	kon	bewegen	en	ze	van	verschillende	kanten	kon	

bekijken	(Copeland,	2004,	p.	142).	Bij	Cunningham	is	er	niet	één	goede	kant	om	de	stukken	van	te	

bekijken,	elke	toeschouwer	heeft	vanaf	haar	eigen	plek	een	unieke	ervaring	van	de	dans,	die	niet	
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beter	of	slechter	is	dan	die	van	een	ander.	Hier	komen	we	weer	terug	bij	de	perceptuele	vrijheid	

die	Cunningham	zijn	publiek	gaf	zoals	omschreven	in	hoofdstuk	1.		

	 	

3.2	Menselijkheid	in	Cunninghams	werk	
Door	het	achterwege	laten	van	emotie	in	zijn	dans	en	de	vaak	‘onnatuurlijke’	bewegingen	zijn	er	

mensen	die	het	werk	van	Cunningham	niet	meer	als	heel	‘menselijk’	zien.	Ze	vinden	het	werk	te	

kil	en	emotieloos.	Ik	denk	dat	er	juist	heel	veel	‘menselijkheid’	in	het	werk	van	Cunningham	zit.		

	 Dat	begint	weer	bij	de	abstractie	van	de	bewegingen.	Omdat	het	werk	niets	uit	hoeft	te	

beelden,	hoeven	Cunningham-dansers	eigenlijk	nooit	een	rol	te	spelen:	

	
Martha’s	dancers	approached	 ideals	 in	their	 roles,	portraying	gods	and	goddesses,	but	

Merce’s	company	became	a	blend	of	individuals	who	stamped	their	dancing	with	their	own	

personal	characteristics;	no	one	in	the	Cunningham	company	danced	in	roles	with	names	

other	than	their	own.	–	Twyla	Tharp	in	Copeland,	2004,	p.	209	

	

Elke	danser	mocht	bij	Cunningham	een	individu	zijn,	en	de	dans	op	hun	eigen	manier	uitvoeren.	

Geen	enkele	danser	is	bij	Cunningham	belangrijker	dan	een	andere,	iedere	danser	kan	een	solist	

zijn.		

	 Daarbij	komt	dat	Cunningham	zijn	dansers	meestal	rechtop	laat	dansen,	in	plaats	van	veel	

zittend	op	de	vloer	zoals	bij	Graham.	Terwijl	Graham	haar	lessen	altijd	zittend	op	de	vloer	begon,	

beginnen	 Cunningham-lessen	 altijd	 staand.	 Volgens	 Cunningham	 bewegen	 mensen	 meestal	

rechtop,	niet	zittend,	en	daarom	is	zijn	dans	ook	meestal	‘rechtop’.	“In	other	words,	Cunningham’s	

movement	is	based	(to	a	much	greater	extent	than	traditional	modern	dance)	on	who	we	are	as	a	

species,	 on	 where	 we	 stand	 (literally!)	 in	 relation	 to	 the	 rest	 of	 the	 animal	 kingdom”	 schrijft	

Copeland	hierover	(2004,	p.	215).	Copeland	schrijft	over	de	belangrijke	rol	die	‘upright	posture’	

heeft	gespeeld	in	de	evolutie	van	menselijke	intelligentie.	Opvallend	genoeg	is	deze	zelfde	term	te	

vinden	bij	Helmuth	Plessner.	‘Upright	posture’	wordt	volgens	hem	mogelijk	gemaakt	worden	door	

de	 excentrieke	positie,	 net	als	 spraak,	 het	nodig	hebben	van	kleding,	 religieus	bewustzijn,	 het	

gebruik	van	gereedschap,	en	onze	interesse	in	decoratie.	Hij	noemt	deze	eigenschappen	van	de	

mens	“specifically	human	gifts”,	die	aan	elkaar	verbonden	zijn	en	elkaar	nodig	hebben,	of	elkaar	in	

ieder	geval	oproepen	(Plessner,	1970,	p.	40).	Copeland	en	Plessner	schrijven	beide	over	de	invloed	

van	het	rechtop	staan	op	onze	perceptie,	ons	perceptuele	veld	wordt	vergroot	en	onze	handen	zijn	

vrij	om	de	omgeving	af	te	tasten,	te	voelen	en	te	manipuleren.	Cunningham-dansers	lijken	altijd	

alert,	 met	 hun	 hoofd	 rechtop:	 “Whether	 watching	 a	 Cunningham	 dance	 or	 performing	 a	

Cunningham	dance,	the	head	tends	to	swivel,	to	scan”	(Copeland,	2004,	p.	216).	
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	 Men	zou	dus	kunnen	stellen	dat	de	‘upright	posture’	bij	Cunningham	de	dans	alleen	maar	

menselijker	maakt	 dan	 het	 animalistische	 rollen	 over	 de	 vloer	 bij	 sommige	 andere	moderne	

choreografen.	Ten	slotte	maakt	de	mate	van	intelligentie	die	te	zien	is	in	het	werk	van	Cunningham	

(die	overigens	te	koppelen	is	aan	de	‘upright	posture’)	zijn	werk	wellicht	bij	uitstek	‘menselijk’.	

Cunninghams	dansers	zijn	niet	alleen	lichamen	die	emoties	ervaren	op	het	podium,	maar	mensen	

met	eigen	gedachtes.	Geen	wezens	die	louter	hun	instincten	volgen,	maar	intelligente	mensen	die	

hun	eigen	keuzes	kunnen	maken.		
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Conclusie	
Het	werk	van	Merce	Cunningham	kan	gezien	worden	als	een	kritiek	op	het	‘natuurlijke’	in	dans.	

In	tegenstelling	tot	de	pioniers	van	de	moderne	dans	die	voor	hem	kwamen	gaf	hij	niet	toe	aan	

wat	als	vanzelf	komt	voor	het	lichaam,	maar	liet	hij	(de	lichamen	van)	zijn	dansers	voorbij	hun	

gewoontes	en	‘natuurlijke’	neigingen	gaan	door	zijn	gebruik	van	aleatoriek	en	het	breken	van	de	

traditionele	connectie	tussen	dans	en	muziek.		

	 Hierin	 is	 een	 filosofie	 in	 beweging	 te	 herkennen.	 Men	 zou	 kunnen	 stellen	 dat	 het	

onderscheid	dat	Edmund	Husserl	maakte	tussen	Leib	en	Körper	te	zien	is	in	de	verschillen	tussen	

bijvoorbeeld	Martha	Graham	en	Merce	Cunningham.	Terwijl	Graham	haar	dansers	meer	als	Leib	

benaderde,	wiens	lichaam	het	middel	is	om	emoties	mee	te	uiten,	ziet	Cunningham	zijn	dansers	

meer	als	Körper.	Bij	Cunningham	ontstaat	de	beweging	vanuit	een	besluit	van	de	danser,	terwijl	

Graham-dansers	aangezet	worden	door	een	soort	innerlijke	emotionele	drang.	Natuurlijk	kunnen	

dansers	van	geen	van	beide	choreografen	uit	hun	excentrieke	positie	stappen,	elke	danser	zal	

zoals	elk	mens	nog	steeds	de	dubbele	ervaring	hebben	van	het	zijn	en	hebben	van	een	lichaam,	

maar	de	nadruk	kan	denk	ik	wel	meer	op	het	één	of	het	ander	liggen.		

	 Door	het	achterwege	laten	van	het	vooraf	betekenis	geven	aan	bewegingen	en	narratief	

ontstonden	er	voor	Cunningham	veel	meer	bewegingsmogelijkheden.	Hij	was	niet	geïnteresseerd	

in	wat	bewegingen	uitbeelden,	maar	in	bewegingen	zelf.	Hij	zette	vanzelfsprekendheden	binnen	

dans	en	beweging	tussen	haakjes	om	zo	tot	 ‘pure’	beweging	te	komen,	met	een	hoge	mate	van	

abstractie.	 Zijn	 dansers	 hoefden	 geen	 rol	 te	 spelen;	 ze	waren	 geen	 prinsessen	 die	 in	 zwanen	

veranderden,	figuren	uit	de	Griekse	mythologie	of	de	belichaming	van	rouw,	maar	alleen	zichzelf.		

	 Hoewel	gevallen	zoals	patiënt	Schneider	–	bij	wie	de	normale	werking	van	de	motoriek	en	

de	ervaring	van	het	lichaam	verstoord	was	–	ons	veel	kunnen	vertellen	over	ons	lichaam	en	hoe	

we	het	lichaam	ervaren,	is	het	naar	mijn	mening	ook	belangrijk	om	naar	het	andere	eind	van	het	

spectrum	 te	 kijken.	 Dansers	 hebben	 juist	 een	 uitstekende	 motoriek	 en	 hebben	 een	 groot	

lichaamsbewustzijn.	 Zowel	 het	 lichaamsbeeld	 als	het	 lichaamsschema	 van	dansers	moet	 goed	

ontwikkeld	zijn	om	hun	werk	uit	 te	voeren.	Terwijl	bij	Schneider	de	bewegingsmogelijkheden	

beperkt	werden	door	zijn	stoornis,	doorbrak	Cunningham	grenzen	van	bewegingsmogelijkheden	

met	zijn	werkwijze	en	visie	op	dans.	Dat	zijn	werk	met	zijn	hoge	mate	van	abstractie	als	bijzonder	

moeilijk	wordt	ervaren	om	te	dansen	is	hierbij	opmerkelijk.	Omdat	dans	bij	Cunningham	niets	uit	

hoeft	te	drukken	maar	alleen	om	de	bewegingen	zelf	gaat,	is	dans	hier	een	lichamelijke	reflectie	

op	 beweging	 en	 hoe	 wij	 ons	 bewegende	 lichaam	 ervaren.	 Door	 het	 doorbreken	 van	

bewegingsgewoontes	(wat	bijdraagt	aan	de	abstractie)	laat	Cunningham	de	excentrieke	positie	

van	de	mens	in	dans	zien.	Het	stelt	in	vraag	wat	we	als	‘normale’	of	‘natuurlijke’	beweging	ervaren,	

en	welke	relatie	we	tot	onszelf	hebben	wanneer	we	afwijken	van	deze	‘normale’	beweging.	Het	is	
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een	reflectie	op	hoe	we	beweging	op	zich	ervaren,	zonder	beweging	te	gebruiken	als	uitingsmiddel	

of	als	een	manier	om	onszelf	te	‘verliezen’.		

	 Voor	verder	onderzoek	zou	het	 interessant	zijn	om	ook	meer	naar	de	ervaring	van	het	

publiek	bij	Cunninghams	werk	 te	kijken.	De	perceptuele	vrijheid	die	Cunningham	zijn	publiek	

bood	maakt	het	werk	tegelijkertijd	ook	moeilijker	om	naar	te	kijken.	Hierbij	zou	het	interessant	

zijn	te	onderzoeken	waar	dit	precies	door	komt	en	hoe	dit	past	binnen	Cunninghams	kritiek	op	

het	natuurlijke.		
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