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Dossier Jeugdtheater 

 
Jeugddans moet uit de kast  
 

Lang stond de internationale jeugddans in de schaduw van het jeugdtheater. Dat tij lijkt te 

keren; de jeugddans is booming  en maakt grote sprongen dankzij internationale 

samenwerking, interdisciplinaire ontwikkelingen en de verbinding met het publiek. Maar 

gaat het ook zo goed met de Nederlandse jeugddans?  

 

Door Moos van den Broek 

 

Als iemand van grote betekenis is geweest voor de jeugddans in Nederland, en overigens 

voor de dans in het algemeen, dan is het wel Hans Snoek. In 1945 richtte zij het eerste 

Nederlandse dansgezelschap op, het Scapino Ballet. Daar legde Snoek de kiem voor de 

jeugddans en geen land was er zo vroeg bij als Nederland.  

Toch is Nederland, dat lange tijd leidend was in de internationaal ontwikkelingen, zijn 

toonaangevende positie in de jeugddans kwijt. Dit artikel zet die Nederlandse 

geschiedenis in een internationaal perspectief, haalt de ontwikkelingen aan die het huidige 

jeugddansaanbod hebben bepaald en legt bloot waarom Nederland zijn vooruitstrevende 

internationale positie in deze sector is kwijtgeraakt.  

 

Vijf gezelschappen 
Na de initiatieven van Hans Snoek, die ook Jeugdtheater de Krakeling op de kaart zette, 

ontstonden er vanaf de jaren zeventig meer gezelschappen in Nederland. Bij studio L/P, 

dat in 1971 werd opgericht door Hans Focking en Ton Wiggers, werd de kiem gelegd voor 

het huidige Introdans en behalve Kim van der Boon (Danstheater Arena) creëerden ook 

Wies Bloemen en Wies Merkx medio jaren tachtig voorstellingen voor kinderen. Bloemen 

en Merkx richtten begin jaren negentig beiden hun eigen gezelschap op: Danstheater AYA 

en Merkx en Dansers (het huidige De Dansers, dat Merkx onlangs heeft overgedragen 



	  

	  

aan een jonge generatie dansers en muzikanten van haar gezelschap). Ook Arthur 

Rosenfeld ontwikkelde werk dat goed bleek aan te sluiten bij een jonge doelgroep. Zo 

ontstond Meekers in Rotterdam. En in Breda vestigde zich De Stilte, onder leiding van 

Jack Timmermans. Medio jaren negentig had Nederland vijf verschillende 

jeugddansgezelschappen verspreid door het land.  

 

Urban dans  
Maar daar bleef het niet bij. Mede vanuit een behoefte aan meer culturele diversiteit en de 

opkomst van urban dansvormen ontstonden nieuwe gezelschappen, die vooral werkten 

met jongeren. Eind jaren negentig was er nieuw Nederlands aanbod voor jongeren dankzij 

Theatergroep DOX, 020 (waar ook het latere Don’t Hit Mama uit voortkwam) en ISH. Het 

is de moeite waard die urban dance nog eens expliciet onder de loep te nemen, omdat 

deze stroming bewijst hoe invloeden uit de jeugdcultuur de dans (net als de muziek) 

enorm hebben beïnvloed. De hiphop is niet meer weg te denken uit het danstechnisch 

aanbod, bovendien vinden voorstellingen die de  hiphopdans integreren gemakkelijk hun 

weg naar een breed publiek.  

 

Frankrijk 

Ruim dertig jaar geleden kwam de urban dance overwaaien uit de straten van de New 

Yorkse metropool. Toch werd de Europese urban danscultuur vooral in beweging gezet 

door Franse pioniers zoals de dansers van het Franse gezelschap Black Blanc Beurre. In 

de banlieues, de buitenwijken van de grote Franse steden, ontstond eind jaren tachtig een 

rijke en levendige hiphopbeweging die werd ondersteund door cultuurcentra. Er werden 

battles georganiseerd en er werd een dialoog aangegaan met de danswereld. Een enorme 

concurrentie onder een internationale groep dansers stimuleerde bovendien de technische 

ontwikkeling van de urban dance. Hiphopdans veroverde haar plek in de danswereld. De 

techniek werd geïncorporeerd in de curricula van dansopleidingen en het  fenomeen 

‘dansbattle’ kreeg een plek in commerciële televisieprogramma’s.   

 

Circus en dans  

Dat dans als geen andere kunstdiscipline in staat is nieuwe vormen uit (sub)culturen te 

incorporeren bewijst ook de integratie met het circus. Frankrijk investeerde niet alleen in 

de hiphop, ook het circus ging in dat land een dialoog aan met de ‘Kunst’. Mede dankzij 

nieuwe kruisbestuivingen ontstond in de jaren negentig in Frankrijk, maar ook in Wallonië, 



	  

	  

een beweging die het cirque nouveau zou gaan heten en in Nederland zijn beslag kreeg in 

een aantal festivals en een nieuwe circusopleiding aan het Rotterdamse Codarts, waar 

intensief wordt samengewerkt met de dansopleiding en waar compositieleer een van de 

belangrijkste vakken is. Dat dit nieuwe circus appelleert aan de verbeelding van een jong 

publiek spreekt voor zich.  

 

Dans en objecten 
Een van de grootste internationale hits van de afgelopen jaren in de kleine zaal kwam van 

het Waalse gezelschap EO EA. M2 is een voorstelling die speelt met beweging en de 

kunst van het jongleren. In een virtuoze en acrobatische choreografie van lichamen en 

rondslingerende vloerdelen battelen vier jonge heren met elkaar op een steeds kleiner 

wordend vloeroppervlak. In Wallonië en Frankrijk neemt ook het objecttheater een 

belangrijke plaats in. Binnen die vorm is soms ook een rol weggelegd voor de dans, 

bijvoorbeeld in de beeldende voorstellingen van Compagnie 111 van Aurelien Bory of het 

universum van Adrien M & Claire B, dat dans vermengt met nieuwe mediatechnieken - 

een mix die ook de artistieke signatuur bepaalt van het Italiaanse gezelschap TPO, dat 

zich expliciet op kinderen richt. Niet al deze vormen zijn even spannend, maar het is een 

gebied waarmee in Nederland tot nu toe vrij weinig is geëxperimenteerd.   

 

Vlaanderen 
Met nieuwkomers als Plan D en ook Project Sally heeft Nederland een enorm breed 

aanbod voor de jeugd en met bijna zeventig jaar geschiedenis waren we internationaal 

gezien lang leidend. Toch is het buurland België dat de toon zet in de huidige 

ontwikkelingen, dankzij interdisciplinaire huizen die zowel met volwassenen als met 

kinderen werken en zich structureel inzetten voor jonge kunstenaars. Nadat Eva Bal met 

Speeltheater Gent (nu Kopergietery) in de jaren tachtig de wereld liet zien hoe artistiek 

hoogwaardig werk - theater en dans - gecreëerd kon worden met kinderen en jongeren 

was het hek van de dam. Ives Thuwis, afgestudeerd aan de Fontys Academie en lang 

werkzaam bij de Kopergietery, is een  veelgevraagd en zeer succesvol gastregisseur in 

het buitenland en leidt inmiddels een eigen gezelschap, Nevksi Project. Johan De Smet, 

de huidige artistiek leider van de Kopergietery, heeft de deuren wagenwijd open staan 

voor een brede en jonge garde makers, dansers, muzikanten, regisseurs en acteurs; in de 

Kopergietery creëren ze producties, soms met, soms voor kinderen en jongeren. Heel wat 



	  

	  

recente gezelschappen ontstonden uit die kiem: Het Kip, Kabinet K, Studio Orka en 

Ontroerend Goed.  

 

Intergenerationeel 
Met jonge choreografen als Randi De Vlieghe, Koen De Preter, Carolien Verlinden (Tuning 

People), Hendrik Lebon en Manon Avermate en de collectieven Busy Rocks en Cacao 

Blue heeft Vlaanderen momenteel veel nieuwe aanwas in de dans. En ook Fabuleus uit 

Leuven, dat onlangs een spannende danscoalitie aanging met Kunstencentrum STUK, 

zorgt voor een frisse inbreng door choreografen uit het volwassenencircuit te verbinden 

met jongeren. Choreograaf Ugo DeHaes creëerde onder de vlag van Fabuleus vorig jaar 

Girls, een bewerking van zijn productie Women, maar dan voor jonge dames. De kwaliteit 

van die productie heeft zelfs bij Rosas, Anne Teresa De Keersmaeker, de deur naar de 

jeugd open gezet.  

Dat Vlaanderen sterk is in de intergenerationale dialoog toont vooral het gezelschap 

Kabinet K aan. In het werk van dit gezelschap van het koppel Joke Laureyns en Kwint 

Manshoven staan volwassen en jonge dansers gezamenlijk op het toneel in gevoelige, 

beeldende voorstellingen. Die gevoeligheid is overigens een belangrijk verschil tussen 

Nederland en Vlaanderen. Terwijl Nederlandse producties vooral een herkenbare, directe 

taal hanteren die voortkomt uit de jongerencultuur - een stijl die zich duidelijk aftekent in 

het werk van bijvoorbeeld AYA, Maas, DOX, ISH en Don’t Hit Mama – zoeken onze 

zuiderburen het vooral in de poëtische verbeelding. De nuance aan de ene kant, de 

confrontatie aan de andere: twee culturen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Van het 

Vlaamse succes kunnen we in Nederland iets opsteken; namelijk dat er binnen de nuance 

veel ruimte is voor artistieke ontwikkeling - voor vruchtbare kruisbestuivingen, voor de 

inbreng van kinderen en van jonge kunstenaars. 

 

Internationaal netwerk 
Samen met acht internationale partners initieerde Het Lab Utrecht (een van de 

productiehuizen die hun deuren echt moesten sluiten) tussen 2011 en 2013 een belangrijk 

Europees netwerkproject dat de initiatieven van jonge choreografen ondersteunde. Het 

netwerk Fresh Tracks Europe realiseerde gezamenlijk een aantal internationale 

coproducties van jonge choreografen en heeft de intentie die ontwikkeling voort te zetten 

met de nieuwe plannen van het steeds groter groeiende internationaal platform.  



	  

	  

Langzaam tekenen zich ook nieuwe ontwikkelingen af in Duitsland; dankzij investeringen 

van het Tanzplan und Tanzfonds krijgt de narratieve dominantie van het jeugdtheater in 

Duitsland eindelijk tegenwicht. Tanzhaus Düsseldorf zette de toon met het project Take 

Off Jünger Tanz en mede dankzij de lobbies van dit huis staat de jeugddans nu ook op de 

agenda van het Europese Danshuis Netwerk (E.D.N.). Het is te hopen dat dit netwerk de 

dialoog kan versterken tussen het jeugd- en volwassenencircuit. Uit de praktijk blijkt dat 

kunstenaars en gezelschappen die voor beide groepen produceren kwalitatief sterke 

voorstellingen creëren en dikwijls ook vernieuwingen teweegbrengen. Een gezonde 

dialoog tussen beide sectoren kan ook bevorderlijk zijn voor het structurele 

minderwaardigheidscomplex waaronder de sector - vooral in Nederland overigens - gebukt 

gaat. 

 

De allerkleinsten 

In de jeugddans tekent zich intussen ook een nieuwe markt af. Dans (en theater) voor 

peuters en zelfs voor baby’s is in trek, dat bewijst bijvoorbeeld het succes van een festival 

als Twee Turven Hoog. Hoewel ik enige scepsis heb ten aanzien van die markt – de 

wereld is hoe dan ook een grote ontdekkingstocht op die leeftijd – is er ook iets te zeggen 

voor deze ontwikkeling. Theater voor de allerkleinsten is vooral een zintuiglijke 

aangelegenheid die zich niet bindt aan de codes van een enkele discipline. Ook de 

theatercodes worden in dit circuit onmiddellijk getart, zoals traditionele 

publieksopstellingen en de doorsnee lengte van voorstellingen die nu eenmaal niet werken 

voor een doelgroep van peuters. Dat alles maakt het creëren voor deze doelgroep tot een 

levendig experiment, dat steeds vaker door kunstenaars wordt omarmd. Met name het 

Deense Aabendans uit Roskilde toont zich een goed specialist op dit vlak. En ook de 

Duitse Barbara Fuchs, die net als Aabendans voor zowel de jeugd als voor volwassenen 

produceert, timmert internationaal aan de weg met zintuiglijke voorstellingen voor de 

allerkleinsten. 

  
De toekomst 
Voortkomend uit de jongerencultuur bracht de urban straatcultuur vernieuwing in de dans. 

Dans voor de allerkleinsten daagt makers uit over grenzen en codes heen te kijken. De 

ontwikkelingen in de dans zijn niet los te denken van de jeugdcultuur. De vertrouwdheid 

met de nieuwe media  creëert bij de doelgroep bovendien een groeiende behoefte aan 

associatieve, beeldende voorstellingen. Dat verklaart de groeiende vraag naar dans. 



	  

	  

Dat het genre zo weinig ruimte krijgt in de Nederlandse basisinfrastructuur geeft te 

denken, maar is ook het resultaat van de dichtgeslibde artistieke ontwikkelingen. Een 

oudere generatie choreografen bepaalt hier het aanbod en neemt weinig risico. Er worden 

voorstellingen gemaakt vanuit een marktgedachte in plaats van uit artistieke 

zeggingskracht. Wil Nederland leidend zijn in de internationale ontwikkelingen, dan zal het 

vernieuwend moeten durven denken. Dan zullen gezelschappen de deuren moeten 

openen voor jonge choreografen en kunstenaars uit andere disciplines. Hoe belangrijk de 

band met de jonge doelgroep in die vernieuwing is, bewijzen de successen van Vlaamse 

gezelschappen als Kabinet K, Kopergietery en Fabuleus. In die zin moeten we ook leren 

van een jonge generatie, te meer omdat die heel anders is getraind in het kijken en 

verlangt naar een andere betrokkenheid.  

 

Moos van den broek is redacteur van Theatermaker 

 

 


