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5 Balletschoenen en zelfbeschikking

‘It wasn’t until God sent Gaynor Mindens 79 to dancers […] , that I realized how painful
the pointe work was getting and how the shoes were starting tot eat my feet’ (Ballerina Van-
nessa Palmer over haar balletschoenen in: The Pointe Book: shoes, training & technique,
289).

In het vorige hoofdstuk spitste de tegenstelling tussen Miller en Latour zich toe op het
al dan niet het werken met een overkoepelend denkkader (zie paragraaf Een pleidooi
voor confrontatie). In dit hoofdstuk onderzoek ik de gevolgen van dit verschil voor de
kijk op agency. Agency is al jaren een belangrijk thema in het sociaalwetenschappelijk
onderzoek. Het stelt aan de onderzoeker de vraag: waar liggen de bron(nen) van actie? 

De hernieuwde aandacht voor materialiteit verandert de benadering van het thema
agency. Objecten worden nu ook gezien als een bron van actie, zij oefenen invloed uit
op het handelen en denken van mensen. Tegelijkertijd wordt echter de oppositie tussen
mensen en objecten opgegeven. Wat voor gevolgen heeft dit voor bijvoorbeeld de kijk
op de zelfbeschikking van mensen? Het thema agency biedt enerzijds een blik op de
veranderingen die gepaard gaan met de aandacht voor materialiteit, anderzijds biedt het
een ingang voor het blootleggen van de verschillen tussen Miller en Latour, van hun
sterke en zwakke kanten.
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79 Dit is een merk balletschoenen. Hierover later meer.



Ik ben op zoek gegaan naar een sociaalwetenschappelijk onderwerp waarin agency
op de voorgrond staat. Ik vond het in een oude passie van mij: het ballet. Antropologe
Anna Aalten zwengelt in een onderzoek naar de balletwereld in Nederland een discussie
aan over de zelfbeschikking van balletdansers (Aalten 2002). In de gangbare sociaalweten-
schappelijke literatuur over dit onderwerp wordt de afhankelijke positie van dansers ten
opzichte van docenten en choreografen benadrukt. Ook wordt de aanwezigheid van
een zeer dwingend en vrouwonvriendelijk lichaamsideaal beschreven (Aalten 2002, 223-
241). Bovendien wordt het beeld geschetst dat de dansers hun leven dienen op te geven
voor de dans (ibid., 140-182). Ballet wordt, kortom, neergezet als een dwingend systeem.
Aalten wijst in haar onderzoek echter ook op de trots en vervulling die balletdansers uit
hun vak halen. Ballerina’s lijken zich te beseffen dat zij met behulp van het ballet-keurs-
lijf kunnen excelleren en zichzelf verwezenlijken. De identiteit van de danser en van de
persoon vallen daarbij samen (ibid., 223-241).

Het boek van Aalten roept vragen op over wat zelfbeschikking is. Wanneer mensen
zichzelf kunnen verwezenlijken door een strak regime zijn zij dan emancipatorisch bezig?
Of zijn ze juist dermate onderworpen dat zelfs hun idee van zelfverwezenlijking door
dit regime wordt bepaald? En kan het zijn dat deze twee interpretaties samenvallen? 

Om een alternatief licht te werpen op de discussie richt ik me op de invloed van arte-
facten in de balletwereld. Zij vormen een bron van actie. Tevens sta ik erbij stil hoezeer
zij verweven zijn met mensen. Vanuit deze denkwijze benader ik de zelfbeschikking van
dansers. 

Ik richt me in het bijzonder op de invloed van de danschoenen van vrouwelijke ballet-
dansers: spitzen. Ballerina’s balanceren er mee op de punt van hun tenen. De schoenen
hebben grote invloed op het bewegingsvocabulaire en de opleiding in balletdans. We
zullen zien dat ze de carrière van een dansleerling kunnen maken of breken. 

Wat zijn spitzen?
De meeste van ons hebben nog nooit spitzen aan de voeten gehad, of zelfs in de hand.
Om goed met spitzen te kunnen denken volgt dus eerst een korte introductie. Spitzen
zijn balletschoenen die wereldwijd al meer dan een eeuw worden gebruikt in het klas-
sieke en moderne ballet en die bijna uitsluitend worden gedragen door vrouwelijke
dansers.80 De neus van de schoen is hard, bestaat uit lagen van papier, stof en geharde
lijm en heeft aan het uiteinde een kleine, platte punt (Barringer & Schlesinger 2004, 13).
In combinatie met een smal, stevig leren zooltje kunnen de schoenen gebruikt worden
om mee óp de punt van de tenen te staan. 

Dit geeft een danseres een grotere lengte en wekt de suggestie dat zij loskomt van de
grond. Bepaalde visuele effecten in dans worden versterkt met spitzen: wanneer één
been hoog in de lucht wordt opgetild, terwijl de standvoet op de punt van de schoen
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staat, krijgen beide benen een grote rankheid en lengte. Het draaien van pirouettes gaat
met hoge snelheid. De bewegingen van de danseres krijgen bovendien een bijzondere
sierlijkheid. 

Om op de juiste manier op spitzen te kunnen dansen is een jarenlange intensieve
training vereist. Ook moet het lichaam van de danseres van nature over bepaalde eigen-
schappen beschikken. Zo moeten de voeten sterk en soepel zijn, en gevoelig als een hand
(Barringer & Schlesinger 2004, 9). Danseressen zijn zich heel bewust van de geschikt-
heid van hun voeten en praten in termen van makkelijke voeten of moeilijke voeten, hoge
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80 Soms laten postmoderne choreografen als William Forsythe en Maria Voortman in hun stukken mannen

op spitzen dansen (Aalten 1997). Dit zijn echter uitzonderingen.

Een paar spitzen. Foto: Ward Wijndelts



of lage wreef, buigzame of stugge enkel, gelijke of ongelijke teenlengte.81 Het lichaam
moet verder goed op de trainingen reageren. Het moet niet te blessuregevoelig zijn en een
goed correctie- en aanpassingsvermogen hebben. Ook mag de danseres niet te zwaar zijn.

De trainingen kunnen pijnlijk zijn. Ondanks het feit dat spitzen zowel in moderne
als klassieke balletdans gebruikt worden,82 krijgt men de training voornamelijk binnen
de klassieke balletlessen. De spitzentechniek is nauw vervlochten met de klassieke ballet-
techniek (Barringer & Schlesinger 2004, 140).

Lichamelijke vaardigheden
Spitzen vestigen onze aandacht op de rol van lichamelijke vaardigheden in onze omgang
met artefacten. Latour en Miller houden zich hier nauwelijks mee bezig83, maar in het
recente onderzoek naar materiële cultuur komen ‘vaardigheden’ regelmatig in beeld
(Ingold 2000, Warnier 2001, Dant 2004). Hierin wordt duidelijk dat we juist bij dit
onderwerp geen strikte grenzen tussen subject en object kunnen handhaven en reductio-
nisme onhoudbaar wordt. Dit recente onderzoek kan een zinvolle aanvulling zijn op
het werk van Miller en Latour en biedt bovendien een goed beginpunt voor de analyse
van spitzen als actieve objecten. 

Aandacht voor vaardigheden is van oudsher te vinden in het onderzoek naar produc-
tietechnologieën (Rowlands 2005, 74). Archeologen of etnologen richten zich op de
precieze interacties tussen de pottenbakker en de klei, of de boer en zijn ploeg. Vaak
wordt, volgens Ingold, een product hierbij gezien als het resultaat van een beeld dat de
maker in zijn hoofd heeft. Dit beeld wordt omgezet in een artefact door de ‘mechanische
applicatie van externe kracht’ op het basismateriaal. Deze mechanische applicatie valt
onder de noemer vaardigheden (Ingold 2000, 339-361). 

Ingold wil af van deze dualistische benadering van productie waarbij de geest de materie
overwint. Hij richt zijn aandacht op het maakproces zelf (Ingold 2000, 342). Tijdens de
productie dringt de maker niet een vorm op aan de materie, maar anticipeert hij of zij
juist op de eigenschappen van de materie om tot een vorm te komen. Ingold noemt het
voorbeeld van vlechtwerk. De maker begint met een beeld in zijn of haar hoofd. De

110

81 Een aantal mooie voorbeelden hiervan is te vinden in de interviews met danseressen op pagina’s 278-

291 in het boek van Barringer & Schlesinger 2004.
82 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen moderne dans, waarbij dansers veelal op blote voeten be-

wegen en ballet. Ballet valt echter weer uiteen in modern ballet en klassiek ballet. In beide vormen wordt

op spitzen gedanst, maar de muziek, de opbouw (narratief versus abstract) en het bewegingsmateriaal ver-

schillen sterk.
83 Latour staat kort stil bij het onderwerp in de Berlijnse sleutel (Latour 1997, 81).
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‘Wanneer één been hoog in de lucht wordt opgetild, terwijl de standvoet op de punt van de schoen staat, krijgen

beide benen rankheid en lengte’ © Lebrecht Music & Arts / Hollandse Hoogte Kirov (Mariinsky) Ballet,

Victoria Tereshkina als Odette in het Zwanenmeer, Royal Opera House 18 juli 2005



uiteindelijke mand (ook al lijkt deze op dat beeld) komt echter voort uit de repetitieve
bewegingen en het krachtenveld tussen maker en materiaal. De vorm groeit voort uit
de interactie tussen maker en grondstof. Mens noch materiaal is hierin determinerend
(ibid.).

Ook Tim Dant en Jean-Pierre Warnier richten zich in hun onderzoek op vaardig-
heden. Zij kijken naar handelingen als autorijden, windsurfen of het besturen van een
vliegtuig (Dant 1999, Dant 2004, 61-79, Warnier 2001, 7). Ze beschrijven hoe een sur-
fer, piloot of automobilist in interactie met de auto of de surfplank het krachtenveld ont-
dekt tussen zichzelf, het ding en de variabele externe omstandigheden, zoals het verkeer,
water en weer. Deze ervaringen worden opgeslagen in een lichamelijk geheugen (hierin
volgen zij Merleau-Ponty). Zo ontwikkelt zich een assemblage van bestuurder-object met
een gevoel voor de mogelijkheden, risico’s en kansen van de nieuwe manier van bewegen.
Dat een automobilist in staat is met 100 kilometer per uur in te voegen op de snelweg
komt doordat de eigenschappen van subject en object op elkaar zijn afgestemd.

Dant en Warnier stellen, net als Ingold, dat de prestaties van een automobilist, piloot
of surfer niet terug te brengen zijn tot de agency van de bestuurder of de eigenschappen
van het object. Subject en object zijn juist succesvol doordat ze niet langer goed te
scheiden zijn. Ook bij dansers en spitzen is dit het geval. Het is niet omdat de danseres
de spitzen beheerst dat zij met spitzen kan draaien, springen en balanceren, maar omdat
de eigenschappen van haar lichaam en haar spitzen gedeelde eigenschappen zijn gewor-
den.

Sociale stabiliteit
Hoewel Latour en Miller zich niet veel met vaardigheden bezighouden stellen zij beiden
dat vaardigheden zorgen voor sociale stabiliteit. In Material culture and mass consumption
laat Miller zich expliciet inspireren door Bourdieus ideeën over het lichaam (Miller 1987,
85-108). Bourdieu benadrukt dat socialisatie niet zozeer plaatsvindt door te ‘leren’, maar
door het ontwikkelen van vertrouwdheid bij situaties, waarbij mensen voelen of iets
wel of niet klopt. Dit gevoel wordt ervaren met het lichaam, bijvoorbeeld in gebaren, in
lichaamshouding en in omgang met objecten. En dit gevoel is gekoppeld aan iemands
sociale identiteit. Verschillen in smaak ten aanzien van kleding, voedsel of interieur
worden bijvoorbeeld door dit gevoel gevoed. Ook vaardigheden met objecten kunnen
onder deze noemer van socialisatie geplaatst worden.84

Ook volgens Latour stabiliseren vaardigheden de sociale werkelijkheid. Het zijn, net
als objecten, actanten die een netwerk duurzamer maken. In het geval van de fietssloten
zagen we dat mensen een object inschakelen om een stabiele sociale situatie te creëren.
Fietsendieven veranderen in keurige stadsbewoners. Latour geeft aan dat het delegeren
van een taak, zoals het respecteren van elkaars bezit, niet altijd extrasomatisch hoeft
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plaats te vinden. In het geval van vaardigheden hebben mensen het gewenste script in-
gelijfd. ‘Ik denk niet dat iemand meer dan een snelle blik in het instructieboekje werpt
voor hij de motor start van een auto die hem nochtans onbekend is. Er bestaat een groot
corpus aan kwalificaties die wij zo grondig hebben opgenomen of ingelijfd dat de mediatie
van geschreven instructies overbodig wordt. Van extrasomatisch zijn ze intrasomatisch
geworden’ (Latour 1997, 81).

Ook al nemen Latour en Miller beiden aan dat vaardigheden voor sociale stabiliteit
zorgen, het is meteen duidelijk dat zij dit op een andere manier duiden. We zullen dit
ook terugzien in de onderstaande analyse.

Bronnen
Spitzen hebben in mijn jeugd veel indruk op mij gemaakt. Vanaf mijn twaalfde tot veer-
tiende was ik leerling van de balletopleiding aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. In deze periode kreeg ik les in spitzendans. De balletschoenen veroorzaakten
bij mij zowel gevoelens van bewondering en triomf als van flinke frustratie. Bovenal
brachten ze groot fysiek ongemak. In dit hoofdstuk beschouw ik deze, door mij zo fysiek
ervaren, objecten als actieve entiteiten. 

Bij deze exercitie heb ik voor informatie over de dansopleidingen en danswereld deels
kunnen vertrouwen op mijn eigen herinneringen. Daarnaast heb ik veel gebruik gemaakt
van het boek met de mooie titel De bovenbenen van Olga de Haas. Achter de schermen
van de Nederlandse balletwereld. Hierin beschrijft antroploge Anna Aalten uiteenlopende
aspecten van de balletwereld in Nederland. Voor informatie over spitzen heb ik, naast
een aantal bijdragen van internet, gebruik gemaakt van The Pointe Book, een uitgebreide
gids over de productie en verzorging van spitzen, spitzentraining en -techniek (Barringer
& Schlesinger 2004). Deze casus is dus gebaseerd op literatuuronderzoek en kan geen
gedachte-experiment meer genoemd worden. De analyse heeft echter niet de pretentie
uitputtend te zijn. De casus staat in dienst van de vergelijking tussen Latour en Miller.
Zij zijn het eigenlijke object van onderzoek. 
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84 Ondanks dat Bourdieu en Miller de aandacht vestigen op het onbewuste en onopgemerkte karakter van

deze vorm van socialisatie vindt het aanleren van vaardigheden niet uitsluitend op dit niveau plaats. In het

geval van een dansopleiding vindt het leerproces deels expliciet plaats. Men is doelbewust bezig met het

internaliseren van bepaalde motorische bewegingen. Ook Herman Roodenburg vraagt aandacht voor de

bewuste toe-eigening van lichamelijke vaardigheden in The eloquence of the body: perspectives on

gesture in the Dutch Republic. Omdat het nog steeds langdurige lichamelijke leerprocessen betreft, kunnen

we blijven spreken over een diepgaande vorm van subjectvorming.



Methode
De opzet van deze casus verschilt in een aantal opzichten van die in het voorgaande
hoofdstuk. De basisconcepten van Miller en Latour spelen nog steeds de hoofdrol, maar
de analyse wordt aangevuld met het werk van anderen. Het gaat om het werk van antro-
pologen en sociologen die zich uitvoeriger met vaardigheden bezig houden en geassocieerd
kunnen worden met ofwel Millers benadering ofwel met ANT. Voor ANT zijn dit artike-
len van Antoine Hennion en Emilie Gomart en van Annemarie Mol. Zij richten zich
vanuit dit perspectief op vaardigheden of op de constructie van lichaam en subjectiviteit
(Gomart & Hennion 1999, Mol & Law 2004). Het is zeker niet gezegd dat deze auteurs
in alles aansluiten bij het werk van Latour. Binnen ANT hebben zij hun eigen stand-
punten en die verschillen soms aanzienlijk van die van Latour. Zij komen door hun
gemeenschappelijke focus op performativiteit echter overeen met betrekking tot het thema
agency, zeker in vergelijking tot de dialectische benadering. In de dialectische benadering
maak ik naast Millers ideeën vooral gebruik van een artikel van Jean-Pierre Warnier. Hij
werkt met Foucaults begrip subjectivatie. Warniers aanpak komt in zoverre overeen met
de dialectische benadering in de zin dat hij ook focust op de non-discursieve invloed
van objecten. Een onderwerp dat ANT juist niet als uitgangspunt voor onderzoek wil
nemen (zie bijvoorbeeld Latour 2005, 48, 141-142). Warnier associeert zichzelf expliciet
met Millers werk in zijn artikel (Warnier 2001, 22). 

Omdat de casus uitgebreider van aard is dan de prentbriefkaarten en fietssloten, zullen
ook de standpunten en methoden in complexiteit toenemen. In het geval van ANT zul-
len de consequenties van de performatieve denkwijze bijvoorbeeld verder reiken dan ze
tot nu toe hebben gedaan. 

In mijn dialectische interpretatie maak ik nu gebruik van twee parameters uit Millers
(recente) werk (Miller 2005). Er wordt opnieuw gekoerst op het concept objectification,
met de nadruk op de diepgaande en deels onbewuste vorming van het subject in inter-
actie met de materiële wereld. Daarnaast richt ik me op de overtuigingen ten aanzien
van materialiteit en immaterialiteit (in de balletwereld). Miller, en ook de andere auteurs,
richten zich in Materiality op de houding van mensen ten aanzien van materialiteit in
bijvoorbeeld religie of economie. Miller beschrijft dat men in veel religies het alledaagse
wil ontstijgen. Gelovigen worden gewezen op de betrekkelijkheid van het materiële
(Miller 2005a, 1). Deze religies worden echter gepraktiseerd in een wereld waarin armoede
wordt gedefinieerd als de situatie waarin mensen zichzelf als persoon niet meer kunnen
verwezenlijken, juist door een gebrek aan goederen (Miller 2005a, 2). Materiality is ge-
richt op dergelijke spanningen en relaties tussen de houding ten opzichte van materialiteit
en de houding ten opzichte van mens-zijn. In het verlengde daarvan sta ik in dit hoofd-
stuk stil bij het ideaal van immaterialtieit binnen de balletwereld. 
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Miller en de invloed van spitzen
Ik ben dus benieuwd naar de bron(nen) van actie binnen de balletwereld. In hoeverre
hebben dansers zelfbeschikking? En hoe ziet deze er uit binnen de nieuwe focus op ma-
terialiteit? In mijn zoektocht neem ik de actieve rol van materialiteit, in dit geval spitzen,
als uitgangspunt. 

Met Miller kijk ik naar de wording van de danser in wisselwerking met spitzen, en dan
vooral de non-discursieve aard ervan. Zo sta ik stil bij het leertraject dat balletdansers
van jongs af aan met spitzen doormaken en de implicaties van dit traject voor de ballet-
wereld. Vervolgens kijk ik naar het immateriële ideaal dat de ballerina belichaamt en
het sterke contrast daarvan met de zeer materiële dagelijkse praktijk. Balletschoenen
blijken bij te dragen aan deze contradictie, maar brengen het materiële en immateriële
tevens samen. Het ideaal, mede gevormd door de spitzen, blijkt vervolgens zowel een
bron van repressie als van bevrijding voor de danser te zijn.

Het leertraject
Zojuist werd duidelijk dat een balletdanseres, net als een surfer en automobilist pas
kan staan, bewegen en draaien op spitzen wanneer zij een lichamelijke eenheid vormt
met deze objecten.85 Om deze samensmelting te bewerkstelligen moet zij een lang en
intensief leertraject doorlopen. In navolging van het artikel A Praxaeological Approach
To Subjectivication In A Material World (Warnier 2001) van Jean-Pierre Warnier kijk ik
hoe de subjectiviteit van een danseres-met-spitzen tijdens dit leertraject tot stand komt.

Een jonge balletleerlinge kijkt vaak al tijden uit naar het passen van haar eerste paar
spitzen.86 Zo jong als ze is, meestal 11 jaar, heeft ze al jaren balletles achter de rug. Veel
balletoefeningen bereiden voor op het uiteindelijke dansen met spitzen. De balletleer-
ling heeft dus al jaren naar dit moment toegewerkt (Barringer & Schlesinger 2004,
138). De eerste echte ontmoeting met spitzen vervult elke leerlinge dan ook met trots:
eindelijk betreedt ze de volwassen wereld van de balletdans. 

Het passen van het eerste paar schoenen blijkt echter vaak een ontgoochelende erva-
ring (Barringer & Schlesinger 2004, 20). De schoenen zijn voor de meeste meisjes zeer
oncomfortabel: instabiel en hard. De vaardigheden die ze geleerd hebben in de les blijken
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85 Warnier beschrijft naar een voorbeeld van Schilder dat de zintuiglijke waarneming van een blinde met

stok niet begint bij zijn huid, maar bij het uiteinde van zijn stok. Tijdens het bewegen en het waarnemen in de

wereld is de stok in zijn lichaam geïncorporeerd (Warnier 2001, 7). Ook het lichaam  van de balletdanseres

eindigt pas bij de punt van haar schoen.
86 Door Barringer en Schlesinger wordt dit moment met liefde beschreven (Barringer & Schelsinger 2004,

20).
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Angeles Ballet Academy en fotograaf Ric Wilson



totaal niet toereikend om meteen iets met de spitzen te kunnen. Het passen zelf is boven-
dien een langdradige en vaak frustrerende sessie. De eerste fysieke confrontatie met
spitzen maakt indringend duidelijk dat de weg naar de schijnbaar moeiteloze lichtvoetig-
heid en sierlijkheid van de ballerina lang zal zijn.

Deze vaak teleurstellende ervaring is de eerste van een lange reeks binnen het trainings-
proces. Eerst zal de dansleerling zich moeten onderwerpen aan de eisen van de harde en
onwrikbare schoenen. Naarmate de training vordert (na enkele jaren) worden haar voeten
en de rest van haar lichaam echter steeds sterker. Ze weet steeds beter hoe ze samen
met de schoen kan bewegen en hoe ze de gezamenlijke mogelijkheden kan exploiteren. 

De ontwikkeling die de leerling met haar spitzen doormaakt wordt tastbaar als we
kijken naar de slijtage van de schoenen. Meestal heeft een balletleerling in het eerste jaar
van haar lessen genoeg aan één paar spitzen.87 Na een aantal jaren training hebben leer-
lingen elke drie weken een nieuw paar nodig. Professionele danseressen verbruiken uit-
eindelijk bij elke voorstelling een of twee paar spitzen (Barringer & Schlesinger 2004,
21).88

Warnier wijst erop dat een leertraject emotionele mijlpalen kent (Warnier 2001, 13).
Zojuist zagen we al de spanning rondom de eerste confrontatie met spitzen. Zo is er
ook de eerste selectieles met spitzen, de eerste serieuze blessure, de eerste partnerdans op
spitzen en zijn er de audities bij professionele dansgezelschappen. En regelmatig is het
niveau van de beheersing van spitzen een belangrijk criterium voor het verloop van de
danscarrière. In relatie tot spitzen doen deze jonge danseressen dus ervaringen op die
voor hen beslissend en zeer emotioneel zijn. 

Volgens Warnier worden mede tijdens dergelijke ingrijpende, lichamelijke ervaringen
de passies, de drijfveren en de perceptie van jonge mensen gevormd (ibid., 21). Warnier
spreekt in dat kader over kindsoldaten en de wijze waarop hun subjectiviteit wordt ge-
vormd tijdens het uitoefenen van gewapend geweld. De kinderen raken fysiek zeer ver-
trouwd met wapens. Ze worden vaardig (een vorm van zelfrealisatie) en doen ervaringen
op met de wapens die veel indruk maken. Het zal na zo’n periode erg moeilijk zijn om
een activiteit of vaardigheid te vinden waarin het kind zichzelf en de wereld op een ver-
gelijkbaar intense wijze kan ervaren. Dit begrip zou moeten worden meegenomen in de
pogingen dergelijke kinderen te re-socialiseren. 
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87 Informatie afkomstig van de website van dansschool Diamond Dance Center, Harford County Maryland,

www.diamonddancecenter.com/pointe.html, (laatste maal bezocht op 1 maart 2008).
88 De schoenen van beginnende leerlingen zijn daadwerkelijk harder en duurzamer dan die van de gevor-

derden. Dit komt doordat de voeten in het begin nog niet sterk genoeg zijn om het lichaam op deze wijze

zelfstandig te dragen (Barringer & Schelsinger 2004, 21).



Warnier belicht uiteraard een zeer extreme vorm van subjectivatie met objecten. Des-
ondanks vangt het proces van subjectivicatie zoals hij dit beschrijft ook de transformatie
en vorming van jonge danseressen. Van belang hierbij is dat de interactie met de arte-
facten niet via abstracte kennis verloopt, maar voor het grootste deel zintuiglijk en
motorisch is en daarmee diep in de psyche raakt (ibid., 10). 

Een balletdanseres verschilt dan ook niet van andere mensen omdat ze op haar tenen
kan staan, maar doordat ze tijdens het leertraject de spitzen fysiek en mentaal heeft
geïncorporeerd. Naast de piekmomenten omvat dit een proces van eindeloos oefenen,
verwerken van verbale en fysieke correcties door docenten, anticiperen op gladde en
harde vloeren, ontzien van blaren en likdoorns, presteren onder toeziend oog van een
docent en omgaan met serieuze blessures.89 Met al deze, deels routinematige, ervaringen
vormt zich het besef van wat het betekent om ballerina te willen worden of te zijn. 

Conservatisme in de klassieke dans
Het geijkte beeld van de ballerina als licht, etherisch wezen, zwaan of nimf, werd populair
in de romantiek van de eerste helft negentiende eeuw (Barringer & Schlesinger 2004
41-43). Sinds die tijd heeft de danswereld veel veranderingen doorgemaakt (Aalten 2002,
66-67). Al aan het einde van de negentiende eeuw ontstond in Amerika de moderne
dans. Hierin werd het strakke keurslijf van het ballet afgeworpen. De focus op lichtheid
en op verticale lijnen werd losgelaten en de relatie met de grond en met de horizontale
ruimte werd benadrukt. Een van de grootste verschillen tussen ballet en moderne dans
is dat er in de moderne dans meestal op blote voeten wordt gedanst (Aalten 2002, 69).
Het contact met de grond staat centraler.

Uiteraard heeft de veranderde kijk op beweging en lichaam invloed gehad op de
balletwereld. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het hedendaagse balletrepertoire. Hierin
staan evenwicht, kracht en dynamiek meer centraal dan etherische sierlijkheid. Voor
sommige klassiek getrainde danseressen is de omschakeling naar het hedendaagse
repertoire moeilijk. In ballet is het lichaam erop getraind alle bewegingen er licht uit te
laten uit zien. Het is vaak een hele klus om dit weer los te laten, het voelt onnatuurlijk
(Aalten 2002, 127). Een eenzijdige balletopleiding wordt tegenwoordig afgeraden (ibid.,
126-127).

Aalten schrijft dat de status van de klassieke ballettechniek, ondanks alle veranderin-
gen, nauwelijks ter discussie wordt gesteld. Zij is nog steeds een belangrijk onderdeel
van de dansopleidingen. Aalten noemt een aantal redenen voor de stabiele positie van
de klassieke dans. Zo heeft de klassieke techniek zich bewezen door vele succesvolle
dansers af te leveren en bestaat er waardering voor de systematiek en volledigheid van
de techniek. Verder kent de danswereld een groot respect voor haar eeuwenoude tradities
en tot slot is er ‘de macht der gewoonte’: doordat de oefeningen elke dag door dansers
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worden uitgevoerd, voelen ze voor hen als een tweede natuur en als noodzakelijk (ibid.,
123-126). Docenten, vrijwel altijd oud-dansers, brengen deze ervaring over op nieuwe
generaties leerlingen (ibid., 126).

Wat ik kan toevoegen aan Aaltens lijst is de rol van spitzen in de stabiele positie van de
ballettechniek. In de afgelopen eeuw zijn spitzen en de ballettechniek volledig op elkaar
afgestemd. De opbouw van het balletcurriculum is voor een belangrijk deel gericht op
het leren beheersen van spitzendans. De voornaamste kenmerken van de klassieke dans,
zoals beheerstheid, lichtheid en lengte worden uitgedrukt met spitzen, maar worden
tegelijk geëist door spitzen. Een gebrek aan uitdraai van de benen, een passieve werk-
en/of lichaamshouding, of een gebrek aan lengte in het lichaam levert bij spitzendans
onverbiddelijk blessures op. Spitzen vragen dus om een uitstekende beheersing van de
ballettechniek. Tegelijkertijd groeit de techniek juist door het dansen op spitzen. Spitzen
en ballettechniek stabiliseren elkaars aanwezigheid.

Spitzen zijn op hun beurt een zeer vanzelfsprekende aanwezigheid in de dansopleidin-
gen. Dit kan weer worden begrepen als deel van het door Warnier beschreven proces
van subjectivicatie. Elke professionele danseres heeft de eindeloze training en emotionele
drempels doorgemaakt. Voor veel dansers zijn spitzen daar een onderdeel van. Spitzen
zijn daarmee een essentieel onderdeel van wie zij als danser fysiek en emotioneel is. De
invloed van spitzen is dus groot, juist door het leertraject dat men met spitzen aflegt. Een
van de manieren waarop deze invloed gestalte krijgt is in het fysieke streven naar een
ideaal van immaterialiteit. 

Het ideaal van immaterialiteit
Met de aandacht voor vaardigheden en voor het diepgaande proces van subjectivicatie
van de balletdanseres wordt duidelijk dat mens en ding elkaar vormen. Ze zijn niet goed
los van elkaar te zien. Je zou denken dat in de balletwereld het niet-reductionistisch
denken dan ook hoogtij viert. Het blijkt echter dat men er diep doordrongen is van een
sterk dualistische kijk op de wereld. Dit heeft onder andere te maken met het ideaal van
immaterialiteit dat het ballet verbeeldt. 

Een belangrijk deel van de mystiek en aantrekkingskracht van balletdans ligt er in dat
de danseres het alledaagse en aardse lijkt te ontstijgen. De bewegingen en het lichaam
van een danseres zijn onvergelijkbaar met de banale materialiteit van gewone mensen.
Zij zijn licht en virtuoos en vormen het basismateriaal voor kunst met de grote K.90
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Om dit ideaal van immaterialiteit te verwezenlijken wordt het lichaam van een danser
al van jongs af aan in onnatuurlijke en moeilijke posities geforceerd. Daarbij wordt
gebruik gemaakt van ‘het plaatje’, zoals Aalten dit noemt (Aalten 2002, 135). Dansers
hebben een beeld van het ideale balletlichaam in hun hoofd waarnaar zij hun eigen
lichaam proberen te vormen. Dit plaatje krijgen ze op verschillende manieren aangereikt
tijdens de balletopleiding, soms letterlijk in de vorm van foto’s en plaatjes in handboeken
over ballet (ibid., 113, 135). De ballettrainingen en ook de voedingspatronen zijn er op
gericht het lichaam om te vormen tot dit plaatje. 

In ‘het plaatje’ herkennen we de dualistische benadering van productie zoals Ingold
deze beschreef (zie subparagraaf Lichamelijke vaardigheden). Het gevormde en geknede
danslichaam wordt gezien als de uitkomst van een mentaal beeld dat aan de materiële
werkelijkheid wordt opgelegd. In de danswereld wordt het lichaam benaderd en behan-
deld als een instrument dat in dienst staat van de geest. Het is een artefact in de ouder-
wetse zin van het woord; passieve materie. 

Het ideaal van immaterialiteit reikt op de dansopleidingen verder dan de balletles.
De meeste opleidingen tot balletdanser(es) kennen voorschriften over hoe met name de
jonge leerlingen hun lichaam moeten behandelen. Zo moeten de leerlingen er in de les
(en liefst ook daarbuiten) altijd verzorgd en netjes uitzien. Het (lange) haar moet in
dezelfde uniforme, strakke stijl, balletpakjes schoon en uniform, er mogen geen nagels
worden gebeten en reeds vanaf de brugklas wordt de meisjes discreet verzocht lichaams-
beharing te verwijderen.91 Ook op deze manier wordt het ideaalbeeld van de onberispe-
lijke ballerina nadrukkelijk door docenten gepropageerd. 

Via deze voorschriften wordt de dansleerling al vroeg verantwoordelijk gesteld voor
haar voorkomen. Bij de leerling wordt zelfs een verband gesuggereerd tussen een verzorgd
uiterlijk en danskwaliteiten. Het voorkomen is tenslotte een directe uiting van de kracht
van de geest. Het gevolg kan zijn dat er bij de jonge leerling paniek ontstaat als er ineens
een vlek in het balletpak zit: dit zou wel eens het einde van de carrière kunnen betekenen!

Het valt niet te ontkennen dat dansers met deze benadering hun lichaam tot onge-
kende transformaties en prestaties weten te dwingen. Er is echter ook kritiek op de
methode. Door hun lichaam te zien als iets dat maakbaar is ontwikkelen dansers weinig
oog voor hun persoonlijke beperkingen. Omdat zij niet hun eigen lichaam, maar ‘het
plaatje’ als uitgangspunt nemen, leren zij hun eigen grenzen niet goed kennen. Dit leidt
tot onnodige en hardnekkige blessures (Aalten 2002, 135-139). Het leidt volgens Aalten
bijvoorbeeld ook tot veel eetstoornissen in de danswereld. 

De rol van spitzen in het ideaal
Spitzen spelen een cruciale rol in het verwezenlijken van het immateriële balletideaal.
Met spitzen kan de danseres op het toneel letterlijk het aardse ontstijgen. De ballerina
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kan bewegingen uitvoeren die voor ‘gewone mensen’ onmogelijk zijn. Ook zorgen spitzen
ervoor dat een danseres haar bewegingen heel beheerst moet uitvoeren, wat haar een
gestileerd voorkomen geeft. Verder komen de lange lijnen in het lichaam veel nadrukke-
lijker naar voren wanneer er met spitzen gedanst wordt. Als lichaam en spitzen mooi
bij elkaar aansluiten levert dit een zeer sierlijk beeld op. Maar het luistert nauw. Met
spitzen lijkt een danseres sneller ‘dik’ of ‘verkeerd geproportioneerd’. Haar eigen materia-
liteit valt bij de geringste imperfectie juist extra op. Op al deze manieren maken spitzen
het normale lichaam dus letterlijk tot iets immaterieels.

Maar spitzen construeren ook op figuurlijk niveau het immateriële ideaal. Ballet-
liefhebbers weten hoe moeilijk het is op spitzen te dansen. Het is bekend dat ballerina’s
dit alleen kunnen omdat ze er al van jongs af aan grote offers voor maken. Ballerina’s
beschikken dus, bijvoorbeeld net als nonnen, over een zeer grote toewijding, en in het
verlengde daarvan over een grote geestelijke kracht. 

Het ideaal van immaterialiteit heeft volgens Gaynor Minden, spitzenproducent, echter
nadelige consequenties voor de materialiteit van de spitzen en dansers. Om de illusie te
kunnen wekken dat de ballerina moeiteloos op haar tenen danst, moeten het lichaam
van de danser en de spitzen goed op elkaar zijn ingespeeld (Barringer & Schlesinger
2004, 41). Je zou verwachten dat het ontwerp van de spitzen zo goed mogelijk op haar
behoeften is afgestemd.

Juist omdat ballet gezien wordt als kunst, wordt het atletische karakter ervan volgens
Gaynor Minden over het hoofd gezien (Minden 1998, 6).92 Hierdoor wordt er anders
naar de productie van schoenen gekeken dan bijvoorbeeld in de topsport. In het schaat-
sen of wielrennen wordt gezocht naar de nieuwste materialen en ontwerpen voor optimale
ondersteuning en prestatie van de sporter. In de balletwereld bestaat juist een groot respect
voor traditie en vakmanschap. De balletschoenen worden door dansers beschreven als
‘kunstwerken’ (Watts 2005). De productietechniek en de materialen van spitzen zijn
nog grotendeels afkomstig uit het begin van de twintigste eeuw en worden al decennia
geproduceerd door dezelfde familiebedrijven. Volgens Gaynor Minden levert dit speci-
fieke problemen op voor de dansers (Minden 1998, 6).

Spitzen moeten namelijk buigzaam zijn, maar wel stevigheid bieden. Het gebruik
van moderne elastische materialen is ongebruikelijk. Dit betekent dat spitzen over het
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algemeen iets te hard worden gemaakt.
Dansers maken ze dan zelf wat buigzamer.
Om ze zachter te krijgen worden de
schoenen door sommige dansers tegen
de muur geslagen. Anderen steken ze
tussen deur en slaan deze vervolgens
dicht en weer anderen bijten in de schoe-
nen om ze te breken (Barringer & Schle-
singer 2004, 50-51). Iedere danser heeft
zo zijn eigen rituelen. Alexandra Bergman,
soliste van het Tulsa Ballet theater: ‘You
can always tell when a new shipment of
shoes comes in, there is al this whacking
going on as people are trying to break in
their shoes’ (Watts 2005).

Het evenwicht is echter broos. Een-
maal bewerkt worden de schoenen snel
weer te zacht en geven ze geen steun meer.
Dan gooien veel danseressen er lijm in
om de schoenen weer te harden. Michael
Clifford, schoen supervisor van het Bir-

mingham Royal Ballet zegt in het boek van Barringer: ‘It’s amusing to watch them com-
pletely bash everything out of their shoes and then put sellac in to make them harder’
(Barringer & Schlesinger 2004, 68). Bij elk paar moet de danseres opnieuw tot een perfect
evenwicht zien te komen. De schoenen zijn echter niet erg duurzaam, mede door het ge-
bruik van ouderwetse materialen, en gaan maar een of twee trainingen en/of voorstellin-
gen mee. De zorg om de (voeten en) schoenen houdt dus nooit op. 

We zien dat bij de productie niet zozeer de concrete behoeften van de balletdanser
het uitgangspunt zijn, maar het idee van ballet als een (immateriële) kunstvorm. Juist
deze status van ballet heeft volgens Minden de technische, materiële ontwikkeling van
spitzen belemmerd. De schoenen slijten snel en vragen onnodig veel aandacht en tijd
van danseressen. Minden heeft zelf na tien jaar onderzoek in 1993 haar eerste spitzen op
de markt gebracht, gemaakt van nieuwe high-tech materialen.93 Deze gaan veel langer
mee en zijn beter afgestemd op de behoeften van dansers. 

Schijnbare tegenstelling
Het lijkt misschien opvallend dat voor het verwezenlijken van een ideaal van immateria-
liteit artefacten worden ingeschakeld. Volgens Miller ontkomen mensen er echter niet aan
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dit ideaal juist gestalte te geven met behulp van materialiteit (Miller 2005a). In Millers
Materiality beschrijft antropoloog Matthew Engelke een Afrikaanse, christelijke ge-
meenschap die het materiële zo radicaal verwerpt dat zij ook de bijbel en het kerkgebouw
zien als artefacten die het geloof in de weg staan. Het opvallende is dat om hun streven
naar een immateriële staat te benadrukken de gelovigen tijdens hun bijeenkomsten in
de open lucht allemaal sobere, witte gewaden dragen. Ook deze gemeenschap ontkomt
er dus niet aan materialiteit in te schakelen om een immaterieel ideaal te verwezenlijken
(Engelke 2005).

Dit betekent dat ondanks (of dankzij) dat ballet een immaterieel ideaal verbeeldt, de
materialiteit van de balletpraktijk af spat. Niet alleen zijn de schoenen en de zorg die
zij vragen zeer tastbaar, ook in de interactie tussen danser en schoenen is er sprake van
voortdurende afstemming en wisselwerking. Dansers zijn in hun handelen en spreken
niet bezig de spitzen volledig te beheersen, maar zijn op zoek naar een harmonieus even-
wicht met hun spitzen. Er is dus een groot contrast tussen het gepropageerde ideaal en
de praktijk. De situatie wordt nog complexer wanneer blijkt dat het immateriële en dua-
listische keurslijf niet alleen repressief is, maar ook een belangrijke bron van identiteits-
vorming en van een gevoel van vrijheid.

Bron van vrijheid en identiteit
Volgens Aalten vormt de hoge moeilijkheidsgraad van het ballet voor een belangrijk deel
de aantrekkingkracht voor dansers (Aalten 2002, 225-241). Uit interviews blijkt dat de
bevrediging van het onder de knie krijgen van een moeilijke oefening voor veel dansers
en dansleerlingen een bron van motivatie is. Ook krijgen balletleerlingen binnen de
opleiding vaak te horen dat ze uitverkoren zijn (ibid., 1701-171). Tijdens de audities
voor een opleiding of gedurende de opleiding vallen tenslotte veel meisjes af. ‘Iedere les
zijn leerlingen ervan doordrongen dat het slechts weinigen gegeven is. Ze leren dat
alleen door het dagelijks uitvoeren van de zware balletoefeningen ze de ballettaal kunnen
leren. Zo verschaft de dagelijkse les niet alleen het lichaam van een danseres, maar ook
haar identiteit’ (ibid., 137).

Spitzen verhogen en verabsoluteren de moeilijkheidsgraad van ballet met hun materia-
liteit, maar vergroten daarmee ook de uitdaging en de exclusiviteit voor de vrouwelijke
dansleerling. Het leren beheersen van de spitzen zal het door Aalten beschreven gevoel
van emotionele en sociale bevrediging versterken. Uiteraard versterken de spitzen zo ook
het gevoel uitverkoren te zijn. 
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Aalten benadrukt verder dat ballet een kunstvorm is die sterk geassocieerd wordt met
vrouwelijkheid (Aalten 2002, 24). De sierlijkheid en het bovennatuurlijke van de zwanen
en nimfen die in de negentiende eeuw zo populair werden, behoorden uitsluitend tot
het vrouwelijke domein. Spitzen zijn daarin, zoals eerder gezegd, een onmisbaar element.
Daarin schuilt voor veel meisjes nog steeds de aantrekkingskracht van het ballet. Ook
in het eigentijdse repertoire zorgen spitzen nog steeds voor verfijning en elegantie in
bewegingsvocabulaire. Een danseres kan met spitzen dus zowel haar kracht, virtuositeit
en atletisch vermogen als haar vrouwelijkheid ervaren. 

Tot slot bieden spitzen ook de mogelijkheid tot ontsnapping en vrijheid. In dit kader
refereer ik aan het werk van Tim Dant. Hij beschrijft in zijn boek Material culture in
the social world de praktijk van het windsurfen. Een deel van de aantrekkingskracht van
surfen schuilt er in dat men een vorm van mobiliteit en snelheid kan ontwikkelen die
normaal niet aan mensen toebehoort. In interactie met surfplank en -zeil ontsnapt men
aan de begrenzingen van het eigen lichaam. Dit geeft een ultiem gevoel van vrijheid en
triomf (Dant 1999, 112-118).94 Met spitzen kunnen balletdansers excelleren en tevens
ontstijgen aan de beperkingen van hun eigen lichaam.

Het keurslijf dat het klassieke ballet oplegt aan het lichaam komt dus tot een soort
hoogtepunt in het ontwerp van spitzen. Door hun materialiteit zijn ze dwingend en on-
verbiddelijk, zeker voor de beginneling. Door de toe-eigening van deze onmogelijke
objecten kan een danseres echter tevens haar natuurlijke grenzen overwinnen, excelleren,
haar kracht ervaren en deel worden van een bijzondere elite. Bovenal kan zij met spitzen
niet alleen het ideaal van immaterialiteit nastreven, maar ook zelf ervaren.

De focus op materialiteit maakt een aantal facetten van de balletwereld inzichtelijker.
Ten eerste blijkt dat spitzen in meerdere opzichten de ultieme materialisatie zijn van
het strikte balletideaal. Zij worden toegeëigend in een langdurig fysiek leertraject vanaf
jonge leeftijd. Binnen deze lichamelijke praktijk geven spitzen diepgaand vorm aan de
subjectiviteit van dansers. Dit verklaart mede de stabiele positie van het ballet. De spitzen
zijn actief, oftewel een bron van actie.

In de balletwereld heerst een ideaal van immaterialiteit. Voor het verwezenlijken van
dit ideaal blijkt materialiteit voortdurend te worden ingeschakeld. Dit is iets wat maar
weinig wordt erkend. Integendeel, het ideaal overschaduwt de tastbare eisen van de alle-
daagse praktijk.95 Zo blijkt dat bij de productie van de spitzen niet zozeer de concrete
behoeften van de dansers als leidraad wordt genomen, maar de status van ballet als
kunstvorm. Het ideaal zorgt er volgens Aalten ook voor dat dansers hun lichamelijke
(materiële) grenzen leren negeren. Het heersende dualisme roept dus merkwaardige span-
ningen in een zo fysieke kunstvorm als het ballet. 

124



Toch maakt een nadere beschouwing van het balletideaal en de bijbehorende spitzen
tevens duidelijk waarom dansers kiezen voor dit vak. Het verwezenlijken van het ideaal
van immaterialiteit biedt dansers een identiteit. Spitzen versterken bijvoorbeeld het
gevoel dat dansers uitverkoren zijn. Ook zorgen spitzen ervoor dat de danseres haar eigen
lichaam letterlijk kan ontstijgen. De balletschoenen verenigen zo twee tegengestelde
aspecten van de balletwereld. De onverbiddelijke, repressieve en veeleisende kant van
spitzen valt samen met de kant die zorgt voor een gevoel van vrijheid en identiteit. 

De spitzen van Miller en de discussie over agency
Hoe vertaalt de dialectische benadering van spitzen zich nu naar de discussie over agency?
Bij Miller staat de dynamiek tussen vervreemding en toe-eigening centraal. Het idee is
dat mensen onopgemerkt worden gevormd in hun dagelijkse omgang met materiële
cultuur. Tegelijkertijd kunnen mensen in de creatieve en alledaagse omgang met objecten
strategisch gestalte geven aan zichzelf en aan de wereld om zich heen. Deze processen
vinden veelal plaats op non-discursief niveau. 

Het ingewikkelde van de balletwereld is dat dansers juist door middel van het strakke,
dualistische keurslijf de mogelijkheden krijgen tot zelfverwerkelijking en ontsnapping.
De processen van vervreemding en van toe-eigening vallen dus samen. De constructie van
identiteit is hier niet het resultaat van improvisatie en inventiviteit op de manier zoals
Miller deze belicht in zijn onderzoek naar consumptie van massaproducten. De vorming
van identiteiten is in de balletwereld juist het resultaat van resolute toewijding en onder-
werping aan de strakke (contradictoire) regels. Er is dus geen eenduidig antwoord op de
vraag waar de bron van actie ligt. 

Toch hebben we vanuit Milleriaans perspectief iets toe te voegen aan de discussie over
agency in de balletwereld. Het ideaal van immaterialiteit heeft veel invloed op de gang
van zaken in de balletwereld. Miller houdt zich in het artikel Turning Callon the right way
up bezig met de invloed van ideaalbeelden. Hij bekijkt de relatie tussen economische mo-
dellen en de economische werkelijkheid. In veel van deze modellen wordt de consument
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voorgesteld als een rationele, calculerende actor. Miller stelt dat onderzoekers, economen
en consumenten dergelijke idealen (of modellen) niet moeten verwarren met de werkelijk-
heid. Die is namelijk veel complexer. Consumenten (en ook verkopers) koppelen bij-
voorbeeld zeer uiteenlopende persoonlijke, emotionele en sociaalculturele overwegingen
aan een schijnbaar rationele transactie als de aanschaf van een auto (Miller 2002a).
Subjectiviteit maakt dus in grote mate deel uit van dergelijke situaties. Het beeld van
de rationele consument wint volgens Miller echter aan kracht (Miller 2002a, 232). Dit
kan negatieve gevolgen hebben voor de processen van toe-eigening (en subjectvorming)
die met consumptie gepaard gaan. Het is volgens Miller de taak van de wetenschapper
de ‘ware’ verwevenheid en complexiteit van dialectische processen te laten zien. 

In het geval van de balletwereld zou dit betekenen dat we moeten laten zien dat mate-
rialiteit en geest niet tegenover elkaar staan.96 We moeten het dualisme dat besloten ligt
in het ideaalbeeld van de ballerina niet verwarren met de werkelijkheid. In de praktijk
geldt dat hoe beter lichaam en geest samenwerken, hoe beter de danser een illusie van
immaterialiteit kan wekken. Zo moeten bijvoorbeeld dansers en spitzen juist uitstekend
op elkaar zijn afgestemd en in elkaar overgaan. Wanneer deze verwevenheid explicieter
zou worden erkend, dan zou dit de resultaten alleen maar ten goede komen. Zo zou
ook zelfkennis (het leren herkennen van de eigen grenzen) een waardevolle vaardigheid
kunnen worden in de ontwikkeling van de danser.

Op dit moment zijn het namelijk de lichamen van de dansers die de discrepantie
tussen het immateriële ideaal en de materiële praktijk in het ballet opvangen, in de vorm
van hardnekkige blessures, eetstoornissen of de tijd die ze kwijt zijn aan hun schoenen.
Door de aandacht te richten op de materialiteit van de alledaagse praktijk, kunnen de
negatieve gevolgen van het immateriële ideaal gereduceerd worden. Zo zou er in de toe-
komst, zoals Minden al doet, beter kunnen worden geanticipeerd op de behoeften van
dansers.

Latour en de balletwereld 
Ik begin met enkele punten waar Latour en Miller aansluiting bij elkaar vinden. Als het
gaat om de actieve en verbindende rol van spitzen is er namelijk sprake van overlap. Zo
werd met Miller duidelijk dat spitzen het bestaan van de ballettechniek stabiliseren.
Vanuit ANT kunnen we zeggen dat het ontwerp van spitzen een gebruiker veronderstelt
met een goede beheersing van de ballettechniek. Ook zouden Miller en Latour het eens
zijn over de hindernis die spitzen veroorzaken op de weg naar een balletcarrière waardoor
zij de exclusiviteit van het vak en diens beoefenaars verzekeren. 

Er is nog een punt waar Latour en Miller het roerend eens zouden zijn. Miller be-
schrijft dat mensen materialiteit inzetten om hun idealen van immaterialiteit te verwezen-
lijken. Latour zegt iets vergelijkbaars. Hij stelt dat naarmate mensen natuur en cultuur
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of lichaam en geest scherper van elkaar willen scheiden, ze in de praktijk meer en meer
relaties tussen de twee genereren. Dit zien we inderdaad in de danswereld. Van alle
westerse danssoorten verbeeldt ballet het meest de overwinning van het geestelijke op
het materiële. De ballerina heeft op het toneel een onmenselijk, zuiver, gestileerd, im-
materieel lichaam. Om dit ideaal te bereiken moet zij elke dag opnieuw in de weer mét
materialiteit, namelijk door te schaven aan haar schoenen. Hoe meer men het mentale en
het materiële wil purificeren, hoe meer ze hierdoor vermengd raken.

De overeenkomsten reiken echter tot hier. Een Latouriaanse analyse verschilt sterk
wat betreft insteek en opbouw. Zo vervalt de focus op subjectvorming en verdwijnt de
nadruk op de ongemerkte beïnvloeding door materiële cultuur. We richten ons op een
heterogeen scala aan actanten en gaan bovendien op zoek naar crisismomenten. Uiteinde-
lijk kijken we hierdoor ook heel anders naar het thema agency. 

Vaak wordt van Latour gezegd dat hij agency aan dingen zou toebedelen (zie bijvoor-
beeld Miller 2005). Dit is een kwalificatie waar Latour zich zeker niet bij zou aansluiten.
Agency impliceert namelijk een menselijke oorsprong van de actie. Latour spreekt over
actie en beschouwt die als gedistribueerd in een collectief (Latour 2005, 43-55). Er be-
staan volgens Latour dan ook geen ultieme bronnen van actie. We gaan kijken wat deze
denkwijze precies inhoudt en kan bijdragen aan de discussie over agency in de balletwe-
reld. Bovenal kijken we waarin Latours denkwijze verschilt van die van Miller. 

Ik begin mijn Latouriaanse analyse met het verbreden van het netwerk van dansers
en spitzen. Nu we niet meer gericht zijn op de wederzijdse totstandkoming van subject
en object kunnen we een bredere blik op de situatie werpen. Dit betekent enerzijds dat
spitzen in relatie tot veel meer entiteiten actief zijn dan de danser. Anderzijds houdt het
in dat met de constructie van de danser weer veel meer entiteiten en situaties gemoeid
zijn dan alleen de lichamelijke training met spitzen.

Verbreding van het netwerk: de invloedssfeer van spitzen
Spitzen liggen ingebed in een balletcultuur die breder is dan de danseres en haar schoenen.
We kunnen daarbij in- of uitzoomen. We zouden ons meer in detail kunnen richten op
de interactie tussen dansers en spitzen. Welk netwerk aan relaties en actanten komt
precies kijken bij het leren van de vaardigheden? Wat doen dansers om de pijn te be-
strijden, hun evenwicht te vinden, hun voeten te vormen? Welke actanten zoals watten,
pijnstillers, verheerlijking van lijden, spieren en eeltvijlen komen daar bij te pas? Voor
deze onderzoekslijn zou ik echter eerst aanvullend empirisch onderzoek moeten doen.
Een mogelijkheid die beter uitvoerbaar is, is uit te zoomen. Deze optie zal ik hier volgen.
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In de balletcultuur is sprake van een netwerk van uiteenlopende actoren, zoals een
internationaal georiënteerd opleidings- en uitwisselingssysteem, reizende balletmeesters,
een cultuur van toewijding, de invloedrijke positie van docenten en choreografen, maar
ook danszalen met spiegels en barres (die er overal ter wereld hetzelfde uitzien), algemeen
gedeelde selectiecriteria, dansrecensenten, danssubsidies, het traditionele theaterpubliek
en zo verder. Al deze actoren zijn verbonden met elkaar en geven elkaar vorm. Spitzen
dragen bij aan de constructie van al dit soort elementen. Ik ga hier op een aantal kort in.

Spitzen en de constructie van expertise
Hoe graag een jonge leerling ook spitzen wil, de balletdocente bepaalt of zij er klaar voor
is. Zij schat in of de leerlinge over voldoende technische vaardigheden beschikt, regel-
matig genoeg traint (minimaal twee lessen per week), of ze een goede werkhouding heeft,
of haar botten en spieren sterk genoeg zijn en of haar voeten de juiste bouw hebben
(Barringer & Schelsinger 2004, 136). Ook moet ze bepalen of de leerling niet te zwaar
is en of ze met pijn kan omgaan.97 Als er te vroeg wordt begonnen met spitzenlessen
kan dit blijvende schade aanrichten aan het lichaam (Barringer & Schelsinger 2004, 136).
De docent moet dus een weloverwogen beslissing nemen, afzonderlijk afgestemd op elke
leerling.

Ouders weten meestal weinig van de selectiecriteria die worden gehanteerd en overzien
ook de eventuele consequenties van spitzen niet (ibid., 137). Mede door de exclusieve
kennis van de docent zijn zowel de ouders als de leerling sterk afhankelijk van de ballet-
docent. In de praktijk is de leerling aan haar overgeleverd. Er ontstaat tussen de ballet-
docent en haar leerlingen vaak een relatie die als zeer persoonlijk doch ongelijk wordt
ervaren en die zeer typisch is voor de danswereld als geheel (Aalten 2002, 170-182).
Natuurlijk speelt hierin het door Aalten beschreven respect voor traditie en hiërarchie,
een belangrijke rol. Dit respect is echter geen gegeven, maar moet telkens opnieuw ge-
construeerd worden. De gespecialiseerde eisen van de spitzen dragen daar aan bij.

Ondanks de ongelijke situatie is ook de positie van de docent niet vanzelfsprekend.
Zij krijgt bij dit proces tevens gestalte. Haar expertise wordt bij elke leerling die de over-
gang naar spitzen maakt, opnieuw op de proef gesteld.98 In het geval van succes zal haar
positie als expert geaccepteerd worden en versterken. Bij ongelukkige gevallen bestaat
echter ook de kans dat haar expertise ter discussie wordt gesteld. Zowel dansleerling,
spitzen als dansdocent krijgen dus gestalte in relatie tot elkaar.

Ook zijn er de medische specialisten die dansers helpen bij hun voetblessures. De
materialiteit van de voeten van een ballerina is door de eisen die eraan gesteld worden
en het jarenlange technische schaafwerk van een andere dimensie dan van niet-dansers.
Dit komt vooral naar voren wanneer ze blessures hebben. Therapeuten die weinig met
dansers werken zullen zeggen dat de danser naar de gewone maatstaven perfect gezond
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is (Barringer & Schelsinger 2004, 220). Voor de danser kan het echter onmogelijk zijn
haar dagelijkse werk te doen. Er zijn maar weinig medische specialisten die zich volledig
richten op de complicaties die bij ballerina’s kunnen optreden. De namen van de weinige
experts zijn internationaal bekend (ibid., 221). 

Theater, dansmateriaal en repertoíre
In hun ontwerp veronderstellen spitzen niet alleen capabele dansers en experts, maar

ook bepaalde materiële omstandigheden. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk te dansen
op een zeer harde vloer, een zeer gladde vloer, of een vloer met niveauverschillen. De
vloeren in de balletleszalen en in danstheaters zijn deels afgestemd op deze eisen. Dit be-
tekent echter tevens dat spitzendans weinig buiten de geijkte contexten uitgevoerd kan
worden. Ballet blijft hierdoor een aan het theater gerelateerd verschijnsel en daarmee ook
aan theaterpubliek.

Of er op spitzen gedanst wordt in een voorstelling wordt door de choreograaf bepaald.
In combinatie met spitzen vormen de danseressen een ander soort ‘materiaal’ om dans-
voorstellingen voor te bedenken en door te laten uitvoeren. Ook is de aan- of afwezig-
heid van spitzen vervlochten met het bewegingsvocabulaire, volgorde van bewegingen,
dynamiek, partnering, (vaak zelfs muziek) en ruimtegebruik in een dansstuk. Het denken
vanuit bewegingen met spitzen of zonder spitzen levert dus zeer verschillende dans-
stukken op.

Volgens Minden is, tot slot, de rol van spitzen in de ontwikkeling van techniek en
dansrepertoire tot nu toe onderbelicht gebleven. Er is een historische cyclus te zien waar-
in techniek, spitzen, dansers en choreografen elkaar voortdurend voortstuwen. Individuele,
virtuoze danseressen ontwikkelden met hun spitzen nieuwe technische vaardigheden.
Choreografen zagen hierdoor nieuwe mogelijkheden voor hun stukken en veranderden
hun bewegingsvocabulaire. Hierdoor werden er nieuwe eisen gesteld aan de dansers, met
als gevolg een ontwikkeling in hun spitzentechniek en de vraag naar hardere schoenen.
Deze aanpassing is vervolgens het punt van waaruit bepaalde dansers en choreografen
weer nieuwe mogelijkheden ontdekken (Minden 1998, 5). Zoals Minden zegt: ‘Because
she could do more on pointe, the ballerina was required to do more on pointe. As choreo-
graphy asked more and more of the ballerina, she had to ask more and more of her
shoes’ (ibid.). Een van de consequenties is dat het, ondanks de tradities in productie-
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techniek, onmogelijk is met negentiende-eeuwse spitzen een hedendaags ballet uit te
voeren. Maar ook andersom is het moeilijk op de hedendaagse spitzen negentiende-
eeuwse dansen uit te voeren (ibid.). De materialiteit van spitzen is dus zowel invloed-
rijk en tastbaar als veranderlijk.99

Spitzen zijn dus op uiteenlopende fronten actief en stabiliseren de danswereld op
verschillende manieren. Ondertussen zien we dat zelfs de positie van docenten binnen
het hiërarchische ballet geen essentie is, maar dat hiervoor werk moet worden verricht.
In ANT wordt vaak benadrukt dat ook verschijnselen die een zeer stabiele positie lijken
te hebben voortdurend performed moeten worden. In het volgende bekijken we opnieuw
de constructie van de danseres.

Verbreding van het netwerk: de constructie van een danseres
Met Miller heb ik de constructie van de danseres tot nu toe gekoppeld aan de lichame-
lijke training die zij met spitzen ondergaat. De aandacht lag bij de totstandkoming van
subjectiviteit. Met ANT breng ik de aandacht naar een andere praktijk die bijdraagt aan
de constructie van een danseres en die beter zichtbaar is voor een onderzoeker, namelijk
de audities. Vanuit ANT-perspectief zijn dit interessante momenten, omdat er expliciet
onderhandeld wordt over wat ‘danseressen’ zijn. We betreden dus nadrukkelijk niet het
domein van de ongemerkte, niet-discursieve constructieprocessen.

Tijdens een auditieles worden dansleerlingen door een commissie van meerdere do-
centen beoordeeld op hun geschiktheid voor een dansopleiding. In deze lessen wordt
dus besloten of iemand inderdaad een danseres kan worden of niet. Het is een beslissend
(begin)moment voor de constructie van de individuele danseres, maar ook voor de defi-
nitie van danstalent binnen de betreffende opleiding.

De commissieleden hebben allen ruim-
schoots ervaring in het dansvak en baseren
hun oordeel deels op die expertise. Er zijn
echter nog meer actanten bij dit beslis-
singsproces betrokken. Zeker bij de audi-
ties voor aankomende leerlingen is het
voor docenten niet goed mogelijk de nog
onbekende meisjes en jongens te herken-
nen. Alle auditanten krijgen een nummer
opgespeld. Deze nummers corresponderen
weer met nummers op de formulieren die
docenten voor zich hebben.100 Met be-
hulp van de nummers en de formulieren
wordt een overweldigende hoeveelheid
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benen, armen, gezichtjes, kromme en rechte ruggetjes van onbekende meisjes vertaalbaar
tot een overzichtelijk en beoordeelbaar geheel. 

Op het auditieformulier staan vervolgens per nummer criteria vermeld: eigenschappen
van de voeten, uitdraai van de benen, de lengte van de achillespees, spierkracht, gewicht,
maar ook muzikaliteit, improvisatietalent, uitstraling en andere bijzonderheden. De
prestaties en lichamen van de auditanten worden vertaald in deze afzonderlijke onder-
delen. Op deze manier kunnen de docenten later in alle rust de voor hen relevante eigen-
schappen op een rij zien en tot een oordeel komen. Tijdens de audities wordt al door
docenten overlegd, maar pas na de auditie trekken zij zich gezamenlijk terug in de ver-
gaderzaal met hun formulieren (zie de film Stap voor Stap over het Koninklijk Conserva-
torium (1980), van filmmaakster Marijke Jongbloed). 

Het vellen van een oordeel is niet moeilijk bij een meisje dat door iedereen meteen
als zeer geschikt of ongeschikt wordt herkend. Het zijn de twijfelgevallen waarover het
langst gesproken moet worden. Juist bij deze gevallen zijn de formulieren belangrijk. De
formulieren zijn namelijk meer dan neutrale representaties van de meisjes. Zij vertalen en
verplaatsen de eigenschappen van de meisjes naar overzichtelijke lijsten van scores die
onderling goed vergeleken kunnen worden. De onderverdeling in eigenschappen op het
formulier stuurt de waarneming tijdens de audities, geeft prioriteiten aan, maakt waar-
nemingen definitiever en schept orde. In de vergaderzaal ondersteunen ze de herinnering,
maar ordenen ook het gesprek. Wanneer de meisjes aangenomen worden komt hun
beoordeling in een persoonlijk archief waarnaar bij elke nieuwe selectieles gekeken kan
worden en die dus ook bij toekomstige beslissingsmomenten van belang kunnen zijn. 

Uiteraard zijn de formulieren niet determinerend, docenten kunnen naast de formu-
lieren nog persoonlijke criteria hanteren of op bepaalde combinaties van eigenschappen
veel nadruk leggen. Ook kan persoonlijke smaak van docenten een rol spelen. Dit neemt
niet weg dat de formulieren onmisbaar zijn voor de beslissingsprocedure en deze mogelijk
maakt, zeker bij een eerste auditieronde. Daarbij beïnvloeden de formulieren de waar-
neming en het gesprek. Het zijn geen intermediairs, maar mediators.

Uiteindelijk leidt dit heterogene netwerk van ervaring, persoonlijke voorkeuren, audi-
tieformulieren en overlegstructuur tot een bepaald aannamebeleid. Bij elke auditie wordt
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er opnieuw een standaard vastgelegd voor ballettalent, oftewel voor wat iemand in huis
moet hebben om danseres te zijn. Het zijn deze beslissingsmomenten, met alle bijbeho-
rende onduidelijkheden en conflicten, waarop tastbaar over de eisen en kenmerken van
ballet en dansers wordt onderhandeld. Ballet en dansers worden in deze praktijken letter-
lijk geconstrueerd.

Uiteraard vinden deze beslissingsmomenten in de vergaderzaal niet plaats in een
vacuüm. Dat hierover van buitenaf weer discussie kan ontstaan wordt duidelijk in Aaltens
boek. Zij beschrijft dat er in het cultuurbeleid van de overheid kritiek is geweest op het
selectiebeleid van opleidingen in Nederland. Het beleid zou niet streng genoeg zijn,
waardoor Nederlandse balletdansers moeilijker aan het werk komen in de gezelschappen
dan balletdansers uit het buitenland (Aalten 2002, 78). Ook de toekomst van dansers en
overheidssubsidies spelen dus een rol in de beslissingen die in de docentenvergaderzaal
genomen worden.

We zien dat er naast de lichamelijke training van dansers dus nog andere praktijken
zijn waarin danseressen tot stand komen. Het is ook duidelijk dat in deze praktijken
eigenlijk niets of niemand het laatste woord heeft. De beslissingen worden niet genomen
door docenten alleen, of door cultuurbeleid alleen of door criteria op formulieren. Het
betreft een netwerk aan relaties waarin niets of niemand als ultieme verklaring voor de
gebeurtenis kan worden aangewezen. 

We nemen met deze werkwijze in feite een stap terug. Met Miller lag de nadruk op
het diepgaande, lichamelijke proces van subjectivicatie met spitzen. Dit zorgde ervoor dat
ik veel entiteiten als gegeven beschouwde. De behoudendheid van balletdocenten, het
ideaal van immaterialiteit en het dualisme waren stabiele elementen, omdat die gerepro-
duceerd worden in de lichamen van dansers. Juist omdat het ging om zo’n onbewust,
diepgaand subjectivicatieproces wekte die stabiliteit weinig verbazing. 

ANT vraagt ons te kijken naar situaties waarin macht en stabiliteit explicieter ter
discussie staan en tot stand komen (Latour 2005, 82-86, Latour 1986). Dan wordt dui-
delijk, bijvoorbeeld in het geval van de audities, dat actie gedistribueerd is en door elke
actant weer getransleerd wordt. Het wordt tijd dat we deze discussie koppelen aan het
idee van een spanning tussen structuur en agency. 

Weg van de spanning tussen structuur en agency
De situatie in de balletwereld zet vraagtekens bij het denken in termen van een spanning
tussen structuur en agency. In de meeste dialectische onderzoeken neemt deze spanning
een centrale plek in. In de balletwereld lijken structuur en agency echter tot op grote
hoogte samen te vallen: dansers verwezenlijken zichzelf door onderwerping. Maar ook
al plakken we structuur en agency hier op elkaar, we denken wel nog in deze termen.
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Volgens Latour kunnen we met ANT ontsnappen aan het idee van (een spanning
tussen) structuur en agency (zie bijvoorbeeld Latour 1996b). In ANT zijn er tenslotte
alleen actanten en relaties en is actie gedistribueerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat het
ideaal van immaterialiteit, net als alles, niet gegeven is, maar geconstrueerd moet worden.
Het idee van het maakbare lichaam is niet een dominante, op zichzelf bestaande mis-
representatie van een in wezen niet-dualistische werkelijkheid (zoals de economische
modellen in het besproken artikel van Miller, paragraaf De spitzen van Miller en de dis-
cussie over agency). Het is juist verknoopt met de werkelijkheid. Wanneer we een oplossing
zoeken voor de problemen die ‘het immateriële ideaal’ met zich meebrengt, betekent
dit dat we moeten kijken naar de precieze manieren waarop dit ideaal nu bijdraagt aan
het collectief van balletdans.101

Een performatieve blik op het lichaam
We zagen zojuist dat een van de manieren waarop dualisme in de balletwereld tot stand
komt is dat dansers hun lichaam leren beschouwen als een ‘instrument’. Zij leren daarbij
hun grenzen te overschrijden en hun lichaam te kneden naar een plaatje. Kortom, zij
leren hun eigen fysiek te negeren. 

Hier wil ik echter op een andere manier kijken naar het dualisme in dans en ik begin
met een andere kijk op het lichaam. Dit doe ik met behulp van de ideeën van Annemarie
Mol en John Law. Zij richten zich in een recent artikel onder andere op de totstand-
koming van het lichaam in de medische wetenschap vanuit ANT-perspectief (Mol & Law
2004). Mol en Law beschrijven dat onderzoek naar ‘het lichaam’ vaak gestart wordt
vanuit het idee dat we enerzijds een lichaam ‘hebben’ en anderzijds een lichaam ‘zijn’.
Het eerste lichaam is publiek, wordt van buitenaf bekeken en is object van kennis of
training. Met het tweede lichaam bestaan we als mens, het is subjectief en we ervaren er
pijn, angst of bevrediging mee (ibid., 43-44). Ook in de bovenstaande discussie zien we
deze tweedeling terug: we hebben een tegenstelling tussen het ‘lichaam als instrument’
en het ‘beleefde, ‘eigen’ lichaam. Tussen de twee wordt vaak een kloof of tegenstelling
verondersteld.

Mol en Law willen ontsnappen aan de dichotomie tussen de twee. Zij doen dit door
de twee lichamen niet langer als ontologische essenties te beschouwen. Het lichaam is
niet iets dat we hebben of zijn, maar is iets dat ‘gedaan’, dat performed moet worden
(ibid., 45). Ook in de dans moeten ‘het lichaam als instrument’ en ‘het beleefde lichaam’
in concrete praktijken ‘gedaan’ worden. Belangrijk is dat ANT er vanuit gaat dat geen
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enkel lichaam beter of meer echt is dan het ander (Berg & Akrich 2004, 3). Wel kunnen
er spanningen tussen de verschillende lichamen bestaan, maar ze kunnen elkaar ook
ondersteunen (Mol & Law 2004).102

Mol en Law kijken naar de performances van het instrumentele en beleefde lichaam
in de medische wetenschap. Het blijkt dat de relatie tussen die twee veel complexer ligt
dan vaak wordt aangenomen. Het instrumentele en het beleefde lichaam blijken in
sommige gevallen inderdaad tegengesteld, maar heel vaak is er ook sprake van interactie,
of ondersteunen de twee elkaar zelfs. Hetzelfde kan gezegd worden van de danswereld. 

Kijkend in de spiegel, de bewegingen van de docent imiterend, wordt het lichaam
als instrument ‘gedaan’. De leerling kijkt naar haar lichaam van buitenaf en probeert het
te vormen naar een beeld. Wanneer de docent vervolgens een correctie geeft en ziet dat
de leerling hier niets mee kan, zal zij de leerling fysiek corrigeren om haar te doen voelen
wat de juiste houding is. Op dat moment stimuleert zij de totstandkoming van ‘een
beleefd lichaam’. Het aanraken van leerlingen is in de professionele opleidingen zeer
gangbaar. Ondertussen moet de leerling in de nieuw aangenomen houding in de spiegel
kijken om het ‘lichaam als instrument’ in interactie te brengen met dat ‘beleefde’ lichaam. 

Men is zich in de danswereld bewust van het belang van de interactie tussen het be-
leefde en instrumentele lichaam en ‘doet’ beide in de les. Ook al is het uiteindelijke
doel van de balletles het lichaam te ‘overmeesteren’, hierbij wordt het ‘beleven’ van het
lichaam dus telkens ingeschakeld en zelfs gestimuleerd. 

De door Miller veronderstelde tegenstelling tussen het immateriële ideaal en de mate-
riële werkelijkheid in de danswereld wordt hier dus wat bijgesteld. Dit betekent niet
dat de problemen die het dualisme in de balletwereld oproept, worden ontkend. Maar
door dualisme en niet-dualisme terug te brengen tot concrete performances van lichamen
is er ruimte om te zien hoe zij met elkaar vervlochten zijn. In het zoeken naar een
oplossing voor de problemen kan dit een interessante nuance zijn. 

Het ontbreken van een bron van actie: de sublieme ervaring als actant
Het ANT-perspectief op actie heeft nog meer gevolgen. Aalten geeft aan dat de literatuur
in het verleden de repressieve kant van ballet heeft belicht (Aalten 2002, 232-241). Het
Milleriaanse verhaal over lichamelijke vaardigheden en spitzen versterkt dit beeld deels,
omdat blijkt dat het leertraject de dansers tot in de punt van hun schoenen vormt. Aalten
laat in haar boek echter ook dansers uitleggen waarom ze weldegelijk bevlogen zijn van
ballet. Zij erkennen dat de opleiding en techniek uitermate zwaar en dwingend is, maar
beschrijven hoe zij juist door dat keurslijf kunnen bloeien (ibid.). Ook dat zagen we in
de Milleriaanse analyse terug.

Wat ons begrip van deze contradictoire situatie kan vergroten is een actant die door
Aalten als cruciaal wordt beschouwd. In het continue gevecht met een keurslijf van
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spitzen, lichaam en danstechniek, zijn er zo’n drie momenten per jaar waarop voor een
danser alles opeens samenvalt. Het zijn ‘momenten dat het allemaal ineens klopt’ (citaat
Kim van Savooyen uit Aalten 2002, 239). Muziek, beweging, lichaam en emotie zijn dan
een geheel. Aalten beschrijft deze momenten als de belangrijkste bron van motivatie voor
dansers om hun eindeloze training en werk voort te zetten (Aalten 2002, 232-241). Het
zijn momenten die niet afgedwongen kunnen worden en waarin de danser vervoerd raakt.

Hennion en Gomart beschrijven vergelijkbare gebeurtenissen vanuit ANT-perspectief
voor muziekliefhebbers en drugsgebruikers (Gomart & Hennion 1999). Het zijn de
momenten waarop begrippen als actie, intentie of handeling niet van toepassing zijn. De
momenten zijn onverwacht en worden ondergaan. De oorzaken van deze belevenissen
worden door de geïnterviewden van Hennion en Gomart zowel bij zichzelf als bij de
kracht van het object gelegd. Mensen hebben vaak kennis en vaardigheden met het
object ontwikkeld en in het geval van muziek lang technisch geoefend. Er is sprake van
eindeloze repetitie. En dan opeens is er dat effect. Er hoeft niet meer met het object ge-
vochten te worden, maar het gaat vanzelf: men speelt, dans of tript. 

Vaak gaat daaraan een periode vooraf waarin iemand zichzelf sterk beperkt. Men
onderwerpt zichzelf aan afzondering en restricties. Deze vorm van onderwerping is volgens
Hennion en Gomart geen teken van inactiviteit of gebrek aan eigen wil, maar voegt juist
toe aan het potentieel van actie van het object, de muziek, de drugs, de dans. Er is een
wisselwerking tussen ‘I manipulate’ en ‘I am manipulated’ (Gomart & Hennion 1999).

Dit verhaal komt goed overeen met wat Aalten beschrijft voor dansers. Door zichzelf
te onderwerpen aan de ballettechniek investeren zij in zichzelf. Het uiteindelijke doel is
echter niet om het lichaam en dans te beheersen (en zo zichzelf te verwezenlijken), maar
om zichzelf juist in het dansen te verliezen. Daarbij ligt de actie niet volledig bij henzelf,
want de kracht die hen overdondert ligt in de dans, in het samenvallen van hun lichaam,
de muziek en de bewegingen. Deze danservaring kan in Latours termen, net als dansers,
spitzen of docenten een actant genoemd worden. Eenmaal door dansers meegemaakt
vormt zij een belangrijke motivatie om in het dansvak verder te gaan. Omdat in ANT
actie gezien wordt als iets dat aan niemand toebehoort, maar circuleert in een netwerk
en voortdurend van gedaante verandert kunnen gebeurtenissen als de ultieme dans-
ervaring, waarin geen duidelijke bron van actie aanwezig is, een eigen plek krijgen in ons
begrip van een situatie.103
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lichaam’ nog veel meer lichamen ‘gedaan’ kunnen worden (Mol & Law 2004).
103 Dit voorbeeld van de ultieme ervaring weerlegt overigens de kritiek dat er in ANT geen aandacht zou zijn

voor beleving en ervaring (zie uitleg over ANT in hoofdstuk 3, subpragraaf Enkele punten van controverse).



Een ander wereldbeeld
Met de dialectische benadering nemen we processen van objectification waar. Vanuit ANT
zien we op hetzelfde moment een complex, doch omkeerbaar netwerk aan verbindingen.
De consequenties van dit verschil komt onder andere tot uiting in een felle discussie
tussen Daniel Miller en ANT-er Michel Callon in Economy and society en European news-
letter for economic sociology (Miller 2002a, Miller 2005b, Callon 2005). Het is de enige
mij bekende rechtstreekse confrontatie tussen de twee benaderingen. Beide wetenschap-
pers zien financiële modellen als invloedrijke artefacten. Miller vreest dat steeds meer
mensen geloven in het simplisme van de modellen en daarmee de complexiteit van de
werkelijkheid ontkennen. De discrepantie tussen werkelijkheid en modellen moet door
wetenschappers worden onthuld. Op een vergelijkbare manier heb ik Millers kijk op het
dualisme in de balletwereld neergezet.

Michel Callon ziet ook dat de modellen steeds meer teweeg brengen. Hij is echter
geïnteresseerd in de wijze waarop de financiële modellen verknoopt zijn met de complexe
werkelijkheid en hiervan ook een uitkomst zijn. Hij verzet zich tegen het beeld van een
wisselwerking tussen onwetende participanten en machtige modellen (Callon 2005, 12,
15). De modellen van economen zijn niet per definitie beter of slechter dan andere
actanten die bijdragen aan het collectief. Zij zijn gewoonweg een van hen. Zijn doel is
meer kennis te verwerven van de concrete relaties en translaties binnen het collectief.
Op basis van deze kennis kan worden nagedacht over eventuele veranderingen. Dit stand-
punt zagen we terug in mijn ANT-benadering van het dualisme in ballet. 

Het wel of niet uitgaan van een proces van objectification zorgt er dus voor dat de
rol van macht en van agency anders worden uitgelegd. Zowel het causale denken als de
definiëring van problemen en oplossingen lopen sterk uiteen. Ik richt me, naar aanleiding
van de casus, op een aantal concrete voor- en nadelen van beide invalshoeken.

Voor- en nadelen van beide benaderingen 
In de dialectische analyse staat de inbreng van spitzen in het teken van subjectvorming
en het ideaal van immaterialiteit. Deze benadering kent een aantal sterke eigenschappen.
Zo is het mogelijk gedurende de analyse van agency dicht bij het onderzoeksobject, de
spitzen, te blijven. Mede door het gebruik van een denkmodel kan de materiële cultuur
al snel vergaande inzichten bieden in spanningen binnen de balletwereld. Met name in
relatie tot een verondersteld ‘ideaal van immaterialiteit’ komen eigenschappen van spitzen
tot leven. 

Met Latour kan ik de analyse van agency niet centreren rondom de spitzen. Niet zo-
zeer een object, maar een crisismoment zoals de audities vormt het beginpunt van analyse.
De spitzen verliezen hun centrale positie ook omdat ik hun non-discursieve en lichame-
lijke impact niet zomaar kan duiden en kan koppelen aan een proces van subjectvorming.
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Voor informatie over de impact van spitzen op het lichaam en denken van dansers moet
de ANT-onderzoeker meer gedetailleerde en discursieve informatie hebben over het
precieze collectief tussen dansers en spitzen. In vergelijking tot Millers werkwijze kan de
onderzoeker dus minder snel uitspraken doen over situaties waarin een verschijnsel tot
black box is geworden. 

De Milleriaanse benadering kent echter ook haar zwakke punten. Met Miller begrijpen
we mensen en dingen in het licht van vervreemding en toe-eigening. Dit zorgt ervoor dat
de inbreng van objecten altijd gerelateerd wordt aan spanningen tussen een normatieve
structuur en zelfverwezenlijking. Dit levert een doortastend, maar tevens beperkend
interpretatiekader op. Een gebeurtenis als de ‘ultieme danservaring’ zou in de dialectische
benadering in het teken staan van een proces van toe-eigening. We koppelen de ervaring
hierdoor automatisch aan subjectvorming en daarmee ook aan de agency van dansers.
En dat terwijl de kracht van deze gebeurtenis juist ligt in dat er helemaal geen bron van
actie is aan te wijzen. Precies die eigenschap maakt deze ervaring tot een uitzonderlijk
invloedrijke actant. 

In de Latouriaanse analyse ontkomen we aan deze vorm van reductie. Eerst verbreden
we ons blikveld. De focus op een interactie tussen subject en object vervalt. Het blijkt
dat alle mogelijke actanten bijdragen aan de constructie van het ballet, van dansvloer
tot selectieformulier. De nadruk op performativiteit eist vervolgens dat actanten en hun
actie zichtbaar zijn. Hierdoor zien we sneller en preciezer op welke manier zoiets als
hiërarchie of dualisme geconstrueerd wordt door actanten. Hierdoor komen we uiteinde-
lijk los van het idee van een spanning tussen structuur en agency. Dit verbreedt onze
blik verder. Nu kunnen namelijk ook gebeurtenissen zonder duidelijke bron van actie
een plek krijgen in ons begrip van een situatie. 

Het lijkt erop dat Latour en Miller ieder scoren op een ander niveau. Met Miller kun-
nen we, dankzij het denkmodel, snel een doortastend beeld vormen van de werking van
materiële cultuur. Ook als deze werking non-discursief van karakter is. Met Latour zijn
we hierin aanzienlijk beperkter. Wanneer het echter lukt een netwerk in kaart te brengen
(aan de hand van crisismomenten) hebben we met ANT een breder blikveld, juist
omdat we niet gebonden zijn aan een denkmodel. In het volgende hoofdstuk wil ik de
verschillen tussen Miller en Latour verder uitdiepen aan de hand van een nieuwe casus.
Daarbij richt ik me op hoe we als onderzoeker proberen ‘veranderingen’ (in materiële
cultuur) te begrijpen.
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