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Vooraf

Dit proefschrift bestaat uit twee delen, waarvan de biografie Dans voluit, dat is leven. Gertrud
Leistikow (1885-1948), pionier van de moderne dans reeds in een handelseditie werd gepubliceerd 
(Uitgeverij de Kunst, Wezep) bij de tentoonstelling over Leistikow die van juli tot november 2014 
plaatsvond in Kranenburgh, Bergen (NH). Het daarvoor geplaatste artikel ‘Gertrud Leistikow en de 
moderne, “Duitsche”dans’ vormt een aanvulling op de inleiding van het boek. Hierin wordt nader 
ingegaan op het ontstaan en de context van de moderne dans in het begin van de twintigste eeuw en 
de rol in dat verband van de danseres Gertrud Leistikow. In een bijlage zijn de oorspronkelijke 
Duitstalige citaten opgenomen die in de biografie in het Nederlands zijn vertaald. 
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Gertrud Leistikow en de moderne, 'Duitsche' dans

In Nederland was de moderne 'Duitsche' dans de toonaangevende theaterdans in de jaren twintig 
van de vorige eeuw. Deze dansvorm werd hier geïntroduceerd door de Duitse danseres Gertrud 
Leistikow. Zij trad in 1914 voor het eerst in Amsterdam op en verplaatste haar werkterrein na de 
Eerste Wereldoorlog van Duitsland naar Nederland. Leistikow was een solodanseres en een van de 
eerste danseressen die op een volstrekt nieuwe manier danste. 'Duitsche dans' is de naam waaronder 
deze dans destijds in Nederland bekend was; andere benamingen zijn bijvoorbeeld Ausdruckstanz,  
moderne dans en vrije dans. Over de achtergrond en het ontstaan van deze dansvorm gaat het nu 
volgende artikel.

Algemeen wordt geaccepteerd dat de optredens van de Amerikaanse danseres Isadora 
Duncan in Europa baanbrekend waren voor de moderne dans en een belangrijke impuls tot het 
ontstaan daarvan gaven. Vooral in Duitsland had Duncan veel succes. Haar zuster Elizabeth Duncan 
leidde vanaf 1904 een school in Berlijn. Duncan komt daarom als eerste aan de orde in dit stuk. Een 
belangrijke factor in de wordingsgeschiedenis van de nieuwe dans vormden daarnaast de vele 
nieuwe bewegingsmethodes die aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw ontwikkeld werden. De belangrijkste danseressen uit die beginperiode begonnen 
vaak met een vorm van gymnastiek en kwamen vandaar tot de dans. Dit was bijvoorbeeld de 
achtergrond van Mary Wigman. Zij was een gediplomeerd docente Jaques-Dalcrozeritmiek voor zij 
de Meisterschülerin van Rudolf von Laban werd. Gertrud Leistikow volgde een opleiding in 
kunstnijverheid voor zij begon met dansen. Maar terwijl ze al optrad als danseres bezocht ze 
daarnaast de school van Hade Kallmeyer waar künstlerische Gymnastik gegeven werd. 

Het boek Der moderne Tanz (eerste editie 1913) van Hans Brandenburg kan beschouwd 
worden als de eerste serieuze verhandeling over moderne dans en wordt na Duncan uitgebreid 
besproken. Brandenburg besteedt veel aandacht aan de verschillende scholen die zich met 
gymnastiek en beweging bezig hielden. Der moderne Tanz geeft overzicht en achtergrond van wat 
zich in Duitsland op dansgebied afspeelde. De drie edities van dit boek en hun latere vervolg Das 
neue Theater (1926) laten bovendien een ontwikkeling in inzicht zien over de plaats die de moderne 
dans werd toegedacht. Het idee ontstond dat vooral de groepsdans belangrijk zou worden als een 
integraal onderdeel van een voorstelling met muziek en gesproken woord. Voor solodans zag 
Brandenburg in het laatstgenoemde boek nauwelijks meer toekomst. Het klassieke ballet, dat 
Brandenburg eerst dood waande, kreeg meer en meer een belangrijke plaats in de dansopleidingen 
en op het toneel. Het gebrek aan techniek en methode van de moderne dans speelde daarbij een 
grote rol. 

Hans Brandenburg had een bijzondere waardering voor Leistikow en beschouwde haar 
vertrek naar Nederland als een groot verlies voor Duitsland. In het laatste deel van dit stuk wordt 
besproken hoe dit vertrek ertoe heeft geleid dat Leistikow zowel in Duitsland als in Nederland in de 
vergetelheid is geraakt. Alle afbeeldingen en beschrijvingen van haar dans getuigen echter van het 
feit dat haar dans voor velen een inspiratie is geweest. Leistikows biografie brengt dit verloren 
stukje cultuurgeschiedenis weer onder de aandacht.

Isadora Duncan

Rond het eind van de negentiende eeuw vond men het klassieke ballet gedegenereerd en ontaard in 
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het vertonen van kunstjes. Met de komst van Isadora Duncan begon in Europa een nieuw hoofdstuk 
in de geschiedenis van de danskunst. Duncans dansen waren een sensatie. Zij danste op blote voeten 
en met blote benen, wat ongehoord was in die tijd. Zij maakte bovendien gebruik van klassieke 
muziek die niet speciaal voor de dans was geschreven. Zo danste ze op een symfonie van 
Beethoven wat tot een heftige discussie leidde onder muziekliefhebbers.1 Haar dansen waren 
controversieel maar succesvol. Eerst danste ze enkel voor selecte gezelschappen in aristocratische 
salons. Een paar jaar later was haar naam gemaakt en trok ze volle zalen in de hoofdsteden van 
Europa. Ook in Nederland trad ze met veel succes op. 

Dat ik dat nog mag beleven, dat iemand voor mij doet, wat ik altijd wenschte, maar sints 
lang niet meer verwachtte te zullen zien […] Hoeveel duizend schoone en bevallige 
vrouwen leven er, die al deze heerlijke beweegkunst in zich hebben, maar ze laten 
versmoren en versterven, en de aarde verlaten zonder eenmaal geweten te hebben hoe 
schoon en gelukkig de dans kan zijn. Totdat eene durft, en verloren schoonheid 
terugbrengt.2 

Dit schreef Frederik van Eeden in 1905 nadat hij Duncan voor het eerst had zien dansen. Duncan 
danste voor een publiek van 'dickbäuchiger Männer und verschnürter Frauen, gebildeter Menschen, 
die nicht mehr richtig gehen, laufen, sitzen, aufstehn, atmen konnten, deren Leib das traurigste 
Gefängnis der Seele geworden war', maar zij danste in een tijd waarin belangstelling was gegroeid 
voor een veel natuurlijker manier van leven en bewegen.3 Die interesse in 'levensreform' zorgde er 
onder meer voor dat Duncans dansen zo enthousiast werden ontvangen. Wanneer Duncan schrijft 
over haar inspiratiebronnen, noemt ze eerst en vooral de bewegingen in de natuur: de golven van de 
zee, het bewegende riet, de wind in de bomen. Daarnaast beschouwde ze Jean-Jacques Rousseau, 
Walt Whitman en Friedrich Nietzsche als haar leermeesters.4 Alle drie schrijvers die op zoek zijn 
naar een nieuwe relatie van de mens met de natuur en naar innerlijke harmonie en spiritualiteit of  
religie. Vooral bij Nietzsche wordt daarbij de dans veelvuldig opgeroepen als een manier om die 
verbinding tot stand te brengen. Nietzsche gebruikt als voorbeeld de rituelen van de oude Grieken, 
hun mythen en hun opvoeringen van tragedies. Hij had niet voor niets Griekse taal- en letterkunde 
gestudeerd. Het idee van een tegenstelling tussen apollinisch en dionysisch, later veelvuldig 
gebruikt in de literatuur over danskunst, komt van hem. De gedachte bestond dat bij de Grieken, 
evenals bij andere primitieve volkeren (ook de Grieken werden als een primitief volk beschouwd) 
de dans een functie had in de religieuze beleving en een betekenis voor de sociale gemeenschap. 
Naar deze verbondenheid van de dans met het leven verlangde men terug. Zoals de dichter en 
journalist J.W.F. (Jobs) Werumeus Buning het verwoordde: '[Duncan] vond de taak van den 
nieuwen dans: het scheppen van een harmonischer menschheid.'5

 Zoals hierboven gezegd werd het klassieke ballet door velen gezien als verstard en 
onnatuurlijk. 'Het ballet had geen krachtige wortels meer in het leven, noch in de natuur[...].'6 Het 
etherische van het ballet, het -als het ware- de zwaartekracht willen ontkennen door het gebruik van 
spitzen en door het liften van de ballerina, werd als tegennatuurlijk gezien, als Unnatur. Duncans 
blote voeten en blote benen toonden een 'schlichter Mut zur Nacktheit als einer höchsten sittlichen 
Forderung'.7 In die zin is er een parallel te trekken tussen de door een korset ingesnoerde vrouwen 
en de op spitzen dansende ballerina's. Zij konden zich niet meer natuurlijk bewegen. Een 

1 Nancy de Wilde, 'De voorstellingen van Isadora Duncan in Nederland'. Ongepubliceerde scriptie, Utrecht 1978, 20-
23.

2 Frederik van Eeden, 'Oog en Oor, Isadora Duncan/Tristan en Isolde', De Beweging, 2(1906), afl. 1, 1-15. 
3 Hans Brandenburg, Der moderne Tanz, München (ed.1913) 13.
4 Isadora Duncan, My Life, Londen, New York etc., 1988, 62. (eerst verschenen in 1927)
5 J.W.F. Werumeus Buning, De wereld van den dans, Amsterdam 1922, 36.
6 Ibidem, 85.
7 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed.1913) 13.
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vernieuwing van de danskunst was daarom, net als een reform van de kleding, zeer welkom.
Eénmaal, in een vroeg interview (1898), noemde Duncan de Fransman François Delsarte als 

inspiratiebron. In Amerika was het systeem van houdingen, passend bij de verschillende emoties, 
dat Delsarte halverwege de negentiende eeuw ontwikkeld had, heel populair, hoewel het vooral 
voor acteurs bedacht was.8 Waarschijnlijk kende Duncan het systeem van Delsarte via zijn leerling 
Geneviève Stebbins en haar praktische omwerking van zijn theorieën. Stebbins' boek The Delsarte  
system of expression werd tussen 1885 en 1902 zes keer herdrukt.9 Delsarte had, om zijn systeem te 
ontwikkelen, veel studie gemaakt van de houdingen bij Griekse klassieke sculpturen en later nam 
ook Duncan alle tijd om die zelf te bestuderen, toen ze eenmaal in Europa was. Duncan werd 
herhaaldelijk verweten dat ze van het ene standje in het andere overging, zonder dat het dans werd, 
waarschijnlijk een gevolg van het bestuderen van al die verschillende poses. De dichter Hans 
Brandenburg wijt dat aan een gebrek aan dansvoorbeelden en ziet Duncans prestatie als het 
beginstadium van een nieuwe, zich ontwikkelende danskunst. Hij geeft haar daarvoor ook alle eer: 
'Gibt es denn irgendeinen wertvollen Akt des Weltgeschehens ohne seine Individuation in einer 
menschlichen Persönlichkeit? Und kann es für eine menschliche Persönlichkeit ein größeres Lob 
geben, als dieses,  daß sie das einzig Notwendige, Vernünftige, Erforderte getan?'10 Duncan werd 
degene die de 'verloren schoonheid' van de dans weer terug bracht vanwege al deze belangrijke, in 
haar tijd samenkomende, invloeden. Daarbij kwam dat Duncan, naar eigen zeggen, al danste in de 
baarmoeder.11 Zij was een natuurtalent.

Natuurlijk was er ook kritiek op Duncans dansen. 'Die tanzende Gouvernante' noemde Max 
von Boehn haar in zijn boek Der Tanz, dat in 1926 verscheen. Dat ze uit Amerika kwam, maakte het 
er niet beter op. ' “Der Keim uralter und doch neuer höchster Kultur kommt uns aus Amerika” 
wurde sie von Enthusiasten begrüßt. Kultur und aus Amerika, na, wie die schon aussieht!!' 12 
Waarschijnlijk zag hij Duncan pas laat in haar carrière, toen ze al veel van haar danskracht had 
verloren:13 'Sie hopste auf der Bühne herum mit Arm- und Handbewegungen, als finge sie Fliegen 
[…].' Toch kon ook Von Boehn de belangrijke rol die Duncan speelde voor de vernieuwing van de 
dans niet ontkennen. 'Aber was sie als Tänzerin schuldig blieb, hat sie als große Anregerin 
gutgemacht.'14

Evenals Delsarte bestudeerde Duncan de afbeeldingen van dansende figuren op Griekse 
vazen. Zij vond daar bijvoorbeeld de inspiratie voor haar danskostuum dat meestal bestond uit een 
losse Griekse tuniek. Misschien herkende ze bovendien verschillende houdingen uit Stebbins' boek 
The Delsarte system of expression. Maar, zoals hierboven al gezegd, het is moeilijk om van 
statische beelden dans te maken. In haar in 1995 verschenen boek Tanz-Lektüren stelt de Duitse 
danswetenschapper Gabriele Brandstetter dat het 'Erneuerungsbestreben des Tanzes […]  ohne die 
Bild-Archive der abendländischen (und auch der orientalischen) Kultur nicht zu denken [ist]' en dat 
daaruit de 'Tanz-Konzepte' van dansers als Isadora Duncan ontstonden.15 Brandstetter dicht de 
beeldende kunst een enorm belangrijke rol toe bij het ontstaan van de moderne dans: 

Der Rekurs auf die großen Werke der Kunstgeschichte, deren Pathosformeln in 
Bewegung transformiert erscheinen, eröffnet dem Tanz zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
eine neue, bis dahin ästhetisch kaum relevante Dimension: die Vorstellungswelt des 

8 Over Duncan en Delsarte zie: Deborah Jowitt, Time and the dancing image, Berkeley en Los Angeles 1988, 78 e.v.
9 Ibidem, 80.
10 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1917), 57.
11 Isadora Duncan, My Life, 13. 'If people ask me when I began to dance I reply, “In my mother's womb, probably as a 

result of the oysters and champagne – the food of Aphrodite.” '
12 Max von Boehn, Der Tanz, Berlijn 1925, 121.
13 Zie Eva van Schaik, Op gespannen voet. Geschiedenis van de Nederlandse theaterdans vanaf 1900, Bussum 1981, 

14. 
14 Von Boehn, Der Tanz, 124.
15 Gabriele Brandstetter, Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde, Frankfurt am Main 1995, 60.
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Historismus, als aktivem, rezeptivem Bezug zur Kunstgeschichte einerseits, als 
reflexivem Rekurs auf die Tradition der Tanzgeschichte andererseits.16

Daarmee gaat ze voorbij aan wat Duncan zelf haar eerste inspiratiebronnen noemde: de bewegingen 
in de natuur. Brandstetters collega Sabine Huschka vindt deze opvatting dan ook te eenzijdig. De 
verschillende dansstijlen kunnen niet enkel vanuit de kunsthistorische archieven verklaard worden, 
meent zij. 'Vielmehr ist das evident neue Bewegungsverständnis sowohl von fremden Kulturen als 
auch von gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflußt. Der kunsthistorische Blick erklärt nur einen 
Aspekt der veränderten Ansicht von Tanzkörper […].'17 Waarschijnlijk heeft Huschka gelijk en moet 
noch de invloed van de oude Griekse noch, in het geval van Ruth St. Denis, van de Oosterse kunst 
overdreven worden. Vooral het verlangen naar meer beweging en bewegingsvrijheid was voor 
Duncan de belangrijkste drijfveer tot vernieuwing. Zij danste eerst en liet zich vervolgens ook 
inspireren door de beeldende kunst van de oude Grieken. Zij bracht ook niet de Griekse dans terug, 
ze bracht de Dans terug en wilde die dans eenzelfde maatschappelijke en religieuze betekenis 
meegeven als die in het verleden had. Dat er meer nodig was voor het ontstaan van een nieuwe 
danskunst maakt het volgende voorbeeld duidelijk. 

'La Danse' van Carpeaux

In 1863 kreeg de beeldhouwer Jean-Baptiste Carpeaux de opdracht voor de façade van de nieuw te 
bouwen Parijse Opera een beeldengroep te maken met als thema 'De Dans'. In deze beroemde 
sculptuur wordt een gevleugelde, opspringende Genius omgeven door naakte dansende vrouwen. 
De groep zorgde voor grote commotie, want hoewel naakt in de beeldhouwkunst altijd volledig 
geaccepteerd was geweest, waren Carpeaux' dansende naakten zo realistisch dat ze als 
aanstootgevend werden ervaren. De dansende vrouwen leken veel te veel op vrouwen uit de eigen 
tijd en die dansten niet op zo'n uitgelaten manier.18 De manier waarop dit werk tot stand kwam 
verklaart deze sentimenten. Carpeaux was namelijk om deze beeldengroep tot stand te brengen te 
rade gegaan bij de balletdanseressen van de Opéra. Hij wilde beweging laten zien in zijn beelden en 
zij poseerden daarom voor hem. Veel schetsen getuigen van die contacten en zelfs de naam van 
Petipa, de Russische leermeester van de Parijse danseressen, staat genoteerd op één van die 
schetsen.19 Carpeaux kende natuurlijk ook de klassieke Griekse sculpturen en reliëfs met dansende 
vrouwen. Ook daarvan maakte hij schetsen. Hij gebruikte vrijelijk beide inspiratiebronnen en zo 
ontstond vervolgens de beeldengroep La Danse, een dans die destijds niet in het theater te zien was. 
Blijkbaar had Carpeaux naast de statische beelden uit de Griekse oudheid de levende, bewegende 
danseressen nodig om zijn werk de door hem gewenste dynamiek te geven. Het resultaat, La Danse, 
zorgde er omgekeerd echter niet voor dat de danseressen die de beelden hun levendigheid hadden 
gegeven het klassieke ballet vaarwel zeiden en blootsvoets gingen dansen als Carpeaux' 
danseressen. 

Carpeaux' stenen danseressen inspireerden de danseressen van de Opéra dus niet. Dans is 
beweging en wordt vooral door beweging geïnspireerd. Het voorbeeld maakt duidelijk dat er andere 
factoren dan statische afbeeldingen van dans in de beeldende kunst een rol speelden bij het ontstaan 
van een nieuwe danskunst in het begin van de twintigste eeuw. Duncans manier van dansen had 
model kunnen staan voor La Danse van Carpeaux en voor veel meer dansvoorstellingen uit de 
negentiende eeuw zoals bijvoorbeeld het enorme schilderij La Danse (1856) van William 
Bouguereau, dat zich in de collectie van het Musée d'Orsay bevindt. Beide kunstenaars hadden een 

16 Ibidem, 61.
17 Sabine Huschka, Merce Cunningham und der moderne Tanz. Körperkonzepte, Choreografie und Tanzästhetik, 

Würzburg 2000, 62, noot 75.
18 Over 'La Danse' van Carpeaux: La 'Danse' de Carpeaux. Les dossiers du Musée d'Orsay. 30. Paris 1989. Zie ook: 

James David Draper en Edouard Papet, The passions of Jean-Baptiste Carpeaux, New Haven en Londen 2014.
19 Deze Joseph-Lucien (kortweg Lucien) Petipa was de oudste broer van Marius Petipa.



5

dans voor ogen die zij in werkelijkheid nooit hadden gezien. Hun beeld van dans was gebaseerd op 
werken uit de Griekse oudheid en op de Italiaanse kunst uit de Renaissance. Vooral de dansende 
figuren van de Primavera van Botticelli werden zeer bewonderd en vaak gekopieerd. In de 
beeldende kunst was de dans als motief nooit weggeweest en rond de eeuwwisseling vinden we het 
thema van de dans uitgebreid terug bij een schilder als Franz von Stuck, op omslagen van het blad 
Jugend en in decoraties op Engels aardewerk en porselein.20 Alles gebaseerd op de klassieke 
Griekse afbeeldingen. Maar hoewel deze afbeeldingen van dans algemeen bekend waren, was die 
dans zelf verdwenen. Danseressen uit de eigen tijd kon men alleen zien in cabarets en in de opera. 
In het werk van Toulouse Lautrec duiken cabaretdanseressen op en in het werk van Degas zijn de 
ballerina's van de Opera te bewonderen. De op blote voeten dansende vrouwen van Bougereau, van 
Von Stuck en uit het blad Jugend stonden niet op het toneel en in de theaters. De tijd was destijds 
nog niet rijp voor dergelijke veranderingen in de danskunst. Zonder de grote opkomende interesse 
in 'levensreform' en natuurlijke bewegingen zouden Duncans dansen zeker minder weerklank 
gevonden hebben en had zij ze waarschijnlijk niet eens kunnen bedenken. Duncan danste, net als 
Carpeaux' dansende figuren, op blote voeten. Maar Carpeaux' beelden werden in 1869 met een 
inktpot bekogeld en er verschenen spotprenten waarop kleine meisjes die willen leren dansen van 
deze groep weggesleurd worden.21 In de eerste jaren van de twintigste eeuw waaide er echter een 
andere wind en werden Duncans dansen met groot enthousiasme begroet omdat ze helemaal 
aansloten op die reform-'Zeitgeist'.22  

Door Duncan kwam de danskunst in een stroomversnelling. Ze trad in heel Europa op, 
stichtte scholen en verbreidde daarmee haar manier van dansen. Door haar geïnspireerd begonnen 
vrouwen en meisjes te dansen, op te treden en op hun beurt weer lessen te geven. Er waren zoveel 
vrouwen die zich door deze nieuwe manier van dansen en de vrijheid van bewegen voelden 
aangesproken dat er in 1919 geschreven werd: 'Außer Zeitschriften und Verlagsunternehmungen 
mehrt sich nichts so erschreckend wie die Zahl der Tänzerinnen. Zweifellos stehen wir vor 
unerhörten Möglichkeiten des Tanzes.'23 

De drie edities van Brandenburgs Der moderne Tanz 

Over die nieuwe mogelijkheden werd nagedacht en geschreven en misschien werd daarbij wel eens 
wat veel 'lucht' gebruikt. In 1926 schreef Max von Boehn: 

Dazu hat der Tanz eine Literatur gezeitigt, die nach Umfang und Art weder übersehen, 
noch leicht verstanden werden kann. […] Und nun nehme man die Modernen zu Hand: 
Ernst Schur, Hans Brandenburg, Frank Thieß, Rudolf von Laban. Üppiger 
Weltlösungsstil! So schrieb man vor hundert Jahren Metaphysik. Geist, nur Geist. Alles 
transzendental übersteigert, in die vierte Dimension erhoben. Schaumschlägerei, daß 
jeder Konditor neidisch werden könnte.24 

Van Ernst Schur verscheen in 1910 het boekje Der moderne Tanz, waarin hij een aantal danseressen 
bespreekt. In 1913 kwam de eerste editie uit van Der moderne Tanz van Hans Brandenburg. In 1928 
gaf vervolgens ook Rudolf Lämmel zijn boek diezelfde titel.25 Het boek van Brandenburg werd drie 

20 Het Copeland Spode (vergelijkbaar met het blauwe Wedgwood) aardewerk heeft een hele serie kannen, theepotten 
e.d. met dansende nymphen.

21 La 'Danse' de Carpeaux. Les dossiers du Musée d'Orsay, 48.
22  Zie ook: Jacobien de Boer, 'Primitivisme en de danskunst in het begin van deze eeuw.', Kunstlicht, winter 1986-87, 
      9-12.
23 Willi Wolradt, Tanz. 1. Ansage, Freie Deutsche Bühne, oktober 1919, 215.
24 Von Boehn, Der Tanz, 122.
25 Jacobien de Boer, Dans voluit, dat is leven. Gertrud Leistikow (1885-1948), pionier van de moderne dans, Wezep 

2014, 35, noot 64. 
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keer herdrukt, steeds met grote toevoegingen. Daardoor is het mogelijk de beginjaren van de 
moderne dans te volgen evenals de ontwikkeling van Brandenburgs ideeën daarover. Schurs boek is 
veel minder uitgebreid dan dat van Brandenburg, behandelt minder danseressen, maar wel twee die 
de laatste niet noemt (Gertrude Barrison en Rita Sacchetto). Die twee danseressen waren, afgaande 
op foto's en commentaren, zelfs in 1910 al ouderwets. Brandenburg noemt Schurs boek in het 
voorwoord van zijn derde editie 'schlecht geschrieben, doch überall richtigen und ehrlichen Instinkt'  
verradend.26 Een andere danscriticus, Frank Thieß, vindt Schur 'unkritisch und oberflächlich'.27 
Tussen de verschillende dansschrijvers blijkt een duidelijke animositeit te bestaan.

In zijn herinneringen aan de periode voor de Eerste Wereldoorlog beschrijft Brandenburg 
hoe hij ertoe kwam een boek over de moderne dans te schrijven.28 Het was om te beginnen 
voornamelijk om geld te verdienen, schrijft hij, en zijn aanspraak op deskundigheid berustte enkel 
op vluchtige indrukken, op een artikeltje en een lezing. Maar tevens wilde hij 'ein Werdendes […] 
fördern und ihm die Maßstäbe schaffen zu helfen, ja, für dies Werdendes möglichst erst die Sprache 
zu finden […]'.29 Nadat Brandenburg dit plan had opgevat duurde het nog geruime tijd voordat hij 
ook daadwerkelijk begon te schrijven. Daaraan begon hij pas toen hij een optreden van de danseres 
Gertrud Leistikow had gezien. Door haar dansen werd hij zich bewust van de dramatische 
zeggingskracht van dans en de mogelijkheid om dans te gebruiken bij toneelvoorstellingen. 
Vervolgens was hij bijna twintig jaar nauw betrokken bij theater, dans en danseressen. Hij werd een 
goede vriend van Leistikow en zijn archief en werk kunnen beschouwd worden als een betrouwbare 
bron voor het onderzoek naar de beginperiode van de moderne dans. Van zijn archief, waarin zich 
een groot aantal brieven van danseressen bevindt, is tot dusver echter nog nauwelijks gebruik 
gemaakt door danshistorici. Na 1930 hield Brandenburg zich veel minder bezig met de dans en 
later, in 1955, schreef hij aan Igor Jongman, de zoon van Leistikow, dat zijn 'Beschäftigung mit dem 
Tanz' zich 'nur episodisch am Rande eines Dichterslebens [vollzog]'.30 

De drie edities van Brandenburgs boek Der moderne Tanz komen in de periode van 1913 tot 
1921 uit: vlak voor de Eerste Wereldoorlog, er middenin en vlak erna. Elke editie werd uitgebreid 
met nieuwe danseressen en scholen, want de moderne dans was een kunst in wording en die 
wordingsgeschiedenis en Brandenburgs ideeën zijn vanuit het boek te volgen. Het aantal foto's 
achterin het boek ging van 75 (1913) naar 126 (1917) en 123 (1921). In de laatste editie probeerde 
Brandenburg tot een evaluatie te komen van de moderne dans. Naast zijn boek over de moderne 
dans publiceerde Brandenburg in 1919 een soort pamflet, Das Theater und das neue Deutschland.  
Aufruf. Daarin formuleerde hij zijn ideeën voor een reform van het theater. Hij had daartoe Der 
Bund für das neue Theater opgericht. De doelstellingen van deze bond werden onderschreven door 
Peter Behrens, Paul Bekker, Hans Blüher, Karl Caspar, Anna Croissant-Rust, Richard Dehmel, 
Rudolf v. Delius, Eugen Diederichs, Mary Dietrich, Hans W. Fischer, Georg Fuchs, John R. v. 
Gorsleben, Hans Hackmann, August Halm, Hans Ludwig Held, Ludwig v.Hofmann, Adolf Horn-
Nori, Fritz Jöde, Artur Kutscher, Rudolf v. Laban, Gustav Landauer †, Gertrud Leistikow, M. 
Luserke, Thomas Mann, Hermann Muthesius, Hermann Obrist, Karl Ernst Osthaus, Alfons Paquet, 
Bruno Rauecker, Richard Riemerschmidt, v.Rohden-Langgaard, Bruno Taut, Will Vesper, Grete 
Wiesenthal, Willi Wolfradt en Gustav Wyneken. Zij allen staan vermeld op de omslag van dit  
werkje. Het is een bont gezelschap van architecten, schrijvers, dichters, dansers, schilders, 
uitgevers, musici en een enkele anarchist. Dit geeft goed aan in welke kringen Brandenburg 
verkeerde en dat zijn ideeën destijds waarschijnlijk breed gedragen werden. Een vervolg op dit 
pamflet kwam pas in 1926 uit in de vorm van het boek Das neue Theater. Brandenburg schreef zijn 
memoires in de jaren vijftig. München leuchtete gaat over de tijd voor de Eerste Wereldoorlog en 
Im Feuer unserer Liebe over de daarop volgende tijd, tot de Tweede Wereldoorlog. In het 

26 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1921), 4.
27 Frank Thiess, Der Tanz als Kunstwerk, München 1920, 126.
28 De Boer, Dans voluit, 61.
29 Brandenburg, München leuchtete. Jugenderinnerungen, München 1953, 331.
30 Brief Hans Brandenburg aan Igor Jongman, 4 februari 1955. Erven Leistikow.
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laatstgenoemde werk is het vervolg van Brandenburgs bemoeienissen met dans en theater enigszins 
te volgen.

In de eerste editie van zijn danswerk bespreekt Brandenburg de danseressen Isadora Duncan, 
de gezusters Wiesenthal, Ruth St. Denis, Sent M'ahesa, Clotilde von Derp, Gertrud Leistikow, Ellen 
Tels en de enige man in dit gezelschap: de danser Alexander Sacharoff. Brandenburg beschouwde 
Duncan als degene die van gymnastiek danskunst maakte. Of de moderne danskunst zich ook 
zonder haar had kunnen ontwikkelen, vraagt hij zich zelfs af. 'Das ist die doppelte Bedeutung der 
Duncan, daß sie auf demselben hygienisch-sittlichen Grunde steht, auf dem Mensendieck ein neues 
Geschlecht heranbilden hilft, daß sie zugleich die Richtung gab für die künstlerische Werke, die 
dann auf diesem Grunde wuchsen.'31 Van de andere danseressen en danser bespreekt hij hun 
karakteristieke eigenschappen, een aantal dansen en zijn eigen ideeën, zoals die bij de verschillende 
dansen opkomen. Vooral bij Gertrud Leistikow ziet hij de nieuwe dramatische mogelijkheden van 
de danskunst in het theater. Zij wordt door Brandenburg bijzonder gewaardeerd. Bij de danseres 
Ellen Tels ligt de nadruk op haar school, want dat scholen belangrijk waren voor deze nieuwe kunst, 
daarvan was Brandenburg overtuigd. 

Dat de moderne dans lang niet bij iedereen in de smaak viel, blijkt uit een recensie die het 
boek in 1915 kreeg. Een anonieme recensent gaf Brandenburg de kritiek dat hij 'weniger vom 
Können als vom Wollen ausgeht und von den Kulturtendenzen ehrgeiziger Tanzfräulein, die nichts 
Rechtes gelernt haben' en dat hij daarmee de weg baande voor dilettantisme.32 Met name het feit dat 
Brandenburg 'die Stümpereien von Grete Wiesenthal genial findet und dass ihm die Leistungen des 
russischen Balletts unmodern und gekünstelt erscheinen', ergerde deze recensent zeer. Voor de 
moderne dans bestonden destijds echter nauwelijks scholen. Brandenburg besprak er een aantal 
naast bovengenoemde individuele dansers en het Russische ballet: de Elisabeth Duncan school, de 
Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze (ritmiek) en de Freie Schulgemeinde Wickersdorf. De laatste lijkt 
een beetje een vreemde keuze, maar deze school werd behandeld omdat daar veel aandacht aan 
dans, muziek en theater werd geschonken. De school werd opgericht door Gustav Wyneken, iemand 
die Lebensreform propageerde. De school had sterke banden met de in 1901 opgerichte 
Wandervogelbewegung, een jeugdbeweging die het 'terug naar de natuur' hoog in het vaandel had, 
verwant aan de padvinderij. 

Opmerkelijk is het ontbreken in de eerste editie van de latere boegbeelden van de moderne 
dans: Rudolf von Laban en Mary Wigman. Brandenburg woonde, net als Laban, in München toen 
hij aan zijn boek schreef. Blijkbaar was Labans werk in die tijd nog tamelijk onbekend.33 De 
inleiding van de tweede editie begint met veel aandacht voor Die Labanschule. Duidelijk is dat 
Brandenburg in de tussentijd uitgebreid contact met Laban heeft gehad, een contact dat ook nog 
lange tijd zal duren. Brandenburg voorspelt dat we nog veel zullen horen van 'Der Schöpfer der 
Bewegungsschrift', die hij al op bladzijde acht introduceert, maar pas op bladzij 35 met naam en 
toenaam noemt. Dat Brandenburg van diens visie onder de indruk was, blijkt uit alles. Labans 
leuzen Der freie Tanz en Tanz-Ton-Wort sloten helemaal bij zijn eigen ideeën aan. Ook was 
Brandenburg overtuigd van de mogelijkheid en de noodzakelijkheid van een bewegingsschrift, 
zoals Laban dat aan het ontwikkelen was. In de eerste druk van Der moderne Tanz schreef hij al 
over de gebruiksmogelijkheden van een dansnotatie, maar gaf tevens aan dat hij nog niets wist van 
het bestaan van zo'n schrift: 'Selbst wenn es wahr ist, daß eine Bewegungsschrift erst den höchsten 
formalen Ausbau des Tanzes ermöglicht, so ist dies doch unserer Erfahrung noch unbekannt […].'34 
In de tweede druk noemt hij in dit verband vervolgens specifiek de dansen van Gertrud Leistikow. 

31 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1913), 11. Bess Mensendieck maakte gebruik van Stebbins' aanpassing van 
Delsartes systeem bij het ontwikkelen van haar gymnastiekmethode. Zie: Robin Veder, 'The expressive efficiencies 
of American Delsarte en Mensendieck body-culture' , Modernism/modernity, vol.17, nr. 4, november 2011, 819-838; 
De Boer, Dans voluit, 36.

32 Kunst und Künstler: illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und Kunstgewerbe, 1915, 287.
33 De Boer, Dans voluit, 67.
34 Brandenburg,  Der moderne Tanz (ed. 1913), 134.



8

Wanneer die in een dansschrift vastgelegd konden worden, dan konden ze, net als muziekstukken, 
de 'Reiz des wechselnden Lebens' krijgen doordat ze steeds weer door verschillende danseressen 
gedanst en geïnterpreteerd konden worden.35 Brandenburg besprak Labans theorieën uitgebreid en 
introduceerde Labans 'Meisterschülerin Mary Wiegmann', die haar 'geniale Begabung in den Dienst 
der Idee [stellt]'.36 Voor Brandenburg is het duidelijk: iedereen zou de Labanschule moeten 
bezoeken. In de tweede editie kwamen verder de danseressen Anna Pavlova, Rita Aurel, Jutta von 
Collande, Gertrud Falke en Laura Oesterreich aan de orde alsmede de Mensendieckgymnastiek en 
het 'Seminar für klassische Gymnastik'.

De derde editie is volgens Brandenburg pas echt hoe het boek uiteindelijk moest worden, 
met de nodige distantie tot het onderwerp. In zijn inleiding rekende Brandenburg af met andere 
schrijvers over de moderne dans, zoals Frank Thieß, die in zijn boek Der Tanz als Kunstwerk enige 
dansboeken, waaronder dat van Brandenburg, een kritisch commentaar meegaf : 'einseitig, und von 
grösster Subjektivität des Urteils.' Brandenburgs sloeg hard terug: 'Wer z.B. öffentlich Meinungen 
über Gertrud Leistikow äussert, etwa dass sie “in Zustande religiöser Ekstatik hineingelebt” hätte 
[…], und gleichzeitig zugeben muss, dass er sie leider niemals sah, der hat damit jedes Recht darauf 
verwirkt, als Tanzschriftsteller ernst genommen zu werden.'37 Weer was het aantal besproken 
danseressen uitgebreid, ditmaal met Edith von Schrenck. Bij de scholen werden de opleidingen van 
Rudolf Bode, Gert und Dorothee Fikentscher, de Falkes (de zusters Gertrud en Ursula Falke), 
Magda Bauer en v.Rohden-Langgaard besproken, want Brandenburg vond: 'wer heute die Jugend 
Gymnastik und Körperbewegung lehrt, tut mehr für den modernen Tanz als, von den wirklichen 
Talenten abgesehen, alle sogenannten Tänzer und Tänzerinnen zusammen.'38 Deze editie eindigt, 
zoals eerder vermeld, met een evaluatie getiteld: Schluss: Auf-, Nieder-, Unter-, Übergang. 

Zoals de titel van die evaluatie al aangeeft, zag Brandenburg in de voorgaande jaren een 
korte bloeiperiode van de dans in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog en dan vooral in München. 
Daar woonden en werkten tegelijkertijd alle pioniers van de moderne dans: Gertrud Leistikow, 
Alexander Sacharoff, Clotilde von Derp, Sent M'ahesa en Rudolf von Laban. Die bloei werd door 
de oorlog afgebroken en Brandenburg noemt het een zwarte bladzijde in Münchens geschiedenis 
dat juist daar een Tanzverbot ingesteld werd. Na de oorlog ontstond een wildgroei, de Untergang: 
'Um als Tanzer heute Erfolg zu haben, braucht man nicht das geringste Talent, sondern entweder 
Hübschheit oder Aufmachung oder beides zusammen oder auch nur Frechheit und Reklame.'39 
Daardoor raakte de dans als kunstvorm geïsoleerd, volgens Brandenburg. Ook is hij in de periode 
tussen de verschillende edities tot de conclusie gekomen dat de solodans verleden tijd is. Maar de 
neergang van de solodans is 'vielleicht wiederum nur ein Übergang in eine neue soziale und 
übersoziale Gruppen- und Theaterkunst, zu deren Verwirklichung uns die anbrechende Zeit 
aufruft.'40 Hij schreef dit in 1921, toen de moderne dans eigenlijk net zichtbaar begon te worden 
voor een groter publiek: toen Gertrud Leistikow haar triomfen vierde in Nederland en Mary 
Wigman net haar school in Dresden had geopend. Maar de solodans was niet wat Brandenburg als 
doel voor ogen stond. Voor de toekomst van de danskunst wenste hij dat de moderne dans 'statt auf 
dem Podium zu vegetieren, ins Leben eingreifen möchte um […] Teil und Gipfel der Feste zu 
werden […] ja, eine kultische Funktion zu erhalten.'41 Om deze nieuwe fase te bereiken en ook als 
een soort verbintenis tussen gelijkgestemden, richtte Brandenburg de hierboven genoemde Bund für  

35 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1917), 39. Leistikow zelf was daar minder van overtuigd, zoals blijkt uit haar 
gesprek met Grete Wiesenthal. De Boer,  Dans voluit, 82.

36 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1917), 42.
37 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1921), 2. Frank Thieß, Der Tanz als Kunstwerk, 78 (over Leistikow), .125 

(over Der moderne Tanz). 
38 Brandenburg,  Der moderne Tanz (ed. 1921), 226.
39 Ibidem, 218.
40 Ibidem, 236. Brandenburg herhaalt dit letterlijk in Das neue Theater. Erlebnisse/Forschungen/Forderungen. , 

Leipzig 1926, 419.
41 Ibidem, 230, 231. 
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das neue Theater op in 1919 en hieruit kwam een jaar later de Münchener Tanzgruppe voort, 
waarvan Brandenburg veel verwachtte.42 Wat duidelijk blijkt is dat Laban en Brandenburg elkaar 
wat betreft hun ideeën over de danskunst gevonden hadden. Beiden zien de dans als een onderdeel 
van iets groters, waarin ook het gesproken woord een plaats heeft. Beiden stellen zich de vorm van 
het theater ook anders voor, meer zoals het amfitheater bij de oude Grieken. De Bund für das neue 
Theater gaf een aantal werken uit waarin deze ideeën verwerkt waren, zoals een boek van Martin 
Luserke, Shakespeare-Aufführungen als Bewegungsspiele en een bijzondere uitgave over 
Theatererneuerung van het blad Die Tat.43 Brandenburg zorgde er ook voor dat Labans boek Die 
Welt des Tänzers een uitgever kreeg.44 

Das neue Theater

Het boek Das neue Theater verscheen in 1926 en kon volgens Brandenburg als het vervolg worden 
beschouwd van Der moderne Tanz. In dit boek werden de ontwikkelingen op theatergebied in het 
algemeen en niet alleen voor de moderne dans, verder beschreven. Maar vooral het hoofdstuk Tanz 
und Theater ging door waar Der moderne Tanz ophield. Brandenburg bleef hameren op de 
noodzaak van een notatie, zeker voor groepsdansen, maar ook omdat volgens hem de meeste 
dansers vooral 'reproduktiv' begaafd zijn, niet een avond lang kunnen boeien met hun eigen 
bedenksels en dus beter dansen van choreografen kunnen uitvoeren. Natuurlijk verscheen ook 
Rudolf von Laban weer ten tonele, de 'Führer […] für den modernen Tanz'.45 'Gelten seine letzten 
Ausblicke dem reinen Tanz, dem Tanz und dem Fest, so pflegte er doch zunächst die von ihm 
erkannte ursprüngliche Drei-Einheit Tanz-Ton-Wort, die in Nietzsches Tragödiengeburt verkündigt 
war.'46 En daarmee was Brandenburg weer helemaal terug bij zijn eigen eerste werk, zijn drijfveer 
om zich met dans bezig te houden en bij Nietzsche. Hij sloot het boek af met een Excurs über  
Aufführung meiner Bühnenspiele, want hij was, naar eigen zeggen, eerst en vooral een dichter en 
zijn bemoeienissen met het toneel kwamen daaruit voort. Hij wilde ook niets liever dan dat zijn 
stukken Der Sieg des Opfers en Graf Gleichen op het toneel zouden verschijnen. In de oprichting in 
Münster van de Westfälische Akademie für Bewegung, Sprache, Musik zag hij zijn idee voor de 
toekomst van het theater verwerkelijkt, omdat daar het Stadstheater, de Neue Tanzbühne (met 
Labans leerling Kurt Jooss) en de Hogeschool voor muziek met elkaar verbonden werden, waardoor 
studenten tijdens de opleiding ook praktijkervaring konden opdoen. Volgens Brandenburg zweefde 
de geest van Laban over het lesprogramma van deze Akademie en hij schrijft dan ook dat hij het 
lesprogramma begroette met een enkel woord: 'Endlich.' 

Met de oprichting van de Westfälische Akademie eindigt Das neue Theater en het verdere 
verloop van Brandenburgs bemoeienissen met dans en theater is vervolgens te vinden in zijn 
memoires: Im Feuer unserer Liebe. Daarin komen ook de drie danserscongressen ter sprake waarbij 
hij nauw betrokken was. Die congressen vonden in 1927, 1928 en 1930 plaats en naast vele 
voorstellingen en lezingen werd daar uitgebreid gediscussieerd over de richting waarin de danskunst 
zich ontwikkelen moest.47 Vooral door de optredens van de balletdanseres Anna Pavlova was de 
belangstelling voor het klassieke ballet terug en dat konden moderne dansers niet zomaar negeren. 
Deze discussie werd ook in Nederland na Pavlova's optredens zeer actueel.48 'Es gibt keinen alten 
und neuen Tanz, es gibt nur eine einzige Tanzkunst', schijnt Laban met algemene instemming 

42 Leistikow werd gevraagd om deze groep in Hamburg te leiden, maar zij weigerde want ze had zich net in Nederland  
gevestigd. Zie De Boer, Dans voluit, 140

43 Martin Luserke, Shakespeare-Aufführungen als Bewegungsspiele, 1921; Die Tat, oktober 1922.
44 Brandenburg,  Das neue Theater, 510
45 Ibidem, 425.
46 Ibidem, 427.
47 De Boer, Dans voluit, 223, 224.
48 Ibidem, 14, 223.
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gezegd te hebben.49 En zijn leerling Kurt Jooss, die rond die tijd naar Essen vertrok en de leider 
werd van de Folkwangschule, wist oud en nieuw, ballet en moderne dans, succesvol te combineren.

Ausdruckstanz, expressie, expressionistisch.

Brandenburgs boek Der moderne Tanz behandelt voornamelijk de danseressen die tegenwoordig tot 
de Ausdruckstanz gerekend worden. Maar nergens in Brandenburgs hierboven besproken boeken 
wordt de term Ausdruckstanz gebruikt. Wel gebruikte hij de term Ausdruckskultur, maar eigenlijk 
juist om het negatieve aspect van de moderne dans aan te geven, waarop hij zo werd aangevallen, 
namelijk het dilettantisme. 'Genau wie wir den blossen Rationalismus ablehnen, lehnen wir die alte 
deutsche Untugend ab, die heute, jedem formlosen, 'gefühlsmässigen' Dilettantentum Tür und Tor 
öffnend, gern unter dem Worte “Ausdruckskultur” begriffen wird.' 50 Of Brandenburg gelukkig was 
met de benaming Ausdruckstanz die rond 1928 voor het eerst gebruikt werd om de danskunst uit het 
begin van de twintigste eeuw aan te duiden, is dus de vraag.51 Het is ook een verwarringscheppende 
term. Omdat Ausdruck 'expressie' betekent wordt Ausdruckstanz vaak begrepen als 
expressionistische dans en vervolgens gerelateerd aan het Expressionisme in de beeldende kunst. 
De bekende Duitse danscriticus Horst Koegler benadrukt echter in een artikel dat in 1974 in het 
blad Dance Perspectives verscheen, dat de term betekent 'dance of expression, not expressionist 
dance'.52 Wanneer de danswetenschapper Dianne S. Howe stelt dat het Dadaïsme, de Neue 
Sachlichkeit en het Expressionisme de kunststromingen waren die de ontwikkeling van de 
Ausdruckstanz movement beïnvloedden, moeten daarbij toch wel enige kanttekeningen geplaatst 
worden.53 Wat hield die vermeende beïnvloeding in? En kunnen we bij al deze solistische 
danseressen wel spreken van een 'Ausdruckstanz movement'? Welke danseressen horen daar dan bij? 
Zowel Gertrud Leistikow als Clotilde von Derp traden namelijk al op voordat genoemde stromingen 
in de beeldende kunst invloedrijk werden.54 De Utrechtse muziekrecensent J.S. Brandts Buys gaf in 
een recensie van Leistikows dansen al vroeg aan hoe ingewikkeld het is om de dans, in dit geval de 
dans van Leistikow, bij een stroming onder te brengen. 

Leistikow's danskunst is buitengewoon expressief. Ik wil haar niet “expressionistisch” 
noemen. Voor mij heeft dat woord geen zin. Zoomin als “impressionistisch”. Ik zei het 
al eens: Alle kunst drukt iets uit. En alle kunst vooronderstelt indrukken in des 
kunstenaars ziel. Het is me volkomen onverschillig, of de kunstenaar, de schilder, tóónt 
waar hij zijn indrukken vandaan heeft, wat zijn “reeële” onderwerp is – dan wel: zijn 
onderwerp onherkenbaar verandert, transponeert, – dan wel: van géén herkenbare 
realiteit uitgaat, doch een onstoffelijke idee tracht uit te drukken. 

Maar indien iemand dit laatste stelt als kenmerk van het ware Expressionisme, 
dan is Leistikow er bijzonder dicht aan toe.55

 

49 Hans Brandenburg, Im Feuer unserer Liebe. Erlebtes Schicksal einer Stadt, München 1956, 198. Een verslag van 
het danserscongres in Essen werd geschreven door Herbert A. Polak in Het Vaderland, 25 juni 1928.

50 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1921), 110.
51 Dianne S. Howe, Individuality and expression, 1 ; De Boer, Dans voluit, 15.
52 Horst Koegler, 'In the shadow of the swastika: dance in Germany, 1927-1936.', Dance Perspectives, 57 (1974), 4. 

Geciteerd in: Michael Huxley, 'European early modern dance', Dance History. An introduction. Janet Adshead-
Lansdale, June Layson (ed.), 155.

53 Zie over de Babylonische spraakverwarring bij het begrip 'Ausdruckstanz' ook: Kurt Peters, 'Einführung' in G. 
Oberzaucher-Schüller (ed.), Ausdruckstanz. Eine mitteleuropäische Bewegung der ersten Hälfte des 20.  
Jahrhunderts. Wilhelmshaven 1992, 1-14. 

54 Frank-Manuel Peter, 'Die “neie Minchener Derpsichore” Clotilde von Derp– die früheste Vertreterin des 
Ausdruckstanzes?', Die Sacharoffs. Zwei Tänzer aus dem Umkreis des blauen Reiters, Keulen 2002, 75-137.

55 J.S.B.B. [J.S. Brandts Buys], 'Jaarbeurscabaret. De dansen', Utrechts Dagblad, z.d. (±1918). Theater Instituut 
Nederland, map 4b.
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In zijn inleiding van 1921 noemt ook Brandenburg, net als J.S. Brandts Buys, de termen 
impressionistisch en expressionistisch 'unbrauchbare Schlagworte' als het over dans gaat.56 Omdat 
Ausdruckstanz vaak begrepen wordt als expressionistische dans wordt in de dansliteratuur de relatie 
met de beeldend kunstenaars van het Expressionisme geregeld benadrukt. De danswetenschapper 
Deborah Jowitt raadt daarom het gebruik van de term expressionisme af wanneer het over dans 
gaat, 'because of its powerful associations either with a particular movement in art history or with 
stylistic elements such as distortion and dissonance, intensity of colour and strong outline'.57 Het 
probleem schuilt in het feit dat het Expressionisme in de eerste decennia van de twintigste eeuw een 
stroming is in de beeldende kunst, in de literatuur, in de muziek en in het theater, maar dat er lang 
niet altijd een onderlinge samenhang is. In elke kunstvorm betekent de term iets anders en je zou 
kunnen zeggen dat het voornamelijk de 'Zeitgeist' is die in de verschillende kunsten doorwerkt. Elke 
kunstvorm ontwikkelde zich relatief zelfstandig, volgens een eigen idioom en reagerend op hetgeen 
er in die specifieke kunstvorm aan vooraf ging, maar wel onder dezelfde tijdsomstandigheden als de 
andere kunsten. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom zowel in de danskunst als in de beeldende kunst 
exotische maskers opduiken. Er was een algemene belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar 
vreemde, exotische en primitieve culturen. Reclame en kunsthandel speelden daarop in. De maskers 
waren gewoon te koop en stonden in de etalages. Zo kocht Leistikow in München haar oud Chinese 
masker en kon zij later dansen met Japanse No maskers die haar door de Kunsthandel Van Lier ter 
beschikking werden gesteld.58 

De relatie Ausdruckstanz-Expressionisme wordt ook wel benadrukt omdat de verschillende 
kunstenaars elkaar kenden en bewonderden, zoals bijvoorbeeld in het geval van Ernst Ludwig 
Kirchner en Emil Nolde, die met Mary Wigman bevriend waren. Alexander Sacharoff en Clotilde 
von Derp waren bevriend met kunstenaars van de Blaue Reiter groep. Zij zullen mogelijk in 
elkanders werk, hoe verschillend ook in vorm, eenzelfde streven, een verwantschap herkend hebben 
en een ontmoeting als inspirerend ervaren hebben. Kirchner schreef over zijn bezoek aan Wigman 
in 1926: 'Es ist unendlich anregend und reizvoll, diese Körperbewegungen zu zeichnen […] Die 
neue Kunst ist da. […] und das Schaffen eines modernen Schönheitsbegriffes ist ebenso in ihren 
Tänzen am Werke wie in meinen Bildern.[...] Es gibt Ausdruckswerte, wie sie ein Gefühl steigert 
durch Wiederholung der Bewegung, durch eine Anzahl Menschen, ist auch auf meinen Bildern zu 
bemerken.'59 Kirchner lijkt hier duidelijk door Wigman geïnspireerd en sporen van dit bezoek zijn in 
zijn werk terug te vinden.60 Ook Wigman herinnert zich goede gesprekken met Kirchner, maar in 
hoeverre dit effect had op haar dans is onduidelijk. De hierboven ter sprake gekomen Deborah 
Jowitt heeft er echter vrede mee als de dans van Mary Wigman met het expressionisme in verband 
wordt gebracht, omdat er in dat geval historisch een aantoonbaar contact was.61 

Het lijkt in het algemeen echter verstandig om de ontwikkelingen in de danskunst enigszins 
los te koppelen van de ontwikkelingen in de beeldende kunsten. Beide volgden hun eigen spoor en 
zo nu en dan kruisten die sporen elkaar. Het resultaat van dergelijke ontmoetingen is in de 
beeldende kunst terug te vinden in bewaard gebleven afbeeldingen van dans of danseressen of, 
zoals bij Gertrud Leistikow en Hildo Krop, in de bewaard gebleven dansmaskers die Krop voor 
Leistikow maakte. Wezenlijke invloeden op het werk, schilderkunst of dans, zullen voornamelijk 
van eigen vakgenoten afkomstig zijn. De verschillende danseressen beïnvloedden en inspireerden in 
de praktijk vooral elkaar.62

56 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1921), 4.
57 Deborah Jowitt, 'Expression and expressionism', in: Dance History. An introduction, 174.   
58 De Boer, Dans voluit, 170.
59 L. Grisener, E.L. Kirchners Davoser Tagebuch, Keulen 1986, 115, geciteerd in Hans-Ulrich Lehmann, 'Dresdner 

Ausdruckstanz und bildende Kunst', Dresdner Hefte  Sprache des Körpers. Tanz in Dresden., Heft 95 (2008) 55. 
60 Ibidem, 57. 
61 Jowitt, Time and the dancing image, 169.
62 De Boer, Dans voluit, 81. Leistikow schrijft expliciet wanneer ze naar de voorstelling van Grete Wiesenthal gaat: 

'[…] ich ging mit der festen Absicht hin, mich begeistern zu wollen.' Brief aan Dora Brandenburg-Polster, 2 januari 
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De 'Duitsche dans' in Nederland

Tussen Nederland en Duitsland was in het begin van de twintigste eeuw op cultureel gebied een 
levendige uitwisseling. Duitse kunstenaars kwamen naar Nederland en omgekeerd verbleven veel 
Nederlandse kunstenaars kortere of langere tijd in Duitsland.63 Nederlandse kranten brachten 
verslag uit van wat er op het gebied van theater, muziek en beeldende kunst in de grote steden van 
Duitsland gebeurde. Een vaste correspondent van het Algemeen Handelsblad was de componiste 
C.v.O. [Cornélie van Oosterzee]. Zij deed zeker achttien jaar verslag van het Berlijnse muziekleven 
in haar rubriek 'Uit het Berlijnsch muziekleven', ook wel 'Muziek te Berlijn' of 'Opera te Berlijn'. In 
die rubriek werden ook zo nu en dan dansoptredens besproken waaronder een optreden van Isadora 
Duncan in 1906 en van Leistikow in 1910. 'Gertrud Leistikow heeft, leek mij, een geest, geneigd tot 
oorspronkelijk nadenken en zal haar weg dus wel vinden; bij nog volkomener technisch 
meesterschap, zal ook de phantasie aan sterkere en bezieldere vlucht winnen', schreef zij naar 
aanleiding van een van de eerste Berlijnse optredens van Leistikow.64 Daarmee bracht ze Leistikow 
al heel vroeg in haar carrière onder de aandacht van haar Nederlandse lezers. Dat Leistikow in 
Nederland terecht zou komen was toen nog niet te voorzien. 

Leistikow was een vertegenwoordigster van wat in Nederland als 'Duitsche dans' aangeduid 
werd. Wat daarover in Duitsland geschreven werd, werd ook in Nederland gelezen. Toen Leistikow 
in 1914 voor het eerst in Amsterdam optrad wist men, uit het in 1913 verschenen boek van Hans 
Brandenburg, dat zij door hem beschouwd werd als de beste van de moderne danseressen. Er 
werden vervolgens vaker danseressen uit Duitsland geëngageerd door Nederlandse impresario's, 
want veel Nederlandse danseressen waren er niet. Op dansgebied was er dus geregeld contact tussen 
de buurlanden.65 De 'Duitsche dans' werd een geliefd 'product' in Nederland en vanaf het moment 
dat Gertrud Leistikow zich in Nederland vestigde rond 1920 was zij daarvan de eerste en 
belangrijkste vertegenwoordigster. Door haar werd deze dansvorm in de jaren twintig de 
toonaangevende theaterdans. Na haar afscheid van het toneel in 1929 bleef ze lesgeven en hield ze 
zich tevens bezig met de professionalisering van het dansonderricht. Wat voor de waardering van de 
'Duitsche dans' zeker meegewerkt zal hebben is het feit dat Nederland neutraal was gebleven in de 
Eerste Wereldoorlog en daarom minder moeite had met de komst van Duitse artiesten. Zo danste 
Charlotte Bara van 1918 tot 1929 vrijwel elk jaar enige tijd in Nederlandse theaters. Ook de van 
oorsprong Russische danseres Edith von Schrenck kwam van 1922 tot 1929 elk jaar naar Nederland 
om op te treden. Alexander Sacharoff en Clotilde von Derp deden Nederland in 1924 en 1926 aan. 
Mary Wigman trad in 1922 voor het eerst in Nederland op en kwam daarna nog verscheidene keren, 
zoals voor de danscyclus van de Vereniging 'Kunst voor allen' in 1927, waar ook Sent M'ahesa en 
Rudolf von Laban een voorstelling verzorgden. Wigmans school in Dresden was bekend en trok 
zelfs leerlingen uit Nederland waaronder Corrie Hartong en Darja Collin. Gret Palucca trad in 1928 
in Nederland op. In januari 1933 kwam het Ballet Jooss naar Nederland en voerde in de 
Amsterdamse Stadsschouwburg het beroemde ballet Der grüne Tisch uit. Het werd met staande 
ovaties ontvangen. Gertrud Leistikow zat in het publiek en schreef een paar dagen later aan een 
vriendin: '[…] es ist ganz wunderbar, ich bin begeistert [...]. Du musst es Dir unbedingt ansehen!'66 

1916, archief Hans Brandenburg, Literaturarchiv und Bibliothek München, Monacensia.
63 Zie hierover bijvoorbeeld: Hubert van den Berg en Ralf Grüttemeier (ed.), Avantgarde in het Noorden/Noordwesten 

= Avantgarde im Norden/Nordwesten, Groningen 2000; Frits Boterman en Marianne Vogel (ed.), Nederland en 
Duitsland in het interbellum. Wisselwerkingen en contacten: van politiek tot literatuur, Hilversum 2003; K.Dittrich, 
P. Blom en F. Bool (ed.), Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkingen, Amsterdam 1982.

64 C.v.O. [Cornélie van Oosterzee], 'Uit het Berlijnsch Muziekleven. Dansmiddag Gertrud Leistikow', Algemeen 
Handelsblad, 20 december 1910, ochtendeditie.

65 In België lag dit heel anders. Daar traden in de jaren twintig geen Duitse dansers op, Alexander Sacharoff en 
Clotilde von Derp uitgezonderd. Zie hierover: Staf Vos, Dans in België 1890-1940, Leuven 2012, 205.

66 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 28 januari 1933. Erven Leistikow. 
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Dat Leistikow zo enthousiast was over Jooss' ballet was niet vanzelfsprekend. Jooss combineerde 
de moderne dans met het klassieke ballet en Leistikow had zich steeds sterk tegen het klassieke 
ballet afgezet. Toch zag ze hier dat het ook kon samengaan met haar eigen manier van dansen en 
zelfs kon samengaan met het gebruik van maskers. Jooss maakte in zijn sterk politiek geladen ballet 
Der grüne Tisch gebruik van maskers en dat zal Leistikow zeker aangesproken hebben. Het 
verhalende karakter van zijn balletten leverde zijn werk soms de benaming 'gedanst tooneel' op en 
verbindt het met de ideeën over dans en danstheater van Rudolf von Laban en Hans Brandenburg. 
Waarschijnlijk was Leistikow wel enigszins op de hoogte van de ontstaansgeschiedenis van het 
Ballet Jooss via haar vriend Brandenburg die, zoals hierboven aangegeven, een rol speelde bij de 
oprichting van de Westfälische Akademie waarbij ook Jooss betrokken was. In 1930 was ze in 
München geweest en had Brandenburg haar zeker bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. 
Getuige haar enthousiasme had Leistikow vrede met de manier waarop Kurt Jooss het ballet met 
moderne dans verenigde. Dit was een manier waarop verder doorgewerkt kon worden. 

Het accepteren en herwaarderen van het klassieke ballet door moderne dansers was al eerder 
begonnen, zoals hierboven al bleek. Een kort artikel van de dansrecensent Herbert A. Polak uit 1930 
laat dat eveneens zien:

Het is al een jaar of wat geleden, dat Werumeus Buning, die in De Wereld van den Dans 
het ballet den rug toe had gekeerd, bij een gesprek losweg opmerkte: “Zouden wij ons 
niet vergist hebben?” En tal van dansers en theoretici zijn sindsdien in meerdere of 
mindere mate tot het ballet teruggekeerd. Toch verrast het ons, in het jongste nummer 
van Schrifttanz (jaargang 3, no. 1) een hoofdartikel te vinden van den redacteur Schlee, 
waarin deze zich niet slechts technisch, maar ook ten deele artistiek op ondubbelzinnige 
wijze voor het oude ballet uitspreekt. […] 
“Het was een vergissing,” zoo schrijft hij verder, “uit louter cultuur-elementen een 
nieuwen tooneeldans te willen opbouwen, het was een vergissing, de techniek van het 
ballet af te wijzen, omdat men zijn stilistischen invloed vreesde. De nieuwe dans heeft 
geen nieuwe techniek kunnen scheppen, welke die van het ballet zou kunnen 
vervangen.” 67

Polak las blijkbaar de ter zake doende Duitse tijdschriften op dat gebied. Hij bezocht ook het Duitse 
danserscongres in Essen in 1928 en was, net als Leistikow, in 1930 op het danserscongres in 
München. Leistikow bracht daarvan verslag uit voor De Telegraaf, Polak voor Het Vaderland. Men 
werd in Nederland goed op de hoogte gehouden ook al was de danscultuur er veel kleiner en minder 
in beweging. Op het danserscongres in München gaf een aantal Nederlandse danseressen acte de  
présence. Darja Collin, Florrie Rodrigo en Corrie Hartong traden op. Leistikow had het jaar 
daarvoor in Nederland afscheid genomen van het toneel maar trad in München voor het eerst sinds 
haar afscheid weer op. 'Hans Brandenburg hield ter inleiding van Gertrud Leistikow een 
welkomstspeech, die voor onze landgenooten nog al vleiend was en daarna danste onze groote 
danseres een viertal nummers uit haar repertoire –helaas niet de beste– die met een hartelijk applaus  
werden beloond ', schreef Polak.68 Misschien heeft Brandenburg het Duitse publiek toen verweten 
dat Leistikow naar Nederland was vertrokken omdat haar kunst daar meer op waarde werd geschat. 
Dit verwijt maakte hij Duitsland ook in zijn boeken.69 In Leistikows verslag werd eveneens melding 
gemaakt van Brandenburgs speech.70 Brandenburg was speciaal gevraagd om die speech te houden 
om de vele jonge en misschien brutale leerling-danseressen [Eleven] Leistikows pioniersrol 
duidelijk te maken. Brandenburg schrijft in zijn memoires dat hij woorden sprak

67 H.A.P. [Herbert A. Polak], 'Schrifttanz', Het Vaderland, 6 juni 1930. 
68 Herbert A. Polak, 'De dansfeesten te München. Buitenlandse gasten.' Het Vaderland, 30 juni 1930.
69 De Boer, Dans voluit, 143. 
70 De Boer, Dans voluit, 223. 
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die ihre historische Bedeutung würdigten, damit ihr nicht die etwa kaltschnautzig-freche 
Eleven in Ignoranz und Anmaßung eine Niederlage bereiteten. Und das war auch nötig, 
denn Gertrud Leistikow zeigte sich gealtert und in ihr Anschlußlosigkeit verschreckt; 
Angst und Befremdung hingen wie Teig an ihren Bewegungen, sie konnte sich weniger 
denn je gegen mangelnde Resonanz behaupten, und ihre verinnerlichte Kunst hatte in 
Holland durch die Verwöhnung und das Volksklima einen phlegmatischen Zug 
angenommen.71

Zowel Polak als Brandenburg waren over het optreden dus niet erg enthousiast. Leistikow voelde 
blijkbaar dat het publiek haar niet begreep en was te gespannen en angstig om vrijuit te bewegen. 
Volgens Brandenburg miste Leistikow vanwege haar geïsoleerde positie in Nederland de aansluiting 
en was ze niet op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in Duitsland. Interessant is ook, dat het 
in Duitsland blijkbaar nodig gevonden werd om Leistikows betekenis voor de moderne dans nader 
toe te lichten. Ze blijkt in die tien jaren dat ze daar weg was al weer grotendeels vergeten en 
Brandenburg moest dus duidelijk maken dat ze eerder een grote naam had in de dans. Mary 
Wigman had in de tussenliggende periode alle aandacht naar zich toegetrokken. 'Uit het oog, uit het  
hart' lijkt in dit geval voor Leistikow op te gaan en haar optreden op het danserscongres zal er niet 
toe bijgedragen hebben dat ze een hernieuwde belangstelling opwekte.

Gertrud Leistikow en de vergetelheid

Hans Brandenburg beschouwde in 1921 het vertrek van Leistikow naar Nederland als een groot 
verlies voor de Duitse danskunst. Hoezeer hij haar waardeerde blijkt uit alles wat hij over haar 
schreef. De Duitse dans was op haar hoogtepunt in de jaren twintig en dertig. In die tijd verschenen 
daarom ook de meeste boeken over deze dansvorm. Dat Leistikow toen al uit Duitsland was 
vertrokken zal er debet aan zijn dat zij in die dansliteratuur geen belangrijke plaats meer kreeg.72 
Soms wordt ze even genoemd en soms wordt er een korte karakterisering van haar dans gegeven, 
maar daar blijft het bij. Het was zoals Leistikow zelf al in 1923 aan Henrik Scholte schreef: men 
schreef niet of nauwelijks meer over haar.73 Fritz Böhme bijvoorbeeld noemde haar in 1926 niet 
meer bij zijn artikel 'Tänzerprofile', terwijl hij haar in 1921 toch 'mit ergebenen Grüßen' zijn 
geschriftje over de muziekloze dans had toegezonden.74 In Nederland nam J.W.F. Werumeus Buning 
de rol van dansschrijver op zich en spiegelde zich in zekere zin aan Brandenburg. Ook bij hem werd 
Leistikow de maat waarnaar andere danseressen gemeten werden. 'Men danste niet beter dan zij, 
een zeer enkele maal uitgesloten'.75  

Net als in Duitsland werd Leistikow in Nederland langzamerhand vergeten toen ze eenmaal 
van het toneel verdwenen was en werd er weinig meer over haar geschreven.76 Ook de historische 
belangstelling die later ontstond voor de danseressen uit de tijd van het interbellum gold niet 
Gertrud Leistikow. In de moderne Duitse literatuur over de dansgeschiedenis of in studies over 
danseressen als Mary Wigman wordt Leistikow geregeld in opsommingen vermeld maar dan vaak 
abusievelijk aangeduid als een leerling van Rudolf von Laban. De nadruk ligt op Mary Wigman en 
aan haar wordt de primeur van het dansen met een masker toegeschreven evenals het gebruik van 

71 Brandenburg, Im Feuer unserer Liebe, 230.
72 In het in 1933 uitgegeven Orami-album met te verzamelen sigarettenplaatjes van Berühmte Tänzerinnen und Tänzer  

(serie E) kreeg Leistikow nog wel een plaatsje. Zij staat op sigarettenplaatje nummer 102. 
73 De Boer, Dans voluit, 282.
74 Fritz Böhme, 'Tänzerprofile'. In: Paul Stefan (ed.), Tanz in dieser Zeit, Wenen, New York 1926, 47-49. Fritz Böhme, 

Der tanzende Mensch. In zwangloser Folge erscheinende Hefte über Tanzkunst und Tanzkunde. Heft 1, Vom  
musiklosen Tanz, Leipzig 1921.

75 Werumeus Buning, De wereld van den dans, 144.
76 De Boer, Dans voluit, 295, 296.
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het 'costume-as-mask', een sekseverhullend wijd kostuum dat de danseres tot een 'dynamic 
configuration of energy in space' omvormt.77 En dit terwijl de afbeeldingen van Leistikow in haar 
Maskentanz des Haremwächters toch heel duidelijk in Brandenburgs boek te vinden zijn, een bron 
die door de meeste danshistorici genoemd wordt. Door haar verhuizing naar Nederland verdween 
Leistikow als het ware uit de Duitse dansgeschiedenis. De Duitse vrouwenhistorica Karin Ehrich 
schreef in 2000 een helder biografisch artikel over haar voor de Geschichte Schaumburger Frauen,  
waarvoor ze onder andere putte uit het Leistikow-archief in het Theater Instituut Nederland.78 Dit 
artikel werd later in verschillende danshistorische tijdschriften gereproduceerd. In deze biografische 
schets kwam Leistikows school in Dresden echter niet aan de orde. Over die school was eigenlijk 
niets bekend, omdat Leistikows brieven aan Hans Brandenburg nog niet eerder bestudeerd waren. 
Dat zal ook de reden zijn waarom Leistikow niet genoemd wordt in een uitgave die de Dresdner  
Hefte, uitgegeven door de Dresdner Geschichtsverein, in 2008 wijdde aan de dansgeschiedenis van 
Dresden.79 Dresden wordt, vanwege de school van Mary Wigman en die van Palucca, tegenwoordig 
als het Mekka van de Ausdruckstanz beschouwd. In die uitgave staan vier bijdragen die de 
Ausdruckstanz in Dresden behandelen en de 'Dresdner Ausdruckstanz und bildende Kunst'.80 
Leistikows aandeel daarin wordt niet genoemd. Er was, ondanks Brandenburgs werk, blijkbaar toch 
niet genoeg over Leistikow bekend. Ze was waarschijnlijk te snel na de oorlog vertrokken. 

De tweede helft van Leistikows dansersleven speelde zich in Nederland af en wordt daarom 
door Duitse danshistorici veronachtzaamd. Andersom is in Nederland weinig bekend over 
Leistikows leven van vóór haar komst naar Nederland. Er is heel weinig literatuur over de 
Nederlandse dans uit de periode van het interbellum. Leistikow wordt kort, maar met waardering 
genoemd in Een eeuw danskunst in Nederland van Eberhard Rebling (1950). Keso Dekker nam drie 
foto's van Leistikow op in zijn boek Hans van Manen + modern ballet in Nederland (1981).81 Niet 
zozeer haar dans maar vooral haar betekenis voor de Nederlandse dansgeschiedenis wordt 
besproken in Eva van Schaiks overzichtswerk Op gespannen voet. Leistikow wordt overgeslagen 
ten faveure van Corrie Hartong in Luuk Utrechts Van hofballet tot postmoderne-dans (1988). Bij de 
danswetenschappers wordt zij het volledigst besproken in Karl Toepfers Empire of ecstacy, maar 
vanwege de specifieke nadruk op Körperkultur en Nackttanz krijgt ze daar een positie die niet met 
haar werkelijke geschiedenis in overeenstemming is.82 De conclusie moet zijn dat Leistikows 
dansersleven slechts fragmentarisch beschreven en gedocumenteerd werd in de dansliteratuur.

Afbeeldingen van Leistikows dans 

De nieuwe dans vindt weerklank in de kunst, schreef Brandenburg, waarin 'nach dem 
jahrhundertelangen Antikisieren und nach dem jahrzehntelangen Impressionismus der 
Fleischmassen die Körperbewegung wie ein Meer neuer Schönheit aufzurauschen beginnt.'83 Hij 
zag dat er in de andere kunsten gereageerd werd op de nieuwe manier van dansen. Op welke 
kunstenaars of welke danseressen hij in het bijzonder doelt, daarover laat hij zich niet uit. Het citaat  
komt uit de eerste editie (1913) van Der moderne Tanz en daarin staan tekeningen van 

77 Susan A. Manning, Ecstacy and the demon. Feminism and nationalism in the dances of Mary Wigman, Berkeley 
1993, 41, 71. De Boer, Dans voluit, 257. 

78 Karin Ehrich, 'Die Ausdruckstänzerin Gertrud Leistikow (1885-1948).' in: Karin Ehrich und Christiane Schröder, 
Geschichte Schaumburger Frauen, Bielefeld 2001, 198-206.

79 De vier bijdragen over de Ausdruckstanz: Christine Straumer, 'Wie alles begann- das Festspielhaus Hellerau 1910-
1914.'; Ralf Stabel, 'Berühmte Akteure der Dresdner Tanzmoderne.'; Jason Beechey, 'Palucca Schule Dresden- 
Innovative Gründungsideen als Basis für einen zeitgenössischen Ort der Tanzwelt.'; Hans-Ulrich Lehmann, 
'Dresdner Ausdruckstanz und bildende Kunst.'. Dresdner Hefte, Sprache des Körpers. Tanz in Dresden. 

80 Ibidem, Lehmann, 'Dresdner Ausdruckstanz und bildende Kunst.', 53-61.
81 Keso Dekker (ed.), Hans van Manen + modern ballet in Nederland., Amsterdam 1981, 15, 16.  
82 Karl Toepfer, Empire of ecstacy. Nudity and movement in German body culture 1910-1935, Berkeley etc. 1997. De 

Boer, Dans voluit, 144-154.
83 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1913), 11.
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Brandenburgs vrouw, Dora Brandenburg Polster, van Erwin Lang, de man van Grete Wiesenthal, 
van de danser Alexander Sacharoff, van Jules Grandjouan en Hugo Böttinger. Het is onduidelijk of 
Brandenburg met het opnemen van werk van deze kunstenaars de weerklank in de kunst 
aanschouwelijk wilde maken. Waarschijnlijker is dat de tekeningen zijn bedoeld om de lezers een 
idee te geven van de bewegingen en van de dans. Vooral van Leistikows dansen maakte 
Brandenburgs vrouw, Dora Brandenburg-Polster veel tekeningen. Dat beeldend kunstenaars door de 
moderne dans geïnspireerd werden lijdt geen twijfel.84 En dat is soms ook de enige reden dat de 
naam van sommige danseressen nog bekend is. Hun dansen werden op deze manier vereeuwigd in 
een tijd dat dat nog niet op een andere manier kon. Veel beeldend werk is echter de geschiedenis 
ingegaan zonder de naam van de danseres die de inspiratie voor het werk vormde. Dit is ook vaak 
bij Leistikow het geval. Alleen door aanvullende informatie is er achter te komen wie de afgebeelde 
danser of danseres is. Zo maakte Max Ernst rond 1913 een aantal tekeningen van Leistikow naar 
schetsen gemaakt bij een optreden, waarvan enkele werden gepubliceerd in een 
tentoonstellingscatalogus uit 1994. Ernsts vriend, Franz Balke, schreef: 

'Eindruck machten auf uns beide zwei Tanzabende, in denen die 'Sent Mahesa' (eine 
waschechte Berlinerin) und die Gertrud Leistikow (die sich 'Listikowska' nennte) 
auftraten. In beiden Vorstellungen zeichnete Ernst begeistert ununterbrochen im 
Dunkeln. Und nach diese Skizzen, die mich durch ihre Treffsicherheit (im Dunkeln!) 
verblüfften, entstand dann eine ganze Serie von Darstellungen in Farbe und schwarzer 
Tusche […] .'85 

Door deze publicatie konden tekeningen uit Leistikows nalatenschap, slechts gesigneerd met een 
monogram (M.E of E.M?) worden geïdentificeerd als zijnde van Max Ernst. Vooral de tekening 
waarop Leistikow in haar Faundans wordt voorgesteld, met een groteske meedansende schaduw 
[zie voorplat], lijkt een voorafspiegeling van Ernsts latere surrealistische werk. Zijn andere 
tekeningen zouden zo uit een Jugendstil tijdschrift geplukt kunnen zijn en hebben door hun 
lineariteit verwantschap met het werk van Leistikows man, Werner Müller, dat Ernst waarschijnlijk 
op het programma van de dansavond had zien staan.86 Het opduiken van zes tekeningen van Max 
Ernst in Leistikows nalatenschap doet vermoeden dat er ook na het optreden nog contact is geweest 
tussen Ernst en Leistikow. Vergelijkbaar ging het met de beelden van Edmund Möller. Als 
Leistikow niet in haar brief had geschreven dat hij haar wilde beeldhouwen waren het voor altijd 
anonieme Tänzerinnen gebleven.  

Leistikow is in de loop van haar dansersleven vaak geschetst, geschilderd, gefotografeerd en 
gebeeldhouwd. Elke kunstenaar deed dat op zijn eigen manier. Bij Ernst valt op dat hij een 
enigszins surrealistische visie had op de Faundans, maar dat hij tegelijk werk maakte dat regelrecht 
bij de Jugendstil aansluit. In hoeverre dat met Leistikows dansen te maken had, is niet duidelijk. 
Eenzelfde dans kan door verschillende kunstenaars volledig anders weergegeven worden.87 Niet 
iedere kunstenaar was in staat om de dynamiek van de dans, de beweging, in zijn of haar werk te 
vangen. In enkele gevallen maakte de kunstenaar dan ook gebruik van schilderkunstige middelen. 
Mommie Schwarz tekende lijnen achter de figuur bij zijn Leistikow-kalender, een kunstgreep die 
eerder door Jan Toorop werd toegepast.88 Jan Sluijters gebruikte dynamisch met de figuur 

84 Zie Chr. Farese-Sperken, Der Tanz als Motiv in der bildende Kunst des 20. Jahrhunderts (Stilkunst,  
Expressionismus, Fauvismus, Futurismus), diss. München 1969. 

85 Brief Franz Balke aan Werner Spies, 4 mei 1970, afgedrukt in: Max Ernst und Bonn. Student, Kritiker, Rheinischer  
Expressionist., Schriftenreihe Verein August Macke Haus Nr.13, Bonn 1994, 86.

86 Achterop het 'Listikowska programma' staat een lijntekening van Müller, dezelfde die voorop het programma 
Adonisfeier staat. De Boer, Dans voluit, afb.21, 45.

87 De Boer, Dans voluit, 128-133.
88 Ibidem, noot 515, 242. En: Jacobien de Boer, 'Bevroren beweging. Jan Toorops gebruik van foto's.' Jong Holland, 5 

(1989) nr.1, 26, 27. Zie ook: Inemie Gerards en Evert van Uitert, In de lijn van Jan Toorop. Symbolisme in de kunst. 
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meegaande kleurvlakken om beweging te suggereren en iets dergelijks doet ook Harmen Meurs. Bij 
fotografen valt op dat het hen in de meeste gevallen niet om de beweging gaat. Zo werd Leistikow 
in haar kostuum van de Indischer Tanz door de fotograaf Bruno Wiehr enigszins romantisch 
gefotografeerd. Het is een portret van de danseres. Bij Hugo Erfurth daarentegen is echt de dans 
gefotografeerd en is het beeld veel dynamischer, vergelijkbaar met de eveneens dynamische 
tekeningen van Anka Krizmanic. Leistikow staat in dezelfde houding van dezelfde dans op een 
gouache van een onbekende kunstenaar. Daar gaat de aandacht zozeer naar de nauwkeurige 
afbeelding van haar kostuum, dat alle dynamiek uit de dans verdwenen is.89 Opmerkelijk is dat 
kunstenaars vaak een bepaalde houding uit een dans uitkiezen om vast te leggen en dat die houding 
soms op foto's terug te vinden is.90 Voor affiches werd eveneens geregeld met foto's of naar een foto 
gewerkt.91 

Leistikow was voor het werk van veel beeldend kunstenaars een inspiratie, maar zoals 
hierboven blijkt was achteraf niet altijd duidelijk dat de afgebeelde danseres Leistikow voorstelde.  
Ook hier, net als in de dansliteratuur, was de kennis van Leistikows leven en haar relatie tot de 
kunstenaars van haar tijd, fragmentarisch. Het genre dat bij uitstek geschikt is om juist van zo'n 
gefragmenteerd leven een verhaal te maken, is de biografie.

Den Haag 1994, 31-33. 
89 Vergelijk De Boer, Dans voluit, afbeeldingen 39, 107 (links boven), 48 en 145. 
90 Ibidem, afbeeldingen 22, 61, 62 en 63.
91 Ibidem, afbeeldingen 79, 107 en 108.
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Noot over het Leistikow archief

Leistikows zoon Igor Jongman heeft een groot gedeelte van Leistikows nalatenschap aan het 
Theater Instituut Nederland (TIN) geschonken. Daarbij was werk van de Kunstgewerblerinnen uit 
Dresden, werk van verschillende bekende en onbekende kunstenaars, gemaakt naar aanleiding van 
Leistikows dansen en verder vele recensies, brieven, programma's, affiches etc. Ook schonk Igor 
Jongman alle bewaard gebleven kostuums en maskers. Bij mevrouw P.E. Kreb, zijn weduwe, 
bevond zich echter ook nog een groot gedeelte van de nalatenschap. Naar ik begreep woonde Igor 
Jongman in een klein huis, waar drie boekenkasten achter elkaar gezet waren om alle materiaal, ook 
van hemzelf, te kunnen bergen. Het is waarschijnlijk niet zo dat er vantevoren een weloverwogen 
selectie heeft plaatsgevonden van wat wel en wat niet naar het TIN zou gaan. Dit blijkt ook wel uit 
een aantekening bij een tekening van de 'schedelmeter' in het Kring-programma dat aan het TIN is 
geschonken. Daar staat: 'ergens moet in deze wildernis van knipsels en programmen nog een 
uitnodiging van zijn hand liggen, waarin hij haar de eer aandoet haar schedel te meten, herinner ik 
mij-' (map 2a). Uit zo'n opmerking blijkt duidelijk dat het materiaal tamelijk ongeordend was. De 
bedoelde brief lag nog bij mevrouw Kreb. 

Het gedeelte van Leistikows nalatenschap dat zich nog bij mevrouw Kreb bevindt heb ik in 
kleine porties kunnen inzien. Ik kan zelfs niet helemaal garanderen dat ik alle materiaal gezien heb,  
maar gezien het grote aantal afgelegde bezoeken vermoed ik dat het meeste wel op tafel gelegen 
heeft. Zowel Igor Jongman als later mevrouw Kreb hebben liefdevol alle materiaal van en over 
Gertrud Leistikow bewaard. Igor Jongman heeft zelfs zoveel mogelijk van zijn moeders brieven aan 
vrienden trachten te achterhalen en ze gekopieerd als die vrienden ze niet wilden afstaan. 
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Citaten in Dans voluit

6 Hans W. Fischer, Das Tanzbuch, 50-51. Duits: Ein typisches Merkmal der Tänzerin ist, wie sie Bewegung aus fast 
unmerklichem Ansatz wachsen läßt. Von der Hand aus rinnt der Fluß ganz leise armaufwärts, in die Schultern, die 
Brust, die Hüften, und aus dem Flimmern wird ein Pulsieren und Schlagen des ganzen Körpers, bis sich die Füße 
lösen, die Gestalt hebt, schreitet, fliegt. Zuweilen wird ein ganzer Tanz aus den allereinfachsten Motiven zu 
gewaltiger Form getrieben; etwa durch ein fast ständiges unmerkliches wechseln des Standbeins, von dem aus die 
Bewegung durch die schlanken Hüften mächtiger und mächtiger emporströmt. Eine ungeahnte Intensität erhalten so 
Tänze, die sich in der Außenform knappste Beschränkung auferlegen.

13 Hans Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1921), 67. Duits: Das Ballett ist tot. Vielleicht bleibt sein Name übrig-ein 
alter Name für eine neue Sache, deren Werden wir heute erleben. Dies wünschen wir nicht, aber vielleicht können  
wir es nicht verhindern.

38 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 13 oktober 1931. Alle brieven aan Jeanne Boekhoudt, een vriendin en leerlinge van 
Leistikow, werden met de hand gekopieerd door Leistikows zoon, Igor Jongman. Deze kopieën werden door de 
weduwe van Jongman aan de auteur ter beschikking gesteld.  Duits: Ich war nicht so glückseelig als Kind.

41 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 25 december 1931. Erven Leistikow. Duits: Meine Eltern machten uns Weihnachten 
immer zu einem “Fest” […] Das waren meine schönsten Augenblicke als Kind. 

49 Zie hierover: http://www.frauenstadtarchiv.de/fsa2008_doku-gaertner.pdf  16, 17. (21 februari 2013) Duits: 
Fortbildung der weiblichen Geschlechts, geistige und sittliche Veredelung, größere Erwerbsfähigkeit und 
Selbstständigkeit.

81 Frank-Manuel Peter, Die Sacharoffs. Zwei Tänzer aus dem Umkreis des Blauen Reiters, 101. Brief aan Gertrud 
Schuster-Woldan, 15 december 1910. Duits: Hier schreibt man von einer neuen Berliner Tänzerin, Gertrud 
Leistikow, was ist denn mit ihr? Was tanzt sie und wie? Alt oder jung? […] Ich las, sie habe Fiasko gemacht und 
freute mich schon unbändig. Aber es ist doch nicht so, glaub' ich, wie die Zeitungen schreiben.

88 H. Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1917), 179. Duits: Obwohl diese Ansicht die wirkungsvollere ist, vertraut 
sie instinktiv darauf, daß der Zuschauer sie noch genügend klar als Erinnerungsbild besitzt, (um sie associativ 
wiederherzustellen), und so wendet die Tänzerin am Schlusse in Vorderansicht dem Zuschauerraum das starr 
beseelte, bleiche Gesicht zu.

94 Hans Brandenburg, München leuchtete. Jugenderinnerungen., 442-443. Duits: Gänzlich unschlüssig und wie 
automatisch befolgte sie dann die Einfalle, Ratschläge und Anweisungen ihres braven Mannes, jedes Wollen war 
wieder einmal ausgeschaltet und das heilige Müssen, das hinter der Leere stand, noch unerkennbar, auch ihr selbst. 
Dem inneren Zwange mußte ein äußerer Zwang vorausgehen, und ein Draht mußte ihr gereicht werden, einerlei vom 
wem, den sie dann später unter schöpferisch-tänzerischer Fülle zum volkommenen Gebilde formte, zum üppig 
blühenden Kranze bog. […] Und doch war zuletzt auf der Bühne das Fremdeste zum Eigensten geworden, auch das  
Kostüm wie mit ihr verwachsen, und alle Arbeit, alles Verzweifeln und Versagen zu einem einzigen Schwunge des 
Gelingens, ja, der Offenbarung, der sie wie eine schwerelose Geweihte vom Antlitz bis in die Finger- und 
Fußspitzen durchdrang und trug.

97 Brief aan Henrik Scholte, 29 september 1922. Letterkundig Museum, Den Haag. Archief Henrik Scholte, 9643. 
Duits: Ich tanze nie aus litterarischem Motiv. Ich kann vielleicht so sagen: ich schaffe die Tänze in einer Ekstase, sie 
entstehen und stehen da vor mir, […] Ich weiss, wenn die Tänze dastehen, genau was ich tue, ich “forme” und kann,  
wenn auch mit Abneigung, über die Einzelheiten sprechen und sie verteidigen.

98 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor, 13 oktober 1931. Duits: Du bleibst im Tanz immer Du selbst, Du 
bist die Quelle, u. es sprudelt in allen Formen, in allen Richtungen, in allen Gestalten. Es muss aus Dir heraustreten, 
Du schöpst u. musst staunen, was da vor Dir steht, dann musst Du es greifen, u. formen, formen. So muss ein 
Kunstwerk entstehen, nach meiner Meinung. Siehst Du dann Fehler, musst Du studieren ganz verstandesmässig, 
musst Dich bemühen, aktive, passive Formen zu finden, funktionelle u. visuelle Formen, u.s.w. sie aber dann 
versinken lassen in die Quelle, u. sie dann von selbst strömen lassen. Mir graut selbst von all den Worten, die ich 
geschrieben habe. 

101 Ibidem, 438. Duits: Und hier lernte ich denn auch die Tänzerin kennen, die alles, was ich suchte und bisher nur 
vereinzelt fand, in sich vereinigte: Gertrud Leistikow. 

103 Brief 22 januari 1912, Monacensia. Duits: Ich bin furchtbar mißtrauisch wenn man mich lobt, denke ich immer es 
steckt etwas dahinter, und ich möchte über jedes Lob lachen, und dabei wünschte ich mir einen Erfolg so groß, so 
groß wie es noch nie da gewesen ist. Ich möchte Neues, Großes schaffen, das Alles überbietet und fühle mich denn 

http://www.frauenstadtarchiv.de/fsa2008_doku-gaertner.pdf
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wieder so schwach und klein, und suche noch jeden Lob in den kleinsten Winkelblättchen. Ihr Werk über mich Herr 
Brandenburg hat mich in eine Freudenrausch versetzt, am Morgen bekam ich es mit Ihren beiden lieben Briefen und 
ich habe es den ganzen Tag, bis heute Abend mit mir herum getragen. Erst habe ich es allein auf meinem Zimmer 
gelesen, dann noch einmal, […] und konnte es doch keinem Menschen zu lesen geben und sagen: seht das wird über 
mich geschrieben, denn ich konnte mich niemandem anschließen hier. Dann ging ich zum Essen, und Herr 
Brandenburg, Sie müssen schon verzeihen, da habe ich es wieder gelesen. Und jeh mehr ich es lese umso mehr 
kommt es mir vor als wäre ich das garnicht, als lese ich da etwas von einer großen Künstlerin der ich nachstreben 
möchte. […] denn ich will berühmt werden, und Sie Herr Brandenburg und Ihre liebe, liebe Frau wollen mir dazu 
verhelfen, wie soll ich Ihnen das danken. Und wenn wir dann zusammen etwas schaffen könnten etwas ganz großes,  
wie schön wäre das.

104 Brief 17 april 1912. Erven Leistikow. Duits: Liebste Lo, Mit grosser, inniger Freude habe ich Dir gestern den 
süssen Stoff zu deinem Brautkleide gekauft und bitte Dich herzlich, ihn von mir als Geschenk zu Deiner Hochzeit 
anzunehmen. Nie mehr als heute wünschte ich Dir und mir, dass alles uns zum Glück ausschlagen möge.

110 M.F. , 'Tanzabend Gertrud Leistikow', Saale-Zeitung, 28 november 1913. Duits: Voriges Jahr war eine Priesterin des 
Tanzes erschienen […] Gestern stand eine geschickte und geschmackvolle Tänzerin vor uns […] gab sich Mühe,  
während ihre Seele anderswo weilte. […] Große Tourneen mit täglichen Auftreten stehen ihr nicht an. Sie muß sich 
Pausen und Ruhe gönnen. Jedes Auftreten von ihr muß für sie genauso eine Erlebnis sein wie für das Publikum.

115 Hans Brandenburg, München leuchtete, 331. Duits: im übrigen ahnte ich nicht, wohin es mich trieb: daß ich einer 
Bewegung, die wahrhaft Bewegung war, Wegbereiter werden, daß ich sie mitbestimmen und daß sie wiederum mich 
als Dichter und meinen Kampf um Theater und Drama bestimmen sollte. Es war Schicksal.

118 Brief 25 maart 1916. Monacensia. Duits: Ascona und die unsagbar schönen Stunden dort kommen einem jetzt wie 
auf ewig entschwundene Schönheiten vor. Wenn wir doch einmal zusammen kämen aber auch das kann ja wohl 
nicht sein! 

130 H. , 'Tanzabend von Gertrud Leistikow', Neue Würzburger Zeitung, 2 december 1913. Duits: So entstand, mochte 
Leistikow als Faun […] dahin hüpfen, als Schmetterling in selten schönem Flügelkleide von Blume zu Blume 
hulchen, […] aus jedem Tanze eine Figur, die ein plastischer, logischer Ausdruck der Musik war, ein überzeugendes 
Bild, bei dessen Anblick man die begleitende Musik in den Hintergrund stellte.

144 Brief 15 maart 1921. Monacensia. Duits: Eine sehr gute Bekannte, eine Komponistin, Tochter einer der ersten, alten 
Amsterdamschen Familien, die für mich 3 Sachen für Orchester schrieb, die jetzt in Berlin aufgeführt werden, stellte 
mir einen Herrn vor, den Mann von der Sache in Berlin. [….] Es besteht auch die Möglichkeit daß ich in Berlin 
dann die Tänze der Dame mit der Vielharmonischen Orkester tanze. Es wird natürlich erst in nächster Saison. Es 
kann bis dahin natürlich noch soviel geschehen, was wieder alles über den Haufen wirft. 

151 Brief 12 november 1914. Monacensia. Duits: Da kam mein Mann auf die Idee an den Carl Egon Krein zu 
schreiben, dessen Adresse wir ja durch Sie hatten. Sie wissen doch der Vertreter von derz. Sacharoff, wir dachten er  
müßte doch jetzt frei sein, da Sacharoff doch in Deutschland nicht auftreten darf. Am vergangenen Donnerstag 
steckte ich den Brief ein. Am Sonnabend vormittag kommt ein Telegramm 'Treffe Sonntag früh zu Besprechung ein.' 
Wir waren natürlich recht erfreut. Er kam also von München und ist gleich hier geblieben. Sie staunen nichtwahr! Er 
sprach von den großen Möglichkeiten die ich als einzige deutsche Tänzerin jetzt habe gerade mit meiner tragischen 
Kunst. […] Sie werden nun sicher fragen: und wer bezahlt die Prospekte u. Papier u.s.w. und ich muß leider sagen: 
wir. Wir bezahlen ihm auch Essen und Schlafen wir sagen uns nun wir wollen es ein oder zwei Monate versuchen u. 
sehen was er erreicht. Vertrag machen wir jetzt noch keinen. Eine neue Prospekt versuche ich so wie so, lassen wir  
uns doch von den Reklamechef einen recht guten machen. Da mein Mann Gehalt bezieht, geht es ja auch.

152 Brief 22 februari 1916. Monacensia. Duits: Jetzt ist ja die Clotilde [von Derp] im Wintergarten. Es ist so bitter für 
mich, daß sie da alle auftreten, nur ich nicht.

153 Brief 26 maart 1915. Monacensia. Duits: Ich führe ein bequemes sehr sorgenfreies Leben, aber es scheint wirklich 
ich bin nicht dafür geschaffen. Ich sehne mich nach den Mühseligkeiten, Ärgerlichkeiten, den Ängsten. […] Ich 
möchte mich schneiden und rotes Blut, mein Blut zu sehen, ich mache Übungen die mich schmerzen, daß ich 
schreien möchte. 'Verrückt' werden Sie sagen und manchmal habe ich auch das Empfinden, wenn dieser Krieg noch 
lange dauert werde ich wahnsinnig, oder verblöde. Wenn ich dann tanze, übe, dann fühle ich mich so wohl, so 
gesund und immer wieder falle ich dann zurück. Ich tue alles mögliche außer dem üben, ich mache sehr viele 
kunstgewerbliche Arbeiten, entwerfe, sticke alles mögliche, schneidere Kleider, sticke mir Kostüme, stricke für 
meinen Mann, lese, mache Bahndienst (Erfrischungen für die Soldaten) aber trotzdem innerlich fühle ich mich oft so 
stumpf. […] Sie glauben ja garnicht was es hier für Menschen giebt […] Ich bin eine Null in deren Augen […] und 
dann sehne ich mich ja so unendlich nach Ihnen beiden […] bitte, bitte lieber Herr Brandenburg schreiben Sie mir 
daß ich eine große Künstlerin bin, schreiben Sie mir große, glühende Worte mir ist als wäre ich taub, blind, als fehlte 
mir die Geruchssinn plötzlich.  

154 Ibidem. Duits: Wenn doch der Friede käme. Ich sehne mich auch so sehr nach unseren eigenen Heimchen. Bitte 
schreiben Sie recht bald lieber, lieber Herr Brandenburg. 

155 Brief 2 januari 1916, Monacensia. Duits: Ich war ganz überwaltigt, es war so unendlich schön, Farbe, Spiel, alles, 
es ist doch eine Glanzleistung wieder von Reinhardt, es gab Augenblicke darin, wo ich am ganzen Körper zitterte.
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157 Brief 2 januari 1916, Monacensia. De architect van het theater was Oskar Kaufmann. Duits: Das Theater mußt du 
sehen Dora. […] Ganz bis oben hinauf ist das Theater mit rotem Holz getäfelt, ein gewaltiger Raum ohne jeden 
Schmuck. […] Leider konnte ich bis heute noch nicht erfahren wer der Architect ist, der es erbaute. 

159 Brief aan Dora 2 januari 1916, Monacensia. Duits: Wie ich dann am Telephon stand, war ich so aufgeregt daß ich 
kaum den Groschen einstecken konnte, zu dumm, nicht wahr und du Bürscherl wirst lachen. Und ich sprach sie 
gleich selber. Wie eigenartig es mich berührte, eine Stimme zu höhren die man nicht kannte, von einem Menschen 
kommend, den man schon so lange kennt, kannst du dir garnicht denken. Dieser entzückende Dialekt und so lieb 
sprach sie indem sie mich zum Tee einlud, ich war schon ganz begeistert nur durch die paar Worte durch das 
Telephon. […]  Dann machte ich mich sorgsam zurecht, einen feinen neuen Hut hatte ich mir hier in Berlin gekauft 
und auch sonst wärst du sicher zufrieden mit mir gewesen und hättest nicht schimpfen brauchen, du liebe, goldige 
Dora.

160 Ibidem. Duits: und dann saßen Grete Wiesenthal und Gertrud Leistikow zusammen und tranken Tee und aßen 
Brötchen mit Butter und Zwiebäckchen. Und oft saßen sie ganz still da und sahen sich nur groß an, ganz lang ohne 
zu sprechen, bis das süße lächnen auf Grete Wiesenthals Züge trat, so daß sie beide lächelten. Und am letzten Tage 
des Jahres 1915 war dies. Hier fühlte ich mich endlich einmal wieder als Gertrud Leistikow und war so sehr, sehr 
glücklich.

161 Brief 2 januari 1916, Monacensia. Duits: Du kennst ja meine Ansichten über den Tanz ohne Musik und über das 
aufschreiben der Tänze und da fand ich bei ihr nun die selben Ansichten. Sie hält es auch für unmöglich eine Tanz 
bis ins Feinste aufzuschreiben.

162 Brief 2 januari 1916, Monacensia. Duits:  er gab mir einen Schaffensmut: dann wird es noch mehr ein Kampf mit 
Grete Wiesenthal der Tänzerin, nicht mit dem Menschen. 

163 Brief 19 september 1916. Monacensia. Duits: in allernächster Zeit beginnt schon wieder mein Wanderleben. Es ist 
ja furchtbar die Ruhelosigkeit. Ich könnte wohl hier bleiben, aber es treibt mich fort, ich weiss selbst nicht was. 
Vielleicht, daß ich mir sage, ich will nicht so lange bei dem einzelnen zur Last fallen und dann ist es ja auch ganz 
gut, daß ich nach Drsden komme. Hier habe ich garkeine Bekannten, nur die meiner Mutter und immer nur mit 
meiner Mutter, das ist auch nicht gut, wir haben zu verschieden Ansichten und da kommt manchmal eine Explosion, 
dann geht es ja wieder sehr gut, aber ich verschließe mich so sehr in mich und werde immer ernster. In Dresden habe 
ich aber eine ganze Maße Bekannnte, aus der Kunstgewerbezeit und Anregung. So werde ich dort mal einige Zeit 
wieder sein.

165 Brief 16 november 1916. Monacensia. Duits: Sie wundern sich sicher, daß ich noch nicht geschrieben habe, aber 
was werden Sie für Augen machen wenn ich schreibe, daß ich so viel zu tun hatte, daß ich nicht dazu kam. […] Eine 
Sache ist noch in der Schwebe und ich hoffte sie Ihnen schon fertig vorzustellen, aber leider erwarte ich da noch die 
Entscheidung. Nun habe ich Sie sehr lange auf die Folter gespannt, und will es Ihnen nun aber ganz kurz sagen: Ich 
habe 35 Schülerinnen und werde wohl Ende der Woche 40 haben. Was sagen Sie nun! Sie denken doch mindestens 
ich bin verrückt geworden und höre Sie schon lachen und rufen: aber Gertrüdelchen; wie Sie so oft taten. Aber ich 
bin wirklich nicht verrückt es ist schon so. Die zweite Sache ist leider nur ein vielleicht. Also vielleicht werde ich im 
Albertheater, […] in dem Weihnachtsmärchen tanzen und Tanze einstudieren.

167 Brief 16 november 1916. Monacensia. Duits: In diesem Kurs sind ein paar die leidend sind und gesund werden 
wollen, das ist nicht sehr angenehm, da muß man immer Rücksicht nehmen und kann nicht so los toben wie ich gern 
möchte. Es vibriert mir ja in allen Händen und Füßen. Auch sind sehr wenig schöne Körper in diesem Kurs und 2 
ältliche Damen, die graulich aussehen, auch stellen sie sich alle bis auf 1, 2 recht ungeschickt an, desto mehr Freude 
habe ich aber an den Künstgewerblerinnen. So nette Mädels sind dabei, daß wäre so etwas für Sie, da zuzusehen und 
einige machen es so geschickt, sogar mit einer persönlichen Note. Ich habe sie auch gleich ordentlich rangenommen 
und am nächsten Tag erzählten sie mir daß sie kaum laufen konnten. Die armen dinger die müssen nun mein 
Jahrelanges stilliegen fühlen. Aber so begeistert sind sie von der Stunde, daß schon einige einen neuen Kurs, nach 
diesem, einen Kurs für Fortgeschrittenen planen. Ein Schüler möchte durchaus mitmachen allein die Damen 
möchten es nicht und ein Kurs von nur Schülern findet sich doch nicht zusammen.

169 Brief Anka Krizmanić, 7 april 1915. Collectie dr. Josip Kovačić, Zagreb. Duits: Auf den übrigen Blättern habe ich 
die tanzenden Figuren selbst nach meiner Willen zusammengestellt obwohl ich sie so zu tanzen nicht gesehen habe. 

173 Brief  27 juli 1917. Monacensia. Duits: Sind sie nicht gut? Nur meine Nase finde ich bei den Schmetterling zu groß 
geraten. […] Der Schnitt ist fertig die Schülerin würde sie gern, mit Wonne, zur Verfügung stellen u. auch doppelt 
ausführen wenn ein Schnitt kaput geht von Druck es wäre nur das Papier nötig. Ich habe die Schülerin sehr animiert 
noch mehr zu machen und vielleicht gelingen einige noch besser, auch von anderen Tänzen. Ich schreibe Ihnen hier  
ihre Adresse. Sie können sich wenn es wird, gleich selbst mit ihr in Verbindung setzen. Ich würde mich sehr freuen 
denn ich finde die Sachen doch sehr gut. Die 4 Karten können Sie behalten […] 

185 Brief Anka Krizmanić, 4 december 1916. Collectie dr. Josip Kovačić, Zagreb. In de brief vertelt ze verder dat deze 
hoeveelheden in de komende weken gehalveerd gaan worden. Duits: Es wird sich langsam alles dahin entwickeln 
dass die ganze Bevölkerung aus solchen Volks- u. Zentralküchen gespeist wird da ja alle Lebensmittel fast schon auf 
Karten gekommen sind und trotz diese Karten nicht gekauft werden können, da es wenig giebt. Für diese Küchen 
werden auch besondere Scheine von der Wohlfahrtspolizei ausgegeben. Auch müssen wir die Hälfte von unseren 
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Kartoffelkarten sowie Fleisch- u. Teigwarenkarte dafür abgeben. Pro Kopf kommt jetzt die Woche 5 Pfund Kartoffel  
und 4 Pfund Kohlrüben (Kransjka repa)

186 Brief 23 februari 1917. Monacensia. Duits: Ja, ich will kommen. Es ist da nur das eine was mich quält, die 
Unkosten. Sie werden lachen, es ist auch schrecklich, aber es ist ja zu verstehen. Das bischen was ich mir mit Mühe 
verdient habe, möchte ich halten, ich spare, ich gönne mir nichts, es ist wie eine Krankheit. Aber die Furcht wieder 
vor nichts zu stehen, ist so groß, das es so ausartet. […]  Es ist mir noch ganz traumhaft, ich soll Sie wiedersehen, 
mit Ihnen u. Dora in München zusammen sein.Wird es denn wirklich werden! Ich kann selbst noch kaum daran 
glauben. […] Wie wird es sein wenn wir uns wiedersehen, ob Sie mich erkennen und ich Sie, ich glaube ich habe 
mich sehr verändert, aber vielleicht bilde ich es mir ein.

188 Hans Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1917), 6. Duits: In München wurden nicht die Trikotschaustellungen 
des Balletts und der Variétés und alles Lüsterne, Alberne und Rohe, was sonst noch auf den Brettern und dem Brettl 
zu Hause ist, wohl aber die öffentlichen Darbietungen der ernsten Tanzkunst verboten, so daß hier die Kunst einer 
tragische Tänzerin wie Gertrud Leistikow verschwinden mußte, diese Kunst, die von allem getragen wird, was uns 
seit dem Kriege groß machte: von Opferbereitschaft, Todeswonne, Erhabenheit, Leidenskraft und 
Weltüberwindendem Siegerwillen […]

191 Hans Brandenburg, 'Die Stadt des Tanzverbots', Rheinisch-Westfälische Zeitung,  9 juni 1917. Duits: auf Gesundheit 
und Kraft des Leibes, […] auf der Fähigkeit, den Körper an eine Idee hinzugeben.

193 Hans Brandenburg, Im Feuer unserer Liebe, Monacensia, manuscript, 87. Duits: danach lud Frau Heyne die 
Gefeierte mit ihren Getreuesten in ihr Heim, wo bereits eine Tafel mit Blumen und Champagner gedeckt war. Die 
stolz schwebende Göttin lag in lächelnder, still-bescheidener Menschlichkeit auf einem Ruhebett. An dessen Ende 
saß Willy in militärärtztlicher Offiziersuniform und behandelte ihren leidenden Fuß halb medizinisch-sachlich, halb 
ehrfürchtig-galant mit Umschlägen, die er im Sektkühler erneuerte.

194 Brief 23 maart 1917. Monacensia. Duits: Nun bin ich wieder hier und kann es noch garnicht fassen. Ich fühle mich 
wie aus allen Fugen gerissen. Jetzt empfinde ich es erst was das für ein Erlebnis war. Alles doppelt häßlich und 
verletzend erscheint mir jetzt alles. Gerade jetzt wie ich schreibe wird davon gesprochen in meinem Beisein, wie sie 
sich nicht wünschen daß ihre Kinder Künstler werden, es gäbe ja schöne Künste, Maler, Bildhauer, Dichter aber 
ganz bewust vermeiden sie es, daß meine Kunst gelobt wird, und ich mir da etwa etwas einbilde. Wie mir dies alles 
jetzt zusetzt, glauben Sie garnicht. Es war ja so schön, so schön, so traumhaft. Es ekelt mich hier alles an dies 
Geschwatz der Verwandten. 3 Tanten kamen gerade jetzt zu Besuch da muß man sich noch unterhalten.[...] Ich  
verstehe mich jetzt nicht mehr daß ich so ruhig von Euch Abschied nehmen konnte, trotz dem es mir im Innere war 
als könnte ich nie mehr nun glücklich werden ohne sie beiden lieben, lieben Menschen. Auch sage ich mir warum 
ich nicht noch mehr den Augenblick genoßen habe, es war ja so unendlich schön und Leib und Seele schien sich zu 
weiten und zu dehnen in Eurer Gegenwart, durch Eure Begeisterung. So ist mir als könnte ich ohne das nicht mehr 
bestehen.

195 Brief 25 maart 1917. Monacensia. Duits: Sicher habe ich mir ja auch wieder Freunde gewonnen die Gräfin 
Vitzthum von Eckstädt, er ist Minister hier, hat sich mir in der Pause vorstellen lassen, sie ist sehr begeistert und 
eine Tochter wird wohl im nächsten Jahr meine Schülerin. Dann traktierte sie uns, meine Schülerinnen und mich, 
mit Schlagsahne u. Vanilleeis. Dann nach dem Auftreten ließ sich die hier sehr bekannte Sängerin von der Hofoper 
Helene Forti u. ihr Mann, Schauspieler am Hoftheater, Iltz, mir vorstellen. Er sagte er hätte alle meine Bilder und 
dein Tanzwerk, er scheint auch deine Werke sonst zu kennen.

196 Brief 2 januari 1916. Monacensia. Duits: aus dem einen kam eine auf Holzgemalte Madonna mit Kind, in der 
steifen primitiven Art der Altrußischen Malerei, aber sehr, sehr fein in den Linien, ein wunderbarer Fund. Und dann 
aus dem anderen kam erst noch eine Madonna auf Leinen, ein ganz altes Bild, ein Kopf von einer Volkommenheit 
der Malerei und einem so unendlich schmerzvollem Ausdruck, einer Ergebenheit! Dora du wirst begeistert sein. Ich 
schaute und schaute und war ganz versunken. Auf der Rückseite entdeckte Werner F.P. Roma 1700. Also ein 
Original von einem Italienischen Meister, Werner schrieb, er hielte es für kolossal wertvoll, auch dieses fand er im 
Osten in einen zerstörten Bauernhaus unter wertlosen Drucken. Wie das in die Einöde gekommen ist! Dann schickte 
er mir einen Teil seiner Kohlezeichnungen ungefähr 20. Dora du würdest staunen und dich freuen. Ganz, ganz 
wunderbare Sachen, ganz kolossal hat er sich noch vervollkomment. Das ist eine Erinnerung aus dem Kriege! Ich 
war so ergriffen davon, wie ich garnicht sagen kann. Ein wunderbares Bild von den Kriege von seinen 
Schrecknissen und doch auch Schönheiten geben die Zeichnungen zusammen, und jedes einzelne Blatt ist ein 
Kunstwerk für sich. […] dann schickte er mir aus St. Quentin wo er geschäftlich einmal hinmußte, ganz 
entzückende: 2 Spitzen u. 2 Taschentücher so echt französischer, süßer Tand.

197 Brief 15 december 1916. Monacensia. Duits: Also denken Sie, mein Mann hat das eiserne Kreuz bekommen und ist 
zum Leutnant befördert worden. Ich kann es selbst noch kaum glauben. Wenn ich aber daran denke, was er alles  
durchgemacht hat, bis er dies erreichte, ohne daß ich etwas davon wußte, im Gegenteil, um mir nicht die Kraft zu 
meinen Unternehmungen zu nehmen, hat er mir kein Wort davon geschrieben, sondern daß er in Ruheanstellung? 
wäre, dann wird mir ganz schwach und die entsetzlichsten Bilder stehen mir vor Augen. Er ist also seit Mitte 
September in den schlimmsten Sommekämpfen, Chilly, Baulnes, Pressoire, Ablaincourt sind die Orte, wo sein 
Regiment eingesetzt war. Er schreibt mir viele Einzelheiten, seine Kompanie hatte ein Grabenstück zu halten und 
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das ganze fürchterliche Feuer auf sich gelenkt und von dem Regimente ab, seine Kompanie hatte 72 Man verlüst, 
allein 45 tot oder verschüttet. Er machte einen entsetzlichen Stürm auf Pressoire mit und dem Regiment gelang es 
den Ort, nachdem er schon einmal verloren ging, wieder zu nehmen. Für all dies was sich ja nicht durch Worte 
schildern laßt, bekam er erst das eiserne Kreuz am 6.12 und am 8. wurde er befördert.[...] Ich habe, wie ich gestern  
die Nachricht bekam, garnicht schlafen können! Ich darf garnicht denken, was hätte geschehen können, und ich war  
so in Ruhe und mit meinen kleinen Sorgen so beschäftigt. Ich bin so glücklich ihm nun so verschiedenes schicken zu 
können, Ächselstücke, Leibriemen, Offizierskoffer u.s.w.

198 Dagboek Hans Brandenburg. Monacensia. Duits: Brief von Gertrud ihr Mann ist Leutn. geworden und hat das 
eiserne Kreuz. 

200 Brief 4 juni 1917. Monacensia. Gertrud vergist zich waarschijnlijk in de naam van de vereniging: het moet zijn 
Frauenkleidung und Frauenkultur.  Duits: Es steht nun ganz fest bei mir, daß ich wenn ich so gegen Mitte 
September zurürckkomme mir ein oder 2 Zimmer zu nehmen. Ich kann es nicht mehr aushalten u. ginge lieber heute 
wie morgen und nur um keinen großen Krach zu veranlassen bleibe ich noch. Ich denke noch bis gegen Mitte Juli,  
vielleicht auch etwas früher, Pause zu machen. Fast alle Schülerinnen wollen durchaus die Stunden weiter nehmen. 
Ist das nicht zu bewundern bei der Hitze. […] Ich bin aber jetzt doch recht müde. Das Stundengeben strengt doch 
viel mehr an wie selbst tanzen […] Mein Mann war garnicht erfreut über mein Aussehen und ich brauche 
volkommenen Ruhe sehr nötig und am besten in der Zeit eine Mastkur. Aber wie das machen? Für die kommende 
Saison habe ich auch verschiedenes in Aussicht. Ein mal ein Auftreten hier, nur Tanzabend mit meinen Schülerinnen 
von dem Verein für Frauenkleidung und Körperkultur, wo ich Mitglied bin.

201 Brief 27 juli 1917. Monacensia. De voorstelling vond op woensdag 11 juli 1917 om half zes plaats. Het programma 
is bewaard gebleven. Erven Leistikow.  Duits: Ich kann jetzt selbst garnicht verstehen wie ich das alles allein 
geschafft habe. Aber erst will ich eins sagen, es war mein größter Erfolg. Fast 1200 M. sind eingekommen. Ich habe 
700 M. der U Boot Spende überwiesen/ leider das ich sie nicht behalten konnte/ aber 200 M. dazu verschiedenes an 
Kostümen nahm ich von den Unkosten. Nun will ich aber noch der [onleesbaar] erzählen. Die Idee, da im 
Naturtheater etwas zu machen, hatte ich schon immer, nun wagte ich es, da ich hier sehr bekannt nun bin. Was ich 
aber an Ängsten aushielt, wie das Wetter werden würde, kann niemand begreifen, der es nicht mitmachte. Alle  
meine Schülerinnen zitterten mit. Ich sage Ihnen die Mädels sind zu lieb. Mit einer Begeisterung hängen sie an ihrer 
“Meisterin” wie sie mich nennen. In strahlende Augen sehe ich nur, wenn sie um mich sind und Blumen bringen sie 
mir immer. Bei einem Haar hätte ich Ihnen lieber Hans geschrieben zu kommen. Sie müssen doch mal meine 
Schülerinnen sehen. Ich sage Ihnen: staunen würden Sie. Ein Bildchen schicke ich mit was ja nicht viel zeigt, aber 
das wohl die G. Leistik. Art erkennen läßt etwas.  

202 Brief 27 juli 1917. Monacensia. Duits: Ich hätte eine ganz fürchterliche Arbeit, erst mal das Künstlerische, das 
ganze Einstudieren, die Kostüme, die Musik, dann aber das Geschäftliche.

203 Kaartje 11 juli 1917. Erven Leistikow. Duits: Liebste, recht innige Grüße von […] großartig verlaufenen 
Adonisfeier. Fast ausverkauft, herrliches Wetter, alles geklappt. Ich bin ja kaput aber nun kommt Ruhe. Wenn du 
doch dabei gewesen wärst. 

205 L. , 'Eine Adonisfeier', Dresdener Anzeiger, 13 juli 1917. TIN, map 4b. Kypris is een andere naam voor de Griekse 
godin Aphrodite, die op Cyprus geboren werd. Duits: Was aber sind den lebendigen Zuschauern von heute die 
Chariten, was sind ihnen Adonis und Kypris? Dieselben Naturvorgänge liegen uns in den Versinnbildlichungen der 
germanischen Sage doch viel näher.

206 Brief aan Dora, ongedateerd [juni-juli 1917], Monacensia. Duits: Das Gefühl wie für mein Essen selbst sorgen zu 
müssen ist mir so neu, denn 3 Jahre habe ich mich jetzt nicht darum gekümmert.

209 Brief 7 november 1917. Monacensia. Duits: Ich habe ein Vermögen in meinen Tanz gesteckt, um meinen Namen zu 
bekommen […] Und nun soll ich, nachdem ich jahrenlang schon auftrete, unter den selben Bedingungen kommen 
wie eine die noch nie in München war u. auch sonst, außer Hamburg nirgends bekannt ist u. mag sie noch so gut 
sein. Ich unterstütze sie ja schon, indem sie mit mir auftritt. Aber davon will ich garnicht sprechen. […] aber so ganz 
ohne Opfer geht es eben nicht u. ich bin trotzdem gern bereit jeder, besonders Laura Österreich, die etwas zu können 
scheint, da Sie sie so schätzen, zu helfen. Ich weiss nicht, was Sie dazu sagen. Aber ich dachte immer Sie redeten 
mir zu, geschäftlicher zu sein.

211 Brief 21 november 1917. Monacensia. Duits: Wo werde ich mal wohnen? Laura Österreich wird wohl bei Ihnen 
sein?

213 Hans Brandenburg, Im Feuer unserer Liebe, Monacensia, manuscript, 92/100 (manuscript is halverwege 
omgenummerd). Duits: Doch nur ein nacheinander war möglich, kein Neben- und Miteinander, kein Trio, und ein 
Duo nur einmal, in “Der Tod und das Mädchen”, wo Gertrud Leistikow als Tod in Laura Osterreich die dunkel-lichte 
Partnerin fand, die schmerzlich blühende, von der Schattenhand geknickte.

214 Ibidem.  Duits:  Diese armen Wesen überrascht ja der weibliche Kalender meist zur Unzeit.
215 Ibidem. Duits: Der Abend fand im Zeichen allgemeinerer Hoffnungen auf ein Kriegsende statt, da die 

Waffenstillstandsverhandlungen mit Rußland begannen, denen die mit Rumänien folgten, und sich auch in England 
Friedensstimmen erhoben.

217 Brief, geen datum [december 1917], Monacensia. Wie ich es schon kommen sah, ich mache mich jetzt die großten 
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Vorwürfe über meine schlechte Stimmung, aber ich konnte nicht dagegen an. Ich muß wohl sehr kaput sein, 
körperlich u. mit den Nerven, denn sonst ist mein Zustand mir selbst unerklärlich. Es war doch alles so schön! Das 
Auftreten, bei den ich, wie sie mir alle sagten, den Sieg davon trug, denn ich selbst, Sie mögen es glauben oder 
nicht, ich bin immer unzufrieden mit mir u. eben deshalb ist es mir ja, wohl als Gegengewicht, so ungeheur wertvoll 
u. das Schönste, was es geben kann, wenn ich begeisterte Worte höre, besonders von Ihnen, [onleesbaar] Sie doch 
das größte Verständnis für mich haben, Sie, Dora u. Teta. Wie können Sie mir sagen ich könnte keine Andere neben 
mir dulden. Sie wissen doch selbst, wie begeistert ich von Grete Wiesenthal bin u. wie ich sie aufsuchte u. erstrebte, 
mit ihr auftreten zu können. Ich bin begeistert von Sacharoff u. der Derp. Es mag sein daß ich eben nicht so 
begeistert von Laura Österreich bin. Ich mag ihre Walzer garnicht, höchstens die Polkas, u. daß ich mich vielleicht, 
ich kann es eben auch nicht bestimmt sagen, ich suche mir noch einen Grund, daß ich es nicht verstehen kann, daß 
Sie so begeistert von ihr sind u. eine [onleesbaar] arbeit für sie loslassen, wie Sie es nie taten vorher in praktischer 
Arbeit. Ich meine Verschaffen von Engagements. Ich sage mir dann aber immer wieder daß es doch wohl  
hauptsächlich Ihre Persönlichkeit, weniger ihr Tanz ist, der Sie zu all dem treibt. Bitte schreiben Sie mir das doch. 
Aber das alles ist nicht der Grund, daß ich in solcher Stimmung war, ich kann es nicht glauben. Es tut mir so 
schrecklich leid u. ich bin so unglücklich daß Sie mich nun so in der Erinnerung haben.[...]  Sie schreiben ja selbst 
im Tanzwerk über die “Machte” die in mir wohnen, nun wundern Sie sich plötzlich wenn diese Ihnen so persönlich 
vor Augen treten, nicht nur in meinen Tänzen auftraten. Ich bin wohl doch ein noch komplizierter Mensch, wie Sie 
schon annahmen. 

218 Ibidem. Duits: Nun schreibe ich weiter, nach dem ich das Mittagessen im Speisewagen genommen habe u. eine 
Flasche Bier getrunken. Eine schöne Graupensuppe, Fischklöße mit Kartoffel, Salat, Rehbraten mit Kraut u. 
Kartoffeln u. Apfelmuß. Ganz schön, nichtwahr? Ich fühle mich sehr wohl. So ist man nun, ob alles wirklich von 
dem Körper abhängt? Ich hatte die ganze letzte Zeit durch das Ziehen im Kopf auch so schlecht die Nächte 
geschlafen, auch am Tag immer die Kopfschmerzen. Heut ist es das 1. mal wieder, daß ich es nur ganz wenig spüre,  
die Sonne scheint so schön. Ganz klar ist es; hier hinter u. auch schon vor Würzburg, liegt nicht die Spur von Schnee 
merkwürdig nichtwar. 

219 Ibidem. Duits:  Also bitte seien Sie u. Dora mir nicht mehr böse über meine Stimmung, ich wäre wohl nicht Gertrud 
Leistikow. […] Vielleicht gibt Ihnen diese Beobachtung ein neues Kapitel zu den Büchlein über diese Tänzerin!

222 Brief 4 februari 1918. Monacensia. Duits: In Holland hatte ich einen riesigen Erfolg. Ich sage Euch Menschen habe 
ich dort gefunden, so begeistert, wie man es kaum ausdenken kann. Ich würde aus dem Hotel geholt u. in das 
Privathaus von den lieben Freunden gebracht, wo ich 2 entzückende Zimmer hatte, sie sorgten für mich, ich dürfte 
keinen Finger rühren, beschenkten mich. Es läßt sich garnicht alles schildern das müßte man mündlich tun. In einer 
ganz eigenen Welt lebte ich. Ich gab verschiedenen Matineen u. tanzte im Privathaus einer der angesehensten 
Familien. Im April gehe ich wieder hin, wenn ich einen Paß bekomme. Da hat sich ein großer Kreis von Freunden 
zusammen getan um das Risiko für eine Tournee durch Holland zu tragen. Ich soll den ganzen Gewinn bekommen 
[…] In Holland habe ich geschlemmt wie im Schlaraffenland ist es da. Leider konnte ich nichts mitbringen. Aber 
eine schönen Mantel, Schuhe, Hut, Wäsche, Strümpfe kaufte ich mir. Ist Laura Österreich noch in München?

229 Dit schreef Brecht aan zijn vriend: 'Die Tänzerin Leistikow hier. Ich schwamm. Ich schrieb die Kritik, die die 
"Neuesten" nicht drukken konnten - weil meine Phantasie mir "einen Streich gespielt habe". Es kamen tanzende 
Baume und Brunnen drin vor. Das geht nicht. Unsere Madis haben zu viel Gliedmassen daher ihre Plumpheit. Einige 
haben graziose Beine, die Leistikow hat gar keine Beine -nur Korper. Einen göttlichen Hintern -ich schrieb ein 
Gedicht an sie, das ich ihr schickte (er kam aber nicht drin vor). Ich verglich sie mit vielen.', Bertolt Brecht, Werke.  
Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Band 28, 49.

230 Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1917), 177. Duits: Aber auf der Bühne befreit sich ihr gehemmtes Wesen in 
zahlreichen Gestalten, in jedem Tanze ist sie eine andere, […] Ja, sie hat Tänze, in denen sie alles erreichte, was ihr  
das Leben versagte: eine restlose Überwindung der Erdenschwere, einen spielenden Jubel, Freiheit und 
Selbstbestimmung. Sie ist eine liebliche, blumenhafte Existenz geworden, ein Jüngling in kurzgeschürztem Rock, 
ein Mädchen in durchsichtigem Gewand, hinter dem der Schleier weht wie ein Frühlingswölkchen.

237 Brief 10 augustus 1918, Monacensia. Duits: Nun bin ich schon über einen Monat hier in Holland. Ich bin mit 
meiner Freundin Edna Thiersch hier, die überall mit mir mitkommt. Was Holland für mich bedeutet wissen Sie, 
lieber Hans Brandenburg, denn Sie sagten wenn ich von Holland spreche verändert sich mein Gesicht. Der Roman, 
die Sie damals schon aus meinen Schilderungen sahen, hat seine Fortsetzung gefunden u. ist tausendfach 
complizierter geworden wie Sie vielleicht als Dichter sich erdenken können. Ihnen alles zu erzählen, ist mir 
unmöglich. Wie das Ende wird ist unabsehbar, vielleicht komt es schnell, vielleicht in Jahren. Ich lebe in einem 
[Taumel?] von Schönheit, was ich sehe u. erlebe geht über mein Vermögen zu schildern. Edna meine Freundin, ist 
zum grossen Teil Zuschauerin, sie schaut u. starrt oft entsetzt [?], was sich ihrem Malerauge bietet mit Entzücken. 
Amsterdam diese Märchenstadt, in der schönsten Gracht blicke ich von meinen Zimmern in die Blätter der Ulmen 
die ihre Zweige tief auf das geheimnisvolle Grün des Wassers neigen. Die Zimmer ausgestattet in der düsteren 
schwülen Pracht des Orients, klein, niedrig aber dadurch besonders bezaubernd, jedes Stück ein Kunstwerk echt u.  
schön, nichts geschmackloses, alles mit einer Sorgfalt zusammengetragen, für mich, alles für mich. Die beiden 
Freunde die mit einer liebe Verehrung u. Begeisterung an mir hängen die wirklich nichts irdisches hat. Jeder Wunsch 
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nur gedacht wird erfüllt. Abends bei [?] verhängtem Licht, mit schweren Zigaretten, starken Thee sitzen wir, die 
herrlichsten Süssigkeiten werden mir gereicht, ich brauche nur danach zu sehen, dann erhebt sich ein Freund u. 
reicht mir mit seinen schönen Händen die Süssigkeit zum Munde. Was soll ich weiter schildern ich kann es nicht.[...] 
Aalsmeer dies schwimmende Märchenland, das Rosenstädchen Hollands, von Wasserkanälen umgeben jedes 
Häuschen. Dort besitzen die Freunde grosse Rosentreibhäuser voll Rosen u. Ländereien. Das Häuschen primitiv u. 
doch voll Luxus. Im Boot im Sonnenschein im Mondschein u. verschwiegenem Nebel fahren wir durch das 
Labyrinth von Kanälen. Auf den grossen begegnen uns Gespenstische mächtige rotbraune Segler, die kleinen führen 
an Blumeninseln vorbei, die kleinsten sind so eng u. von langem Schiff so weit zugewachsen das man sich mit 
einem Staken nur mühsam durchziehen kann.  Könnt Ihr Euch das vorstellen? Es ist ja so unsagbar schön.  An 
breiten Stellen baden wir vom Boot aus.[...]  Jetzt sind Edna u. ich hier in Blaricum [in] einer Künstlerkolonie und 
lassen uns weiter pflegen. […] Die Gegend ist hier wieder ganz anders u. man staunt welch Schatzkästchen Holland 
ist, weite Heide, welliges , bewaldetes Land. Wie wunderbar taucht die Sonne unter u. färbt die Heide blutrot, aber 
schöner, tausendmal schöner ist es in Aalsmeer. Dorthin gehen wir dann wieder zurück. Die Freunde waren hier 
mich zu besuchen u. können es nicht erwarten dass ich zurück kehr. Manchmal denke ich wir sehen uns nicht mehr 
wieder. Warum? Da es ist das Drama. Edna sagt: Gertrud in Holland!!!! 

239 Brief 30 september 1918. Monacensia. Duits: Das Drama von dem Sie schreiben spielt noch weiter u. die 
Ereignisse darin grenzen ans unfassbare. Selbstmord, Mord all diese Worte kommen darin vor, nur Gott sei dank 
nicht bis zur vollkommenen Durchführung. Ich war einige Tage krank vor Aufregung alles geschieht meinentwegen 
u. ich stehe dabei möchte Wunden heilen die ich schlug u. Hoffnungen die ich erwachte fortnehmen u. kann es nicht. 
Ich kann nur andeuten, ob ich Ihnen noch einmal alles erzähle, weiss ich nicht.

240 Hans Brandenburg, Im Feuer unserer Liebe, Monacensia, manuscript, 115/123 (manuscript is halverwege 
omgenummerd) Duits: In Amsterdam lagen zwei befreundete Besitzer einer großen Gärtnerei vor ihr auf den Knien.  
Sie tränkten sie mit Wein und Sekt, sie plünderten ihre Treibhäuser und häuften die Blumen und Früchte aller Zonen 
um sie vom Boden des Zimmers bis hinauf auf die Schräncke. Der Ältere, der bisher nur seinen Freund geliebt hatte, 
bedrohte diesen in doppelter Eifersucht mit dem Revolver, sie wurden Todfeinde, das Geschäft ging darüber in die 
Brüche, und der Jüngere ruhte nicht, bis er die angebetete Tänzerin zur Ehescheidung getrieben und sie geheiratet  
hatte.

241 Ibidem, 115/123.  Duits: denn mit der Genesung begann ihr großer Aufstieg, aber nicht im undankbaren Vaterlande, 
dessen Staub sie für immer von den tänzenden Füßen schütteln sollte, sondern in Holland. Hier feierte sie Triumphe 
über Triumphe.

249 Brief 1 augustus 1919. Monacensia. 29 juni 1919 was Charlotte Brandenburg geboren. Haar geboortekaartje 
bevindt zich in Leistikows archief. TIN, map 6a.  Duits: Mit hoch gespannten Segeln kam ich hierher zurück ich 
glaubte an meine Kraft und die Möglichkeit über allem zu stehen, die ganze Lage zu beherrschen, aber ganz schlaff  
hängen die Segel, ich werde volkommen beherrscht und all was ich mir vornahm kommt nicht zur Ausführung. […] 
nichts wurde, so wie ich wollte oft kommt mir die Gedanke, ganz da hinein versinken, oder der Tod. Wenn doch 
Werner bald käme damit hatte ich auch so bestimmt gerechnet und nun zieht sich der Abtransport wieder noch so 
lange hinaus und nichts hört man davon. Es ist doch eine unglaubliche Gemeinheit. Wie müssen die Armen leiden, 
so jeden Tag darauf zu warten und doch immer umsonst. Wenn nicht die Gedanken wäre, konnte ich so glücklich 
sein und viele werden mich unendlich glücklich preisen so geliebt zu werden von 2 Männern, die so hoch stehen und 
jeder in seiner Art so volkommen ist, und doch so verschieden von einander, aber doch, so wie es im Augenblick 
steht, kann ich nicht glücklich sein. Glücklich preis ich Dich, Dora, mit Deinem Mann und Deinem Kindchen das 
neue unlösbare Glied zwischen 2 Menschen.

253 Brief 26 oktober 1919,  Monacensia. Duits: Wie es sonst innerlich in mir aussieht werdet Ihr beide fragen. Ich liebe 
zwei Männer, das ist die Antwort […] Ich habe so viel durchgemacht die letzte Zeit, ich verstehe beinah nicht, daß 
ich noch lebe, daß eigentlich alles weitergeht u.ich selbst handele, als wenn nichts geschehen wäre. Ich kann es nicht  
fassen. Wenn ich mit Piet zusammen bin, bin ich völlig ruhig. Viele Menschen kenne ich dort, alle sind so fein, so 
frei, sie verstehen mich vollkommen, seltsame Familien aus der ersten Kreisen in Amsterdam. Leute aus den selben 
Kreisen hier in Deutschland würden mich wohl beschimpfen. Ich kann nicht anders ich muss es kommen lassen wie 
es kommt. Eines wünsche ich daß mein Mann kommt bevor ich wieder nach Holland muss.

254 Brief 29 mei 1920, vanuit Berlijn, Monacensia. Duits: Nur dieses heute, es ist nun bestimmt, nach langen Kämpfen, 
die so furchtbar waren, daß es sich nicht beschreiben lässt. Werner und ich lassen uns scheiden, ich gehe nach 
Holland zu Piet Jongman, den ich über alles liebe.

266 Brief  25 oktober 1920. Monacensia. Duits: Ich habe mir nun in Holland einen Namen geschaffen u. ich hoffe noch 
manches davon auch noch für das weitere Ausland. Ich kann das nicht einfach im Stich lassen und schon wieder 
etwas Neuers beginnen, wo ich schon so oft den Ort wechselte wo ich anfing Würzel zu fassen, wie in München, 
dann Dresden. Und dann kommt noch eins, ich werde mich sobald es geht wieder verheiraten.

267 Willi Wolfradt, Freie Deutsche Bühne, oktober 1919, 215. Geciteerd in: Amelie Soyka, Tanzen und tanzen und  
nichts als tanzen, 7. Duits: Außer Zeitschriften und Verlagsunternehmungen mehrt sich nichts so erschreckend wie 
die Zahl der Tänzerinnen.

270 Brief  30 november 1920. Monacensia.  Duits: Es wäre sehr, sehr bitter für mich wenn die alten hineinkämen
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271 Brief 12 december 1920. Monacensia. Inderdaad staan in de beide vorige drukken van Brandenburgs boek 
verhoudingsgewijs weinig foto's van Leistikow, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de tekeningen van 
Leistikows dansen door Dora Brandenburg-Polster. Duits: Ich möchte ja sagen, von anderen kommen sicher auch 
verschiedene neue, soll ich da nachstehen […]  denn von mir sind ja so wenig Fotos drin.

277 B. , 'Gastspiel der Tanzkünstlerin Gertrud Leistikow', Westpreussisches Volksblatt, 8 oktober 1913. TIN, map 4a. 
Duits: Ob ich als “anständige Frau” hingehen durfte? Ohne zimperlich zu sein: als Mädchen hätte ich es jedenfalls 
nicht getan! Die Erfahrung bestätigt das. Es fielen in meiner Umgebung sehr unschöne “Witze” -aus Mädchenmund. 
Was mögen die Herren sich erzählt haben! Hätte die Tänzerin doch einige Tänze weggelassen, man hätte an ihrer 
“Kunst” sich wirklich erfreuen können. Wie sie als “Frau” das Scherzo von Schubert verdolmetschte oder im Reiz 
farbenfreudiger Beleuchtung den “Schmetterling” von Grieg, war wirklich ein Genuß. Und gar der “Walzer” von  
Chopin! Wie wenn die Noten lebendig geworden wären! Das ist auch nicht annähernd anschaulich zu beschreiben.
[...] Man kann auch eine Tänzerin sich einmal ansehen. Aber andermal müßte mir zuerst die Bürgschaft gegeben 
werden, daß ich meine Tochter auch mitbringen dürfte.

280 Hans Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1921), 167. De cursivering is van mij. Zie over naakt of gekleed dansen 
ook: Staf Vos, Dans in België, 34. Duits: Auf Zeichnungen sieht man die Künstlerin nackt dargestellt, ohne dass die 
Bewegung durch das Fehlen des Kostüms und der Maske ihren dionysisch-tragischen Ausdruck verlöre.[...] Ich bin 
mir klar darüber, dass ich mich mit meinem Wunsche nicht auf das öfter als schön vorgeheuchelte Gebiet einer 
neutralen Geschlechtlosigkeit begebe. Aber keine Frau ist vor Begehrlichkeiten geschützt, und vielleicht am 
wenigsten, je mehr sie sich in Hüllen versteckt.

281 Brief 11 maart 1917, Monacensia. Duits: Dann noch eins, ich glaube, Sie werden anderer Meinung sein in der 
jetzigen Zeit ist es nicht gut meine Aktphoto's aus Ascona zu veröffentlichen, man müßte wenigstens den Namen 
fortlassen. Was werden Sie sagen! Wir sprechen noch darüber nicht wahr.

282 Brief 13 mei 1917, Monacensia. Duits: Wegen etwas sehr wichtigem möchte ich noch schreiben. Ich möchte Sie 
nun doch dringlichst bitten doch das meine Aktbild aus Ascona von den wir schon in München sprachen, aus dem 
Tanzwerk auszuscheiden. Es sind doch so wichtige Gründe, die da mitsprechen. Mein Mann und ich sprachen sehr 
lang und ernst darüber. Ich bitte Sie also recht dringend und nicht wahr Sie sind mir nicht böse und schreiben mir 
daß Sie es auch tun werden. Es liegt mir nun wirklich sehr am Herzen.

283 Brief 4 juni 1917, Monacensia. Duits: Noch eines wollte ich Ihnen, lieber Hans, schreiben. Sie schrieben mir noch 
nichts auf meine Bitte, doch das Aktbild aus Ascona aus dem Tanzwerk herauszulassen. So bitte ich nochmals darum 
und bitte Sie mir zu schreiben daß es geschehen wird. Ich kann vorher garnicht ruhig werden. Es muß wirklich sein. 
Es sprechen zu wichtige Gründe dafür. Also bitte tun Sie es und schreiben Sie mir.

288 Fred. Hildenbrandt, 'Woran erkennt man sie?', Musik und Theater-Schallkiste, december 1928, 2, geciteerd in: 
Amelie Soyka (ed.), Tanzen und tanzen und nichts als tanzen. 9-10. Duits: Es gab im Beginn des neuen Tanzes eine 
Zeit, in welcher ich der sicheren Meinung war, eine Tänzerin müsste, erstens, zweitens, drittens, bevor überhaupt der  
Tanz begänne, schön sein, […] Wie irrig und altertümlichwar diese Meinung! Siehe, es macht nichts mehr aus. Sie 
braucht nicht mehr schön zu sein, sie kann einherwehen, und man vergisst das Gesicht. Sie kann dahinfegen, und der 
Ausdruck ihres Körpers kann so faszinierend sein, dass alles andere zurücktritt […] 

343 Brief 15 maart 1921, Monacensia. Duits: Mir selbst scheint das alles so unglaublich etwas, warum ich früher so 
gekämpft u. gerungen habe, wo ich den Kampf aufgab u. auch kein Interesse dafür mehr hatte, das soll nun plötzlich 
werden, ohne dass ich einen Finger dazu rühre!

344 Brief 14 februari 1921, Monacensia. Duits: Ich habe grosse Pläne […] Ich will nach Indien, ich bin engagiert eine 
Anzahl Abende sind garantiert, andere werden belegt. Es wird wenigstens eine Tournee für ein Jahr sein. Aber es  
gehört viel Geld zur Reise u. das wird nie im Voraus gezahlt. Piet kommt mit, er lässt seine Gärtnerei solang 
verwalten. Ich brauch aber erstmal in baar so 5000 Gulden.

345 Brief 25 oktober 1921, Monacensia.  Duits: nicht den Erfolg wie du möchtest und den Du mir giebst und den ich 
auch in vollen Umfang in Holland habe.

346 Deutsche Tagesblatt, Berlin,17 oktober 1921. Duits: Es war, als hätten die lange Jahre in Holland sie schwer –  (so, 
wie man sich gemeinsam den Holländer denkt), müde, eintöniger in Eindruck gemacht. 

347 E.M. , 'Tanzabende', BZ am Mittag, Berlin,1 november 1921. Duits: Und gar keine Heiterkeit!
350 Brief 15 maart 1921. Monacensia. Duits: Wie wird es damit werden! Du häst sehr viel vor und es freut mich so, 

dass es so strömt.
355 Brief 16 januari 1922. Monacensia.  Duits: Piet und ich machen alles allein u. was das heisst auf dem Lande, wo 

man weite Gänge für Besorgungen hat, keine Wasserleitung, eisige Kalte, dazu mein Beruf, meine Auftreten. [...]  
Für uns ist es ein Paradies, die Gärtnerei, die Tiere, das Haus, mit all den Schwierigkeiten machen wir es gern, mit 
grösster Freude, es erscheint uns leicht u. jeder der hier war […]  ein paar Tage, fand es herrlich hier, […]  half mit  
u. beneidete uns.... 

356 Ibidem. Duits:  freut sich nicht, noch nicht einmal durch die Treibhäuser ist er gegangen wo die Rosen die grünen 
Blättchen schon herausstecken u. draussen friert es, ein Wunder war es mir, ihm ist es gleichgültig, alles ist ihm 
gleichgültig. durch Amsterdam die schönen alten Teile führten wir ihn, mit der Nase muss man ihn darauf stossen 
und noch hat er keinen Ausruf der Begeisterung. Ich glaube hier in Aalsmeer ist ihm alles schrecklich, scheusslich, 
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unbequem, er äussert sich nicht, wenn er sein missfallen ausspräche, wäre es mir eine Erlösung, aber auch das tut er 
nicht. 

359 Brief 19 november 1922. Monacensia. Duits: Ich glaube wir bekommen auch ein Mädelchen, ich würde mich 
jedenfalls sehr freuen und Piet auch. Manchmal glaube ich gar nicht, dass es wirklich so mit mir steht, denn ich 
fühle mich so wohl es ist doch, nach meine Rechnung der 5. Monat schon. Ich bin wohl im ganzen stärker geworden 
aber nicht an der einen Stelle wo das Kind Liegen soll. Jetzt am 31. Okt. habe ich auch noch einen Tanzabend in 
dem Stadttheater gegeben und fühlte mich so wohl dabei u. habe so gut getanzt u. wieder so glänzende Kritiken 
bekommen. Es war mir dies besonders wichtig nachdem Edith von Schrenck so viel Erfolg hatte. Keuls 
Handelsblad, der immer am aller besten über mich schreibt, schrieb dass mein Tanz ihm doch viel lieber wäre 
wärmer u.s.w. wie der von E.v. Schrenck. Auch der Telegraf schrieb sehr, sehr gut. Ich hatte eigentlich gar nicht die  
Absicht noch aufzutreten da ich es nicht für gut hielt. aber die Anfrage kam ganz plötzlich. Die Nationale Opera 
streichte u. 8 Tage vor dem Abend frug man mich ob ich den Abend haben wollte. […]  Nur an de Kostümen die mir 
so eng waren merkte ich etwas dass nicht wie sonst war. […]  In den nächsten Tagen will ich zum Artzt gehen. Ich 
hoffe ja bis zuletzt Stunden geben zu können, denn hier, mit Piets Betrieb geht es sehr, sehr schlecht.[...] Piet hat 
neulich im grosseren Bekannten Kreis einen Vortrag gehalten ü. Kunst im Verband zur Philosophie. Er schreibt 
weiter viel. Und daneben macht er so viele großartige praktische Dinge hier in unserem Haus dass Ihr staunen 
wirdet.   

360 Ibidem. Duits: So kann u. muss ich Euch noch eine sehr, sehr traurige Nachricht dazufügen, ich bin ganz 
unglücklich dadurch, mein ganzes Denken und Handeln für den Augenblick und für die weitere Zukunft muss ich 
mit einen Schlage verändern.

361 Ibidem. Duits: Es war eine sehr bittere Enttäuschung. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf u. nun ich so enttäuscht 
wurde, wünsche ich es mehr denn jeh.

366 Brief 16 april 1923 aan Henrik Scholte. Letterkundig Museum. Archief H. Scholte, 9643. Duits: Ich hörte gestern 
von dem Plan eines Tanzspiels Pom Nijhoff für d. 8. Mei Stadsschouwburg. Es ist ein Experiment u. die Zeit sehr 
kurz, ich kenne das Buch auch noch nicht. Wenn es mir nicht gar so fern liegt will ich es gern versuchen.

384 Brief Walter Spies 30 april 1924. Universiteit Leiden, Bijzondere collecties. Spies 8. Duits: [...] sind die einzigen 
netten Europäer hier- und die einzigen, die etwas meine Bilder verstehen.

386 Brief Walter Spies, 24 augustus 1924, Universiteit Leiden, Bijzondere collecties. Spies 8. Duits: Übrigens gestern 
im Kraton traf ich wieder Gertrud Leistikow, sie ist noch mal nach Jogja gekommen, um wieder Srimpitänze zu 
sehen! Ich sprach sie danach – sie sagte – das wäre das grösste Erlebnis ihrer ganzen Lebens bleiben – denn es gäbe  
nirgends auf der Welt in der Kunst geschweige denn im Tanz – so eine Durchgeistigkeit, so eine Zartheit, Feinheit, 
Vollendheit und soviel Expression. Es giebt auch nirgends auf der Welt so viel Ruhe –  von Menschen gezeugt – es 
ist wirklich, wie ein Vogel singt, oder eine Blume wächst, – oder wie ein Schatten fällt –  das gerauschlose, 
unantastbare –  körperlose einer Schatten ist darin!

391 Brief aan Henrik Scholte 28 december 1924.  Letterkundig Museum, Den Haag, archief Scholte 9643. Duits: Ich 
glaube fest, dass mich, was meinen Tanz betrifft, die Reise nicht beeinflusst hat. Ich finde es entsetzlich dass jeder 
beinah das erwartet. Sie wollen alle indische Tänze von mir sehen, anstatt sich zu freuen, dass ich mich nicht 
beeinflussen lasse. Man wird an meinem nächsten Tanzabend sehr enttäuscht sein, wohl tanze ich 3 Tänze mit den 
indischen Instrumenten, vielleicht ist das falsch, aber ich finde sie schön, warum soll ich sie da nicht benutzen. Aber 
ich tanze keine indischen Tänze, das würde ich verabscheuenswürdig finden. Ich sah die Tänze in Indien und finde  
sie wunderschön für das Volk, nicht für uns. Wohl inspirierte mich ihr Leben und Treiben, die Grösse und Ruhe und 
ich hoffe, dass ich das in den 3 Tänze geben kann.

393 Brief Walter Spies, 24 augustus 1924, Universiteit Leiden, Bijzondere collecties. Spies 8. Duits: javanischen Tanz 
nachäffeln zu wollen – (dass selbstverständlich wird ihr niemals gelingen).

394 Brief Walter Spies aan Daisy Spies geb. Pawlova. Zonder datum. Bijzondere collecties Universiteit Leiden, Spies 8. 
Duits: Nur Kostümausstellung und Schweissgestank […] und ohne Seele. Warum soll man schliesslich nicht auch 
hässliche Tänze tanzen – Versuch mal […] 

410 Brief aan Hans Brandenburg, 12 februari 1928, Monacensia. Duits: ich tue es für mein Bübchen, ich denke an seine 
Zukunft dabei. Stunden gebe ich, immerzu Stunden. In Utrecht einen abend, Amsterdam 1 1/2 Tage u. Rotterdam 2 
Tage von morgens bis spät abends. Immerzu während ich es tue, tue ich es […]  gern u. mit Begeisterung, ich kann 
dann nicht anders u. so kommt es wohl auch dass ich immer so viele Schüler habe. Aber wenn ich hier von meinem 
Bübchen weg muss auf  1 1/2 Tage u. auch auf 2 Tage dann bäumt sich alles in mir auf u. bitter steigt es auf. Auch 
gesundheitlich fühle ich mich oft nicht so frisch u. doch tue ich es. 

425 Brief 12 februari 1928, Monacensia. Duits: Ich war die letzte des Cyclus, und Ihr werdet vielleicht lachen aber ich 
"siegte". Nicht weil ich hier so beliebt bin, im Gegenteil, weil ich hier so bekannt bin, wollte man gerade was 
anderes sehen, um mich etwas runterdrücken zu können, so musste ich meine ganze Kraft geben, ich wusste auch 
worauf es ankam u. hatte, ich wunderte mich beinah selbst über mich, immer noch den alten Ehrgeiz. 

426 Brief 18 mei 1929. Monacensia. Duits: Mir ist aber seit diesen Angsten die Lust und der Drang zu tanzen 
vergangen. Dazu kommt zeitliche Überlegung, dass ich mir sage, jede Tänzerin hat ihre Zeit und darf ihre 
Höhepunkt nicht übergehen und abwärts gehen. So mache ich ein Ende und sie wollen mir hier eine Huldiging 
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bereiten. 
437 Brief aan Scholte, 4 februari 1944. Letterkundig Museum, Den Haag, archief Henrik Scholte, 9643. Duits: Es lag 

mir nie, mich mit Recensenten in Verbindung  zu stellen nicht vor meinen Abenden und nicht nachdem sie mir eine 
gute oder schlechte Kritik geschrieben haben.

439 Brief aan Scholte, 6 november 1922. Letterkundig Museum, Den Haag, archief Henrik Scholte, 9643. Duits: […] 
ich meine, Tanz darf eigentlich weder der Theater- noch der Musikrezensent besprechen, sondern der Tanzrezensent,  
aber da giebt es noch wenige.

440 Brief van Scholte, 16 januari 1923. TIN, map 6a. Duits: Ich suche nicht mal mit Ihnen in Berührung zu kommen. 
Sie oder ich werde mal aufhören zu antworten, und doch ist es mir als hätte ich Ihnen etwas zu sagen. Das ist der 
reine Egoïsmus. Sie sagen mìr etwas -und nicht nur etwas, sondern ein ganzes Leben in ihrem Tanze- und ich 
stammle etwas zurück, weil ich sein möchte was Sie sind, mir scheint wohl: fast genau dasselbe. 

441 Brief aan Scholte, 1 november 1923. Letterkundig Museum, Den Haag, archief Henrik Scholte, 9643. Duits: Eine 
sehr grosse Freude haben Sie mir damit gemacht. Vielleicht kann ich die Gedichte in ihrer grössten, tiefsten Feinheit 
noch nicht so anfühlen, weil ich eben keine Holländerin bin, aber ich glaube doch schon so weit zu sein, dass ich 
den Geist der einzelnen Gedichte verstehe und sie so sehr schön finden kann.

449 Hans W. Fischer, Das Tanzbuch, 51.  Duits: Unerhört ist die vibrierende Bewegtheit, der ganze Umriß schwimmt in 
der "Goldene Maske" […]; hier sickert ein fahler Goldglanz aus der Finsternis, die goldne Maske steht in der 
Schwärze wie ein böses Mondgesicht, von dem Licht rieselt und tropft.

454 Brief 16 september 1929. Monacensia. Het adres waar de lessen in Utrecht werden gegeven heb ik niet kunnen 
vinden. Duits: Ich habe dann mit einer sehr guten Tänzerin Darja Collin, eine Schule gegründet. Darja Collin hatte 
erst bei einer Holländerin Stunde, war dann einige Jahre bei mir dann noch bei Wigman u. Trümpi. Technisch kann 
sie sehr viel u. ist dadurch eine sehr gute Hilfe. Sie ist dann auch noch 1 Jahr bei dem bekannten Ballettmeister in 
Paris gewesen. Ich gebe nun in all den Städten gemeinsam mit ihr Stunde, in Amsterdam, Rotterd. u. Haag, Utrecht, 
in Haag ist die Hauptschule wo jeden Tag Stunde ist, […] 15 Berufsschüler sind in den Haag, das ist hier für 
Holland viel. 150 Schüler so etwas, im Ganzen haben wir. […] Ich habe die Unruhe satt u. will auch mal endlich 
ausruhen.

459 Brief [14?] januari 1931. Monacensia. Duits: Ich wollte die Schule direkt auflösen, aber leider kann ich das erst am 
Ende des Schuljahres.

460 Brief 2 maart 1931. Monacensia. Duits: Das blonde holländische Gretchen hat sich sehr unangenehm entpuppt u. 
kann ich unmöglich mehr mit ihr zusammenarbeiten.

461 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 1 juni 1931, gekopieerd door Igor Jongman. Erven Leistikow. Leistikows protest heb 
ik niet in een krant teruggevonden. Duits: In vielen stimme ich Dir volkommen bei: ich weiss dass ich ganz und gar 
Solotänzerin “bin”. Aber ich glaube doch, dass der Ausgangspunkt woraus eine Gruppe entstehen muss, bei mir 
richtiger ist, wie bei Darja C. Ich sage: es muss von innen kommen, sie sagt von aussen. Ich sage, eine Gruppe muss 
fascinieren, sie sagt, sie muss für das Auge gefallig sein. Ach, es lässt sich so viel sagen, dass die äussere Form bei 
ihr besser ist, gebe ich zu, es ist dies aber auch nicht meine Arbeit. [...] Zum ersten Mal in meiner so langen 
Tänzerlaufbahn habe ich gegen die Kritik protestiert, gegen die Art u. Weise, wie es geschah. Ich habe protestiert  
gegen den Vorwurf: ich hätte aus Feindseligkeit meinen Teil ausgedehnt u.s.w. Ich sehe darin eine Absicht, Intrige 
von D.C. , die ihren 'Freund' Buning gegen mich aufhetzt. Mag daraus werden was will, ich konnte nicht anders.

472 Brief van Hans Brandenburg, 6 maart 1931. Erven Leistikow. Duits: Du sagst selbst, daß Rotterdam nicht bezahlen 
wird; darauf aber käme es ja geade an, ich bin durchaus dazu gezwungen, ich bin es an mir schuldig, daß ich mich 
heut in Tanz- und Theaterfragen nicht mehr billig verkaufe.

473 Brief aan Jeanne Boekhoudt, door Igor gekopieerd, 22 juli 1931. Erven Leistikow. Duits: Sie ist noch in der 
rührenden Ansicht dass das Ballet überlebt ist.

477 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 25 december 1931. Erven Leistikow. Duits: Ich war 
schon zeitig nach R.d. Gefahren, da ich noch für “meine Weihnachten” Einkäufe machen musste. Ich war todmüde 
davon zu C.H. Gekommen gegen ½ 5, es war glücklich niemand da u. ich konnte eine kurze Zeit in ihrem Zimmer 
allein ausruhen. Dann bereiteten wir alles vor, schmückten das Zimmer mit Grün und Lichter. Viel zu “essen” war 
da, viel zu viel. Um ½ 8 kamen sie erst alle. Es kam auch eine Torte von Mevr. Pijl mit der springenden Figur vom 
Prospekt aus Schokolade darauf, was natürlich grosses Jubeln hervorbrachte. Ein Gramofon war da, […] ein 
Gläschen Punsch, ich erzählte von meiner “Indienfahrt” u. den 60 Auftreten dort, das war sehr nett u. alles stand 
wieder vor mir. Ich musste aber mit dem Zug 10 Uhr weg, schade, dass es nicht früher anfing!

478 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 25 december 1931. Duits: Du siehst, auch in den 
Ferien keine Ruhe! […] “grün” wird es […] Du schreibst, dass es meine Farbe ist.

480 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 15 februari 1932. Erven Leistikow. Duits: Aber auch 
sehr, sehr glücklich hast Du mich vergangenen Donnerstag mit der Zeitung “Vaderland” gemacht. Oben im Zimmer 
lass ich es. Es mag sehr kindlich sein, dass trotz den unzähligen Kritiken die ich bekam ich sie doch immer lese u. 
mich unbändig über schöne freuen kann. Über schöne Worte, mir ist es dann als könnte ich sie trinken, u. als wenn 
sie  mich dann stärken für weiteres. So haben die Worte von Buning mich auch so erfreut. Die im Vaderland sind mir 
darum so wertvoll, weil es in “den Haag” ist.
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481 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 17 april 1932. Erven Leistikow. Duits: Ja die Kritiken! 
Ich finde es selbst lächerlich, dass sie mich aufregen, aber es ist nun einmal so. So glücklich, wie mich wirklich 
schöne machen, so ärgere ich mich über unverstandene, das war ganz im Anfang wie ich tanzte (vor 20 Jahren,  
denke Dir, 20 Jahre tanze ich!) u. es ist so geblieben. Ich war überglücklich den Abend in A'dam, ich fühle so ganz,  
wie die Menschen, u. es waren beinah 600 Menschen da, mit mir mitgingen. Hinterher war ich mit den Freunden 
zusammen, Architecten, Malern u.s.w. Alle jubelten mir zu, ja ich weiss es Jeanne, ich weiss es, u. bin glücklich! 
Die Erfüllung! Jeanne, ich weiss nicht ob Du recht hast, jeder Künstler kann immer noch höher, da ist doch nie ein 
Ende gesetzt, durch dies oder jenes. Ich weiss es nicht, aber vielleicht ist mir ein Ende gesteckt durch mein Kind, 
vielleicht auch nicht, wer sagt es, aber allein sein, Stille, völlige Stille, ich habe sie kaum, da ist immer plötzlich ein 
Kindergesicht, ein Kinderlachen. Vielleicht bereichert es, vielleicht stört es, ich weiss es nicht. Ich weiss ich bin 
glücklich durch das Kind, aber mein Tanz? […] Die Stadsschouwburg gehört nun wieder mir, das wollte ich 
erreichen, ich zitterte darum u. habe es erreicht.

482 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 9 mei 1932. Erven Leistikow. Duits: Ganz u. voll mit 
aller Kraft u. Grösse kann man nur eins sein, Tänzerin oder Mutter. Es giebt Berufe der Frau, wo Mutter sein dabei 
kann, aber Tänzerin, die den ganzen Körper fragt bis ins ausserste. Reisen, ausserhalb sein, so viel, das reisst eine 
wirkliche Mutter in Stücke innerlich, verfolgt sie bei allem. Bei mir kamen da 3 Dinge zusammen, Tänzerin, als 
erstes, dann Lehrerin der Gelderwerb u. Mutter, ich möchte sagen, dass ich es lange mit übermenschlicher Kraft  
erreicht hatte Jahre durch alles voll zu sein, bis ich es nicht mehr konnte u. da war der Abschiedsabend. Wenn das 
eine von mir genommen wäre, Lehrerin, Gelderwerb, der Gedanke für die Zukunft des Kindes, dann weiss ich, wäre  
ich länger Mutter u. Tänzerin geblieben, das wäre gegangen, aber ich kann eben nicht alles voll sein u. kann es auch 
nicht alles halb tun.

484 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 20 maart 1933. Erven Leistikow. Duits: Ich habe für 
alle Schüler Interesse, auch wenn sie nicht sehr begabt sind, u. wer ist sehr begabt??

485 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 3 april 1933. Erven Leistikow. Duits: Es war wirklich 
wie eine Besinnung auf etwas anderes. Streng von Form, durchgehalten, von Ausdruck, sehr fein von Sphehr!

494 Hans Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1921), 19. Duits: der Norm- und Richtung-gebende, Wertende, 
Ordnende, u. Überblickende, Ziel- und Begriffsetzende.

497 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 17 april 1932. Erven Leistikow. Duits: Corry Hartong 
frug mich, ob wir es tun wollten, sie sagte: “da bekommt man wenigstens gute Kritiken.” Ja, sie die anfängt um 
Namen zu bekommen, muss darnach sehen, u. es darum tun, aber ich! Ich habe einen Schranck voll glänzende 
Kritiken, habe Namen u. habe keine Lust Geld zu verlieren in den Haag.

500 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 28 maart 1932. Erven Leistikow. Duits: ja, ich habe 
Ruhe nötig u. dabei waren gestern hier 6 Menschen zu Besuch u. ein Kind. Logiert haben 3 u. 1 Kind!! das nennt 
man Ferien!!

501 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 1 mei 1932. Erven Leistikow. Duits: Vielleicht bin ich 
ein wenig zerstreut, denn ich hatte wieder 10 Menschen zu Besuch u. nun sitzen noch Else Berg u. Mummi Schwarz 
am Tisch während ich schreibe u. reden, ich soll schnell machen.

502 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 9 mei 1932. Erven Leistikow. Duits: Sonntag waren 
wieder 7 Gäste hier. Herr u. Frau Berg-Schwarz blieben dann schlafen. Ich schrieb Dir davon. Das ist immer sehr  
nett, wenn die da sind. Im Pfingsten kommen sie auch.

503 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 19 september 1932. Erven Leistikow. Duits: Gestern 
hatte ich hier mit Igy u. meinem Mann u. mir, 17 Menschen zum Essen. 12 Berufsschüler aus Rotterdam, darunter 
auch Riet u. dann noch Herr u. Frau Berg-Schwarz. 9 Menschen als Logés von Sonnabend zu Sonntag 7 
Berufsschüler u. Berg-Schwarz. Es war aber sehr, sehr nett.

521 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 22 december 1932. Erven Leistikow. Duits: Ich 
glaube, ich schleppe die Grippe schon lang mit mir herum. Nur die Spannung für das Examen hat mich aufrecht 
gehalten. Das Examen mit all seinem Ärger u.s.w. […] Montag um 9 fing es an u. ging mit 1 Stunde Pause durch bis 
7 Uhr. 

524 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, februari 1933. Erven Leistikow. Duits: Ich selbst gehe 
nun sehr mit dem Plan um, das Stunden geben auf zu geben, es sind so entsetzlich viel Gründe da die ich nicht alle 
aufzählen kann. Aber du kannst dir denken, wie mich das beschäftigt, wie es pekuniär weiter wird, weiss ich nicht,  
aber ich für mich habe darin das Gefühl pekuniär das Äusserste getan zu haben was ich konnte, ja sogar zuviel,  
wodurch ich eher zu Ende ging, wie ohne dies.

525 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 24 april 1933. Erven Leistikow. Duits: Wir können 
nicht zu ihm 6 Wochen, am Fenster stehen wir ½ Stunde u. versuchen zu sprechen, er versteht uns nicht, wir ihn 
nicht, es ist eine Qual. Ich werde am Freitag tanzen, ich habe das Gefühl, dass es ihm dadurch besser gehen wird. Du 
kannst Dir denken, was Igor leidet unter der Trennung und dabei krank. Ich habe angeboten für Corrie Hartong noch 
Freitag Abend u. Sonnabend Vormittag Stunden zu vertreten, denn ich kann ja doch nicht bei ihm sein, u. dann 
brauche ich nicht zu denken, denken, ich weiss nur nicht ob ich es körperlich aushalte, ich fühle mich so schwach.

526 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 3 mei 1933. Erven Leistikow. Duits: Ja, J. , Du weisst 
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nicht, was wir durchgemacht haben. Das Schlimmste war zu fürchten u. das süsse Kerlchen da im Krankenhaus u. 
wir dürften nicht zu ihm. Ich kann nicht mehr darüber schreiben. Ja, es geht ihm besser […] Er ist immer noch sehr 
krank u. wir hoffen nur dass nicht noch etwas dazu kommt, eine entsetzliche Krankheit ist das, aber heute hob er 
sich das erste Mal auf seine Kniee, er zitterte am ganzen Körper vor Anstrengung u. ich stand hinter dem Fenster u.  
konnte ihn nicht stützen u. so atme ich wieder.

529 Brief van Gertruds moeder, 17 juni 1933. Erven Leistikow. Met dank aan Mevrouw R. van Strien-Naujoks voor het 
translittereren van deze haast onleesbare brieven. Duits: Heute kam Dein standhafter lieber Eilbrief. Mein liebes 
Herz, vielen Dank, ich trage Deine Briefe immer mit mir herum, um ein Stückchen von Dir in der Nähe zu haben 
und sie immer wieder zu lesen. […] Gott Lob, daß du einen guten Pflegeengel bei Dir hast.[...] Und mache Dir nur 
keine Sorgen, die ja gar nichts helfen. Denke im frohen Mut an die Zukunft und alle Lieben, Du bist ja so reich 
gesegnet und hast viele Freunde wie selten ein Mensch. 

533 Brief van Gertruds moeder, 8 juli 1933. Erven Leistikow. Duits: Ich denke es ist von Gott ein Fingerzeig, daß du 
das Tanzen selbst aufgeben sollst, anders kann ich es nicht erklären! [...] Der Ruhm lockte und Du opfertäte? Dich.

534 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door Igor Jongman, 27 augustus 1933. Erven Leistikow. Duits: In Rotterd. 
bin ich zur Besprechung schon gewesen. Da hat meine Mitarbeiterin meine Abwesentheit benutzt!! u. ich weiss noch 
nicht wie es wird! 

539 Brief Lia Kudlic, 10 april 1933. Erven Leistikow.  Duits: Ich habe 'Ina Raffay' gelesen und darüber nachgedacht,  
warum Sie es so gut fanden und auch darüber, dass Sie, als Sie über das Buch zu sprechen begannen, Rilke 
erwähnten.

544 Brief Lia Kudlic, 10 april 1933. Erven Leistikow. Duits: Warum das Buch Eindruck auf Sie gemacht hat? Ich 
dachte es mir so: in einzelnen Worten: sich freimachen vom Ballett, eigene Tanzbewegung, eigene Kostüme, 
München, Tanz mit Maske, Paris, das Kind, wenn man dies alles miteinander verbindet, ergibt es Linien, die in Ihr 
Leben passen. Wahrscheinlich hat Sie unbewußt diese Gleichheit frappiert u. überrascht und ehe Sie sich von dieser 
Überraschung erholen konnten, war das Buch aus u. als Sie mir davon erzählten lag darin noch ein sich letztes 
Verwundern, als wollten Sie sagen: Ja, wie kommt denn das eigentlich?

546 Brief Lia Kudlic, 21 oktober 1933. Erven Leistikow. Duits: Liebe, liebe Gertrud! Dass Du Dich endlich 
ausgesprochen hast! Ich bin ja so froh und dankbar dafür. Klage und jammere so viel wie Du willst, bloß nicht 
schweigen, nicht das alles mit sich herumtragen und stumm bleiben. […] vielleicht ist es übertrieben von mir, aber, 
Liebe ich hörte Dich klagen, schmerzlich klagen und ich hatte das Gefühl, dass Du so schrecklich allein bist. Liebe 
Gertrud, ich ertrug es nicht länger, ich hatte das Gefühl dass Du so viel Schmerz in dich hattest, dass es Dir 
unmöglich war etwas darüber zu sagen und Du schlepptest Dich mühselig fort die ganze Last allein tragend.[...] 
betrübe Dich nicht zu sehr über Deinen jetzigen Zustand. Ein Umschwung ins Leben eines Genies geht doch immer 
mit heftigen, innerlichen Streit und Leid gepaart![...] Gertrud, dass Du Dich so klein fühlst, dass es Dir graust, dass 
Du eine Abkehr gegen alles hast, ja liebe Gertrud siehst Du denn nicht dass es bloß ein Zeichen Deiner Größe ist? 
Wenn Du nicht so groß wärest, würdest Du zufrieden sein mit Deinen Erfolgen und weiter nicht mehr darüber 
nachdenken. Aber Du, die Du ins größten Erfolg an Dir gezweifelt hast, wie willst Du denn an Dich glauben, wenn 
die ein oder andere Kritik probiert, Dich kleiner zu machen?[...] Vergiß das doch nie, liebe Gertrud, vergiß voral  
nicht dass das, was Du gegeben hast, Grund und Boden gefunden hat in Menschen, Gertrud, dass es dort wächst u. 
blüht und Schönheit verbreitet.

551 Dr. Laßbiegler, Braunschweiger Neueste Nachrichten, 31 oktober 1913. Duits: Eigentlich keine Gewänder, sondern 
Farben und Linien, die zu eigenartiger Harmonie sich vereinigen.

552 Brief 27 juli 1917. Monacensia. Duits: Hast du mal wieder eine Idee Dora? Eine Caprice werde ich machen. Auch 
ein tragisches Kostüm. Ohne das du die Tänze kennst ist es ja schwer aber es geht doch nicht anders. Großen 
Schwierigkeiten machen ja jetzt Kostüme da es nichts gibt in Stoffen u. so teuer. Aber ein Paar neuen möchte ich 
schon haben.

554 Brief 27 juli 1917. Monacensia. Duits: Er wollte ja mal mein Schüler werden, nun hat er es in der einen Hinsicht 
weiter gebracht. Er tanzt in Berlin u. hat dort Erfolg.[...] Was halten Sie von dem Seewitz? Man sprach damals in 
München eben nur als Sacharoffnachmacher von ihm. Seine Ideen sind ja sehr alltäglich, aber es ist nett an zu sehen. 
Den Haupterfolg haben die Kostüme.

561 Hans Brandenburg, Der moderne Tanz (ed. 1917), 175. Duits: Der violette Scheinwerfer wird vom Perlenschmuck 
des Haares kalt reflektiert, er läßt den Kopf der Tänzerin mit seinen weitaufgerissenen Augen medusenhaft über dem 
Purpurfetzen stehen, der würgend ihren Hals umschlingt. Dies krasse Rot trennt den Kopf vom Rumpfe, so daß er in 
der Luft zu baumeln scheint […].

563 Brief Lia Kudlic, Pinksterzondag 1935. Erven Leistikow. Duits: Gertrud, wie Du mir das erstemal mitteiltest, dass 
Ihr das Haus vermieten wolltet über den Sommer bloß, fand ich es schrecklich. Fremde Menschen in Eurem Haus, ja 
Eurem Haus, ich fand es eine Entweihung. Und wie ich später hörte, dass Ihr ganz weggeht, Gertrud, ich war 
innerlich versteint. Jetzt kann ich Dir dies alles ja sagen, denn jetzt hast Du ja alles größtenteils überstanden.

573 Brief 28 december 1938. Monacensia. Duits: da ist etwas nicht in Ordnung, denn sonst werde eine Berühmtheit sich 
nicht in Indien niederlassen.

576 Brief 28 december 1938, Monacensia. Duits: Wie sie davon leben begreift man nur, wenn man hier ist und sieht 



33

dass sie für 1 oder 2 cent eine ganze Mahlzeit bekommen, bei den kleinen Küchen, die auf der Strasse herum 
getragen werden.

580 Brief 12 april 1939, overgetypt door Igor. Erven Leistikow. Duits: In Eile noch dies: Piet hatte hohes Fieber und wir 
sind schnell zurück nach Malang. Prof. Leber dabei Injectie aber das Fieber ging wieder hoch. Wir müssen für 
Stunden nach Soerb. So schnell entschlossen, Piet ins Krankenhaus. Nun hoffen wir nur heiss, dass es kein Thyfus 
ist. Denke an Piet, an uns. Igor müssen wir, wenn wir weg sind sehen zu Bekannte zu tun. Wenn er doch schnell 
besser würde!!!

581 Brief 18 april 1939, overgetypt door Igor. Erven Leistikow. Duits: Meine liebe Dien, der zweite Brief folgt und die 
Nachricht über Piet ist so dass ich nicht weiss, wie ich es schreiben soll. Piet ist heute früh ¼ nach 6 Uhr gestorben. 
Ich kann es selbst nicht glauben, wenn ich es auch schreibe, eine Schwere liegt auf uns und wird von Minute bis 
Minute grösser. Der dr. sagt ein tropischer Tyfus wie es kaum vorkommt. Woher das kam, wir wissen es nicht. Was 
nun noch alles werden soll. Ich weiss es nicht. Lia ist alles und noch mehr für mich und Igor. Bitte sagt es den 
Bekannten denn ich kann nicht jedem schreiben. Deine Gertrud.

586 Brief 25 november 1939. Monacensia. Duits: Sicher denkt Ihr, dass es ein Gespenst war, das auf die Tafel und auf 
das Kästchen geschrieben hat. Aber ich war es wirklich, zusammen mit meinem Jungen und meiner Freundin. Piet 
war nicht mit das wollte ich Euch mündlich erzählen. Piet liegt in Indien begraben.

591 Brief 25 november 1939. Monacensia. Duits: Alle meine guten Freunde probieren so viel wie möglich zu helfen, so 
muss es doch gelangen! Ich glaube wirklich Hans ich werde bis zu meinem letzten Atemzug tanzen.

595 Brief 30 september 1940. Monacensia. Duits: Ihr könnt Euch vorstellen wie eigenartig es besonders in den ersten 
Tagen war hier die vielen deutschen Soldaten zu sehen. […] Wie wünschten wir alle  ...Ruhe und Friede und einen 
endgültigen Sieg für Deutschland.[...] Man kann sich so gar nicht vorstellen, was Ihr so tut in dieser bewegten Zeit 
und selbst denke ich oft wass ich mich doch auch nützlich machen könnte für die grosse Sache anstatt Stunden zu 
geben und doch weiss ich, dass ich den Menschen die zu mir kommen viel gebe, dass sie die Frische behalten und 
nicht so schwer an das Leben hineinsehen. Lieber Hans, liebe Dora schreibt mir doch recht bald zurück oft fühle ich 
mich recht einsam u. wünsche mich nach Deutschland zurück.

596 Brief aan Henrik Scholte 7 januari 1923. Nederlands Letterkundig Museum, Den Haag, archief Scholte. Duits: Ich 
liebe Deutschland nicht mehr, ich habe schon lange kein Verlangen dort auf zu treten, man macht mir dort auch 
Vorwürfe, dass ich das arme Deutschland verlassen habe u. in das “reiche Holland” gegangen bin. Man wird mich 
dort auch immer mehr vergessen u. es wundert mich nicht, wenn man in neuen Tanzbücher mich nicht erwähnte 
oder sogar schlecht von mir schreibt.

599 Brief aan Brandenburg, 12 februari 1928, Monacensia. Duits: Er ist mein ganzes Glück. Er schwatzt jetzt wie ein 
Wasserfall deutsch und holländisch zum todlachen.

612 Brief  26 oktober 1941. Monacensia. Duits: Meine alten Holländischen Freunde sehe ich nicht mehr, seit ich mich 
zur neuen Zeit "bekannt" habe und seit sie wissen, dass ich doch Deutsche geblieben bin. 

614 Brief 7 oktober 1946. Monacensia. In een telefoongesprek met Onno Greiner (28 juni 2009) werd dit bevestigd: na 
de oorlog werd Leistikow met de nek aangekeken omdat ze een foute keuze had gemaakt. Ook Dick Greiner, Onno's  
vader, wilde niets meer met haar te maken hebben terwijl ze eerder goed bevriend waren geweest. Duits: Die waren  
da, wo es einem gut ging wie man sie einladen konnte, wie wir noch draussen unser schönes Haus hatten und die 
nach den grossen Erfolgen mit einem feierten. Nun ist das alles vorbei und ich sehe sie nicht mehr. Schon während 
des Krieges stand ich ja allein weil ich von deutscher Abstammung bin. Nun damit muss man sich abfinden, wenn es 
auch weh tut.

616 Brief 26 maart 1944, Monacensia. Duits: Die Kursusse sind alle übervoll. Es ist merkwürdig nicht wahr. […] Ich 
bin nicht tod zu kriegen nicht wahr! 

623 De voorzitter was Puck Rochat-Nieuwenhuis. Uit de manier waarop Leistikow hier de NSB noemt, kun je m.i. 
opmaken dat ze zelf geen partijlid was. Brief 14 december 1941. Monacensia. Duits: Ich bin gleich am Anfang in die 
Tanzgulde gewählt. Leiterin ist aber eine frühere Schülerin, ganz unbedeutend, nur ein grosse Mund und dann: sie 
ist Mitglied der N.S.B. Partei hier in Holland. […] Dadurch dass ich gleich in der Gulde war, um etwas tun zu 
können, haben alle meine alten Freunde sich von mir gewandt, das schrieb ich schon einmal. Ich stehe ganz allein, 
die alten Freunde haben sich von mir gewandt und der Stellen, wo ich Hilfe erwartete, hilfen nicht. 

636 Brief 2 augustus 1943. Monacensia. Duits: Ja ich bin erschüttert über all das was über Deutschland um herum 
gebrochen ist und man fragt sich ab, wo geht das hin, wan kommt das Ende? Ich habe ja in Holland so viel gesehen 
und erlebt, was dort gegen die Holländer unternommen wurde und besonders gegen die Juden, dass ich mich oft 
fragen musste, muss das sein?? Wird da keine Vergeltung kommen? […] Mein jüngster Bruder den ich 1½  Tage her 
sah u. wer auf der Durchreise von Berlin nach Brünn war, sagte "ein Kerl treibt den anderen". Er sah alles sehr ernst.

638 Leistikows leerlingen uit Zaandam herinneren zich hoe vreselijk mager zij was in het laatste oorlogsjaar. Ook had 
ze het voortdurend koud. Van de vader van Jolanthe Keg (Keg's levensmiddelen, Zaandam.) kreeg ze havermout en  
bruine bonen tijdens de hongerwinter. (mededeling mw. S.J. Keg). Brief, geen datum, Monacensia. Duits: Ich will 
wieder ganz gesund werden. [...] Es war eben alles zu viel: Anstrengungen, Hunger, Aufregungen.

641 Brief 7 oktober 1946, Monacensia. Duits: Aber dann hatte er es plötzlich gefunden. Wie er sagt: er will 
Schriftsteller werden. Was sagst du, Hans? Er ist ein [onleesbaar] Karakter leicht aufbrausend, verschlossen, sehr  
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nervös und das Schönste findet Gnade vor seinen Augen und... Sprechen kann man nicht mit ihm auch meine 
Freundin nicht. Augenblicklich setzt er in seinem Zimmer und schreibt und schreibt. Er sagt ich soll mich keine 
Gedanken machen, es werde alles gut werden, ja aber... 

644 Brief 11 november 1948, Monacensia. Duits: Am Dienstag den 9. November ist unsere liebe Gertrud von uns 
gegangen. Heute haben wir sie nach Bergen gebracht. Nur möchte ich das Eine noch fragen ob Sie nicht einen 
Nachruf für Gertrud in die Zeitung oder in eine geeignete Zeitschrift setzen lassen oder schreiben können.

645 Brief 11 november 1948. Monacensia. Duits: Wie es auch ein nicht zu ertragen und zu überbrücken Slag und Weh 
für mich ist dass meine liebe Moemsie von mir vortgegangen ist ich bin einfach wütend dass ich nicht mehr 
Anerkennung hier in Holland finde in der Zeitung, für die große Gertrud Leistikow, wenn es z.B. Sagen wir, mir 
betroffen hätte, würde es mir nichts oder wenig ausgemacht haben, aber so, wo Mutter doch so viel “getan” hat für 
die Käsekopfe von Holländern […] und “sich das culturelle Niveau durch Mutter sehr gesteigert hatte”, dass sogar 
dies nicht anerkannt wird ist mir einfach unbegreiflich, unbegreiflich. Man kann sich nur totärgern in dieser 
Europeischen mozartcultur. […] Später werde ich mehr schreiben, hatte mir schon lange vorgenommen, und 
hoffentlich ruhiger.

646 Brief 15 december 1948. Monacensia. Duits: Nun wurde aber in die nächsten Tagen in 22 Zeitungen – also durchs 
ganze Land hin – über Gertrud geschrieben; Anfang Dezember noch in einigen Zeitschriften sehr gute Artikel  
gebracht, so dass ich finde, dass dem Künstlertum Gertruds Genüge getan ist.

651 Ibidem. Duits: nichts von dem expressionistischen, oft radikalen und abstracten Pathos und Ethos der Wigman.
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Errata in Dans voluit

p. 19: Oost-Pruisen moet zijn Schaumburg-Lippe, thans Nedersaksen.
p. 42: noot 78 C.v.O. [Cornélie van Overzee?]  is C.v.O. [Cornélie van Oosterzee].
p. 74: Lily Green is Lili Green.
p. 208: noot 428 Jopie/Jo is Greiners eerste vrouw, die bij Gertrud lessen volgde. Zij overleed heel 

plotseling in 1927. Dick Greiner bleef met twee jonge kinderen achter. 
p. 273: noot 571 M.J. Greiner-van ? is M.J. Greiner-van Lier. 
p. 275: nr. 18 op de foto is Dick Greiner, niet Gerard Hengeveld.
p. 310: Karl Toepfer, Empire of ecstasy: juiste jaar van uitgave is 1997.
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Samenvatting

In dit proefschrift staat de danseres Gertrud Leistikow centraal. Haar carrière kan als min of meer 
exemplarisch worden beschouwd voor de carrières van vele solodanseressen uit de periode van het 
interbellum. Tegenwoordig is Leistikows naam vrijwel vergeten, zowel in Duitsland als in 
Nederland, maar in beide landen heeft zij een belangrijke rol gespeeld in de ontstaansgeschiedenis 
van de moderne dans. De dichter Hans Brandenburg, die door zijn boek Der moderne Tanz (1913, 
1917, 1921) de chroniqueur werd van deze kunst, noemde haar zelfs de geniaalste danseres. Hij 
beschouwde haar vertrek naar Nederland na de Eerste Wereldoorlog als een groot verlies voor 
Duitsland. In Nederland introduceerde en populariseerde Leistikow de moderne dans. Gedurende 
het interbellum was zij Nederlands invloedrijkste danseres. 

De danskunst lijkt een missend puzzelstukje in de grote puzzel van het culturele leven. 
Omdat dans een vluchtige kunst is, is er van de dans zelf weinig meer overgebleven. Wat ervan over 
is, is een interpretatie uit een andere discipline: schilderijen, sculpturen, foto's en met enig geluk een 
filmpje. Dit zal de reden zijn waarom er tot dusver zo weinig aandacht is geweest voor de rol van 
dans, dansers en danseressen in het interbellum. Pas recentelijk wordt de danskunst betrokken bij 
tentoonstellingen en publicaties over de verschillende kunststromingen uit het begin van de 
twintigste eeuw, zoals onlangs bij de tentoonstelling Utopia in de Leidse Lakenhal.

Bij de vernieuwing van de danskunst hebben vele factoren een rol gespeeld. Heel belangrijk was 
een verlangen naar een natuurlijker manier van leven en bewegen zoals gebracht door de 
Amerikaanse danseres Isadora Duncan. Aan de hand van de drie edities van Brandenburgs boek 
Der moderne Tanz worden de eerste aanzetten tot vernieuwing in de danskunst beschreven evenals 
de destijds levende ideeën over de positie van de dans in het theater. In dat kader wordt ook 
Brandenburgs boek Das neue Theater, dat als een vervolg op Der moderne Tanz gezien kan worden, 
behandeld. De danskunst ontwikkelde zich tot een zelfstandige kunst die kunstenaars uit andere 
disciplines inspireerde en die op haar beurt ook inspiratie putte uit andere kunsten. Vooral in het 
begin van de twintigste eeuw waren er raakvlakken tussen de verschillende kunsten. Het begrip 
Ausdruckstanz wordt besproken in relatie tot het Expressionisme in de beeldende kunst, waarbij 
wordt ingegaan op de vermeende invloed die er vanuit deze kunststroming op de dans was. Destijds 
werd de nieuwe dansvorm 'Duitsche dans' genoemd omdat ze in Duitsland was ontstaan. Leistikow 
introduceerde de 'Duitsche dans' in Nederland. Daarom komt de relatie tussen Duitsland en 
Nederland op cultureel gebied aan de orde, toegespitst op de moderne dans en speciaal op Gertrud 
Leistikow. Er wordt een verklaring gezocht voor het feit dat Leistikow zowel in Duitsland als in 
Nederland in de vergetelheid raakte. Het gevolg daarvan was dat haar betekenis voor de 
ontwikkeling van de moderne dans en als inspiratie voor beeldend kunstenaars niet genoeg duidelijk 
kon worden. 

De biografie is chronologisch van opzet waarbij aan het eind van ieder hoofdstuk apart een 
specifiek onderwerp wordt behandeld dat met Leistikows dansen te maken heeft, maar in de 
hoofdtekst de loop van het verhaal zou vertragen.

Het eerste hoofdstuk behandelt Leistikows achtergrond, haar opleiding en het begin van haar 
danscarrière. Leistikow volgde een opleiding patroontekenen en grafische kunstnijverheid aan de 
Kunstgewerbeschule, de kunstnijverheidsschool, in Dresden. Zij begon in 1907, het jaar dat de 
opleiding voor het eerst voor vrouwen was opengesteld. Zij verliet de school in 1910, maar haar 
professoren vonden dat haar artistieke talenten zich vooral in haar dansen openbaarden. Zij had 
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geregeld op schoolfeesten gedanst, alleen of met medestudenten. De belangstelling voor danskunst 
werd in die tijd aangewakkerd door de tournees en voorstellingen van de Amerikaanse danseressen 
Isadora Duncan en Ruth St. Denis. Beiden waren zeer succesvol in Duitsland. Duncans natuurlijke 
manier van bewegen sloot goed aan op een algemene tendens naar levensreform, die onder meer 
resulteerde in de afschaffing van het corset en in de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
gymnastiek. De orientaalse dansen van Ruth St. Denis beantwoordden aan een interesse in oosterse, 
mystieke culturen. Vooral vrouwen vertegenwoordigden de nieuwe danskunst en voor veel vrouwen 
werd de dans een manier om zich te ontwikkelen en te uiten. 

Voor Leistikows manier van dansen valt geen direkt voorbeeld aan te wijzen. Haar dans had 
met klassiek ballet niets te maken. Zij vond klassiek ballet te star en academisch. Ze bedacht haar  
dansen en haar bewegingen zelf. Nu wordt haar manier van dansen tot de Ausdruckstanz gerekend, 
dansen die expressie geven aan emoties. Het woord Ausdruck lijkt deze dans direkt met het 
expressionisme te verbinden, een beweging in de kunst die zich afzette tegen het academisme en in 
plaats daarvan bij primitieve culturen te rade ging. Er kan geen direkt verband gelegd worden tussen 
Leistikow en de expressionistische kunstenaars van Die Brücke, een groep die in 1905 in Dresden 
werd opgericht. De maskerdansen die Leistikow als eerste moderne danseres uitvoerde tonen echter 
een vergelijkbare interesse in primitieve culturen. 

Na de Kunstgewerbeschule volgde Leistikow in Berlijn lessen in Künstlerische Gymnastik 
bij Hade Kallmeyer en ook volgde ze een cursus ritmische gymnastiek volgens het 
Dalcrozesysteem. In dezelfde tijd begon ze op te treden. Recensies noemen haar opzettelijk lelijke 
bewegingen, die zij gebruikte vanwege de expressieve mogelijkheden. Ze ontmoette de dichter-
schrijver Hans Brandenburg, die een vriend voor het leven werd. Haar brieven aan hem vormden 
een zeer waardevolle bron voor dit onderzoek. Haar dansen gaf hem de inspiratie om zijn boek Der 
moderne Tanz te schrijven, dat in 1913 voor de eerste keer uitkwam. In Ascona werkte Leistikow 
korte tijd samen met Mary Wigman en Rudolf von Laban aan Brandenburgs dansdrama Der Sieg 
des Opfers. In 1914 danste Leistikow voor het eerst in Nederland. Dit hoofdstuk sluit af met een 
bespreking van Leistikows gebruik van muziek. Leistikow beschouwde muziek als ondergeschikt 
aan de dans. Muziek was er om het effect van de dans te verhogen. Af en toe experimenteerde zij 
ook met dansen zonder muziek.

Hoofdstuk twee gaat over de periode van de Eerste Wereldoorlog. Leistikows man diende 
toen aan het front. In het begin van de oorlog verbleef Leistikow bij haar schoonfamilie in Halle en 
trad zij minstens een jaar niet op. Daarna vertrok ze naar Dresden waar ze met instemming van haar 
vroegere docenten, buiten het reguliere lesprogramma, een cursus moderne dans opzette aan de 
Kunstgewerbeschule. Meer dan eens organiseerde Hans Brandenburg voor haar een optreden in 
München, hoewel er destijds een Tanzverbot van kracht was. Dit betekende dat Leistikows 
optredens niet mochten worden geadverteerd en dat publiek alleen op invitatie aanwezig kon zijn.  
In Dresden danste Leistikow voornamelijk voor liefdadigheidsdoelen. Destijds was dit voor haar 
waarschijnlijk de enige mogelijkheid om op te treden. Hierdoor kreeg ze naamsbekendheid en trok 
ze tevens leerlingen. In Leistikows nalatenschap bevinden zich veel schetsen van de studenten van 
de Kunstgewerbeschule uit deze periode. Onder haar leerlingen bevonden zich Elfriede Lohse-
Wächtler en de Kroatische Anka Krizmanic. Vooral Krizmanic maakte veel schetsen van een 
dansende Leistikow. De beeldhouwer Edmund Möller werd 'verliefd' op haar knieën. Hij 
vervaardigde een serie bronzen van danseressen die zeker met Leistikow in verband te brengen zijn. 
Ook het stenen beeld van een danseres dat op de Dresdense Bürgerwiese stond (vernietigd bij het 
bombardement op Dresden) zou door Leistikow geïnspireerd kunnen zijn. Tijdens de oorlog zag 
Leistikow haar man slechts zelden. Hij was betrokken bij de gevechten aan de Somme in Frankrijk 
en maakte carrière in het leger. Leistikow bezocht Nederland in 1917 voor de tweede keer, een 
bezoek dat de loop van haar leven zou veranderen. In Amsterdam werd ze in de watten gelegd door 
twee vrienden en ze werd verliefd op één van hen. Ze trouwde in 1921 met hem en reisde in de 
tussenliggende periode veel heen en weer tussen Nederland en Duitsland. Een optreden in 1918 in 
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Augsburg werd bijgewoond door de jonge Bertolt Brecht. Hij wijdde een gedicht aan haar. 
Het laatste gedeelte van dit hoofdstuk gaat in tegen het idee van Karl Toepfer dat Leistikow 

naakt zou hebben opgetreden. Leistikow had waarschijnlijk weinig bezwaar tegen naakt poseren, 
voor de camera, voor schilders of beeldhouwers, maar danste nooit naakt voor publiek. De 
bedenkingen die ze had bij het publiceren van de enige foto waarop ze naakt danst, versterken dit 
idee. Er zijn bovendien geen recensies van een naakt optreden. Ook bij Toepfers idee dat Leistikow 
maskers gebruikt zou hebben om haar gezicht te verbergen en de aandacht naar haar lichaam te 
leiden worden hier vraagtekens gezet. Op veel foto's kijkt Leistikow recht in de lens. Ze verborg 
haar gezicht niet. Het dansen met een masker gaf haar meer mogelijkheden om het wezen dat ze 
voorstelde echt te kunnen worden.

Het derde hoofdstuk bespreekt Leistikows carrière in Nederland van 1921 tot 1929, het jaar 
dat ze afscheid nam van het toneel om zich op het lesgeven te concentreren. Toen Leistikow besloot 
zich in Nederland te vestigen werd ze warm onthaald in de kringen van de Amsterdamse 
kunstenaars: schilders, architecten, schrijvers en acteurs. Haar manier van dansen was nieuw en 
inspirerend. Ze werkte samen met de filosoof Mathieu Schoenmaekers. Zijn filosofische gedachten 
werden door haar in dans uitgedrukt. Een lezing over maskers van de architect H.Th.Wijdeveld 
werd gecombineerd met een demonstratie van haar maskerdansen. Enkele van haar maskers werden 
ontworpen door de beeldhouwer Hildo Krop. Zij inspireerde schilderijen, gedichten en sculpturen. 
Leistikow gaf voorstellingen in heel Nederland en populariseerde de moderne danskunst. In romans 
uit die tijd komen meisjes voor die van dansen hun beroep willen maken, nadat ze Leistikow 
hebben gezien. Ze gaf lessen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In het begin waren 
haar leerlingen vooral vrouwen uit de artistieke kringen, maar gaandeweg kwamen ze uit alle lagen 
van de bevolking. In 1924 maakte Leistikow een uitgebreide tournee door Nederlands-Indië, waar 
ze de Duitse schilder Walter Spies ontmoette. Terug in Nederland gaf ze de architect Wouter 
Hamdorff de opdracht een huis voor haar te bouwen aan de Loosdrechtse plassen. Daar werd in 
1926 haar zoon geboren. In 1929 nam Leistikow afscheid van het toneel. Het lesgeven en optreden, 
gecombineerd met haar moederschap, werden haar te zwaar. Zij begon samen met de danseres Darja 
Collin een school in Den Haag: de school Leistikow-Collin.

Dit hoofdstuk eindigt met een bespreking van enkele van Leistikows recensenten. De nadruk 
ligt daarbij op de Nederlandse recensenten, omdat veel Duitse niet konden worden geïdentificeerd. 
Dansvoorstellingen waren iets nieuws in die tijd en daarom was er bij recensenten nauwelijks enige 
expertise. In Duitsland waren het de dichter-schrijvers Hans Brandenburg en Hans W. Fischer die 
zich over het onderwerp ontfermden en recensies van optredens schreven. In Nederland gebeurde 
iets dergelijks: de dichter-schrijver J.W.F. Werumeus Buning specialiseerde zich op dansrecensies 
en schreef tevens een geschiedenis van de dans. Werumeus Buning en de dichter-advocaat 
H.W.J.M. Keuls schreven Leistikows recensies voor de grootste kranten. De journalist N.H. Wolf 
besteedde in zijn tijdschrift De Kunst veel aandacht aan haar. Er is enige correspondentie tussen 
Leistikow en Henrik Scholte over haar dansen. Scholte schreef voor Propria Cures over haar. 
Helaas wist een recensie slechts zelden een duidelijk beeld van haar dansen of bewegingen te 
schetsen. 

Hoofdstuk vier handelt over Leistikows activiteiten nadat ze zich van het toneel heeft 
teruggetrokken. De samenwerking met Darja Collin duurde niet lang. Al in 1931 waren de 
verschillen in inzicht zo groot dat Leistikow besloot zich uit de school terug te trekken. 
Tezelfdertijd werd haar een betrekking in Rotterdam aangeboden. Ze werd gevraagd om daar een 
professionele dansopleiding op te zetten. Ze koos de danseres Corrie Hartong als haar 
medewerkster. Leistikow professionaliseerde de dansopleiding en was betrokken bij de eerste 
dansexamens. Ze bleef daarnaast lesgeven in Amsterdam aan het Muzieklyceum. Het was voor haar 
erg teleurstellend dat de solodans, zoals zij die beoefende, practisch verdween en dat de nadruk 
weer op een klassieke ballettraining kwam te liggen. Maar hoewel ze niet meer optrad, bleef de 
werkdruk hoog. In 1933 werd Leistikow ziek. Er werd haar een nier afgenomen en tijdens de 



40

operatie kreeg ze een hersenbloeding. Haar handschrift laat zien dat ze daar nooit helemaal van 
herstelde. Uit deze periode dateert een correspondentie met een van haar leerlingen, de Tsjechische 
verpleegster Lia Kudlic, die een grote rol zal blijven spelen in de rest van haar leven. Dit hoofdstuk 
eindigt met een bespreking van Leistikows kostuums en toneelbeeld.

Het vijfde en laatste hoofdstuk beschrijft de periode van 1937 tot 1948, het jaar van haar 
dood. Vanwege de crisis en teruglopende inkomsten moest Leistikow verhuizen naar een kleiner 
huis en besloot zij vervolgens in 1937 haar geluk weer in Nederlands-Indië te proberen. Zij begon 
een school in Malang, Oost Java en Lia Kudlic werd haar assistente. De school in Malang trok 
echter niet genoeg leerlingen en Leistikow moest daarom ook in andere plaatsen gaan lesgeven: in 
Soerabaia, Modjokerto en Madioen. Dit betekende dat ze veel moest reizen en weer hard moest 
werken. Dit was tegen de verwachting en daarom werd er al na twee jaar besloten weer naar 
Nederland terug te gaan. Vlak voordat het gezin zou terugkeren overleed Leistikows man aan 
typhus. Leistikow mocht in Amsterdam weer op het Muzieklyceum komen lesgeven en ze begon 
een nieuwe school in Zaandam. Niet lang na haar terugkeer brak de Tweede Wereldoorlog uit. 
Leistikow verloor veel vrienden in de oorlog omdat ze de Duitse bezetting niet veroordeelde. Haar 
vrienden wisten niet of ze haar konden vertrouwen. Veel van haar vrienden waren Joods. Leistikow 
werd noodgedwongen lid van de Kultuurkamer en bleef lesgeven. Het laatste jaar van de oorlog 
ging haar gezondheid sterk achteruit. Na de oorlog werd een onderzoek ingesteld naar haar gedrag, 
maar de zaak werd geseponeerd. Leistikow stierf in 1948 in Amsterdam.

Dit hoofdstuk eindigt met een lijst van Leistikows choreografieën. De lijst is tentatief, omdat 
Leistikow de namen van haar dansen soms veranderde. Haar dansen werden korte tijd zelfs alleen 
met nummers aangeduid. Ook danste ze eenzelfde dans op verschillende muziek. Wat de muziek 
betreft: veelal werd slechts de componist vermeld en niet de compositie. De lijst is samengesteld op 
basis van haar programma's en recensies.

Hoe het kan dat een beroemde danseres, wat Leistikow in haar tijd zeker was, zo snel in de 
vergetelheid raakte, wordt ook in het nawoord belicht. Haar betekenis voor de Nederlandse 
danskunst komt daar aan de orde. Al in 1948, toen zij bij haar overlijden herdacht werd in de 
Nederlandse pers, werd opgemerkt dat Leistikow bijna vergeten was. Het is dan bijna twintig jaar 
geleden dat Leistikow het toneel verliet. Door de Tweede Wereldoorlog was een hiaat ontstaan, 
waardoor de tijden van voor de oorlog vergeten raakten. De generatie van na de oorlog had 
Leistikow nooit zien dansen en haar bekendheid was gebaseerd op haar eigen optredens en minder 
op haar lesgeven. Bij haar overlijden werden deze redenen gegeven voor haar in vergetelheid raken. 
Dat er vanuit de internationale danswetenschap weinig aandacht is geweest voor Leistikow heeft 
met andere zaken te maken, zoals haar vertrek van Duitsland naar Nederland en het feit dat ze nooit  
een tournee naar Amerika maakte. Na haar huwelijk met Piet Jongman deed ze vrijwel geen 
buitenlandse tournees meer. Daarnaast had Leistikow nooit voor een langere periode een eigen 
school, zoals Mary Wigman in Dresden. Voor de Nederlandse dans is Leistikow echter van groot 
belang geweest. Haar lessen trokken steeds veel leerlingen ook al misten ze theorie en systeem. 
Door haar werd dans populair en respectabel. De belangstelling voor de dans werd in de periode 
van het interbellum, toen er voor het klassieke ballet minder aandacht was, door Leistikow 
gewaarborgd. Voor haar was het een teleurstelling dat het klassieke ballet weer herleefde. Zij kreeg 
daardoor de indruk dat haar werk voor niets was geweest. Voor haar leerlingen bleef Leistikow 
echter een inspiratie. Zij werden de docenten van de dansers van de na-oorlogse Nederlandse 
dansgezelschappen. 
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Summary*

This dissertation focuses on the dancer Gertrud Leistikow. Her career is more or less typical of the 
careers of many female solodancers, just before, during and after World War I. Nowadays 
Leistikow's name is almost forgotten, in Germany as well as in the Netherlands, but in both 
countries she played an important role in the development of modern dance. The most important 
German writer on modern dance of her times, the poet Hans Brandenburg, even called her the 
genius amongst the modern dancers. He considered her departure from Germany after World War I 
a great loss for German modern dance. Her departure was a loss for Germany and an asset for the 
Netherlands. Leistikow introduced and popularized modern dance in the Netherlands. During the 
interbellum she became the most influential dancer of the Netherlands.  

Dance is often missing in the greater picture of cultural life. The problem with dance is that 
it is an elusive art, gone after the performance. What is left is an interpretation from another 
discipline: a painting, a sculpture, a photograph and – with a little luck – a film. This may be the 
main reason why so little attention has been paid to the role of dance and dancers in the interbellum 
period. Only recently has dance been included in exhibitions and publications that deal with the 
different movements in art around the beginning of the 20th century. The recent exhibition Utopia 
in the Leiden Museum De Lakenhal is a case in point.

Many factors have contributed to the development of modern dance. The longing for a more natural 
way of life can be considered as a particularly important stimulus for this development. The 
American dancer Isadora Duncan was the first to introduce a more natural way of moving in dance. 
Modern dance gained momentum after her appearance on the European stages. This development is 
described and analysed on the basis of the three editions of Brandenburg's book Der moderne Tanz. 
The then-current ideas about the position of dance in theater become apparent in his book. In this 
context Brandenburg's book Das neue Theater, a sequel to his book Der moderne Tanz, is also 
discussed. Dance developed into an independent art-form. These new developments in the art of 
dancing became an inspiration for artists from other disciplines. Especially in the beginning of the 
20th century, the arts had many interests in common. The concept of Ausdruckstanz is examined in 
relation to Expressionism in the visual arts with special focus on the supposed influence of 
Expressionism on dance. At the time this new dance was called 'German dance' because it 
originated in Germany. Leistikow introduced the 'German dance' in The Netherlands. Attention is 
paid to the cultural relations between Germany and the Netherlands with a focus on modern dance 
and more specifically on the dancer Gertrud Leistikow. An explanation is sought for her oblivion in 
Germany as well as in the Netherlands. As a result of this oblivion Leistikow's significance for the 
development of modern dance and her inspirational presence for the visual arts have long been 
overlooked.

The set-up of this dissertation is biographical and chronological.  Every chapter ends with a survey 
of a specific topic related to Leistikow's dance, which – if included in the main text –  would have 
hindered the ongoing story. The first chapter deals with Leistikow's background, her education and 
the start of her dance-career. Gertrud Leistikow followed an education in Applied Arts, in Dresden 
at the Kunstgewerbeschule. She started in the year 1907, the first year that women were allowed to 
enter that institution. She finished in 1910, but her professors thought her artistic talents were even 
more apparent in her dances. She had danced at numerous parties during her school period, alone 
and with fellow students. The interest in dance had grown considerably following the tours and 
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performances in Europe of the American dancers Isadora Duncan and Ruth St. Denis. These dancers 
were very succesful in Germany. Duncans natural way of moving was appreciated because there 
was a great tendency towards life-reform and a new awareness of the body which resulted for 
instance in the abandonment of the corset and in the development of new methods of gymnastics. 
The 'oriental' dances of Ruth St. Denis catered to an interest in mystic, oriental culture. Women 
were the main protagonists of this new art and for many women dance became a way of expressing 
themselves. It is not possible to find a direct precedent for Leistikow's way of dancing. Her dances 
had nothing to do with classical ballet: she invented her dances and her movements herself. Her 
dance is regarded as Ausdruckstanz: dance that gives expression to an emotion. The word Ausdruck 
or expression apparently links this type of dance to Expressionism, a movement in art that took a 
stand against academism and focused on primitive cultures instead. No direct link can be found 
between Leistikow and the expressionist artists of Die Brücke, a group that was founded in Dresden 
in 1905. The dances that Leistikow performed with a mask, as the first modern dancer to do so, 
testify to a similar interest in primitive cultures. After finishing the Kunstgewerbeschule, she took 
lessons in Künstlerische Gymnastik [artistic gymnastics] in Berlin with Hade Kallmeyer, and she 
took a course in Dalcroze-gymnastics. Around the same time she started performing. Critics 
remarked upon her deliberately 'ugly' movements which she used to be more expressive. She met 
the influential critic, the poet Hans Brandenburg, who became a life-long friend. Her letters to 
Brandenburg provide a valuable source of information. Her dancing prompted him to write his book 
on modern dance, Der moderne Tanz, which appeared for the first time in 1913. She collaborated in 
Ascona with Mary Wigman and Rudolf von Laban on Brandenburg's dance-play Der Sieg des  
Opfers. In 1914 she performed in the Netherlands for the first time. The chapter ends with a 
discussion of Leistikow's use of music. Leistikow considered music to be of secondary importance 
to the dance. Music should only heighten the effect of the dance. She sometimes experimented with 
dances without music. 

Chapter two deals with the period of World War I when Leistikow's husband served in the 
German Army. At first Leistikow stayed with her inlaws in Halle and did not perform for at least a 
year. She then moved back to Dresden and started an extracurricular course in modern dance at the 
Kunstgewerbeschule with the support of her former professors. More than once Hans Brandenburg 
organised an evening as an opportunity for Leistikow to perform in Munich, even though at the time 
there was a Tanzverbot. This meant that Leistikow's dances could not be advertised and that the 
public was only admitted on invitation. In Dresden Leistikow did many charity performances to 
become better known. Probably these were the only venues available to her for performing at the 
time. Through performing she also acquired more pupils. In Leistikow's papers there are many 
sketches made by students of the Kunstgewerbeschule dating from this period. Among her students 
were Elfriede Lohse Wächtler and Anka Krizmanic. Especially Krizmanic often depicted Leistikow 
dancing. The sculptor Edmund Möller 'fell in love' with Leistikow's knees. He did a series of 
bronzes of dancers around this time which very likely can be linked to Leistikow. Also the stone 
statue of a dancer which was placed in the Bürgerwiese in Dresden (destroyed during the Dresden 
bombardment of 1945) may well be inspired by Leistikow. During the war Leistikow rarely saw her 
husband. He fought in the battles at the Somme in France. 

In 1917 Leistikow visited Holland for the second time, a visit that would change her life. In 
Amsterdam she was pampered by two friends and she fell in love with one of them. She married 
him in 1921 and between 1917 and 1921 she travelled a lot between Germany and the Netherlands. 
In 1918 she performed in Augsburg. The young Bertolt Brecht saw her there and dedicated a poem 
to her. The last part of this chapter questions the idea put forth by Karl Toepfer, that Leistikow also 
performed naked. Leistikow did not object to posing naked in front of a photographer's lens or for 
painters and sculptors, but she never performed naked for an audience. The objections she had on 
publishing the only photograph that shows her dancing naked corroborates this theory. Also there 
are no critiques that mention a nude performance. This section of the second chapter also 



43

invalidates Toepfer's idea that Leistikow used masks in her performances because she wanted to 
hide her face so as to divert all attention to her body. On many pictures Leistikow looks straight at 
the camera. She was not shy in showing her face. Dancing with a mask gave her more freedom to 
become the creature she portrayed.

Chapter three describes Leistikow's career in the Netherlands from 1921 till 1929, the year 
she stopped performing and concentrated on teaching. When Leistikow decided to settle in the 
Netherlands she was warmly welcomed in the artistic circles of Amsterdam. Her way of dancing 
was new to them and inspired them. She collaborated with the philosopher Matthieu 
Schoenmaekers. His philosophical ideas were expressed in dance. A lecture on masks by the 
architect H.Th. Wijdeveld was combined with a demonstration by Leistikow of her mask-dances. 
Some of her masks were designed by the sculptor Hildo Krop. She inspired paintings, poems and 
sculptures. Leistikow gave performances all over the Netherlands and popularised modern dance. 
Novels of the time portray young girls wanting a career in dance after having seen Leistikow. She 
gave her classes in Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht. At first her pupils were mostly 
women from the artistic circles, but more and more they would come from various social 
backgrounds. In 1924 she extensively toured the Dutch Indies (presentday Indonesia) where she met 
the German painter Walter Spies. When she was back she commisioned the architect Wouter 
Hamdorff to build her a house at the lakeside of Loosdrecht, where her son was born in 1926. 
Parenting, teaching and performing became too much of a burden for her. In 1929 she bid farewell 
to the stage and started a school in The Hague with the dancer Darja Collin. This chapter ends with 
a discussion of some of the critics that reviewed Leistikow's performances. The emphasis lies on the 
Dutch critics, because most of the German critics could not be identified. Dance performances were 
a new phenomenon at the time and the critics had hardly any expertise on the subject. In Germany it  
was writers and poets like Hans Brandenburg and Hans W. Fischer who often discussed the dance-
performances for the newspapers. The same happened in the Netherlands. The poet and writer 
J.W.F. Werumeus Buning specialized in dance-critique and wrote a book about the history of dance. 
Werumeus Buning and the poet and lawyer H.W.J.M. Keuls wrote Leistikow's critiques for the main 
newspapers. The journalist N.H. Wolf paid a lot of attention to Leistikow in his magazine De Kunst.  
There is some correspondence between the journalist Henrik Scholte and Leistikow about her 
dances. Scholte wrote about her for the student-journal Propria Cures. Only seldom does a critique 
evoke a vivid image of the movements of the dance. 

Chapter four deals with Leistikow's activities after retiring from the stage. The collaboration 
between Leistikow and Darja Collin did not last long. Already in 1931 they had so many differences 
in opinion that Leistikow withdrew from the school in The Hague. Around the same time she was 
offered a position in Rotterdam to start a professional dance-education. As her assistant she chose 
the dancer Corrie Hartong. Leistikow became instrumental in professionalising the dance-scene 
with the introduction of examinations. She also continued to teach in Amsterdam, at the 
Muzieklyceum. It was, however, a great disappointment to her that solo-dance, as she had practised 
it, almost vanished and that the emphasis on ballet and ballet-training returned. Even though she did 
not perform anymore the workload was still very heavy. In 1933 Leistikow fell ill. She had surgery 
in which one kidney was removed and she suffered an brain haemorrhage during the operation. Her 
handwriting shows that she never completely recovered. From this period dates a correspondence 
she had with one of her pupils, the Czech nurse Lia Kudlic, who would become a major help during 
the rest of her life. This chapter ends with a discussion of Leistikos costumes and stage settings.

The fifth and final chapter describes the period of 1937 till 1948. On account of the 
economical crisis and a declining income Leistikow had to move to a smaller house and eventually,  
in 1937, decided to try her luck in the Dutch Indies. She started a school in Malang, East Java, with 
Lia Kudlic as her assistant. The school in Malang, however, did not attract enough pupils and 
Leistikow had to start teaching in other towns too: in Surabaya, Modjokerto and Madioen. Again 
she had to travel a lot and to work very hard to make a living. This was contrary to her expectations 
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and so, already after two years, it was decided to return to Holland. Leistikow could take up her old 
position at the Amsterdam Muzieklyceum and started a new school in nearby Zaandam. Not long 
after she returned, World War II broke out. During the war Leistikow lost many friends because she 
did not condemn the German occupation. Her friends didn't know whether they could trust her and 
many of them were Jewish. Leistikow had to become a member of the Kulturkammer and continued 
to teach. The last years of the war her health deteriorated. After the war, her conduct was officially 
investigated but the case was dismissed. Leistikow died in Amsterdam in 1948.

This chapter ends with a provisional list of Leistikow's choreographies. The list is tentative 
because Leistikow often changed the names of her dances. For a short while her dances even had 
just numbers. She sometimes performed the same dance with different music. As regards the music, 
mostly only the composer is mentioned, not the composition. The list is made up on the basis of her 
programmes and reviews. 

How could a famous dancer – as Leistikow definitely was –  become forgotten so soon. Already in 
1948, in her Dutch obituaries, this is remarked on. By then almost twenty years had passed since 
Leistikow left the stage. There are many factors that have contributed to the oblivion around her.  
Moving from Germany to Holland is one such factor, and being a solo-dancer is another. She never 
had a school in a permanent place, as Mary Wigman did. A very important factor, in all probability,  
has been the hiatus created by World War II. The generation after the war had never seen Leistikow 
dance and Leistikow's successes were certainly based more on her own dancing than on her 
teaching. Even though Leistikow's lessons lacked system and theory, she attracted many pupils. 
Through her, dance became popular and lost its connotation of immorality. Leistikow was 
disappointed by the revival of classical ballet. She had the idea that her work had been in vain. For 
her pupils she continued to be an inspiration. Her pupils became the teachers of the first members of 
the post-war Dutch ballet companies. 

* Met dank aan Barnita Bagchi voor het corrigeren van mijn Engels.



Dans 
voluit, 
dat is 
leven





Jacobien de Boer

Uitgeverij de Kunst

GERTRUD 

LEISTIKOW 

(1885-1948), 

pionier van de 

moderne dans

Dans 
voluit, 
dat is 
leven



Inleiding 7
Hoofdstuk 1 Leistikows ‘Poolse’ afkomst en haar jeugdjaren 17 
 De Kunstgewerbeschule in Dresden, 1907-1910 26

 Fundering en eerste opbouw van een danscarrière, 1910-1914 36

 Faundans 45

 Vroege programma’s 49

 Vroege fotoseries 53

 De Brandenburgs 60

 Siegfried Werner Müller 63

 Tournee naar Nederland  69

Excurs I, Leistikows gebruik van muziek 71

Hoofdstuk 2 Liefde in tijden van oorlog 77

 Halle a/d Saale 79

 Grete Wiesenthal 80

 Dresden 84

 Edmund Möller 93

 München 100

 Werners successen 105

 Gertruds successen 108

 Een bijzonder verblijf in Nederland 118

 Een gedicht van Brecht 121

 Succes in Nederland 124

 Belangrijke beslissingen 134

 Piet Jongman 136

Excurs II, Naaktdanseres 144

Excurs III, Maskers 152

Hoofdstuk 3 Gertrud in Holland 155

 Amsterdamse kringen 157

 Dien en Theo van Hoorn 157

 Wendingen 163

 Krops maskers 164

 Matthieu Schoenmaekers 172

 Johan Theunisz 173

 Lessen 174

 Vriendenhulp 177

 De tournee door Nederlands-Indië 182

 Een nieuw huis 195

 Igor Bogdan 198

 De klop op de deur en De Opstandigen 205

 Afscheid van het toneel 207

Excurs IV, Recensenten 209

Inhoud



Hoofdstuk 4 Scholen en lessen 217

 Darja Collin 219

 Corrie Hartong 225

 Een overzicht 225

 Rotterdam 228

 Dansen zit den vrouwen in het bloed 231

 Crisis 234

 Ziekte 247

 Lia 252

Excurs V, Kostuums  255

Excurs VI, Toneelbeeld 263

Hoofdstuk 5 ‘Ik ben niet dood te krijgen, nietwaar?’ 267

 Schoorl 270

 Malang 273

 Typhus 277

 Duits gebleven 281

 Kultuurkamer 286

 Igors toekomst 289

Nawoord 293

 In memoriam Gertrud Leistikow 295

 Leistikows rol in de Nederlandse dansgeschiedenis 296

 Nalatenschap 297

 Pina Bausch  298

 Lijst met dansen van Gertrud Leistikow 300

 Geraadpleegde archieven 305

 Geraadpleegde kranten en tijdschriften 305

 Geraadpleegde literatuur 307

 Namenregister 311

 Dank 315

 Colofon 318

Alle vertalingen uit het Duits zijn van de auteur.

Citaten uit contemporaine kranten en tijdschriften zijn volledig geannoteerd en staan daarom 

niet in de lijst geraadpleegde literatuur. 





7

Inleiding



8



9Toen ik al geruime tijd bezig was met deze biografi e van de danseres Gertrud 

Leistikow (1885-1948) had ik een droom. Ik kwam binnen in een vrij donker huis 

en zag daar een vrouw zitten. Ik wist dat het Gertrud Leistikow was, ook al leek 

ze helemaal niet op de Leistikow van de foto’s. Ze keek naar me op en zei: ‘Ik ben 

begonnen met het schrijven van mijn autobiografi e.’ Ik schrok uiteraard want ik 

dacht: zij weet veel meer over haar eigen leven dan ik ooit zal kunnen weten. 

Al heb ik veel over haar leven kunnen vinden, ik was natuurlijk graag nog veel 

meer te weten gekomen en had haar het allerliefst zelf ontmoet, haar zien 

dansen en haar gevraagd naar leven en werk. Leistikow heeft geen autobiografi e 

geschreven en een biografi e was er – tot nu toe – ook niet. Ik kon na die nacht 

gelukkig doorschrijven. Misschien zou Leistikow zelf andere dingen over haar 

leven schrijven en mijn verhaal zou ze zeker op veel punten kunnen aanvullen. 

Haar plaats in de dansgeschiedenis zou ze daarentegen nooit met de nodige 

distantie hebben kunnen bepalen.

 Er zijn waarschijnlijk maar een paar namen van danseressen uit de 

internationale danswereld van het begin van de twintigste eeuw algemeen 

bekend. De Amerikaanse Isadora Duncan is bekend als de bevlogen danseres die, 

dansend op haar blote voeten, een nieuwe natuurlijke dansstijl ontwikkelde. 

Zij zette zich daarbij af tegen het als onnatuurlijk ervaren klassieke ballet. Duncan 

trad in het begin van de eeuw overal in Europa op en had een grote invloed. 

Die invloed is bijvoorbeeld terug te vinden in het werk van de Russische 

choreograaf Michail Fokine, die later met Serge Diaghilev in Parijs zou samen-

werken. Hij componeerde in 1907 voor de ballerina Anna Pavlova de beroemde 

solo van de Stervende Zwaan waarin de vrijheid van beweging zeker met 

Duncans dans in verband gebracht kan worden. Pavlova danste deze solo over 

de hele wereld met veel succes en gaf zo op haar beurt het klassieke ballet weer 

een enorme impuls. Rond 1905 echter leek de moderne dans, met Duncan als 

wegbereider, de dans van de toekomst en Duitsland, waar Duncan een school 

was begonnen, werd toonaangevend op dit gebied. Duncans ideeën sloten goed 

aan op de grote interesse die er toch al in Duitsland was voor gymnastiek, turnen 

en een gezonde lichaamsontwikkeling. Voor velen was het alsof Terpsichore, de 

doodgewaande muze van de dans, herrezen was. 

 Duncan liet zich inspireren door afbeeldingen op antieke Griekse vazen en 

door de bewegingen in de natuur, zoals de golven van de zee of de wind in het riet. 

Een andere bekende danseres, Ruth St. Denis, evenals Duncan een Amerikaanse, 

richtte zich meer op de cultuur van de Oriënt. Zij begon met Egyptische dansen 

en breidde haar repertoire in de loop der tijd uit met Indiaas, Koreaans en Japans 

geïnspireerde dans. Ook zij trad in de hele wereld op, maar keerde uiteindelijk 

naar Amerika terug. Duncan werkte tot haar voortijdige dood voornamelijk in 

Europa. De optredens van Duncan en St. Denis wakkerden de belangstelling 

voor de danskunst aan met als gevolg dat die kunst sterk veranderde en zich 

vernieuwde.

 



10 Over danskunst is, vergeleken met wat over de andere kunsten uit deze periode 

is geschreven, weinig gepubliceerd. Dat zal te maken hebben met het vluchtige 

karakter van de dans. Er blijft niets van over. Wat ervan over is, is een interpretatie 

uit een andere discipline: schilderijen, sculpturen, gedichten, foto’s en met enig 

geluk een fi lmpje. Dat neemt niet weg dat de veranderingen die in de danskunst 

plaatsvonden even revolutionair waren als bijvoorbeeld de overgang van 

fi guratief naar abstract in de beeldende kunsten die omstreeks dezelfde tijd plaats 

had. Dit moet voor Leistikows publiek volstrekt duidelijk zijn geweest. Zij hadden 

nog nooit zo zien dansen. Dans bestond voorheen uit mooie, elegante, vloeiende 

bewegingen, maar Leistikow maakte ook lelijke, hoekige bewegingen. Zij toonde 

emoties: kon verdriet en vreugde dansen. Zij veranderde zichzelf in een lelijk 

monster en danste met een masker. Dit alles was nieuw voor het publiek van die 

tijd. Leistikow werd hierom zeer bewonderd. Zij werd een beroemdheid.

 De vernieuwingen in de dans werden voornamelijk door vrouwen in gang 

gezet en gedragen. Leistikows leven kan in vele opzichten beschouwd worden als 

representatief voor de levens van andere danseressen die destijds met meer of 

minder succes met solodansen optraden. Haar geschiedenis is tevens een kleine 

geschiedenis van de moderne dans. Haar leven liep synchroon met het ontstaan 

daarvan en was er vanaf haar eerste optredens in Duitsland tot het eind van haar 

carrière in Nederland ten zeerste mee verweven. De moderne dans was een kunst 

in ontwikkeling. Er werd nagedacht over het wel of niet gebruiken van muziek, 

over kostuums en naaktdans en over groeps- of solodans. Leistikow volgde daarin 

haar eigen weg en wars van alle theorieën propageerde zij haar danskunst door 

zoveel mogelijk op te treden en door les te geven.

 Bewegende beelden van de danseressen uit die tijd zijn er heel weinig. 

De fi lm techniek stond nog in de kinderschoenen. Zelfs van beroemdheden als 

Duncan en Pavlova is nauwelijks fi lmmateriaal. Ook van Leistikows dansen is 

waarschijnlijk geen fi lm bewaard gebleven. Hopelijk duikt er ooit, op een stoffi  ge 

zolder of in een onontsloten archief, een kopie op van de fi lm die Maurits Binger, 

de directeur van de Hollandia fi lmfabriek, in 1914 maakte van twee van haar 

dansen, buiten opgenomen in de omgeving van Haarlem. We zouden haarzelf 

dan kunnen zien dansen en daardoor misschien beter navoelen wat dat voor haar 

tijdgenoten tot zo’n bijzondere ervaring maakte. Leistikows zoon reconstrueerde 

jaren na haar dood twee dansen uit haar repertoire, Rote Groteske en 

Gnossienne en dichter bij het ervaren van haar optreden kunnen we tot nog toe 

niet komen.1 We zien bij die reconstructie de voor Leistikow zo kenmerkende 

armbewegingen, waardoor haar dansen wel vergeleken werd met ‘een waterplant 

in de drift van doorzichtig water’.2 Gelukkig kunnen we uit recensies en brieven 

opmaken hoe zij haar publiek met haar dansen wist te ontroeren. Soms zijn de 

beschrijvingen dusdanig dat je er een eeuw later nog kippenvel van kunt krijgen. 

Om een indruk te geven van Leistikows efemere kunst heb ik daarom veel 

afbeeldingen en beschrijvingen gebruikt. Leistikows dansen duurden niet lang, 

 1 Deze twee dansen maakten deel uit van het programma Ein ewiger Kreis 
(1990) met verschillende reconstructies van choreografi eën uit de beginperiode 

van de Ausdruckstanz. De danseres Marja Braaksma voerde Leistikows dansen 

uit op aanwijzingen van Leistikows zoon Igor Jongman.

2 J.W.F. Werumeus Buning, 

De wereld van den dans, 146.



11vijf tot tien minuten hooguit, maar er zijn veel woorden en plaatjes nodig om daar 

een beeld van te schetsen. Het is zoals de dichter J. Slauerhoff  schreef over zijn 

vrouw, de danseres Darja Collin, die enige tijd een leerling was van Leistikow:

Jij kunt met een wending, een gebaar

Woede, weemoed en geluk weergeven,

Waar ik honderd woorden over doe.3

Een echte reconstructie van haar dansen is niet meer mogelijk, maar alle 

beeldmateriaal, gecombineerd met soms prachtige literaire beschrijvingen kan 

toch veel goedmaken. Ook de weinige bewegende beelden die van Leistikows 

directe collega’s en tijdgenoten Mary Wigman (geb. Marie Wiegmann) en Gret 

Palucca overgebleven zijn, kunnen enigszins een idee geven van de sfeer van 

de dans uit die tijd en van de dansbewegingen.4 Iedere danseres echter danste 

haar eigen choreografi eën op haar eigen manier en meer dan een globale indruk 

zullen we dan ook niet krijgen. Misschien kunnen we het merendeel van deze 

dansen niet eens meer waarderen en beschouwen we ze slechts als een curiosum 

en niet als een esthetisch genoegen. In bijna honderd jaar werd de techniek 

van de dans zo geperfectioneerd en de verscheidenheid van de choreografi eën 

zo groot dat de dansen van toen wellicht te eenvoudig en te weinig gevarieerd 

zouden worden gevonden door de toeschouwers van nu.

  Er is veel en heel divers materiaal van waaruit leven en kunst van Leistikow 

beschreven kunnen worden. Veel heeft zij zelf bewaard: recensies, vanaf haar 

vroegste optredens, foto’s, programma’s, brieven en kostuums. Dit alles heeft 

haar talrijke verhuizingen overleefd: van Dresden naar München en terug, 

van Duitsland naar Nederland en in Nederland van Aalsmeer via Loosdrecht 

naar Schoorl, tenslotte helemaal naar Nederlands-Indië en weer terug naar 

Amsterdam. Vrienden en kennissen hebben eveneens brieven van haar bewaard 

en bovendien werd ze geregeld door kunstenaars afgebeeld. In al dit materiaal 

zaten weer aanknopingspunten voor verder onderzoek.5 Uit de recensies valt 

te lezen hoezeer zij gewaardeerd werd en hoe zij – naar de mening van menige 

recensent – niet onderdeed voor danseressen als Mary Wigman en Isadora 

Duncan of zelfs beter was. Zij hoorde dit graag want, hoewel van haar eigen kunst 

en kunnen overtuigd, was ze tegelijkertijd ook erg onzeker. Haar kunst was nieuw 

en zeer persoonlijk en een afwijzing voelde ze als een persoonlijke krenking. 

Dit valt duidelijk uit haar brieven te lezen. Nooit danste ze op de automatische 

piloot, maar ze had voor een optreden steeds inspiratie nodig, ook bij dansen die 

al lang op haar repertoire stonden. Wanneer door omstandigheden die inspiratie 

ontbrak, werd dat onmiddellijk door publiek en kritiek opgemerkt. Het succes 

van haar optreden hing daar helemaal vanaf. Wanneer je leest hoe Leistikow haar 

beweging opbouwde, haast in een soort trance lijkt te raken, dat is het begrijpelijk 

dat zo’n concentratie niet steeds op te brengen is geweest:

3 J. Slauerhoff, ‘Kon ik 

eenmaal toch jouw dans weer-

geven’, Alle gedichten, 786.

4 Voor Wigman zie: http://www.

europafi lmtreasures.eu/PY/308/see-

the-fi lm-mary_wigman_dances (14 

februari 2013). Voor Palucca zie: http://

youtu.be/glkjwKlTCME (14 februari 2013).

5 Veel van dit materiaal bevindt 

zich bij de erven Leistikow en bij de 

Stichting Theater Instituut Nederland, 

ondergebracht bij de Bijzondere 

Collecties van de Universiteit van 

Amsterdam.



12 Een karakteristiek kenteken van de danseres is, hoe zij beweging laat groeien 

uit een haast onopgemerkte aanzet. Vanuit de hand loopt de stroom heel 

langzaam omhoog langs de arm, naar de schouders, de borst, de heupen, en 

uit het trillen ontstaat een pulseren en slaan van het gehele lichaam, totdat 

de voeten loskomen, de gestalte zich verheft, schrijdt, vliegt. Soms wordt 

een hele dans vanuit het allersimpelste motief tot een geweldige vorm 

gedreven; misschien door een bijna voortdurend onmerkbaar wisselen van 

het standbeen, waar vanuit de beweging door de slanke heupen machtiger en 

machtiger omhoogstroomt. Een ongekende intensiteit krijgen zo dansen die 

uiterlijk een nauwe beperking zijn opgelegd.6

Die intensiteit van haar bewegingen komt in haar zoons reconstructie duidelijk 

naar voren.

 Vanuit de bewaard gebleven programma’s en recensies valt haar repertoire 

te reconstrueren. Daarbij moet echter een groot voorbehoud gemaakt worden, 

want de muziekstukken waarop ze danste zijn lang niet allemaal bekend.7 

In haar programma’s staat de componist vermeld van de uit te voeren dansen 

maar niet het muziekstuk. Welke compositie ze dus gebruikte blijft in veel 

gevallen ongewis. Zo heeft zij bijvoorbeeld op muziek van de Deense componist 

Ludvig Schytte gedanst. In haar bewaard gebleven muziekboek is echter geen 

enkele aantekening die aangeeft welk stuk zij daarvoor gebruikte en recensies 

geven daarover geen uitsluitsel. Eén van de gereconstrueerde dansen kreeg van 

Leistikows zoon Igor de naam Gnossienne, naar de titel van de compositie, maar 

Leistikow zelf gebruikte die naam niet. Uit een programma weten we alleen dat ze 

in 1927 voor het eerst op muziek van Satie danste.

Gertrud Leistikow is min of meer in de vergetelheid geraakt. Daarvoor is een 

aantal redenen te bedenken die niet zozeer met haar artistieke betekenis te 

maken hebben. Gebeurtenissen in de wereld en in haar persoonlijk leven hebben 

haar in de marge doen belanden, maar haar levensgeschiedenis is interessant 

genoeg om hier centraal te staan.8 Leistikow heeft een spannend leven gehad. 

Haar biografi e bevat nieuwe informatie voor danshistorici, kunsthistorici, 

muziek-, literatuur- en theaterwetenschappers die in de eerste helft van de 

twintigste eeuw geïnteresseerd zijn. Leistikow was een actief pleitbezorgster 

van de moderne dans en zij had veel vrienden en kennissen onder literatoren, 

architecten, musici, acteurs, schilders en beeldhouwers, eerst in Duitsland en 

later in Nederland.

 Ook vanuit het oogpunt van de vrouwenemancipatie is haar leven interessant. 

De dans was in haar tijd bij uitstek het domein van de vrouw en een solodanseres 

die haar eigen dansen choreografeerde liet haar publiek een bewegingsvrijheid 

zien die er destijds voor de vrouw weinig was. Leistikow werd door haar omge-

6 Hans W. Fischer, Das 
Tanzbuch, 50-51.

7 Er is een bandopname gemaakt 

door Leistikows zoon Igor Jongman 

met een aantal muziekstukken waar 

Leistikow op danste gespeeld door zijn 

tante, de pianiste Marie Egmond. TIN.

8 Over onderzoek naar wat minder bekende 

dansers: Staf Vos, Dans in België, 7.



13ving als een groot kunstenares gezien. Haar voorstellingen en lessen vormden 

een deel van het culturele leven, zeker in het interbellum in Amsterdam. Haar 

levensgeschiedenis opent weer een ander perspectief op de onderlinge relaties 

van de Amsterdamse kunstenaarswereld in deze periode. Zij trad daar in 1914 

voor het eerst op en zorgde voor een sensatie in een tijd ‘dat een fl auw nageslacht 

van [Isadora] Duncan op vele en al te vele achternamiddagen de hopeloze dingen 

deed die men toenmaals danskunst noemde’.9 Niet iedereen waardeerde haar 

dans direct. Haar eerste publiek wist niet hoe te reageren en wat later, in 1920, 

ergerde de recensent Frits Lapidoth zich aan de dame achter hem die vertelde 

aan de ‘meneer naast haar, dat ze, eer ze uitging, nog even de keukenvloer had 

gedweild en de vaat in ‘n soppie had gezet’, dit alles terwijl ze klapte voor een 

toegift. Een publiek dat ‘niet door schoonheid te ontroeren is, dat graag ‘n potje 

bier zou drinken en een sigaartje rooken, terwijl een Leistikow geeft zoo véél ze 

kan, in een omgeving waar niets meewerkt’.10 Algemene waardering voor haar 

kunst kwam moeizaam, maar voor de dichter-schrijver J.W.F. Werumeus Buning 

werd haar optreden het begin van een levenslange liefde voor de dans: ‘Ik begreep 

voor het eerst dat de dans een onbeschrijfelijk iets was in de rij der kunsten. 

Terpsichore een muze, naast die van tragedie, muziek, poëzie.’11

 Toen Leistikow zich na de Eerste Wereldoorlog voorgoed in Nederland 

vestigde, wist ze door haar optredens en door haar lessen een klimaat te schep-

pen waarin voor de nieuwe danskunst een voedingsbodem en een publiek 

ontstond. Ze trad in het hele land op en had leerlingen die voor haar lessen zelfs 

vanuit Leeuwarden naar Amsterdam kwamen. Haar invloed mag niet onderschat 

worden. Ze komt ter sprake in Ina Boudier-Bakkers roman De klop op de deur en 

vier jaar na haar afscheid van het toneel kan er als onderschrift onder een foto van 

korfballende mannen nog steeds zonder nadere uitleg in de krant staan: ‘Deze 

imitatie van Gertrud Leistikow was te zien in den korfbalkamp Noord-Zuid.’12 

Wie het over de Nederlandse dansgeschiedenis heeft, kan niet om Gertrud 

Leistikow heen.

Leistikow verfoeide het klassieke ballet en had de vaste overtuiging dat het ballet 

zijn langste tijd had gehad. Daarin stond ze niet alleen. In zijn invloedrijke boek 

Der moderne Tanz, waarvan de eerste editie in 1913 verscheen, schrijft ook 

Hans Brandenburg: ‘Das Ballett ist tot.’ Hij schrijft dit in zijn bespreking van het 

Russische ballet dat juist in zijn tijd onder leiding van Diaghilev zo veel succes 

boekte. Volgens Brandenburg zijn alle muziek, alle decor en kostuums voor 

het ballet slechts vernis en een poging om het lijk aan het zicht te onttrekken. 

‘Het ballet is dood. Misschien blijft de naam bestaan – een oude naam voor 

iets nieuws, waarvan we nu het ontstaan beleven. Dit wensen we niet, maar 

misschien kunnen we het niet verhinderen.’13 Later in Nederland was ook J.W.F. 

Werumeus Buning van mening dat het ballet was verworden tot het vertonen 

9 J.W.F. Werumeus Buning, 

‘In memoriam Gertrud 

Leistikow’, Elseviers weekblad, 

4 december 1948.

10 Frits Lapidoth, ‘Gertrud Leistikow’, 

Op de Hoogte, april 1920, 95.

11 J.W.F. Werumeus Buning, ‘In memoriam 

Gertrud Leistikow’, Elseviers weekblad, 4 

december 1948.

12 Algemeen Handelsblad, 
15 mei 1933. 

13 Hans Brandenburg, Der moderne 
Tanz (ed. 1921), 67.



14 van kunstjes en in het Russische ballet slechts een laatste opleving beleefde. ‘Stel 

U het graf voor van het ballet’, schrijft hij in navolging van Brandenburg en het 

enthousiaste balletpubliek ten spijt, om vervolgens uitgebreid te fantaseren over 

de Empire zuil en de treurwilg die het graf van het ballet zullen sieren.14 

De geschiedenis heeft de heren geen gelijk gegeven. Het klassieke ballet is een 

eeuw later nog steeds springlevend. Op Leistikows eigen school werden vanaf het 

midden van de jaren dertig balletoefeningen in het lesprogramma opgenomen. 

Ballet werd – ook door Leistikow – uiteindelijk beschouwd als onderdeel van een 

universele basis van waaruit een danser zich verder kan ontwikkelen.15

 Het Russische ballet en vooral de danseres Anna Pavlova waren al in de jaren 

twintig door het Nederlandse publiek met enthousiasme ontvangen.16 Op dat 

moment was het blijvende succes van het ballet voor Leistikow een teleurstelling. 

De directeur van de Amsterdamse Stadsschouwburg, H.M. Merkelbach, schreef 

het volgende: ‘Toen Leistikow het overweldigende succes van dit ballet [het 

ballet van Anna Pavlova] het vorig jaar beleefd had, zeide ze ons mistroostig: 

“het schijnt me alsof al het werk van de laatste tien jaren voor niets is geweest, of 

we weer teruggaan naar voor den oorlog”.’17 Zelfs Johan Bendien, goede vriend 

en bewonderaar van Leistikow, herinnerde zich veel later nog hoe hij, terwijl hij 

toch volkomen afwijzend stond tegenover het klassieke ballet, door het optreden 

van Pavlova ‘in drie maal zestig seconden’ tot een ander mens werd ten opzichte 

van ballet, een ervaring die heel veel indruk op hem maakte.18 Overigens zat 

Leistikow, pragmatisch als ze was, in 1936 in het ‘Eere-comité’ bij de Anna Pavlova 

herdenking, toen de Anna Pavlova Film voor het eerst in Nederland vertoond 

werd.19

 Leistikow was een solodanseres, maar tot haar spijt moest ze in 1935 

constateren dat de solodans verleden tijd was geworden.20 Toch had ze geen 

gelijk toen ze opmerkte dat al haar werk voor niets was geweest. De solodans 

werd weliswaar minder prominent en dansgroepen kregen meer nadruk, 

maar de aandacht voor emotie en expressie waar Leistikow sterk in was, bleef 

en in moderne choreografi eën werd het scala aan bewegingen aanzienlijk 

uitgebreid. In 1935 leek de toekomst echter voor de groepsdans en Leistikow 

trachtte vervolgens in die groepsdans ruimte te creëren voor de individualiteit 

van elke danser. Het probleem was mede dat geen van haar leerlingen haar kon 

evenaren in de solodans. Recensenten waren van oordeel dat haar leerlingen 

zwakke imitaties gaven van hun meesteres. De meeste van deze leerlingen 

ambieerden uiteindelijk ook geen solocarrière. Ze stichtten hun eigen scholen, 

waarin voornamelijk ballet werd onderwezen, maar waar vaak ook – net als op 

Leistikows school – aandacht werd besteed aan improvisatie. Zelfs op de zolder 

van het Catshuis is een balletschool geweest van een leerling van Leistikow en 

14 J.W.F. Werumeus Buning, De wereld 
van den dans, 62.

15 Gertrud Leistikow, ‘De wereld van 

de dans’, Ons Kringnieuw, 20 maart 

1938. Leistikow schrijft: ‘Daarom 

moet dan ook de leus zijn, vorm het 

lichaam in ballettechniek en moderne 

danstechniek tot een willig instrument.’

16 Het Russisch ballet kwam 

in 1924 naar Nederland en Anna 

Pavlova in 1927.

17 H.M. Merkelbach, ‘Anna 

Pawlowa en het Pawlowa-ballet’, 
Rhythme. Tooneel Dans Music-hall 
Film, 16 december 1927.

18 Jan Punt, ‘Johan Bendien: eerst 

rusten, dan schrijven’, De Telegraaf, 
19 januari 1957.

19 Programma Pavlova herdenking. 

TIN, map 12.

20 Brief 1 januari 1935, Monacensia.



15tot op de dag van vandaag zijn er in Nederland balletscholen die de naam van een 

leerling van haar dragen, terwijl Leistikows naam vergeten lijkt.21

 Gertrud Leistikow wordt gerekend tot de Ausdruckstänzerinnen, in 

Nederland ook wel ‘karakterdanseressen’ genoemd. De term Ausdruckstanz 

werd in haar eigen tijd niet vaak gebruikt. In contemporaine teksten heeft men 

het meestal over moderne dans of karakterdans maar vooral over ‘Duitsche’ dans, 

omdat de meerderheid van de danseressen die deze dansvorm beoefenden uit 

Duitsland afkomstig was. Ausdruck of expressie verbindt deze dans direct met de 

stroming van het Expressionisme in de beeldende kunst, waar men zich ook van 

het academisme afkeerde en onder andere te rade ging bij primitieve culturen. 

Blijkbaar werd in beide, geheel verschillende, kunstvormen behoefte gevoeld aan 

expressie van de individualiteit van de kunstenaar. Er is geen direct contact tussen 

Leistikow en de kunstenaars van bijvoorbeeld Die Brücke aan te wijzen, maar 

vooral in de maskerdansen die Leistikow als eerste moderne danseres uitvoerde, 

is eenzelfde inspiratie door primitieve culturen duidelijk zichtbaar. Later in haar 

carrière noemde ze haar maskerdansen vaak Grotesken, een benaming die haar 

zowel komische, absurde als tragische expressiemogelijkheden gaf, maar die niet 

specifi ek naar een ‘primitieve’ herkomst verwijst.22

 Leistikow kan worden beschouwd als een zeer belangrijke pionier van de 

moderne dans zoals die door Mary Wigman, door Martha Graham en door Pina 

Bausch werd voortgezet. Zo bezien heeft het cadeau dat zij kreeg toen ze in 1934 

afscheid nam als lerares van de Rotterdamsche Dansschool haast een profetische 

betekenis gekregen: haar werd een masker van Johannes de Doper aangeboden, 

gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Herman Bieling. ‘De toepasselijkheid 

van het geschenk werd door den Rotterdamsche schilder en beeldhouwer zelf 

onderstreept die betoogde, dat naar zijn meening, Johannes de Dooper een 

kunstenaar was, omdat hij volgens het Evangelie gezegd heeft: “niet ik ben het, 

maar die na mij komt”, waarin een schoon symbool zit.’23

 Gertrud Leistikow bleef tot op relatief hoge leeftijd dansen en zij trad tot in 

1944 zelf ook vaak nog even op bij leerlingenuitvoeringen, tot genoegen van 

haar publiek. Zij legde steeds meer nadruk op de voldoening die men van dansen 

kon hebben: ‘Het houdt de geest frisch, het stemt prettig en verjaagt sombere 

gedachten.’24 Bij haar overlijden werd haar grote betekenis voor het opbloeien 

van de danskunst in Nederland gememoreerd. Wie haar had zien dansen, vergat 

dat niet meer. ‘Het beste van uw leven, dat wat ge niet zult vergeten, […] staat voor 

eeuwig geschreven aan de binnenkant van uw oogleden. Welnu, ik sluit ze, en ik 

zie haar.’25 

 

21 Mevrouw Puck Goekoop-Santhagens 

woonde in het Catshuis voordat het de 

bestemming van ambtswoning voor de 

premier kreeg. Zij was de oprichtster van 

het Ballet Marjo en had een balletschool 

op zolder. In Hilversum is nog steeds de 

Balletstudio Rudi Mees en in Rotterdam 

Balletschool Staluse Pera.

22 Corrie Hartong maakt in 

haar boek Danskunst (1948) een 

onderscheid tussen grotesken en 

maskerdansen. De maskerdans vindt 

ze voor Westerse dansers minder 

geschikt, blz. 112-113.

23 ‘Afscheid Gertrud Leistikow’, Het 
Vaderland, 20 juli 1934, avondeditie.

24 Gertrud Leistikow, ‘Dansen zit 

den vrouwen in het bloed’, Algemeen 
Handelsblad, 21 oktober 1928

25 J.W.F. Werumeus Buning, ‘In 

memoriam Gertrud Leistikow’, 
Elseviers weekblad, 4 december 

1948.



16 Ik heb Leistikows levensgeschiedenis chronologisch opgeschreven. Aan het eind 

van ieder hoofdstuk wordt, in een excurs, apart een onderwerp belicht dat met 

haar dansen te maken heeft, maar dat in de hoofdtekst de loop van het verhaal 

zou vertragen. Het ‘biografi sche proces’, door Richard Holmes beschreven, verliep 

haast natuurlijk vanuit het materiaal dat Leistikow zelf bewaard en verzameld 

had.26 Er zijn perioden in haar leven waarover maar weinig te vinden is en er zijn 

tijden dat je haar haast van dag tot dag kunt volgen. Er is correspondentie alleen 

van de kant van Leistikow en er is correspondentie waar alleen de brieven van de 

andere kant bewaard gebleven zijn. Ik volgde haar naar Dresden, naar München, 

naar Zagreb en zelfs naar Malang, Solo, Soerabaia en Djokjakarta. Ik sprak met 

familie en familie van haar vrienden en haar leerlingen. Geleidelijk ontstond 

vanzelf een ‘dialoog’ met Leistikow, de tweede fase van dit biografi sche proces, 

waarin ik de vragen die in mij opkwamen naar aanleiding van wat ik vond trachtte 

te beantwoorden. Alle puzzelstukjes heb ik aan elkaar proberen te leggen op een 

verantwoorde en controleerbare manier. Het plaatje dat ontstaan is, een puzzel 

met missende stukjes, laat een danseres van haar tijd zien met een lichte, vrolijke 

en een meer zwaarmoedige kant, wilskrachtig, maar ook gevoelig, die al deze 

eigenschappen in haar dans tot uitdrukking liet komen.

26 Richard Holmes, Voetsporen, 63.
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Hoofdstuk 1 
Leistikows 
‘Poolse’ 
afkomst en haar 
jeugdjaren
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19Gertrud Louise Leistikow werd in 1885 geboren in Bückeburg, in Oost-Pruisen, 

Duitsland. De naam Leistikow is Pools en Gertrud was trots op haar Poolse 

afkomst. Veel tijdgenoten meenden dat haar Poolse bloed een verklaring vormde 

voor haar danslust en waarschijnlijk was zij het daar wel mee eens.27 Blijkbaar 

werden de Polen, vanwege de muziek van Chopin, de polka’s en de polonaises, 

gezien als een danslustig volk. In een interview vertelde ze dat ze regelrecht 

afstamde van de Poolse koning Stanislaus Leszczynski.28 Allebei haar ouders 

zijn Pools, vertelde ze een andere journalist: ze zijn verdreven en zwierven door 

Duitsland. Een romantisch verhaal, maar de interviewer was slim genoeg om 

op te merken dat Gertrud geen woord Pools sprak en hij zal het hele verhaal dus 

wel met een korreltje zout genomen hebben.29 De voortdurend veranderende 

grenzen tussen Polen en Duitsland zullen aan deze onduidelijkheid over 

Leistikows land van herkomst debet zijn. Ze kon alle kanten op met haar verhaal. 

Vooral in Nederland benadrukte ze haar Poolse afkomst. Misschien deed ze dat 

ook omdat de Duitsers hier niet bij iedereen geliefd waren, zo vlak na de Eerste 

Wereldoorlog.30 Bij haar overlijden in 1948 werd – met nog meer reden – haar 

Poolse afkomst opvallend vaak vermeld. Toch was de familie Leistikow vooral 

een Duitse familie die al generaties lang in Duitsland woonde. Leistikows broer 

Oskar maakte in het oorlogsjaar 1942 een stamboom van de familie, van de 

‘Schöneberger Stamm’, want in de zeventiende en vroeg achttiende eeuw 

woonde een aantal Leistikows rond Schöneberg.31 Schöneberg ligt weliswaar 

heel dicht tegen de Poolse grens aan, maar toch nog steeds in Duitsland. Hoewel 

de stamboom tot de zeventiende eeuw terug gaat, komt de Poolse vorst in deze 

stamboom niet voor. Wel de bekende schilder van de Berliner Sezession, Walter 

Leistikow, die een neef was van Gertruds vader. Walter Leistikow werd geboren 

in Bromberg, destijds Duits, nu Pools en Bydgoszcz geheten. Voor hem speelde 

die dubieuze Poolse afkomst geen enkele rol. Voor dansers werd een Poolse of 

Russische afstamming als een aanbeveling beschouwd, maar voor schilders gold 

dat niet.

 Behalve onder haar eigen naam heeft Gertrud ook opgetreden onder de naam 

Listikowska. Het is niet helemaal duidelijk waarom ze dit deed, maar voor een 

danscarrière was destijds een Oost-Europese naam een pre. Het russifi ceren 

van een eigen naam werd vaker gedaan. Onder invloed van de populariteit van 

de Ballets Russes noemde de balletdanseres Alice Marks zichzelf Alicia Markova. 

Richard Vogelesang werd de danser Irail Gadescov en Albertje de Jong droeg 

vanwege haar sprongkracht de naam Staluse Pera, wat in het Russisch ‘stalen 

veer’ zou moeten betekenen. Deze dansers deden dit omdat een Russische naam 

hen voor het publiek interessanter maakte. De naam Leistikow was natuurlijk 

27 Igor Jongman noemt Gertruds 

Poolse afkomst in zijn memoires 

‘een hardnekkige legende’, maar 

verliest daarbij uit het oog dat Gertrud 

deze mythe zelf in stand hield. Igors 

memoires bevinden zich in de collectie 

van de Stichting Theater Instituut 

Nederland (TIN) als introductie bij zijn 

moeders archief. Hans Brandenburg 

noemde haar Poolse bloed een 

‘bijmenging’ bij haar Duitse bloed 

en legde parallellen met Nietzsche 

en Chopin. H. Brandenburg, Der 
moderne Tanz (ed. 1921), 172.

28 A.E.Z.[Anna E. Zuikerberg], 

‘Gertrud Leistikow’, Amsterdamsche 
Dameskroniek, 21 februari 1920.

29 Edmond Visser, Het 
Nederlandsch Cabaret, 166.

30 Zie hierover: Jan Fontijn, 

Inge Polak, Leo Roos, ‘Het is maar 

tien uur sporen naar Berlijn’, 

Berlijn-Amsterdam 1920-1940. 
Wisselwerkingen. 90 e.v..

31 Stammtafel Leistikow-

Schöneberger Stamm. Erven 

Leistikow.



20 op zichzelf al Russisch genoeg. In Slavische talen krijgt zo’n naam bij een vrouw 

echter een vrouwelijke uitgang. Ik heb dan ook de indruk dat Leistikow de naam 

Listikowska alleen in het begin van haar carrière tijdens haar tournee door 

Oost-Europa gebruikte. Slechts één keer werd ze in de mij bekende Duitse en 

Nederlandse recensies Listikowska genoemd.32 Haar naam werd overigens, 

vooral in Nederland, geregeld fout gespeld als Leistikoff , Leistikov, Leisthikow, 

Leisticow en zelfs Lijstikoff .

 Over de plaats waar Leistikow werd geboren deden ook vele verschillende 

verhalen de ronde. Natuurlijk werd Polen genoemd, maar tevens Rusland en de 

Elzas, met Metz als geboorteplaats. ‘Zooals zoovele begaafde danseressen – men 

denke aan Anna Pavlova, Tamara Karsavina […] – stamt ook Gertrud Leistikow uit 

het Rusland van voor den oorlog […]’, wist een Indische krant te melden.33 In een 

andere krant werd met stelligheid beweerd dat Gertrud ‘een Hollandsche vrouw 

[is] en te Overveen bij Haarlem, te midden van hyacinthen en tulpen geboren en 

getogen’.34 De waarheid is toch dat ze op 21 september 1885 om vijf over zes in 

Bückeburg werd geboren als het tweede kind van Albert Leistikow en zijn vrouw 

Erna Rickert. Hun eerste kind heette Oskar en na Gertrud zullen ze nog twee 

zonen krijgen: Fritz en Hans. De familie Leistikow was religieus. Gertrud werd 

op 8 november 1885 in Bückeburg gedoopt. Tussen haar papieren zit verder een 

bewijs uit 1901 van de evangelische garnizoenskerk uit Metz dat ze het benodigde 

onderricht in het Woord Gods heeft gevolgd en zal worden toegelaten tot het 

Heilig Avondmaal. Later in haar leven rekende ze zichzelf niet meer tot een 

bepaald kerkgenootschap.35 (afb. 1) 

 Leistikows vader Albert, die uit een familie van kooplieden en dokters 

kwam, was een militair arts bij het Westfälische Jägerbatallion no. 7. Hij was 

ook wetenschappelijk geïnteresseerd: hij deed onderzoek naar het gebruik 

van suiker tegen vermoeidheid bij lange militaire marsen.36 Gertruds moeder 

kwam waarschijnlijk uit een familie van militairen want toen Gertrud in Dresden 

bij haar grootmoeder van moeders kant woonde, werd deze grootmoeder 

aangeschreven als Frau Major Rickert. Dat betekent dat haar grootvader als 

majoor in het leger had gediend. In een biografi e van Walter Leistikow werd door 

diens zuster gezegd dat hij uit een familie zonder enige artistieke traditie kwam.37 

Gertrud daarentegen beweerde dat ze uit een zeer kunstzinnige familie kwam. 

Ze zal daarbij Walter Leistikow in gedachten gehad hebben, de enige kunstenaar 

in de familie Leistikow. Misschien waren er aan haar moeders kant meer 

kunstzinnige familieleden, maar daarover is helaas niets bekend.

 ‘Als kind was ik niet zo gelukkig’, schreef Leistikow in 1931 in een brief aan 

een vriendin, maar dat vormde geen reden om zich op latere leeftijd van haar 

familie te distantiëren.38 Ze heeft altijd een sterke band gehad met haar moeder 

32 H.B. [Hans Brandenburg],

 ‘G. Listikowska’, Münchener 
Neueste Nachrichten, TIN, map 

4a. Eventuele recensies van haar 

optredens in St. Petersburg, Praag 

en andere Oost-Europese steden 

zijn mij niet bekend.

33  ‘Gertrud Leistikow en haar 

dansschool te Malang’, ongedateerd 

knipsel [1937]. TIN, map 13d.

34  ‘Russisch’, ongedateerd knipsel. 

TIN, map 13b.

35 Inschrijving Gemeente 

Loosdrecht: kerkgenootschap, geen.

36 Zijn onderzoek wordt genoemd in: 

J. Alquier en A. Drouineau, Glycogénie 
et alimentation rationelle au sucre, 
Paris, Nancy 1905. Hij publiceerde 

zijn resultaten in een Duits militair 

tijdschrift in maart 1899.

37 Lovis Corinth, Walter Leistikow, 9.

38 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

13 oktober 1931. Alle brieven aan 

Jeanne Boekhoudt, een vriendin en 

leerlinge van Leistikow, werden met de 

hand gekopieerd door Leistikows zoon, 

Igor Jongman. Deze kopieën werden 

door de weduwe van Jongman aan de 

auteur ter beschikking gesteld. 
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en met haar broers Oskar en Hans.39 Hoe de verhouding met haar vader was, is 

onduidelijk. Volgens haar zoon heeft ze nooit een woord over haar vader gezegd. 

Zijn conclusie was dat die verhouding niet zo goed was, omdat haar vader, als 

militair arts, ‘zeer grimmig’ zou zijn geweest.40

 Kerstmis was voor Gertrud, zoals waarschijnlijk voor veel Duitse kinderen, de 

mooiste tijd van het jaar. In haar jeugd werd Kerst gevierd met een kerstboom en 

geschenken en met alle opwinding die daarmee gepaard ging. ‘Onze ouders 

maakten Kerst voor ons altijd tot een feest. […] Dit waren mijn mooiste momenten 

als kind.’41 Voor haar zoon trachtte ze later dezelfde feestelijke sfeer te creëren en 

inderdaad: haar zoon herinnert zich Kerst ook als de gelukkigste tijd van het jaar. 

Hij was altijd overgelukkig als er weer een kerstboom stond. Elke dag moesten de 

kaarsjes branden.42 Twee verhalen die haar zoon Igor zich herinnert kunnen 

misschien de sfeer tekenen van Gertruds ouderlijk huis. Vóór de kleine Gertrud of 

Trudel, zoals ze liefkozend werd genoemd, naar bed ging, veegde moeder Erna 

met een bezem de vloer onder haar bed om de monsters of wat zich ook maar 

daaronder verborg, weg te jagen. Gertrud vertelde dit verhaal aan Igor toen hij 

  (1)

Bewijs van toelating tot het Heilig Avondmaal, 1901. Erven Leistikow.

39 Haar broer Fritz verdween in 

Zuid-Amerika. Na 1911 is niets 

meer van hem vernomen.

40 Igors conclusie kan ingegeven zijn 

door zijn eigen afkeer van militarisme. 

Wel verhuisde Gertruds moeder in 

1905 naar Dresden, zonder haar man. 

Gertruds vader stierf in 1910.

41 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

25 december 1931. Erven Leistikow.

42 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

3 januari 1933. Erven Leistikow.



22 klein was. Op een dag kwam er een kat vanonder het bed gevlogen. In paniek 

sprong hij tegen de muren op. Gertrud vertelde het verhaal volgens Igor half 

lachend, half huilend. Ze moet vreselijk bang zijn geweest. Het tweede verhaal 

gaat ook over angst. Haar broer vertelde haar dat er in hun huis iemand was 

ingemetseld in een muur naast de trap. Daarom waren er vreemde geluiden op de 

trap.43 Zo’n verhaal moet er wel voor gezorgd hebben dat Gertrud zich 

ongemakkelijk voelde en misschien was het één van de redenen waarom ze als 

kind niet zo gelukkig was. Haar zoon vermoedt dat ook het militaristische van 

haar opvoeding, een ‘haast wurgende dressaat opvoeding’, haar tegengestaan 

heeft, maar dit kan ook heel goed zijn persoonlijke interpretatie zijn.44

 Een aantal jaren na haar geboorte werd haar vader overgeplaatst en verhuisde 

de familie van Bückeburg naar Metz, waar Gertrud naar school ging en waar haar 

jongste broer werd geboren. In Metz was het Armeekorps XVI, een belangrijke 

divisie van het Duitse leger, gestationeerd. Na de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) 

was Metz bij Duitsland ingelijfd en een grote militaire aanwezigheid was daarom 

gewenst. In Metz bezocht ze de Höhere Töchterschule tot augustus 1902. Op 

de Höhere Töchterschule, vergelijkbaar met de vroegere Nederlandse MMS, de 

Middelbare Meisjesschool, kregen meisjes les tot ze ongeveer vijftien of zestien 

jaar oud waren. Eigenlijk werd de meisjes geleerd hoe ze een goede (huis)vrouw 

konden worden: een vrouw die het huis op orde kon (laten) houden en die, 

door haar algemene ontwikkeling, ook een gesprekspartner voor haar man kon 

zijn. Dit soort onderwijs werd zeer geschikt geacht voor meisjes uit de hogere 

middenklasse. Ook de danseres Mary Wigman, een generatiegenoot van Gertrud 

en uit een vergelijkbaar milieu, bezocht de Höhere Töchterschule.45 Vakken 

die gegeven werden waren moderne talen, geschiedenis, rekenen, geografi e 

en natuurkunde. Gertrud kreeg daarvoor redelijke cijfers, hoewel haar netheid, 

Ordnungsliebe, als gebrekkig werd beoordeeld evenals haar rekenen. Bij de 

vakken tekenen, zingen, handenarbeid en gymnastiek (turnen) schoten haar 

prestaties omhoog tot de hoogste beoordeling: zeer goed. Haar gymnastiekleraar 

in Metz zou, vanwege haar lenigheid, opgemerkt hebben dat ze wel als slangen-

mens naar de Wereldtentoonstelling in Parijs (1900) zou kunnen gaan. Er is ook 

een rapport bewaard uit 1899-1900 van de muziekschool van Metz waar ze piano 

studeerde. Hier kreeg ze de hoogste beoordeling: recht gut. Haar hele leven zou 

Gertrud met plezier piano blijven spelen.46

 Al heel jong was haar lust om te dansen duidelijk. Als haar moeder, van wie 

gezegd werd dat ze zeer muzikaal was, piano speelde, danste Gertrud. Ze danste 

op de muziek in de café’s als haar ouders haar mee uit namen. Het idee om van 

dansen een beroep te maken, zal echter nooit bij haar opgekomen zijn. Het 

beroep van danseres had namelijk niet bepaald een positief imago. Danseressen 

werden vaak onderhouden door rijke heren in ruil voor sexuele gunsten. Voor 

een familie zoals die van Gertrud Leistikow zou een dochter met zo’n beroep als 

43 Memoires Igor Jongman, 

TIN, inleiding archief 

Leistikow, 2.

44 Memoires Igor Jongman, 

TIN, inleiding archief 

Leistikow, 1.

45 Het is onduidelijk of het 

hogere in de benaming hoort bij 

het onderwijs of bij de stand van de 

burgers. Bij de Nederlandse HBS, 

hogere burgerschool, vinden we 

eenzelfde onduidelijkheid.

46 Bij de erven Leistikow bevinden zich 

haar Entlassungs-Zeugnis van de Städtische 

Höhere Mädchenschule uit 1902, een 

rapport van dezelfde school, eveneens uit 

1902 en een getuigschrift van de Städtische 

Musikschule zu Metz uit 1899-1900. 



23een schande beschouwd worden, mèt of zonder rijke begunstigers. Hoe ver die 

afkeuring van de dans ging blijkt uit de opmerking die de zoon van Helene Kröller-

Müller maakte toen zij het grote schilderij met cancan danseressen Le Chahut 

van Seurat had gekocht: ‘Maar Moeder, hoe is het mogelijk, dat U juist een dans 

koopt? Nu begrijp ik voor het eerst niets meer van U.’47 Zelfs afgebeeld op een 

schilderij werd de dans afkeurenswaardig bevonden.

 Leistikow had enige tijd het idee om – net als haar vader – dokter te worden, 

zegt ze in een interview. Toevalligerwijs droomde ook haar latere collega 

Mary Wigman daarvan. De enige opleiding die toegang zou geven tot de 

universiteit was echter het Mädchengymnasium waar het voor de universiteit 

noodzakelijke Grieks en Latijn onderwezen werd. Beide meisjes voldeden 

dus met hun vooropleiding aan de Töchterschule niet aan de toelatingseisen 

voor de universiteit, als ze al ooit serieus van plan zouden zijn geweest dokter 

te worden. Wigman ging na de Töchterschule naar een internaat in Engeland, 

Leistikow naar een internaat in Spa.48 In het mondaine kuuroord Spa was ze 

samen met meisjes die van overal uit Europa kwamen, wat voor haar talenkennis 

waarschijnlijk heel goed is geweest. Welk internaat dit was en hoelang Gertrud 

daar verbleef is echter niet meer te achterhalen. In elk geval was ze er niet 

langer dan twee jaar, want vanaf oktober 1904 stond ze ingeschreven bij de 

Gewerbezeichenschule van de Frauen Erwerbs Verein te Dresden. Het doel van 

deze beroepsvereniging voor vrouwen was een ‘verdere ontwikkeling van het 

vrouwelijk geslacht, geestelijke en morele ontwikkeling, meer mogelijkheden 

om de kost te verdienen en zelfstandigheid’.49 Aangezien de tekenschool was 

opgezet door deze beroepsvereniging lijkt het waarschijnlijk dat Gertrud van 

plan was als tekenlerares of als ontwerpster van bijvoorbeeld handwerkpatronen 

haar brood te gaan verdienen.50 Dat waren respectabele beroepen als meisjes 

onverhoopt ongetrouwd bleven. Misschien had zij op advies van Walter Leistikow 

voor zo’n school gekozen, omdat hij enig artistiek talent in haar had opgemerkt.51 

Een tekenopleiding kon dan als basis fungeren voor een verdere ontwikkeling 

in de kunst. Deze opleiding van de tekenschool was toegankelijk vanaf de 

leeftijd van zestien jaar. Gertrud behoorde met haar negentien jaar dus tot de 

oudere leerlingen. De Gewerbezeichenschule was gelieerd aan de Königliche 

Kunstgewerbeschule, die toen nog niet voor vrouwen toegankelijk was.

 Dat Gertrud deze opleiding juist in Dresden ging volgen hield misschien 

verband met het feit dat haar grootmoeder daar woonde. Meisjes of jonge 

vrouwen konden niet zomaar zonder toezicht gelaten worden. In het jaar 

daarop volgde moeder Erna haar enige dochter naar Dresden om voor haar te 

zorgen en waarschijnlijk ook om een oogje in het zeil te houden. Het lijkt voor de 

hand te liggen dat Gertrud eerst bij haar oma aan de Schillerstrasse woonde en 

vervolgens bij haar moeder introk, aan de Schnorrstrasse. Dat Gertrud na haar 

verblijf in een internaat nog een verdere opleiding ging volgen was in die tijd 

47 Eva Rovers, De eeuwigheid 
verzameld. Helene Kröller-Müller 
1860-1939. 345

48 T. , ‘Gertrud Leistikow’, Vandaag, 
21 augustus 1921.

49 Zie hierover: http://www.

frauenstadtarchiv.de/fsa2008_doku-

gaertner.pdf 16, 17. (21 februari 2013)

50 Ibidem, 20, 21. Leistikows diploma 

(1907) bevindt zich bij de Erven 

Leistikow.

51 M. Bekkers-Zürcher, ‘De 

wereld een dansfeest’, De Gooi- en 
Eemlander, 6 april 1940.



24 tamelijk progressief. Vaak bleven dochters thuis wonen om hun moeder te helpen 

totdat ze gingen trouwen. Mary Wigman was daarvan een voorbeeld. Zij bleef 

zeven jaar thuis nadat ze, net als Gertrud, op de Höhere Töchterschule en een 

internaat geweest was. Na die zeven jaar ontsnapte ze, ongetrouwd, in 1910, naar 

de Dalcrozeschool voor ritmische gymnastiek in Hellerau, vlakbij Dresden.52

 Op de Gewerbezeichenschule in Dresden werd les gegeven in fi guurtekenen, 

ornament-, bloemen- en landschapstekenen, in het stileren van planten, in 

kunstnijverheidstechnieken, perspectief- en projectieleer en architectonisch 

tekenen. Gertrud bezocht deze school van oktober 1904 tot oktober 1907. Het 

getuigschrift dat ze in 1907 kreeg, vermeldt dat juff rouw Leistikow een vlijtige 

leerling was, die haar lessen trouw bezocht. Een aantal van de werkstukken die 

52 Hedwig Müller,  Mary Wigman. Leben und Werk der großen Tänzerin, 20.

  (2)

Gertrud Leistikow, studie leeuwen, potlood op papier. Erven Leistikow.
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Leistikow daar maakte is bewaard gebleven waaronder een schetsblad met 

een leeuwin, studies van bloemen, van een klein kindje en een aquarel van 

een stilleven met allerlei groentes. (afb. 2, 3, 4, 5) Vooral dit laatste werk laat zien 

dat Leistikow zich tot een goed aquarelliste ontwikkelde. Een logisch vervolg 

op de opleiding aan de Gewerbezeichenschule was de Kunstgewerbeschule 

(kunstnijverheidsschool). 1907 was het eerste jaar dat er vrouwelijke studenten 

tot deze opleiding toegelaten werden. Vanaf september 1907 stond Gertrud daar 

ingeschreven als studente van de professoren Erich Kleinhempel en Max Frey. 

De Kunstakademie in Dresden, waar coryfeeën als Caspar David Friedrich en 

Gottfried Semper aan verbonden waren geweest, was zelfs tot 1920 voor vrouwen 

verboden terrein.53 Vrouwen met artistieke ambities gingen vaak, net als Gertrud, 

eerst naar een tekenschool voor vrouwen en vervolgens konden ze bijvoorbeeld 

in München naar de Damen-Akademie des Münchner Künstlerinnenvereines 

of ze namen lessen bij bekende schilders die daarmee hun inkomsten aanvul-

den.54 Ze moesten een ander traject volgen dan hun mannelijke collega’s. De 

mogelijkheden om van tekenen of schilderen hun beroep te maken waren voor 

vrouwen veel beperkter. Als tijdverdrijf werden deze bezigheden natuurlijk zeer 

aanbevolen, evenals musiceren.

  (3)

Gertrud Leistikow, studie bloemen, 

potlood en verf op papier. Erven Leistikow

  (4)

Gertrud Leistikow, studie klein kindje, 

potlood op papier. Erven Leistikow.

53 Informatie van dr. Natalia Kardinar, Archiv der 

Hochschule für Bildende Künste Dresden (AHfBK), 

Dresden.

54 Alexandra Angioni e.a. , ‘Anerkannt und doch vergessen? 

Margarete Junge, Gertrud Kleinhempel, Charlotte Krause und 

die Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst’, 13-19.
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De Kunstgewerbeschule in Dresden, 1907-1910
De Kunstgewerbeschule en het Kunstgewerbemuseum besloegen een heel blok 

niet ver van Dresdens belangrijkste bezienswaardigheden: de Frauenkirche en 

het Brühlsche Terrasse. In 1907 was het gebouw spiksplinternieuw. De school had 

moeten uitbreiden vanwege de voortdurend toenemende stroom studenten. 

In 1901 werd de nieuwbouw gestart door de architecten William Lossow en 

Ferdinand Hermann Viehweger, die samen een architectenbureau hadden. 

Het resultaat was een groot en rijkelijk gedecoreerd gebouw met ingesloten 

tuinen, een kapelletje, een bibliotheek, tentoonstellingsruimtes, ateliers en 

natuurlijk een fl ink aantal leslokalen. De Brühlsche Saal, een rococo feestzaal van 

het paleis van graaf Brühl, dat oorspronkelijk op deze plek stond, was in het geheel 

geïncorpo reerd. Het Kunstgewerbemuseum met zijn uitgebreide collectie van 

keramiek, meubilair, textiel en bouwfragmenten, was in hetzelfde gebouw 

gehuisvest, maar was iets later klaar: in december 1907. (afb. 6)

  (5)

Gertrud Leistikow, Stilleven met wortels en kool, aquarel, 40 x 75 , 1906. Erven Leistikow.
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  (6)

De Kunstgewerbeschule in Dresden.

  (7)

Gertrud Leistikow, naaktstudie, potlood op papier. 

Erven Leistikow.

55 Deze informatie komt uit de leerlingenboeken van de Kunstgewerbeschule, Archiv 

der Hochschule für Bildende Künste Dresden (AHfBK). Waarom iemand dit zo precies 

heeft uitgerekend is een raadsel.

Voor de Schülerinnen, de vrouwelijke studenten, was er een aparte ingang en 

eveneens een apart curriculum. In het eerste jaar dat vrouwen deze opleiding 

mochten volgen waren er 85 studentes ingeschreven, met een gemiddelde 

leef tijd van 24 jaar, vier maanden en 20 dagen.55 Gertrud hoorde nu met haar 22 

jaar bij de jongere studentes. Dat de gemiddelde leeftijd zo hoog lag, zal zeker te 

maken hebben met het feit dat de opleiding eerder niet toegankelijk was voor 

vrouwen en dat daarom veel studentes pas konden beginnen toen ze al wat ouder 

waren. De handgeschreven lijst van vrouwelijke studenten vermeldt onder 

andere hun geboorteplaats en -datum en hun adres in Dresden. Gertrud stond 

ingeschreven bij haar moeder aan de Schnorrstraße 66, niet erg ver van de school. 

Het lesgeld was 60 Mark per jaar en dat was weinig vergeleken met het lesgeld dat 

voor andere opleidingen werd gevraagd. De professoren Frey, Kleinhempel, Türk 

en Junge waren speciaal belast met het onderwijs aan de vrouwen. Max Frey en 

Erich Kleinhempel gaven lessen in schilderen en in het ontwerpen van kunst-

nijver heid, waar ook grafi ek onder viel. Johannes Türk gaf les in het tekenen naar 

naaktmodel, wat aan Gertruds vorige school niet werd onderwezen. Een aantal 

van Gertruds oefeningen daarin is bewaard gebleven.(afb. 7) Margaretha Junge, de 

enige vrouwelijke docent, onderwees het ontwerpen en uitvoeren van artistiek 

vrouwenhandwerk en van kleding en ook van architectonische toegepaste kunst.



28 De studentes hadden een vol programma waarin verder nog ondersteunende 

lessen in de menselijke anatomie en in de anatomie van dieren en planten, 

lessen in kunstgeschiedenis en in het ontwerpen van affi  ches werden gegeven. 

Ze moesten oefeningen doen in de stijl van de Oudheid, de Middeleeuwen, de 

Renaissance en de moderne tijd. Als studiemateriaal en ter inspiratie dienden de 

collectie van het Kunstgewerbemuseum, de tuinen en de bibliotheek. Dat Gertrud 

ook buiten schetste bewijst een foto die in deze periode genomen zal zijn. (afb. 8) 

Haar enorme hoed ligt naast haar in het gras.

   In het Kunstgewerbeblatt, een tijdschrift gewijd aan de toegepaste kunst, 

werd het werk van de vrouwelijke studenten geëvalueerd na een jaar onderricht. 

Het beoogde doel van de opleiding was om producten te ontwerpen die niet aan 

mode onderhevig waren en die een tegenwicht konden vormen voor industriële 

ontwerpen. Daarbij werd artisticiteit en een absolute beheersing van techniek 

nagestreefd. In de introductie werd gesteld dat het werk van de studentes na 

slechts één jaar toch al een bepaald niveau had bereikt. Om dat te laten zien 

volgden afbeeldingen van werk uit de klassen van de verschillende docenten. 

De afbeeldingen tonen ontwerpen voor vloerkleden en voor posters en daarnaast 

keramiek en interieurontwerpen. Gertruds werk staat afgebeeld bij het werk uit de 

klas van Max Frey: een vrouw, zittend op een stoel en gezien op de rug.56 

Over de techniek staat niets vermeld, maar het lijkt een kleurenlitho. Gertrud was 

ingeschreven bij de opleiding grafi sche kunstnijverheid. (afb. 9, 10)

  (9)

Bladzijde 219 uit het Kunstgewerbeblatt met werk 

van Leistikow.

  (10)

Detail afb. 11

56 ‘Arbeiten der Schülerinnen-Abteilung der Königl. 

Kunstgewerbeschule Dresden’, Kunstgewerbeblatt, 19 

(1908), 202-213.
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  (8)

Gertrud Leistikow buiten aan het werk. Erven Leistikow.



30 Op de Kunstgewerbeschule vervolgde Gertrud haar opleiding in schilderen 

en ontwerpen. Wat echter meer dan haar tekenen en schilderen de aandacht 

van haar professoren trok, was hoe zij op de feesten van de school kon dansen. 

Misschien hadden haar docenten in 1905 Isadora Duncan zien optreden in 

Dresden of wat later Ruth St. Denis. Ook de gezusters Wiesenthal hadden in 

Dresden hun versie van de Weense walsen al laten zien. In ieder geval zagen de 

professoren bij Gertrud een passie voor de dans; ze moedigden haar aan en 

– zoals Gertrud later in een interview meedeelde – ‘zagen terecht daarin de uiting, 

waarop zij hare kunst moest richten en zóó kwam zij er toe ook in Dresden voor 

kunstenaars te dansen’.57 Ze moest dansen... het werd een innerlijke noodzaak. 

Ze danste in januari 1909 voor de Dresdner Kunstgewerbe-Verein. Ze werd 

uitgenodigd om te dansen op de feesten van de Dresdner Kunstgenossenschaft 

in het Künstlerhaus aan de Grunaer Straße, waar ze zowel alleen danste als met 

collega’s. Waarschijnlijk had ze toen al medeleerlingen geïnspireerd om mee 

te dansen. In 1909 werd ze in elk geval als de aanvoerster van de Tanzreigen 

(rondedans) beschouwd bij een feest van de Dresdner Kunstgewerbe-Verein. 

Tussen haar papieren bevindt zich een uitnodiging om het Herbstfest in 1909 

met haar aanwezigheid en die van haar collega’s op te luisteren, nadat ze op het 

Sommer-fest ook al acte de présence had gegeven. Een brief van augustus 1910 

aan ‘Mein sehr liebes Leistiköwchen’, geschreven door Anna Elizabeth, ook ‘Lies-

chen’ genoemd, bedankt Gertrud voor een prachtige avond in een tuin, waar zij 

in de schemering allerlei karakterdansen danste.58 Door in het Künstlerhaus te 

dansen moet Gertrud bij verschillende kunstenaars en bij haar medestudenten 

aan de Kunstgewerbeschule als danseres bekend zijn geweest. Of dit ertoe leidde 

dat haar gevraagd werd als danseres te poseren is niet bekend; in elk geval zijn er 

daarover in haar nalatenschap geen gegevens.

 

Van een aantal van de kunstenaars die destijds in Dresden werkten zijn werken 

bekend die de dans tot onderwerp hebben. Van de schilder Hans Unger bijvoor-

beeld is een map met lithografi eën bekend uit 1903 met het thema Tänze. In het 

werk van geziene schilders als Carl Bantzer, Georg Lührig, beiden als professor 

aan de Dresdner Academie verbonden, Karl Mediz, Max Pietschmann en Sascha 

Schneider komen dansende fi guren voor of fi guren in houdingen die aan dans 

doen denken, maar die toch niet met Leistikow in verband zijn te brengen. Bij de 

kunstenaars van de kunstenaarsgroep Die Brücke, in 1905 opgericht in Dresden, 

waren met name Ernst Ludwig Kirchner en (kortstondig lid) Emil Nolde zeer 

in dans geïnteresseerd. Beiden volgden in later jaren de ontwikkelingen in de 

moderne danskunst van dichtbij. Kirchner zat vaak bij de lessen en optredens van 

Mary Wigman om te schetsen en ook al eerder was dans voor hem een geliefd 

onderwerp: vooral de dans zoals die in bars en cabarets werd uitgevoerd. Nolde 

was bevriend met Wigman en bracht haar zelfs in contact met de choreograaf 

en danstheoreticus Rudolf von Laban. Ook hij tekende haar vaak. De bewegende 

57 Edmond Visser, Het 
Nederlandsch Cabaret, 166

58 Brief 11 augustus 1910. Erven Leistikow. Op de leerlingenlijst van de 

Kunstgewerbeschule staat de naam Anna Elsbeth Quiring. Dit is waarschijnlijk de 

schrijfster van de brief. Ze tekent haar brief met haar voornaam en daarbij tussen 

aanhalingstekens ‘Lies-chen’. In de brief vraagt ze Gertrud de groeten te doen aan 

Frl. Sandmann. Op de leerlingenlijst staat die naam ook: Gertrud Sandmann. AHfBK.
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Gertrud Leistikow, 

foto Atelier Herzfeld, 

Dresden. TIN.
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mens was een belangrijk thema voor de kunstenaars van Die Brücke. Bij het 

modeltekenen hadden zij het zg. Viertelstundeakte ingesteld, waarbij het 

model relatief snel van houding moest wisselen. Dit zou beschouwd kunnen 

worden als een oefening om snel te werken en daarmee als een voorbereiding 

tot het weergeven van beweging. In 1909, toen Leistikow haar voorstellingen gaf, 

werkten alleen Erich Heckel en Kirchner nog in Dresden. In theorie hadden ze 

haar optredens dus kunnen bijwonen maar daar is jammer genoeg geen enkele 

aanwijzing voor. Het is ook maar de vraag in hoeverre men destijds in Dresden 

  (13)

Gertrud Leistikow in tuin van de Kunstgewerbeschule. TIN



33van elkaars activiteiten op de hoogte was. De schilder Otto Dix, die vanaf 1909 de 

Kunstgewerbeschule bezocht, leerde bijvoorbeeld het werk van Die Brücke pas 

kennen nadat de groep in 1914 bij de Dresdense Galerie Arnold geëxposeerd had.59

 

Een tweetal foto’s dateert uit de tijd dat Gertrud voor de Dresdner kunst-

verenigingen danste. Ze geven een kleine indicatie van het soort dansen dat 

ze uitvoerde. Op één van de foto’s draagt ze een oosters aandoend kostuum en 

heeft ze een tamboerijn in haar hand. (afb. 11) Aan haar voeten heeft ze elegante 

veterlaarsjes. Vrolijk blikt ze in de lens. Haar kostuum heeft niets uitdagends en 

ze kan er ook geen grote bewegingen in maken. De sfeer die het kostuum en 

Gertruds haarversiering oproepen is die van een dans uit het Midden-Oosten, 

met handengeklap, draaien en slaan op de tamboerijn. De foto doet denken aan 

de foto’s van de oosterse danseressen die in 1900 op de Wereldtentoonstelling 

in Parijs dansten. Zij droegen kleding die hen van top tot teen bedekte. (afb. 12) 

Het is niet onmogelijk dat Leistikow op die tentoonstelling is geweest, niet als 

slangenmens, zoals haar gymnastiekleraar had gesuggereerd, maar gewoon 

als bezoekster: de tentoonstelling had destijds bijna vijftig miljoen bezoekers 

getrokken. De tweede foto, buiten genomen met op de achtergrond de Kunst-

gewerbeschule, laat haar zien in een eenvoudige witte jurk met een grote witte 

sjaal. (afb. 13) De jurk roept associaties op met de Renaissance. Leistikow draagt 

59 Dieter Schmidt, Otto Dix im Selbstbildnis,16. 

Zie ook Fritz Löffl er, Otto Dix. Leben und Werk. 13

  (12)

Oosterse danseressen op 

de Wereldtentoonsteling in 

Parijs, 1900.

  (14)

De danseres Sent M’ahesa, 

foto Hanns Holdt, München. 

Afgebeeld in Der künstlerische 
Tanz unserer Zeit (1928).



34 hierbij witte schoentjes, witte sokken en een wit lint in het haar. Ook deze dans 

lijkt ingetogen geweest te zijn. Grote beenbewegingen lijken in de jurk niet 

mogelijk.

 Geen van beide foto’s laat invloeden van andere, contemporaine dansers 

zien. Gertrud lijkt volkomen origineel. Haar oosterse dans heeft – naar de foto 

te oordelen – niets van de exotische dansen van Ruth St. Denis, Sent M’ahesa, 

bekend om haar Egyptische dansen, of de Friese Mata Hari. Deze danseressen 

traden op in middenrif blootlatende, met nepjuwelen bestikte bustiers met een 

rok of harembroek van transparante stof. (afb. 14) Leistikows Renaissance dans 

lijkt zo te zien ook niet op de Renaissance dansen waar haar tijdgenoot Alexander 

Sacharoff  vanaf 1910 mee voor het voetlicht trad. (afb. 15)

  (15)

De danser Alexander Sacharoff, foto H. Hoffmann, München. 

Afgebeeld in Der moderne Tanz (ed. 1917).



35Het is onduidelijk waaruit Gertrud haar inspiratie putte. In 1908 trad de danseres 

Grete Wiesenthal met haar Weense walsen in Dresden op. Wiesenthal droeg 

altijd zeer wijde rokken die royaal om haar heen konden zwieren. Wanneer 

Leistikow haar voor het eerst zag dansen is niet overgeleverd, maar uit latere 

brieven blijkt dat ze waardering had voor Wiesenthal. Hoewel walsen niet vaak op 

Leistikows programma voorkomen en de jurk op de foto niet wijd lijkt, is misschien 

Wiesenthal toch de danseres die het meest als inspiratiebron in aanmerking 

komt.60 (afb. 16) Dat Leistikow contact had met het aan de Opera van Dresden 

verbonden ballet lijkt onwaarschijnlijk. Isadora Duncan trad, zoals eerder vermeld, 

in 1905 in Dresden op; Gertrud zag haar echter – naar eigen zeggen – voor het 

eerst in 1921 in Amsterdam dansen.61 De blote voeten waar Isadora bekend om 

was vinden we niet op deze eerste foto’s van Gertrud. Voor Mary Wigman schijnen 

een optreden van de leerlingen van Dalcroze, nota bene in Amsterdam, en een 

optreden van de gezusters Wiesenthal belangrijke stimulansen geweest te zijn 

om te besluiten tot een dansopleiding.62 Bij Leistikow laat zich een dergelijke 

aanleiding niet goed vaststellen.63 Het ziet ernaaruit dat ze, toen ze in Dresden 

aan de Kunstgewerbeschule studeerde, haar dansen zelf bedacht zonder veel 

invloed van buitenaf.64 Zeker heeft meegespeeld dat door de optredens van vooral 

Isadora Duncan een ontwikkeling in gang was gezet waardoor er een grotere 

interesse voor de danskunst en voor gezond en natuurlijk bewegen was gewekt. 

Vooral in Duitsland had Duncan veel succes. Ze opende in 1904 een school in 

Berlijn-Grünewald die werd geleid door haar zuster, Elizabeth Duncan. Duncans 

ideeën sloten, zoals gezegd, goed aan op ideeën voor een totale levensreform 

waarvoor in Duitsland zeer veel belangstelling bestond. Die reform gold niet alleen 

beweging maar ook voeding (vegetarisch) en kleding. Het korset werd afgedankt 

en reformkleding gaf de vrouw haar bewegingsruimte terug. Er werden nieuwe 

gymnastiekmethodes ontwikkeld voor een gezond en sterk lichaam: de methodes 

Mensendieck of Müller bijvoorbeeld. Bess Mensendiecks oefeningen waren vooral 

voor vrouwen ontwikkeld en erop gericht gezondheidsproblemen te voorkomen 

door het aanleren van een goede lichaamshouding en een bewust bewegen. 

J.P. Müllers oefeningen bestaan uit sprong- en zwaaioefeningen, bedoeld om een 

sterk en fi t lichaam te krijgen en te houden.65 Ook de Dalcrozemethode stond in 

de belangstelling door de combinatie van beweging en muziek. Je zou kunnen 

zeggen dat de tijd rijp was voor vernieuwingen op dansgebied en dat Leistikow 

die Zeitgeist goed aangevoeld heeft. ‘Gertrud Leistikow danst niet volgens eenig 

systeem. Zij is geen Dulcaniane [bedoeld zal worden Duncaniane, JdB], geen 

Dalcrosiane, zij is geheel zichzelf. Haar systeem – als je van systeem spreken kunt, 

maar ‘t woord systeem is hier onjuist – is haar eigen trouvaille.’ 66

60 Over de invloed van Wiesenthal zie: 

Dianne S. Howe, Individuality and 
expression, 59.

61 Brief 14 februari 1921. Monacensia.

62 Susan E. Manning, Ecstasy and the 
demon, 51; Hedwig Müller, Mary 
Wigman, 18-19.

63 Zowel Eva van Schaik als Karl 

Toepfer noemen een optreden van 

Dalcrozeleerlingen in 1904 als 

belang rijk voor Leistikow, maar ik heb 

daar geen bron voor kunnen vinden. 

Van Schaik, Op gespannen voet, 20; 

Toepfer, Empire of ecstasy, 194

64 In Ernst Schur, Der moderne Tanz, 

uit 1909 werd aandacht besteed aan 

verschillende danseressen en aan het 

Russisch ballet. De danseressen die 

behandeld werden, Duncan, Rita 

Sacchetto, St. Denis, Gertrude 

Barrison en de gezusters Wiesenthal, 

zullen destijds als de belangrijkste 

vertegenwoordigsters van de 

moderne dans zijn beschouwd.

65 In Nederland was Kees Boeke 

een enthousiast beoefenaar van de 

Müller methode. Hierover: Daniela 

Hooghiemstra, De Geest in dit huis is 
liefderijk, 52-53.

66 Edmond Visser, Het 
Nederlandsch cabaret, 166.



36 Toen Gertrud in 1910 de opleiding aan de Kunstgewerbeschule afrondde, ging ze 

niet verder in de kunstnijverheid, maar in plaats daarvan legde ze zich heel serieus 

toe op een danscarrière.

Fundering en eerste opbouw van een danscarrière, 1910-1914
Het was – zeker in die tijd – een waagstuk om een carrière als danseres te 

beginnen en niet alleen vanwege de heersende opvattingen over dansende 

vrouwen. Niemand anders in Gertruds nabije omgeving danste en zo was 

bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte scholing een probleem. Dit gold voor alle 

danseressen die zich destijds op het podium waagden. Er waren geen scholen die 

hun techniek konden bijbrengen. Zij moesten alles zelf uitvinden of bijeen 

sprokkelen uit ballet- en gymnastieklessen en bijvoorbeeld Dalcrozecursussen. 

Onderling was weinig contact, ook omdat de concurrentie steeds sterker werd.67 

Duncan werd veel nagevolgd en er waren zoals destijds vaak werd gezegd velen 

geroepen maar slechts weinigen uitverkoren: het niveau van de Duncanna-

volgsters was vaak bedroevend. Leistikow volgde, om een gebrek aan scholing op 

te heff en, een cursus aan de school van Dalcroze en ging later bij een leerlinge van 

Dalcroze verder studeren.68 Zij noemde Dalcroze altijd als onderdeel van haar 

opleiding maar zei er steeds bij dat ze daar niet lang was en ook dat het niet was 

wat ze zocht. Het meest voor de hand liggend is dat ze een cursus volgde toen ze 

nog in Dresden woonde en gemakkelijk naar het dichtbij gelegen Hellerau kon 

gaan. Dalcrozes school in Hellerau ging in 1910 open. Ze zal deze lessen dus rond 

die tijd, 1910-1911 gevolgd hebben. De cursussen van Dalcroze waren duur. Toen 

Gertrud in 1915 met Grete Wiesenthal over Dalcroze sprak en Grete het over 

Dalcrozeschweinerei had, leek Gertrud daar mee in te stemmen.69 In elk geval 

vermeldde ze Grete’s opmerking met een zekere voldoening. Bij de ritmische 

gymnastiek van Dalcroze staat de muziek centraal. De bewegingen van vooral 

armen en benen vertolken de bewegingen in de muziek. Voor Gertrud was dit niet 

bevredigend. Zij werd weliswaar tot dansen aangezet door muziek maar zij wilde 

niet de muziek zelf vertolken, maar haar eigen ervaringen bij het horen van die 

muziek.

 In de loop van 1911 was Gertruds moeder van Dresden naar Berlijn verhuisd, 

naar de Albrechtstrasse 17. In Berlijn opende in 1910 de school van Hade Kallmeyer 

die evenals Bess Mensendieck een leerling was van de Amerikaanse Genevieve 

Stebbins. Hier werd Künstlerische Gymnastik gegeven en Kallmeyer beschreef 

haar methode in een boek met vele illustraties.70 (afb. 17) De gymnastiek was vooral 

bedoeld voor vrouwen en stond dicht bij de dans. Kallmeyers doel was om vanuit 

de wetten der beweging tot een harmonische ontwikkeling van het lichaam 

te komen. Ook aan de expressie en de schoonheid van de bewegingen werd 

op haar school grote aandacht besteed. Doel was tevens om deze lichamelijke 

expressie op het toneel te kunnen gebruiken. Deze methode sloot beter dan 

Dalcroze aan bij Gertruds doelstelling. Ook bij Kallmeyer volgde Gertrud enige 

67 Hierover ook: H.W. Fischer, 

Körperschönheit und Körperkultur, 231-232.

68 A.E.Z.[Anna E. Zuikerberg], 

‘Gertrud Leistikow’, Amsterdamsche 
Dameskroniek, 21 februari 1920.

69 Brief 2 januari 1916. Monacensia.

70 Hade Kallmeyer, 

Künstlerische Gymnastik.
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  (16)

De danseres Grete Wiesenthal, foto Hugo Erfurth, Dresden. 

Afgebeeld in Der künstlerische Tanz unserer Zeit (ed. 1928).
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  (17)

Foto Orientalische Gebetsübung uit Hade Kallmeyer, Künstlerische Gymnastik, Blatt 4.



39tijd lessen. Weer is onduidelijk wanneer en hoe lang ze dat deed; in elk geval 

vond ze in Berlijn onderdak bij haar moeder. Alle lessen dienden om Gertruds 

eigen dansen meer ‘fundament’ te geven en om haar lichaam voor de dans te 

trainen tot een dienstbaar instrument. Aan Leistikows lichaamsbeheersing en 

techniek of aan haar muzikaal gevoel is ook nooit getwijfeld in recensies van 

haar optredens. Leistikow nam nog weer later, toen ze in München woonde, zelfs 

lessen bij een balletmeester. Uit al deze bronnen zal ze iets hebben opgepikt en 

dit maakte haar tot een veelzijdige danseres. Die veelzijdigheid beschouwde de 

schrijver-dichter Hans W. Fischer als haar belangrijkste kenmerk, ook al zag hijzelf 

liever danseressen die zich meer in één richting ontwikkelden. Om weer een 

vergelijking te maken met de danseres Mary Wigman: Wigman volgde vanaf 1910 

de opleiding van Dalcroze in Hellerau. Zij werd opgeleid tot lerares in ritmische 

gymnastiek maar ook voor haar, net als voor Leistikow, was dit niet bevredigend. 

Zij kwam vervolgens in 1913 bij Rudolf von Laban terecht en werd daar zijn 

Meisterschülerin. Haar dans werd daardoor altijd met de theorieën en methodes 

van Laban in verband gebracht, zelfs toen hun wegen zich al lang gescheiden 

hadden.

In Dresden had Gertrud intussen Siegfried Werner Müller ontmoet, die daar 

voor architect studeerde aan de Technische Hochschule.71 Werner – zoals hij 

genoemd werd – kwam uit Halle a/d Saale, was even oud als Gertrud en de 

zoon van een houthandelaar. Hij staat op Gertruds vroege programma’s als de 

ontwerper van haar posters en haar kostuums. Bovendien hielp hij haar met 

de zakelijke kant van haar optredens. Het was echter niet alleen een zakelijke 

verbintenis. Gertrud en Werner verloofden zich en in 1912 trouwden ze. (afb. 18) 

  (18)

Gertrud Leistikow en Siegfried Werner Müller, 

foto Hugo Erfurth, Dresden, 1912. Monacensia.

71 Siegfried Werner Müller deed in april 1908 zijn Immatrikulation 
en is tot het wintersemester 1909-10 ingeschreven geweest bij de 

Technische Hochschule Dresden, afdeling hoogbouw. Mededeling 

Veronika Heymann, Technische Universität Dresden.



40 Zij had zijn steun en zijn enthousiasme voor haar kunst zeker nodig. Hij gaf haar 

– in de woorden van Hans Brandenburg – geen ‘vurige impulsen’, was blijkbaar 

niet erg inspirerend, maar hij stond haar met raad en daad bij en was vol goede 

wil voor haar carrière.72 In 1910 was Gertruds vader overleden en we weten niet 

wat hij van zijn dochters dansplannen had gevonden. Haar moeder was in elk 

geval helemaal niet gelukkig met Gertruds keuze. Zij had een visioen van een 

kleine duivel die haar dochter in de afgrond duwde. Ze schreef veel brieven om 

haar van deze beslissing te doen afzien, maar alles tevergeefs.73 Gertrud had in 

de danskunst haar roeping gevonden: ‘Niet dat men dansen wil, dat men dansen 

moet.’74

 Leistikow werkte hard aan een eigen programma en Werner hielp bij alles wat 

daarvoor nodig was. Er moesten foto’s gemaakt worden en fl yers, posters en 

programma’s ontworpen en gedrukt. Er werden optredens geregeld, waarvoor 

ook weer muziekbegeleiding, kostuums, gordijnen en een vloerbedekking nodig 

waren. Optredens waren meestal voor eigen rekening en risico. Als de zaal niet vol 

kwam had je met verlies gewerkt. Gertrud moest in al dit soort dingen investeren 

en dat deed ze ook. Vlak voor haar afstuderen, in juni 1910, gaf ze een matinee 

voorstelling in het neobarokke Dresdner Zentral-Theater.75 Op het programma 

stonden acht dansen op muziek van Grieg, Liszt en Beethoven. De titels van deze 

dansen komen overeen met de titels van de muziek: van Grieg bijvoorbeeld 

Ase’s Tod en An den Frühling, van Liszt Nocturno Nr. 3 a Liebesträume. Een 

aantal van deze dansen lijkt later op haar programma’s terug te komen onder 

een andere naam. Zeker is dit niet: ze zou ook dezelfde muziek weer gebruikt 

kunnen hebben voor een andere dans. De reacties waren vast positief, want 

in december van hetzelfde jaar liet ze haar danskunst in Berlijn zien aan de 

beroemde toneelregisseur Max Reinhardt. Walter Leistikow, in 1908 overleden, 

had hem goed gekend. In Berlijn was Walter Leistikow de organisatorische spil 

van de Berliner Sezession (opgericht in 1898) geweest, een groep schilders 

die zich sterk maakte voor het exposeren van moderne schilderijen. De naam 

Leistikow zal bij Reinhardt een goede introductie zijn geweest. Hij was wel te 

gast geweest bij het door Leistikow in het leven geroepen gezelschap Gerhardt 

Hauptmann’s Freundschaft- und Rosenbund. Op bijeenkomsten van deze groep 

rond de toneelschrijver en Nobelprijswinnaar Gerhardt Hauptmann mocht alleen 

sekt gedronken worden, wat de creatieve uitwisseling van ideeën tussen deze 

kunstenaars uit verschillende disciplines zeker ten goede zal zijn gekomen.76 

Dat Gertrud juist naar Reinhardt gaat is niet toevallig. In de stukken die Reinhardt 

op het toneel bracht was plaats voor dans en muziek. Hij streefde naar een 

totaaltheater, een Gesamtkunstwerk, waarin naast toneel, dans en muziek ook 

de architectuur van het theater een rol moest spelen. In zijn stukken waren al 

eerder danseressen te zien geweest. Zo danste Grete Wiesenthal dit jaar, 1910, 

in het door Reinhardt geënsceneerde stuk Sumurun, een pantomimestuk over 

allerlei verwikkelingen aan het hof van een oude sjeik.

72 Hans Brandenburg, München 
leuchtete. Jugenderinnerungen, 441.

73 De brieven zijn verloren gegaan, 

maar worden vermeld in een brief van 

haar moeder, 8 juli 1933. Erven Leistikow.

74 Edmond Visser, Het Nederlandsche 
Cabaret, 169.

75 Dit theater werd door dezelfde 

architecten ontworpen als de Kunstgewerbe-

schule. Isadora Duncan danste er in 1905.

76 Lovis Corinth, Walter Leistikow.



41Reinhardt organiseerde voor Gertrud een optreden in de Kammerspiele des 

Deutschen Theaters, waarvan hij directeur was. In een aantal tijdschriften en 

bij een stuk in een krant werden foto’s van Gertrud gepubliceerd, gemaakt door 

de bekende fotografe Aura Hertwig.77 (afb. 19) Ze werd geïntroduceerd als een 

nicht van Walter Leistikow, die ‘serieuze bedoelingen heeft met de dans’. Haar 

programma van 14 december 1910 laat zien dat ze in Berlijn een groot aantal 

nieuwe dansen uitvoerde en dat de sfeer van de dans oriëntaalser was geworden. 

Het programma bestond uit negen dansen door verschilllende culturen 

geïnspireerd. Ze danste op muziek van bekende componisten als Grieg en Verdi, 

maar gebruikte daarnaast ook muziek van de minder bekende componisten John 

W. Bratton en T. W. Thurban. Haar kostuums waren gemaakt naar aanwijzingen 

van Reinhardts eigen theaterontwerper, Ernst Stern. Voor haar Gottesanbeterin 

bedacht deze een wit, met zwart band omwonden kostuum. Een Maurische 

Fantasca, in één van de Berlijnse tijdschriften afgebeeld, werd in een eveneens 

witte jurk met een glanzende helm en een groot rond schild gedanst èn, als 

Isadora Duncan, op blote voeten! 

  (19)

Knipsel uit de Berliner Illustrierte met foto’s van Aura Hertwig, december 1910. TIN.

77 De precieze datering van deze tijdschriften en van het krantenartikel 

is onmogelijk omdat de knipsels niet gedateerd zijn. Eén van de knipsels 

is uit het Illustrierter Berliner Wochenschrift. Hieruit werd geciteerd bij de 

Pressestimmen in een later programma. TIN, map 13a.



42 Gezien in het licht van haar verdere carrière is het bijzonder dat er in de vaste 

rubriek van het Algemeen Handelsblad, ‘Uit het Berlijnsch Muziekleven’, 

aandacht werd besteed aan Leistikows ‘eerste proef’. Dit zal vooral te maken 

hebben gehad met de interesse die er ook vanuit Nederland was voor de 

theatervernieuwingen van Max Reinhardt. Hoewel de recensente de door roet 

verkregen zwarte huidskleur van Leistikow niet kon waarderen en het ook 

wonderlijk vond dat Leistikow dit roet niet verwijderde voor het niet-oosterse 

deel van haar programma, merkte zij toch een ‘oorspronkelijk nadenken en 

zoeken’ op. Blijkbaar had Leistikow al een heel eigen dansstijl, niet te vergelijken 

met ‘de lentedauw-frissche lieftalligheid van de drie bloempjes Wiesenthal’ of ‘de 

geraffi  neerde kunst van eene Ruth St. Denis’. Bij deze danseres lijken

 

de conventioneele begrippen van gratie […] wel opzettelijk aan de kant 

gedaan. […] het was Gertrud Leistikow klaarlijkelijk daarom te doen het 

“echte” karakteristieke op de voorgrond te doen treden, en dit lukte haar b.v.b. 

bijzonder in den merkwaardigen Japanschen dans, met het groen-rosa 

grimassende masker voor.

Het oordeel van de recensente was gunstig: zij ‘zal haar weg dus wel vinden’, was 

de conclusie.78 Dat Gertrud haar huid donker kleurde is op twee foto’s te zien, 

maar bij latere optredens heeft ze dit waarschijnlijk achterwege gelaten. In elk 

geval zijn er geen foto’s meer waarop zij zo afgebeeld staat, zelfs niet als zij haar 

oosterse dansen uitvoert. (afb. 20) De opmerking over het aan de kant doen van 

de ‘conventioneele begrippen van gratie’ is interessant. Bij alle voornoemde 

danseressen was het belangrijk dat de dans uit mooie bewegingen bestond. 

In Leistikows dans zaten blijkbaar opzettelijk lelijke, onelegante bewegingen die 

zij vanwege hun expressiviteit gebruikt zal hebben. In de recensie lezen we tevens 

dat de Japanse dans, op het programma O Kioto San geheten en op muziek van 

T.W. Thurban gedanst, met een masker werd uitgevoerd, een ‘Oud-Chineesch’ 

masker dat ze in München had gevonden.79 Ook vanwege het masker moet deze 

dans veel indruk gemaakt hebben: dit was iets nieuws. Leistikow maakte op een 

volstrekt originele manier gebruik van maskers. Het masker diende bij haar niet 

zozeer om de dans authenticiteit te verlenen, maar het masker werd gebruikt 

om zich te transformeren, om helemaal de fantasiefi guur te worden die ze wilde 

uitbeelden.80 Dat Leistikow dit kon doen heeft misschien te maken met haar 

uiterlijk. Men vond haar gezicht niet knap en het liefl ijk dansen als van een fee of 

78 C. v. O. [Cornelie 

van Overzee?], ‘Uit het 

Berlijnsch Muziekleven. 

Dansmiddag Gertrud 

Leistikow’, Algemeen 
Handelsblad, 20 december 

1910, ochtendeditie.

79 Deze dans zal de oerversie zijn van de 

latere dans Maskentanz des Haremwächters, 
waarbij ze hetzelfde masker gebruikte. 

Ook bij de Rote Groteske werd dit masker 

gebruikt. Leistikow vermeldde de vindplaats 

in: ‘Gertrud Leistikow over de maskerdans’, De 
Sumatra Post, 29 december 1926.

80 Hierin verschilde zij bijvoorbeeld 

van de danseres Sent M’ahesa, 

die Egyptische dansen uitvoerde, 

waaronder in elk geval één met een 

masker.

  (20) >

Programma Orchestische 

Tanzspiele. TIN
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44 elfj e, waar veel navolgsters van Isadora Duncan maar al te vaak in verzandden, 

paste daarom minder bij haar. Een paar jaar later zal Mary Wigman iets dergelijks 

doen in haar dansen, maar in 1910 was dit iets geheel nieuws. 

 Leistikows optreden werd opgemerkt door Clotilde von Derp, de danseres die 

niet veel later de vaste partner zou worden van Alexander Sacharoff . Zij had net 

in september 1910 zelf bij Reinhardt gedanst in Sumurun. Zij volgde daar Grete 

Wiesenthal op, die andere verplichtingen had. In een brief aan een vriendin van 

een dag na Gertruds optreden schrijft ze:

Hier schrijft men over een nieuwe Berlijnse danseres, Gertrud Leistikow, hoe 

zit het met haar? Wat danst ze en hoe? Oud of jong […] Ik las dat ze een fi asco 

was en verheugde me al mateloos. Maar het is toch niet zo, geloof ik, zoals de 

kranten erover schrijven.81

Clotilde von Derp lijkt niet erg geïnteresseerd om een collega te ontmoeten maar 

is, integendeel, bezorgd dat er een concurrent is gekomen in de kleine wereld 

van de solodanseressen. Wat betreft de lovende recensies in de kranten: de 

Pressestimmen werden gebruikt in de brochure van het programma waarmee 

Gertrud later op tournee ging. De recensie in het Handelsblad werd er zelfs voor 

vertaald.82

 Na in december dus in Berlijn gedanst te hebben maakte Gertrud in januari 

1911, in een gedrukte uitnodiging, haar publiek attent op de Mimische Tänze die 

ze in het Künstlerhaus in Dresden zal uitvoeren. Deze nieuwe benaming voor haar 

dansen: mimisch, laat zien hoe Leistikow zoekend was naar een karakterisering 

van haar dansen. Met deze term trachtte ze aan te sluiten bij de dans zoals, naar 

haar idee, uitgevoerd door de oude Grieken, waarbij niet persoonlijke emo-

ties werden gedanst maar juist algemeen geldende en algemeen begrepen 

emoties.83 Het programma van januari is niet bekend, maar niet lang daarna 

nodigde Leistikow haar publiek uit voor een Adonisfeier op zondag 2 april 1911, 

eveneens in het Künstlerhaus in Dresden. Van deze voorstelling is het programma 

wel bekend. Het thema Adonisfeier bood Leistikow de mogelijkheid om een heel 

scala aan dansen uit te voeren: dramatische, humoristische en vrolijke dansen. 

(afb. 21) In het programma, verfraaid met een illustratie van haar verloofde Werner 

Müller, werd uitgelegd hoe de oude Grieken in de lente Adonis verliezen en hem 

de dag daarop weer terugvinden: een mythe van dood en wederopstanding. 

Hier stond voor de eerste keer de Faundans op het programma, gedanst met een 

masker op een Scherzo van Schubert, een dans die Leistikow heel lang op haar 

repertoire zou houden.

 

81 Frank-Manuel Peter, Die 
Sacharoffs. Zwei Tänzer aus dem 
Umkreis des Blauen Reiters, 101. Brief 

aan Gertrud Schuster-Woldan, 

15 december 1910.

82 Emil Nolde was in deze periode 

geregeld bij optredens in de Kammerspiele 

om te schetsen. Bij Leistikows optreden 

was hij niet. Leistikows naam komt niet in 

zijn dagboeken voor. Mededeling 

16 april 2012 van Prof. dr. Manfred Reuther, 

directeur Nolde Stiftung Seebüll.

83 Dit was de verklaring 

die Siegfried Werner Müller 

gaf in de brochure Gertrud 
Listikowska. Orchestische 
Tanzspiele. TIN, map 1. 
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Faundans
Omdat de Faundans zo tot de verbeelding sprak zijn er veel afbeeldingen van 

Gertrud als faun. De illustraties van Dora Brandenburg-Polster horen bij de eerste, 

uit 1912. (afb. 22) Zij geven een goede indruk van de bewegingen. We zien een kittig 

fauntje huppelend en springend over het toneel bewegen. De vele schetsen en 

tekeningen en de serie houtsnedes die de Kroatische kunstenares Anka Krizmanić 

rond 1916 van deze dans maakte laten de beweeglijkheid en expressiviteit van de 

faun ook goed zien. (afb. 23, 24, 25) Uit 1917 dateert een kleurrijk druksel van Frieda 

Wächtler en uit de jaren twintig een intrigerende foto van Gertrud met het masker 

van de faun, gemaakt door de fotografe Hanna Elkan. (afb. 26) De Faundans werd 

in 1914 gefi lmd door de directeur van de Nederlandse Hollandia Filmfabriek, 

Maurits Binger. Die fi lm is helaas nog niet teruggevonden. Afgaande op recensies 

en de gekleurde druk van Wächtler, is het kostuum van de Faundans groenig 

bruin geweest.84 Het was een harig kort tuniekje met een staart. De armen en 

benen waren bloot en een masker met twee oortjes bedekte het gezicht.

 De faun, een wezen tussen mens en dier, was destijds een bijzonder populair 

thema. In de schilderkunst wemelde het rond de eeuwwisseling van de faunen, 

satyrs en nimfen. Het toneelscherm van het Zentral-theater in Dresden, waar 

Gertrud eerder danste, werd in 1900 door de schilder Hans Unger beschilderd 

met een reusachtige voorstelling van een gezelschap nimfen, faunen en satyrs 

in een idyllische tuin. (afb. 27) Eveneens in Dresden, in het park van het Zwinger, 

  (21)

Programma Adonisfeier, met illustratie Werner Müller, 1911. Erven Leistikow.

84 N.H. Wolf heeft het over ‘een 

bosch-kleurig kleedje, waarbij een 

hoofdbedekking van dezelfde kleur’, 

De Kunst, 20 juni 1914, 591.
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  (23 / 24)

Anka Krizmanic, Gertrud Leistikow, Faundans, 1917, houtsnede, 26 x 20. Erven Leistikow.

  (25)

Anka Krizmanic, 

Gertrud Leistikow, Faundans, 

1919, inkt op papier, 19,2 x 12,5. 

Collectie Dr. Josip Kovacic, Zagreb.

  (29)

Gertrud Leistikow [?], diverse fi guren, 

waaronder faunen, volgens bijschrift 

getekend in de vazenverzameling, Berlijn. 

Potlood op papier.TIN.
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  (22)

Dora Brandenburg-Polster, Gertrud Leistikow (Faun),1912, 

illustratie Der moderne Tanz (ed. 1917).

staan verschillende beelden van faunen, in de onmiddelijke omgeving van een 

vijver die Nymphenbad heet. (afb. 28) Op kunstenaarsfeesten waren thema’s uit 

de Griekse of Romeinse mythologie geliefd. De heren en dames kunstenaars 

kwamen dan verkleed als bacchanten of goden en natuurlijk ook als faun of nimf. 

In Leistikows nalatenschap bevindt zich een schetsje met tussen andere fi guren 

ook twee faunen, volgens het bijschrift getekend in de vazenverzameling van 

Berlijn. (afb. 29) In haar boek Künstlerische Gymnastik raadde Hade Kallmeyer 

haar lezers aan om eens naar de klassieke afbeeldingen van dansende faunen 

en maenaden te kijken. ‘We vinden daar menige schone dansbeweging, vooral 

op reliëfs en vazen.’85 Al deze faunen in haar onmiddelijke omgeving hebben 

Leistikows fantasie geprikkeld tot het maken van haar faundans. Het tekent 

Leistikow dat ze juist de faun uitkoos en niet zijn vrouwelijke, liefl ijke gezellin, de 

nimf. In de fi guur van de meestal mannelijk gedachte onaangepaste faun kon ze 

haar fantasie veel meer kwijt.

 Vaclav Nijinsky’s beroemde ballet, L’apres-midi d’un faune dat een jaar 

later in Parijs zijn première beleefde, werd, zoals bekend, geïnspireerd door het 

gedicht van Stéphane Mallarmé met dezelfde titel en door de muziek die Claude 

Debussy daarop maakte. Nijinsky’s faun is wellustig en erop gericht de nimfen te 

verleiden met zijn fl uitspel. Dat was zoals de faun in Mallarmé’s gedicht ook werd 

85 Hade Kallmeyer, Künstlerische Gymnastik, 164.
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  (26)

Gertrud Leistikow met faunmasker, foto Hanna 

Elkan, Amsterdam, 1925. Erven Leistikow.



49beschreven. Gertruds faun is echter volledig verschillend van de door Nijinsky 

gedanste faun. Gertruds faun is schuw en schichtig, een wezen half mens, half 

dier dat ‘niet uit de duisternis der wouden durft te voorschijn te komen’.86 

Uit recensies weten we dat Gertrud zowel het tragische als het humoristische 

aspekt van dit wezen in haar dans wist te vangen. Zij putte uit andere bronnen.

Vroege programma’s
De formule van een avondvullend programma met een thema beviel blijkbaar 

goed. Uit deze eerste tijd is een aantal brochures/programmaboekjes bewaard 

gebleven. Orchestische Tanzspiele staat op de omslag of op het schutblad. 

Deze benaming had Leistikow ontleend aan de klassieke oudheid, aldus het 

voorwoord van één van de programma’s. Haar eerste Adonisfeier in Dresden had 

ze Dramatische Orchestik genoemd. Het Griekse woord orchèstra staat voor 

de halfronde ruimte vóór het toneel, waar gedanst kon worden. Het is duidelijk 

dat ze nog steeds zoekend was naar een goede naam voor het soort dansen dat 

zij uitvoerde. Het eenvoudigste boekje, zonder foto’s –waarschijnlijk uit begin 

1913 – bevat behalve een aantal citaten uit recensies ook een kort artikel van Hans 

Brandenburg, eerder gepubliceerd in de Saale-Zeitung, de krant van Halle a/d 

Saale, waar Werner Müller vandaan kwam. Twee andere boekjes zijn luxueuzer 

uitgevoerd met foto’s en reproducties. Hierin staat verder het programma van 

de dansen die uitgevoerd gaan worden. In één boekje is de naam Leistikow 

veranderd in Listikowska, niet alleen op de omslag, maar ook consequent in 

alle recensies. Misschien was dit programmaboekje bedoeld voor haar Oost-

Europese optredens. (afb. 30)

  (28)

Eén van de faunconsoles in de 

tuin van de Zwinger, Dresden.

86 Mr. H. Keuls, geciteerd in: De Kunst, 6 juni 1914, 556.

  (27)

Hans Unger, Toneelscherm Zentral Theater Dresden, 1900. 

Ansichtkaart van het toneelscherm.
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  (30)

Programma Orchestische Tanzspiele, Gertrud Listikowska. Met illustratie 

Siegfried Werner Müller. Erven Leistikow.

Gertrud stelde twee avondvullende programma’s samen rondom een thema. 

In het boekje werd dit uitgelegd: zij vermijdt hiermee het willekeurig bijeen 

voegen van verschillende dansen en bereikt, ondanks een grote afwisseling, 

een eenheid. Eén thema was: Frauenliebe und Leben im Orient, een tweede 

thema was het zojuist besproken Adonisfeier. Er werd ook Ein byzantinischer 

Blumengarten aangekondigd, maar bij dit programma staan geen dansen 

vermeld en het is de vraag of deze bloementuin ooit gerealiseerd is. Een aantal 

van de dansen die ze voor Reinhardt in de Kammerspiele danste kwam terecht in 

deze programma’s, soms onder een andere naam. Bij sommige dansen droeg ze 

de kostuums die Ernst Stern daarvoor ontworpen had en haar andere kostuums 

waren door Werner Müller ontworpen. Künstlerische Leitung Siegfried Werner 

Müller staat vóór op een programmaboekje, waarvan ook de layout en het erin 

afgebeelde affi  che van zijn hand zijn. 



51Uit welke dansen bestond zo’n programma? Frauenliebe und Leben im Orient 

was in drie delen opgedeeld. De eerste vier dansen speelden zich af in de tent 

van de vrouwen. Er was een dans van de Moorse slaven, een lichtjesdans van 

de bruiden, een overwinningsdans en een maskerdans van de haremwachter. 

Het tweede gedeelte, bestaande uit drie dansen, vond in de tempel plaats. Deze 

dansen heten Gottesanbeterin, Totenklage en Totentanz. Bij het derde en 

laatste deel staat geen plaats van handeling, maar de aanduiding O Wonne, o 

gelukzaligheid. Dit deel had slechts één dans, een Nautsch of bruidsdans. De 

verschillende plaatsen waar de dansen gesitueerd waren werden waarschijnlijk 

enkel verbeeld door het licht te veranderen. Gertrud gebruikte, bij mijn weten, 

geen decors of decorstukken, maar kon met verschillende belichting veel eff ect 

bereiken.

 Er zijn foto’s en tekeningen bewaard gebleven van een aantal van de dansen. 

Hoe langer Leistikow een dans op haar repertoire hield, des te meer afbeeldingen. 

Samen met een beschrijving van de dans is er zo enigszins een indruk te krijgen 

van Leistikows bewegingen. De dans Gottesanbeterin die ze op muziek uit de 

Aïda van Verdi danste, wordt als volgt beschreven:

In een lang, wit, door een zwarte band, die, ringsgewijze, schuins van boven 

naar beneden gewonden was, nauw om het lichaam sluitend gewaad, lag 

zij ter zijde voor een nis-achtigen witten achtergrond. Het bovenlichaam 

bewoog zich in voor- en achtergaande golvingen, op het rythme der muziek, 

tot het zich ophief, als door het gebed opgeheven, de voeten nauw bij elkaar, 

en met de armen opwaartsche bewegingen makend, als wilde zij oprijzen 

ter godheid. Dàn kringelen en kruisen haar armen over elkaar en danst zij 

een gewijd-hartstochtelijken dans, als wilde zij het bidden en smeeken der 

gansche menschheid uitdrukken. Maar op het hoogtepunt van haar extase 

gekomen, valt zij ter aarde, en – ontwaakt uit hare verdooving – begint nu een 

dankgebed en buigt zich in ootmoed opnieuw voor de godheid.87

87 N.H.Wolf, ‘Gertrud Leistikow, Panopticum -Theater, 
Amsterdam’, De Kunst, 20 juni 1914, 589-592. De tekst is een vrijwel 

letterlijke vertaling van een beschrijving van deze dans door Hans 

Brandenburg in Der moderne Tanz.

  (31)

Dora Brandenburg-Polster, Gertrud Leistikow (Gottesanbeterin), 

illustratie Der moderne Tanz (ed. 1917).
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  (32-37) 

Anka Krizmanic, Gertrud Leistikow, serie houtsnedes 

Gottesanbeterin, 1917, 26 x 20 . Erven Leistikow.



53De kunstenares Dora Brandenburg-Polster maakte tekeningen van deze dans 

die als illustratie dienden in het door haar man Hans Brandenburg geschreven 

boek Der moderne Tanz. (afb. 31) Van hem is de bovenstaande beschrijving en 

hij voegde daar even later nog aan toe dat Leistikow haar dans niet en profi l 

eindigde, zoals hij begon, maar ‘hoewel dit aanzicht eff ectvoller is, vertrouwt ze 

er instinctief op dat de toeschouwer zich dat nog helder genoeg voor de geest 

kan halen […] en dus wendt de danseres aan het eind het star bezielde, bleke 

gezicht naar de toeschouwers’.88 Van de Gottesanbeterin bestaat verder een 

serie houtsneden die Anka Krizmanić in 1917 maakte. (afb. 32-37) De tekeningen 

en houtsnedes geven tien weinig van elkaar verschillende houdingen en de 

hierboven geciteerde beschrijving voegt daaraan nog het bewegen van de armen 

toe. Dat de dans ongeveer negen minuten duurde weten we omdat de muziek, 

zoals die overgeleverd is, die tijdsduur heeft.89 Het lijkt een huzarenstukje om met 

zo weinig middelen de aandacht van het publiek zo lang vast te houden.

Vroege fotoseries
De foto’s in de programmaboekjes werden door verschillende fotografen 

gemaakt. In het Listikowska-programma is de eerste portretfoto, en profi l 

met het konische hoofddeksel uit de Indischer Tanz, gemaakt door Studio 

Elvira uit München, de door twee vrouwen opgezette fotostudio die vooral 

onder architectuurhistorici zo bekend is geworden vanwege de opvallende 

Jugendstilversiering van de ontwerper August Endell op de gevel. (afb. 38, 39) Uit 

dezelfde studio komen nog vier foto’s in dit programma, herkenbaar aan de kelim 

waarop Gertrud in verschillende dansposes staat. Wanneer deze foto’s gemaakt 

zijn is niet bekend. Er is verder een foto opgenomen van de Dresdense fotograaf 

Bruno Wiehr. De foto op de laatste bladzijde werd door Aura Hertwig genomen 

en tenslotte bevat het programma een foto waarvan de herkomst niet is vast te 

stellen.90 Het meest luxueuse programma bevat alleen foto’s uit een serie die 

Hugo Erfurth in 1912 maakte.

  (38) 

Studio Elvira, München.

88 H. Brandenburg, Der 
moderne Tanz (ed. 1917), 179.

89 Leistikows zoon Igor nam in 

1954 de muziek van Gottesanbeterin 
op, gespeeld door Marie Egmond, 

een pianiste die Leistikow in 1920 

geregeld begeleidde.

90 Op één foto is rechts in de hoek 

‘Consée’ te ontcijferen. Waarschijnlijk de 

drukker Oscar Consée. Op twee anderen 

staat rechts in de hoek A. Gassler & Co.
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  (39)

Gertrud Leistikow, ca. 1912, foto Studio Elvira, München. Erven Leistikow.



55Leistikow liet verschillende fotoseries maken door bekende fotografen. 

De vroegst bekende foto’s werden gemaakt door de Berlijnse fotografe 

Aura Hertwig. Dit zal gebeurd zijn naar aanleiding van haar optreden bij de 

Kammerspiele in 1910. Een aantal daarvan is afgedrukt in het Illustrierte Berliner 

Wochenschrift en er is dus ook één gebruikt in een programmaboekje. (afb. 19) 

Op deze foto’s heeft Gertrud een pose uit haar dansen aangenomen en de foto’s 

zijn dan ook tamelijk statisch. Het jaar daarop werden er foto’s gemaakt door 

de Dresdense fotograaf Bruno Wiehr. Op een mooie foto laat Gertrud zich echt 

als een danseres portretteren. De foto is schuin van achteren genomen, met 

het gezicht en profi l. De houding van het hoofd en de naar beneden gerichte 

blik geven de foto en de geportretteerde iets dynamisch. (afb. 40) In 1912 maakte 

vervolgens Hugo Erfurth, ook uit Dresden, een serie dansfoto’s. (afb. 41, 42) We 

zien Gertrud dansen op foto’s vol beweging. Ze springt, draait en zwaait. Geen 

enkele fotograaf wist haar later nog zo krachtig vast te leggen. Erfurth was de 

eerste fotograaf die danseressen binnen, in de fotostudio, tijdens een sprong 

kon fotograferen.91 Eerder gebeurde dit vanwege de lange belichtingstijd alleen 

in de buitenlucht. Ook Clotilde van Derp liet zich in 1912 door hem fotograferen. 

De foto’s van Erfurth gebruikte Gertrud heel lang voor haar programmaboekjes, 

affi  ches en voor artikelen in krant of tijdschrift.92 Eén van Erfurths foto’s staat 

enigszins apart van deze serie. Deze werd nooit in een publiciteitsfolder 

gebruikt. Hierop staat een voluit lachende Gertrud in een korte zijden tuniek 

met op haar hoofd de woeste pruik die ze droeg bij haar dans Maskentanz des 

Haremswächters en in haar hand het ‘groen-rosa grimassende’, bijbehorende 

masker93 Ze straalt een groot zelfvertrouwen uit. (afb. 43)

  (41)

Gertrud Leistikow, foto Hugo 

Erfurth, Dresden, 1912. 

Afbeelding in Orchestische 
Tanzspiele, programmaboekje.

91 Gabriele Brandstetter (ed.), Mundart 
der Wiener Moderne, 249. Zie ook: Frank-

Manuel Peter, ‘Das tänzerische Lichtbild. 

Hugo Erfurth als Dokumentarist des frühen 

Ausdruckstanzes.’, Digitale Fachzeitschrift 
Tanzwissenschaft (D.F.T.).

92 In 1924 werden deze foto’s 

nog steeds gebruikt op een 

affi che voor haar tournee door 

Nederlands-Indië. TIN

93 C.v.O. [Cornelie van Overzee?], 

‘Uit het Berlijnsch Muziekleven. 

Dansmiddag Gertrud Leistikow’, 
Algemeen Handelsblad, 20 decem-

ber 1910, ochtendeditie.
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  <(40)

Gertrud Leistikow, ± 1910, foto Bruno Wiehr, Dresden. 

Erven Leistikow.

  (43)

Gertrud Leistikow, foto Hugo Erfurth, 

Dresden, 1912. Erven Leistikow.
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  (42)

Gertrud Leistikow, foto Hugo Erfurth, Dresden, 1912. Afbeelding in Orchestische Tanzspiele, 

programmaboekje.



59Hoe Gertruds choreografi eën tot stand kwamen werd beschreven door Hans 

Brandenburg. In zijn memoires vertelt hij hoe hij haar rond 1914 zag werken aan 

nieuwe dansen. Hij schrijft:

Helemaal besluiteloos en als automatisch volgde ze dan de invallen, 

raadgevingen en aanwijzingen van haar brave man op. Alle wil was weer 

eens uitgeschakeld en het heilige moeten, dat achter deze leegte stond, was 

nog onherkenbaar, ook voor haar zelf. Aan de innerlijke dwang, moest een 

uiterlijke dwang vooraf gaan, en er moest haar een lijn aangereikt worden, 

door wie maakte niet uit, die ze dan later, vervuld van choreografi sche 

scheppingsdrang tot een perfecte constructie omvormde, tot een weelderig 

bloeiende krans boog. […] En toch was dan tenslotte op het toneel het 

vreemdste tot eigenste geworden. Ook het kostuum was als met haar 

vergroeid en alle werk, alle vertwijfeling en mislukking waren geworden tot 

een enkele beweging van succes, ja van een openbaring, die haar als een 

gewichtsloze ingewijde van haar gezicht tot in de punten van haar vingers en 

tenen doordrong en droeg.94

Brandenburg beschrijft de wording van Gertruds dansen als een gevecht en dat 

was waarschijnlijk hoe zij het ervoer. Ook zelf heeft ze wel eens iets gezegd over 

haar manier van werken. Ze handelde intuitief. Sommige muziek sprak haar aan 

en verbond zich met een idee voor een dans dat ze al had. De muziek versterkte 

de dans, net zoals de kleur en het ontwerp van het kostuum de dans moest 

versterken. In een interview uit 1920 gebruikte ze het woord steigern om het 

eff ect te beschrijven dat muziek en kostuum op de dans zouden moeten hebben. 

De dans zelf was primair. Muziek en kostuum kwamen op de tweede plaats.95 

Mary Wigman heeft voor een aantal van haar dansen aangegeven hoe zij tot het 

maken van die dans werd geïnspireerd. Zo noemde ze een bezoek aan de Niagara 

watervallen als de inspiratie voor haar danscyclus Opfer uit 1931.96 Dergelijke 

informatie heeft Leistikow nooit gegeven. De enige dansen die met een concrete 

ervaring in verband gebracht kunnen worden zijn Indische Impressies, gemaakt 

na haar tournee door Nederlands Indië. Bij Leistikow weten we meer van wat haar 

niet, dan van wat haar wel inspireerde:

Ik dans nooit vanuit een literair motief. Ik kan het misschien zo uitleggen: 

Ik maak de dansen vanuit een extase, ze ontstaan en ontspringen uit me […] 

Ik weet, als de dansen er zijn, precies wat ik doe, ik “vorm” en kan, hoewel met 

tegenzin, over de details spreken en ze verdedigen.97

94 Hans Brandenburg, München 
leuchtete. Jugenderinnerungen, 442-443.

95 Edmond Visser, Het 
Nederlandsche Cabaret. 168.

96 Hedwig Müller, Mary 
Wigman, 186.

97 Brief aan Henrik Scholte, 29 septem-

ber 1922. Letterkundig Museum, Den 

Haag. Archief Henrik Scholte, 9643.



60 Gertrud had er een hekel aan om over haar dansen te spreken en keer op keer 

maakte ze dat duidelijk. Ze was altijd erg dankbaar als anderen de juiste woorden 

vonden. Toen ze zich later ging toeleggen op het lesgeven, moest ze zo nu en dan 

toch wel weer uitleggen hoe haar dansen ontstonden. Aarzelend schrijft ze in 1931:

Je blijft in de dans altijd jezelf, jij bent de bron en het borrelt in alle vormen, in 

alle richtingen, in alle gedaanten. Het moet uit jou uittreden, jij schept en moet 

verbaasd staan over wat er voor je staat, dan moet je het grijpen en vormen, 

vormen. Zo moet een kunstwerk ontstaan, naar mijn mening. Zie je dan fouten, 

dan moet je studeren helemaal verstandelijk, moet je moeite doen om actieve, 

passieve vormen te vinden, functionele en visuele vormen, enz. die je dan 

echter moet laten zinken in de bron en ze dan vanzelf moet laten stromen. 

Ik gruw zelf van alle woorden die ik geschreven heb.98

De Brandenburgs
Het zal in 1911 geweest zijn, bij een optreden in München, dat Leistikow Hans 

Brandenburg en zijn vrouw Dora Brandenburg-Polster voor het eerst ontmoette.99 

(afb. 44) Beiden kwamen hiervoor al even ter sprake. Voor zowel Brandenburg als 

voor Gertrud zou deze ontmoeting heel belangrijk blijken en leiden tot een contact 

waarvan ze wederzijds voordeel hadden. Brandenburgs interesse in moderne dans 

dateerde van een bezoek aan de Elisabeth Duncan school waarnaar zijn vrouw, 

  (44)

Hans Brandenburg en Dora Brandenburg-Polster, foto Frank Eugene Smith. Monacensia.

98 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd 

door Igor, 13 oktober 1931.

99 Brandenburg recenseerde op 18 september 

1911 een voorstelling van Leistikow in de Rheinisch-
Westfälische Zeitung en hij heeft het dan over een 

nieuwe danseres. Monacensia.



61de kunstenares Dora Polster, hem had meegenomen. Na dat bezoek ging hij 

steeds vaker naar dansvoorstellingen en die dansvoorstellingen kwamen ook 

steeds vaker naar München, waar zij woonden. Hij zag Ruth St. Denis, de zusters 

Wiesenthal, Clotilde von Derp, Alexander Sacharoff  en hij begon met het schrijven 

van recensies van dansvoorstellingen. Het idee ontwikkelde zich bij hem om 

over deze nieuwe kunstvorm een boek te schrijven. Zijn uitgever ging daarmee 

accoord en verschafte hem zelfs het geld dat nodig was om een voorstelling van 

Isadora Duncan in Berlijn bij te wonen.100 In Hans Brandenburg vond Gertrud 

haar welsprekendste en trouwste voorvechter.

 Brandenburg was een Duitse dichter. Toen hij Gertrud voor het eerst zag 

optreden, werd hij getroff en door de oprechtheid van haar streven. Ze is niet 

mooi, schrijft hij, maar hij zag ook dat haar ogen warmte en vertrouwen 

uitstraalden en dat ze prachtige tanden had die haar gezicht een jeugdig en 

gezond aanzien gaven. Hij zag hoe ze, als ze praatte, haar hand zacht en lichtjes 

als een klein vogeltje bewoog. Ze leek hem zonder enige ijdelheid en koketterie te 

zijn. Veertien dagen danste Gertrud in de kelder van de Tonhalle in München, en 

Brandenburg en zijn vrouw woonden zeven van haar optredens bij, ook al vonden 

ze de lokatie volledig ongeschikt. Maar, in zijn eigen woorden: ‘hier leerde ik dan 

ook de danseres kennen die alles wat ik zocht en tot dusver slechts afzonderlijk 

vond, in zich verenigde: Gertrud Leistikow.’101 De optredens van Leistikow gaven 

Brandenburg eindelijk de inspiratie om het eerste hoofdstuk van zijn voorge-

nomen boek over moderne dans te schrijven, een hoofdstuk over Gertrud. De 

andere hoofdstukken volgden en werden daaromheen gegroepeerd. Gertrud gaf 

de vonk die Hans voor het schrijven nodig had. Ze zou haar hele leven met Hans 

en Dora bevriend blijven en uit de brieven die ze hun stuurde en die gedeeltelijk 

bewaard gebleven zijn, kunnen we een duidelijk beeld krijgen van haar karakter, 

haar leven, ambities en carrière.102

 Er zijn alleen brieven aan Hans en Dora bewaard gebleven, tot 1918 in het 

Sütterlin, een Duitse schriftvorm, geschreven. De brieven die Gertrud ontving 

lijken op een enkele na verdwenen. De eerst bewaarde brief dateert van 22 januari 

1912 en is verstuurd uit Hotel Schwan in Kaiserslautern. Gertrud had zojuist twee 

dikke brieven ontvangen van Hans en Dora, haar overhandigd door de ober van 

het hotel. Klaarblijkelijk had ze diezelfde ochtend ook een lovend artikel van Hans 

ontvangen dat over haar ging.

Ik ben vreselijk wantrouwig, als men mij prijst denk ik altijd dat er wat achter 

steekt en ik zou om elke loftuiting willen lachen en daarbij wil ik toch graag 

succes, zo groot, zo groot als het nog nooit geweest is. Ik wil iets nieuws, iets 

groots maken, dat alles overstijgt en dan voel ik mij weer zo zwak en zo klein 

en zoek elke waardering in het kleinste reclameblaadje. Uw werk over mij 

meneer Brandenburg heeft mij in een vreugderoes gebracht. Vanmorgen 

kreeg ik het, met u beider lieve brieven en ik heb het de hele dag, tot vanavond 

100 Hans Brandenburg, München 
leuchtete. Jugenderinnerungen, 436.

101 Ibidem, 438. 102 Deze brieven bevinden zich in het archief 

van Brandenburg, Literaturarchiv und 

Bibliothek München, Monacensia.



62 met me mee gedragen. Eerst heb ik het alleen op mijn kamer gelezen, toen 

nog een keer, […] en kon het toch geen mens te lezen geven en zeggen: lees, 

dat wordt er over mij geschreven, want ik kon me hier bij niemand aansluiten. 

Toen ging ik eten, en meneer Brandenburg, U moet mij vergeven, toen heb ik 

het weer gelezen. En hoe meer ik het lees des te meer lijkt het mij alsof ik dat 

helemaal niet ben, alsof ik iets lees over een grote kunstenares die ik zou willen 

worden. […] Ik wil beroemd worden en U, meneer Brandenburg en uw lieve, 

lieve vrouw willen mij daarbij helpen, hoe kan ik U daarvoor danken. En als we 

dan samen iets kunnen doen, iets heel groots, wat zou dat mooi zijn.103

Het is duidelijk dat Leistikow heel goed inzag hoe belangrijk het was dat er over 

haar geschreven werd. Brandenburg had natuurlijk met haar gesproken over zijn 

voornemen een boek over de moderne dans te schrijven. Hij beschouwde haar als 

een van de interessantste danseressen en als een danseres die meer waardering 

van haar publiek zou moeten krijgen. Leistikow kon soms wel onzeker zijn, maar 

eigenlijk twijfelde ze niet aan zichzelf en daarbij was ze, zoals uit bovenstaande 

brief wel blijkt, vreselijk ambitieus. Het lijkt dat Hans Brandenburg zich enigszins 

voor Gertrud verantwoordelijk voelde, zeker nadat hij in zijn boek heel lovend 

over haar had geschreven. Haar successen en haar mislukkingen werden min of 

meer ook de zijne en hij herinnert zich dat het er soms op leek alsof het ongeluk 

Gertrud achtervolgde. Ze kwam vaak teleurgesteld terug van haar reizen. Haar 

tournees verliepen moeilijk. Soms kwamen de kostuums niet op tijd aan en moest 

ze improviseren.

 Deze eerste jaren, toen ze nog naam moest maken, moeten zwaar geweest zijn 

vanwege de lange reizen, de primitieve theaters en natuurlijk de zorgen over geld. 

In Der Moderne Tanz beschrijft Hans de moeilijkheden die dansers zoals Gertrud 

tegenkwamen. Hun vriendschap moet hem inzicht gegeven hebben in al deze 

praktische zaken. Hij zag Gertrud van de ene naar de andere plaats reizen. 

Hij heeft het over de ongeschiktheid van de theaters: meestal konden de mensen 

op de voorste rijen de voeten van de dansers niet zien. Daarbij wogen de 

verdiensten lang niet altijd op tegen de onkosten en was de noodzakelijke 

muzikale begeleiding vaak niet goed genoeg. Brandenburg klaagt ook over de 

kranten, die vaak geen verslag deden van de voorstellingen en onbekwame 

journalisten stuurden. Dans was nog zo nieuw, dat er geen speciale recensent 

voor was. Dat dansers nooit zelf het resultaat van hun inspanningen konden 

bewonderen, omdat de dans geen sporen nalaat, noemt hij een groot nadeel.

103 Brief 22 januari 1912, Monacensia.



63Siegfried Werner Müller
Gertrud trouwde op 25 mei 1912 in Berlijn met Siegfried Werner Müller. In april 

stuurde Werner haar de stof voor haar trouwjurk. Op zijn eigen briefpapier met 

in de kop Atelier für Architektur und Kunstgewerbe /Bauausführungen jeder Art, 

schreef hij:

Liefste Lo,

Met grote, innige vreugde heb ik gisteren voor jou de beeldige stof voor je 

trouwjurk gekocht en ik vraag je vanuit mijn hart, die als geschenk voor je 

bruiloft aan te nemen. Nooit meer dan vandaag wenste ik voor jou en voor 

mij dat alles tot ons geluk zal bijdragen.104

Het pasgetrouwde stel besloot zich in München te vestigen. Na enige 

omzwervingen daar belandden zij in de Maria Eichstrasse in Pasing, niet ver van 

waar de Brandenburgs woonden. De vrienden van Hans en Dora werden ook de 

vrienden en bewonderaars van Gertrud. Daaronder was de bekende dichteres 

Anna Croissant-Rust. De Brandenburgs hadden allerlei connecties met literatoren 

en kunstenaars waardoor voor Gertrud deuren open gingen die anders misschien 

gesloten zouden zijn gebleven. Zo danste zij in 1914 een Walküredans op het 

Walhallball, een feest dat georganiseerd werd voor de pers en waar altijd veel 

bekende kunstenaars aan meewerkten. Het voorafgaande jaar had Sacharoff  op 

dit feest gedanst als een barokke Bacchus. Dora tekende hem daar en Hans nam 

deze tekeningen op in zijn boek. 

 Pasing wordt beschreven als een wijk met veel bomen, een Waldkolonie. 

Destijds was het een geheel nieuwe wijk van München. Hans en Dora woonden 

daar in de Villa Lochhamerstrasse vanwaar ze gemakkelijk zowel de bossen 

konden bereiken als ook het centrum van München. Dat was nodig, omdat Hans 

vanwege zijn boek veel dansvoorstellingen moest bezoeken. München was bezig 

een dansstad te worden, waar elke ambitieuze danser naam trachtte te maken. 

Hans’ poëzie bracht niet veel geld in het laatje, maar met recenseren zal hij wel 

iets verdiend hebben. Het was voornamelijk Dora die in de eerste jaren van hun 

huwelijk het geld verdiende met het illustreren van boeken. Ook voor Hans’ 

boek Der moderne Tanz leverde zij veel illustraties. Die vormen een wezenlijke 

bijdrage aan het boek omdat zij de dansers laten zien op verschillende momenten 

in hun dans waardoor je meer een idee van de bewegingen krijgt. Haar illustraties 

met Gertruds dansen werden door de Nederlandse recensent Frits Lapidoth zelfs 

meer gewaardeerd dan foto’s. Hij schrijft:

Mevrouw Dora Brandenburg-Polster heeft getracht een groot aantal van haar 

[Leistikows] meest expressieve dansmomenten vast te leggen in een serie van 

meer dan vijftig schetsen en het is wel merkwaardig dat juist deze krabbels 

veel nader staan tot de beelden-serie, welke wij van Gertrud Leistikow’s 

104 Brief 17 april 1912. Erven Leistikow.



64 praestaties in onze herinnering hebben behouden dan de technisch 

zeer goede foto’s van de danseres in een aantal verschillende nommers. 

Wie moderne dansfi guren voor ons wil vastleggen moet een uitnemend 

snelteekenaar zijn of een cynema tot zijn beschikking hebben.105

De drie foto’s van Gertrud die in de eerste editie van Der moderne Tanz staan 

komen uit de serie van Hugo Erfurth. In de tweede editie staan ook foto’s uit 

een nieuwe serie gemaakt door de Münchener fotograaf Hanns Holdt.Holdts 

foto’s zijn tamelijk donker en lijken onscherp. De houdingen waarin Gertrud 

gefotografeerd werd doen wat overdreven dramatisch aan, wat misschien 

komt door Holdts werkwijze: hij liet danseressen de hele dans uitvoeren, 

noteerde de interessantste momenten en vroeg de danseres die langzaam te 

herhalen. Dat waren dan de momenten die hij fotografeerde. Leistikow was er 

waarschijnlijk tevreden over, want ze liet zich een paar jaar later weer door Holdt 

fotograferen.106 (afb. 45) Ook Holdt was een fotograaf die vaak voor danseressen 

werkte. Hij fotografeerde onder andere de Sacharoff s en Sent M’ahesa.

 Over de fi nanciele positie van Gertrud en Werner is niets bekend. Werner was 

architect maar hij begeleidde Gertrud vaak op haar tournees. Het briefpapier 

waarop hij Gertrud schreef over de stof voor haar bruidsjurk gaf zijn adres in 

Halle en misschien begon hij in München eveneens een Atelier für Architectur. 

Brandenburg vermeldt dat Gertrud eens terug kwam van een desastreus verlopen 

tour en dat Werner toen op zakenreis was. Er zullen dus ook inkomsten van 

Werner zijn geweest. Om Gertruds optredens te regelen was intussen een echt 

agentschap ingeschakeld: Konzert-Direktion Alfred Schmidt. Dit bureau beval 

Gertruds optredens bijzonder aan tijdens het badseizoen, om de badgasten 

een aangename verstrooiing te bieden. Als voordeel werd genoemd dat het 

honorarium waarop de kunstenares aanspraak zou maken bescheiden was. 

Ter aanbeveling werd tevens de brochure met de positieve Pressestimmen van 

1912 aan de theaters toegestuurd. De brochure begint met een artikel dat Hans 

Brandenburg publiceerde in de Saale-Zeitung.107 Brandenburgs boek over 

moderne dans, dat zou verschijnen in 1913, wordt in een voetnoot aangekondigd.

 Leistikow ging veel op tournee maar bleef daarbij aan de oostkant van 

Europa. Blijkbaar lagen daar de meeste contacten van haar impresario’s. In 

december 1912 vroeg ze een visum aan voor Rusland. Ze danste onder andere 

in St. Petersburg en vertelde veel later in een interview: ‘Waar ben ik al niet 

geweest! Petersburg, Warschau, Moskou, Riga -het heele oude schitterende 

Rusland.’108 Uit de bewaarde recensies blijkt dat ze in oktober en november 

1913 een zeer uitgebreide tournee door Duitsland maakte en voorstellingen 

gaf in wel 20 verschillende steden, waaronder haar woonplaats München. De 

route die ze volgde was niet erg logisch. Dat zal te maken hebben gehad met de 

beschikbaarheid van de verschillende theaters. Ze trad op van Dantzig [Gdansk] 

tot Düsseldorf en afgaande op de datering van haar recensies moet ze in iets 

105 Frits Lapidoth, ‘Gertrud 

Leistikow’, Op de Hoogte, april 

1920. 94-95.

106 Frank-Manuel Peter, ‘Das 

tänzerische Lichtbild. Hugo 

Erfurth als Dokumentarist des 

frühen Ausdruckstanzes.’ (D.F.T.)

107 Hans Brandenburg, ‘Gertrud Leistikow’, 

Saale-Zeitung, 25 november 1912.

108  M. Dekkers-Zürcher, ‘De wereld een 

dansfeest. Een bezoek bij Gertrud Leistikow’. 

Damescourant, 6 april 1940.
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  (45)

Gertrud Leistikow in Vogel als Prophet, foto Hanns Holdt, München, 1914.



66 minder dan twee maanden ruim 5500 kilometer hebben afgelegd.109 Soms 

bleef Leistikow meer dan twee dagen in een stad en gaf daar dan ‘s middags een 

matineevoorstelling en ‘s avonds een avondprogramma. Misschien vroeg ze soms 

wel iets te veel van zichzelf. De recensent van de Saale-Zeitung zegt over haar 

optreden in Halle:

Vorig jaar verscheen een priesteres van de dans […] Gisteren stond een 

vaardige en smaakvolle danseres voor ons […] deed moeite, terwijl haar ziel 

ergens anders was. […] Grote tournees met dagelijkse optredens liggen haar 

niet. Zij moet zich pauzes en rust gunnen. Elk optreden van haar moet voor 

haar net zo’n belevenis zijn als voor het publiek.110

Het kan zijn dat juist op deze avond bij haar optreden in de woonplaats van haar 

schoonfamilie de inspiratie wegbleef, maar vermoeidheid kan ook zeker een 

factor geweest zijn. Als je bedenkt hoeveel tijd het reizen destijds kostte, met alle 

kostuums en andere benodigdheden, kun je je voorstellen hoe zwaar dergelijke 

tournees waren. Zwaar, maar bevredigend, want succes bleef uiteindelijk niet uit. 

Overigens reisde Leistikow meestal niet alleen. Werner ging vaak mee en bij deze 

tournee was de pianiste Paula Stritt-Wieneke haar vaste begeleidster. In München 

werd Leistikows optreden aangekondigd op een dynamisch affi  che, ontworpen 

door Emil Pirchan, een bekende theaterontwerper.111 (afb. 46) Ze staat in een grote 

cirkel en kijkt de toeschouwer lachend aan. Het zou goed kunnen dat Pirchans 

affi  che, eventueel in een andere kleur, voor alle optredens tijdens deze tournee 

werd gebruikt, maar alleen van de versie voor München zijn exemplaren bewaard 

gebleven in de kleuren oranje en blauw.

  (46)

Emil Pirchan, affi che Gertrud Leistikow, 

Tanzspiele, 1913, 122,5 x 89,2. Erven Leistikow.

109 De volgende steden deed ze aan, blijkens de recensies 

vanaf 6 oktober: Königsberg, Dantzig/Gdansk, Elbing/Elblag, 

Brandenburg, Frankfurt, Voigtlaide, München, Braunschweig, 

Hamburg, Rostock, Bremen, Düsseldorf, Hannover, Kassel, 

nog eens Düsseldorf, Gotthun, Leipzig, Halle, Magdeburg en 

tenslotte begin december Würzburg.

110 M.F. , ‘Tanzabend Gertrud Leistikow’, Saale-
Zeitung, 28 november 1913.

111 Een exemplaar bevindt zich in het Leistikow 

archief, met aangepaste, overgeplakte aankon diging 

van een veel later optreden in Nederland. Leistikow 

hergebruikte haar affi ches en foto’s wel vaker.



67In december 1913 hield Gertrud even pauze, maar de eerste maanden van 1914 

was ze weer heel veel op pad. Daarnaast zetten Gertrud, Hans en Werner, samen 

met een zekere Emmi Wieneke, in München een cursus voor danskunst op: ‘een 

introductiecursus op het gebied van de moderne danskunst en de kunsten die 

haar ten dienste staan voor leken en studenten. Een reeks van 60 halve uren 

met voordrachten, demonstraties en oefeningen.’112 De bijeenkomsten vonden 

plaats in Hotel Union. Gertrud gaf hierin zelfs een demonstratie ballettechniek, 

naast oefeningen en demonstraties in de uitdrukking van emoties op muziek 

en het componeren van dansen. Omdat ze zelf in München korte tijd balletles 

had genomen zal ze enigszins bekend geweest zijn met de ballettechniek en 

terminologie.113 Hans Brandenburg hield een lezing over de ontwikkeling van de 

moderne danskunst, Emmi Wieneke over het Mensendiecksysteem en Werner 

behandelde de geschiedenis en de praktijk van het kostuumontwerpen. Ook gaf 

hij oefeningen in het schetsen van beweging, voornamelijk voor ongeoefende 

tekenaars bedoeld. De drie weken durende cursus kostte 50 mark en men kon 

kiezen voor een avond- of dagcursus. Hoe succesvol het geheel geweest is en of 

de cursus herhaald werd, is niet duidelijk. Het zal zeker de bedoeling geweest zijn 

om op deze manier wat extra geld te verdienen.114

 

Hans’ boek Der moderne Tanz, dat in 1913 uitkwam, bleek een succes. In zijn 

memoires, veel later, heeft Hans gemengde gevoelens over dit boek. Om te 

beginnen was het idee om zo’n boek te schrijven ingegeven geweest door 

gebrek aan geld. Zijn uitgever, Georg Müller, was direct enthousiast geweest, 

maar Hans heeft lang gedacht dat hij enigszins onbezonnen aan dit project 

begon. Hij had een paar voorstellingen gezien en was eigenlijk niet eens zeker 

dat er zoiets als moderne dans bestond. Toch begon hij foto’s te verzamelen als 

illustratiemateriaal en bezocht hij steeds vaker dansvoorstellingen:

ik had niet door, waar het me brengen zou: dat ik pionier zou worden van 

een beweging, die een werkelijke beweging zou worden, dat ik die zou mede 

bepalen en dat vervolgens mijn strijd voor het theater en voor toneelstukken 

en mijn positie als dichter daardoor bepaald zouden worden. Het was het 

lot.115

Wie er in deze tijd op het gebied van de moderne dans toe deden, valt te lezen in 

deze eerste editie van Der moderne Tanz. Opvallend is dat de latere boegbeelden 

van de moderne dans Rudolf von Laban en Mary Wigman nog niet genoemd 

werden. Zij waren toen dus nog niet bekend en dat terwijl Laban in dezelfde 

stad, in München, werkte. Het boek maakte Brandenburg tot een autoriteit op 

dansgebied en elke danser trachtte vervolgens zijn aandacht te krijgen. Hans 

bleef echter voelen dat het zijn tijd en concentratie voor poëzie in de weg stond. 

Dit veranderde enigszins toen Mary Wigman met haar duidelijk intensief gelezen 

112 TIN, map 1.

113 ‘De techniek van het dansen heeft zij geleerd bij de prima ballerina 

van het Hof-theater te München, maar slechts heel kort, slechts eenige 

weken.’, Edmond Visser, Het Nederlandsch Cabaret, 166.

114 In welk jaar deze cursus werd 

gegeven is niet bekend.

115 Hans Brandenburg, München 
leuchtete, 331.



68 exemplaar van het boek bij hem langs kwam en hem op Rudolf von Laban 

attendeerde. Labans streven naar een theatervoorstelling die dans, muziek en 

gesproken woord, Tanz-Ton-Wort als een Gesamtkunstwerk zou combineren, 

werd ook voor Brandenburg een inspiratie. Al bij Gertruds eerste optredens 

had hij visioenen gehad van een tragedie waarin de dans als dramatische 

component een rol speelt. Alle omstandigheden werkten nu samen om hem tot 

het schrijven van zijn dansdrama te zetten en hij meldt dat hij het in een razende 

vaart schreef. Der Sieg des Opfers, de overwinning van het off er, is het verhaal 

van een incestueuze relatie tussen een koning en zijn dochter. De bedoeling was 

om dit dansdrama op te voeren in Keulen, op de Kölner Werkbundausstellung. 

De repetities vonden in Ascona plaats, waar Laban zijn zomercursussen gaf en 

de repetities zou leiden. In de zomer van 1914 gingen Werner en Gertrud daarom 

naar Ascona. Gertrud zou de rol van de dochter dansen en Mary Wigman die van 

de koning. Voor die rollen moesten ze zowel dansen als reciteren en misschien 

zelfs zingen. Wigman moest dreigend en aanvallend met een masker en een 

baard dansen. De rol van de dochter werd door Leistikow afwerend maar toch 

ook schuldig vertolkt. Na een paar repetities weigerde Wigman echter verder te 

spelen. Het was voor haar te veel gevraagd om Leistikow zo wellustig te moeten 

bespringen. Er moest het een en ander veranderd worden in de rolverdeling om 

het verder te kunnen laten gaan.116

 Voor Brandenburg was het heerlijk om de mooie eenheid van Tanz, Ton en 

Wort te zien. Achteraf vroeg hij zich echter wel af hoe hij dit spektakel ooit in 

Keulen op het toneel had willen zetten.117 Iedereen had plezier bij de repetities, 

maar door die rolwisseling waren ze nog lang niet klaar toen Gertrud al weer 

moest vertrekken vanwege verplichtingen elders. Haar plan was om weer terug 

te keren en verder te oefenen. De gebeurtenissen in de wereld gooiden echter 

roet in het eten, want korte tijd na haar vertrek werd Franz Ferdinand in Sarajewo 

vermoord en niet veel later verklaarde Duitsland Rusland de oorlog. Het was het 

begin van de Eerste Wereldoorlog en de belangrijkste reden dat Hans’ dansdrama 

nooit is opgevoerd, want zowel Hans als Werner moesten onder de wapenen. 

De tijd die ze samen in Ascona hadden doorgebracht moet echter heel plezierig 

geweest zijn. Gertrud dacht eraan terug in 1916 toen alles er somber en verdrietig 

uitzag. ‘Ascona en de ongeloofl ijk mooie tijd die we daar samen hadden lijken nu 

van een schoonheid die voor altijd verdwenen is. Konden we maar weer samen 

zijn, maar zelfs dat kan niet!’118 De idyllische omgeving, het meestal mooie weer, 

de feestjes en het vrolijke gezelschap van Hans en Dora, Rudolf von Laban en 

zijn familie en haar collega Mary Wigman, dit alles tezamen droeg bij aan een 

algemeen zorgeloze sfeer. Hans Brandenburg vertelt dat hij bij Mary Wigman in 

een geklede jas met een rose kraag een lezing gaf over het vegetarisme, terwijl 

hij een salami naar binnen werkte.119 Er werden boottochtjes georganiseerd over 

het Lago Maggiore en natuurlijk werd er veel gedanst, het liefst in de buitenlucht. 

Daarnaast waren er de lessen die Laban en Wigman gaven, die ook door Hans en 

116 Hedwig Müller, Mary 
Wigman. Leben und Werk der 
grossen Tänzerin, 53.

117 Hans Brandenburg, München leuchtete, 488.

118 Brief 25 maart 1916. Monacensia.

119 Hans Brandenburg, München 
leuchtete, 489.



69Dora werden gevolgd en de repetities voor het dansdrama waarbij veel gelachen 

werd.

 De enige foto waarop Gertrud buiten in de vrije natuur naakt danst is in die tijd 

in Ascona genomen. In de verschillende kolonies daar was het vrij normaal om 

met mooi weer rond te lopen in wat Hans Brandenburg een Luftkleidchen noemt 

en in de lessen van Laban werd soms naakt gedanst. Door deze foto is de gedachte 

ontstaan dat Gertrud ook wel naakt optrad.120 Ik zal hier later op terug komen.

Tournee naar Nederland
Kort voordat Gertrud in 1914 naar Ascona ging had ze met Werner een reis 

naar Nederland gemaakt. Daar trad ze van een tot vijftien juni op in het Theater 

Panopticum in de Amstelstraat te Amsterdam.121 De directeur daarvan, de heer 

Sol Kinsbergen, had haar geëngageerd voor optredens in een variétéshow in 

een wisselend programma met operette, eenakters en met de dichter-zanger 

Eduard Jacobs. Het was niet ongewoon dat een danseres als Leistikow voor een 

variétéprogramma werd uitgenodigd. In haar brochure met de Pressestimmen 

wordt gezegd dat haar voorstelling ‘met een door het theaterpersoneel 

voorgestelde kleine eenakter avondvullend [is]’, hoewel Gertrud ook alleen 

voor een avondvullend programma kon zorgen.122 Dit deed ze eerder met 

haar Orchestische Tanzspiele, maar het lijkt alsof ze deze formule nu toch 

weer losgelaten heeft. De dans werd nog niet als een volledig onafhankelijke 

kunstvorm beschouwd en kon daarom heel goed onderdeel zijn van een groter 

programma. Zoals een chansonnier een aantal liederen ten gehore kan brengen, 

zo kon destijds een danseres een dansrecital geven, met toegiften en herhaling 

van succesnummers. 

 In een kleine annonce waarin haar komst werd aangekondigd, wordt verwezen 

naar Brandenburgs boek, dat dus blijkbaar ook in Nederland al bekendheid 

genoot.123 Gertrud had pech:

daar de 1-ste Juni […] samenviel met den tweeden Pinksterdag, hebben 

eenige stomme provincialen, niet gewoon eene danseres zonder maillot te 

zien dansen, en die eens echt Pinkster-uit waren, hun onaangename boeren 

geluiden gemengd in den storm van toejuichingen die der kunstenares door 

het begrijpende en bewonderende deel van het publiek werden geschonken, 

… en den indruk van haar kunstprestatie enigszins verstoord. En de directeur 

van het Panopticum-Theater, de heer Sol Kinsbergen, die al zijn krachten 

inspant om de variété-programma’s op een hoog pijl te brengen en die 

daarvoor artiesten engageert van gevestigde reputatie, heeft zich door die 

halfdronken kinkels van de wijs laten brengen en ...den tweeden en volgenden 

avond slechts de helft van Leistikow’s dansen op het program doen zetten.124

120 Karl Toepfer, Empire of ecstasy.
121 Het Theater Panopticum heette 

later het Centraal Theater.

122 Blijkbaar kon Leistikow haar 

programma gemakkelijk aan de wensen 

van haar opdrachtgever aanpassen.

123 Het boek werd echter nooit vertaald.

124 N.H.W. [N.H.Wolf], 

‘Leistikow’, De Kunst, 6 juni 

1914, 554.



70 Gertrud zal het jaren later nog over deze gedenkwaardige avond hebben. Bij elke 

sprong die ze deed was een gejoel opgegaan en haar dramatische en serieuze 

dansen hadden de lachlust opgewekt terwijl daarentegen bij haar komische 

maskerdans het publiek weer ernstig bleef (dit vanwege een reprimande van 

de cabaretier Jean Louis Pisuisse). Deze tegenslag pakte uiteindelijk toch goed 

uit, want ter compensatie werd besloten dat zij een speciale dansvoorstelling 

zou gaan geven voor ‘der kunst kundigen’. Waarschijnlijk geneerde Kinsbergen 

zich over het onkundige Nederlandse publiek ten opzichte van een danseres 

die toch in Duitsland algemeen gewaardeerd werd zoals de ‘groote reeks van 

de schitterendste beoordelingen door bekende Duitsche kunst-critici’ wel 

bewees.125 Hij moest laten zien dat Nederland helemaal niet zo provinciaals 

was als op het eerste gezicht had geleken. Het publiek van genodigden, 

waaronder schilders, musici, architecten en verder alle kunstredacteuren en 

kunstverslaggevers van de Amsterdamse kranten, genoot dan ook zeer van 

Gertruds optreden.126 Haar kostuums werden bewonderd omdat ze de artistieke 

sfeer van München ademden en het populaire Münchener Marionettentheater 

in herinnering brachten. Dit was een publiek dat kon appreciëren wat hun 

werd geboden.127 Gertrud voerde zeven dansen uit, waaronder de Faun en de 

Schmetterling. Er was bewondering voor de manier waarop ze bijna de vlinder 

werd die ze verbeeldde en voor de humor van haar Faun. Na de voorstelling 

was er een receptie waar Gertrud en Werner bedankt werden en waar men over 

haar dansen discussieerde. Het artikel in De Kunst waarin haar optreden werd 

besproken, was geïllustreerd met vier grote foto’s uit de serie van Hugo Erfurth. 

Het debacle van Pinksteren werd helemaal goedgemaakt. Veel later schreef de 

architect Piet Kramer:

In mijn herinnering rijst op een gebeurtenis van lang geleden. Een weekblad 

gaf belangrijke beschouwingen over een danseres die in een 2e rangs theater 

bizondere creaties bracht. Opmerkelijk hoe de geheele intellectuele en 

kunstwereld snel reageerde en haar avond aan avond bewonderde en hulde 

bracht. Vanaf dat oogenblik was haar lot beslist.128

Dat Leistikows lot toen al vastlag is te veel gezegd. Er gingen jaren voorbij voor ze 

in Amsterdam terugkeerde, maar het is zeker dat ze op deze tournee bij de ‘kunst 

kundigen’ een belangstelling had weten te wekken die later, toen het lot haar 

inderdaad in Nederland terecht deed komen, gemakkelijk kon uitgroeien. 

De basis was al gelegd.

125 Ibidem, 556.

126 ‘Onder de aanwezigen werden 

opgemerkt: mevrouw Thérèse van 

Duijl Schwartze en haar echtgenoot, 

de heer A.G.C. van Duijl; mej. Georgine 

Schwartze; de schilders A.M. Gorter, 

Simon Maris, Adri de Groot, Jan 

Ponstijn met hunne dames; mr. P.W. 

de Koning: de heer en mevrouw 

Erfmann-Sasbach; [...]’ in: De 
Kunst, 20 juni 1914, 590. In 1916 

memoreert Wolf dat Georgine en 

Thérèse Schwartze, de beeldhouwer 

Abraham Hesselink, de schilder J.H. 

Jurres en de dichter Gorter allen vol 

bewondering waren. De Kunst, 
5 augustus 1916, 506.

127 Over die belangstelling vanuit de 

kunstenaarswereld voor nieuwe dans 

zie ook: Elisabeth Souritz: ‘Isadora 

Duncan’s Infl uence on Dance in 

Russia’, Dance Chronicle, 282.

128 Brief Piet Kramer aan Leistikow, 

24 september 1933. TIN, map 6b.



71De directeur van de Hollandia Filmfabriek, Maurits Binger, kreeg bij haar 

optreden het idee dat haar dansen in de vrije natuur zoveel beter uit zouden 

kunnen komen. Hij wilde haar fi lmen terwijl ze in de buitenlucht de Faun en 

de Schmetterling danste. Gertrud ging graag op dit aanbod in. Zij danste in 

Groenendaal bij Haarlem niet alleen die twee dansen maar ook de dans Adonis. 

Een klein aantal mensen werd uitgenodigd om de opnamen bij te wonen. Voor 

de fi lm hadden haar dansen een soort introductie nodig die Gertrud ter plekke 

improviseerde waardoor ze haar toeschouwers nog meer imponeerde.129 Zoals al 

eerder werd opgemerkt is deze fi lm tot heden niet teruggevonden. Het waren de 

enige bewegende beelden waarop te zien zou zijn geweest hoe Leistikow danste.

Excurs I, Leistikows gebruik van muziek
Voor Leistikow was de muziek ondergeschikt aan de dans. Ze zegt dat de dans 

er vaak eerst is en dat er later muziek aan wordt toegevoegd. Het was niet haar 

bedoeling om de muziek te vertolken, plastisch uit te beelden. Ik denk dat ze 

geleidelijk tot deze opvatting kwam. In haar eerst bekende programma werd 

alleen de muziek waarop ze danste vermeld. Bij dezelfde muziekstukken staan 

later de namen van de bijbehorende dansen op haar programma’s. Daarbij valt 

op dat de thematiek van de muziek samenvalt met het onderwerp van de dans. 

De muziek die ze koos is programmatisch, vertelt een verhaal. Ze danste een 

vlinder op Griegs Schmetterling; op Ases Tod van dezelfde componist danste ze 

Totentanz. Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat bij deze vroege dansen de dans er 

altijd vóór de muziek was, in elk geval is de thematiek van de dansen dezelfde als 

van de muziek. Toch merkte een recensent al in 1913 op dat haar dans de muziek 

op de achtergrond dringt.

Zo ontstond, of Leistikow nu als Faun […] rondhuppelt of als vlinder in 

zeldzaam schoon vleugelkostuum van bloem tot bloem dartelt, […] uit elke 

dans een fi guur die een plastische, logische uitdrukking van de muziek was, 

een overtuigend beeld, bij de aanblik waarvan men de begeleidende muziek 

op de achtergrond zette.130

Omstreeks dezelfde tijd noteerde een andere recensent met betrekking tot haar 

dans op muziek van Schumann, Vogel als Prophet, dat Leistikows Spielerei 

zeker niet overeenkomt met de bedoeling van de componist.131 Ook over haar 

Faundans werd dit gezegd: ‘Niemand zal deze fantasie als een interpretatie 

van Schubert’s Scherzo beschouwen, en toch is er een harmonie tusschen de 

geestige haast clowneske bewegingen en het rhythme der muziek.’132 Over de 

bedoeling van de componist valt natuurlijk te discussiëren, maar als Leistikows 

dansen zich los van de muziek ontwikkelen zal het vooral de sfeer van een 

muziekstuk zijn geweest die haar deed besluiten om een bepaald stuk voor een 

dans te gebruiken. Toch viel mij bij de reconstructie van Gnossienne op hoezeer 

129 J.B. Schuil, ‘Een openlucht-

voorstelling op Groenendaal’, 

Haarlem’s Dagblad, 16 juni 1914. 

De fi lm is getiteld: Gertrude Leistikow 
danst op Groenendaal.

130 H. , ‘Tanzabend von Gertrud Leistikow’, 

Neue Würzburger Zeitung, 2 december 1913.

131 Dr. Laßviegler, ‘Gertrud Leistikow’, 

Braunschweiger Neueste Nachrichten, 

31 oktober 1913.

132 Ks. [Keuls], ‘Gertrud 

Leistikow’, Algemeen Handels-
blad, 22 december 1917.



72 de dansbewegingen met de titel van de muziek samenvielen.133 Wie bekend is 

met de Minoïsche muurschilderingen van vrouwen uit Knossos kan in Leistikows 

armbewegingen de slangachtige haren van deze priesteressen herkennen en 

in haar looppatroon de meanderende versieringen en een labyrinth. Leistikows 

choreografi e valt zo geheel samen met het thema van de muziek dat het moeilijk 

voor te stellen is dat ze die los daarvan bedacht. Tegelijkertijd is de dans zo 

abstract dat dit thema niet te herkennen zou zijn als je de titel niet kent. 

 Evenals haar collega Mary Wigman, maar minder structureel, experimenteerde 

Leistikow met dansen zonder muziek, hoewel ze dat in 1916 nog geen goed 

idee gevonden had.134 In een interview uit 1921 zegt ze daarentegen dat ze dit 

de hoogste wijze van danskunst vindt. In de kantlijn heeft ze dan later echter 

genoteerd: Ansicht geändert.135 Haar uitlating in 1921 is goed te begrijpen in 

relatie tot haar experimenten met de fi losoof Schoenmaekers van eind 1920, 

waarover meer in het volgende hoofdstuk. Bovendien las ze in 1921 van de Duitse 

schrijver Fritz Böhme een stuk over de muziekloze dans en misschien heeft dat 

haar destijds ook beïnvloed.136 Het ziet ernaar uit dat het maar een korte periode 

is geweest dat ze de dans zonder muziek prefereerde. Ze heeft een aantal dansen 

zonder muziek uitgevoerd, waaronder Het Zien en De Blindheid. Soms werden 

dit ook Ausdrucksstudien genoemd. De bekende schrijver A.M. de Jong is er in 

een recensie niet negatief over: ‘Misschien ligt daar zelfs de grote toekomst van de 

moderne dans, als onafhankelijke, volkomen zelfstandige kunst.’137 Het resultaat 

van haar experimenten heeft Leistikow waarschijnlijk toch niet bevredigd. 

Ze bleef dansen op muziek. Zij gebruikte de muziek om de dans meer kracht te 

geven, om de dans te steigern, in haar woorden. Zij danste emoties en als de 

muziek met die emoties in harmonie was, dan kon zij die muziek bij haar dans 

gebruiken.

 Karl Toepfer merkt in zijn in 1997 verschenen boek op dat de keuze van haar 

muziek eclectisch was maar niet erg avontuurlijk.138 De keuze voor Chopin, 

op wiens muziek ze gedurende haar hele carrière danste, mag misschien niet 

gedurfd zijn: Chopins muziek werd door veel danseressen uitgekozen. In het 

boek Künstlerische Gymnastik van Hade Kallmeyer is Chopin zelfs de enige 

componist die met name wordt genoemd en aanbevolen. Bij een voorkeur 

voor Chopin kan ook Gertruds eigen ‘Poolse’ afkomst een rol gespeeld hebben. 

Grieg, Chopin, Schumann, Schubert, Brahms, Tsjaikowski, Mozart en Dvorák 

waren de componisten die het meest door danseressen uit de periode 1910 

tot 1926 uitgekozen werden.139 Leistikow gebruikte deze muziek ook, behalve 

die van de laatste drie van dit lijstje. Daarnaast danste Leistikow op een grote 

verscheidenheid aan muziek van bekende en onbekende componisten. 

133 Gnossienne schijnt een door 

Satie zelf bedacht woord te zijn en kan 

zowel in verband gebracht worden 

met de priesteressen van Knossos 

als met het Griekse woord Gnosis 

(kennis). Ik ga ervanuit dat Leistikow 

de eerste betekenis koos. Dit was ook 

de betekenis die haar zoon hanteerde. 

Leistikows Gnossienne lijkt een latere 

versie te zijn van haar dans Indische 
Indrukken.

134 Brief aan Dora Brandenburg, 

2 januari 1916. Monacensia.

135 Edmond Visser, Het Nederlandsche 
Cabaret, 167. De opmerking in de marge 

staat in het exemplaar van Leistikow.

136 Fritz Böhme, ‘Vom musiklosen Tanz’, 

Der tanzende Mensch, 1921 Heft 1. 

Leistikows exemplaar heeft een 

opdracht: ‘Frau Gertrud Leistikow mit 

ergebenen Grüßen, Halensee, 12 X 1921, 

Fritz Böhme.’

137 A.M. De Jong, ‘Gertrud 

Leistikow’, Het Volk, 3 september 

1921.

138 Karl Toepfer, Empire of 
ecstasy, 198.

139 Karl Toepfer, Empire of 
ecstasy, 321.



73De variëteit alleen al zou je als avontuurlijk kunnen beschouwen. Wel zijn het 

meestal vrij eenvoudige stukken. Het zou goed kunnen dat Leistikow de muziek 

die ze voor haar dansen gebruikte zelf wilde kunnen spelen en dat daardoor 

de keuze enigszins beperkt werd. Maar ook kan meegespeeld hebben dat de 

dans meer kan overtuigen bij eenvoudige melodietjes. Dat meende althans een 

recensent.140

 Leistikow danste verder op muziek van Satie, Milhaud en Stravinsky: moderne 

componisten. Ook gebruikte ze muziek van John W. Bratton, Thomas W. Thurban 

en Moritz Moszkowski, allen tijdgenoten. Ze danste op muziek van de Chileense 

componist Pedro Humberto Allende, de Spanjaard Joaquín Turina, de Deen 

Ludwig Schytte en op muziek uit de Oekraïne van Felix Petyrek. Volgens Toepfer 

had Leistikow een voorkeur voor volksliedjes en maakte ze gebruik van melo-

dietjes uit vele culturen, zonder dat haar dansen diezelfde cultuur weerspiegel-

den. Russische, Tartaarse, Oekraiense en Chileense volksliederen vormden 

inderdaad een vast bestanddeel van de haar begeleidende muziek. Toch was deze 

muziek ook vrij neutraal. De inspiratie mag dan uit verschillende culturen 

afkomstig zijn, maar voor niet-ingewijden zal niet duidelijk zijn geweest of de 

muziek nu uit Chili of uit de Oekraïne afkomstig was, alleen dat het prettig in het 

gehoor liggende melodietjes zijn. De Spaanse melodieën van Moszkowski 

vormen de enige uitzondering. Je zou kunnen zeggen dat Leistikows dansen wat 

dat betreft dus even neutraal waren als de muziek die ze gebruikte. Hetzelfde gold 

voor haar kostuums, die ook niet uitgesproken Spaans of Russisch waren. Er was 

in deze tijd zowel bij beeldend kunstenaars als bij musici een grote interesse in de 

volkscultuur. Het gebruik van motieven uit de volksmuziek was zeer modern. Een 

componist als Bartók maakte dankbaar gebruik van volksmelodieën. Felix 

Petyrek, op wiens Oekraiense volksliederen Leistikow danste, verzamelde zijn 

materiaal in de Eerste Wereldoorlog als verzorger van krijgsgevangenen van 

allerlei nationaliteiten. Gertrud was ook in de volkscultuur zelf, niet alleen in de 

muziek, geïnteresseerd. In de Amsterdamsche Dameskroniek van 21 februari 

1920 gaf ze een interview.

Dan vertelt Leistikow van hare connecties met onze moderne schilders, 

van haar liefde voor het volksleven. […] Gertrud Leistikow bestudeert het 

Amsterdamsche volksleven, zooals zij ook het leven van het volk in Sint 

Petersburg heeft gadegeslagen; zooals zij ook geniet van de eigenaardige 

gewoonten op Marken en Volendam; zooals zij eerlang ook op Urk zich zal 

trachten in te leven in de zeden van dit Zuiderzee-eiland, waar zij te gast zal 

zijn bij een van onze bekende schilders.

 Twee keer werd er voor haar dansen muziek gecomponeerd: door haar 

begeleider Nol Prager en door de componiste Henriëtte van Lennep.141 Nol 

Prager begeleidde Gertrud in het begin van de jaren twintig geregeld op de piano, 

140 Ks. [Keuls], ‘Gertrud Leistikow’, Algemeen 
Handelsblad, 10 maart 1919.

141 Henriëtte van Lennep componeerde Trois Poèmes 
Choréographiques, 1. Der Wind, 2. Adoration, 3 Le Bouffon. 
Nederlands Muziek Instituut, Den Haag. Archief Henriëtte van 
Lennep, 542. Nol Prager componeerde een Groteske.



74 en – wanneer Paul Loewer piano speelde – ook op de viool. Hij componeerde 

voor haar een Groteske.142 De notatie van dit stuk is verloren, maar in een 

radio-interview uit 1994 speelde Prager wat hij zich toen nog van deze muziek 

herinnerde. Pragers composities werden als zeer vooruitstrevend gezien. De 

Groteske op muziek van Prager heeft, mogelijk door de heftige reacties van het 

publiek, niet lang op Gertruds programma gestaan. De composities Aanbidding 

en De Wind van Van Lennep werden in 1919 in Amsterdam uitgevoerd onder 

leiding van de dirigent Cornelis Dopper. In het tijdschrift De Kunst kregen ze de 

volgende uitleg:

dat deze stukken tot het genre der “poèmes dansés” behooren, – een feit, 

waarmede men bij eenen beoordeling rekening dient te houden. Evenals 

bij eenen aria de muziek wordt toegelicht door de woorden van den tekst, 

vergt het “poème dansé” de toelichting van mimiek, gestes, enz. Ontbreken 

deze, dan kan het niet anders of de uitvoering verkeert onder een merkbaar 

tekort. […] Slechts dàn kan de uitvoering geheel de bedoeling der komponiste 

weergeven. Naar ik verneem is daar wel kans op, want de bekende danseres 

Gertrud Leistikow heeft de beide werken reeds op haar repertoire geplaatst.143

Gertrud schreef hierover aan Brandenburg en was vast van plan om de dansen 

in Berlijn uit te voeren met orkestbegeleiding.144 Het is niet bekend of ze dat in 

Berlijn kon doen, maar in Mannheim is dit wel gebeurd. Daar heeft Leistikow 

in oktober 1919 Der Wind gedanst, begeleid door een orkest.145 Van Lennep 

bleef zeer betrokken bij de moderne dans en werkte daarbij veel samen met de 

danseres Lily Green. Zij gaf voordrachten over dans die Green met beweging 

illustreerde.

 

Ook al ontstonden Leistikows dansen los van de muziek, toch wordt in recensies 

wel gezegd dat elke beweging van de muziek zijn uitdrukking vond in haar dans. 

De componist Matthijs Vermeulen schreef : ‘haar voet b.v. slaat dikwijls geen 

noot over en eenzelfde gebaar keert meermalen terug, zoodat het ongestileerde 

niet zonder stijl blijft.’146 Hij vond haar dansen dan ook ‘zeer afhankelijk van de 

muziek’. In dezelfde recensie meende Vermeulen dat Leistikows dansen niets 

uitdrukten en dat ook de muziek waarop ze danste niets uitdrukte. Verhelderend 

voor deze schijnbare tegenstelling tussen wat Leistikow bedoelde en wat de 

recensent oppakte, is de recensie van Johann Sebastian Brandts Buys, die voor 

het Utrechts Dagblad een optreden van Leistikow recenseerde. Leistikows 

manier van werken – dans onafhankelijk van de muziek – werd door hem 

opgemerkt.

142 VPRO’s vrijdagavond, ‘Portret 

van Nol Prager’, uitgezonden 

30 december 1994. Prager herinnert 

zich een Japansche dans, maar in 

de programma’s is de enige dans 

die Gertrud op muziek van Prager 

danste de Groteske. De Japansche 
dans stond op het programma van 

Grit Hegesa, waarin Florrie Rodrigo 

(toen nog Florrie Bierman, de naam 

van haar eerste man) mee danste. 

Nol Prager begeleidde ook Florrie 

Rodrigo.

143 Willem Harmans, ‘Concerten 

te Amsterdam.’, De Kunst, 28 juni 

1919, 462.

144 Brief 15 maart 1921. Monacensia. 

145 F.D. , ‘Nationaltheater Mannheim. 

Gertrud Leistikow. Gastspielabend.’ , 

Mannheimer Tagesblatt, 13 oktober 1919.

146 Matthijs Vermeulen, ‘Sursum 

corda! Gertrud Leistikow’, De Groene 
Amsterdammer, 21 juni 1914, 7.



75De muziek van dien Indische dans, ze bepaalt en uit niets. En daarbij blijft 

Leistikow dus geheel vrij om haar eigen idee, gedachte, voorstelling: “Indische 

Dans” uit te drukken. De muziek, of zijn titel, is zuiver een aanleiding voor 

haar. Het was zoo verschrikkelijk aardig: Ze verwerkte in haar vrije schepping 

volstrekt geen traditioneele of historische elementen. Haar dans lijkt in niets 

op de Aziatische: Arabische, Indische, Javaansche dansen, ook niet naar den 

géést. En toch evocueert ze willekeurig in u, toeschouwer, deze Idee: “Orient - 

Duizend-en eene-Nacht”.147

Brandts Buys was het met Vermeulen eens dat de muziek niets uitdrukte maar 

hij zag dat juist als een mogelijkheid voor de danseres om volledig de vrije 

hand te hebben in haar eigen danscompositie. Hij zag duidelijk het idee dat aan 

Leistikows dans ten grondslag lag, terwijl Vermeulen daar blind voor lijkt.

 Voor haar dans Indische indrukken, die ontstond na haar tournee door 

Nederlands-Indië in 1924, gebruikte Leistikow eerst gamelanmuziek, of in elk 

geval muziek gemaakt op Indische instrumenten, maar later werd dezelfde dans 

begeleid door muziek van Satie. Dat dit mogelijk was, laat zien dat zo’n dans 

inderdaad vrij onafhankelijk van de muziek stond.

Meestal werd Leistikow op een piano begeleid; soms door piano en viool of piano 

en cello en ook wel eens door een orkestje. In elk geval moest een enkele keer 

een orkestpartij worden omgezet in een pianopartij of andersom. In oktober 1919 

wordt geregeld melding gemaakt van orkestbegeleiding bij een tournee door 

Duitsland. Vooral in het begin van haar carrière werden haar dansen afgewisseld 

door solo’s van de pianist. Dit gaf de danseres natuurlijk de gelegenheid om zich 

te verkleden en even uit te blazen. Brandenburg regelde in München een pianiste 

voor Leistikow die haar volgens hem op muzikaal gebied de nodige impulsen kon 

geven, waarschijnlijk Paula Stritt-Wieneke. Vaak begeleidde een pianist Leistikow 

op haar tournees, maar andere keren was ze afhankelijk van de begeleider die 

haar impresario voor haar geregeld had. Vooral in het begin liet Leistikows 

begeleiding volgens de recensenten wel eens te wensen over:

De pianist die begeleidde deed wat hij kon, maar speelde niet zeer expressief 

en knoeide ook wel, zooals in de muziek van Verdi. Kan Max van Gelder, die de 

verdienste heeft Leistikow te hebben geëngageerd, haar niet eens een avond 

bezorgen met een prima pianist?148

Toen Leistikow wat langer in Nederland was, kon ze zelf haar wensen kenbaar 

maken en had ze bekende musici die haar begeleidden: Nol Prager en Paul 

Loewer (viool en piano), Elsa Nolthenius en Albert van Doorn (piano en cello), 

de pianisten Bé Abas-Nolthenius en Hans Brandts Buys. Iets later was Olga 

Moszkovski-Elias, net als Leistikow aan het Muzieklyceum verbonden, de vaste 

147 J.S.B.B. [J.S. Brandts Buys], ‘Jaarbeurscabaret. De dansen’, 

Utrechts Dagblad. z.d. (± 1918). TIN, map 4b. De Indische Dans werd 

gedanst op muziek van J.W. Bratton, In a Pagoda. Johann Sebastian 

Brandts Buys was tot 1919 recensent voor het Utrechts Dagblad.

148 Ks. [Keuls], ‘Gertrud Leistikow’, Algemeen 
Handelsblad, 22 december 1917.



76 pianiste bij optredens. Op Leistikows Indische tournee reisde de pianist Henk 

Endt mee, die in later jaren Yehudi Menuhin heeft begeleid. In de jaren dertig en 

veertig speelde vooral Gerard Hengeveld bij leerlingenoptredens. Hij was kort 

getrouwd met een leerling van Leistikow, de danseres Ankie Heukers. Ook de 

componist Lex van Delden schijnt Leistikow begeleid te hebben toen hij nog erg 

jong was.149

 In 1927 experimenteerde Leistikow met geïmproviseerde dansen op 

muziek van een Warnies straatorgel en een trekharmonica bespeeld door de 

straatmuzikant J.C. Prantl, muziek die ook als volksmuziek te beschouwen 

is. De meningen daarover waren verdeeld. De ene recensent waardeerde de 

eigenzinnigheid van Leistikow dat ze wel de muziek gebruikte, maar er toch een 

heel eigen draai aan gaf. Voor de ander werkte het juist negatief dat de dansen 

niet waren zoals op straat bij deze muziek werd gedanst. Er werd slechts een klein 

aantal optredens, in Carré en in de Stadsschouwburg, met deze instrumenten 

uitgevoerd. Dat had praktische redenen: niet ieder toneel kon het gewicht van 

een orgel dragen.

 Bij haar afscheid in 1929 begon Leistikow haar programma met een 

improvisatie op jazzmuziek en later improviseerde ze nog wel eens vaker op 

jazzmuziek. Piet Mondriaan, jazzliefhebber, heeft dit waarschijnlijk nooit gezien. 

Hij beschouwde Leistikows dansen als het visueel uitbeelden van ‘oude’ muziek, 

iets waarmee Leistikow het zeker oneens zou zijn geweest.

Het systeem toont zich ook wanneer gedanst wordt ( à la Is. Duncan of 

Lijstikoff  etc.) op concertmuziek. Het natuurlijke van het oude muzieksysteem 

treedt dan visueel beeldend op. (Deze visueel plastische veruiterlijking van 

‘muziek’ is als laatste op- of uitleven der oude muziek te beschouwen en is wel 

de tegenstelling van moderne dansmuziek der dancings etc. waarin juist ‘het 

nieuwe’ zich gaat manifesteren).150

Hoe haar improvisaties op jazzmuziek zich verhielden tot de dansen van 

een danseres als Josephine Baker, een favoriet van Mondriaan, zal wel altijd 

onduidelijk blijven omdat zo’n vergelijking niet door haar recensenten werd 

gemaakt.

149 http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_van_Delden 

(20 september 2013). In recensies heb ik hiervan 

geen melding kunnen vinden.

150 P. Mondriaan, ‘Het Neo-Plasticisme en 

zijn (hare) realiseering in de muziek.’ , De 
Stijl, jrg. 5 (1922), nr. 2, 17.
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Hoofdstuk 2 
Liefde in tijden 
van oorlog
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79Halle a/d Saale
Gertrud en Werner vertrokken uit Ascona met de bedoeling zo snel mogelijk 

weer terug te gaan, maar, zoals eerder vermeld, de oorlog brak uit voor ze 

terug konden. Werner moest dienen in het leger. Wat er precies gebeurde 

is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat Gertrud eind 1914 haar inboedel had 

opgeslagen, München had verlaten en bij haar schoonfamilie in Halle a/d Saale 

was ingetrokken. Haar adres werd Friedenstraße 27, een rustig gelegen straat 

in een buitenwijk van Halle, een slaperig provinciestadje niet ver van Leipzig. 

Vandaar schreef ze weer aan Hans Brandenburg. Uit haar brief maken we op dat 

er vanwege de oorlog maar weinig afspraken voor optredens gemaakt konden 

worden. Samen met Werner, die toen blijkbaar nog niet naar het front hoefde, 

probeerde ze haar carrière weer vlot te trekken, maar haar vertegenwoordiger 

in München reageerde niet op haar brieven. Ze schreven daarom aan iemand 

die hun was aanbevolen door Frau Croissant [de dichteres Anna Croissant-Rust, 

die vlakbij hen woonde in München], maar ook daar was nog geen antwoord op 

gekomen.

 

Toen kwam mijn man op het idee aan Carl Egon Krein te schrijven, wiens 

adres we immers van U gekregen hadden. U weet wel, de vertegenwoordiger 

van die Sacharoff , we dachten dat die wel vrij zou zijn omdat Sacharoff  niet 

in Duitsland kan optreden. Afgelopen donderdag deed ik de brief op de bus. 

Zaterdagavond komt er een telegram: ‘Ontmoet U zondag vroeg om dit te 

bespreken.’ Natuurlijk waren we echt blij. Dus hij kwam uit München en is 

hier direct gebleven. Daar staat U van te kijken, nietwaar! Hij sprak over de 

grote mogelijkheden die ik, als enige Duitse danseres, nu heb, juist met mijn 

tragische kunst […] U zult nu zeker vragen: en wie betaalt de prospectussen, 

het papier etc. en ik moet helaas zeggen: wij. Wij betalen ook zijn eten en 

onderdak. We zeggen nu tegen elkaar dat we het één of twee maanden willen 

proberen en zien wat hij voor elkaar krijgt. We maken nog geen contract. Een 

nieuwe prospectus probeer ik sowieso, laten we dan door de reclameman een 

echt goede maken. Omdat mijn man soldij krijgt gaat het ook wel.151

Krein vertelde hun over het succes dat hij als vertegenwoordiger van Alexander 

Sacharoff  had gehad. ‘Natuurlijk hoef ik niet alles te geloven.’ Hij vleide Gertrud 

met wat volgens hem door Sacharoff  en Brandenburg over haar gezegd werd. 

Vervolgens ging Carl Egon Krein voortvarend aan de slag met zijn vertegen-

woordiging van Gertrud. Hij liet briefpapier en brochures drukken waarop 

natuur lijk ook zijn eigen naam als Gertruds vertegenwoordiger vermeld stond. 

Helaas bleek ook hij niet in staat om optredens te regelen en was Gertruds 

opmerking dat ze niet alles hoefde te geloven maar al te waar. Iets meer dan 

een jaar later noemde ze Krein een Gauner, een bedrieger: volgens hem kon ze 

slechts in variétéprogramma’s optreden en daar kon hij haar niet in krijgen, omdat 

151 Brief 12 november 1914. Monacensia.



80 ze daar nooit eerder in optrad. ‘En Clotilde [von Derp] is nu in de Wintergarten. 

Het is zo bitter voor mij dat ze daar allemaal optreden, alleen ik niet.’152

Gertrud heeft het in haar brief over haar ‘tragische’ kunst en dit behoeft enige 

nadere verklaring. Hiermee bedoelde ze niet dat al haar dansen in mineur waren, 

maar dat er een afwisseling was van wat meer dramatische dansen en vrolijke, 

humoristische dansen. Het geheel werd in navolging van Nietzsche een tragische 

kunst genoemd, refererend aan de Griekse tragedie. Het apollinische, geordende, 

cerebrale aspect en het dionysische, losbandige, intuïtieve maakten beide deel uit 

van de tragedie, zoals bij Leistikow zowel de ernstige als de vrolijke dansen in haar 

programma’s vertegenwoordigd waren.

Leistikows eerste brief uit Halle was nog vol optimisme en in de hoop dat Krein 

haar zaken op een goede manier zou behartigen. Haar volgende brief, vier 

maanden later, aan Brandenburg was volledig verschillend.

Ik leid een gemakkelijk, erg zorgenvrij leven, maar het lijkt er werkelijk op dat ik 

daarvoor niet in de wieg gelegd ben. Ik verlang naar moeilijkheden, naar 

ergernissen, naar angst. […] Ik zou me willen snijden en rood bloed, mijn bloed 

zien. Ik doe oefeningen die me pijn doen, opdat ik kan schreeuwen. 

‘Krankzinnig’ zult U zeggen, en vaak heb ik dat gevoel ook, wanneer deze 

oorlog nog lang duurt word ik waanzinnig, of afgestompt. Als ik dan dans, 

oefen, dan voel ik mij zo goed, zo gezond en steeds weer val ik dan terug. Ik 

doe alle mogelijke dingen naast die oefeningen, ik doe veel kunstnijverheids-

werk, ontwerp, borduur van alles, naai kleren, borduur kostuums, brei voor 

mijn man, lees, doe Bahndienst (verfrissingen voor de soldaten), maar 

deson danks voel ik mij vaak zo afgestompt. […] U gelooft helemaal niet wat er 

hier voor mensen zijn. […] In hun ogen ben ik een nul […] en dan verlang ik zo 

oneindig naar U beiden […] Alstublieft, alstublieft beste meneer Brandenburg, 

schrijf me dat ik een groot kunstenaar ben, schrijf me grote, gloeiende 

woorden. Ik ben als doof, blind, als had ik plotseling geen reuk meer.153

Gertrud verlangde wanhopig naar alle spanning en voldoening die haar 

optredens haar gaven. Ze miste de speciale geur van ‘parfum, poeder en theater’. 

Ze miste het applaus en de waardering van haar publiek. Ze schrijft dat ze nog 

steeds oefent voor Hans’ dansdrama, maar dat ze twijfelde of het ooit nog 

opgevoerd zou worden. Haar man was nu weg en het leek er niet op dat hij snel 

verlof zou krijgen. Haar oudste broer was krijgsgevangen genomen. Zijn schip, de 

Blücher, was gezonken en van de duizend mensen aan boord werden er slechts 

280 gered. Haar broer stond op een foto in de Daily Mail tussen de gevangen 

genomen offi  cieren en zo waren ze te weten gekomen dat hij nog in leven was. 

Ze schrijft over haar jongste broer die op verlof was en haar moeder bezocht 

152 Brief 22 februari 1916. Monacensia. 153 Brief 26 maart 1915. Monacensia.



81en ze vertelt hoe serieus hij geworden was vanwege alle verschrikkingen die hij 

had gezien. ‘Als er maar vrede kwam. Ik verlang zo naar ons eigen huisje. Schrijf 

alstublieft snel, beste, beste meneer Brandenburg.’154 Het is overduidelijk dat 

Gertrud niet zonder haar dans en zonder haar publiek kon. Hoe zwaar het leven 

als danseres ook kon zijn, het was iets wat ze zondermeer verkoos boven het ledig 

bestaan bij haar schoonfamilie.

Grete Wiesenthal
In december van 1915 reisde Gertrud naar Berlijn om met Kerst bij haar moeder te 

zijn en om van het uitgaansleven in Berlijn te genieten na alle ‘stompzinnigheid 

van Halle’. Berlijn had zelfs gedurende de oorlog een bloeiend uitgaansleven. 

Ze ging met haar moeder naar verschillende lezingen en naar Reinhardts 

theateruitvoering van Mirakel van Karl Gustav Vollmöller en ze genoot met 

volle teugen. ‘Ik was helemaal overweldigd, het was zo eindeloos mooi, kleur, 

spel, alles, het is toch weer een fantastische prestatie van Reinhardt, er waren 

ogenblikken, dat ik over mijn hele lichaam trilde.’155 Het stuk van Vollmöller zal 

Leistikow zeer aangesproken hebben omdat er niet in gesproken werd en de hele 

vertelling pantomimisch, dansant werd uitgebeeld op muziek van Engelbert 

Humperdinck.156 Het theater vond Leistikow eveneens fabelachtig mooi, zowel 

van binnen als van buiten. Het was een theater waarin zij zelf zou willen dansen. 

‘Het theater moet je zien, Dora. […] Helemaal tot boven is het theater met rood 

hout betimmerd, een geweldige ruimte zonder enige versiering […] Helaas heb ik 

tot nu nog niet kunnen uitvinden wie de architect is, die het bouwde.’157

 De beroemde Grete Wiesenthal danste deze Kerst in de Wintergarten en daar 

ging Gertrud natuurlijk ook heen, met de bedoeling zich te laten inspireren.158 

De voorstelling stelde haar echter teleur. Toch zorgde ze dat ze Grete’s adres in 

Berlijn te pakken kreeg en de volgende dag schreef ze haar een briefj e met de 

mededeling dat ze haar zal bellen. Gertrud was verbaasd over haar eigen moed, 

maar zowel Hans als haar eigen Werner hadden haar aangeraden om eens contact 

met Grete te zoeken. In de brief aan Dora bracht ze uitgebreid verslag uit van haar 

bezoek.

Toen ik dan bij de telefoon stond was ik zo opgewonden dat ik de Groschen 

er nauwelijks in kon krijgen, te stom, nietwaar, en jij meisje zult wel lachen. 

En ik sprak direct met haarzelf. Hoe eigenaardig het mij trof om een stem te 

horen die je niet kende, die komt van een mens dat je al zo lang kent, dat kun 

je je niet indenken. Dat verrukkelijke dialekt en zo lief als ze sprak waarbij ze 

me uitnodigde op de thee. Ik was al helemaal enthousiast alleen door die paar 

woorden aan de telefoon. […] Toen maakte ik me zorgvuldig op, een mooie 

nieuwe hoed had ik hier in Berlijn gekocht en ook verder was je zeker tevreden 

over mij geweest en had je niet hoeven foeteren, jij lieve, schattige Dora.159

154 Ibidem.

155 Brief 2 januari 1916, Monacensia.

156 In 1912 had Reinhardt eveneens 

de fi lm Mirakel geregisseerd.

157 Brief 2 januari 1916, 

Monacensia. De architect van het 

theater was Oskar Kaufmann.

158 In 1912 werd zelfs in de NRC 
geadverteerd voor de optredens 

van Wiesenthal in de Wintergarten. 

(26 maart 1912) In 1914 werd de fi lm 

Das fremde Mädchen (1913), waarin 

Wiesenthal danst, in de Nederlandse 

theaters vertoond.

159 Brief aan Dora, 2 januari 1916. 

Monacensia. 



82 Onderweg naar Grete, eerst met de trein en daarna met de ondergrondse, kocht 

Gertrud ‘van haar bittere beetje geld een prachtige, grote, sneeuwwitte anjer’. 

Daarover kun je je verwonderen, want het was oorlog en midden in de winter. 

Zo voorbereid bereikte ze het adres dat haar was opgegeven. Het hotel waar Grete 

verbleef, viel wat tegen. Het was net zo eenvoudig als de hotels waar zij zelf altijd 

in zat. Binnen hielp Grete haar uit de jas en ging tegenover haar zitten.

en toen zaten Grete Wiesenthal en Gertrud Leistikow tesamen en dronken 

thee en aten broodjes met boter en beschuitjes. En vaak zaten ze daar 

helemaal stil en keken elkaar alleen met grote ogen aan, heel lang zonder 

te spreken totdat een zoet lachje over Grete’s trekken ging, zodat ze beiden 

glimlachten. En dit was op de laatste dag van het jaar 1915. Hier voelde ik me 

eindelijk weer Gertrud Leistikow en was heel, heel gelukkig.160

Gertrud en Grete bespraken bijna alle andere danseressen, waarvan Grete er niet 

één echt waardeerde; ze spraken over Brandenburgs boek en over hun eigen 

dansen. Gertrud vertelde Grete wat ze ervaren had bij haar dans Stimmen aus 

dem Wiener Wald, maar liet wijselijk weg wat ze erin miste. Ze spraken over de 

Dalcrozeschweinerei en ook Laban kwam ter sprake. Grete was verbaasd dat 

Brandenburg zo enthousiast over hem was. ‘Je [Dora] kent mijn opvattingen over 

de dans zonder muziek en over het opschrijven van de dansen en daar vond ik bij 

haar dezelfde opvattingen. Zij houdt het ook voor onmogelijk om een dans tot in 

de fi nesses op te schrijven.’161 De twee danseressen spraken heel lang met elkaar 

en Gertrud had het idee dat Grete haar wel mocht. Zijzelf vond Grete erg ‘lief, fris, 

grappig en natuurlijk’. Bij haar vertrek voelde ze zich gesterkt. De volgende dag 

stuurde ze haar nieuwste brochure en schreef haar dat ze altijd bereid was om 

eens iets samen te doen. Dit was waarschijnlijk ooit gesuggereerd door Hans. 

De ontmoeting gaf haar ‘moed om weer wat te maken [Schaff ensmut]: het werd 

dan meer een strijd met Grete Wiesenthal, de danseres, niet meer met de mens’.162 

Deze laatste opmerking is veelzeggend. Het laat zien hoe alle danseressen in een 

competitie verwikkeld waren. Het brengt weer in herinnering wat Clotilde von 

Derp over Gertruds optreden schreef in 1910 en haar verlangen dat Gertrud zou 

falen. Er moet altijd een drang geweest zijn om beter te presteren dan de anderen, 

ook al waren dansen en danseressen vaak niet te vergelijken. Ik kom later terug op 

deze jalousie de métier van Leistikow.

 Het verslag van deze ontmoeting met Grete Wiesenthal stond in een lange 

brief (acht kantjes) aan Dora met het verzoek om hem door te zenden aan Hans, 

die op dat moment aan het front was. Gertrud zond toch ook apart een brief aan 

Hans waarin ze die brief aankondigde en alvast een voorproefj e gaf. Ze vroeg hem 

om haar zaak bij Grete te bepleiten; misschien kon hij het idee om samen op te 

treden wat vooruit helpen.

160 Ibidem. 161 Ibidem. 162 Ibidem.



83Van Berlijn vertrok Gertrud naar Dresden om haar grootmoeder op te zoeken. 

Daar ontmoette ze ook haar vrienden van de Kunstgewerbeschule weer en met 

hen zal er over de toekomst gepraat zijn. Gertrud begreep dat er in Dresden wel 

animo was om lessen bij haar te volgen. Als zij een cursus zou opzetten, zou ze 

ook wat geld kunnen verdienen. Voorlopig bleef het echter bij plannen. Gertrud 

vertrok weer naar Halle waar ze onmiddellijk ziek werd en zeer gedeprimeerd 

raakte. Ze had Werner toen al bijna een jaar niet gezien. Het duurde lang voordat 

ze zich weer wat beter voelde. De omstandigheden zullen daar zeker een rol 

bij gespeeld hebben. Ze voelde zich erg zwak en vroeg zich af of ze ooit weer 

helemaal gezond zou worden. Ze had ook al bijna twee jaar niet meer opgetreden, 

terwijl ze net naamsbekendheid begon te krijgen toen de oorlog uitbrak. Wat 

haar hoop gaf was dat ze een leerling kreeg: een elfj arig meisje met talent. Het 

lesgeven gaf haar energie en ze begon opnieuw plannen te maken om naar 

Dresden terug te keren. Bovendien kreeg ze goed betaald voor haar lessen en 

dat zal een extra stimulans geweest zijn. Haar nogal radeloze brieven hadden 

ondertussen Hans Brandenburg aangezet om actie te ondernemen. Hij schreef 

Laban over haar, maar die kon niets doen en Hans’ pogingen om in München het 

een en ander van de grond te krijgen mislukten eveneens. In de zomer van 1916 

was Gertrud weer bij haar moeder in Berlijn, maar toen had ze defi nitief besloten 

om in Dresden de eerder gemaakte plannen uit te voeren.

binnenkort begint mijn zwervend bestaan weer. Vreselijk, die rusteloosheid. 

Ik zou hier kunnen blijven, maar iets drijft me weg, ik weet zelf niet wat. 

Misschien, zeg ik tegen mezelf, is het dat ik niet zo lang iemand tot last wil 

zijn, en dan is het ook heel goed dat ik naar Dresden kom. Hier heb ik geen 

kennissen, alleen die van mijn moeder en altijd alleen met mijn moeder te 

zijn is ook niet goed. We hebben tè verschillende meningen en vaak is er 

dan een explosie, dan gaat alles weer goed, maar ik trek me in mijzelf terug 

en word steeds ernstiger. In Dresden heb ik een heleboel kennissen uit de 

Kunstgewerbetijd en stimulansen. Daarom zal ik daar nu weer enige tijd 

zijn.163

Waarom het zo lang duurde voordat Gertrud doorpakte en ook inderdaad naar 

Dresden ging, is onduidelijk. Even onduidelijk is waarom zij al die tijd niet kon 

optreden. Was het omdat ze een slechte impresario had of waren er echt geen 

mogelijkheden? Misschien was Werner toch de steun in de rug die zij nodig had 

en nam ze zonder hem geen initiatief. Hoewel haar toekomstige vrijheid haar ook 

angst leek in te boezemen was de frustratie over de saaiheid van haar bestaan en 

het niet kunnen dansen groter. En uit het volgende zal blijken dat er een tomeloze 

energie vrijkwam toen Gertrud eenmaal het heft in eigen hand had genomen.

163 Brief 19 september 1916. Monacensia.



84 Dresden
In Dresden trok Gertrud bij haar grootmoeder Frau Major Rickert in die aan de 

Schillerstrasse 23 woonde.164 Alles leek opeens ten goede te keren. De toon van de 

brieven die ze aan Hans en Dora schreef veranderde volledig. Haar eerste brief uit 

Dresden is van 16 november 1916.

U verwondert zich zeker, dat ik nog niet geschreven heb. Maar wat zult U een 

grote ogen opzetten als ik schrijf dat ik zoveel te doen had dat ik er niet toe 

kwam. […] Eén ding is nog onzeker en ik hoopte dat ik U al kon vertellen dat het 

geregeld was, maar helaas wacht ik daarover nog op de beslissing.

Nu heb ik U erg lang in spanning gehouden en ik zal het U nu heel kort zeggen: 

Ik heb 35 leerlingen en zal er aan het eind van de week wel 40 hebben. Wat 

zegt U nu! U denkt toch minstens dat ik gek geworden ben en ik hoor U al 

lachen en roepen: maar Gertrüdelchen; zoals U zo vaak deed. Maar ik ben 

werkelijk niet gek. Het is gewoon zo. De tweede zaak is helaas nog een 

‘misschien’. Dus misschien zal ik in het Albert-theater […] in het Kerstsprookje 

dansen en dansen instuderen.165

Wat was er gebeurd? In Dresden was Gertrud bij verschillende professoren van 

haar oude school langsgegaan met het verzoek hun studenten aan te moedigen 

om bij haar een cursus te volgen. Haar vroegere professoren herinnerden 

zich haar nog wel. Gertruds redenering was dat zelf bewegen en bewegingen 

te bedenken het schetsen naar model ten goede zou komen en dat het voor 

de studenten goed zou zijn te weten hoe een beweging tot stand komt. Alle 

docenten die ze bezocht had waren enthousiast en de directeur was het er ook 

onmiddellijk mee eens geweest. Het is goed voor te stellen dat Gertruds initiatief 

misschien zelfs een verademing voor hen betekende. Door de oorlog waren er 

namelijk een heleboel cursussen uitgevallen omdat verschillende docenten aan 

het front vochten.166 Gertrud ging naar het ministerie voor toestemming om 

de grote zaal van de Kunstgewerbeschool te mogen gebruiken. Die zaal werd 

gebruikt voor het tekenen naar naaktmodel. Ze moest daar wel iets voor betalen, 

maar niet veel. Twee cursussen gaf ze, die allebei drie maanden zouden duren. 

Haar leerlingen betaalden haar zes mark per maand. Een andere cursus gaf ze 

in het Künstlerhaus. De dames die daaraan meededen, betaalden tien mark per 

maand.

In deze cursus zijn een paar ziek die gezond willen worden. Dat is niet zo 

prettig, daar moet je altijd rekening mee houden en [dan] kan ik me niet 

zo uitleven zoals ik graag zou willen. Het vibreert me in alle handen en 

voeten. Ook zitten er weinig mooie lijven in deze cursus en twee oudere 

dames, die er vreselijk uit zien en ook gedragen ze zich allemaal, op een 

of twee na, onhandig, des te meer vreugde beleef ik aan de meisjes van 

164 Toevallig woonde en doceerde Mary Wigman 

vanaf 1920 aan de Schillerstrasse 17, een paar 

huizen daarvandaan. De Schillerstrasse is de huidige 

Bautznerstrasse. Nummer 17 werd nummer 107.

165 Brief 16 november 

1916. Monacensia.

166 Het uitvallen van cursussen 

werd door Anka Krizmanic vermeld 

in brieven aan haar oom en tante. 

(Collectie dr. Josip Kovačić)



85de Kunstgewerbeschule [Kunstgewerblerinnen]. Zulke aardige meisjes 

zijn daarbij, dat was wat voor U, daar toe te kijken, en sommigen doen het 

zo behendig, zelfs met een persoonlijke inbreng. Ik heb ze ook direct fl ink 

laten werken en de volgende dag vertelden ze mij dat ze nauwelijks konden 

lopen. De arme dingen moeten nu mijn jarenlange stilliggen voelen. Maar 

zo enthousiast zijn ze over de les, dat er al een paar een nieuwe cursus 

plannen na deze, voor gevorderden. Er wilde ook een mannelijke student 

komen, alleen wilden de dames dat niet en een cursus van alleen mannelijke 

studenten is niet bij elkaar te krijgen.167

Vanaf het begin waren Gertruds cursussen een succes en de leerlingen, de 

Schülerinnen, dansten niet alleen, maar maakten ook schetsen van de lessen, 

van de dansen en van Gertrud. Achterop één van deze schetsen heeft Leistikow 

een lijstje geschreven van de oefeningen die ze met haar leerlingen deed, 

waardoor we een idee kunnen krijgen van haar lesprogramma. Ze begon met het 

aanspannen en ontspannen van de spieren. Vervolgens werden de ledematen los 

gemaakt en volgde er ademgymnastiek. Na nog een aantal oefeningen volgden 

‘bewegingen van de verschillende emoties’, waarna weer gelopen, gesprongen 

en gedraaid werd. De les eindigde met het weergeven van verschillende ritmes 

met handen, armen, voeten en – heel bijzonder – woorden. Dit laatste zal 

misschien de invloed van Rudolf von Laban zijn geweest.

  (47)

Anka Krizmanic, De Leistikow school, 1916, inkt op papier, 32,1 x 47,6. Erven Leistikow.

167 Brief 16 november 1916. Monacensia.
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  (48)

Anka Krizmanic, Gertrud 
Leistikow, 1918, inkt op papier, 

20,3 x 11,6. Collectie Josip 

Kovacic, Zagreb.



87De meeste bewaard gebleven schetsen en aquarellen werden gemaakt door Anka 

Krizmanić en bevinden zich in Zagreb. Het zijn tekeningen vol vaart en beweging. 

Ze illustreren Gertruds idee dat de studenten beter bewegingen tekenen als ze 

ook zelf kunnen bewegen. (afb. 47, 48) Gertrud bezat een aantal van deze werken 

en maakte er soms gebruik van als illustratie bij een artikel.168 Krizmanić was al 

langer geïnteresseerd in de dans als onderwerp. Zij woonde in 1914 een optreden 

van Anna Pavlova in Dresden bij en maakte daarvan vele schetsen. Die schetsen 

gebruikte ze in de volgende jaren ook om gefantaseerde voorstellingen van 

Pavlova te tekenen: ‘op andere bladen heb ik de dansende fi guren zelf naar mijn 

eigen wil samengesteld, al heb ik ze niet zo zien dansen.’169 Ook van de dansen 

van Grete Wiesenthal zijn er schetsen bewaard. Krizmanić ontwierp een affi  che 

voor de fi lm Das fremde Mädchen, waarin Wiesenthal danste; dit was een 

opdracht die ze uitvoerde voor school. Wiesenthal kende ze alleen van deze 

fi lm, die ze twee keer zag. Toch riep haar professor uit bij het zien van één van de 

ontwerpen: ‘Ach. Fräulein Wiesenthal! Hoe prachtig is de gelijkenis getroff en!’170 

Het grootste aantal schetsen maakte ze echter van Leistikow en haar school in 

Dresden en ook toen ze al lang en breed terug was in Zagreb bleef ze Leistikow 

tekenen ‘vanuit haar herinnering’.

 Frieda Wächtler [Elfriede Lohse-Wächtler] was een andere leerling van 

Gertrud. Zij was in 1915 aan de Kunstgewerbeschule gekomen, maar kreeg 

vanwege een confl ict met haar vader geen geld meer van thuis en moest in haar 

eigen levensonderhoud voorzien.171 Zij maakte voor Gertrud een mapje met 

kleurendrukken van haar dans op rijstpapier. (afb. 49, 50) Gertrud probeerde Hans 

Brandenburg ertoe te bewegen dit werk als illustratie bij de volgende uitgave van 

zijn boek op te nemen. Zij stuurde hem een paar voorbeelden van Frieda’s werk en 

voegde haar adres toe, A. Voglerstr. 18 in Dresden, zodat hij zelf contact met haar 

kon opnemen.172 

Zijn ze niet goed? Alleen mijn neus vind ik bij de Schmetterling te groot 

uitgevallen. […] De plaat is klaar en de Schülerin zou ze graag, met plezier, 

aan mij ter beschikking stellen en ook wel dubbel uitvoeren voor als er een 

plaat bij het drukken kapot gaat. Er is alleen papier nodig. Ik heb de Schülerin 

zeer aangemoedigd nog meer te maken en misschien lukken er andere nog 

beter, ook van andere dansen. Ik schrijf U hier haar adres. U kunt zich, als 

het wat wordt, direct zelf met haar in verbinding stellen. Ik zou me daar erg 

over verheugen, want ik vind die dingen erg goed. De vier kaarten mag U 

houden.173

168 Bij twee artikelen van 

Leistikow in het blad Lichamelijke 
Oefening, januari 1933 (301-305) en 

maart 1933 (25-29), werd werk van 

Krizmanić als illustratie gebruikt. In 

Leistikows studio in Amsterdam op 

de Stadhouderskade (vanaf 1939), 

hing werk van Krizmanić aan de 

muur. (afb. 157)

169 Brief Anka Krizmanić, 7 april 

1915. Collectie dr. Josip Kovačić, 

Zagreb.

170 Brief Anka Krizmanić, 

21 december 1915. Collectie dr. Josip 

Kovačić, Zagreb.

171 Zie: Dirk Blübaum (ed.), Elfriede 
Lohse-Wächtler 1899-1940.

172 Als Gertrud van plan was om het 

adres van Wächtlers ouders te geven 

dan gaf ze het verkeerde nummer. 

Wächtlers ouders woonden op nummer 

15. Frieda zelf was in 1916 naar een 

ander adres vertrokken. Boris Böhm, 

Wollen wir leben, Das Leben! Elfriede 
Lohse-Wächtler. 24, 28.

173 Brief 27 juli 1917. Monacensia.
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Frieda Wächtler danste graag. Er zijn foto’s van haar bewaard gebleven waarop 

ze poseert in danshoudingen en zij staat ook op verschillende foto’s met andere 

leerlingen van Leistikow. (afb. 51, 52) Haar biografen wisten van haar dansen, zowel 

vanwege de foto’s als ook uit de memoires van de schilder Otto Griebel. Zij maakte 

deel uit van de vriendenkring van Griebel, Conrad Felixmüller en haar latere 

echtgenoot Kurt Lohse. Griebel herinnert zich hoe ‘Laus’, zoals ze ook genoemd 

werd, tijdens een feestje spiernaakt met alleen een hoge hoed op, danste.174 

Er werd gedacht dat ze les kreeg van Mary Wigman, die in 1920 naar Dresden 

kwam, maar ze blijkt dus al vier jaar eerder een leerling van Gertrud te zijn 

geweest. Zowel Anka als Frieda waren bekenden van Otto Dix, die van 1910 tot 

1914 aan de Kunstegewerbeschule studeerde. Het werk van Wächtler vertoont 

in latere jaren veel verwantschap met Dix’ werk en Krizmanić schilderde in 1918 

een zelfportret waarop een masker van Dix afgebeeld schijnt te zijn.175 Zij vertelde 

later dat Dix en zij gedurende de oorlog een relatie hadden. Dix zou haar heel veel 

geschreven hebben toen hij aan het front was, maar zij had alle correspondentie 

verbrand tijdens de Tweede Wereldoorlog.176 Van contacten tussen Leistikow en 

Dix is mij niets bekend.

  (49)

F.N. Waechtler [Elfriede 

Lohse-Wächtler], Omslag 

drukken Gertrud Leistikow, 

1917, 18 x 13 . 

Erven Leistikow.

  (50)

Gertrud Leistikow, 1917, druk op rijstpapier, 18 x 12 (twee linker druksels) 

en 14,5 x 10. De Schmetterling is het rechter werk. Erven Leistikow.

174 Otto Griebel, Ich war 
ein Mann der Straße,189.

175 Collectie dr. Josip Kovačić, Zagreb. 176 Mededeling dr. Josip Kovačić. In de 

Kroatische krant Vjesnik verscheen een 

artikel hierover: ‘Sirove strasti Anke Krizmanić 

i Otto Dixa’ [Hete passie tussen Anka 

Krizmanić en Otto Dix], 13 november 2008. 

Collectie dr. Josip Kovačić, Zagreb.
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  (51)

De leerlingen van Leistikow op het terras voor het hofpaviljoen van de Kunstgewerbeschule, 

Dresden, rond 1917. Vierde van links, bovenste rij, is Elfriede Lohse-Wächtler. TIN

  (52)

Leerlingen dansend in de 

‘Kleiner Schmuckhof’ van de 

Kunstgewerbeschule, Dresden. 

ca. 1917. Rechts Elfriede Lohse-

Wächtler. TIN
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91Ook van andere studenten aan de Kunstgewerbeschule is werk bewaard gebleven 

met dansen van Gertrud. Soms zijn daarop, evenals op Dora Brandenburgs 

tekeningen, verschillende houdingen van een dans weergegeven. (afb. 53, 54) 

Bij andere schetsen valt de nauwkeurigheid van de weergave van het kostuum 

op, waardoor je het idee krijgt dat de maakster wellicht op de afdeling textiele 

werkvormen studeerde. (afb. 55, 56) Van het merendeel van deze tekeningen 

en aquarellen is niet te achterhalen door wie ze gemaakt zijn. Sommige zijn 

ongesigneerd en van andere is de signatuur niet terug te leiden tot iemand van de 

leerlingenlijst van de school.

 

  < (53)

Onbekend, Gertrud Leistikow dansend, 

ca. 1917, gouache, 27 x 18,6. TIN

  (54)

Onbekend, Gertrud Leistikow (faundans), 

ca. 1917, gouache, 26,9 x 18,8. TIN

  (55)

Onbekend, Gertrud Leistikow ( Mazurka, 
Chopin), gouache, 18,6 x 13,5. TIN

Niet alleen voor haar leerlingen waren haar dansen een inspiratie. In februari 

1917 schreef Gertrud dat een schilder haar wilde afbeelden en daarmee op de 

voorjaarstentoonstelling wilde exposeren en dat bovendien een beeldhouwer 

een beeld van haar ging maken. In maart was ze daarover iets nauwkeuriger: de 

schilder Feldbauer wilde haar schilderen en verder was ‘een beeldhouwer Edmund 

Möller, een belangrijke kunstenaar, helemaal enthousiast over mij […] en verliefd 

op mijn knieën en hij wil mij, zo gauw het weer warm wordt, beeldhouwen’.177 

177 Brief 6 maart 1917. Monacensia. De winter van 1916-1917 

was extreem koud en daarom kon er niet geposeerd worden.
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  (56)

Onbekend, Gertrud Leistikow (Schmetterling), gouache, 18,6 x 13,5. TIN



93Max Feldbauer was niet lang daarvoor vanuit München in Dresden terecht 

gekomen. Eerst werkte hij als leraar aan de Kunstgewerbeschule en later aan de 

Akademie. Hij is voornamelijk bekend om zijn schilderijen van het soldatenleven, 

van paarden en boerenlandschappen. Van hem heb ik uit deze periode geen 

werken met een danseres kunnen vinden, maar misschien duikt zoiets ooit nog 

eens op. 

Edmund Möller
Edmund Möller is een ander geval. Een bekend werk van hem, een groot stenen 

beeld uit 1917, Tänzerin, heeft in Dresden op de Bürgerwiese gestaan, totdat 

het bij het bombardement op Dresden (februari 1945) vernield werd. (afb. 57) 

Niemand lijkt zich ooit afgevraagd te hebben wie de afgebeelde danseres zou 

kunnen zijn, maar gezien de datering is het beeld heel goed in verband te brengen 

met Leistikow. Dit grote beeld van een knielende vrouw biedt een interessante 

vergelijking met het beeld Kniende van Wilhelm Lehmbruck dat zes jaar eerder, 

in 1911 ontstond. (afb. 58) Lehmbrucks beeld werd destijds geregeld in Duitsland 

tentoongesteld en het maakte hem internationaal bekend als de eerste Duitse 

expressionistische beeldhouwer. Misschien dat dit een aanleiding was voor 

Möller om ook een knielende vrouw te maken, de Tänzerin. Lehmbruck en Möller 

kenden elkaar waarschijnlijk uit de tijd dat ze beiden in Düsseldorf woonden en 

werkten, begin 1900. Het thema van een knielende vrouw is hetzelfde, maar de 

  (57)

Edmund Möller, Tänzerin, 1917. 

Vernietigd bij bombardement op 

Dresden, 1945.

  (58)

Wilhelm Lehmbruck, Kniende, 1911.



94 verschillen zijn enorm. De Kniende van Lehmbruck heeft iets statisch en statigs, 

iets fragiels en devoots. Ze lijkt niet op te kunnen of willen staan.178 De Tänzerin 

van Möller lijkt daarentegen slechts even op haar knie gezonken en zal, met een 

draaiende beweging, zo weer opstaan. De houding van de armen is vol energie. 

Slechts een moment is haar beweging stilgezet.

 Möller was, zoals Gertrud al in haar brieven vermeldde, in Dresden een 

belangrijke kunstenaar. Hij had verschillende prijzen gewonnen en de gemeente 

Dresden heeft een aantal keren gepoogd hem een opdracht voor een fontein 

te geven, wat om verschillende redenen echter niet doorging.179 Hoe het beeld 

van de Tänzerin op de Bürgerwiese terecht is gekomen, is niet bekend. Het 

zou kunnen zijn dat de gemeente om Möller te compenseren dit beeld heeft 

aangekocht en daar heeft opgesteld. Plaatsing gebeurde steeds na ampel 

overleg met architecten en kunstenaars en plaatsing op de Bürgerwiese was zeer 

prestigieus. Een interessante bijkomstigheid is dat vanaf 1925 de danseres Gret 

Palucca en haar man, de kunstverzamelaar Friedrich Bienert, aan de Bürgerwiese 

woonden. Daar gaf Palucca haar eerste lessen. Zou dit beeld inderdaad door 

Leistikow geïnspireerd zijn (er is grote nadruk op een knie), dan is het grappig 

te bedenken dat Palucca vaak oog in oog heeft gestaan met haar (knielende) 

voorgangster in Dresden. Van de danseres Palucca weten we dat ze met beeldend 

kunstenaars haar dansen besprak. Zo besprak ze met Lazlo Moholy-Nagy of ze bij 

haar dansen kon knielen. Moholy-Nagy vond dat sentimenteel.180

 Möller liet het echter niet bij één beeld. Hij maakte een aantal kleine en een 

groot bronzen beeld van danseressen. (afb. 59, 60) Enkele staan afgebeeld in een 

  (59)

Edmund Möller, Tänzerin, brons. 

Particuliere collectie, Leipzig.

  (60)

Tänzerinnen1916, brons, afbeelding 

p. 26 in catalogus Fritz Fichtner.

178 In de catalogus 100 Jahre 
Kniende wordt – wat mij betreft 

tevergeefs – getracht Kniende in 

verband te brengen met dans.

179 Antje Kirsch, Edmund Moeller, 12. 180 Suzanne Beijer, Palucca. Die 
Biographie, 113. Over Palucca’s rol bij het 

Bauhaus: Susan Funkenstein, ‘Picturing 

Palucca at the Bauhaus.’, 45-62.
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  (61)

Edmund Möller, Tänzerin, 

1919, brons, afbeelding p. 28 in 

catalogus Fritz Fichtner.



96 vroege monografi e (1927) over zijn werk.181 Opvallend bij Möllers beelden zijn 

de gedraaide houding van de danseres, het achterover geworpen hoofd en het 

volledig opgaan in de dans. Het zijn geen statische beelden. Möller heeft de extase 

van het dansen weergegeven, dezelfde extase die ook Krizmanić in haar schetsen 

wist te vangen. Eén bronzen beeld geeft een karakteristieke danspose van 

Leistikow uit haar Faundans weer. (afb. 61) In deze houding, in haar faunkostuum, 

is Leistikow verschillende keren gefotografeerd, in de buitenlucht, maar ook een 

keer in een onbekend atelier. (afb. 62, 63) Möller heeft Leistikow naakt weergegeven 

en zeer terecht het faunkostuum weggelaten. Zo’n kostuum zou in brons gegoten 

misschien een wonderlijke indruk hebben gemaakt. De meeste beeldhouwers 

zijn zeer goed in staat een gekleed model naakt weer te geven, maar het kan 

natuurlijk goed dat Leistikow naakt heeft geposeerd en dat Möller als een soort 

aide-mémoire een foto gebruikte.182 Uit dezelfde periode dateert een tekening 

van een naakte danseres. (afb. 64)

 
  (62)

Gertrud Leistikow in haar Faundans. 

Erven Leistikow.

  (64)

Edmund Möller, Tänzerin, 1918, pentekening, 

afbeelding p. 62 in catalogus Fritz Fichtner.

181 Dr. Fritz Fichtner, Edmond Moeller, 25-28. 182 Het is onbekend waar en wanneer de foto 

in het atelier werd gemaakt en ook of Möller 

gebruik heeft gemaakt van een foto.
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  (63)

Gertrud Leistikow in een pose uit haar Faundans, fotograaf onbekend. 

Erven Leistikow.



98 Dat Gertrud bij de uitvoering van het traditionele Kerstsprookje betrokken werd, 

kwam door de kunstenaar Alexander Baranowski. Deze doceerde vanaf 1913 

patroontekenen en decoratieschilderen aan de Kunstgewerbeschule en hij 

maakte de decoraties voor het Kerstsprookje dat in het Albert-theater zou worden 

opgevoerd. Gertrud vond zijn werk erg mooi: kleurrijk en origineel. Baranowski 

stelde Gertrud voor om de dansen bij het Kerstsprookje voor haar rekening te 

nemen. Dat dit niet direct afgesproken kon worden – en daarom in haar brief van 

16 november een ‘misschien’ is – kwam doordat er ook iemand anders voor dit 

gedeelte van de voorstelling gevraagd was. Baranowski vond echter dat Gertrud 

de enige was die dat zou kunnen en hij ging voor haar naar de directeur en de 

dramaturg. Ook Gertrud sprak met de directeur van het Albert-theater, Adolf 

  (65)

Alexander Baranowski, Festdekoration, Tafel 5 uit de map Neuzeitliche Bühnen-Malerei.



99Edgar Licho, volgens Gertrud een groot bewonderaar van Max Reinhardt. Die 

andere kandidate was echter een goede kennis van de dramaturg en bovendien 

was haar zuster een actrice. Gertrud belandde dus midden in allerlei intriges. 

De uitkomst van dit alles was toch dat zij een korte dans alleen mocht doen. 

Ze werd er niet voor betaald, maar haar naam verscheen daardoor wèl weer 

in de kranten en extra publiciteit kon ze altijd gebruiken.183 Van het werk 

van Baranowski uit deze periode is weinig bekend. In 1926 publiceerde hij 

met een zekere Adolf Mahnke een map met een aantal voorbeelden van zijn 

theaterontwerpen. De werken uit de map zijn niet gedateerd, maar kunnen toch 

een indruk geven van het werk waarvan Leistikow zo gecharmeerd was. 

De décorontwerpen zijn kleurrijk en doen enigszins denken aan de ontwerpen 

van Léon Bakst voor Les Ballets Russes. Kostuumontwerpen zitten er helaas niet 

bij, hoewel bekend is dat Baranowki ook kostuums ontwierp. In 1928 werd hij 

lovend door de theater criticus Julius Bab besproken en ‘een zeer inventieve man’ 

genoemd. (afb. 65)

 Van het een kwam het ander. Een actrice benaderde Leistikow met het verzoek 

mee te werken aan een liefdadigheidsvoorstelling. Baranowski tekende weer 

voor het toneeldecor. Ze was van plan een Tanz, Ton, Wort avond te maken 

met een thema. Gertrud schrijft hierover aan Hans dat zij wel een combinatie 

van dans en woord wil, ‘maar niet in de zin dat ik spreek, maar zij [de actrice] 

en ik wil ook dat muziek er deel van uitmaakt.’ Brandenburg werd om advies 

gevraagd. Ook Leistikows leerlingen zouden meedoen. Deze avond zou in januari 

1917 plaatsvinden in de fraaie Brühlscher Saal van de Kunstgewerbeschule. De 

kerstdagen bracht Gertrud in Halle door. Daarna, in februari, bracht ze Hans en 

Dora verslag uit over deze avond. Die was groots verlopen. De uitnodigingen, 

de kaarten en de programma’s waren allemaal kunstig ontworpen. De zaal was 

betoverend geweest. Het toneel had een prachtige paars fl uwelen achtergrond, 

ontworpen door een schilder. Alles was goed gegaan en het publiek was 

enthousiast geweest. Ze had sommige dansen wel twee keer moeten uitvoeren en 

als het publiek zijn zin had gekregen, zelfs drie keer. Van haar leerlingen hadden 

er zeven opgetreden en ook zij moesten hun dans herhalen. Er waren bloemen en 

goede kritieken in de krant. Ook de opbrengst was goed: 400 mark, maar helaas, 

dat ging allemaal naar de liefdadigheid, de Heimatdank.184 Daarmee was Gertrud 

minder gelukkig. Twee keer had ze in Dresden met verlies opgetreden en nu er 

wat verdiend was moest ze de winst helemaal afdragen. Haar conclusie was dan 

ook dat ze bij een volgende gelegenheid toch een klein honorarium zou vragen: 

100 mark. Gertrud zag de voordelen van dergelijke liefdadigheidsoptredens wel 

in. Ze beschouwde ze als een investering. Het leverde naamsbekendheid op en 

nieuwe leerlingen. Daarbij kwam dat de liefdadigheidsorganisaties vaak onder de 

patronage van belangrijke personen stonden, met invloedrijke connecties in de 

hoogste kringen.

183 Brief 16 november 1916. Monacensia. 184 Brief 14 februari 1917. Monacensia. De actrice was Frl. 

Berling. Het is mij niet bekend of zij familie was van Karl Berling, 

de directeur van het Kunstgewerbemuseum en docent aan de 

Kunstgewerbeschule toen Gertrud daar studeerde.



100 München
Gertrud hield haar belangen scherp in de gaten, maar misschien haar eigen 

gezondheid wat minder. Alle inspanningen van het lesgeven en optreden eisten 

hun tol. Ten gevolge van de oorlog was de voedselsituatie in Dresden verslechterd. 

Anka Krizmanić schrijft hierover aan haar tante in Zagreb:

Het gaat er langzamerhand naar toe dat de hele bevolking uit […] Volks- of 

Centrale keukens te eten krijgt omdat al haast alle levensmiddelen op de bon 

gekomen zijn en [ondanks?] deze bonnen niets gekocht kan worden omdat er 

weinig is. Voor deze keukens worden er ook speciale kaartjes uitgegeven door 

de welzijnspolitie. Ook moeten we de helft van onze aardappelbonnen en onze 

vlees- en deegwarenbonnen daarvoor afgeven. Per hoofd is er nu per week 5 

pond aardappel en 4 pond koolraap (Kransjka repa).185

Behalve dat er weinig te eten was, was er ook gebrek aan kolen. Gertrud voelde 

dat haar conditie hard achteruit ging. Door de strenge winter kreeg ze bovendien 

problemen met haar voetzolen: Frost auf der Fußsohle, wintervoeten, een 

pijnlijke aandoening, zeker als je op blote voeten danst. Daarnaast waren er thuis 

bij haar grootmoeder problemen. Er werden twee soldaten ingekwartierd en haar 

grootmoeder was ziek. De enige kamer die nog verwarmd mocht worden was de 

huiskamer, waar de patient nu dus ook lag. Gertrud vond het allesbehalve gezellig 

om zo bij elkaar in een kamer te moeten zitten. En daarbij kwam ook nog dat de 

lessen aan de Kunstgewerbeschule niet gegeven werden omdat de zalen vanwege 

het tekort aan kolen niet verwarmd mochten worden.

 In februari 1917 moet Hans haar geschreven hebben dat hij zijn best zal doen om 

voor haar een optreden in München te regelen. Hoewel Gertrud hierover heel blij 

was, was ze toch ook voorzichtig: ze wilde er geen geld bij verliezen. In alle brieven 

die aan dit optreden voorafgingen, deed ze suggesties om de kosten te drukken.

 

Ja, ik wil komen. Alleen één ding baart me zorgen, de onkosten. U zult lachen, 

het is ook verschrikkelijk, maar het is toch wel te begrijpen. Het beetje dat ik 

met moeite heb verdiend, wil ik graag houden, ik spaar, ik gun mezelf niets, het 

is net een ziekte. Maar de angst om weer niets te hebben is zo groot dat het zo 

ontaardt. […] Het lijkt me een droom, ik zal U weer zien en samen met U en Dora 

in München zijn. Komt het er echt van! Ik kan het zelf nog nauwelijks geloven. 

[…] Hoe zal het zijn als we elkaar terugzien, of U mij herkent en ik U, ik geloof dat 

ik heel erg veranderd ben, maar misschien verbeeld ik me dat maar.

Dat ze zo was veranderd weet Gertrud aan alle inspanningen en aan onvoldoende 

voeding. ‘Ook al voel je je verzadigd door de vele koolrapen, vlees is het toch 

niet.’186 En koolrapen stonden het vaakst op het menu, klaagde ook Anka 

Krizmanić.187

185 Brief Anka Krizmanić, 4 december 1916. 

Collectie dr. Josip Kovačić, Zagreb. In de brief vertelt 

ze verder dat deze hoeveelheden in de komende 

weken gehalveerd gaan worden.

186 Brief 23 februari 1917. 

Monacensia.

187 Brief Anka Krizmanić, 

14 maart 1917. Collectie dr. Josip 

Kovačić, Zagreb.



101Er was echter een probleem met het optreden in München, omdat daar een 

Tanzverbot van kracht was. Dansvoorstellingen zoals die van Leistikow werden 

vanwege de oorlog als te frivool beschouwd. Dit betekende dat voor zo’n 

dansoptreden absoluut geen reklame gemaakt mocht worden. Geen posters 

en geen advertenties. Het publiek kon alleen persoonlijk uitgenodigd worden. 

Het betekende ook dat een optreden niet gerecenseerd werd in de kranten. 

Blijkbaar moest Hans dat in een van zijn brieven uitleggen want Gertruds reactie 

was: ‘Dus zo strikt is dat dansverbod. Dat is jammer. Ik had zo gehoopt op een 

goede recensie in de kranten.’ In de inleiding van de tweede druk (1917) van Der 

moderne Tanz bekritiseerde Brandenburg dit verbod.

In München werden de tricotattracties van het ballet en van het variété en 

al het sensuele, stomme en ruwe, dat een plaats heeft op de planken en dat 

in het cabaret thuis is, niet verboden, maar wel de openbare voorstellingen 

van de serieuze danskunst, zo dat hier de kunst van een tragische danseres 

als Gertrud Leistikow verdwijnen moest. Deze kunst die door alles gedragen 

wordt wat ons sinds de oorlog groot maakte: off erbereidheid, doodsdrift, 

luister, vermogen om te lijden, en een wereldveroverende wil om te 

winnen.188 

Al de heroïsche kwaliteiten die Brandenburg hier aan de moderne dans 

toeschrijft, doen eens te meer beseff en dat deze tweede editie van zijn boek 

middenin de oorlog, in 1917, uitkwam.189 In zijn dagboek schrijft Brandenburg 

dat hij door een zekere Dr. Möhl aangemoedigd werd om ook in de krant tegen 

het Tanzverbot te schrijven en dat deed hij vervolgens ook.190 In de Rheinisch-

Westfälische Zeitung verscheen van zijn hand ‘De stad van het dansverbod’, 

waarin hij tegen het dansverbod stelling nam. Hij vond het belachelijk dat de 

overheid zo betuttelend optrad en dat hiermee de mensen, die nieuwe krachten 

opdeden bij dit soort voorstellingen, achtergesteld werden bij de mensen die 

hun vertier in het variété zochten. Variété werd niet verboden! Juist omdat 

de danskunst nog helemaal in ontwikkeling was, had men het gewaagd haar 

te onderdrukken. Brandenburg vond dit des te onvoorstelbaarder daar deze 

danskunst – en hier zei hij nogmaals wat hij ook in het voorwoord van zijn boek 

schreef – onder andere berust op ‘gezondheid en kracht van het lichaam en […] op 

de kunst om het lichaam over te leveren aan een idee’.191

 De datum voor Gertruds voorstelling werd vastgesteld op 18 maart 1917, een 

zondag. Gertrud zou vrijdag per nachttrein arriveren (de afstand tussen Dresden 

en München is ongeveer 360 km). Maandagnacht zou ze weer terug gaan. Voor 

het optreden moesten er vele praktische zaken geregeld worden. Gertrud zou 

haar eigen gordijnen meenemen, ze stuurde de muziek van haar dansen naar 

Frau Stritt [Paula Stritt-Wieneke], de pianiste die haar ging begeleiden, en ze 

stuurde een suggestie voor haar programma naar Hans. Ze vroeg zich af of ze 

188 Hans Brandenburg, Der 
moderne Tanz (ed. 1917), 6.

189 Karl Toepfer 

vermeldt nog een editie 

uit 1915, maar dat lijkt een 

misverstand.

190 Dagboek Hans Brandenburg, Monacensia.

191 Hans Brandenburg, ‘Die Stadt des Tanzverbots’, 
Rheinisch-Westfälische Zeitung, 9 juni 1917.



102 haar ernstige dansen het eerst zou doen en de vrolijke het laatst, en of dat dan 

misschien niet te vermoeiend zou zijn voor het publiek. Ze liet de beslissing aan 

Hans, maar die hakte geen knopen door en liet toch alles aan Gertrud over. In zijn 

dagboek meldt Hans dat pas op 13 maart eindelijk een brief van Gertrud met het 

programma kwam. In het programma dat ze uitvoerde wisselden de tragische 

dansen en de lichtere dansen elkaar af. Maar helemaal helder was het Brandenburg 

waarschijnlijk niet: bij Leistikows dansen Tanz des Haremwächters, Adonis en 

Nautsch (in deze wonderlijke volgorde op het programma) stond geen muziek 

vermeld. De dag daarop werd alles direct naar de drukker gebracht met een gedicht 

uit 1914 van Brandenburg erbij. Hans schreef dit gedicht in augustus 1914, dus 

net na het uitbreken van de oorlog. In zijn memoires noemt hij het gedicht Die 

Tänzerin Gertrud Leistikow spricht im Kriege.192

Daß ich Weib bin, nicht wie ihr zu kämpfen,

diese Scham ist meine einzige Qual:

daß die Welt, die sich umkehrt in Krämpfen,

mir die Ruhe gibt zum ersten Mal.

Aber euer Krieg ist ja mein Frieden,

denn nun hab ich Zeit genug, mein Schwert

stärker noch zu schärfen und zu schmieden

für den Frieden, der euch wiederkehrt.

Und ich weiß ja auch: mit jenem Feuer,

das euch donnernd und verderbend tauft,

ist auch euch, und nimmermehr zu teuer,

Seelenglück und Seelenruh erkauft.

Meine Waff en mußten euch verfehlen,

und ihr saht nicht, was sich euch vergießt:

Schwerter hatt ich, blank, für eure Seelen,

Blut heilt nur, wenn es aus Wunden fl ießt.

Tod hält jetzt in Größe und in Grauen

das, wozu ich längst euch lud, sein Fest,

und ihr dürft die heilige Flamme schauen,

die mich brennt und die mich leuchten läßt.

War umsonst ich, hab ich sehen dürfen

dennoch, ich, die sich umsonst verschenkt,

wie ihr, eures Lebens Sinn zu schlürfen,

durftig in die Opferfl amme drängt.

192 Hans Brandenburg, Im Feuer unserer Liebe, 
Monacensia, manuscript, 86.



103Jahre fl iehn. Darf ich mich je verspenden?

Doch ob blind ihr später wieder seid,

freudig tanz ich heut in leeren Wänden

meine Tod- und Lebensseligkeit.

Het is geen lichtvoetig gedicht, maar omdat het door Brandenburg werd 

geschreven mogen we wel aannemen dat ook Leistikows gedachten over de 

oorlog hierin verwoord zijn. In het gedicht lijkt de oorlog haar enerzijds de tijd te 

gunnen om haar dansen te ontwikkelen, maar anderzijds wordt het publiek haar 

door diezelfde oorlog afgenomen. Dat laatste kan een reden voor Brandenburg 

geweest zijn om dit gedicht juist nu bij het programma af te drukken, als een 

verdediging van de danskunst ten tijde van een Tanzverbot. Toen alle praktische 

informatie binnen was kon de pianiste zich gaan voorbereiden en kon er 

iemand worden ingehuurd voor het licht. Jammer genoeg had Gertrud niet veel 

nieuwe dansen op haar repertoire en slechts één nieuw kostuum, dat ze zelf met 

duistere gedachten genaaid had. Drie dagen voor haar optreden, midden in de 

voorbereidingen, op 15 maart 1917, lezen we in Hans’ dagboek: ‘In Rusland is de 

revolutie uitgebroken.’

 Maar oorlog en revolutie ten spijt, de volgende ochtend om tien uur haalde 

Hans Gertrud van de trein. Helaas – zoals Hans al zo vaak had meegemaakt – de 

timing leek weer helemaal verkeerd. Gertrud kwam aan met een ontstoken pees 

in haar voet en het was onduidelijk of ze überhaupt wel kon dansen. Absolute rust 

was vereist. Dora streek haar kostuums en Hans zette, samen met zijn vriend de 

dokter Willy Mayer die speciaal voor dit optreden uit Heidelberg was gekomen, de 

stoelen klaar voor de 40 mensen die uitgenodigd waren, waaronder de schilder 

Leopold Durm en de danseres Jutta von Collande. Het optreden ging fantastisch, 

tegen alle verwachtingen in: Gertrud overtrof zichzelf en danste alsof ze geen 

pijn voelde. Haar onzelfzuchtigheid en moed, tezamen met haar dansen maakten 

een diepe indruk op alle aanwezigen. Het voorwoord van de tweede druk van Der 

moderne Tanz, hierboven geciteerd, zal waarschijnlijk door dit optreden zijn 

geïnspireerd. Alle heroïsche kwaliteiten daar genoemd werden hier door Gertrud 

ten toon gespreid. Iedereen dankte Hans na afl oop voor zijn inspanningen om dit 

mogelijk te maken en er was een after party.

Frau Heyne nodigde de gevierde danseres met haar getrouwen thuis uit, waar 

al een tafel gedekt stond met bloemen en champagne. De trots zwevende 

godin lag in glimlachende, rustig bescheiden menselijkheid op een sofa. 

Aan haar voeteneind zat Willy in het offi  ciersuniform van een militair arts en 

behandelde haar pijnlijke voet half medisch-zakelijk, half galant-vererend met 

bandages die hij in de wijnkoeler ververste.193

193 Hans Brandenburg, Im Feuer unserer Liebe, 
Monacensia, manuscript, 87.



104 Na al deze voorbereidingen en voorpret is het goed voor te stellen dat de drie 

dagen in een fl its voorbijgingen. Toen ze weer terug was schreef Gertrud:

Nu ben ik weer hier en ik kan het nauwelijks begrijpen. Ik voel me alsof ik uit 

mijn voegen ben geknapt. Pas nu realiseer ik me wat voor een ervaring dat 

was. Alles lijkt me nu dubbel zo lelijk en pijnlijk. Juist nu terwijl ik schrijf wordt 

erover gesproken in mijn bijzijn, dat ze niet zouden wensen dat hun kinderen 

kunstenaars werden. Natuurlijk zijn er mooie schilders, beeldhouwers, 

dichters maar expres vermijden ze het om mijn kunst te prijzen, en dat ik 

me alleen maar wat verbeeld. Hoe me dit alles raakt, zult U niet geloven. 

Het was zo mooi, zo mooi, als een droom. Hier ergert me nu alles aan het 

gezwets van de familie. Er waren net drie tantes op bezoek en dan moet 

je hen zelfs nog bezig houden. […] Ik begrijp mezelf nu niet meer dat ik zo 

rustig afscheid van U kon nemen, ook al was het mij inwendig alsof ik nooit 

meer gelukkig kon worden zonder U beide lieve, lieve mensen. Ook verwijt 

ik mezelf dat ik niet nog meer van het ogenblik heb genoten, het was zo 

oneindig mooi en lichaam en ziel schenen zich te verbreden en te groeien in 

Uw tegenwoordigheid, door Uw enthousiasme. Het is alsof ik zonder dat niet 

meer kan bestaan.194

Na haar terugkomst had Gertrud ook in Dresden weer een aantal optredens, 

maar ze ergerde zich blauw aan het gegiechel en aan het koekjesetende en 

theedrinkende publiek bij een liefdadigheidsvoorstelling. Toch was het niet 

allemaal kommer en kwel. Gertrud probeerde een kring om zich heen te creëren 

van dansliefhebbers en dat lukte haar ook.

 

Zeker heb ik hier toch ook weer vrienden gekregen. De gravin Vitzthum von 

Eckstädt, hij is hier minister, liet zich hier in de pauze aan mij voorstellen. Ze is 

erg enthousiast en een dochter wordt waarschijnlijk volgend jaar een leerling 

van mij. Toen tracteerde ze ons, mijn Schülerinnen en mij, op slagroom 

en vanille ijs. Toen, na de voorstelling, lieten de beroemde zangeres aan 

de hofopera, Helene Forti en haar man Iltz, acteur aan het Hoftheater, zich 

aan mij voorstellen. Hij vertelde dat hij al mijn afbeeldingen heeft en jouw 

dansboek, hij schijnt ook je andere werk te kennen.195

In dezelfde brief stelde Gertrud voor om weer tot een samenwerking te komen. 

Zij zou graag een danspantomime maken waarvoor Alexander Baranowski 

de decors en kostuums zou kunnen ontwerpen. Hans zou het verhaal moeten 

schrijven. Gertrud dacht dat ze daar nu wel succes mee zou kunnen boeken 

met haar leerlingen en met de naam die ze zolangzamerhand in Dresden had 

opgebouwd. Hoe Brandenburg hierop heeft gereageerd is niet bekend, maar tot 

zo’n samenwerking is het niet gekomen.

 

194 Brief 23 maart 1917. Monacensia. 195 Brief 25 maart 1917. Monacensia.



105Werners successen
In mei 1917 zag Gertrud, na een heel lange tijd, haar man terug die op verlof was. 

De laatste keer dat ze hem gezien had, was in augustus van 1916 geweest, toen 

hij in Posen was gelegerd. Ze had toen vanuit de verte het marcheren van de 

soldaten gezien en dat ervaren als een mannelijk, oorlogsachtig ballet. Werner en 

Gertrud schreven elkaar haast om de dag een brief. Werner stuurde ook brieven 

naar Hans en Dora. Behalve brieven werden er pakketjes verstuurd. De post moet 

gedurende de oorlog een uitermate effi  ciënt bedrijf zijn geweest, want zowel 

Werners adres als dat van Gertrud veranderde vaak in deze periode en er was 

daarom geregeld sprake van het doorzenden van post naar een nieuw adres. 

Dit moet wel een enorme logistieke inspanning geweest zijn. Uit de dagboeken 

van Hans Brandenburg valt bovendien op te maken dat een brief er meestal niet 

meer dan twee of drie dagen over deed om de bestemming te bereiken. Hans 

vermeldde trouw wanneer er een brief van Gertrud of Werner gearriveerd was. 

Toen hij zelf nog aan het front was, werden er naar hem pakjes tabak verstuurd en 

ook die noteerde hij in zijn dagboek. Gertrud beschrijft in een brief aan Dora de 

geschenken die Werner haar stuurde voor Kerstmis 1915. Hij stuurde haar zijn foto 

en daarbij bovendien twee grote pakketten:

uit het ene kwam een op hout geschilderde Madonna met kind, geschilderd 

op de stijve, primitieve manier van de oud-russische schilderkunst, maar 

heel, heel fi jn in de lijnen, een wonderbare vondst. En toen kwam er uit het 

andere eerst nòg een Madonna op linnen, een heel oud schilderij, een kop 

van een perfectie der schilderkunst en met een zo oneindige smartelijke 

uitdrukking van berusting! Dora je zult enthousiast zijn. Ik keek en keek en was 

er helemaal in verdiept. Op de achterkant ontdekte Werner F. P. Roma 1700, 

dus een origineel stuk van een Italiaanse meester. Werner schreef dat hij denkt 

dat het enorm waardevol is, ook dit vond hij in het Oosten in een verwoeste 

boerderij onder waardeloze prenten. Hoe dat in die woestenij terecht 

gekomen is! Dan stuurde hij me een deel van zijn houtskooltekeningen, 

ongeveer twintig. Dora je zult je verbazen en blij zijn. Heel, heel mooie dingen, 

hij is geweldig vooruitgegaan. Dàt is een herinnering uit de oorlog!! Ik was 

er zo door aangeslagen als ik niet kan zeggen. De tekeningen samen geven 

een wonderbaarlijk beeld van de oorlog, van zijn verschrikkingen en toch 

ook schoonheid, en elk afzonderlijk blad is een kunstwerk op zichzelf. […] 

Dan stuurde hij mij uit St. Quentin, waar hij eens voor zaken naar toe moest: 2 

kantwerkjes en 2 zakdoeken echt heerlijke, zo echt Franse, zoete spulletjes.196

Het lijkt erop dat Werner zich de twee Madonna’s als oorlogsbuit had toegeëigend 

en dat Gertrud hier verder geen vragen over stelde. Werner maakte carrière in 

het leger. Als ingenieur moest hij soms versterkingen controleren en hij volgde 

met gunstig resultaat een opleiding tot reserveoffi  cier. Gertrud schrijft vol trots 

196 Brief 2 januari 1916. Monacensia.



106 dat er van de 120 kandidaten maar achttien slaagden. Een promotie volgde, 

maar in plaats van het verwachte verlof, werd Werners regiment naar het westen 

gestuurd.

Denk je eens in, mijn man heeft het IJzeren Kruis ontvangen en is bevorderd 

tot Luitenant. Ik kan het zelf nog nauwelijks geloven. Als ik er aan denk wat hij 

allemaal heeft doorgemaakt voordat hij dit bereikte zonder dat ik er iets vanaf 

wist – integendeel, om mij niet de kracht voor mijn bezigheden te ontnemen, 

heeft hij mij daarover geen woord geschreven, alleen dat hij in een rustpositie 

was – dan word ik helemaal slap en dan staan me de vreselijkste beelden 

voor ogen. Vanaf midden september is hij bij de vreselijkste gevechten aan 

de Somme. Chilly, Baulnes, Pressoire, Ablaincourt zijn de plaatsen waar zijn 

regiment werd ingezet. Hij schrijft me veel bijzonderheden. Zijn compagnie 

moest een loopgraaf verdedigen en had al het vreselijke vuur naar zich toe 

getrokken, van het regiment weg. Zijn compagnie had 72 man verloren, wel 48 

dood of verstrooid. Hij deed mee aan een verschrikkelijke aanval op Pressoire 

en het lukte het regiment om de plaats, die eerder al eens verloren was, weer 

te heroveren. Voor dit alles, wat zich niet in woorden laat vatten, kreeg hij pas 

op 6-12 het ijzeren kruis en op de 8-ste werd hij bevorderd. […] Ik heb helemaal 

niet kunnen slapen nadat ik gisteren het bericht kreeg! Ik moet er niet aan 

denken wat er had kunnen gebeuren, en dat terwijl ik zo rustig was en zo druk 

met mijn kleine zorgen. Ik ben gelukkig dat ik hem nu het een en ander kan 

sturen, épauletten, ceintuurs, offi  cierskoff er etc..197

Brandenburg noteerde op 18 december in zijn dagboek: ‘brief van Gertrud haar 

man is Luitn. geworden en heeft het ijzeren kruis.’198 Brandenburg lijkt niet erg 

onder de indruk. De onderscheiding werd zo vaak toegekend dat de waarde 

behoorlijk was afgenomen.

 

Werner kwam dus eindelijk, in mei 1917, naar Dresden op verlof. Er waren weer 

vreselijke gevechten aan het front, dus Gertrud was blij dat hij daar niet bij was. 

Ze huurde een kamer in een pension om wat meer privacy te hebben. Ze was 

echter niet helemaal vrij want haar lessen gingen gewoon door en bovendien 

was er een optreden in Praag gepland. Het is niet duidelijk of Werner mee ging 

naar Praag waar de voorstelling uitverkocht was, maar wel woonde hij haar lessen 

bij en met Gertruds beste leerlingen, met haar Meisterschülerinnen, werden er 

excursies in de omgeving gemaakt. Het was na een lange winter opeens heerlijk 

weer geworden. Een aantal foto’s uit Leistikows nalatenschap is waarschijnlijk 

bij deze gelegenheid gemaakt. Op de foto’s zien we Gertrud omringd door haar 

leerlingen, die haar hun Meisterin noemden. Er werd gedanst en gezwommen. 

Blijkbaar waren er kostuums meegenomen en maskers. (afb. 66, 67, 68) Op de foto’s 

is Frieda Wächtler te herkennen en in háár nalatenschap bevindt zich eveneens 

197 Brief 15 december 1916. Monacensia. 198 Dagboek Hans Brandenburg. Monacensia.
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  (66)

Gertrud Leistikow temidden van haar leerlingen, 1917. Leistikow, met haarbandje en 

medaillon, links van haar Elfriede Lohse-Wächtler. TIN.

  (67)

Gertrud Leistikow met leerlingen dansend rond een boom, 1917. 

Op de voorgrond Leistikow. TIN.



108

een foto van dit uitje.199 Ter ere van Werners aanwezigheid organiseerde Gertrud 

bovendien in het Künstlerhaus een besloten voorstelling waar haar leerlingen aan 

meededen. Ze nodigde ongeveer 40 mensen uit, voornamelijk kunstenaars en 

mensen die bij het toneel werkten. Werner was enthousiast over de voorstelling. 

Samen hadden Gertrud en Werner een heerlijke tijd die helaas maar van korte 

duur was. Toen Werner terug naar het front moest, belandde hij direct in de 

vreselijke gevechten rond Arras.

Gertruds successen
Gertrud was weer alleen en nu nog bezorgder over haar man. Eén ding was haar 

echter duidelijk: ze kon niet langer bij haar grootmoeder in huis blijven. Toen 

Werner vertrokken was ervoer ze des te meer de leegheid temidden van een 

familie die haar absoluut niet begreep. Volgens haar haalden ze alles wat ze deed 

zelfs expres naar beneden.

  (68)

Maskerdans met leerling, 1917. TIN.

199 Boris Böhm, Wollen wir leben, Das Leben! Elfriede Lohse-Wächtler. 32.



109Het staat bij mij nu helemaal vast, dat ik, als ik zo tegen midden september 

terug kom, één of 2 kamers ga nemen. Ik kan het hier niet meer uithouden en 

ga liever vandaag dan morgen en alleen om niet een al te grote opschudding 

te veroorzaken blijf ik nog. Ik denk ongeveer midden juli, misschien nog wat 

eerder, een pauze te houden. Bijna alle leerlingen willen absoluut doorgaan 

met lessen. Is dat niet bewonderenswaardig in de hitte. […] Ik ben nu toch echt 

moe. Het lesgeven spant me veel meer in dan zelf te dansen […] mijn man 

was helemaal niet blij met hoe ik eruitzag en ik heb volkomen rust nodig en 

nog beter, mettertijd een kuur om me vet te mesten. Maar hoe moet dat? Voor 

het komende seizoen ben ik ook verschillende dingen van plan. Eén keer een 

optreden hier, alleen een dansavond met mijn leerlingen van de Verein für 

Frauenkleidung und Körperkultur, waarvan ik lid ben.200

Deze zomer zal Gertrud in Berlijn bij haar moeder doorbrengen, maar voordat ze 

daarheen vertrok organiseerde ze in Dresden een evenement dat ze niet bij de 

Brandenburgs aankondigde, maar waarover ze pas later berichtte. Vanuit Berlijn 

zond ze een uitgebreid verslag.

Ik kan nu zelf nauwelijks begrijpen hoe ik dit alles alleen gedaan heb. Maar 

eerst wil ik één ding zeggen, het was mijn grootste succes, er is bijna 1200 

mark binnengekomen, ik stuurde 700 mark als een gift voor de U-boot 

(jammer genoeg kon ik het niet houden), maar 200 mark en nog wat voor 

de kostuums, nam ik als onkostenvergoeding. Nu zal ik het dan maar [?] 

vertellen. Het idee, om eens iets in het openluchttheater te doen, had ik altijd 

al, nu waagde ik het erop, omdat ik hier al heel bekend ben. De angsten die 

ik uitstond over hoe het weer zou worden, kan niemand begrijpen die het 

niet meemaakte. Al mijn leerlingen sidderden mee. Ik zeg U, die meisjes zijn 

erg lief. Ze hangen met hartstocht aan hun Meisterin, zoals ze mij noemen. 

Ik zie alleen maar stralende ogen als ze om me heen zijn en ze brengen me 

altijd bloemen. Op een haartje na had ik U, beste Hans, geschreven om te 

komen. U moet toch eens mijn leerlingen zien. Ik zeg U, U zult versteld staan. 

Ik stuur een plaatje mee dat wel niet veel zegt, maar dat wel een beetje de 

G. Leistik. wijze doet herkennen.201

Gertrud beschrijft het openluchttheater [Naturtheater] als een mooi aangelegd 

amphitheater met banken van graszoden, omgeven door bomen en met 

standbeelden van Bacchus en gemaskerde fi guren. ‘Ik had vreselijk veel werk, 

allereerst het artistieke gedeelte, het instuderen, de kostuums, de muziek en dan 

ook nog de zakelijke kant.’202 Alles had ze zelf gedaan, behalve de kaartverkoop. 

Daar kwam nogal wat bij kijken. Er moesten programma’s en uitnodigingen 

gemaakt worden en er was toestemming nodig van de politie. Dan waren er 

problemen met de piano: niemand wilde die uitlenen als hij in de buitenlucht 

200 Brief 4 juni 1917. Monacensia. 

Gertrud vergist zich waarschijnlijk in 

de naam van de vereniging: het moet 

zijn Frauenkleidung und Frauenkultur. 

201 Brief 27 juli 1917. Monacensia. 

De voorstelling vond op woensdag 11 juli 

1917 om half zes plaats. Het programma 

is bewaard gebleven. Erven Leistikow.

202 Brief 27 juli 1917. Monacensia.



110 bespeeld zou worden. Op bevel van de Frau Oberbürgermeister moesten er toch 

stoelen gezet worden vanuit een nabijgelegen restaurant. Er werden soldaten 

ingezet om die te halen. Dan was het publiek zo massaal toegestroomd dat er tien 

beveiligingsmensen moesten staan die kommandeerden: ‘rechts blijven, niet 

blijven staan.’ Ook Gertruds broer Hans was gekomen en had haar voor het eerst 

zien dansen.

 Gertrud beschrijft hoe ze al vantevoren moe was en toen na afl oop ook nog 

eens alle afrekeningen moest maken. Maar de hele onderneming was een groot 

succes. Tussen Gertruds papieren bevindt zich een klein kaartje bestemd voor 

Werner, maar waarschijnlijk nooit verstuurd: ‘Liefste, het allerbeste vanuit een […] 

fantastisch verlopen Adonisfeest. Bijna uitverkocht. Prachtig weer, alles geslaagd. 

Ik ben kapot, maar nu komt er rust. Had jij er maar bij kunnen zijn.’203 Het kaartje is 

ook ondertekend door Hans Leistikow en door enkele leerlingen die meegedaan 

hebben. Zij hadden Werner natuurlijk leren kennen toen hij in mei op verlof 

was. Drie van de namen kunnen teruggevonden worden op de leerlingenlijsten 

van de Kunstgewerbeschule: Henny Harbers, Ronny Buddy en de al eerder ter 

sprake gekomen Frieda Wächtler. Scènes uit de voorstelling staan afgebeeld op 

een aantal kaarten met pentekeningen, waarvan er één op 29 juli 1917 naar het 

adres van Leistikows moeder in Berlijn is gestuurd.204 Het zijn charmante kleine 

schetsen en ze geven een indruk van de sfeer van de voorstelling, waarin ook 

kinderen meedansten. (afb. 69, 70) Er kwamen diverse positieve recensies. 

Er was echter ook een recensent die vond dat er in de Duitse volkscultuur genoeg 

verhalen waren die voor zo’n dansvoorstelling minstens zo goed gebruikt 

konden worden. ‘Wat betekenen de Chariten voor de nu levende toeschouwers, 

wat zijn Adonis en Kypris voor hen? Diezelfde natuurlijke processen liggen in de 

verzinnebeelding van de Germaanse sagen toch veel dichter bij ons.’ Hij raadde 

Leistikow aan om voortaan van Duitse verhalen gebruik te maken.205

In Berlijn werd Gertrud door haar moeder, die nog wat voorraden had, in de 

watten gelegd en ze kreeg weer energie en ideeën voor de komende winter. 

Met Friederike Stritt, een declamatrice uit Dresden en de dochter van de bekende 

vrouwenactiviste Marie Stritt, wilde ze een programma samenstellen met een 

heleboel nieuwe dansen. Bovendien schreef ze naar een impresario in Nederland. 

Die reageerde direct met de vraag of ze in december naar Nederland zou kunnen 

komen. Ze maakte verder een korte reis naar Zwitserland voor een optreden. 

Omdat München dan op de route ligt, bracht ze na dit optreden een bezoek aan 

Hans en Dora en vergat daar haar kostuum. Vanuit de trein schreef ze Dora over 

dat kostuum. Haar ook anders niet altijd even duidelijke handschrift werd er door 

de bewegingen van de trein en omdat ze met een potlood schreef niet duidelijker 

op. Omdat ze nu op zichzelf ging wonen kon ze haar eigen spulletjes uit München 

laten komen. Het leek haar heerlijk om weer tussen haar eigen spullen te 

zitten, maar dat was niet eenvoudig te regelen. Tot dusver was haar inboedel 

203 Kaartje 11 juli 1917. 

Erven Leistikow.

204 De kaart is ondertekend door ‘Ihre 

Kitschlain’ en zij bedankt Gertrud voor het 

geld dat ze voor de kaarten heeft gekregen. 

Het is onduidelijk wie dit is. Waarschijnlijk 

een leerlinge van de Kunstgewerbeschule.

205 L., ‘Eine Adonisfeier’, Dresdener 
Anzeiger, 13 juli 1917. TIN, map 4b. Kypris 

is een andere naam voor de Griekse godin 

Aphrodite, die op Cyprus geboren werd.
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  (69)

Onbekend [Kitschlain?], Adonisfeier, 1917, 

pen en inkt op papier, 14 x 8,7. TIN.
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Onbekend 

[Kitschlain?], 

Adonisfeier, 1917, 

pen en inkt op 

papier, 14 x 8,7. 

Erven Leistikow.



113opgeslagen in een schuur van de fi rma Heim u. Pauli, en die fi rma moest alles 

nu naar Dresden, naar haar nieuwe adres overbrengen. Gertrud vroeg Dora te 

zorgen dat alles mee zou komen en betaalde haar waarschijnlijk ook voor haar 

werkzaamheden. Haar nieuwe adres werd Striesenerstrasse 9 I, een straat met 

veel bomen en grote herenhuizen. Er liep een trambaan doorheen.

 Er begon voor haar een heel ander leven: ‘Het gevoel om nu zelf voor mijn eten 

te moeten zorgen is zo nieuw voor mij, want drie jaar nu heb ik me daar niet mee 

bezig gehouden.’206 Hoe ingewikkeld het vaak was om aan eten te komen, lezen 

we uit de brieven die door Anka Krizmanić, haar moeder en haar zus Jelka vanuit 

Dresden naar hun familie in Zagreb werden gestuurd. Krizmanić kreeg geregeld 

voedselpakketten toegestuurd door haar familie. Daar kon Gertrud natuurlijk niet 

op rekenen. Ook het bereiden van de maaltijden was vaak moeilijk omdat er geen 

gas werd geleverd of omdat de kolen gerantsoeneerd waren. Voor de moeder van 

Anka en Jelka was het haast een dagtaak om toch een fatsoenlijk maal op tafel 

te krijgen. Gertrud schreef over deze beslommeringen niets, maar haar humeur 

hing sterk af van een al dan niet gevulde maag zoals straks zal blijken.

 Ergens in de laatste maanden van 1917 werd in München het Tanzverbot 

opgeheven. In dezelfde tijd zou de tweede druk van Der moderne Tanz uitkomen 

en Hans maakte plannen om de danskunst en daarmee natuurlijk ook zijn boek 

opnieuw onder de aandacht te brengen. Hij wilde graag dat Gertrud samen 

met de danseressen Jutta von Collande en Laura Österreich optrad. (afb. 71, 72) 

Deze twee danseressen werden in de tweede editie van zijn boek voor het eerst 

behandeld. Vooral Laura had op Hans een grote indruk gemaakt: hij was vanaf 

hun eerste ontmoeting in 1914 verliefd op haar. Ze wekte bij hem het gevoel dat ze 

bescherming nodig had en bovendien had Laura hele mooie benen.207 Dora heeft 

zeker geweten dat Hans een tijdlang niet alleen professioneel geïnteresseerd was 

in Laura, maar ze liet hem begaan. Ook Gertrud had wel door dat er meer aan de 

hand was. Haar brief aan Dora eindigde met een berichtje voor Hans: ‘U, meneer 

Brandenburg, wens ik mooie dagen in Neurenberg bij Laura Österreich, maar dat 

hoef ik helemaal niet te wensen. Uw verrukking zal geen grenzen kennen. Heel 

graag hoor ik ervan.’208

 Hoe het gezamenlijke optreden verliep staat te lezen in de memoires van Hans, 

maar uit de brieven van Gertrud kunnen we eveneens opmaken hoe het ging. 

Hans had, na enige tijd aan het front gezeten te hebben, een baan bij het leger 

die bestond uit kantoorwerk dat in München gedaan kon worden. De organisatie 

van deze dansvoorstelling deed hij daarnaast. Uit Gertruds brieven had hij wel 

kunnen merken dat het niet gemakkelijk zou worden. Hij had zijn hand in een 

wespennest gestoken. Gertrud had, zoals hierboven vermeld, in december 

optredens gepland in Nederland. Die kon ze gelukkig verzetten, maar om te 

beginnen was Gertrud niet bereid onder dezelfde voorwaarden te dansen als 

Laura of Jutta. Zij was de bekendste en degene met de meeste ervaring en wilde 

ook zo behandeld worden.

206 Brief aan Dora, ongedateerd [juni-juli 

1917], Monacensia.

207 Hans Brandenburg, 

München leuchtete, 477.

208 Brief aan Dora, zonder datum, 

(juni/juli 1917). Monacensia.
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  (71)

Jutta von Collande, foto Hugo Erfurth, 

Dresden. Afgebeeld in Der moderne 
Tanz (ed. 1917).

  (72) >

Laura Oesterreich, foto Dührkoop, 

Hamburg. Afgebeeld in Der moderne 
Tanz (ed. 1917).
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116 Ik heb een vermogen in mijn dans gestoken om een naam te krijgen. […] En 

nu moet ik, die al jarenlang optreed, onder dezelfde voorwaarden komen als 

iemand die nog nooit in München was en ook elders, behalve in Hamburg, 

nergens bekend is ook al is ze nog zo goed. Ik steun haar al doordat zij 

met mij optreedt. Maar daarover heb ik het niet. […] zo helemaal zonder 

opoff ering gaat het echt niet en ik ben desondanks graag bereid iedereen te 

helpen en in het bijzonder Laura Österreich, die wel wat schijnt te kunnen 

aangezien U haar zo hoog heeft. Ik weet niet wat U hierop zegt. Maar ik dacht 

dat U mij altijd zei om zakelijker te zijn.209

Verder wilde Gertrud ook de ster van de voorstelling zijn. Haar dans Der Tod 

und das Mädchen was een dans die met een andere danseres uitgevoerd kon 

worden en die ander hoefde niet bijzonder goed te zijn. Zij deed deze dans 

meestal met een leerling en daarom dacht Gertrud dat Laura het ook wel moest 

kunnen na één keer repeteren. Hetzelfde gold voor Vogel und Alraune [vogel 

en alruinmannetjes] die met twee andere dansers uitgevoerd werd en waarbij 

de twee anderen slechts heel eenvoudige bewegingen hoefden te maken.210 

Gertrud lijkt te denken dat het leeuwendeel van de voorstelling door haar zal 

worden gedanst en vanuit haar standpunt was dat ook logisch. Zij was echt 

degene met de meeste ervaring en haar naam zou een publiek trekken dat van 

de andere twee nog nooit gehoord had. Het is wonderlijk dat Hans geen idee 

had van de moeilijkheden die het samenbrengen van deze danseressen met zich 

mee zou brengen, want uit Gertruds brieven is de jaloezie overduidelijk: ‘Waar 

zal ik logeren? Laura zal zeker bij U zijn?’211 Ook Laura bleek niet gemakkelijk. Ze 

wilde niet van het station worden opgehaald omdat ‘ze dan te trillerig zal worden’ 

en vervolgens liet ze zich op de dag van aankomst helemaal niet zien. Gertrud 

arriveerde de dag erop en Hans bracht haar naar haar logeeradres, in dezelfde 

straat als dat van Laura, die hij, zeer diplomatiek, niet bij hem thuis liet logeren.212 

Tijdens de repetities werd duidelijk dat de drie danseressen echt niet met elkaar 

konden optreden: ‘slechts de een na de ander was mogelijk, geen naast of met 

elkaar, geen trio en slechts één keer een duo, in Der Tod und das Mädchen 

waarin Gertrud Leistikow als Dood in Laura Österreich de donker-lichte partner 

vond, de pijnlijk bloeiende, door schaduwhand geknakte.’213

 De avond zelf verliep ook niet zonder problemen. Hans wilde zijn smoking 

dragen maar de broek bleek volledig aangevreten door de motten omdat hij, 

vanwege de oorlog, te lang ongedragen was. Vervolgens haalde de dirigent-

pianist Adolf Horn-Nori de volgorde van de dansen bijna door elkaar en slechts 

een alert ingrijpen van Hans kon voorkomen dat dit in een chaos ontaardde. 

Laura werd door de zenuwen bevangen en moest vlak voor haar optreden 

209 Brief 7 november 1917. Monacensia.

210 Brief 17 november 1917. 

Monacensia. Leistikow schrijft dat ze de 

Vogel und Alraune ook alleen zou kunnen 

dansen, maar dat het dan Stervende 
vogel zou moeten heten en dat vindt ze 

te veel klinken als Stervende Zwaan, de 

beroemde solo van Anna Pavlova.

211 Brief 21 november 1917. 

Monacensia.

212 Dagboek Hans Brandenburg, 

1 december 1917. Monacensia. Laura 

logeerde in de Kaulbachstr. 58 II 

en Gertrud in de Kaulbachstr. 62a. 

Monacensia. In 1931 gaf Brandenburg 

Kaulbachstr. 42 II als adres op in een 

brief aan Gertrud.

213 Hans Brandenburg, Im 
Feuer unserer Liebe, Monacensia, 

manuscript, 92/100 (manuscript 

is halverwege omgenummerd).



117met ‘Hofmannsdruppels’ bijgebracht worden. ‘Dit arme wezen wordt op de 

onmogelijkste tijden door de vrouwelijke tijdsrekening overvallen.’214 Ondanks 

al deze moeilijkheden werd de avond een groot succes. De voorstelling was 

uitverkocht en het enthousiasme groeide met iedere dans. De algemene 

stemming was optimistisch, mede omdat ‘de avond plaats vond terwijl er 

algemeen hoop was op een eind aan de oorlog, omdat er besprekingen met 

Rusland waren over een wapenstilstand waarop besprekingen met Roemenië 

volgden terwijl ook vanuit Engeland stemmen opgingen voor de vrede’.215 

Otto Falckenberg, de directeur van de Kammerspiele van München, die een 

vooroordeel had tegen de moderne dans en tegen Gertrud in het bijzonder, kwam 

in de pauze naar Hans toe met de woorden: ‘Ich kapituliere’. Hoewel de avond dus 

een succes was en Hans tevreden kon zijn, blijkt uit de brief die Gertrud direct bij 

vertrek vanuit de trein schreef, dat bij haar alle onderhuidse spanningen niet door 

het succes van die avond waren verdampt.

Zoals ik al aan zag komen, maak ik me nu de grootste verwijten over mijn 

slechte stemming, maar ik kon er niets aan doen. Ik moet wel heel erg kapot 

zijn, lichamelijk en geestelijk, want anders is mijn toestand mij ook zelf 

onverklaarbaar. Het was toch alles zo mooi! Het optreden, waarbij ik, zoals 

iedereen mij zei, de overwinning behaalde, want ik zelf, of U het gelooft of niet, 

ik ben altijd ontevreden met mezelf en juist daarom is het voor mij, als een 

tegenwicht, zo vreselijk waardevol en het mooiste dat er is, als ik enthousiaste 

woorden hoor, vooral van U, die toch mij het beste begrijpt, U, Dora en Teta.216 

Hoe kunt U mij zeggen dat ik geen ander naast mij kan dulden. U weet toch 

zelf hoe enthousiast ik over Grete Wiesenthal ben en hoe ik haar opzocht 

en ernaar streefde met haar te kunnen optreden. Ik ben enthousiast over 

Sacharoff  en over Derp [Clotilde von Derp]. Het zou kunnen dat ik niet zo 

enthousiast over Laura Österreich ben. Ik houd helemaal niet van haar walsen, 

hoogstens de polka’s, en dat ik me misschien, ik kan het ook niet zeker zeggen, 

ik zoek nog een reden, dat ik het niet begrijpen kan dat U zo enthousiast over 

haar bent en voor haar aan het werk bent zoals U nog nooit eerder deed in 

praktisch werk. Ik bedoel het regelen van engagementen. Ik zeg dan steeds 

weer tegen mijzelf dat het toch voornamelijk haar persoonlijkheid en minder 

haar dans is, die U hiertoe aanzet. Schrijft U me dat toch alstublieft. Maar dat 

alles is niet de reden, dat ik in zo’n bui was, ik kan het niet geloven. Het spijt me 

zo vreselijk en ik ben zo ongelukkig dat U nu zo’n herinnering aan mij heeft. […] 

U schrijft immers zelf in het dansboek over de ‘machten’ die in mij wonen, en 

nu verwondert U zich opeens als die U persoonlijk onder ogen komen en niet 

alleen in mijn dansen optreden. Ik ben nu eenmaal een nog gecompliceerder 

mens, dan U al dacht.217

214 Ibidem. 

215 Ibidem.

216 Teta is de zus van Hans Brandenburg, 

die Gertrud ook goed kende.

217 Brief, geen datum [december 1917], 

Monacensia.



118 Gertrud maakte van haar hart geen moordkuil, mag wel uit deze brief blijken. 

Terwijl ze zich verontschuldigde voor haar slechte humeur, waarschijnlijk toch 

veroorzaakt doordat Hans aandacht besteedde aan Laura, bleef ze bij haar mening 

dat Laura’s dansen niet aan de hare konden tippen. Blijkbaar had Hans haar gezegd 

dat hij nooit weer iets dergelijks, met anderen samen, zou organiseren, want 

Gertrud verzekerde hem dat zij hem heel dankbaar was en hoopte dat hij dat nooit 

meer zou zeggen. Maar halverwege de brief veranderde de toon:

Nu schrijf ik verder nadat ik in de restauratiewagon middageten gehad heb en 

een fl es bier heb gedronken. Een mooie gerstsoep, visballetjes met aardappels, 

sla, reebout met kool en aardappels en appelmoes. Heel mooi, nietwaar? Ik 

voel me heel goed. Zo lijkt het nu alsof alles werkelijk van het lichaam afhangt? 

Ik heb de laatste tijd door de spanning in mijn hoofd ook ‘s nachts zo slecht 

geslapen en ook overdag steeds hoofdpijn. Vandaag is het voor het eerst weer, 

dat ik het maar een klein beetje merk. De zon schijnt zo mooi. Het is heel helder. 

Hier na, en ook al voor Würzburg ligt geen spoor van sneeuw, merkwaardig 

nietwaar.218

De maaltijd die Gertrud beschrijft lijkt inderdaad overvloedig, zeker vergeleken 

met de maaltijden in Dresden van begin van dit jaar en in aanmerking genomen 

dat het al zo lang oorlog is. Ze knapte er zo van op dat ze de brief eindigde met Hans 

te vragen om met Falckenberg te spreken en voor haar een optreden, een dansspel 

of nog liever een dansavond met leerlingen te organiseren. Ze is ook niet tegen 

een optreden met andere danseressen die bij haar passen. Ze vindt dat Hans wel 

aanleg heeft om impresario te worden. Overmoedig schrijft ze: ‘Alstublieft, weest 

U en Dora niet meer boos over mijn humeur, ik was echt niet Gertrud Leistikow. […] 

Misschien geeft deze waarneming U een nieuw hoofdstuk in het boekje over deze 

danseres!’219

Een bijzonder verblijf in Nederland
Vrijwel onmiddellijk na terugkomst in Dresden reisde Gertrud door naar 

Nederland voor haar uitgestelde tournee. Nederland was, omdat het neutraal 

was, vrijwel het enige buitenland waar Duitse artiesten nog konden optreden en 

in Nederland was men Gertrud Leistikow nog niet vergeten. Haar dansen hadden 

in 1914 grote indruk gemaakt. Het Panopticum, waar ze destijds optrad, was 

intussen omgedoopt in Centraal Theater en Max van Gelder had Sol Kinsbergen 

als directeur opgevolgd. Van Gelder was tevens impresario. Gertrud trad hier ook 

nu weer op, vlak voor en tijdens de Kerstdagen. Wat er in Amsterdam gebeurde 

vertelde ze in een brief aan Hans en Dora en een deel van het verhaal werd tevens 

in de memoires van Henri Wiessing beschreven. Henri (H.P. L.) Wiessing was 

destijds de uitgever van De Amsterdammer, later omgedoopt in De Groene 

Amsterdammer, en zijn kantoor bevond zich in een grachtenhuis aan de 

218 Ibidem. 219 Ibidem.



119Reguliersgracht op de begane grond. Op de tweede etage woonde Fé van G. : 

Wiessing gaf alleen zijn initialen.220

Toen ik deze, mijn bovenbewoner van de Reguliersgracht nog maar kort 

kende, merkte ik door gestommel op de zolders en door een opmerking van 

de concierge, de altijd in hemdsmouwen lopende oud-matroos Kronenberg, 

dat mijnheer-en-zijn-vriend het donkere vlieringgedeelte helemaal in de nok 

gingen bewonen, omdat zij hun mooie “appartement” aan een, ik begreep: 

solodanseres hadden afgestaan. Fé had namelijk in een schouwburgje de 

toen in ons land nog onbekende Gertrud Leistikow zien dansen, was tot 

een zuiver esthetische extase gestegen en had, met een boeket in de hand, 

in het Amstelhotel en daarna in de Doelen en Pays-Bas haar trachten te 

vinden, totdat hij, beter geinformeerd, haar triest vond zitten niets doen 

in een obscure kamer in een gammel hotelletje in de Warmoesstraat. De 

zuinige impresario, een Max van Gelder, had dat muizegat goed genoeg 

gevonden voor een vreemdelinge, die zich immers toch niet verdedigen 

kon. Maar Fé was een waakzaam ridder!! Zijn verontwaardiging verwerkte 

hij als een hidalgo dat doet: “Ik bied u mijn eigen appartement aan”, had hij 

zonder aarzelen tot de kouwelijk in haar stoel gedoken artiste gezegd. En de 

volgende morgen betrok deze, vriendelijk-verwonderd rondkijkend, de kamer 

met de oud-Hollandse en oud-Engelse meubelen, en al het andere comfort. 

Per – natuurlijk mooie – koerier uit Fé’s mooie bloemkwekerij in Aalsmeer 

– want hij had daar bloemen, bloemen en een stoeterij van alleen mooie 

tuinders – werden aanstonds drie overgrote bossen witte bloementakken 

aangevoerd, die de levenskunstenaar in enorme Delftse potten bovenop de 

kussenkast een plaats gaf. Drie grote, je zou zeggen heraldische pluimen witte 

seringen. Ze schenen festoenen uit Brobdignac. Fé en Alpie lieten zich uiterst 

bescheiden nauwelijks aan Gertrud zien. Er werd op vilten pantoff els langs 

haar deur gelopen. Zij werd in huis de Prinses, voor wie op de bovenverdieping 

ieder woordeloos op haar wenken vloog. Of Fé zelf of een van zijn jonge 

bloemkwekers brachten haar eten. Wijnen stonden in de kast. De nogal reële 

Leistikow wisselde met mij een glimlach. Zij vond het wel prettig, een tijd het 

middelpunt te mogen wezen van een wereld, verzadigd van belangeloze 

Illusies.”221

Gertruds brief bevestigt grotendeels de herinneringen van Wiessing: het was een 

sprookjeswereld waarin ze terecht gekomen was. Ze schreef een beknopte versie 

van wat ze al eerder uitgebreid geschreven scheen te hebben: die uitgebreide 

brief was helaas nooit bij Hans en Dora gearriveerd. Ze beloofde dat ze, wanneer 

ze weer in München was, alles tot in de détails zou vertellen.

 

220 Fé van G. staat voor Fabian van Genderingen (woningboek Stadsarchief 

Amsterdam). Hij is de enige die in Wiessings memoires met een initiaal wordt 

aangeduid. Misschien deed Wiessing dit omdat een relatie tussen mannen 

een taboe was. Wiessing zegt dat Fé van G. een kwekerij heeft in Aalsmeer. Van 

Genderingen is 1946 in Aalsmeer overleden en begraven. Hij ligt in hetzelfde 

graf als Marie Madeleine de Famars Testas (dochter van de gelijknamige 

schilder) en Maria Lucia Louise Geradts, met wie hij blijkens de grafsteen zeer 

bevriend was. (Met dank aan T.J. van Houten, Aalsmeer)

221 H.P.L. Wiessing, Bewegend 
portret. Herinneringen. 297-298.



120 In Holland had ik een reusachtig succes. Ik zeg je, ik heb daar mensen 

gevonden, zo enthousiast als je je nauwelijks kunt voorstellen. Ik werd uit het 

hotel gehaald en in het privéhuis van lieve vrienden gebracht, waar ik twee 

verrukkelijke kamers had, ze zorgden voor mij, ik hoefde geen vinger uit te 

steken, gaven me cadeaux. Het valt niet te beschrijven, dat moet ik mondeling 

doen. Ik leefde in een heel eigen wereld. Ik gaf verscheidene matinees en 

danste in een privéhuis van een van de aanzienlijkste families. In april ga ik er 

weer heen, als ik een pas krijg. Er is een grote kring vrienden om het risico van 

een tournee door Holland te dragen. Ik krijg de hele winst. […] In Holland heb ik 

gesmuld, het is daar een luilekkerland. Helaas kon ik niets meebrengen. Maar 

ik kocht een mooie mantel, schoenen, hoed, ondergoed, kousen. Is Laura 

Österreich nog in München?222

De aanzienlijke familie die Gertrud bedoelt, is naar alle waarschijnlijkheid de 

familie Cnoop Koopmans-Waller, die woonde aan de P.C.Hooftstraat.223 De 

familie Cnoop Koopmans gaf geregeld soirées met bekende gasten en was 

invloedrijk in de Amsterdamse culturele wereld, met name op het gebied van de 

muziek. Bij de vader van de gastheer kwamen eerder grootheden als Johannes 

Brahms en Edvard Grieg over de vloer. De zuster van mevrouw Cnoop Koopmans 

was de zangeres Ina Santhagens-Waller, minnares van Rik Roland Holst. De zuster 

van Cnoop Koopmans was met de dichter Herman Gorter getrouwd. Muziek, 

beeldende kunst en literatuur waren hier door deze familiebetrekkingen nauw 

verbonden. Leistikow ontmoette er die eerste keer de schilder Jan Sluijters, de 

architecten J.F. Staal en Jan de Meijer en de componist Julius Röntgen, die er voor 

de gasten op de piano speelde. Later, in 1923, vonden ook de eerste Nederlandse 

Soefi bijeenkomsten met Inayat Khan in de P.C. Hooftstraat plaats. Mevrouw 

Helena Cnoop Koopmans-Waller (Fatimah) hoorde bij de allereerste trouwe 

volgelingen van deze Soefi leider.

Werner had verlof toen Gertrud terug kwam uit Nederland en ze hadden een 

‘oneindig mooie vakantie’. Na haar successen in Nederland en het geluk daarna 

viel de grauwe werkelijkheid Gertrud rauw op het dak, toen Werner weer 

vertrokken was. Ze had heel wat lessen in te halen en had ook weer een tournee 

geregeld, ditmaal naar Wenen, Boedapest en Agram [Zagreb]. Ze kreeg een 

nieuwe vertegenwoordiger, die ervoor zorgde dat zijzelf geen risico meer 

droeg.224 Haar optredens in Wenen en Boedapest gingen uiteindelijk niet door, 

maar in Agram had ze zoveel succes dat er direct een avond werd bijgeboekt en ze 

222 Brief 4 februari 1918. Monacensia.

223 J.W.F. Werumeus Buning, ‘Herinneringen en 

toekomstplannen. Een moeilijk begin.’, De Telegraaf, 1 juni 

1929, avondblad. Leistikow vertelt hier dat ze bij haar eerste 

bezoek (1914) bij Cnoop Koopmans danste en ook dat ze toen 

in Scheveningen optrad. Waarschijnlijk vergist ze zich. In 

Scheveningen trad ze pas in 1918 op en in bovengeciteerde 

brief zal ze haar bezoek aan Cnoop Koopmans bedoelen. Ze 

vertelt hier ook dat ze in harde zilveren rijksdaalders werd 

uitbetaald. Niemand wilde in deze onzekere tijden papiergeld 

aannemen.

224 Agram is nu bekend als Zagreb. De brief van 

haar agent in Zagreb, Milivoj, is bewaard gebleven. 

De details van haar tournee worden door hem 

uitgebreid behandeld en hij belooft tevens een 

stuk zeep te sturen per aparte post. De brief is aan 

Leistikows agent, de heer Prager, gericht, maar de 

zeep is misschien voor Gertrud bedoeld geweest. 

Zeep was gedurende de Eerste Wereldoorlog een 

zeer schaars artikel. Erven Leistikow.



121danste vervolgens ook nog in het nabijgelegen Karlstadt [Karlovac].225 De twee 

recensies die in de kranten van Zagreb verschenen, werden voor Gertrud door Anka 

Krizmanić, die daar weer teruggekeerd was, in het Duits vertaald en Anka ontwierp 

ook het affi  che voor de voorstelling.226 Vier dagen na haar terugkomst in Dresden 

vertrok Gertrud al weer naar Königsberg, het huidige Kaliningrad en deze zelfde 

maand reisde ze met twee leerlingen (Cora en Edith Thiersch) naar Göttingen, 

Kassel en Gotha voor succesvolle optredens. Haar succes deed haar besluiten voor 

eigen risico een optreden in München te regelen. Ze kondigde aan dat ze op 10 april 

in de Tonhalle zou gaan dansen en of Hans maar wilde zorgen dat haar optreden 

goed geadverteerd werd in de kranten en met aanplakbiljetten. Op Hans’ verzoek 

maakte ze speciaal voor deze avond een aantal nieuwe dansen. Deze avond werd 

helaas slecht bezocht en Gertrud, die hoge verwachtingen had, was erg teleur-

gesteld. Ze had voor de nieuwe dansen erg haar best moeten doen omdat ze zich 

zorgen maakte om Werner, die midden in de gevechten rond het Franse St. Quentin 

zat en van wie ze niets meer had gehoord sinds die strijd was losgebarsten.

Een gedicht van Brecht
Hans besteedde veel tijd en aandacht aan haar tijdens haar verblijf in München. 

Ze bleef tot 15 april en elke dag wandelden en aten ze samen. De avond van 15 april 

zette Hans haar op de trein naar Augsburg, waar ze de volgende dag zou optreden. 

In het publiek van die avond bevond zich de toen twintigjarige Bertolt Brecht, die 

helemaal gegrepen werd. Hij schreef een recensie voor de Augsburger Neueste 

Nachrichten die echter geweigerd werd omdat hij zich al te zeer door zijn fantasie 

zou hebben laten meeslepen. Zoals hij schreef aan zijn vriend Caspar Neher: 

‘Er kwamen dansende bomen en bronnen in [de recensie] voor.’227 

In Augsburg had Gertruds optreden veel succes. Brechts geweigerde recensie 

is niet bewaard gebleven, maar er zijn andere, gepubliceerde, recensies van de 

voorstelling. Uit de recensies weten we dat Leistikow voor een uitverkochte zaal 

danste in het Ludwigsbau theater en dat ze op de piano begeleid werd door Adolf 

Horn-Nori. Ze had haar eigen gouden gordijn als achtergrond meegenomen maar 

dat had, volgens een recensent, niet bij alle dansen het gewenste eff ect gehad. 

In de recensies werden de vele encores vermeld die Gertrud moest geven. Brecht 

verwoordde zijn bewondering in een gedicht dat hij, in keurig Sütterlin geschreven, 

aan Gertrud stuurde. ‘Ik vergeleek haar met veel.’ Brecht maakte echter geen kopie 

van zijn gedicht en citeerde alleen de vier laatste regels in de brief aan zijn vriend 

Neher. Volgens hem luidden die regels:

Aus Nachtsturm und das Morgenlicht

schuf dich ein trunken Gott

Vielleicht bist du das alles nicht

Und ich ein Idi-alist

225 Er bestaat een fotocopie van een 

programma met Hongaarse tekst. Of dat 

programma voor deze gelegenheid werd 

gemaakt of dat Leistikow misschien eerder in 

Boedapest danste, is mij niet bekend. Erven 

Leistikow.

226 Recensies en Krizmanić’ 

vertaling: TIN, map 4b. Het affi che: 

Erven Leistikow.

227 Bertolt Brecht, Werke. 
Große kommentierte Berliner 
und Frankfurter Ausgabe (BFA), 
49, noot 1.
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  (73)

Bert Brecht, An die Tänzerin Leistikow!, 1918. Erven Leistikow.



123Het gedicht werd verloren gewaand, maar dook in Leistikows nalatenschap op. 

(afb. 73) Zij had het zorgvuldig bewaard. De vele vergelijkingen die Brecht maakte, 

vallen inderdaad op en de vier slotregels blijken toch anders te zijn dan Brecht in 

zijn brief beweerde. Waarschijnlijk vond Brecht deze samentrekking van idioot en 

idealist te weinig serieus voor de versie die hij Gertrud stuurde. Alleen de derde 

regel is terug te vinden in het complete gedicht.

An die Tänzerin Leistikow!

Du bist ein Spuck aus Dämmerschein,228

ein Wasserfall im Mondenlicht,

Du bist der Duft von kühlem Wein–

Vielleicht bist du das alles nicht.

Du bist ein funkelnd Weidengesicht,

lieblich in Mainacht schwimmend wolkengleich,

du bist vielleicht die Göttin nicht

aber sicher das Licht, das Gottes Stirne streicht.

Du bist ein Seufzer vom Lautenspiel

des Jünglings vor dem Himmeltor.

Ach, wenn man von dir träumen will

kommt immer auch ein Himmel vor!

Omdat Gertruds repertoire van die avond bekend is, zijn de verwijzingen in 

Brechts gedicht duidelijk. De Gottesanbeterin zou bijvoorbeeld herkend 

kunnen worden in de derde en vierde regel van het tweede couplet en het 

spook van de eerste regel verwijst zonder twijfel naar Leistikows Maskentanz 

des Haremswächters. De regels die Brecht aan Neher stuurde lijken door de 

Faundans geïnspireerd. Faunen en satyrs waren de vaste begeleiders van de 

Griekse god Dionysus, de dronken god van de wijn.

 In het gedicht komen de vluchtigheid van de dans en de beelden die de 

dans weet op te roepen heel mooi tot uiting: ‘Vielleicht bist du das alles nicht.’ 

Brecht was gecharmeerd van Gertruds lichaam. Hij vond dat ze een ‘goddelijk 

achterste’ had, maar dat zette hij toch maar niet in het gedicht.229 Eerder schreef 

Brandenburg over Leistikows vermogen om haar publiek te laten geloven in de 

fi guren die ze danste. Bij hem vinden we in proza wat Brecht in zijn gedicht tot 

uiting bracht, maar bij hem is Brechts ‘vielleicht’ een zekerheid:

228 De juiste spelling is Spuk (spook). Meer 

over dit onderwerp alsmede een Engelse 

vertaling van het gedicht door Taylor Stoehr is 

te vinden in: Jacobien de Boer, ‘To the dancer 

Leistikow! A Lost Poem of Bert Brecht’ , The 
Brecht Yearbook 37 (2012), 85-95.

229 Dit schreef Brecht aan zijn vriend: ‘Die Tänzerin Leistikow 

hier. Ich schwamm. Ich schrieb die Kritik, die die «Neuesten» 

nicht drukken konnten - weil meine Phantasie mir «einen Streich 

gespielt habe». Es kamen tanzende Baume und Brunnen drin 

vor. Das geht nicht. Unsere Madis haben zu viel Gliedmassen 

daher ihre Plumpheit. Einige haben graziose Beine, die Leistikow 

hat gar keine Beine -nur Korper. Einen göttlichen Hintern -ich 

schrieb ein Gedicht an sie, das ich ihr schickte (er kam aber nicht 

drin vor). Ich verglich sie mit vielen.’, Bertolt Brecht, Werke. Große 
kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Band 28, 49.



124 Maar op het toneel bevrijdt zich haar geremde wezen in talrijke gestalten, 

in elke dans is zij een andere […] Ja, ze heeft dansen, waarin ze alles bereikt 

wat het leven haar ontzegt: een totale overwinning op de zwaartekracht, 

een speels gejubel, vrijheid en zelfbeschikking. Ze is een liefl ijk, bloemachtig 

individu geworden, een jongeling in een korte rok, een meisje in een 

doorzichtig gewaad, achter wie een sluier wappert als een voorjaarswolkje.230

Succes in Nederland
Hoewel de oorlog voortduurde kon Gertrud toch in de zomer van 1918 – later dan 

ze oorspronkelijk van plan was – weer in Nederland optreden. Ze danste in 

verschillende badplaatsen, waaronder Scheveningen en in Amsterdam. 

Optredens vonden soms ook buiten, in de openlucht, plaats. Omdat haar 

kostuums niet op tijd in Scheveningen aankwamen moest ze improviseren en ze 

kreeg daarbij hulp van de danseres Angèle Sydow. De Faundans werd in een 

badpak uitgevoerd, waaraan uit een oude boa en een bontkraagje een staartje 

gefröbeld was.231 Ze had weer succes in artistieke kringen, ontmoette veel 

kunstenaars en maakte vrienden. Zo danste ze in Laren op een kunstenaarsfeest 

in het beroemde Hotel Hamdorff . Het thema van het feest was ‘Een avond in 

Pompei’ en iedereen was verplicht in Romeins kostuum te verschijnen. 

Ter inspiratie waren daartoe lang van te voren costuum-afbeeldingen met 

omschrijvin gen opgehangen in de eetzaal van Hamdorff . De Nieuwe 

Amsterdammer van de al eerder ter sprake gekomen Henri Wiessing, publiceerde 

een ‘Homerisch’ gedicht met illustraties, waarvan de laatste regels luiden:

Zuiver oogen-genot bracht Terpsichoré’s priesteresse

Leistikow, die als een ster aan den danshemel praalt en schittert.

Zoo deed vergeten het leed, dat de wereld rondom doet jamm’ren,

Voor een enkelen avond de kunstenaarsbent in Laren.232

Op een van de tekeningen die het gedicht omringen, zien we Gertrud haar 

Haremwachter dansen met een door de tekenaar extra groot weergegeven 

masker. (afb. 74) Eerder op de avond was een stuk van Plautus opgevoerd, compleet 

met toneelmaskers en cothurnen. Ook de NRC publiceerde een lang gedicht bij 

een beschrijving van de avond en van Gertruds dansen.

Tot slot van den avond was zeer schoons bewaard, namelijk een paar 

solodansen van Gertrud Leistikow. Die waren wat gebaar betrof, waarlijk 

volmaakt. Zelden zagen wij zoo schoon, zoo beeldend dansen. Vooral de dans 

waarin zij een faun, of andere woudgeest voorstelde, was schitterend, en 

besloot op waardige wijze deze prachtige avond.233

230 Brandenburg, Der moderne 
Tanz (ed. 1917), 177.

231 J.W.F. Werumeus Buning, 

‘Herinneringen en toekomstplannen. 

Een moeilijk begin.’, De Telegraaf, 1 juni 

1929, avondeditie.

232 G. Uné, ‘Een kunstenaarsfeest te 

Laren’, De Nieuwe Amsterdammer, 

24 augustus 1918.

233 ‘Uit het Gooi’, Nieuwe Rotterdamse 
Courant, 17 augustus 1918, avondeditie.
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  (74)

Tekening Willy Sluiter in De Nieuwe Amsterdammer, 24 augustus 1918.

Korte tijd later danste Leistikow weer buiten bij Hamdorff , tussen twee 

regenbuien door. Hoe groot de indruk was die ze steeds met haar optreden 

maakte, valt te lezen in de recensie van – opnieuw – de NRC:

 

Afgezien van het jammerlijke geknoei op de piano, konden we Gertrud 

Leisticow in haar plastiek, haar gebaar, mimiek, haar smaak voor kleuren en 

kostuums slechts met hart en ziel bewonderen. In grootschheid en breedheid 

van bewegen is zij slechts met een Duncan te vergelijken, danseressen 

als Green, Sydow, Wiesenthal zijn bij haar maar gemoedelijke en zoete 

huppelaarstertjes.234 

234 ‘Uit het Gooi’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 29 augustus 1918.



126 Zij logeerde deze keer in Pension Luitjes in Blaricum, een vegetarisch pension, 

genoemd naar de eigenaar Tjerk Luitjes, een radicale anarchist. Er werden daar 

wel eens spiritistische séances gehouden.235 Luitjes had in 1892 in Sappemeer 

zoveel onrust veroorzaakt dat de regering zich genoodzaakt voelde om troepen 

te sturen. Later was dezelfde Luitjes eigenaar van het eerste vegetarische 

restaurant in Amsterdam, dat hij rond 1900 verkocht, waarna hij zich in Blaricum 

vestigde.236 Gertrud schreef Hans en Dora vanuit dit pension, waar ze zeker 

een indruk gekregen zal hebben van Laren en Blaricum als woonplaatsen van 

wereldverbeteraars en kunstenaars. De atmosfeer moet haar herinnerd hebben 

aan haar verblijf in Ascona en misschien aan Hans’ lezing over het vegetarisme. 

Behalve haar adres in Blaricum staat er bovenaan de brief nog een ander adres 

waar ze bereikbaar is: Aalsmeer, P. Jongman.

 Het hoe en waarom van dit tweede adres staat gedeeltelijk in de brief, maar 

moet Hans en Dora ook al enigszins bekend zijn geweest. Tijdens haar verblijf in 

München had ze er waarschijnlijk al het een en ander over medegedeeld, hoewel 

Hans er in zijn dagboek niet over schreef. Deze brief was de eerste brief aan Hans 

en Dora die ze in gewoon schrift schreef en niet meer in het Sütterlin: alsof ze al 

heeft besloten om zich enigszins van Duitsland te distantiëren.

Beste Dora, beste Hans,

Nu ben ik al meer dan een maand hier in Holland. Ik ben hier met mijn vriendin 

Edna Thiersch, die overal met mij mee gaat. Wat Holland voor mij betekent 

weet U, beste Hans Brandenburg, want U zei dat mijn gezicht verandert als ik 

over Holland spreek. De roman, die U al uit mijn beschrijvingen kon opmaken, 

is verder gegaan en is duizend maal gecompliceerder geworden dan U zich als 

dichter misschien kunt voorstellen. Om U alles te vertellen, is me onmogelijk. 

Hoe het eindigt is niet te zien, misschien komt het snel, misschien pas na 

jaren. Ik leef in een warreling van schoonheid en wat ik zie en beleef gaat 

mijn beschrijvingsvermogen te boven. Edna, mijn vriendin, is merendeels 

toeschouwer, zij kijkt en staart vaak ontzet naar wat zich met verrukking voor 

haar schildersoog ontrolt. Amsterdam, die sprookjesstad, aan de mooiste 

gracht kijk ik vanuit mijn kamers naar de bladeren van de olmen die hun 

twijgen diep naar het geheimzinnige groen van het water neigen. De kamers 

zijn ingericht in de duistere, zwoele pracht van de Oriënt, klein, bescheiden 

maar daardoor bijzonder betoverend. Elk stuk een kunstwerk, echt en mooi, 

niets smakeloos, alles met zorgvuldigheid bijeen gebracht, voor mij, alles voor 

mij. De beide vrienden die met een lieve verering en enthousiasme aan mij 

hangen die werkelijk niets aards heeft, elke wens – slechts gedacht – wordt 

vervuld. ‘s Avonds zitten we met [?] licht, met zware sigaretten, sterke thee, de 

heerlijkste zoetigheden worden me aangereikt, ik hoef er maar naar te kijken, 

dan staat een vriend op en steekt me met zijn mooie handen de zoetigheid in 

de mond. Wat zal ik verder schilderen, ik kan het niet. […]

235 M. van Domselaer-Middelkoop, 

‘Herinneringen aan Piet Mondriaan’, 

Maatstaf, augustus 1959, 273.

236 Jannes Honkes, Biografi sch woordenboek 
van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in 
Nederland ( BWSA), http://www.iisg.nl/bwsa/bios/

luitjes.html (13 mei 2013)



127Aalsmeer, dat drijvende sprookjesland, het rozenstadje van Holland waar elk 

huisje omgeven is door kanalen. Daar hebben de vrienden grote rozenkassen 

vol rozen en landerijen. Het huisje primitief, maar toch vol luxe. We varen in 

de boot in de zonneschijn, in de maneschijn en in de nevel door het labyrinth 

van kanalen. Op de grote [kanalen] ontmoeten we spookachtige, machtige, 

roodbruine zeilboten, de kleine gaan langs de bloemeneilanden en de kleinste 

zijn zo nauw en zijn zo dicht naar de lange boot toegegroeid dat men zich er 

met een lange stok maar moeizaam doorheen kan trekken. Kunt U het zich 

voorstellen? Het is toch zo onzeggelijk mooi. Op de brede plekken nemen 

we vanuit de boot een bad. […] Nu zijn Edna en ik hier in Blaricum, in een 

kunstenaarskolonie, en laten ons verder verzorgen. […] De omgeving is hier 

weer helemaal anders en je bent er verbaasd over wat voor een schatkistje 

Holland is, weidse heide, golvend, bebost land. Hoe wonderschoon gaat de 

zon onder en verft de heide bloedrood, maar mooier, duizendmaal mooier is 

het in Aalsmeer. Daar gaan we dan weer naar terug. De vrienden waren hier 

om me te bezoeken en kunnen niet wachten tot ik terug kom. […] Vaak denk 

ik dat we elkaar niet terug zien. Waarom? Omdat het drama er is. Edna zegt: 

Gertrud in Holland!!!!237

Wat was er gebeurd en waarom schreef Gertrud over een drama? In de hierboven 

geciteerde brief lijkt Gertrud wel heel erg verliefd op Nederland. Ze was echter 

niet alleen verliefd op Nederland, maar vooral ook op één van de vrienden, de 

P. Jongman – P. voor Piet, de ‘Alpie’ over wie Wiessing het had238– wiens adres 

(Aalsmeer) bovenaan deze brief staat. Haar volgende brief bevat enige cryptische 

zinnen:

Het drama waarover U schrijft speelt nog verder en de gebeurtenissen daarin 

grenzen aan het onbegrijpelijke. Zelfmoord, moord al deze woorden komen 

erin voor, alleen God zij dank, niet tot volledige uitvoering. Ik was enige dagen 

ziek van opwinding. Alles gebeurt mijnentwege en ik sta erbij, zou de wonden 

die ik sloeg moeten helen en de hoop die ik wekte moeten wegnemen en ik 

kan het niet. Ik kan alleen wat aanduiden en of ik U nog eens alles vertel, weet 

ik niet.239

Gelukkig vertelde Gertrud het hele verhaal wel aan Hans en Dora en wat nog beter 

is: Hans heeft het verhaal opgeschreven in zijn memoires:

In Amsterdam lagen twee bevriende eigenaars van een grote kwekerij, 

voor haar op hun knieën. Ze lieten haar wijn en sekt drinken, ze plunderden 

hun kassen en hoopten bloemen en vruchten uit alle windstreken om haar 

heen op, van de vloer van haar kamer tot bovenop de kasten. De oudere, 

die tot dusver alleen van zijn vriend had gehouden, bedreigde deze in 

237 Brief 10 augustus 1918, 

Monacensia.

238 Het zou kunnen dat Wiessing 

Piet ‘Alpie’ noemde omdat hij vaak 

een alpinopet droeg. Ik ben deze 

naam voor Piet nergens anders 

tegengekomen.

239 Brief 30 september 1918. 

Monacensia.



128 dubbele jaloezie met een revolver. Ze werden doodsvijanden, de zaak ging 

eraan te gronde en de jongere rustte niet voor hij de aanbeden danseres tot 

echtscheiding gedreven had en met haar was getrouwd.240 

Hans schreef deze memoires veel later. De gebeurtenissen, hier in een paar regels 

beschreven, duurden in werkelijkheid meer dan drie jaren. Het revolverincident 

zal omstreeks 1918 hebben plaatsgevonden, maar het huwelijk met Piet Jongman 

vond pas in 1921 plaats. In de drie tussenliggende jaren reisde Gertrud veel heen 

en weer tussen Nederland en Duitsland. De knoop doorhakken en een keuze te 

maken voor Werner of Piet was niet gemakkelijk, al lijkt haar beslissing al haast 

genomen wanneer ze haar brieven niet meer in het Sütterlin schrijft. Ik zal niet 

verder op de feiten vooruit lopen, maar doorgaan met de gebeurtenissen van 

1918.

In oktober 1918 was Gertrud terug in Duitsland en nadat ze heel lang niets 

van Werner had gehoord kreeg ze bericht dat hij als krijgsgevangene in 

Southhampton zat. Ze had een erg druk programma voor de boeg. Ze danste 

weer in Augsburg, dan in Regensburg en voordat ze terug ging naar Dresden zou 

ze ook nog dansen in München. Ook deze keer was haar optreden in München 

geen groot succes. Hans meldt dat Gertrud zich niet zo goed voelde toen ze in 

München aankwam. Ze was grieperig en tot overmaat van ramp werd er in haar 

hotel 400 mark van haar gestolen. Na München zou een optreden in Heidelberg 

volgen, maar alle spanningen en de opwinding van haar verblijf in Nederland, 

de veeleisende optredens en tournees, eisten nu hun tol. In Heidelberg werd 

bij Gertrud een tweezijdige longontsteking geconstateerd en dezelfde Willy 

Mayer die het jaar daarvoor haar voet zo galant verzorgde, bracht haar nu naar 

het ziekenhuis. De situatie was kritiek. Gertruds moeder en haar broer kwamen 

naar Heidelberg evenals een schoonzusje en een vriendin uit Dresden. Gertrud 

zweefde tussen leven en dood. Hans Brandenburg kreeg een telegram en vertrok 

spoorslags naar Heidelberg. Hij bleef daar tot de crisis voorbij was. Terugblikkend 

beschouwde hij deze gezondheidscrisis als bepalend voor Gertruds verdere 

carrière: ‘want met haar herstel begon haar grote opkomst, maar niet in het 

ondankbare vaderland, waarvan zij het stof voor altijd van haar dansende voeten 

moest afschudden, maar in Holland. Hier vierde zij triomf na triomf.’241

 Het is verbazingwekkend hoe snel na deze ernstige ziekte Gertrud weer danste. 

Eind oktober lag ze in het ziekenhuis en in januari van het volgende jaar trad ze 

al weer op in Frankfurt. In maart bezocht ze Nederland en in mei was ze daar nog 

steeds. De schilder Harmen Meurs maakte een serie aquarellen van een dansende 

Leistikow die mei 1919 gedateerd is. Ze had zelfs een aantal nieuwe dansen op 

haar repertoire. Meurs vermeldde de titels van deze dansen op zijn werk.242 

(afb. 75, 76, 77) Uit 1919 dateert tevens een grote tekening van Leistikow van de 

hand van Ernst Leyden. Op zijn tekening zien we Leistikow vrijwel naakt, met een 

240 Hans Brandenburg, Im Feuer 
unserer Liebe, Monacensia, manuscript, 

115/123 (manuscript is halverwege 

omgenummerd)

241 Ibidem, 115/123. 242 De dansen Gnomus en Il Vecchio 
Castello (beide op muziek van 

Moussorgsky) en (Golliwog’s) Cake 
Walk op muziek van Debussy worden 

hier voor de eerste keer genoemd.
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Harmen Meurs, Gnomus, Leistikow, 1919, gouache en krijt op papier, 50 x 32,5. 

Courtesy Marius Sterrenberg kunsthandel, Amsterdam.
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etherisch uitstaande rok en sluier die vooral achter haar zichtbaar zijn en met 

haar handen in een houding die uit de dans Vogel als Prophet lijkt te komen. (afb. 

78, 79) Een enigszins vergelijkbare houding vinden we op een groot schilderij dat 

Sluijters van Leistikow maakte en dat ook omstreeks deze tijd geschilderd zal 

zijn. Hierop draagt Leistikow een zwart kanten doorzichtig gewaad waaronder 

haar borsten zichtbaar zijn. (afb. 80) Opvallend is het verschil tussen deze beide 

werken en dan niet het verschil in techniek, maar het verschil in de weergave van 

Leistikow als vrouw. Sluijters geeft Leistikow weer als een zwoele, geheimzinnige 

vrouw. Het schilderij heeft een broeierige, erotische uitstraling. Bij Leyden is 

Leistikow koel en haar ‘onschuldig’ kale schaamstreek heeft iets pornografi sch. 

Werd bij Meurs de danseres Leistikow weergegeven, Sluijters en Leyden 

portretteren haar veeleer als vrouw. Leistikow moet zich bewust geweest zijn 

dat zij deze verschillende reacties bij het mannelijk deel van haar publiek kon 

oproepen. Op Sluijters’ hierboven besproken werk is de danseres het meest 

herkenbaar als Leistikow, vooral door het gezicht en het haar: ‘een voornaam 

kunstwerk’, was het oordeel van N.H. Wolf in De Kunst.243 Sluijters heeft Leistikow 

in de beginperiode van haar verblijf in Nederland verscheidene malen dansend 

afgebeeld, zowel op grote schilderijen als op kleine tekeningen, waarbij hij haar 

  (76)

Harmen Meurs, El vecchio castello, 1919, 

gouache en krijt op papier, 50 x 32,5. 

Courtesy Marius Sterrenberg kunsthandel, 

Amsterdam.

  (77)

Harmen Meurs, Preludes, 1919, gouache 

en krijt op papier, 50 x 32,5. 

Courtesy Marius Sterrenberg kunsthandel, 

Amsterdam.

243 N.H. Wolf, ‘Jan Sluijters. Stedelijk Museum 

Amsterdam’, De Kunst, 5 februari 1927, 219.
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Ernst Leyden, Gertrud Leistikow, potlood en waterverf op papier, 96 x 58. 

Particuliere collectie.
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Gertrud Leistikow 

in Vogel als Prophet, 

foto Hanns Holdt, 

1914. TIN
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meestal transformeerde tot de sensuele vrouw zoals hij die het liefst zag.244 Door 

haar leefde zijn belangstelling voor de dans opnieuw op, een belangstelling die al 

eerder tot uiting was gekomen in een aantal werken met Spaanse danseressen uit 

1906.

 De schilders Ernst Leyden en Jan Sluijters deelden soms een atelier. Op Urk 

werkten beide schilders in een atelier waar ook Willem Arondéus veel was. 

Waarschijnlijk heeft Arondéus Leistikow daar eveneens geschilderd want uit zijn 

dagboeken blijkt dat hij werkte aan een ‘dronken faun’ en dat hij een schilderij 

met de titel ‘Golliwogs Cakewalk’ onder handen had. Hij was verder bezig met een 

werk genaamd ‘fetisch-dansen’, waarop met maskers dansende fi guren staan. 

Afbeeldingen van deze werken ben ik helaas niet tegengekomen.245 

Maar Leistikow is op Urk zeker bij dit atelier langs geweest.246

  (80)

Jan Sluijters, 

Gertrud Leistikow, 

ca. 1918, olieverf 

op doek, 127 x 95. 

Particuliere collectie.

244 Zie ook Emke Raassen-

Kruimel, ‘Sluijters als schilder van de 

moderne tijd. 1917-1925’, tent. cat. 

Sluijters 1881-1957.

245 Rudi van Dantzig, Het leven 
van Willem Arondéus 1894-1943. 
51, 91-92, 95.

246 A.E.Z.[Anna E. Zuikerberg], 

‘Gertrud Leistikow’, Amsterdamsche 
Dameskroniek, 21 februari 1920.



134 In juni 1919 was Gertrud terug in Dresden, waar ze ook optrad. De directeur van 

het beroemde Dresdener Königliches Kupferstichkabinett, Max Lehrs, deed haar 

bij die gelegenheid de door hem van een voorwoord voorziene catalogus Tanz 

und Tänzerin (1913) cadeau, ‘in dankbare herinnering aan een onvergetelijk 

mooie dansavond’.247 Een paar maanden later kwam Mary Wigman in Dresden 

voor een optreden. Zij was daar op uitnodiging van de kunstcriticus Will 

Grohmann, die haar had beloofd dat ze er een goed publiek zou hebben. Eerder 

was hij bij haar voorstelling in Berlijn, waar de zaal vrijwel leeg geweest was. 

Grohmann kreeg gelijk: in Dresden had Wigman succes en ze moest er vanwege 

een grote staking langere tijd blijven. Ook zij trad op in het Künstlerhaus. Ze werd 

zelfs gevraagd om de leiding van het ballet van de Dresdner Opera op zich te 

nemen. Dit ging uiteindelijk niet door, maar haar successen in Dresden deden 

haar besluiten om daar haar school te vestigen. De danseres Gret Palucca hoorde 

bij haar eerste leerlingen. In Dresden was er dus blijkbaar een klimaat ontstaan 

met ruimte en waardering voor de nieuwe danskunst. De optredens en lessen van 

Leistikow in de voorafgaande jaren zullen daaraan zeker een belangrijke bijdrage 

hebben geleverd.248

Belangrijke beslissingen
In augustus van hetzelfde jaar was Gertrud al weer in Nederland en vanuit 

Aalsmeer schreef ze een brief aan Dora en Hans waaruit we kunnen opmaken met 

welke verwachtingen ze daarheen was gegaan:

Met hooggetrokken zeilen kwam ik hierheen terug en ik geloofde in mijn 

kracht en in de mogelijkheid overal boven te staan, de hele situatie te 

beheersen, maar nu hangen de zeilen slap, ik word volkomen beheerst en 

alles wat ik me voornam komt niet tot uitvoer. […] niets werd zoals ik het wilde 

en vaak komt bij mij de gedachte er helemaal in onder te gaan, of de dood. 

Als Werner nu maar snel kwam. Daar had ik zo op gerekend en nu wordt 

de repatriëring weer zo lang gerekt en hoort men er niets over. Het is toch 

ongelofelijk gemeen. Wat moeten die arme mensen lijden door daar elke 

dag op te wachten en toch elke keer voor niets. Als er niet zulke gedachten 

waren, kon ik zo gelukkig zijn en velen zouden mij gelukkig prijzen zo geliefd 

te worden door twee mannen, die zo hoog staan en ieder op zijn eigen manier 

zo volmaakt is, en toch zo van elkaar verschillend. Maar toch, zoals het op het 

moment is, kan ik niet gelukkig zijn. Gelukkig prijs ik jou, Dora, met je man en je 

kindje, die nieuwe onlosmakelijke schakel tussen twee mensen.249

Blijkbaar was Werner bijna een jaar na het einde van de oorlog nog steeds niet 

uit krijgsgevangenschap terug en het is de vraag of Gertrud hem per brief op de 

247 Opdracht 2 juni 1919. Max Lehrs was 

de dans zeer toegedaan en schreef onder 

andere over de gezusters Wiesenthal. Hij deed 

eerder (1913) een exemplaar met opdracht 

van dezelfde catalogus aan Clotilde von Derp 

cadeau. Zie hierover: Frank-Manuel Peter, Die 
Sacharoffs, 103-111.

248 Hedwig Müller, Mary 
Wigman. Leben und Werk 
der grossen Tänzerin, 71-75; 

Suzanne Beyer, Palucca, 
53-55.

249 Brief 1 augustus 1919. 

Monacensia. 29 juni 1919 was 

Charlotte Brandenburg geboren. 

Haar geboortekaartje bevindt zich in 

Leistikows archief. TIN, map 6a. 



135hoogte had gesteld van de verwikkelingen in Nederland. Piet wist natuurlijk dat 

hij met een getrouwde vrouw te maken had, maar of Werner van Piets bestaan 

op de hoogte was? Het was echter niet alleen om Piet dat ze naar Nederland 

trok. Zoals Hans Brandenburg al schreef : in Nederland had ze voor het eerst het 

gevoel beroemd te zijn en bovendien was de concurrentie er lang zo sterk niet 

als in Duitsland. Musici uit Duitsland werd verweten dat ze hun Nederlandse 

collega’s het brood uit de mond stootten, maar dit verwijt kreeg Leistikow niet.250 

Daarvoor waren er te weinig professionele danseressen. In november 1919 trad ze 

op in de Stadsschouwburg van Amsterdam, waar tot dan alleen Isadora Duncan 

danste. Ze was daar trots op, want voorheen danste ze in het Centraal Theater 

en dat was beslist een klasse minder. Het ging haar goed in Nederland terwijl 

het juist in deze tijd met het theater helemaal niet zo goed ging. De situatie was 

zelfs zo dat er in januari een staking uitbrak onder tooneelkunstenaars. Zij eisten 

betere arbeidsvoorwaarden. Ook Gertrud kreeg te maken met deze staking. Op 

18 januari stond een voorstelling gepland waarbij Eduard Verkade Macbeth zou 

voordragen en zij dansfantasieën ging uitvoeren:

Ik kom rechtstreeks uit het buitenland naar hier, weet niets van een 

tooneelspelerssstaking en krijg een zeer onhebbelijk gestelden brief van een 

der hoofdbestuurders van de Nederlandsche Tooneelkunste naarsvereniging 

waarin mij erop wordt gewezen, dat ik de Hollandsche gastvrijheid zou 

misbruiken, als... en dat men mij bij den Duitschen Tooneelspelersbond zou 

aanklagen, indien... Ik weet nog steeds niet, waarom die brief zoo gesteld 

moest zijn. […] en ik heb mij terstond bereid verklaard, voorloopig niet in den 

Stadsschouwburg op te treden. Intusschen hoop ik innig, dat die gemengde 

avond nog voor mij zal zijn weggelegd.251

Deze gebeurtenis maakte indruk: jaren later wist Leistikow nog dat ze destijds 

dreigbrieven had ontvangen en beloftes van stinkbommen.252 Waarschijnlijk 

had Gertrud op dat moment wel wat anders aan haar hoofd dan deze staking. Ze 

zal de Kerstdagen en Oud en Nieuw in Duitsland hebben doorgebracht en het zal 

misschien nog steeds niet duidelijk geweest zijn voor wie ze moest kiezen. Twee 

maanden eerder schreef ze daarover vanuit Kurhaus Gretel in Baden-Baden aan 

Hans en Dora:

Hoe ziet het er verder innerlijk bij je uit zullen jullie beiden vragen. Ik hou 

van twee mannen, dat is het antwoord. […] Ik heb de laatste tijd zoveel 

doorgemaakt, ik begrijp haast niet, dat ik nog leef, dat eigenlijk alles doorgaat 

en dat ik zelf doe alsof er niets gebeurd is. Ik kan het niet begrijpen. Als ik met 

Piet samen ben, ben ik helemaal rustig. Ik ken daar veel mensen, allemaal zo 

fi jn, zo vrij, ze begrijpen mij helemaal, bijzondere families uit de beste kringen 

in Amsterdam. Mensen uit dezelfde kringen hier in Duitsland zouden me juist 

250 Zie hierover Philomeen 

Lelieveldt, Voor en achter het 
voetlicht,176-184.

251 A.E.Z.[Anna E. Zuikerberg], 

‘Gertrud Leistikow, Amsterdamsche 
Dameskroniek, 21 februari 1920. Over deze 

staking ook: Hans Goedkoop, Geluk. Het 
leven van Herman Heijermans, 371-376.

252 J.W.F. Werumeus 

Buning, ‘Herinneringen en 

toekomstplannen’, De Telegraaf, 
1 juni 1929.



136 uitschelden. Ik kan niet anders. Ik moet het laten komen zoals het komt. Eén 

ding wens ik dat mijn man komt voor ik weer naar Holland moet.253

Het is duidelijk dat deze situatie zo niet kon doorgaan en in mei 1920 was de 

kogel eindelijk door de kerk. ‘Alleen dit voor vandaag, het is nu besloten, na lange 

gevechten, die zo vreselijk waren, dat het niet te beschrijven valt. Werner en ik 

gaan scheiden, ik ga naar Holland, naar Piet Jongman, van wie ik boven alles 

hou.’254 Wanneer Werner uit krijgsgevangenschap terugkeerde is niet bekend. 

Over hem horen we vrijwel niets meer. Gertrud klaagde dat hij haar steeds niet 

terugschrijft, terwijl de meubelen en de rest van de inboedel verdeeld moeten 

worden.255 Dat Werner haar niet direct gunstig gezind zal zijn geweest, is 

begrijpelijk, maar het lijkt erop dat hij na de scheiding volledig uit Gertruds leven 

verdween.256 Ze bewaarde de vele brieven die hij haar had geschreven niet. Ook 

uit de nalatenschap van Brandenburg zijn Werners brieven verdwenen. Dat 

Werner ook brieven schreef aan Dora en Hans is op te maken uit Hans’ dagboeken. 

Aan haar zoon vertelde Gertrud later dat Werner en zij ‘een verwijdering 

ondervonden’ vanwege de oorlog.257 Gertrud en Werner zagen elkaar die vier 

jaar natuurlijk nauwelijks en Gertrud ontwikkelde zich in die periode tot een 

geheel zelfstandig opererende, zelfbewuste danseres. Noodgedwongen, want 

uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat ze als dat mogelijk was graag de regie 

uit handen gaf en zich liet verzorgen. De scheiding werd eind 1920 in München 

afgehandeld. Iets eerder, in augustus, was dit het laatste nieuws over Werner: 

‘Werner gaat overigens met Edna Thiersch trouwen, en dat kwam niet zo 

plotseling.’258 Edna Thiersch was de vriendin die de hele geschiedenis met Piet 

van dichtbij had meegemaakt.

Piet Jongman
Wie was die Piet Jongman voor wie Gertrud Werner verliet? Piet werd geboren 

in Sappemeer, in 1890. Zijn vader was Thies Jongman, olieknecht en zijn moeder 

was Rijna Bakker, dienstmeid.259 Piet was dus ongeveer vijf jaar jonger dan 

Gertrud. Hij kwam uit een groot gezin van negen of tien kinderen. Op foto’s van 

rond 1914-15 wordt hij vergezeld door een man met een grote snor (Fé?) en 

lijkt hij een enigszins sombere, maar niet onknappe jongeman. (afb. 81) Toen hij 

Gertrud ontmoette was hij 27 en woonde, zoals Henri Wiessing beschrijft, samen 

met de heer Fé van G. in een appartement aan de Reguliersgracht.260 Volgens 

Wiessing verwende Fé hem met dure dassen en snoepreisjes naar Wenen. Het 

lijkt dat Gertrud haar (volgens Brandenburg) ‘brave man’ Werner ruilde voor een 

mooie jongen. Mogen we uit de betiteling ‘brave man’ ook opmaken dat Werner 

in Brandenburgs ogen een beetje saai was? Uit het bovenstaande is wel gebleken 

253 Brief 26 oktober 1919, 

Monacensia.

254 Brief 29 mei 1920, vanuit 

Berlijn, Monacensia.

255 Brief 18 augustus 1920. 

Monacensia.

256 In Halle a/d Saale heb ik hem 

niet meer in het adressenboek van 

de gemeente terug kunnen vinden. 

Ook naspeuringen in München 

leverden niets op. Werners courante 

achternaam Müller maakt het 

zoeken echter moeilijk.

257 Memoires Igor Jongman, 7. TIN.

258 Brief 18 augustus 1920, vanuit 

Aalsmeer, Monacensia.

259 Zo staat hun beroep in hun 

eigen trouwacte vermeld. In latere 

actes, zoals de trouwacte van Piet en 

Gertrud, staat als beroep van de vader 

timmerman en is de moeder zonder beroep, 

dus huisvrouw.

260 Vanaf 20 januari 1915 stonden 

Jongman en Van Genderingen 

ingeschreven op de Reguliersgracht. 

Stadsarchief Amsterdam, woningboeken.
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  (81)

Piet Jongman met hond en onbekende man [Fé van G.?], ca. 1914. Erven Leistikow.



138 dat zowel Piet als Fé het grote gebaar niet schuwden en wisten hoe je iemand 

moest verwennen.

 In de huwelijksacte werd Piets beroep nog aangeduid als bloemist. Achter 

zijn huis in Aalsmeer had hij kassen en in sommige interviews werd hij ook wel 

rozenkweker genoemd. (afb. 82) In de loop der jaren veranderde zijn beroep op zijn 

persoonskaart echter in ‘geen’ [beroep], later ook weer doorgekrast en vervangen 

door ‘artiste’. In elk geval werd het steeds onduidelijker waar Piet zich mee bezig 

hield. Gertrud noemde hem in een interview ook wel eens een schrijver. De 

verbintenis tussen Piet en Gertrud was waarschijnlijk niet ideaal, maar in het 

eerste begin was Gertrud heel erg verliefd op Piet. (afb. 83) Ze raakte er in haar 

brieven aan de Brandenburgs niet over uitgepraat hoe handig hij was. Piet kon in 

ieder geval koken en chauff eren en hoe gezellig het bij Piet en Gertrud kon zijn, 

komt naar voren in een brief van Tine Baanders.

  (82)

Gertrud Leistikow voor het huis met kassen in Aalsmeer, ca. 1920. Erven Leistikow.
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‘k heb een teekening gemaakt, zwart-wit, van een prachtig geval wat hier 

voor me staat. Ik moet er nog steeds naar kijken: kerstrozen v/d koude grond 

met fi jn neerhangende katjes. Ik bracht ze zondag mee uit Aalsmeer. Gertrud 

Leistikow en haar man wonen daar. Ik ging zaterdag na de les met Gertrud 

mee. Haar man was al vroeg gegaan & had een heerlijk avondmaal bereid! Els 

[Else Berg] kwam ook en we bleven er overnachten en treinden zondagavond 

zoo laat mogelijk weer naar huis! Wat was het heerlijk. Het zijn lieve 

menschen! En ze wonen er zoo eenig, een klein houten huisje bij de enorme 

rozenkassen! De rozen staan al prachtig, nog 6 weken en ze zullen bloeien en 

geuren en fl euren in vollen tooi! We gingen ‘s avonds laat nog door de kassen. 

Fijn was die stemming! We konden maar geen slot aan de avond maken, om 2 

uur kropen we in de bedden die alle 4 op een rijtje gezet waren! ‘s Morgens riep 

de zon ons, die van over het prachtige wije land door het wijd open venster 

naar binnen scheen! Piet bracht ons thee met heerlijkheden.261

  (83)

Piet en Gertrud, rond 1920 (waarschijnlijk bij De Hooge Geest in Schoorl, waar Tine Baanders 

en Else Berg woonden).  Archief A. Baanders, Den Haag.

261 Brief Tine Baanders aan Heleen 

Dijkgraaf-Henny, 7 maart 1921. 

Archief A. Baanders, Den Haag.



140 Volgens een achternicht van Piet waren Piets broers en zusters of zelf artistiek, 

of trouwden ze met iemand die artistiek was. Een broer, Rein, vertrok naar Indië, 

een andere broer, Albert, kweekte volgens dezelfde achternicht in Zwitserland de 

grootste aardbei ter wereld.262 Scheiden en hertrouwen was bij de Jongmannen 

niet ongewoon in tegenstelling tot de algemeen geldende moraal van deze 

tijd. Piets oudere broer, de schilder Roelf Jongman, trouwde maar liefst drie 

keer. In 1920 trouwde hij met de pianiste Marie Egmond, die Gertrud geregeld 

begeleidde bij haar optredens. Toen Gertrud nog niet zo lang in Nederland was, 

werden haar brieven naar de Leidschekade 70 gestuurd, een adres waar Marie 

Egmond ingeschreven stond.263 Het gezin van Roelf en Marie zag Piet en Gertrud 

waarschijnlijk het meest, verder gingen ze niet veel met Piets familie om. Net 

als eerder Fé van G. verwende ook Gertrud Piet. Zij was gedurende hun huwelijk 

de kostwinner en kocht voor Piet allereerst een zware ‘Indian’ motor, later een 

auto en ook liet ze voor hen beiden een mooi huis bouwen.264 Gertrud wees een 

aanbod om in Hamburg bij de Münchener Tanzgruppe te komen werken af.265 

Waarschijnlijk had Brandenburg gezorgd dat ze zo’n aanbod kreeg. Hij was nauw 

bij deze groep betrokken, evenals Hans W. Fischer. Gertrud gaf de volgende reden 

op voor haar afwijzing:

Ik heb nu in Holland naam gemaakt en ik verwacht daar nog veel van, ook 

nog voor andere landen. Dat kan ik niet zo maar in de steek laten en weer wat 

nieuws beginnen, aangezien ik al zo vaak van plaats wisselde, wanneer ik net 

begon te wortelen, zoals in München en daarna Dresden. En daar komt nog 

wat bij; ik wil zo snel mogelijk weer trouwen.266

Het was waar dat Gertruds naam in betrekkelijk korte tijd heel bekend was 

geworden in Nederland. Er was veel minder competitie dan in Duitsland, waar 

‘behalve tijdschriften en uitgeverijen niets zich zo schrikbarend vermeerdert 

als het aantal danseressen’.267 In elke druk van Hans Brandenburgs dansboek 

werden er meer dansscholen en danseressen besproken. Nederland was wat 

dat betreft nog een tamelijk onontgonnen gebied. In 1905 en 1907 trad Isadora 

Duncan succesvol op en door haar geïnspireerd begon Lili Green, in hetzelfde 

jaar geboren als Gertrud, haar danscarrière. Zij had haar eigen school. Daarnaast 

was er de Duitse Angèle Sydow, ook met een eigen school. Toen Gertrud naar 

Nederland kwam waren dat haar belangrijkste concurrenten en collega’s. Gertrud 

werd beschouwd als een vooraanstaande pionier van de moderne dans, een 

beroemdheid, mede vanwege de grote aandacht die Hans Brandenburg in zijn 

boek aan haar besteedde. München, waar ze woonde toen ze voor het eerst in 

Nederland optrad, was bovendien bekend en gewaardeerd als een stad waar veel 

nieuws vandaan kwam. ‘De costumes, de masker-fantasieën vooral, doen aan 

262 Ik heb dat helaas niet 

kunnen verifi ëren. Gesprek 

met mevrouw Marijke 

Blijham, 17 augustus 2012.

263 Ook Jeanne van Schaik-Willing en 

haar man Bernard van Schaik woonden 

enige tijd op dit adres. Zie: Jeanne van 

Schaik-Willing, Dwaaltocht. Een stukje 
eigen leven, 127.

264 Memoires Igor Jongman, TIN.

265 Over de Münchener Tanzgruppe: Karl 

Toepfer, Empire of ecstasy, 238-241.

266 Brief 25 oktober 1920. Monacensia.

267 Willi Wolfradt, Freie Deutsche Bühne, 
oktober 1919, 215. Geciteerd in: Amelie 

Soyka, Tanzen und tanzen und nichts als 
tanzen, 7.
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  (84)

Piet en Gertrud in München, 1920, 

foto Hanns Holdt, München. 

Erven Leistikow.
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  (85)

Het huwelijk van Piet en Gertrud, 9 juni 1921, Aalsmeer. Piet en Gertrud midden op het 

plankier, geheel links Else Berg, rechts naast haar Teun Timmner. Particuliere collectie.



143de Münchener schilders, de regie van het Künstler-theater en het marionetten-

theater tegelijk, denken’, schreef Van Gigh bij Leistikows eerste bezoek.268 Gertrud 

danste in Nederland in veel theaters, van Den Helder tot Hengelo, en zorgde ook 

zo voor naamsbekendheid. Een boek over het Nederlandse cabaret uit 1920 bevat 

een interview met beide bovengenoemde danseressen, met Iraïl Gadescov als de 

enige mannelijke danser en met Gertrud Leistikow. Edmond Visser, de schrijver 

van het boek, introduceerde haar als volgt:

Gertrud Leistikow behoort tot de allergrootste artisten der wereld. Dit is ‘n 

groot woord, maar wie kunstgevoelig is en dus bewonderen kan, voelt dat hier 

niet het talentvolle maar het geniale te beleven valt.269

In oktober 1920 was Gertrud samen met Piet in München om de zakelijke kant 

van de scheiding en de verdeling van de meubels en dergelijke af te wikkelen. 

Ze liet de fotograaf Hanns Holdt een foto maken van hen samen. (afb. 84) Ook liet 

ze nieuwe foto’s van haar dansen maken die ze graag in de derde druk van Hans’ 

dansboek wilde hebben. ‘Het zou zeer, zeer bitter voor mij zijn als de oude [foto’s] 

erin kwamen.’270 Dit verzoek herhaalde ze verschillende keren. ‘Ik zou willen 

zeggen, van de anderen komen zeker ook verschillende nieuwe [foto’s], moet ik 

dan achterblijven![…] van mij zijn er toch zo weinig foto’s in.’271 Als Gertrud haar 

zinnen op iets had gezet, rustte ze niet voordat het voor elkaar was. Behalve de 

nieuwe foto’s wilde ze ook graag dat de foto uit Ascona, waarop ze naakt danst, in 

het boek zou komen. Hans gaf haar niet in alles haar zin. In de derde druk van Der 

Moderne Tanz staan nog steeds dezelfde foto’s van Gertrud, met één toevoeging: 

de blote foto uit Ascona. Wat Hans duidelijk heel jammer vond, was Gertruds 

vertrek naar Nederland. Hij schrijft dat hiermee de ‘geniaalste persoonlijkheid […] 

in de gehele moderne danskunst’ voor München en voor Duitsland verloren is.272 

Hans zond haar zijn boek met een opdracht: ‘Meiner lieben Gertrud Leistikow. Mit 

freundschaftlichen Grüßen und Glückwunschen zur Hochzeit.’

 Piet en Gertrud trouwden op 9 juni 1921 in Aalsmeer. Als getuigen traden op de 

architect Jan de Meijer, met wie Leistikow in 1917 bij de familie Cnoop Koopmans 

had kennisgemaakt, en de cellist Albert van Doorn. Een foto toont het vrolijke paar 

met een aantal genodigden bij het draaibruggetje dat naar Piets huisje leidde. 

Op de foto zijn naast het bruidspaar de schilderessen Else Berg en Teun Timmner 

te herkennen. (afb. 85)

268 Mr. L. van Gigh Jr. in De 
Telegraaf, geciteerd in De Kunst, 
6 juni 1914, 556.

269 Edmond Visser, Het 
Nederlandsche Cabaret, 165.

270 Brief 30 november 1920. 

Monacensia.

271 Brief 12 december 1920. Monacensia. 

Inderdaad staan in de beide vorige drukken 

van Brandenburgs boek verhoudingsgewijs 

weinig foto’s van Leistikow, maar dit wordt 

ruimschoots gecompenseerd door de 

tekeningen van Leistikows dansen door 

Dora Brandenburg-Polster.

272 Hans Brandenburg, Der 
moderne Tanz (ed. 1921), 213.



144 Excurs II, Naaktdanseres
In zijn indrukwekkende boek over de Duitse lichaamscultuur, Empire of ecstasy, 

neemt Karl Toepfer aan dat Leistikow ook wel naakt optrad. Hij positioneert haar 

bij contemporaine naaktdanseressen, bij de bekende Mata Hari en bij de minder 

bekende Olga Desmond en Adorée Villany.273 Zijn aanname is gebaseerd op 

de foto uit Ascona, op een aantal illustraties van Dora Brandenburg-Polster in 

Der moderne Tanz en op de schilderijen en schetsen van Jan Sluijters. (afb. 86) 

‘Foto’s van haar naaktdansen zijn erg moeilijk te vinden’, schrijft hij, ‘ofschoon 

Brandenburg er één publiceerde’. Hij spreekt daarmee het vermoeden uit dat er 

meer naaktfoto’s geweest zijn. In Toepfers boek krijgt de foto als onderschrift: 

‘Gertrud Leistikow performing in a meadow near Ascona, 1914’. Hiermee 

onderstreept Toepfer zijn aanname dat de foto bij een performance, een 

optreden, gemaakt werd. Daarmee gaat hij echter voorbij aan de praktische 

onmogelijkheid van het maken van zo’n opname tijdens een optreden.

 De fotograaf van deze foto, noch de naam van de dans wordt in Brandenburgs 

boek vermeld. Bij Leistikows andere foto’s worden deze gegevens wel steeds 

genoemd. Misschien had Brandenburg zelf de foto gemaakt of Werner Müller. 

De foto is tamelijk bijzonder in die zin dat Leistikows lichaam van voren scherp 

belicht wordt, maar dat er geen schaduw op het gras valt. Voor het vastleggen 

van beweging was in die tijd veel belichting nodig, zeker voor een kortdurende 

sprong. Een schaduw zou te verwachten zijn. Het lijkt daarom waarschijnlijk 

dat de oorspronkelijke foto sterk geretoucheerd werd. Omdat een dergelijke 

sprong moeilijk vast te leggen was, zijn tijdens deze fotosessie vast en zeker 

diverse foto’s gemaakt, waaruit uiteindelijk deze geselecteerd werd.274 Leistikow 

is gefotografeerd terwijl ze springt, het hoofd achterover gegooid, de rug 

hol getrokken en de benen aangesloten, als een variant op de balletsprong 

soubresaut. Ze springt de zon tegemoet. Dit soort foto’s werd zorgvuldig 

geënsceneerd. Waarschijnlijk heeft Leistikow wel tien keer moeten springen 

voordat de foto goed was en dit kan dus nooit tijdens een optreden gedaan 

zijn. De compositie, de verticale gebogen lijn van het fel belichte lichaam en de 

donkere horizontale vlakken van de achterliggende bomen en bergen, maken dat 

de foto niet gauw vergeten wordt. Wat er met de overige foto’s is gebeurd, is niet 

meer te achterhalen. Ze bevinden zich noch in Leistikows, noch in Brandenburgs 

nalatenschap.

 Het bestaan van deze foto en van de schetsen van Dora Brandenburg-Polster 

is in mijn ogen geen reden om aan te nemen dat Leistikow naakt optrad voor een 

publiek. Dit wil niet zeggen dat ze niet naakt kon poseren, zoals voor de fotograaf 

in Ascona. Met haar achtergrond als student aan de Kunstgewerbeschule zal 

naakt poseren voor haar geen probleem zijn geweest. In geen enkele recensie 

heb ik echter enige verwijzing naar naaktdansen gevonden. Integendeel: 

er was altijd veel waardering en aandacht voor haar kostuums. Het lichaam 

is het instrument van de danser en daardoor wordt de dans al gauw een 

273 Van zowel Mata Hari als Olga Desmond 

zijn vele naaktfoto’s bekend en gepubliceerd. 

Hun dansen zijn echter niet te vergelijken met 

die van Leistikow.

274 Met dank aan A. Baanders voor zijn 

opmerkingen over deze foto. Deze opmerkingen 

werden bevestigd door de Weense fotohistorica 

dr. Monika Faber tijdens de conferentie Fotolabor: 
Tanz 1900-1920, december 2013, Berlijn.
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Gertrud Leistikow, Ascona 1914. 

Afbeelding uit Hans Brandenburg, 

Der moderne Tanz (ed. 1921).



146 controversiële kunst in preutse tijden. In 1914 was de mode voor de dames nog 

steeds erg ingetogen. Het verzet tegen het corset was nog maar net begonnen. 

Blote benen, zonder tricot, en zelfs alleen blote voeten werden al gauw als 

aanstootgevend naakt beschouwd. Juist in vrijplaatsen als Ascona lapte men de 

gangbare kledingvoorschriften aan z’n laars en kon men buiten in zelfgemaakte 

reformkleding of naakt rondlopen. Allerlei bezigheden werden naakt uitgevoerd, 

ook dansen. Dit naakt dansen kan echter niet als naakt optreden beschouwd 

worden. Overigens ging niet iedereen in Ascona uit de kleren bij de danslessen en 

het dansen. Opvallend is dat Mary Wigman temidden van alle blote lijven steeds 

een tuniekje aanhad.

 Een verdere observatie die mijn stelling dat Leistikow niet naakt optrad 

ondersteunt is dat op de tekeningen van Dora Brandenburg waarop Leistikow 

naakt danst, die dans geen naam heeft, in tegenstelling tot de dansen die mèt 

kostuum afgebeeld zijn. (afb. 87) Het lijkt dat Leistikow tijdens haar sessies met 

Dora haar naaktdansen improviseerde met een grote doek. In de Furientanz, 

die Toepfer als naaktdans beschouwt zoals Dora hem heeft getekend, draagt 

Leistikow toch echt een luchtig jurkje. De foto van Hugo Erfurth, waarop Dora 

haar tekening baseerde, laat dit jurkje duidelijk zien. (afb. 88, 89) En strikt genomen 

  (87)

Dora Brandenburg-Polster, Gertrud Leistikow, z.d., illustratie, Der moderne Tanz (ed. 1917)I.
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draagt Leistikow ook op de schilderijen van Jan Sluijters altijd iets. Het is dan 

weliswaar een doorzichtig niemendalletje, maar naakt kun je haar zelfs op die 

werken niet noemen.

 Leistikow was dus zeker geen naaktdanseres. De andere danseressen die 

Toepfer noemt, waren dat wel. Adorée Villany zorgde voor een rel in München, 

waar ze vanwege haar naaktdansen werd opgepakt.275 Over Mata Hari is er 

geen twijfel dat ze naakt optrad en ook Olga Desmond deed dat. Zij begon haar 

carrière als ‘levend beeld’, waarbij zij naakt, maar gemarmerd, dat wil zeggen 

witgeschilderd, een Griekse sculptuur imiteerde. In de loop der tijd kwam daar 

een dansje bij à la Isadora Duncan en weer later richtte Desmond zich volledig op 

de dans, maar met een grote nadruk op de schoonheid van het naakte lichaam. 

Zij danste op zogeheten Schönheit-Abende, avonden die speciale toestemming 

nodig hadden van het openbaar bestuur.276 Over de originaliteit van de dansen 

van deze dames valt te discussiëren. Hun belangrijkste attractie was dat ze naakt 

dansten.

 Maar zelfs al had een danseres een kostuum aan, dan nog kon een dansvoor-

stelling als een dubieuze aangelegenheid beschouwd worden. Een recensie van 

  (88)

Dora Brandenburg-Polster, 

Gertrud Leistikow (Furientanz), 

illustratie Der moderne Tanz 
(ed. 1917).

  (89)

Gertrud Leistikow, foto Hugo 

Erfurth, 1912. Illustratie in 

Orchestische Tanzspiele. z.d.

275 Zie over Villany: Edward Ross Dickinson, ‘ 

“Must we dance naked?”: Art, Beauty, and Law 

in Munich and Paris, 1911-1913’, 95-131.

276 Jörn E. Runge, Olga Desmond. 
Preußens nackte Venus. 34, 46.



148 een optreden van Leistikow uit 1913 geeft het dilemma weer waarvoor het publiek 

zich destijds gesteld zag.

Of ik er als ‘fatsoenlijke vrouw’ heen kon gaan? Zonder preuts te zijn: als meisje 

had ik het in elk geval niet gedaan! De ervaring bevestigt dat. Er werden in mijn 

omgeving erg lelijke ‘grappen’ gemaakt -uit meisjesmond. Wat zullen de heren 

wel niet verteld hebben! Had de danseres enige dansen weggelaten, dan had 

men zich werkelijk over haar ‘kunst’ kunnen verheugen. Hoe ze als ‘vrouw’ 

[hier wordt waarschijnlijk Faun bedoeld, JdB] het scherzo van Schubert 

vertolkte of in de bekoorlijkheid van vrolijk gekleurde belichting de ‘Vlinder’ 

van Grieg, was werkelijk een genot. En helemaal de ‘Wals’ van Chopin! Alsof 

de noten levend waren geworden! Dat is niet bij benadering levendig te 

beschrijven.[...] Men moet ook eens een danseres gaan zien. Maar nogmaals 

moet mij eerst de verzekering gegeven worden dat ik mijn dochter ook mee 

zou kunnen nemen.277

Hoewel er dus bij deze vrouwelijke recensent wel degelijk enige schroom was 

om naar een dansvoorstelling te gaan en zij ook haar bedenkingen had over 

de voorstelling, raadde zij toch haar lezers aan om zelf eens te gaan kijken. Had 

Leistikow naakt gedanst, dan was dit zeker niet gebeurd. Het is tevens duidelijk 

dat er bij zo’n dansvoorstelling meer van het lichaam te zien was dan destijds 

gebruikelijk was en dat de recensente daar ook moeite mee had. Leistikow 

zelf schreef eens aan Brandenburg dat de bij haar optreden verwachte prinses 

misschien wel weer rechtsomkeert zou maken bij het zien van haar naakte 

benen.278

 Brandenburg schrijft heel voorzichtig in Der moderne Tanz: ‘Ik weet, welk 

aandeel in dit soort dansen de kostuums hebben, waarin de werking van 

het lichaam, als bij een echo, vermenigvuldigt. En toch wilde ik, dat men de 

kunstenares ook naakt zag dansen.’279 Hij voegde hier verder nog aan toe::

Op tekeningen ziet men de danseres naakt afgebeeld zonder dat de beweging 

door het ontbreken van het kostuum en het masker haar dionysisch-tragische 

uitdrukking verliest. […] Ik realiseer me dat ik me met mijn wens niet op dat 

vaak als mooi voorgestelde terrein van een neutrale geslachtsloosheid begeef. 

Maar geen vrouw is tegen begeerte beschermd en misschien nog wel het 

minst des te meer zij zich in omhulsels verstopt.280

De manier waarop Brandenburg dit formuleert geeft weinig aanleiding om aan te 

nemen dat Leistikow naakt optrad. Of een vrouw meer of minder begeerlijk wordt 

als ze gekleed of ongekleed is, daarover zullen de meningen verschillen. In haar 

grotesken en in haar faundans veranderde Leistikow zichzelf in een geslachtsloos 

wezen en lijkt op die manier ‘beschermd tegen begeerte’. Maar op het toneel 

277 B. , ‘Gastspiel der Tanzkünstlerin 

Gertrud Leistikow’, Westpreussisches 
Volksblatt, 8 oktober 1913. TIN, map 4a.

278 Brief 23 maart 1917, Monacensia.
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149zal ze toch zowel kunstenaar als vrouw zijn en bij verschillende toeschouwers, 

verschillende reacties opwekken. De opmerking van Brecht over haar ‘goddelijk 

achterste’, terwijl hij tegelijkertijd helemaal kan meegaan in de beelden die ze 

opriep, is illustratief.

 

De foto waarop Gertrud naakt in Ascona danst zal gemaakt zijn toen Gertrud 

en Werner daar samen met de Brandenburgs waren voor de repetities van 

Brandenburgs Der Sieg des Opfers, in 1914. De foto was dus beschikbaar voor 

de uitgave van 1917. Toch stond hij daar niet in. Het blijkt uit de correspondentie 

dat dit op dringend verzoek van Gertrud en haar man was. Het was voor haar een 

reden tot grote ongerustheid. De foto en ook andere naaktfoto’s van die sessie, 

evenals de cliché’s van de foto’s waren in het bezit van Brandenburg. Het idee was 

dus vast dat er één of meer foto’s gepubliceerd zouden worden in Brandenburgs 

volgende editie. De eerste keer dat Leistikow er in haar brieven over begon, was 

in maart 1917: ‘Dan nog iets – ik denk dat U een andere mening zult hebben – in 

de huidige tijd is het niet goed om mijn naaktfoto’s uit Ascona te publiceren. 

In elk geval moet men de naam weglaten. Wat zegt U. We spreken er nog over, 

nietwaar.’281 Enige tijd later kwam ze hierop terug en toen ging het nog maar over 

één foto.

Ik moet U nog over iets heel belangrijks schrijven. Ik moet U nu echt zeer 

dringend verzoeken om toch de naaktfoto uit Ascona waarover we al in 

München spraken, niet in het dansboek op te nemen. Er zijn zulke belangrijke 

redenen die een rol spelen. Mijn man en ik spraken er zeer lang en ernstig over. 

Ik vraag U dus echt dringend en U bent daar niet boos over op mij en U schrijft 

mij dat U het ook zult doen. Het gaat me werkelijk zeer ter harte.282

Hans reageerde blijkbaar niet op haar brief, want Gertrud moest er een derde keer 

op terugkomen.

Nog een ding wil ik U, beste Hans, schrijven. U schreef mij nog niets over mijn 

verzoek om de naaktfoto uit Ascona uit het dansboek te laten. Daarom vraag 

ik U daar nog eens om en ik vraag om mij te schrijven dat het gebeurt. Eerder 

kan ik helemaal niet rustig worden. Het moet echt. Er zijn te veel belangrijke 

redenen daarvoor. Dus alstublieft doet U het en schrijf mij erover.283

De foto werd door Brandenburg weggelaten uit de uitgave van 1917. Gertrud 

kreeg haar zin, hoewel het duidelijk is dat Hans een andere mening was 

toegedaan. Misschien was destijds het idee om Gertrud naakt te fotograferen voor 

de nieuwe editie wel van hem afkomstig. Je kunt alleen maar speculeren over de 

redenen die Brandenburg hiervoor had. Wellicht interesseerde hem het idee van 

het naakte lichaam midden in de vrije natuur. Ascona kan daarvoor inspirerend 

281 Brief 11 maart 1917, Monacensia. 282 Brief 13 mei 1917, Monacensia. 283 Brief 4 juni 1917, Monacensia.



150 gewerkt hebben. Leistikow durfde in 1917 zo’n uitgesproken statement niet aan, 

terwijl ze blijkbaar geen bezwaar had tegen de tekeningen van Dora, waarop ze 

naakt danst. Er werd dus anders aangekeken tegen een fotografi sche weergave 

van naakt. En dat terwijl veel foto’s, ook de Ascona foto, door alle retoucheringen 

soms halve schilderwerken zijn geworden. In de uitgave van 1921 stond de foto er 

tenslotte en op uitdrukkelijk verzoek van Gertrud wel in, zeven jaar nadat hij 

gemaakt was. De omstandigheden waren gewijzigd. Gertrud woonde met Piet in 

Nederland en wilde zich waarschijnlijk als een moderne vrouw profi leren voor 

haar nieuwe Nederlandse vrienden. Ze hoefde geen rekening meer te houden 

met het Tanzverbot, dat natuurlijk ook voornamelijk was ingesteld om onzede-

lijke en misschien naakte dansen uit te bannen. Uit recensies van Nederlandse 

optredens komt overigens niet naar voren dat Leistikow na de publicatie van deze 

foto opeens naakt ging dansen. Een serie foto’s gemaakt in een onbekend atelier 

toont haar zelfs tijdens het poseren in haar danskostuum. (afb. 90, 91, 92) Onder 

vrienden, op het strand, gingen zowel Piet als Gertrud wèl uit de kleren, maar de 

foto die daarvan gemaakt werd, hoort in het familiealbum thuis.284

284 Een foto van Piet en Gertrud, naakt op 

het strand met Else Berg, werd gepubliceerd 

in: Betty van Garrel, De trommel van Else 
Berg, afb. 45, p. 50.

  (90)

Gertrud Leistikow poserend in onbekend 

atelier. Erven Leistikow.

  (91)

Gertrud Leistikow poserend in onbekend 

atelier. Erven Leistikow.
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  (92)

Gertrud Leistikow poserend in onbekend atelier. Erven Leistikow.



152 Excurs III, Maskers
Een tweede misverstand dat ontstaan is door het werk van Karl Toepfer, is dat 

Gertrud zich voor haar gezicht schaamde en daarom veel met maskers en 

sluiers werkte, volgens Toepfer om de aandacht van haar gezicht af te leiden.285 

Het is waar dat er – vooral in het begin van haar carrière – geschreven werd 

dat Gertrud geen knap gezicht had. Brandenburg vond haar gelaatstrekken te 

grof. Op foto’s lijkt ze inderdaad een grote neus te hebben. Die neus is later ook 

prominent op een karikatuurtekening van Wybo Meyer te zien, die hij in 1924 

voor De Amsterdammer maakte. (afb. 93) Leistikow zette deze tekening zonder 

problemen op de voorkant van haar programma. Mr. H. Keuls schrijft dat haar 

gezicht ‘scherp-geaccentueerde vormen [heeft] , die een levendige intelligentie 

openbaren’.286 Edmond Visser noemt haar gezicht ‘heel aetherisch’, wat eigenlijk in 

tegenspraak lijkt met bovengeciteerde karakteriseringen, maar in elk geval niet zo 

oncomplimenteus is als N.H. Wolf, van het blad De Kunst, die doodleuk vermeldt 

dat Leistikow ‘in die tijd […] geen prijsbekroonde schoonheid’ was.287 Leistikow kan 

dan zeker geen klassieke schoonheid worden genoemd, haar gezicht verbergen 

deed ze niet. Ze had het voordeel dat het juist in haar tijd minder belangrijk werd 

hoe een danseres eruitzag. Het ging veel meer om haar persoonlijkheid. Ook Mary 

Wigman kon je niet een echt knappe vrouw noemen en recensenten namen op dit 

punt geen blad voor de mond.

In het begin van de nieuwe dans was er een tijd, dat ik de vaste mening had dat 

een danseres, ten eerste, ten tweede en ten derde, voordat überhaupt de dans 

begon, knap moest zijn […] Hoe verkeerd en ouderwets was die mening! Kijk, 

het maakt niets meer uit. Ze hoeft niet meer knap te zijn. Ze kan langswaaien, 

en men vergeet het gezicht. Ze kan voorbijstuiven en de expressie van haar 

lichaam kan zo fascinerend zijn, dat al het andere er niet toe doet.288

Toepfer komt voornamelijk tot zijn conclusie door de tekeningen van Dora 

Brandenburg, waarop Leistikows gezicht niet altijd uitgewerkt is en door de soms 

nogal vage foto’s. De tekeningen willen dan ook vooral de bewegingen illustreren. 

En al is Leistikows gezicht niet op alle foto’s duidelijk te zien, er zijn toch ook 

veel foto’s waarop ze recht in de camera kijkt. In verschillende recensies werd 

aandacht geschonken aan haar mimiek tijdens het dansen. N.H. Wolf schreef 

bij een optreden in 1927 het volgende: ‘Slechts één opmerking wil ik maken van 

algemeenen aard, […] Gertrud Leistikow verwaarloost den laatsten tijd sterk haar 

gelaatsmimiek. Over het algemeen zijn haar trekken wat te ernstig […] Hier moge 

de kunstenares haar aandacht aan wijden.’289 Blijkbaar was bij eerdere optredens 

de gezichtsuitdrukking meer in overeenstemming met de dans geweest en stoorde 

het Wolf dat dit nu niet zo was. Dat zij haar gezicht zou verbergen lijkt dus niet erg 

waarschijnlijk. Leistikows gebruik van maskers heeft – naar mijn mening – dan ook 

285 Karl Toepfer, Empire of ecstasy, 195.

286 Recensie uit het Handelsblad 

geciteerd in De Kunst, 6 juni 1914, 554. 
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  (93)

Wybo Meyer, Gertrud Leistikow, 1924, karikatuur gepubliceerd in De Groene Amsterdammer, 

10 november 1924.



154 niets te maken met het onzichtbaar willen maken van haar gezicht. Het gaat haar 

om het zich volledig willen transformeren tot een ander wezen. Over Leistikows 

lichaam schrijft Mr. H. Keuls in 1914:

Er zijn wellicht menschen, die de gestalte van deze vrouw niet schoon kunnen 

vinden, omdat voor hen de natuurlijk schoonheid aan vaste formule’s moet 

voldoen; omdat zij slechts tevreden zijn, als zij in den lichaamsbouw zekere 

conventioneele verhoudingen vinden. Gertrud Leistikow heeft het lichaam 

van een amazone: lang, krachtig en soepel tevens. Een edele fi erheid is er in 

haar verschijning, een vorstelijk zelfbewustzijn in de rijzing der lijnen.290

In een artikel dat verscheen bij Leistikows afscheid in 1929 werd bovendien 

gezegd dat Leistikow, toen ze voor het eerst in Nederland danste, veel te mager 

werd gevonden.291 Toepfer benadrukt juist de schoonheid van haar lichaam 

en vermoedt dat Leistikow de aandacht van haar gezicht naar haar lichaam 

wilde leiden. Het citaat van Keuls haalt de grond onder deze theorie weg: haar 

lichaam werd helemaal niet zo mooi gevonden. Mr. L. Van Gigh Jr. zegt het 

zelfs nog sterker: ‘Ziehier een danseres, die het eerstnoodige mist, een schoon 

lichaam en toch schoonheid uitdrukt. Neen, “jolie femme” is Gertrud Leistikow 

niet, maar artiste des te meer.’292 Omdat Leistikow dus niet aan het klassieke 

schoonheidsideaal voldeed qua lichaam en gezicht, moet de conclusie wel zijn 

dat zij door haar dansen de illusie van schoonheid kon scheppen. Zij was niet 

zo maar een aardig meisje dat wat kon dansen – zo waren er na Isadora Duncan 

heel veel – maar zij bood meer. In haar dansen kon ze een mooie sensuele vrouw 

worden, maar ook een faun of een monster. Haar gedrevenheid en passie voor de 

dans zorgden ervoor dat haar publiek kon voelen wat zij bedoelde en maakten 

haar dansen overtuigend en echt.

290 Ks. [Keuls], ‘Gertrud 
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157Amsterdamse kringen
Toen Gertrud Leistikow in 1914 voor het eerst in Nederland optrad, was ze 

enthousiast ontvangen door de culturele elite van Amsterdam, maar ze was 

ook uitgefl oten. De mensen die haar op Eerste Pinksterdag in een voorstelling 

zagen, konden haar kunst toen niet waarderen. Bij haar terugkomst in 1917 en 

1918 werd ze wederom warm welkomgeheten door de artistieke wereld, maar er 

was ondertussen ook een grotere algemene interesse voor de dans ontstaan. Dat 

kwam onder andere door de danseressen Angèle Sydow en Lili Green, die in de 

tussenliggende tijd geregeld waren opgetreden. Het had ook een andere reden 

die door H.W.J.M. Keuls werd verwoord. ‘De danskunst bloeit in ons land’, schreef 

Keuls in 1917 in de krant en daarbij plaatste hij direct enige kanttekeningen: 

‘elk meisje, dat de school der klassieke standen heeft doorloopen en naar het 

thans geldende systeem weet te huppelen of te springen, geeft niet slechts 

voorstellingen, maar gaat leerlingen onderrichten, zoodat de danseressen zich 

vermenigvuldigen.’ Dat deze gang van zaken gevolgen had voor het niveau 

van de dans, mag duidelijk zijn. Keuls was van mening dat de meeste van deze 

danseressen ‘die natuurlijke gratie van bewegen of die bloeiende fantasie, welke 

een optreden als solo-danseres rechtvaardigen’ ten enenmale misten.293

 Er was dus echt behoefte aan een danseres die meer te bieden had. Dit kwam 

tot uiting in de belangstelling vanuit de pers, zeker toen duidelijk werd dat 

Gertrud in Nederland zou blijven. Men begreep dat Nederland met de komst van 

Leistikow een danseres van naam en faam, een kunstenares, rijker was. Ze werd 

gevraagd voor interviews en optredens en natuurlijk werden haar voorstellingen 

besproken. Leistikow maakte vrienden onder de Amsterdamse kunstenaars. 

Haar verschijning in Laren, beschreven in het vorige hoofdstuk, was al een bewijs 

van haar contacten in deze wereld. Natuurlijk zullen de verwikkelingen bij de 

‘vrienden’, boven de kantoren van De Nieuwe Amsterdammer, voor de beau 

monde interessant geweest zijn, maar daarover werd destijds niet in de bladen 

geschreven.

Dien en Theo van Hoorn
Vaste vrienden van het eerste uur werden Dien en Theo van Hoorn. Dien woonde 

op dat moment in Laren en was schilderes; Theo was accountant in Amsterdam. 

Zij trouwden net als Piet en Gertrud in 1921 en vestigden zich in Amsterdam. Zij 

hadden ook waardering voor Piet en daarin verschilden ze waarschijnlijk van veel 

van hun andere vrienden. Theo van Hoorn herinnert zich de avond waarop Dien 

en hij Gertrud en Piet voor de eerste keer zagen.

Het was naar ik meen in 1919, toen wij tijdens een bezoek aan het Honk twee 

merkwaardige fi guren zagen binnenkomen; de eene met den hoed diep in 

de oogen, deed mij een oogenblik aan Jani Roland Holst denken, al was de 

gestalte ontegenzeggelijk forscher en imponeerender; de andere, gehuld in 

293 Ks. [Keuls], ‘Dans-matinée’, Algemeen Handelsblad, 23 april 1917.



158 een wijde fl uweelen cape, trok de aandacht door een onmiskenbare gratie. 

Kort daarop ontmoetten wij elkander bij Jack Vecht; met Else Berg woonden 

wij in Oosteinde een Kerstbijeenkomst bij, en vanaf dien dag was ons leven 

verrijkt met een steeds groeiende diepe vriendschap, die ons vieren onderling 

heeft verbonden, tot de dood en het nazidom al deze kostbare genegenheden 

afbrak of deed bevriezen.294

Uit Theo van Hoorns beschrijving wordt duidelijk welke présence Gertrud had. 

Dit is mij door diverse mensen verteld. Gertrud kwam nooit onopgemerkt ergens 

binnen. Hoewel ze niet groot was, had ze een grote uitstraling, wat je op toneel 

ook zeker nodig hebt. De wijde fl uwelen cape waarover Theo het heeft, vinden 

we terug op een van de foto’s die ze rond deze tijd bij de Amsterdamse fotostudio 

Merkelbach liet maken. Net als bij Erfurth kijkt ze zelfbewust in de lens. De cape 

geeft haar glamour. Op een tweede foto van Merkelbach heeft ze een dansante 

houding aangenomen. Ook hier geven de glanzende stof van haar jurk en haar 

sieraden haar iets sjieks en feestelijks. (afb. 94, 95)

294 Brief Theo van Hoorn aan Igor Jongman, 

14 november 1948. Erven Leistikow

  (94 / 95)

Gertrud Leistikow, fotostudio Merkelbach, Amsterdam, 1921. Stadsarchief Amsterdam.



159Het Honk was een bekende plek in Amsterdam waar kunstenaars samenkwamen. 

Het wordt door Wiessing in zijn memoires beschreven als het ‘centrum van dat 

kunstminnende pleizier van toen’. 295 Theo zou hier als accountant natuurlijk 

nooit zijn geweest zonder Dien, die aan de Rijksakademie had gestudeerd.296 

Theo noemt verder noemt de dichter Adriaan (Jani) Roland Holst, de kunst hande-

laar Jack Vecht, die eerst in het befaamde Meerhuizen woonde en later aan het 

Oosteinde in Amsterdam en de schilderes Else Berg. 

Zij allen werden goede vrienden van Piet en Gertrud. Het Honk was de voorloper 

van de kunstenaarssociëteit De Kring, die in 1922 werd opgericht en waar ‘alle 

schilders, alle acteurs, journalisten, letterkundigen en musici, in één woord heel 

Amsterdam’ lid van waren.297 Op De Kring kon gedanst worden en ‘gesmoesd om 

den nacht te vergruizelen, want de meeste leden zien graag de zon opkomen’.298 

Gertrud zou dansen bij de feestelijke opening van het eerste sociëteitslokaal, aan 

de Amstel 188, in een voormalige garage. Het was daar echter zo vreselijk vol dat 

dit niet door kon gaan, dit tot grote teleurstelling van het mannelijk deel van het 

gezelschap.299 Gertrud en Piet hebben vele van hun vrienden daar ontmoet. Hoe 

diep al deze vriendschappen gingen, is niet altijd duidelijk. Evenmin is bekend wat 

de verschillende kunstenaars van elkaars activiteiten wisten en hoe diepgaand 

daarover gesproken werd. Toen Leistikow eens gewezen werd op de parallellen 

tussen haar danstheorie en de ideeën van Eduard Verkade, leek zij, volgens de 

journalist, niet op de hoogte van de ‘richtingen in de dramatische kunst’.300 Als 

er al correspondentie was – men zag elkaar natuurlijk heel geregeld – dan is die 

grotendeels verloren gegaan. Het zou kunnen dat het ging zoals Raoul Hynckes 

zo mooi beschreef in zijn memoires:

Zo heb ik bij voorbeeld ook Jan Sluyters heel goed gekend – dat wil zeggen 

dat ik hem, ondanks onze wekelijkse ontmoetingen […] , helemaal niet heb 

gekend. Waar kwam ons gesprek op neer?

“Dag Jan!”

“Dag Raoul!”

“Hoe gaat het?”

“Och, het gaat wel!”

“Ben je aan het werk?”

“Ja, ik ben aan het werk. En jij, ook aan het werk?”

“Ja, ik ben aan het werk.”301

295 H.P.L. Wiessing, Bewegend Portret, 354.
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160 De vriendschap met Theo en Dien van Hoorn ging in elk geval dieper en ook met 

het schildersechtpaar Else Berg en Mommie Schwarz was er intens contact. Theo 

van Hoorn herinnert zich dat er een lange periode was waarin Gertrud, Piet, Dien 

en hij elkaar vrijwel elk weekend zagen.

Vrijwel geen week ging voorbij en bijna geen week-end, of wij waren samen; 

kunst, muziek, philosofi e en liefde voor de natuur vormden onuitputbare 

aanknopingspunten voor een gedachten wisseling, die in al die jaren nimmer 

tot een laag peil afdaalde, en die vooral in de eerste jaren tintelde van alle 

nuance’s van humor.302

Het moet, met al die nieuwe vrienden en bewonderaars, erg gezellig zijn 

geweest. Er werd na afl oop van Gertruds voorstellingen vaak nog uitgebreid 

nagefeest: ‘Dat vergeet ik nog, dat Leistikow hier enorm succes had in stampvolle 

Schouwburg. Juichend enthousiast publiek! We vierden haar succes, tot 3 uur 

in de morgen!’303 Tine Baanders, grafi sch vormgeefster, die dit schreef, was 

altijd in voor zulke feesten evenals haar broers, de architecten Herman en Jan 

Baanders en Ambrosius (Broos) Baanders die tandarts was in Amsterdam. Bij de 

familie Baanders gold: als je één lid van de familie kende, kende je ze allemaal en 

zo breidde de vriendenkring van Piet en Gertrud zich gestaag uit. Tine, Dien en 

Else waren met elkaar bevriend. (afb. 96) Else’s man Mommie Schwarz was weer 

bevriend met Broos en met Johan Bendien, de administrateur, later directeur van 

de Amsterdamse Stadsschouwburg. Zij visten vaak samen. De Bendiens werden 

vrienden van Gertrud en Piet. Wie geregeld op het Honk of later De Kring kwam 

of in American, was binnen de kortste tijd bekend met de meeste Amsterdamse 

kunstenaars. De verschillende vriendenkringen in wisselende samenstelling 

overlapten elkaar vaak.304 De Bendiens kwamen bij John Rädecker over de 

vloer. Hildo Krop, Jack Vecht, H. Th. (Dutchy) Wijdeveld, Charlotte Köhler, Else 

en Mommie, de architect Piet Kramer ... allemaal maakten ze deel uit van de 

‘ons kent ons’ Amsterdamse bohême. Het ging er vaak vrolijk aan toe. Men hield 

van practical jokes. Zo werd over Johan Bendien verteld dat hij eens midden in 

de nacht met een vriend door het bos wandelde, toen er in de verte een aantal 

fi etsers aankwam. Hij haalde zijn vriend over om ieder aan een kant van de weg 

op de kop te gaan staan. ‘Het leek Johan zo een gek gezicht, een onvergetelijke 

gewaarwording om midden in de nacht twee doodstil op hun kop staande 

mannen in het bos aan te treff en.’305 Hoe de fi etsers reageerden vermeldt het 

verhaal niet. Het was niet altijd zo onschuldig en vooral de dichter Jacques 

Rensburg en de journalist Edmond Visser schijnen vaak het slachtoff er geweest te 

zijn van allerlei grappen: ‘als Rensburg of Vissertje in het ootje genomen werden, 

deed iedereen mee, zonder afspraak en het lukte altijd.’306

302 Brief Theo van Hoorn aan Igor 

Jongman 14 november 1948. Erven 

Leistikow.

303 Brief Tine Baanders 15 

februari 1921. Archief A.Baanders, 

Den Haag.

304 American, naar de naam van het 

hotel: American Hotel. Tegenwoordig 

wordt het café meestal Americain 

genoemd.

305 Jeanne van Schaik-Willing, ‘Bij het 

afscheid van Johan Bendien’, Groene 
Amsterdammer, 19 januari 1937.

306 Ellen Forest, Memoires, 95-

96. Forest verhaalt hoe Visser op 

zijn eerste huwelijksnacht elk half 

uur een gelukstelegram kreeg van 

zijn vrienden.
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 Er waren nauwe contacten tussen acteurs, schilders, architecten, beeldhouwers, 

kunsthandelaren en literatoren. Wie er bijvoorbeeld allemaal in American 

rondhingen werd in 1930 beschreven door de schrijver C.F. van Dam in het 

boekje,“Wat niet in Baedeker staat”. Het boek van Amsterdam, uit een serie die 

inside information geeft over de betreff ende stad.307 ‘In welk café in Amsterdam 

kan het publiek zóó zijn kunstenaars in vrijheid bewonderen?’ Van Dam laat 

verschillende van deze artiesten de revue passeren waarbij hij ze kort en geestig 

tracht te typeren. Iedereen die hij noemt is vroeg of laat ook in de omgeving van 

Leistikow aan te treff en. Hij noemt de toneelschrijver August Defresne, die een 

verwoed biljarter blijkt. Hij was de eerste man van de actrice Charlotte Köhler, 

over wie hij schrijft: ‘alle door conversatie uitgeputte harten kloppen weer heftig 

wanneer zij een rol creëert.’ De acteur Albertus van Dalsum, met ‘zijn 

doorgerookte vingers en zijn boksersfi guur’ komt voorbij en de schilders 

Schuhmacher, de naalddunne Van Uytvanck en Mommie Schwarz passeren de 

revue.308 Gertruds recensenten, de criticus Henrik Scholte, ‘als embryo ook 

dichter’ en J.W.F. Werumeus Buning, ‘eens een rechtschapen man, thans aan het 

tooneel verbonden’ worden genoemd evenals Jacques Rensburg, ‘Rens’, die zijn 

Theorie der Evolutie: van oerschrift en oertaal tot wereldschrift en wereldtaal, 

met hulp van zijn vrienden publiceerde309 en ook in zijn levensonderhoud 

gesteund werd door een comité waarvan Tine Baanders de penningmeester 

307 C.F. van Dam, ‘Kunstenaars in 

Amsterdam’, in: “Wat niet in Baedeker 
staat”. Het boek van Amsterdam. 
43-57. Een dergelijke serie kwam ook 

in Duitsland uit in 1927. C.F. van Dam 

schreef verder het jeugdboek Fred 
Donders onder de Arabieren, 1928.

308 Zowel August Defresne als 

Charlotte Köhler waren in 1937 bij 

Gertruds afscheid, voordat ze naar Indië 

vertrok. Ook Doortje Schuhmacher, de 

vrouw van Wim Schuhmacher, was op 

dit afscheid. Receptielijst, 10 juli 1937. 

Erven Leistikow.

309 Zie over Rensburg: H.P.L. 

Wiessing, Bewegend portret, 
120 en 127. Tevens: Claire 

van den Donk-Schweigman, 

‘J.K. Rensburg: literator en 

verstrooide bohémien’.

  (96)

Thuis in Aalsmeer: v.l.n.r.: Dien van Hoorn, Gertrud Leistikow, Tine Baanders en Else Berg. 

Particuliere collectie.



162

was.310 Een groot deel van de Amsterdamse kunstwereld komt in zijn beschrijving 

langs. Leistikow moet zich tussen al deze mensen thuis gevoeld hebben. Daarbij 

zal meegespeeld hebben dat zij niet alleen danseres was, maar ook een opleiding 

in de kunstnijverheid had genoten. Hierdoor kwam het contact misschien sneller 

tot stand en dit resulteerde verschillende keren in een samenwerking met 

kunstenaars uit een andere discipline.

De mogelijkheden van de nieuwe dans werden destijds overal in Europa op 

allerlei manier onderzocht. Zo deed bijvoorbeeld Kandinsky met de danser 

Alexander Sacharoff  en de componist Thomas de Hartmann een experiment, 

waarbij om te beginnen de musicus een aquarel uitzocht en interpreteerde. 

Op deze muziek danste vervolgens Sacharoff , die daarna op zijn beurt de aquarel 

310 Dit comité gaf Rensburg een toelage. Ook Leistikow was lid. In het archief van Rensburg zit een briefje van Tine 

Baanders met de laatste berichten van Rensburg uit kamp Westerbork. Hij dankte alle goede vrienden voor wat ze voor 

hem deden. Tine: ‘Het spreekt vanzelf, dat de automatische overschrijvingen op mijn postgiro kunnen ophouden.’ Brief 

30 juni 1943, Rensburg archief, R.383 B.3, Letterkundig Museum. Den Haag. Rensburg werd op 7 mei 1943 in Sobibor 

vermoord. In zijn archief bevindt zich ook een aantal foto’s en brieven van Leistikows leerlingen Greta van Delft, Mien 

Loevendie (doos 1770) en Mies Guykens (doos 1771).

  (97)

Jan Sluijters, omslag dansnummer Wendingen, maart 1919.



163moest raden die hij gedanst zou hebben.311 Beweging en dans werden eveneens 

met kleuren in verband gebracht. Vooral Sonia Delaunay experimenteerde met 

kleurige kostuums voor de danseres Lizica Codréano: couleur dansée. Voor 

Leistikow veranderde kleur de vorm en de expressie van een emotie. In een 

lezing trachtte ze dit eens te verduidelijken. Zo noemt ze zwart een kleur waarbij 

bewegingen laag moeten worden uitgevoerd. Wanneer daaraan een emotie 

gekoppeld wordt, zoals vreugde, dan worden de bewegingen grotesk. Bij de kleur 

wit passen, volgens Leistikow, heel hoge bewegingen met veel variatie. Geel moet 

hoekige bewegingen hebben en bij geel hoort geestigheid. Bij gele smart zou je je 

een clown moeten voorstellen die je aan het lachen brengt terwijl hij vanbinnen 

triest is.312 Het lijkt vanzelfsprekend dat er over dit soort ideeën werd gesproken 

wanneer Leistikow poseerde. De werking van kleur en vorm in combinatie met 

beweging, ruimte, muziek en het uitdrukken van emotie hield kunstenaars in 

deze tijd enorm bezig.

Wendingen
In 1919 werd een uitgave van het blad Wendingen aan de danskunst gewijd. 

In zijn inleiding voorspelt de initiatiefnemer van Wendingen, de architect 

H.Th. Wijdeveld, dat de dans zal terugkeren in de rij der kunsten. Hij ziet nog 

te veel stijlnabootsing in de moderne dans – in de dansen van Leistikow 

meent hij de Romeinse dans te hebben aanschouwd – maar, en daaruit blijkt 

dat hij als architect naar de dansen kijkt, de dans is ‘in hare techniek […] reeds 

aan het architectonisch opbouwen der bewegingen, en gegroeid tot het 

driedimensionale’.313 De omslag van dit dansnummer van Wendingen werd 

ontworpen door Jan Sluijters: een danseres met een rode bloem in haar hand, 

naar alle waarschijnlijkheid Leistikow. (afb. 97) Naast drie artikelen over de dans in 

Nederlands-Indië bevatte het nummer twee stukken over de moderne dans. Jaap 

Kool schreef over de danseres Grit Hegesa en de dichter A. van Collem beschreef 

op poëtische wijze de beelden die een aantal dansen van Leistikow bij hem had 

opgeroepen. Hier volgt zijn beschrijving van het Scherzo, op muziek van Weber:

SCHERZO, WEBER

Dit is de tot zich zelf ingekeerde vrouw, de door het buitenleven vergetene.

Zij wist zich niet, zij kende zich niet.

Zij kende de schoonheid niet, zij wist niet dat zij schoon was, wellicht woonde 

zij ergens ver weg, in een klankvergeten stadje, tusschen menschen van kleine 

gedachtepraatjes.

Zij leefde van zich zelf verwijderd.

Zij scheen ongevoelig voor het grillige, en een tevredene tusschen den tik van 

het regelmatige.

311 Over de samenwerking tussen Kandinsky en 

Sacharoff: Frank-Manuel Peter (ed.), Die Sacharoffs, 

18-22 en Kandinsky, Complete writings on art, 474. 

Over Sonia Delaunay en Codréano: Jacques Damase 

e.a., Sonia Delaunay. Rythmes et couleurs. 135.

312 Handgeschreven 

lezing, ongedateerd, maar 

na 1933. TIN, map 9.

313 H.Th. Wijdeveld, ‘De moderne 

dans in de rij der kunsten’, 

Wendingen, maart 1919, 3.



164 Maar, in de nachten op haar kamer, in de eenzaamheid met haren spiegel, 

openbaart zij zich.

Want zij hoort in haar groot en mooi lichaam het gefl uister der liefde.

Het stijgt uit haar, van uit haar heupen, van uit de schaduwen die haar wendend 

lichaam werpt.

Met haar handen wil zij grijpen, grijpen alle deze ongeziene gestalten, die uit de 

fi guren van haar lijnen-uitvloeiende lichaam worden geboren.

Zij ziet ze, zij ziet ze alle, de vrouw toevend in de volkomen schoonheid van haar 

onbegrepen lichaam, voor den spiegel.

De schoone vrouw, in het kleine doode stadje, levend als van een zich zelf 

vervreemde.314

Uit deze dichterlijke beschrijving mag blijken dat het Leistikows dansen niet aan 

dramatische zeggingskracht ontbrak.

 Krops maskers
Een jaar later, in 1920, kwam Wendingen met een maskernummer. H.Th. Wijdeveld 

zag voor maskers een grote toekomst weggelegd in het theater. Daarin volgde hij de 

theatervernieuwer Edward Gordon Craig die in zijn tijdschrift The Mask een lans brak 

voor het gebruik van maskers op het toneel. Als pikant detail zij vermeld dat Craig een 

lange verhouding met Isadora Duncan had en dat zij nooit met maskers danste. In 

de beeldende kunst was er al veel langer interesse voor de vele verschijningsvormen 

van het masker. Maskers waren prominent aanwezig als decoratief en expressief 

motief, zowel in de schilderkunst als in de beeldhouwkunst.315 

 Gertrud gebruikte vanaf 1910 maskers voor een aantal van haar dansen, zoals de 

Faun en de Haremwachter. Bij haar dans Rote Groteske, waarschijnlijk een latere 

versie of een andere benaming van de Haremwachter, droeg ze het oud-Chinees 

masker dat ze in München vond. Het masker voor Goldene Maske maakte zij zelf. 

In Duitsland was zij waarschijnlijk de eerste moderne danseres die met een masker 

danste en in Nederland was zij in 1914 zeker de eerste.316 ‘Deze dansen schenen 

aan een bepaalde behoefte van haar geest te voldoen en haar zelf een zekere 

ontspanning te geven […] ‘ schreef Keuls veel later.317 De dansen sloten natuurlijk 

ook aan op de bestaande interesse in primitieve culturen. Over het dansen met een 

masker zei Leistikow:

Het is voor mij een stijgen uit de realiteit. Een maskerdans ontstaat zonder dat ik 

hem van te voren juist als maskerdans tracht te bedenken of te vinden; hij ontstaat 

en daarop volgt het verlangen om het eigen gezicht te verbergen wat een gevoel 

geeft van zelf niet gezien te worden en in een ander, onwerkelijk wezen te 

veranderen. […] Ik kan misschien het best zeggen dat het iets is waarvoor ik zelf 

steeds weer verwondering en huivering gevoel en dat ik niet verklaren kan.318

314 A. van Collem, ‘Eenige dansen 

van Gertrud Leistikow’, Wendingen, 
maart 1919, 23, 24.

315 Zie: Ype Koopmans, John 
Rädecker. De droom van het levende 
beeld, 53.

316 Ik ben geen andere 

moderne danseressen of dansers 

tegengekomen die al in 1910 met 

een masker dansten.

317 H.W.J.M. Keuls, ‘Gertrud 

Leistikow †’, Dans kroniek, december 

1948, 5.

318 ‘Gertrud Leistikow over de 

maskerdans’, De Sumatra Post, 

29 december 1926.
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Leistikows maskerdans deed J.S. Brandts Buys, al voor hij naar Nederlands-Indië 

afreisde, beseff en ‘hoe in het Grieksche drama het komische of tragische masker 

niet hinderlijk, niet doodend was voor de expressie. […] Trouwens, men zegt mij, 

voor wie Java kennen is dit niets nieuws: Die hebben door de Wajang-wong-

vertooningen geleerd, in de maskerkoppen der spelers iedere expressie in-te-

zien.’319 Het maskernummer van Wendingen richtte zich vooral op exotische 

maskers. Er stond geen enkel masker van een eigentijdse kunstenaar in dat op 

het toneel te gebruiken zou zijn. Maar de speciale aandacht in Wendingen en de 

aanwezigheid van een danseres die al met maskers danste, zorgden ervoor dat 

een aantal kunstenaars zich nu ook met het maken van maskers voor het toneel 

bezig ging houden.320

 Een exemplaar van het maskernummer bevindt zich in de nalatenschap 

van Leistikow met voorin, in zijn mooie architectenhandschrift, een opdacht 

van Wijdeveld: ‘Aan Gertrud Leistikow, Ter herinnering aan een voordracht 

over maskers, waarbij zij zulke prachtige masker-dansen uitvoerde. November 

1920 Amsterdam.’ (afb. 98) Het zou goed kunnen dat deze voordracht de direkte 

aanleiding is geweest tot een samenwerking met de beeldhouwer Hildo Krop. De 

theatrale mogelijkheden van het masker zullen hem zeker aangesproken hebben. 

Hij maakte in de loop der tijd tenminste vier maskers voor Leistikow.

 Allereerst maakte hij in 1921 een masker van een oude vilten hoed en papier 

maché.321 In haar monografi e over Krop spreekt E.J. Lagerweij-Polak het 

vermoeden uit dat Gertrud dit masker draagt op een aantal foto’s van Hanna 

Elkan. Naar mijn mening kan dit echter om verschillende redenen niet het masker 

319 J.S.B.B. [J.S. Brandts 

Buys] , ‘Jaarbeurscabaret. 

De dansen’, Utrechts Dagblad. 
z.d. [±1918]. TIN, map 4b.

  (98)

Opdracht Wijdeveld in Maskernummer Wendingen. Erven Leistikow.

320 Jacobien de Boer, ‘Dansmaskers 

voor Florrie Rodrigo’, Jong Holland, 
november 1987, 16-20.

321 E.J. Lagerweij-Polak, Hildo Krop, 
52. Helaas wordt de bron van deze 

informatie niet vermeld.



166 zijn dat Krop in 1921 maakte. (afb. 99, 100, 101) Het masker op deze foto’s is duidelijk 

geïnspireerd door Afrikaanse maskers. Het heeft een enorme neus, een puntige 

kin en van opzij is te zien dat het in twee lagen verdeeld is: het bovenste gedeelte 

met de neus is over het onderste deel geschoven of geplakt. Een oude hoed is er 

niet in terug te vinden. Het lijkt alleen gemaakt van papier maché met wat raffi  a 

slierten aan de kanten. Die slierten komen terug in het kostuum, in het rokje van 

raffi  a en in de versiering aan de armen. De fotografe, Hanna Elkan, werkte in 1921 

nog niet in Nederland. Zij kwam pas later, in 1924, vanuit Berlijn naar Nederland 

en woonde tot 1926 op het adres van Gertruds atelier in de Albert Cuypstraat 

270 in Amsterdam, waar eerder de schilderes Ann Blaupot ten Cate woonde, een 

leerling van Leistikow. Eén van Elkans foto’s van Gertrud met dit masker werd in 

oktober 1925 gepubliceerd met als onderschrift: ‘Gertrud Leistikow in één harer 

nieuwste dansen.’322 Voor nieuwe dansen zal Gertrud waarschijnlijk niet een 

bekend masker gebruikt hebben. Ik zou dit ‘Afrikaanse’ masker dan ook later, 1925, 

willen dateren. Zij danste met dit masker op muziek van Prokofi eff . Op een foto die 

in 1931 en in 1934 in de krant stond, danst Leistikow met een wonderlijk masker 

waarover verder niets wordt vermeld. Bovenaan eindigt het masker in een cirkel, 

alsof ze een pet op heeft met de klep naar boven. Ook de mond lijkt op een open 

  (99/100)

Gertrud Leistikow met masker Hildo Krop, ca. 1925, foto Hanna Elkan. TIN.

322 De Sumatra Post, 16 oktober 1925.
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  (101)

Gertrud Leistikow met masker Hildo Krop, ca. 1925, foto Hanna Elkan. Erven Leistikow.



168 cirkel. Als er één masker in aanmerking komt om te worden geïdentifi ceerd als 

het allereerste masker uit 1921 dat Krop uit een oude hoed maakte, dan is het dit 

masker, maar behalve deze foto is er geen enkele documentatie.323 (afb. 102)

 Een ander masker, Fanatieke dans, werd door Lagerweij-Polak in 1922 

gedateerd. Dit masker van papier maché is veel klassieker en vertoont 

verwantschap met de maskers die Krop maakte voor Yeats’ theaterstuk The only 

jealousy of Emer, dat in 1922 in Amsterdam werd opgevoerd onder regie van 

Albert van Dalsum. Er bestaan helaas geen foto’s waarop Leistikow dit masker 

draagt en ook is niet te achterhalen wanneer ze ermee danste. (afb. 103) Fanatieke 

dans komt niet voor als de naam van een dans in haar programma’s. Het laatste 

masker is een overdreven zelfportret van Krop, gemaakt van gepolychromeerd 

papier maché. (afb. 104) Waarschijnlijk danste Gertrud in 1926 met dit masker op 

een maskermatinee in de Stadsschouwburg van Amsterdam.324 Die matinee werd 

speciaal georganiseerd om het gebruik van het masker op het toneel weer een 

  (102)

Foto van Leistikow met onbekend masker, 

knipsel Leistikow archief. TIN.

323 Knipsel uit onbekende krant, 25 juni 1934. TIN, 

map 13c. Dezelfde foto werd gebruikt in Het Volk, 
27 mei 1931, om een optreden van Leistikow aan te 

kondigen.

324 De enige mij bekende foto waarop een 

danseres (waarschijnlijk niet Leistikow zelf) dit 

masker draagt staat bij: Henrik Scholte, ‘Leistikow 

en haar groep’, Cinema en Theater, 29 januari 1944.

  (104)

Hildo Krop, masker Groteske, 1926. TIN.
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  (103)

Hildo Krop, masker 

Fanatieke dans,1922. TIN.



170 impuls te geven. Florrie Rodrigo danste daar met maskers van de beeldhouwer 

Jan Havermans; er waren Javaanse maskerdansen door Raden S. Hardjodiringgo 

en Gertrud danste een Groteske op muziek van Bartok met – naar alle 

waarschijnlijkheid – haar nieuwe masker van Krop. Ook Gertruds leerlinge Meina 

Stratingh danste met een masker van Krop, maar hoe dit masker eruitzag is niet 

bekend. Volgens de recensent van het Algemeen Handelsblad maakte Gertrud 

haar masker dienstbaar aan haar ‘zeer persoonlijke kunst’, terwijl bij haar leerling 

Meina Stratingh ‘haar verschijning aan het prachtige nieuwe masker van Hildo 

Krop een bovenmenschelijke kracht ontleent, welke geenszins uit haar eigen 

kunnen te verklaren is’.325 Het blijkt dus van wezenlijk belang door wie een masker 

gedragen werd. Na de pauze werd het maskerspel van Yeats, The only jealousy of 

Emer, opnieuw opgevoerd.

 Hoewel de reacties van publiek en recensenten over het algemeen erg positief 

waren, is het gebruik van het masker op het toneel toch een uitzondering 

gebleven. De inspanningen van Van Dalsum hebben in de jaren twintig even een 

interesse gewekt, maar die was al snel weer afgenomen. Gertrud had al vanaf het 

begin van haar carrière maskers gebruikt bij haar dansen. Zij bleef dat ook doen: 

haar Rote Groteske en Goldene Maske hebben heel lang op haar repertoire 

gestaan. Het is echter niet waarschijnlijk dat ze veelvuldig gebruik maakte van de 

kwetsbare maskers van Krop. Meestal zal ze haar eigengemaakte masker of het 

Chinese masker gebruikt hebben. De kunsthandelaar Carel van Lier stelde ook 

wel eens een masker uit zijn collectie beschikbaar voor een dansavond. In 1931 

werd Leistikow door de Haagsche Kunstkring gevraagd om ter gelegenheid van 

het 40-jarig bestaan, mee te werken aan een maskerspel, Lugh. Dit spel, naar 

een idee van P.A.H. Hofman en geschreven door Johan W. Schotman, werd nooit 

opgevoerd.326 Wèl werd het script gepubliceerd en in deze publicatie werd tevens 

de brief van Leistikow in facsimile gereproduceerd waarin ze de uitnodiging voor 

medewerking accepteerde. ‘Oneindig veel mogelijkheden biedt het maskerspel 

aan den dans, omdat het helemaal uitgaat van “de expressie”. Het masker eischt 

gestyleerde beweging, die ee[n]voudig en sterk van uitdrukking moet zijn.’327

 Gertrud inspireerde Krop niet alleen tot het maken van maskers. Een in 1919 

ontstane sculptuur Dans lijkt, door de bijzondere houding van lichaam en 

handen met Leistikow in verband te brengen.328 Haar Faundans was eveneens 

een bron van inspiratie. De fi guur van de Faun komt geregeld in Krops beelden 

voor vanaf 1917. Krop zelf heeft gezegd dat voor hem het gedicht Pan van Herman 

Gorter erg belangrijk is geweest. In dit gedicht komt de fi guur van de faun echter 

slechts enkele keren voor. Het lijkt mij dan ook dat Gertruds Faundans een grote 

aanvullende – want visuele – bron van inspiratie is geweest. Krop maakte in 

1922 een klein houten beeldje van Gertrud in haar Faundans en ook zijn er van 

325 d. G. , ‘Maskermatinée’, 

Algemeen Handelsblad, 
28 november 1926.

326 Eddy du Perron is er heel negatief 

over: ‘De titels zeggen gelukkig weer alles. 

Maar in één titel nog slechts heeft de heer 

Schotman met volmaakte luciditeit het 

karakter van zijn oeuvre - verleden en 

toekomstig - samengevat; toen hij boven 

een fi losofi es dansspel in de vloeiendste 

almanak-versjes dit unieke woord schreef: 

Lugh.’, Forum, 1932, 268.

327 Johan W. Schotman, Lugh, spel van 
het licht, 15.

328 E.J. Lagerweij-Polak, Hildo Krop, 124.



171zijn hand aardewerken beeldjes van een vrouwelijke faun. Heel bijzonder is het 

beeld van een vrouwelijke faun die, omringd door vogeltjes, aan de rand van een 

waterbekken zit.329 (afb. 105) Dit beeld roept direct de beschrijving van Gertruds 

optreden uit 1914 voor de fi lm van Maurits Binger in herinnering:

Als tweede nummer danste Gertrud Leistikow een zeer suggestieven Faunen-

dans op een scherzo van Schubert. Als voorspel fantaseerde zij hierbij een 

scène bij een bron en wederom trof ons daarbij de macht van haar plastisch 

uitdrukkingsvermogen. De bewegingen waren nu vlug en staccato, vol dolle 

uitgelatenheid.330

  (105)

Hildo Krop, Faun omringd 
door vogeltjes, ca. 1920. 

Een exemplaar van dit 

beeld was in bruikleen 

bij het Singermuseum in 

Laren, maar werd in 1990 

verkocht. Tegenwoordige 

verblijfplaats onbekend.

329 Ibidem, 124. 330 J.B. Schuil, ‘Een openluchtvoorstelling op 

Groenendaal’, Haarlem’s Dagblad, z.d. [1914].



172 Mathieu Schoenmaekers
Een andere samenwerking, waarschijnlijk op een avond in het Honk uitgedacht, 

was die tussen Gertrud en de fi losoof en ex-priester Dr. M.H.J. Schoenmaekers, 

dezelfde Schoenmaekers wiens ideeën over de beeldende wiskunde eerder een 

grote invloed hadden gehad op Piet Mondriaan. Het was de bedoeling dat Gertrud 

de gedachtenconstructie die Schoenmaekers formuleerde zou uitbeelden, als een 

‘synthese van philosophie en kunst’. In De Telegraaf werd het als volgt uitgelegd:

Enerzijds kreeg men te hooren een kosmische gedachtenstructuur, gebaseerd 

op astronomische wetten of waarschijnlijkheden, – waarin dr. Schoenmakers 

telkens een evolutie terugbracht tot een gebarenreeks, welke dan door Gertrud 

Leistikow werd uitgebeeld, – […] anderzijds meende men gekomen te zijn om 

Gertrud Leistikow, van wier kunst dr. Schoenmakers dan voor hen, die nog niet 

zoo goed begrepen waar ‘t om ging, welwillend een toelichtende analyse gaf. 

Men kon daarbij echter den indruk niet afweren dat honderd verschillende 

andere toelichtingen met evenveel recht gegeven hadden kunnen worden.331

De eerste keer vond dit gezamenlijke optreden plaats in het atelier De Geelvinck 

van de schilder Ernst Leyden, een zolder, niet ver van het Honk. Het atelier van 

Ernst Leyden moet erg groot geweest zijn met een enorme kachel in het midden. 

Het bleek echter te klein, want er kwamen wel 150 mensen opaf. Het werd vreselijk 

heet in het atelier en er vielen zelfs mensen fl auw. Gertrud danste eerst een aantal 

van haar eigen dansen ‘om contact met het publiek te krijgen’. Daarna kwam 

Schoenmaekers met een inleiding en vervolgens met de mathematische ‘fi guur-

constructies’ zoals ‘den volmaakten tijd en de volmaakte ruimte’, die Gertrud moest 

uitbeelden. Van deze fi guurconstructie is niet bekend hoe Gertrud hem danste. 

Bij een andere ‘gedachte-constructie’ (de termen werden door de recensent door 

elkaar gebruikt) werd wel beschreven hoe Gertrud hem uitbeeldde:

de verwondering, de pure verwondering, zonder verbazing, zonder 

verschrikking, overgaande in de aandacht. Deze gedachte beeldde Gertrud 

Leistikof zeer schoon uit. Als een bloem ontvouwde zich haar wezen, zij strekte 

haar armen, geknield op den grond zittend, naar boven, hief het hoofd op met 

wijd open oogen en geopende mond, om daarna op te staan en zich ten volle te 

geven aan de verwondering, om de verwondering zelve.332

De tweede (en laatste) keer dat Gertrud de gedachten van Schoenmaekers 

illustreerde werd weer een andere term gebruikt: wereldfi guren. Gertrud danste 

zeven wereldfi guren, eerst afzonderlijk, met de uitleg van Schoenmaekers tussen 

de verschillende fi guren, en daarna opeenvolgend als een

331 ‘Dans en Gedachte. Gertrud 

Leistikow – Dr. Schoenmakers’, De 
Telegraaf, 16 december 1920.

332 Het Nieuws van den Dag, 28 november 1920. TIN, map 4c.



173toonschaal van verwondering, na verlangen, begeerte, heerschappij, 

vertrouwen, hervormdrift, naar de bewondering. […] Helaas, er ontbrak iets, 

wat streng verboden is bij de vrije danskunst en dat iets werd zeer gemist. 

De groote afwezige was: De Muziek.

En wie haar het meeste miste: het dacht ons Gertrud Leistikof. Men plant niet 

straff eloos een plant uit de aarde over op het zand. “Grau, teurer Freund, ist 

alle Theorie, und grün des Lebens goldner Baum.” Dans en theorie: hoe slecht 

bleken zij elkaar gisteren te verstaan!333

Heel serieus werden deze experimenten waarschijnlijk niet genomen door de 

toeschouwers. In de recensie lijkt het dat men voor de dansen van Leistikow 

kwam en de theorieën van Schoenmaekers op de koop toe nam. Toch 

onderstrepen dergelijke experimenten het nieuwe van de moderne dans en 

de pogingen van andere disciplines om de dans te incorporeren, in dit geval in 

de fi losofi e. Voor Leistikow blijken deze experimenten een bron van inspiratie 

geweest te zijn. Zij danste ook later nog wel eens een bewegingsstudie, genaamd 

Verwondering. In een lezing die ze meer dan tien jaar later gaf, noemde ze 

Verwondering als een voorbeeld voor een expressiemotief. ‘Verwondering die 

je ook rond kan zien, alles rond in verwondering.’334 Zo zal ze, met de open ogen 

en de open mond, in het atelier van Ernst Leyden de verwondering ‘rond’ opgevat 

hebben. De nieuwe danskunst opende nieuwe mogelijkheden voor de andere 

kunsten en Leistikow was natuurlijk ook eerder al bij dergelijke samenwerkingen 

betrokken geweest: in Ascona toen onder leiding van Laban Brandenburgs 

tragische dansspel Der Sieg des Opfers ingestudeerd werd en later in Dresden 

met de voordrachtskunstenares Friederike Stritt toen de dans gecombineerd 

werd met taal, met poëzie. Aan haar leerlingen gaf ze wel de opdracht om op 

grond van een gedicht of een ‘eigen gevonden zin’ een solo- of groepsdans 

te maken. Zo ontstond de dans met woord, schrijft ze, ‘voordat dergelijke 

experimenten met woord en dans openbaar getoont werden’.335

 

Johan Theunisz
Dat Gertruds dansen tot dichten konden inspireren is al eerder gebleken. In 

Nederland schreef de dichter Johan Theunisz een aantal gedichten naar dansen 

van vier verschillende danseressen, waaronder Leistikow.336 Het volgende 

gedicht is naar haar dans Écossaise op muziek van Beethoven.337

Kijk, we slippen nu!

Wijk ! W’omglippen U.

Lichtloos en zacht glijdt fl uweelene nacht....

Licht als een vogeldons,

voeren de winden ons;

ongekend dansen w’in donkere pracht....

333 Het Nieuws van den Dag, 15? 

december 1920. TIN, map 4c. Het 

aangehaalde citaat is van Goethe.

334 Handgeschreven lezing, 

ongedateerd, maar na 1933. TIN, map 9.

335 Ibidem.

336 Eerst gepubliceerd in Het Getij, 6 

(1921) en later in Het klare dagen (1923). 
In 1925 nogmaals: Op een punt van 
muziek. Vier dansstudies.

337 Ik geef de versie die in Het 
Getij verscheen. De versie in Op 
een punt van muziek wijkt hier op 

een groot aantal plaatsen van af.



174 Duiz’lend doorzweven de

suiz’lende dreven we;

ongehoord lacht onze schater in ‘t rond

Enkel ons juichgeluid,

trillert de boschrand uit;

ongezien sluipen de saters in ‘t rond.

Nacht-zwart omsuizelt ons,

woud-wind omduizelt ons.

Lachen de geesten minachtend en lang.

Gij en bemerkt ons niet,

weet van ons leven niet,

strompelt door ‘t leven uw wagg’lende gang.

In 1925 werden Theunisz’ dansgedichten gebundeld en elke danseres werd 

daarbij kort ingeleid. Theunisz roemde Leistikow als tragédienne: ‘geen gebied 

van menschelijke ontroering is haar vreemd […] Was Gertrud Leistikow inplaats 

van danseres, tooneelspeelster geworden, ze zou één der grootste actrices zijn 

geweest, een Sara Bernard. Ze had echter niet meegekregen een stem, waarin ze 

alle wisselingen van haar zieleleven kon uitzeggen, maar een lichaam, dat op alle 

uitingen van haar innigste wezen resoneerde; ze werd danseres.’338 Leistikow 

kreeg het boekje met de opdracht: ‘Voor Gertrud Leistikow in eerbiedige 

bewondering.’ Paul van Ostaijen was niet positief over deze dansgedichten: 

‘Een verblijf van een jaar onder analfabeten zou hem zeer ten goede kunnen 

zijn.’ en ook Martinus Nijhoff  verzuchtte: ‘Had Theunisz dan geen ouderen 

vriend, met wat smaak, aan wien hij zijn proeven had kunnen laten lezen?’339 

Het is opmerkelijk dat – voor zover mij bekend – geen van Leistikows dichtende 

recensenten een gedicht aan haar wijdde.

Lessen
Waarschijnlijk werden op het Honk ook de contacten gelegd met dames die 

danslessen wilden volgen, want naast haar optredens bleef Gertrud lesgeven. 

Tine Baanders schreef haar Rotterdamse vriendin Heleen Dijkgraaf:

’k Heb je geloof ’k nog niet gezegd hè, dat ’k een cursus van Gertrud 

Leistikow volg? O Heleen ’t is meer dan goddelijk! We zijn ± met z’n 14en en 

’t is iederen Zaterdag middag een lust van half 5 tot 6! Heel goed toch die 

lichaamsbewegingen, die al je spieren een beurt geven! Na afl oop voel je je 

zoo heerlijk doortinteld!340

338 Johan Theunisz, Op een punt 
van muziek. 7-16

339 Paul van Ostaijen, Verzameld Werk, 
208; M. Nijhoff, N.R.C., 18 oktober 1924.

340 Brief Tine Baanders aan Heleen 

Dijkgraaf-Henny, 7 maart 1921. 

Archief A.Baanders, Den Haag.



175Ook Dien van Hoorn zat op les evenals Else Berg en Teun Timmner, de dochters 

van architect Piet Kramer en de dochters van Jan Sluijters. Vrouwen uit de 

kunstenaarskringen waren zeer geïnteresseerd in Gertruds danslessen.341 

Het is niet bekend waar deze lessen plaatsvonden, maar vanaf oktober 1921 

was Gertrud verbonden aan het nieuw opgerichte Muzieklyceum waarvan de 

lessen gegeven werden in een daartoe geschikt gemaakt herenhuis aan de De 

Lairessestraat in Amsterdam. Er zijn geen leerlingenlijsten uit deze tijd bewaard 

gebleven. Gertrud had het aanbod om op het lyceum les te geven geaccepteerd 

onder de voorwaarde dat ze volledig vrij kon zijn zodat ze ook nog tournees kon 

maken.342 Ze trad nog steeds geregeld in Duitsland op. Ze verbaasde zich er zelf 

over dat ze, toen ze eenmaal in Nederland succes had, ook veel meer in Duitsland 

werd gewaardeerd. ‘Het is voor mij iets ongelofelijks dat iets, waarvoor ik zo 

veel vocht, en dan toen ik mijn gevecht opgaf en niet meer geïnteresseerd was, 

opeens, zonder dat ik een vinger verroer, gebeurt.’343 Er waren in 1921 plannen 

voor een tournee door Nederlandsch-Indië, maar die werden uitgesteld.

Ik heb grote plannen […] Ik wil naar Nederlandsch Indië, ik ben al geboekt, 

een aantal avonden zijn gegarandeerd, andere zijn gereserveerd. Het zal een 

tournee van minstens een jaar zijn. Maar er is veel geld nodig voor de reis en 

dat wordt nooit van tevoren betaald. Piet gaat mee, hij laat zijn kwekerij zolang 

verzorgen. Ik heb echter eerst ongeveer 5000 gulden contant nodig.344

Leistikow organiseerde waarschijnlijk later, in plaats van haar reis naar Indië, 

een tournee door Duitsland die de laatste drie maanden van 1921 in beslag nam. 

Helaas waren haar optredens daar lang niet overal even succesvol. Ze schrijft 

Hans Brandenburg dat ze niet het ‘succes heeft dat U zou willen en dat U mij 

geeft en dat ik in Holland volledig heb’.345 De kritieken in Berlijn vonden dat 

haar vertrek naar Holland niet goed was geweest voor haar dansen: ‘Het is alsof 

de lange jaren in Holland haar zwaar hebben gemaakt – zoals men zich in het 

algemeen de Hollander voorstelt –, vermoeid en eentoniger in expressie.’346 

‘En geen enkele vrolijkheid’ was het commentaar van BZ (Berliner Zeitung) 

am Mittag.347 Gertrud voerde twee dansen uit zonder muziek: De Blindheid 

en Het Zien en ze eindigde één van die dansen met een luid gesproken ‘Oh’. Dit 

werd niet geapprecieerd door de critici. ‘Het woord hoort niet bij de dans’, werd 

er geschreven.348 Een Nederlandse recensent die verslag deed vanuit Berlijn 

schrijft dat het publiek lachte bij Gertruds kreet en ook hij merkte een zekere 

vermoeidheid en monotonie in haar dansen op: ‘haar dansen [bestaat] uit een 

gamma van twee bewegingen, nl. een wiegelen van de heupen en een laten 

golven van de armen en handen.’349 In Nederland was die uitroep aan het eind 

anders ontvangen. Het werd gezien als een nieuw element in de danskunst en 

341 Het groepje van Tine Baanders, 

uitgebreid tot 16 leerlingen, heeft in 

1924 een herinneringsoorkonde voor 

Leistikow ondertekend. TIN, map 6a.

342 Brief 21 juli 1921, Monacensia.

343 Brief 15 maart 1921, Monacensia.

344 Brief 14 februari 1921, 

Monacensia.

345 Brief 25 oktober 1921, 

Monacensia. 

346 Deutsche Tagesblatt, Berlin,

17 oktober 1921.

347 E.M. , ‘Tanzabende’, BZ am 
Mittag, Berlin,1 november 1921.

348 Tägl. Rundschau Berlin, 
26 oktober 1921.

349 ‘Danskunst in Berlijn’, Het 
Vaderland, 18 oktober 1921.



176 een belofte voor de toekomst. Gertrud herhaalde het gebruik van haar stem in 

haar dans echter niet. Misschien dat zij het op dit moment probeerde als een 

voorbereiding op Hans Brandenburgs drama Sieg des Opfers waaraan hij weer 

werkte. Gertrud was er nieuwsgierig naar: ‘Hoe zal het worden? U heeft zo veel 

plannen en ik ben blij dat er weer zoveel beweging is.’350 In München voerde ze 

deze twee controversiële dansen niet uit, maar wel twee andere dansen zonder 

muziek: Verwondering en Verlangen. Ze noemde het Ausdrucksstudien en het 

lijkt waarschijnlijk dat het experiment met Matthieu Schoenmaekers aan de wieg 

heeft gestaan van deze studies. Voor haar optreden in München had Gertrud veel 

nieuwe dansen gemaakt en het zal daarom een teleurstelling zijn geweest dat 

ook daar – net als in Berlijn – haar voorstellingen niet erg enthousiast ontvangen 

werden.

 Gelukkig had ze in Ulm, Freiburg en Hamburg wel succes. In Hamburg dronk 

ze koffi  e met de schrijver Hans W. Fischer, een vriend van Brandenburg en 

medebewonderaar van Laura Österreich. Fischer maakte plannen voor een 

festival waarbij hij Mary Wigman wilde engageren om de zon te dansen en 

Gertrud met haar Goldene Maske de maan. Dit zullen al de plannen voor de 

voorstelling Der Himmlische Kreisel zijn geweest die het jaar daarop in Hamburg 

plaatsvond bij een kunstenaarsfeest.351 Leistikow deed hier echter uiteindelijk 

niet aan mee, evenmin als Mary Wigman. Fischer vormde in Hamburg de spil van 

een wekelijks bijeenkomende groep kunstenaars en schreef net als Brandenburg, 

over de moderne dans. Hij was de auteur van drie Tanzspiele die als bijlage aan 

zijn in 1919 verschenen Weiberbuch waren toegevoegd. In dit boek besprak 

Fischer in het hoofdstuk Die Tänzerin een aantal danseressen, maar daar was 

Leistikow nog niet bij. Zij kwam pas in zijn in 1924 verschenen Tanzbuch aan 

de orde. Fischer beschreef daarin uitgebreid de bewegingen van bepaalde 

dansen van Gertrud zoals geciteerd in de inleiding. Waarschijnlijk waren zijn 

beschrijvingen gebaseerd op dit optreden in Hamburg.

Vriendenhulp
Oud en Nieuw werd gevierd in Berlijn bij Gertruds moeder. De banden met 

Duitsland waren nog sterk en zowel Gertrud als Piet probeerden vrienden die in 

een economisch veel slechtere positie zaten, te helpen.352 Piet nam werk van Dora 

mee om te proberen dat in Nederland te verkopen bij de kunsthandel van Jack 

Vecht of bij Carel van Lier. Ook Wijnand Frans, een contact van Gertrud en de 

latere oprichter van het Oost-Nederlandsch Tooneel, verkocht Dora’s werk aan 

vrienden en bekenden.353 Brandenburg was daar blij mee, hoewel alles tegen 

ramsjprijzen verhandeld werd. Het gaf hun buitenlandse deviezen, harde 

Nederlandse guldens, die toen in Duitsland een grote koopkracht hadden.354 

350 Brief 15 maart 1921. 

Monacensia.

351 Zie hierover: Athina Chadzis, Die 
expressionistischen Maskentänzer 
Lavinia Schulz und Walter Holdt, 79.

352 Van Hans Brandenburg 

verschenen in 1923 en 1924 twee 

artikelen in de NRC : ‘Tooneel te 

München. (particuliere correspon-

dentie).’ Deze artikelen werden 

vertaald door F. Adama van 

Scheltema, die destijds in de buurt 

van München woonde. Brandenburg 

en Adama van Scheltema deelden 

het honorarium. Uit: Im Feuer unserer 
Liebe, Monacensia, manuscript, 172.

353 Er is in elk geval al vanaf 

november 1922 contact tussen 

Leistikow en Wijnand Frans. (brief 19 

november 1922. Monacensia) Frans 

was van plan een groot paarden-

schilderij van Dora op te hangen in 

zijn in 1931 opgerichte Instituut voor 

Theaterkunst, Maliestraat 10 in Den 

Haag. (brief 2 maart 1931. Monacensia) 

Brandenburg schreef in antwoord 

daarop (brief 6 maart 1931. Erven 

Leistikow) dat Frans hun nodig de 

schilderijen, die hij al bijna 10 jaar in 

commissie had, terug moest sturen.

354 Hans Brandenburg, Im 
Feuer unserer Liebe, Monacensia, 

manuscript, 172.



177Gertrud moest eveneens informeren of er in Nederland een baan voor de musicus 

Adolf Horn-Nori te vinden zou zijn. Horn-Nori had haar vroeger begeleid en was 

nu met Teta, de zuster van Hans Brandenburg getrouwd. Ze wilde hem introdu-

ceren bij het Muzieklyceum, maar waarschuwde wel dat het in Nederland niet 

bepaald gemakkelijk was om als musicus je brood te verdienen: het salaris aan het 

Muzieklyceum vond ze ronduit belachelijk. Om hem te helpen engageerde ze 

hem als haar begeleider bij een korte tournee door Nederland. In januari-februari 

1922 logeerde hij daarom bij Piet en Gertrud in Aalsmeer. Te oordelen naar de 

brief die hierover naar Hans en Dora ging, was zijn verblijf geen succes.

 

Piet en ik doen alles zelf en wat dàt betekent op het platteland, waar je ver 

moet gaan voor boodschappen, zonder waterleiding, ijzige kou, daarbij mijn 

beroep, mijn voorstellingen. […] Voor ons is het het paradijs, de kas, de dieren, 

het huis, ondanks alle moeilijkheden doen we het met plezier, met de grootste 

vreugde, het is voor ons gemakkelijk en iedereen die hier een paar dagen was 

heeft het hier heerlijk gevonden, […] hielp mee en benijdde ons.355

Horn-Nori echter bleef maar zitten en zei niets.

Hij is niet gelukkig, is zelfs niet één keer in de kassen gegaan waar de rozen al 

hun kleine groene blaadjes naar buiten steken terwijl het buiten vriest. Voor 

mij is dat een wonder, voor hem is het om het even, alles is hem onverschillig. 

We brachten hem naar Amsterdam en gingen met hem door de mooiste 

oude buurten. Je moet hem er met de neus op drukken en dan nog is hij 

niet enthousiast. Ik geloof dat hier in Aalsmeer alles voor hem vreselijk is, 

afschuwelijk en ongemakkelijk. Hij uit zich niet, als hij zijn ergernis maar 

uitsprak, dan zou mij dat een verlossing zijn, maar dat doet hij niet.356

Ondanks deze ervaringen verhuisde Horn-Nori later toch naar Nederland, naar 

Harlingen, om muzieklessen te geven. Bij Gertrud lijkt hij echter volledig uit 

het veld geslagen door de primitieve omstandigheden waarin Piet en Gertrud 

woonden. Piets huisje aan het Oosteinde 223 staat er in 2011 nog vrijwel hetzelfde 

bij als in 1922.357 (afb. 82) Het is zelfs voor Aalsmeerse begrippen klein en laag. 

Aan alle kanten is het door water omgeven. Je kunt je voorstellen dat het er 

midden in de winter niet erg comfortabel is geweest. Gertruds ergernis over 

Horn-Nori kwam ook tot uiting op het toneel. Haar optreden liet de recensent van 

Het Vaderland koud en hij vroeg zich af hoe dat kwam, maar onbewust gaf hij zelf 

het antwoord: ‘Aan den vleugel accompagneerde Horn-Nori uit Münschen [sic]. 

Was hij telkens te laat of liep Gertrud Leistikow op de begeleiding vooruit?’358

355 Brief 16 januari 1922. Monacensia.

356 Ibidem.

357 Destijds was het adres 

Oosteinde 223. Nu is het Oosteinder-

weg 276. (Met dank aan E. Mantel en 

T. J. van Houten, Aalsmeer.)

358 ‘Gertrud Leistikow’, Het 
Vaderland, 26 januari 1922.



178 In 1922 gaf Gertrud minder voorstellingen. Het zou kunnen zijn dat ze te druk 

was met les geven. Het briefverkeer met München liep ook terug; er zijn in elk 

geval veel minder brieven bewaard uit deze tijd dan uit vorige jaren. Van de 

periode tussen januari en november is geen enkele brief bewaard gebleven, maar 

dan, in november 1922, in reactie op een fotootje van Hans en Dora’s dochtertje 

Charlotte, komt Gertrud met een nieuwtje.

Ik geloof dat wij ook een klein meisje krijgen. Ik zou er in elk geval heel blij 

mee zijn en Piet ook. Vaak geloof ik helemaal niet dat het er werkelijk zo met 

me voorstaat, want ik voel me zo goed en toch is het, naar mijn berekening, 

al de vijfde maand. Ik ben over het algemeen sterker geworden maar niet op 

die ene plaats, waar het kind moet liggen. Nu heb ik op de 31-ste oktober ook 

nog een dansavond in de Stadsschouwburg gegeven en ik voelde me daar 

zo goed bij en heb zo goed gedanst en zulke stralende kritieken gekregen. 

Dit was voor mij erg belangrijk nadat Edith von Schrenck zoveel succes had. 

Keuls van het Handelsblad, die altijd het allerbeste over mij schrijft, schreef 

dat mijn dans hem toch zoveel liever was, warmer en zo, dan die van E[dith]v. 

Schrenck. Ook de Telegraaf schreef heel, heel goed. Ik had eigenlijk helemaal 

niet de bedoeling nog op te treden omdat ik dacht dat het niet goed was, 

maar de vraag kwam vrij plotseling. De Nationale Opera staakte en 8 dagen 

vantevoren vroeg men mij of ik die avond wilde hebben. […] Slechts aan de 

kostuums die me te krap waren merkte ik dat er iets niet als anders was. […] In 

de komende dagen wil ik naar de dokter gaan. Ik hoop wel tot het eind lessen 

te kunnen geven, want hier, met Piets bedrijf, gaat het heel heel slecht. […] Piet 

gaf onlangs een lezing voor een grote kring bekenden over kunst in relatie tot 

fi losofi e. Hij schrijft veel. En daarbij doet hij hier zoveel dingen in huis dat je 

versteld zult staan.359

Piet was zelf te lui geweest om te schrijven, meldde ze. Toen Gertrud een paar 

dagen later naar de dokter was geweest kwam het verslag van dat bezoek in 

dezelfde brief. ‘Ik kan en moet hier voor jullie nog een zeer, zeer treurig bericht 

aan toe voegen. Ik ben er helemaal ongelukkig door, mijn hele denken en doen 

voor dit moment en voor de toekomst moet ik in één keer veranderen.’360 Gertrud 

was op 21 november voor de eerste keer bij de dokter geweest en wilde zich direct 

ook bij het ziekenhuis melden voor de bevalling. Na het onderzoek zei de arts 

echter dat ze helemaal niet zwanger was. Wat er op dat moment in haar omging, 

schrijft ze, was niet te zeggen. Ze had vijf maanden met het idee geleefd dat ze 

zwanger was en had, net als Piet, al haar handelen daarop gericht. De arts zei 

dat nervositeit, opwinding er de schuld van konden zijn dat haar ongesteldheid 

uitbleef en dat ze een geïrriteerde blinde darm had. Voor beide werd ze 

behandeld, maar het was een heel bittere teleurstelling. ‘Ik geef de hoop echter 

niet op en nu ik zo teleurgesteld werd, wens ik het meer dan ooit.’361 Gertrud was 

359 Brief 19 november 1922. Monacensia. 360 Ibidem. 361 Ibidem.



17937 jaar en toen, nog meer dan nu, was dat een late leeftijd om een eerste kind te 

krijgen. Het is nu ook niet meer voor te stellen dat ze pas na vijf maanden naar de 

dokter ging.

 Tussen deze brief en de volgende brief die bewaard is in het archief 

van Brandenburg, liggen bijna zes jaar. Daarom is wat we weten van deze 

tussenliggende periode veel minder persoonlijk en open. In haar brieven aan 

Hans en Dora hield Gertrud zich niet in en gaf ze veel van haar persoonlijke 

gedachten bloot. Tot 1928 komt de informatie over haar uit recensies, artikelen 

(ook van haar eigen hand), memoires en uit enige brieven die ze aan de journalist 

Henrik Scholte schreef in antwoord op zijn vragen. In 1923 gaf Leistikow 

regelmatig een voorstelling, met- en zonder leerlingen. Haar lessen gingen 

door, want er was een inkomen nodig, omdat Piets zaken slecht gingen. Net als 

vroeger in Dresden trad Gertrud op voor liefdadige doelen. In januari danste ze in 

verschillende steden ten bate van hongerende Russische wezen in samenwerking 

met de internationaal befaamde violist Edward Sörmus. In maart en december 

waren er optredens voor het Nederlandsch Kunstverbond om ‘in deze moeilijke 

tijden’ de schilders, beeldhouwers en grafi sche ontwerpers te steunen.

 Hoezeer was Gertrud bij deze liefdadige doelen betrokken? Bij haar optredens 

in Dresden, voor de Heimatdank en later de U-boot Spende was het uit haar 

brieven duidelijk dat ze met tegenzin afstand deed van het door haar verdiende 

geld, hoewel het zeker is dat het initiatief voor die laatste voorstelling van 

haar zelf was uitgegaan. Door voor een goed doel te dansen trok ze een groter 

publiek waardoor haar naamsbekendheid natuurlijk toenam.362 In 1921 danste 

ze twee keer in Carré op Kunstochtenden die georganiseerd werden door het 

Revolutionaire Roode Kruis.363 De eerste keer was het voor het Hongaarse 

proletariaat en de tweede keer voor Russische hongerenden. Deze optredens 

schijnen veel (arbeiders)publiek te hebben getrokken; volgens de besprekingen 

zat Carré, belangeloos afgestaan door de toenmalige directeur Herman 

Heijermans, beide keren helemaal vol.364 Dat betekent dat wel 2000 mensen 

haar daar zagen dansen. Een publiek dat anders niet zo snel naar dit soort 

voorstellingen zou gaan. De zojuist genoemde tournee met de violist Sörmus 

ging door het hele land. Dit waren zeker elf voorstellingen, die gegeven werden 

van Leeuwarden tot Enschedé en waarschijnlijk zelfs tot Middelburg. Na afl oop 

van zo’n voorstelling vond een collecte voor het goede doel plaats. 

Bij het optreden in Leeuwarden werd vermeld dat de medewerking belangeloos 

geschiedde, maar gezien haar eerdere opmerkingen zal Leistikow toch in elk 

geval een onkostenvergoeding bedongen hebben.365 Zowel de twee ochtenden 

in Carré als de tournee met Sörmus, georganiseerd door het Algemeen Comité 

tot steun van de hongerenden in Rusland, zouden kunnen doen vermoeden dat 

Gertrud linkse sympathieën had. Daarvoor zijn echter verder geen aanwijzingen. 

Pragmatische motieven, zoals het verkrijgen van naamsbekendheid en 

het kunnen optreden zonder daarmee fi nanciële risico’s te lopen, kunnen 

362 Leistikow werd bij haar 

optreden in Carré als Geertruida 

Leistikow aangekondigd.

363 Het Revolutionaire Roode Kruis 

was de voorganger van de I.R.H., de 

Internationale Roode Hulp.

364 De Tribune,1 februari 1921 en 

4 oktober 1921.

365 ‘Russische kunst’, Leeuwarder 
Courant, 20 januari 1923.



180 voor Leistikow ook een belangrijke drijfveer geweest zijn om aan dit soort 

liefdadigheidsvoorstellingen mee te werken.

 Een interessant optreden vond plaats in mei 1923 voor De Kring. De avond 

werd in de Stadsschouwburg gehouden om de eerste verjaardag van De Kring 

te vieren. Een gedicht van Martinus (Pom) Nijhoff , Pierrot aan den Lantaarn, 

werd voorgedragen door mevrouw Sanders-Herzberg (Pierrot) en Bernard van 

Schaik (Harlekijn) terwijl Gertrud het verhaal danste samen met een leerling. 

(afb. 106) Een ad hoc orkest speelde de begeleiding die was gecomponeerd door 

Paul F. Sanders. Het orkest had de wonderlijke samenstelling van onder andere 

een piano, een mandoline, een xylophoon, een cornet, een harmonica en een 

viool. Gertrud hoorde op 15 april over de plannen van deze opvoering. ‘Ik hoorde 

gisteren over het plan voor een Tanzspiel [door] Pom Nijhoff  voor de 8-ste mei 

[…] Het is een experiment en de tijd is heel kort. Ik ken het boek ook nog niet. Als 

het me aanspreekt wil ik het graag proberen.’366 Henrik Scholte recenseerde de 

voorstelling voor het blad Propria Cures:

De schoonste gave van deze avond was verder een dans-declamatorium, 

waarvoor Martin Nijhoff ’s “Pierrot aan den Lantaarn” Paul Sanders tot 

begeleiding met een vreemd orkest […] had geïnspireerd en waarbij Leistikow 

de zin van dit diep en wonderlijk gedicht verdanste. Het is nu de groote 

verdienste van Sanders geweest, dat hij de drieledigheid van dit declamatorium 

zoo synthetisch heeft weten te behandelen, dat het oog voortdurend 

geboeid bleef door Leistikow’s milde en smartelijke uitbeelding van den 

stervenden Pierrot, terwijl de muziek, als drempel onder beiden door, een 

vaste, vereenigende basis legde. […] Ook hier toonde zich weer het veelzijdig 

vermogen van Gertrud Leistikow, die door haar rijpe, voorname uitbeelding 

bewees, dat zij deze verzen tot in hun diepste beduidenis begrepen had en weer 

kon geven, zonder daarbij aan de verlokking van een makkelijke pantomime 

gehoor te geven. Het was voor haar een experiment, maar het werd een nieuw 

en zuiver fragment uit de lange serie van dans-poëemen, die zij ons reeds 

geboden heeft.367

Het dans-declamatorium maakte deel uit van een zeer gevarieerd programma 

met declamatie, schimmenspel en in de pauze ‘iets nieuws in de Geschiedenis 

der Schilderkunst’: een ‘snelteekenend Pastel-Quartet’ bestaande uit Harmen 

Meurs, Ernst Leyden, Mommie Schwarz en Valentijn van Uytvanck. Gertrud voerde 

tevens solodansen uit. Het experiment met Nijhoff s gedicht zal haar aangesproken 

hebben aangezien het dans, muziek en declamatie verenigde: Tanz-Ton-Wort, 

een combinatie die haar vertrouwd was uit Ascona en Dresden. Nog steeds had 

ze plannen om Brandenburgs Sieg des Opfers uit te voeren. Ze wilde het met 

leerlingen instuderen. Het enige bezwaar dat ze zag was de uitspraak van het Duits 

door haar Nederlandse leerlingen: je zou horen dat Duits niet hun moedertaal was.

366 Brief 16 april 1923 aan Henrik 

Scholte. Letterkundig Museum. 

Archief H. Scholte, 9643.

367 H.S. [Henrik Scholte], 

‘Kunstenaarsavond “De Kring” ‘, Propria 
Cures, 12 mei 1923, 340-341.
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Onbekend, Pierrot en Harlequin, 1923, gouache, 17 x 10 . TIN.



182 De tournee door Nederlands-Indië
Eind 1923 werd het al aangekondigd: in het komende jaar zou eindelijk de lang 

voorgenomen tournee door Nederlands-Indië plaats vinden. De Vereniging van 

Nederlandsch-Indische Kunstkringen had voor Gertrud een hele serie optredens 

geregeld op Java en Sumatra. Piet ging mee. Veel Nederlandse en buitenlandse 

artiesten waren haar al voorgegaan: musici, acteurs, schrijvers en dansers. Zowel 

Angèle Sydow als Anna Pavlova dansten in Indië. De Kunstkringen daar deden 

hun best hun leden een gevarieerd programma van hoog niveau te presenteren. 

Plaats van optreden was meestal de sociëteit, ook al pakte dat niet altijd goed uit. 

De leden van de Kunstkring bleven soms gewoon biljarten, met de bijbehorende 

geluiden.368 Ook waren er vanwege het klimaat vaak moeilijkheden om de piano 

goed gestemd te krijgen. De schrijfster Top Naeff  gaf in 1914 een serie lezingen en 

haar biograaf schrijft daarover:

Met het acclimatiseren had ze geen moeite, maar van het intensieve reizen, 

vaak onder primitieve omstandigheden, begon zij genoeg te krijgen. Het 

heen en weer trekken met twaalf stuks bagage, trein in auto uit, van hotel naar 

hotel, vond zij vreselijk en ook de lezingen zelf waren geen ultiem genot. Ze 

begonnen pas laat, na half tien, en eindigden doorgaans na middernacht. Top 

vond het heerlijk om na een lezing in een open auto, met haar ontvangen 

boeket bloemen op schoot, naar het hotel te rijden: “Ik was daar niet van te 

verzadigen.” Maar als zij de volgende dag alweer om vijf uur ‘s morgens in een 

trein moest zitten, op weg naar de volgende stad, was die nachtelijke autorit 

alweer lang vergeten. […] “Wie daar het nobel métier van tooneelspelen 

of voordragen wil uitoefenen moet van te voren wel weten, dat het daar 

koeliewerk is.”369

Een dergelijke ervaring zal ook Gertrud hebben gehad. Voor haar was een overvol 

programma samengesteld. Jaren later vertelde ze nog aan haar leerlingen hoe 

druk ze het had gehad met reizen en optreden. Een eerste plan van het door haar 

af te werken programma en de te verwachten verdiensten bevindt zich in haar 

archief. De verdiensten lijken aanzienlijk. Voor een optreden in Weltevreden en 

Buitenzorg staat 400 gulden, voor kleinere plaatsen 150 tot 200. Het maximum 

jaarsalaris voor musici in een symphonieorkest in Amsterdam in 1922 was 3500 

gulden.370 Een tournee door Indië was dus een lucratieve aangelegenheid. 

Voordat ze vertrok gaf Gertrud in Nederland nog een afscheidstournee en de dag 

voor haar vertrek danste ze voor een uitverkochte zaal in het Concertgebouw 

op een speciaal voor haar getimmerd podium. Ze kreeg een staande ovatie. Tine 

Baanders maakte ter herinnering aan haar vertrek een mooie gekalligrafeerde 

tekst waaronder de namen van ‘haar dankbare leerlingen’.371 Vrienden zwaaiden 

368 Jan Poortenaar en 

Geertruida Poortenaar-van 

Vladeracken. Een kunstreis in 
de tropen, 128.

369 Gé Vaartjes, Rebel & dame. 
Biografi e van Top Naeff, 193

370 P.B. Lelieveldt, Voor en 
achter het voetlicht, 134.

371 Deze leerlingen waren: Rudi Mees, Emmy 

Ringeling, Anny Schröder, Jo Greiner, Ann 

Blaupot ten Cate, Joop Boogers, Beb van der 

Horst, M[arietje] Bleekrode, Anny Cohen, Carry 

van den Broek d’Obrenan, Teun Timmner, Tine 

Baanders, Elsa Berg, Lien [Luske?], Meina 

Stratingh, Rie van Dijk.



183Piet en Gertrud uit en brachten hen op 19 februari naar de S.S. Freiburg van de 

D.A.D.G. (Deutsch-Australische Dampfschiff sgesellschaft). Daarbij waren Dien 

en Theo van Hoorn aanwezig evenals Else Berg en Mommie Schwarz. In een 

toeristenblaadje adverteerde deze Duitse maatschappij met haar overtochten. 

Er was een dokter aan boord met een volledig uitgeruste apotheek. De Europese 

maaltijden waren gevarieerd en werden klaargemaakt door een Europese kok 

met Europese helpers. ‘Geen Javaan, Maleier of Chinees is aan boord’, meldde de 

advertentie. Interessante informatie voor passagiers die juist naar die gebieden 

afreizen.372 Leistikows pianobegeleider tijdens deze tournee was Henk Endt. Endt 

zou later in zijn carrière de violist Yehudi Menuhin enige tijd begeleiden. Menuhin 

vond hem een aardige man, maar was minder overtuigd van zijn pianistische 

kwaliteiten. Endt behoorde, net als Gertruds vrienden Dien en Theo van Hoorn, 

tot de eerste Soefi es in Nederland. Hij schijnt Menuhin een boek met uitspraken 

van Lao-tse gegeven te hebben dat deze steeds met zich bleef dragen.373 Of 

Gertrud zo tevreden was over Endt valt ook te betwijfelen. Piet had in een brief 

aan Bendien waarschijnlijk over hem geklaagd, want Henk Endt zal de Henkie zijn 

waarover Johan Bendien schrijft in een brief naar Indië aan Gertrud en Piet. Endt 

begeleidde haar ook tijdens de afscheidstournee die aan het bezoek aan Indië 

voorafging.

Wat ellendig dat Henkie nog steeds zijn eigen onbenulligheid belangrijker 

vindt dan Gertrud en jou en Gertruds kunst. Op reis merkte ik ook zoo vaak op, 

dat hij Gertrud wel erg mooi vond en muzikaal, maar nooit kon hij zoo in haar 

opgaan dat hij een oogenblik zichzelf vergat. Ik zal hem een briefj e schrijven. 

Willlen jullie hem dat dan geven?374

Op 29 maart 1924 kwamen Piet, Gertrud en ‘Henkie’ in de haven van Priok 

aan en op 1 en 2 april vonden de eerste voorstellingen plaats in Weltevreden, 

een voorstad van Batavia, het huidige Jakarta. De recensies waren niet direct 

positief. Het publiek en de recensent waren niet vertrouwd met deze manier 

van dansen. Er waren hoge verwachtingen gewekt, maar de eerste voorstelling 

viel de recensent tegen. ‘Wat stelde Mevr. Leistikow, met betrekking tot costuum 

en gebaren, in godsnaam voor in deze uitbeelding?’, vroeg hij zich vertwijfeld 

af. Hij vond dat de danseres ‘door onaesthetische gebaren, die waarschijnlijk 

als futuristische symboliek bedoeld waren, een bijna belachelijk eff ect teweeg 

bracht.’375 Maar geïnspireerd door Gertruds dansen verschenen er na dat eerste 

optreden toch twee gedichten in het weekblad De Taak waarvan er hieronder één 

volgt.376

372 Dit toeristenblaadje bevindt 

zich in het archief Leistikow. TIN.

373 Yehudi Menuhin, Unfi nished 
journey, 151.

374 Brief Johan Bendien 20 mei 

1924. TIN, map 6a.

375  J. , ‘Gertrud Leistikow’, 
Nieuws van den dag voor 
Nederlandsch-Indië, 2 april 1924.

376 De Taak, Algemeen Indisch 
Weekblad, 10 april 1924. Het andere 

gedicht is veel langer, in drie delen, en 

van de hand van Johan Poot (in het blad 

zelf staat Johan Toot).



184      Rote Groteske

      gedanst door Gertrud Leistikow

Wat wil die kobold, die uit een der bomen

Van ‘t bos, waar hij verblijf hield, schijnt ontvoerd,

En heimelik een goede kans beloert

Om na zijn dans weer naar het woud te ontkomen?

Hoe ben ik door die vriend van hekse’ en gnomen

En zijn groteske dans toch zo ontroerd....

Is ‘t doordat hij d’herinnering met zich voert

Aan het verloren land der kinderdromen?

Ik voel me als door een dwaze waan bedrogen:

Te lang vermeed ik immers ‘t gouden strand,

Waar ‘t schip gereed ligt naar het sprookjesland.

Nu wrijf ik de begoochling uit mijn ogen,

Tegen die lokstem houdt mijn wil niet stand:

Gij roept, ik volg U, vreemde rode kwant.

      Martha Muuses.

 1/ 2 april 1924

 

Gertrud had een afspraak gemaakt met De Telegraaf om over haar ervaringen in 

Indië te schrijven, met name over de dansen die ze daar zou zien. Waarschijnlijk 

leverde ze haar werk in het Duits aan en werd alles door de krant vertaald. Eind 

1924 werd namelijk bij een interview het volgende over haar beheersing van het 

Nederlands gezegd: ‘Gertrud Leistikow spreekt zeer goed Hollandsch, doch met 

een wat vreemden tongval. Liever converseert zij in het Duitsch.’377 Ze schreef 

drie artikelen. Omdat ze verwachtte dat dans een belangrijk onderdeel van het 

dagelijkse leven in Indië zou vormen, had ze gedacht dat ze ook veel dans zou 

zien, schrijft ze, maar de realiteit bleek anders. Ze had echt naar de Javaanse dans 

moeten zoeken. Haar eigen programma was vol en ze moest veel reizen. In de 

eerste twee maanden gaf ze dertig voorstellingen! (afb. 107, 108) Daar kwam nog bij 

dat het de vastenperiode was die eerste maand dat ze op Java was en dat dansen 

dan niet was toegestaan. Daardoor had ze de eerste tijd helemaal geen dans 

gezien. Wel was haar de manier waarop de mensen bewogen opgevallen. Hoe ze 

lasten op hun hoofd droegen en hoe ze daarbij zelfs hun armen nog vrij konden 

bewegen. Ze was ook onder de indruk van de manier waarop de Javanen hurkten 

en zo eindeloos konden blijven zitten. Een westerling zou het geen minuut 

volhouden, dacht ze.

377 ‘Gertrud Leistikow. Een interview met de 

danseres’, Haarlem’s Dagblad, ongedateerd 

knipsel [eind 1924]. TIN, map 13c.
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Hergebruikt affi che met foto’s van Hugo Erfurth uit 1912. Erven Leistikow.
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Affi che tournee Nederlands-Indië 1924. Erven Leistikow.



187In Solo (Surakarta) logeerden ze bij dr. Radjiman, de lijfarts van de vorst en later 

een van de eerste politieke leiders van het onafhankelijke Indonesië. Daar sprak 

Gertrud met J.S. Brandts Buys. Hij had, zoals vermeld, een zeer positieve recensie 

geschreven van haar optreden in Utrecht. Brandts Buys bestudeerde de Javaanse 

muziek en publiceerde daarover de gezaghebbende studie De toonkunst bij de 

Madoerezen. Hij was getrouwd met de beeldhouwster Anne van Zijp, die in 1948 

naar een foto, een reliëf en een beeldje van Gertrud maakte.378 (afb. 109) 

Bij Gertruds eerste kennismaking met de wajang wong, een theatervoorstelling 

met gamelanmuziek, zang en dans, legde Dr. Radjiman uit wat op het toneel 

gebeurde: de held overwint met de hulp van zijn geliefde alle vijanden doordat 

zijn liefste de voetsporen der vijanden, helden en reuzen likt. ‘Het likken van den 

grond, van de voetsporen, trof mij buitengewoon sterk, vooral het knielen van 

de vrouw en de prachtige beweging waarmede zij het hoofd langs den grond 

bewoog.’ Gertrud merkte ook het verschil op in het uitdrukken van emoties 

bij Javanen en Europeanen: ‘De Javanen voelen anders dan wij, het is dus 

begrijpelijk, dat zij zich ook anders uiten en dit maakt op zichzelf reeds den indruk 

van een styleering.’ Gertrud bezocht deze voorstelling na afl oop van haar eigen 

  (109)

Anne van Zijp, Gertrud Leistikow, [1948?], verblijfplaats onbekend.

378 Beide werken staan afgebeeld op een 

ansichtkaart met het jaartal 1948, het jaar 

van Gertruds overlijden.



188 optreden dat van 9 tot 11 geduurd had. Ze was geschrokken van de afschuwelijke 

decors ‘die uit afzichtelijken Europeeschen rommel bestonden’.379 Ze verliet 

de voorstelling om twee uur ‘s nachts en toen was hij nog niet eens afgelopen: 

de volgende ochtend om zes uur zou haar trein alweer naar de volgende stad 

vertrekken. Bij haar eigen optreden waren de vorst van Solo, de Soesoehoenan 

Prangwedono Pangeran Adipati en zijn vrouw Ratoe Timoer aanwezig geweest. 

De vorst beloofde Gertrud dat hij haar, bij terugkeer, de dansen aan zijn hof 

zou laten zien. Over deze dansen ging het tweede artikel dat Gertrud voor De 

Telegraaf schreef. Toen ze na een lange hete dag in de trein in Solo aankwam 

werd ze ‘s avonds in het paleis verwacht om een voorstelling van Serimpi-dans te 

zien. Ze mocht het aanbod niet afslaan. Ook dr. Radjiman en de heer en mevrouw 

Brandts Buys waren weer van de partij. Gertrud beschrijft het binnenkomen van 

de vorst en zijn vrouw.

Hij is een zeer groote, imposante verschijning, prachtig in zijn Indische dracht. 

Zij, de Ratoe (prinses) Timoer, de dochter van den vorigen Sultan van Djokja, 

is iets onbeschrijfelijk schoons, een waarachtige sprookjesprinses. Klein, teer 

en als breekbaar, met een fi jne lichte gelaatskleur en daarbij groote, zwarte, 

prachtig geteekende oogen, zwart, glad naar achteren gekamd haar, dat in 

een wrong gevlochten is, welke met fi jn goud en brillanten versierd is. Aan de 

ooren wiegelt een geweldig groote oorversiering, zoo groot als een gulden 

en bezet met den eenen brillant naast den anderen, wat eigenaardig staat aan 

het smalle gezicht. Het is bijna niet te gelooven, maar toch zijn alle knoopen 

van haar kabaai, van voren en aan de armen, al de spangen en ringen en 

opschik, die de danseressen dragen echt en alles is eigendom van de Ratoe; de 

danseressen dragen het slechts tijdens het dansen.380

Het goud, de briljanten, de rijkdom van de kostuums en de elegantie van de 

bewegingen maakten een grote indruk op Gertrud. De realisatie dat alle juwelen 

echt waren, dat alles deel uitmaakte van een lange traditie van dansen en het 

grote verschil met haar eigen manier van dansen, dat alles interesseerde haar 

zeer. Ze zag een dans die de vier hartstochten uitbeeldde:

Ik was […] zoo verrast toen ik dat hoorde, dat ik helaas vergat te vragen, wat zij 

de hartstochten noemen, want ook dat zal natuurlijk geheel anders zijn dan 

bij ons. Maar dat deze zevenjarige kinderen de hartstochten dansen moeten 

is in wezen wel zeer strijdig met onze begrippen, volgens welke de dans uiting 

van werkelijk innerlijk gevoel zijn moet en niet alleen ingestudeerde uiterlijke 

vorm, ontstaan uit een intellectueele idee.

Ze gaf commentaar op het gebrek aan spontaneïteit. In twee strijddansen 

bespeurde ze het meeste gevoel en deze deden haar daarom het meest natuurlijk 

379 Gertrud Leistikow, ‘Dans en tooneel in 

Indië’, De Telegraaf, 19 juli 1924.

380 Gertrud Leistikow, ‘De dans aan het hof 

van Solo’, De Telegraaf, 30 augustus 1924.



189aan. Haar observaties geven een indruk van wat zij zelf het meeste in de dans 

zocht en aan haar leerlingen probeerde door te geven. Gertrud kon begrijpen 

dat Europeanen de dansen vaak vervelend vinden omdat dezelfde gebaren 

voortdurend herhaald worden. Slechts aan een ingewijde vallen de minieme 

variaties in de bewegingen op waardoor de dansen interessant worden.

 In alle drie brieven aan De Telegraaf toonde Gertrud zich een nauwkeurige 

waarnemer. Ze liet zich goed informeren door bijvoorbeeld Dr. Radjiman en 

Brandts Buys. Ze beschreef de bewegingen van de dansen nauwgezet. Ze vertelde 

over de paleizen waarin de dansen werden vertoond en ze informeerde haar 

lezers over culturele zaken zoals de manier waarop vrouwen aan het hof werden 

opgevoed. Meer dan eens bracht ze de Europese invloed op de cultuur van Java 

ter sprake. Zo vond ze het jammer dat de sultan van Djokja zijn offi  ciersuniform 

droeg in plaats van de traditionele dracht. Ze verfoeide de Venetiaanse kandelaars 

in het paleis van Djokja en het lelijke Europese meubilair in Solo. Ze bekritiseerde 

een dame in

Javaansche dracht die daarbij in plaats van de sierlijke pantoff eltjes, licht-

blauwe grove kousen droeg, die niet eens glad zaten en die staken in zwarte 

lakschoentjes met hooge hakken, die haar wel zooveel te nauw waren, dat 

zij zich geheel voorovergebogen en moeilijk voortbewoog. Men kreeg er 

hartzeer van! Die verschrikkelijke Europeesche invloeden! En men ziet direct 

daarna hoe schoon hun gang op bloote voeten is. De aanwezige Europeesche 

dames waren, –voor het grootste deel –, ook niet fraai om aan te zien, dik, 

zwaar en plomp en smakeloos gekleed.381

De Europese dames zullen niet blij geweest zijn met Gertruds commentaar 

op hun uiterlijk. Toen Gertrud alweer lang en breed terug was in Nederland 

verscheen er een klein stukje in het Bataviaasch Nieuwsblad dat enigszins uit 

het ongerijmde eindigt met de zin: ‘U weet nu ongeveer hoe Gertrud Leistikow 

over Indië denkt; een andere kwestie is hoe men in Indië over Gertrud Leistikow 

denkt!’382 Misschien was dat een verlate reactie namens deze dames. Toch heeft 

Gertrud waarschijnlijk gelijk wanneer ze stelt dat ‘de beschaafde Javanen in strijd 

zijn met zichzelf. Zij willen het oude met alle macht behouden, zij kunnen het 

alleen door sterke inspanning, omdat het anders totaal verdwijnt, en toch zien zij 

dat [zij] zich, tot heil van hun volk, niet mogen afzijdig houden van dezen tijd.’383

 In Djokja was ze te gast bij de architect P.H.W. Sitsen en ontmoette ze de 

schilder Walter Spies. De Sitsens hadden een huis in de bergen en volgens Spies 

waren het ‘de enige aardige Europeanen hier – en de enigen, die mijn schilderijen 

een beetje begrijpen’.384 Spies was ruim een half jaar eerder op koninklijke wijze 

gevraagd om het orkest van de sultan te leiden. Dit orkest bestond uit 30 à 40 

Javanen, strijkers en blazers, die wel probeerden om westerse dansmuziek te 

spelen maar wie dit nog niet zo goed lukte. De sultan had Spies piano horen 

381 Gertrud Leistikow, ‘De 

Indische Danskunst. De dans in 

Djokja’, De Telegraaf, 18 oktober 

1924.

382 ‘Terug uit Indië – niet naar Indië’, 

Bataviaasch Nieuwsblad, 20 februari 1925.

383 Gertrud Leistikow, ‘De dans aan het hof 

van Solo’, De Telegraaf, 30 augustus 1924.

384 Brief Walter Spies 

30 april 1924. Universiteit Leiden, 

Bijzondere collecties. Spies 8.



190 spelen en had de volgende dag een hele delegatie van prinsen gestuurd met een 

dozijn bedienden, gouden parasols en gouden dienbladen, om Spies dit verzoek 

over te brengen.385 Voor Spies was het alsof een sprookje werkelijkheid was 

geworden. In eerdere brieven aan zijn familie blijkt al hoezeer hij van de Javaanse 

cultuur onder de indruk was. In dienst van de sultan kon hij zich helemaal in deze 

cultuur onderdompelen. Over zijn ontmoeting met Leistikow schrijft hij:

Overigens ontmoette ik gisteren in de Kraton Gertrud Leistikow opnieuw. 

Zij is nog een keer naar Djokja gekomen om weer Serimpi-dansen te zien! Ik 

sprak haar daarna – ze zei – dit zou de mooiste belevenis van haar hele leven 

blijven – want nergens ter wereld, om maar te zwijgen van in de dans – was er 

zoveel vergeestelijking, zulke zachtheid, sierlijkheid, volmaaktheid en zo veel 

expressie. Ook is er nergens ter wereld zo veel rust – door mensen getoond – 

het is echt zoals een vogel zingt of een bloem groeit of zoals een schaduw valt 

– het geruisloze onaantastbare lichaamsloze van een schaduw zit er in!386

Tot 18 september bleven Gertrud en Piet in Indië: eerst twee maanden Java, 

toen een maand Sumatra en tenslotte weer anderhalve maand Java. In totaal 

trad Gertrud ongeveer 60 avonden op. Met al het reizen moet het wel een uiterst 

vermoeiende tournee geweest zijn. Bij haar terugkeer zei Gertrud dan ook in een 

interview: ‘Indië is een prachtig land, maar ontzettend warm. Afmattend. Dikwijls 

dacht ik, als ik vermoeid was: dit doe ik toch nooit weer.’387

 In een brief die ze onderweg van Johan Bendien kreeg, is er sprake van een 

tournee door Amerika, volgend op deze reis. Al vóór de Eerste Wereldoorlog had 

Gertrud naar Amerika willen gaan, maar de oorlog gooide destijds roet in het 

eten.388 Waarom het deze keer niet doorging, is niet duidelijk. Je kunt je afvragen 

wat het eff ect van zo’n reis naar Amerika geweest zou zijn voor Gertruds carrière. 

Voor haar collega Mary Wigman was haar tournee door Amerika heel belangrijk 

en het is waarschijnlijk een van de redenen dat zij veel bekender geworden is dan 

Leistikow. Het Vaderland wist nog te melden dat Gertrud ook een serie optredens 

in China had gepland, maar dat dit uitgesteld was en dat deze reis nu zou 

aanvangen in Europa en langs Duitsland, Rusland, China, Java en Australië zou 

gaan. Het is onduidelijk waar de krant deze informatie vandaan had. In elk geval is 

er ook van deze plannen nooit meer iets vernomen.389

Bij hun terugkomst in IJmuiden werden Gertrud en Piet welkomgeheten door 

hun vrienden. De Telegraaf toonde een foto van dit welkom: ‘Woensdagavond 

is Gertrud Leistikow, onze gevierde danseres, na een verblijf in Indië van 5 ½ 

maand, in ons land teruggekomen. We kiekten haar bij het verlaten van de boot in 

385 Brief Water Spies, 

18 december 1923. Universiteit 

Leiden, Bijzondere collecties. 

Spies 8.

386 Brief Walter Spies, 24 augus-

tus 1924, Universiteit Leiden, 

Bijzondere collecties. Spies 8.

387 L.A. ,’Gertrud Leistikow. Een 

interview met de danseres’, Haarlem’s 
Dagblad, ongedateerd knipsel [eind 
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388 M. Bekkers-Zürcher, ‘De wereld 
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Leistikow’, De Gooi- en Eemlander, 
6 april 1940.
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191IJmuiden, waar ze door vele vrienden werd verwelkomd.’390 (afb. 110) Herkenbaar 

op de sterk geretoucheerde foto zijn onder andere Ernst Leyden, Else Berg en 

Tine Baanders. Het onderschrift maakt duidelijk dat Nederland, in elk geval De 

Telegraaf, Gertrud nu beschouwde als een Nederlandse danseres. Eind oktober 

was ze terug en in november trad ze al weer op. De journalist Henrik Scholte 

schreef een recensie van die dansavond. Hij bespeurde een verandering in haar 

optreden die hij weet aan de invloed van haar reis naar Indië. Gertrud reageerde 

heftig op deze veronderstelling.

Ik geloof stellig dat de reis mij niet heeft beïnvloed wat betreft mijn dansen. 

Ik vind het verschrikkelijk dat iedereen dat ongeveer verwacht. Ze willen allen 

Indische dansen van mij zien in plaats van dat ze blij zijn dat ik me niet laat 

beïnvloeden. Men zal zeer teleurgesteld zijn over mijn volgende dansavond, 

ook al dans ik 3 dansen met de Indische instrumenten, misschien is dat 

verkeerd, maar ik vind ze mooi, waarom zal ik er dan geen gebruik van maken! 

Maar ik dans geen Indische dansen, dat zou ik verwerpelijk vinden. Ik zag die 

dansen in Indië en vind ze wonderschoon voor dát volk, niet voor ons. Wat me 

wel inspireerde was hun alledaagse leven, de grootsheid en de rust en ik hoop 

dat ik dat in de 3 dansen kan overbrengen.391

  (110)
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192 Die laatste zin is een echo van wat Walter Spies schreef aan zijn moeder over 

Gertruds reactie op de Serimpi-dansen. In die brief, meteen na zijn ontmoeting 

met Gertrud geschreven, reageerde Spies tevens op een bericht dat hij had 

gekregen over zijn zus Daisy, die ook danseres was.392 Blijkbaar had Daisy in 

een optreden getracht een Javaanse dans uit te voeren. Haar broer schreef haar 

dat hij er zeer treurig over was dat zijn zus dit had gedaan. In zijn ogen was het 

ondoordacht om de ‘Javaanse dans te willen na-apen – (dat zal haar natuurlijk 

nooit lukken)’.393 Het lijkt waarschijnlijk dat Gertrud na het zien van de Serimpi-

dansen uitgebreid met Spies heeft gesproken over deze dansen in vergelijking 

met haar eigen en die van andere moderne danseressen. Spies had niet zo’n hoge 

dunk van de moderne Westerse danskunst. Zijn mening over Gertruds dansen 

is onbekend, maar hij probeerde Daisy van een danscarrière af te houden. Van 

dansen krijg je dikke benen, schrijft hij. Latere brieven, gericht aan Daisy Spies, 

geb. Pawlova, stonden echter vol met raadgevingen voor Daisy’s dansen. Hij had 

bijvoorbeeld Sent M’Ahesa gezien, maar vond dat geen dansen ‘slechts kostuum 

vertoning en zweetstank.[…] en zonder ziel.’ Het enige mooie is haar neus, was 

zijn opinie. ‘Waarom zou men tenslotte niet ook lelijke dansen dansen? Probeer 

het eens.’394

 De Indische instrumenten die Gertruds nieuwe dans Indische indrukken 

begeleidden werden in verschillende recensies genoemd. Scholte vermeldt een 

gamelan haar geschonken door prins Djojodipoero uit Djokja. Deze gamelan 

bestond waarschijnlijk slechts uit een gender (een Javaanse drum) en een gong. 

Een tweede Indische component van deze dans was Gertruds kostuum, gemaakt 

van Javaanse stof. Een foto van een houding uit één van deze dansen toont 

Gertrud gehurkt en herinnert daarom aan haar opmerking over het hurken van de 

Javanen. Duidelijk is dat Gertrud zelf één van die Europeanen was die niet op de 

Javaanse manier kon hurken. Ze moest haar voeten in een lastige positie houden 

om in evenwicht te blijven. (afb. 111)

 In Indië speelde Leistikow met de gedachte haar dansen nummers te geven 

zodat het publiek onbevangener naar haar dansen zou kunnen kijken. Het was 

haar opgevallen dat een bepaalde dans meer succes had gehad toen ze de naam 

had veranderd en dit vond ze een te goedkoop eff ect. Dat ze eind 1924 over de 

namen van haar dansen nadacht, blijkt uit een brief aan Scholte waarin ze dit ter 

sprake brengt. Ze noemt de dansen Nocturne Chopin en Dans Bela Bartok als de 

dansen die ze het liefste uitvoert en waar ze geen andere naam voor had kunnen 

verzinnen. Omdat dit door haar omgeving niet begrepen werd, had ze uiteindelijk 

de namen Devotie en Gebed gekozen, hoewel ze dat zelf ‘eigenlijk verschrikkelijk’ 

vond.395 Het gehannes met de namen zal haar ertoe gebracht hebben om haar 

dansen te nummeren. Zij voerde dit plan pas in 1925 uit, maar stapte er ook weer 

snel van af. In het begeleidende programma legde ze wel haar bedoeling uit: 

‘De dansen hebben geen naam gekregen, opdat men niet reeds van tevoren 

een bepaalde idee van den dans verkrijgt, en aldus aan ieder wordt overgelaten 

392 Zij danste later de rol van 

de ballerina in het Triadisch 
Ballet van Oscar Schlemmer 

(1926)
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Gertrud Leistikow in Indische 
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Erven Leistikow.



195zich een eigen gedachte van den dans te vormen.’396 Het geven van nummers 

doet denken aan wat sommige beeldend kunstenaars in deze periode doen. 

Zij geven hun werken geen titels meer, maar nummeren de composities. Theo 

van Doesburg is hiervan een voorbeeld. Hij nummerde zijn composities vanaf 

1916, maar gaf vaak wel aan wat de aanleiding tot de compositie was geweest. Of 

Leistikow door haar kunstenaarsvrienden op dit idee gebracht werd is niet meer 

te achterhalen, maar het sluit helemaal aan bij haar opvatting dat de dans voor 

zichzelf moet spreken en dat muziek, kostuum en dus ook de naam, bijzaken zijn.

Een nieuw huis
Het jaar 1925 begon Gertrud met een drie maanden durende tournee door 

Nederland. Ze trad met een aantal nieuwe dansen op van Den Helder tot Hengelo. 

Daarnaast gaf ze haar lessen in Amsterdam en hoorde ze dat ze per 1 september 

in Rotterdam aangesteld zou worden als docent aan het Conservatorium. Ze 

moet zeker zijn geweest van een stabiel inkomen, want ze gaf de architect Wouter 

Hamdorff  de opdracht een huis voor haar te ontwerpen. Het huis zou gebouwd 

worden op ‘t Muyeveld in Loosdrecht, een zeer waterrijk gebied ontstaan door 

het turfsteken. Naar deze uithoek had in 1923 Gertruds toenmalige begeleider 

Nol Prager zijn aanstaande Riet ‘ontvoerd’. In een interview beschreef hij de plek 

zoals die in 1923 was en hoe je er kwam via ‘een weg en dan zie je eerst aan de ene 

kant water en dan aan de andere kant water, dan kom je op een landtong en daar 

staan kleine huisjes van palingvissers. […] Je hoorde alleen maar eenden en je zag 

alleen maar water.’397 Prager en Riet waren er slechts kort gebleven. De ratten aten 

er hun tafelkleed op. Misschien had Gertrud via Prager van deze plek gehoord, 

maar het kan ook via Ernst Leyden geweest zijn, die er omstreeks dezelfde tijd 

was gaan wonen. Hoewel het Muyeveld een prachtige plek was voor kunstenaars, 

waren het ‘de uitzonderingen, die zich hier te midden van die wijde luchten 

en plassen, slechts in buurschap van enkele primitief levende palingvisschers, 

een blijvend tehuis wenschen te stichten’.398 Gertrud en Piet waren ook van die 

uitzonderingen, want in 1925 zal die situatie nog steeds onveranderd geweest 

zijn: water overal en verder slechts het ruisen van het riet en het geluid van de 

vogels. Net als in Aalsmeer werd het te bouwen huis door water omringd.

 Leyden had door de architecten A. Eibink en J.A. Snellebrand een huis laten 

ontwerpen dat enigszins aan een Dajakse woning deed denken, op hoge palen en 

met een oplopende nok: ‘De Hooge Wilgen’. De hierboven geciteerde A.E. van den 

Tol noemt het een ‘merkwaardige woonstede, excentriek, modern, maar tegelijk 

van Hollandschen huize’. Wouter Hamdorff  kreeg in 1926 de opdracht om een 

uitbreiding van dit huis te ontwerpen. Voor Gertrud en Piet tekende Hamdorff  een 

huis van hout (dubbel schotwerk) met een opvallende gemetselde schoorsteen 

en een rieten dak. Het lijkt op de tekeningen geen groot huis, maar het was veel 

groter dan Piets huisje in Aalsmeer. Er waren twee slaapkamers boven en een 

grote woonkamer beneden met overdekte buitenruimtes. Het kreeg de naam 

396 Programma 16 maart 1925, 

Rotterdam. TIN, map 2a. 
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196 ‘De Zudde’, wat zoiets betekent als moerassig stuk land. Waarschijnlijk fungeerde 

Piet als aannemer, want onderop een kleimodel van het huis is geschreven: 

‘gebouwd in 1925 door P. Jongman (afb. 112).’399 Blijkbaar vond Leyden dat er met 

de bouw van Gertruds huis iets was mis gegaan. Toen hij Hamdorff  een jaar later 

de aanbouw liet maken verzocht hij hem om persoonlijk bij het leggen van de nok 

aanwezig te zijn:

daar het er erg opaankomt of hij wat meer of minder schuin verloopt of te veel 

of te weinig opgewipt is en ik zou willen vermeiden wat Piet Jongman nu heeft 

dat de geheele vorm door een kleine ongevoeligheid in de noklijn zijn charme 

verliest.400

De fotografe Hanna Elkan heeft een aantal mooie foto’s van Gertruds huis gemaakt. 

(afb. 113, 114) Het huis had een lange aanlegsteiger: Piet kon op eendenjacht en de 

visclub, bestaande uit de vrienden Mommie Schwarz, Johan Bendien en Broos 

Baanders, kon komen vissen. Piet hield niet zo van vissen. Gertrud had deze visclub 

in gedachten toen ze, veel later, over haar reis uit Indië vertelde.

  (113 /114)

Huis ‘De Zudde’, Loosdrecht, 1926, foto Hanna Elkan. Erven Leistikow.

In de Roode Zee werd jacht gemaakt op haaien en twee reusachtige 

exemplaren werden aan den haak geslagen. Toen deze zeemonsters 

spartelend boven water kwamen en met een lasso om den staart op dek 

werden gehaald, moest mevrouw Leistikow met eenige meewaardigheid 

denken aan de kinderlijke trots van zekere Amsterdamsche vrienden, die 

met zooveel opgetogenheid kunnen vertellen als zij in het vischwater van 

Vinkeveen eens een snoekje van eenige kilo’s hebben verschalkt. Er is altijd 

baas boven baas.401

399 Het zou kunnen dat Piet de man 

met de alpino is op afbeelding 113.

400 Brief Ernst Leyden, 

2 april 1926. Nai, archief 

Hamdorff, Rotterdam.

401 ‘Gertrud Leistikow vertelt. Haar werk 

in Indië. Een terugreis met hindernissen. 

Plannen voor de toekomst’, Algemeen 
Handelsblad, 10 oktober 1939, avondeditie.
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Voor Gertrud werd het wel lastiger om met het openbaar vervoer bij haar 

leerlingen te komen. Vanuit hun huis in Aalsmeer kon zij gemakkelijk tussen de 

kassen door naar het dichtbij gelegen station Oosteinde lopen. Misschien bracht 

Piet haar nu met de auto of op de motor naar Amsterdam of naar Hilversum 

waar het dichtstbijzijnde station was. Theo van Hoorn herinnerde zich in 

1948 nog hoe feilloos Piet de auto kon besturen.402 Gertrud had bij mijn weten 

  (115)

Leistikow met Igor, 1926, foto Hanna Elkan. Erven Leistikow.
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198 zelf geen rijbewijs, maar fi etste wel. Voor haar vrienden zal het iets moeilijker 

zijn geworden om op bezoek te komen, maar zij lieten zich daardoor niet 

weerhouden. De reislust onder deze vrienden was groot en een aantal van hen 

bezat een auto of een motor. Tine Baanders bijvoorbeeld reed in een Amilcar met 

haar vriendinnen zonder problemen naar Noorwegen, Frankrijk en Italië.

 

Igor Bogdan
De laatste maanden van 1925 waren er opvallend weinig optredens van Gertrud. 

Eind november lieten de leerlingen van het Rotterdams Conservatorium in een 

uitvoering zien wat ze geleerd hadden, maar Gertrud zelf danste daar niet. Er was 

een goede reden voor: Gertrud was zwanger en nu echt. In februari 1926 

– Gertrud was al 40 – werd Igor Bogdan Jongman geboren. De naam benadrukte 

Gertruds ‘Poolse’ afkomst. Bogdan betekent ‘gave van God’. Gertrud straalt van 

geluk op een foto met haar kleine jongen, genomen door Hanna Elkan. (afb. 115) 

Na de teleurstelling van november 1922, had ze nu eindelijk toch een kindje. 

Op Igors geboortekaartje is het huis in Loosdrecht goed te herkennen. Piet staat 

  (116)

Geboortekaartje Igor Bogdan Jongman, 1926. Erven Leistikow.
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buiten op klompen en Gertrud buigt zich over een sleevormig wiegje binnen 

terwijl een ooievaar een kindje in de karakteristieke schoorsteen laat vallen.403 

(afb. 116) De mooie wieg is te herkennen op een tweede foto van Gertrud en Igor. 

(afb. 117) Jan Sluijters portretteerde baby Igor toen hij vijf maanden oud was. (afb. 

118) Vanwege deze familieomstandigheden waren er nauwelijks optredens in 

1926, maar op een afternoontea bij de buurman, Ernst Leyden, danste Gertrud een 

prélude van Chopin en een fantasie van Bela Bartok. De dichter Rensburg droeg 

daar voor uit eigen werk en er werd gemusiceerd. Op dit feest waren nog meer 

bekenden aanwezig waaronder de acteur Albert van Dalsum.404 Misschien is toen 

het idee opgekomen om nog weer eens een voorstelling te maken waarin het 

masker de hoofdrol speelt. In elk geval vond er in november van hetzelfde jaar in 

de Stadsschouwburg van Amsterdam de reeds besproken maskermatinee plaats, 

waaraan zowel Van Dalsum als Gertrud hun medewerking verleenden.

 Omdat ze vanwege de geboorte van Igor lang niet op het toneel te zien was 

geweest, maakte Gertrud begin 1927 een uitgebreide tournee door Nederland en 

ter voorbereiding daarvan gaf ze een interview waarin Igor prominent aanwezig is.

  (117)

Leistikow met Igor, 1926, foto Hanna Elkan. 

Erven Leistikow.
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200 Bij het betreden van het ruime atelier van Gertrud Leistikow, waarvan een 

deel voor tijdelijke woonruimte is afgeschut, worden we begroet met 

vreugdekreten, die de éénjarige zoon des huizes, terwijl hij in zijn bedje 

ronddanst, uitstoot. In het tot huiskamer ingericht achtervertrek neemt de box, 

waarboven een kleurige lampion is opgehangen, een belangrijke plaats in.405

Het atelier waarin dit interview werd afgenomen bevond zich in de Albert 

Cuypstraat 270 in Amsterdam. Piet had dit atelier gehuurd vanaf 1923. Ernaast, 

op nummer 272, was het atelier van Else Berg, waar eerder Piet Mondriaan had 

gewerkt. Waarschijnlijk gaf Gertrud ook wel eens les in de Albert Cuypstraat en ze 

kon er natuurlijk blijven slapen als het te laat geworden was om terug te keren naar 

Aalsmeer of naar Loosdrecht. In het interview komt Gertrud naar voren als een 

trotse moeder: ‘De kinderstem wordt dringender. Gertrud Leistikow staat op. Hij is 

zoo lief, zegt ze met een zekere trots en ingenomenheid. En, terwijl ze ons uitlaat, 

begeeft ze zich op weg naar haar jongen.’ Else Berg was, zoals gezegd, al vanaf de 

eerste tijd dat Gertrud in Nederland kwam een goede vriendin. Zij schilderde een 

kindje in een box en dat is waarschijnlijk haar buurjongetje Igor of Igy, zoals hij 

thuis genoemd werd. (afb. 119) Een ander interview uit dezelfde periode beschrijft 

Igor als een grappig klein jongetje.

Ja, eigenlijk als ik aan Gertrud Leistikov denk, zie ik haar voor mij in een landje 

met bloeiende appel-boomen, zooals op dien Zondagmorgen toen ik haar 

eens opzocht in Loosdrecht. Ze draagt een rose japon en heeft haar kleine 

jongen, die wil loopen en alles pakken wat hij ziet, aan de hand.406 

Hoe gelukkig Gertrud ook was met Igor, het combineren van het moederschap met 

al haar andere activiteiten viel haar zwaar. Igor had er steeds grote moeite mee als 

Gertrud weg moest. Veel later, in 1946, herinnerde Gertrud zich deze tijd. ‘Ja, mijn 

jongen, die vroeger geen moment zonder me kon. Voor mij, die altijd weg moest, 

was elk afscheid een moeilijke strijd en als ik er was, was ik alles voor hem.’407 Igor 

was erg bezitterig. De architect Onno Greiner, zoon van de architect Dick Greiner, 

herinnert zich dat Igor, destijds drie jaar oud, hem in Loosdrecht van de steiger 

in het water duwde, omdat hij te dicht bij Gertrud stond.408 Igor moet een fl ink 

standje hebben gekregen en later heeft hij het weer goedgemaakt. In de memoires 

van Theo van Hoorn is de volgende gebeurtenis beschreven:

Op een mistige avond toen Paul [van Hoorn, destijds drie jaar, JdB] van een 

plank was afgegleden in het verraderlijke diepe water van de plassen, heeft 

Igor, toen nog pas zes jaar oud, zich als een kat plat op zijn buik geworpen, met 

vaste hand het nog eenmaal bovenkomende hoofdje bij de haren gegrepen en 

daarna in de kraag van zijn trainingspak, en het gezicht net zolang boven water 

gehouden tot wij op zijn angstkreten eindelijk toesnelden.409

405 ‘Gertrud Leistikow. Een bezoek 

op haar atelier’, Het Vaderland, 23 

februari 1927, avondeditie.

406 Cornelia Vos, ‘Gertrud Leistikov’, 

Het Gulden Meisjesboek, 221.

407 Brief 7 oktober 1946. Monacensia.

408 Telefonisch interview met Onno 

Greiner, 28 juni 2009.

409 Theo van Hoorn, Herinneringen 
aan Inayat Khan en het Westers 
Soefi sme, 235.
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Else Berg, Kindje in box (Igor), 1926, olieverf op doek, 46,4 x 38,5. 

Particuliere collectie.



202 Geen wonder dat het voor Gertrud moeilijk was haar kind alleen te laten. Het huis 

in Loosdrecht werd omgeven door water en was daarom voor kleine kinderen 

niet zonder risico. Maar zij was de kostwinner en omdat er nu een kind was, moest 

ze meer werken en was daarom vaker van huis.

Ik doe het voor mijn jongetje; ik denk daarbij aan zijn toekomst. Ik geef lessen, 

al maar weer lessen. In Utrecht een avond, Amsterdam anderhalve dag en 

Rotterdam twee dagen van de morgen tot laat in de avond. Altijd als ik het doe, 

doe ik het […] met enthousiasme. Ik kan het niet anders en zo komt het ook dat 

ik zoveel leerlingen heb. Maar als ik hier van mijn kleine jongen anderhalve dag 

of twee dagen weg moet dan verzet zich alles in mij en bitter stijgt het op. Ook 

wat betreft mijn gezondheid voel ik me vaak niet fi t en toch doe ik het.410

Gertrud bleef – net als in Dresden – een enthousiaste lerares. Dit blijkt uit deze 

brief aan Brandenburg, maar ook uit wat ze antwoordde op de vraag of ze het 

niet vreselijk vond om les te geven aan al die middelmatige leerlingen:’ “Och”, 

zegt ze goedhartig, “ik zie altijd de vooruitgang, ook bij hen die maar heel weinig 

aanleg hebben; en het dansen is uit den aard der zaak zoo vormend, lichamelijk 

zoowel als psychisch.” ‘411 Wanneer we terugdenken aan haar opmerkingen over 

de dames in Dresden die zo totaal niet geschikt voor de dans waren, dan lijkt 

Leistikow veranderd, milder geworden. Over het algemeen vond ze de Hollanders 

geen dansvolk: ‘De Hollander is van nature geen danser. Ik kan dit verklaren 

uit jarenlange ervaring.’ Maar, voegde ze hieraantoe, de dans wordt wel fi jn 

aangevoeld en een enkeling vindt zelfs woorden, ‘ zooals ik nergens anders mocht 

hooren’. Ze zegt op spontaniteit aan te dringen en ze denkt dat dat de weg is om er 

te komen. ‘Dans vol uit, dat is leven.’ moedigt ze haar leerling Jeanne Boekhoudt 

aan. 412 Een glimpje van haar lessen is op te vangen in de Groene Amsterdammer 

waar een zekere Boudewijns vertelt over de cursus die zijn dochter, tegen zijn zin, 

volgde bij mevrouw Leistikow:

Ik heb haar hooren vertellen, dat zij zonder muziek dansen en bijv. hun 

gemoedsaandoeningen in bewegingen moeten weergeven, wanneer 

mevrouw Leistikow zegt: ‘Regentropfen rauschen.’ Ik heb gezien hoe Jeannet 

dat oefent voor den spiegel en ik moet zeggen dat het niet in het minste 

leek op het opsteken van een parapluie, het eerste waar men toch aan denkt 

wanneer men een spatje voelt.413

De tournee door Nederland in 1927 markeerde het begin van hernieuwde 

optredens. Van een tournee in het buitenland zal voorlopig geen sprake zijn, 

liet ze in een interview weten. Ze was aan huis gebonden door haar gezin. In 

haar voorstellingen liet ze nieuwe dansen zien en experimenteerde ze met een 

410 Brief aan Hans Brandenburg, 

12 februari 1928, Monacensia.

411 Cornelia Vos, ‘Gertrud 

Leistikov’, Het Gulden 
meisjesboek, 222.

412 Gertrud Leistikow, 

‘Danskunst in Holland’, 

Lichamelijke oefening, januari 

1933, 302. Brief aan Jeanne 

Boekhoudt, 10 april 1931. 

Erven Leistikow.

413 Boudewijns, ‘Grapjes en sermoenen’, 

De Groene Amsterdammer, 18 september 

1926, 20. Het idee om naar een trefwoord te 

improvi seren vinden we ook bij Mary Wigman, 

die haar leerlingen bijv. vroeg om fi etsers te 

zijn. Zie: Suzanne Beyer, Palucca, 58.
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geïmproviseerde dans op muziek van een draaiorgel en bij accordeonmuziek. 

Ze schrijft aan Brandenburg dat deze instrumenten haar al langere tijd geïntri-

geerd hadden en dat het succes van haar optreden op deze muziek groot was: de 

mensen schreeuwden en stampten. Gertrud genoot hiervan, maar omdat het 

gewicht van het draaiorgel te groot was voor het toneel van de meeste theaters, 

vond dit experiment alleen in Amsterdam plaats, wat men in Den Haag betreurde. 

Hoewel Gertrud tegenover Brandenburg haar succes benadrukte, waren toch 

niet alle recensies positief over de combinatie van haar dansen met deze 

instrumenten.

  (120)

Gertrud Leistikow improviserend op draaiorgelmuziek, 1927, 

foto Vereenigde Fotobureaux. TIN.
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Maar toneel is toneel en geen werkelikheid. En een straatorgel temidden van 

statige fl uwelen gordijnen is een onding. Men had dit misschien minder gauw 

doorzien, wanneer Gertrud Leistikow reeëlere straatdansen gegeven had. 

Maar zij gaf een aesthetische straatdans die de aanwezigheid van harmonika 

en pierement niet wettigde.414

Jaren later, in Utrecht rond 1955, maakte Pyke Koch samen met Ernst en Karin 

van Leyden voor een voorstelling van de balletschool van Anneke Goud een 

levensgroot draaiorgel decorstuk.415 Mogelijk diende het voorbeeld van Gertrud 

uit 1927 hiervoor als inspiratie. (afb. 120, 121)

 In de jaren die volgden op de geboorte van Igor werd het lesgeven meer en 

meer Gertruds belangrijkste activiteit en haar optredens werden schaarser. 

Al vanaf 1921 gaf ze les aan het nieuwe Muzieklyceum in Amsterdam. In 1928 

verhuisde deze school naar een spiksplinternieuw gebouw dat was ontworpen 

door de architect Dick Greiner. Greiners vrouw Jo was een enthousiaste leerlinge 

van Gertrud. In het nieuwe gebouw bezette Gertrud de bovenste verdieping waar 

ze de modernste douche- en kleedkamerfaciliteiten tot haar beschikking had. 

Vanuit haar studio keek ze uit over het Allebéplein en het Amstelkanaal. Daarnaast 

was Gertrud vanaf 1925 als lerares aan het conservatorium van Rotterdam 

aangesteld. Ook gaf ze aan veel leerlingen privéles. Haar leerlingen bezochten 

414 Het Volk, 22 september 1927.

  (121)

Toneelbeeld voorstelling Anneke Goud, ca. 1955. Draaiorgel decorstuk Pyke Koch en Ernst en 

Karin van Leyden. Afbeelding in Pyke Koch, cat. Boymans-van Beuningen 1995.

415 Pyke Koch. Schilderijen en tekeningen, 253.



205haar in Amsterdam aan de Albert Cuypstraat in haar atelier en ook in haar huis in 

Loosdrecht.416 Als het weer het toeliet werd er in de open lucht gedanst. Voor haar 

leerlingen organiseerde Gertrud optredens, waar ze ook zelf danste.

De klop op de deur en De Opstandigen
Dat er door haar optredens meisjes geïnspireerd raakten om zelf te gaan dansen, 

wordt beschreven in de populaire roman van Ina Boudier-Bakker, De klop op 

de deur, uit 1930.417 Eén van de personages, Els Aden, weet nadat ze Leistikow 

heeft zien dansen: ‘Dat wilde zij ook.’ Er wordt beschreven hoe ze naar Leistikow 

toeging en haar voordanste; hoe Leistikow zei dat ze talent had, maar dat dit 

nog ontwikkeld moest worden. Maar tevens wordt er beschreven op welke 

grote weerstand dit stuitte bij haar pleegouders en haar verloofde. ‘Een kind, 

opgevoed door hèn -in hun huis- dansen op een tooneel!’418 Het laat zien hoe 

er rond deze tijd over dansen en danseressen gedacht werd. Els Aden zegt tegen 

haar pleegvader: ‘ “Als ik schilderde, zong, pianospeelde, dat zou u goed vinden. 

Dat is toch precies hetzelfde!” “Neen”, zei hij koud, “dat is niet hetzelfde – en het 

ergste is dat jij dat niet eens voelt.” ‘419 Een carrière als danseres werd door de 

Amsterdamse familie in deze roman nog steeds als een schande ervaren, ook al 

werd er uiteindelijk toegegeven aan Els’ verlangen om te dansen. In de roman De 

Opstandigen van Jo van Ammers-Küller (1925) gaat het al net zo. Dochter Kitty 

wil dansen en is vastbesloten om naar Dresden te gaan, naar Mary Wigman. Vader 

werpt tegen:

dit ís geen vak, geen werk voor een fatsoendelijke vrouw. Ga voor mijn part 

aan het tooneel of ga schrijven of schilderen als je artistieke aanvechtingen 

hebt, maar met bloote beenen en een half naakte body voor het publiek te 

staan springen... míjn dochter, een kind van achttien nota bene... en dan maar 

alleen en zonder toezicht daarginds in dat immoreele Duitschland, tusschen 

God-weet wat voor zoodje...420

Vader vindt dat ze desnoods ook in Den Haag of Amsterdam wel terecht kan, 

maar dan vertelt ze tot zijn afgrijzen dat ze juist zo ver weg wil om hem niet tegen 

het lijf te hoeven lopen met zijn veel jongere vriendin. Leistikow wordt in deze 

roman niet bij name genoemd, maar in een recensie wordt gesteld dat in dit 

boek het hele moderne leven voorbij komt: ‘charleston en communisme, Freud 

en Krischna Murti, Einstein, Mensendieck, Suzanne Lenglen, Willem Pijper, La 

prisonnière, Picasso, Leistikow […].’ Blijkbaar was Leistikow bij het Nederlandse 

publiek een synoniem geworden voor moderniteit en moderne dans.421 

Dat beide beschrijvingen heel dicht bij de werkelijkheid liggen bewijst een 

416 Dit atelier huurde Piet 

Jongman tot ± 1929. De 

woningkaart is daarover niet 

helemaal duidelijk.

417 De roman speelt zich af 

gedurende de Eerste Wereldoorlog, 

in de tijd dat Gertrud nog geen les 

gaf in Nederland. Chronologisch 

klopt het dus niet. Zie over De klop 
op de deur ook: Madelon de Keizer, 

‘Inleiding’, Moderniteit. 9-15.

418 Ina Boudier-Bakker, De klop op 
de deur, 1931 (negende druk), 810.

419 Ibidem, 813.

420 Jo van Ammers-Küller, 

De Opstandigen, 255 

421 Annelèn [Anna E. Zuikerberg 

en Hélène van Meekren], ‘Jo van 

Ammers-Küller en haar roman 

“De Opstandigen” ‘, Algemeen 
Handelsblad, 6 november 1926.



206 interview met Leistikows leerling Netty van der Valk. Ook zij wilde dansen en 

kreeg geen toestemming van haar ouders. Zij ging

op weg naar Gertrud Leistikov […]. Zij ging met een zekere schroom, en 

zag in haar levendige verbeelding een gracieuze danseres, in een prachtig 

costuum […] Verlegen belde zij aan. De deur ging open en een zachte stem 

zei: “Komm herein”. Het was een klein grijs mensje, dat haar binnenliet, heel 

simpel gekleed in een zwarte trui en een zwart broekje. “Ik zou graag mevrouw 

Leistikov spreken”, zei Netty van der Valk met een stem die oversloeg van 

zenuwachtigheid. “Das bin ich”, zei het mensje.422

Netty van der Valk liep op een gegeven moment van huis weg, werd vier dagen 

verstopt door Darja Collin en kreeg zo alsnog toestemming om te dansen. Maar 

voor haar studie kreeg ze nooit een cent van haar vader.

 Van Ammers-Küller publiceerde in 1933 een interview met Mary Wigman 

in Twaalf interessante vrouwen. Zij beschouwde Wigman als de grootste 

vertolkster van de moderne dans. Bij het voorbereiden van het interview sprak ze 

met een niet nader geïdentifi ceerd ‘iemand’ die Wigman al heel lang persoonlijk 

kende. Die dacht dat Wigman, door het grote succes dat ze in Amerika had, 

misschien nog wel hooghartiger zou zijn geworden dan ze vroeger al was. Dit 

bleek gelukkig alleszins mee te vallen. Die ‘iemand’ zou heel goed Leistikow 

geweest kunnen zijn. Zij kende Wigman al uit 1914 en had haar in 1930 op 

het danscongres in München weer ontmoet. Haar choreografi eën vond ze te 

verstandelijk. De ‘iemand’ met wie Ammers-Küller sprak, zegt hetzelfde: ‘er zijn 

immers tal van “deskundigen” die haar dansen als te cerebraal en gekunsteld 

veroordeelen?’423 Het is waar dat de groepsdansen van Wigman in Nederland 

niet erg in de smaak vielen, maar een beetje jalousie de métier zal aan Leistikows 

afkeuring niet vreemd zijn (mocht zij deze ‘iemand’ zijn). Maar het succes dat 

Wigman in Amerika boekte, had ze natuurlijk ook zelf graag gehad. Over een in 

1927 door de Kunstkring ‘Voor Allen’ georganiseerde danscyclus waarin zowel de 

Sakharoff s als Wigman en Laban optraden schreef ze aan Brandenburg:424

Ik was de laatste in de cyclus, en U zult misschien lachen maar ik ‘won’. Niet 

omdat ik hier zo geliefd ben, in tegendeel, omdat ik hier zo bekend ben, wilde 

men juist wat anders zien, om mij wat naar beneden te kunnen drukken, 

daarom moest ik al mijn kracht geven, ik wist ook waarop het aankwam en 

had, ik verbaasde me bijna over mijzelf, nog steeds de oude eerzucht.425

Van de voorstellingen die Wigman en Laban hadden gegeven was Gertrud niet 

onder de indruk geweest. Laban had zijn Narrenspiegel opgevoerd en Gertrud 

had het enigszins belachelijk gevonden hoe de beroemde Laban met geknikte 

422 Alfred Kossmann, ‘Netty van der 

Valk. (danseres, lerares, choreografe)’, 

Het Vrije Volk, 1 april 1953. ‘Grijs 

mensje’ moet waarschijnlijk niet al te 

letterlijk worden genomen. Op foto’s en 

in de herinnering van leerlingen heeft 

Leistikow donker haar. Zij droeg 

vaak een bandeau om haar haar en 

zwarte glimmende kleren.

423 Jo van Ammers-Küller, Twaalf 
interessante vrouwen. 289-290.

424 Het boekje Dansen en 
danseressen van J.W.F. Werumeus 

Buning kwam ter gelegenheid van 

deze danscyclus uit.

425 Brief 12 februari 1928, 

Monacensia.



207knieën en een dik buikje steeds weer dezelfde bewegingen had staan maken. 

Ook op Wigman had ze kritiek. Haar eerste solodans was naar Gertruds smaak te 

veel op eff ect gericht en de tweede vond ze zeldzaam grof en geforceerd. 

 In april 1929 werd er in het Muzieklyceum een serie van vier avonden 

georganiseerd waarop vrijwel alle Nederlandse solodanseressen zich konden 

presenteren. Het beoogde doel was de Nederlandse dans te stimuleren en een 

overzicht te bieden van de Nederlandse danseressen en hun activiteiten. Darja 

Collin, Rudi Mees en Corrie Hartong, allemaal danseressen met wie Gertrud 

eerder optrad en met wie ze de komende tijd zal samenwerken, traden op de 

eerste van deze vier avonden op. Veel leerlingen van Gertrud lieten hun dansen 

zien en op de laatste avond trad Gertrud na de pauze ook zelf met succes op, als de 

grande dame van de moderne dans in Nederland.

Afscheid van het toneel
Al haar professionele activiteiten, gecombineerd met de zorg voor Igor, werden 

Gertrud echter toch te veel. In mei 1929 schreef ze aan de Brandenburgs dat 

Igor geopereerd was aan zijn blinde darm. Hoewel alles goed gegaan was, 

had het haar toch zo’n enorme angst bezorgd dat haar ‘de lust en de drang tot 

dansen was vergaan. Daarbij komt de overweging van tijd, dat ik tegen mezelf 

zeg, elke danseres heeft haar tijd en moet haar hoogtepunt niet voorbij gaan en 

neerwaarts gaan. Daarom hou ik ermee op en ze willen me hier een huldiging 

geven.’426 Ze schreef dat het voor haar extra feestelijk zou zijn als Dora en Hans 

ook konden komen, maar waarschijnlijk hebben de Brandenburgs niet aan haar 

uitnodiging gehoor gegeven.

 Gertruds afscheid werd groots gevierd. Er werd een comité opgericht, 

bestaande uit 43 belangrijke personen, om geld in zamelen voor een afscheids-

gift. In het comité hadden o.a. Jan Sluijters, Hildo Krop en Adriaan Roland Holst 

zitting en zelfs Jo van Ammers-Küller. De hele artistieke wereld van Amsterdam 

en omstreken was vertegenwoordigd. Als vertegenwoordigers van de Duitse 

danswereld stonden Hans Brandenburg en Rudolf von Laban op de lijst.427 In de 

kranten werd aan dit afscheid uitgebreid aandacht besteed. Er werden interviews 

gepubliceerd waarin Gertrud herinneringen ophaalde aan haar eerste rampzalige 

optreden in Nederland. ‘Wat wij verliezen’ was de welluidende titel van een 

krantenartikel. Een brief van de architect Dick Greiner verwoordt wat vele van 

haar bewonderaars ongetwijfeld zullen hebben gevoeld.

426 Brief 18 mei 1929. 

Monacensia.

427 De leden van het comité waren: Mr. H.M. Merkelbach, Directeur Stadssschouw-

burg, voorzitter; Mevr. Jo van Ammers-Küller, H.A.J. Baanders, Mevr. Esther de Boer-van 

Rijk, M.A. Brandts Buys, Arnhem, H. Brandenburg, München, L.A.P.M. Van den Broeke, 

E. Calkoen, Mevr. H. Cnoop Koopmans-Waller, A. van Collem, Albert van Dalsum, 

Mevr. Mr. H. van Dam van Isselt, J. Grelinger, Laren, Mr. L. van Gigh Jr. , Max van Gelder, 

Jos. Holthaus, Directeur Conservatorium Rotterdam, Adr. van der Horst, Mevr. Molly 

Keizer-Prins, Mr. H.W.J.M. Keuls, Herman Kloppers, Hildo Krop, R. von Laban, Dresden, 

Simon Maris, Mr. M. Nijhoff, Den Haag, Sam Praeger, Mevr. E.F. Pos-van Amerongen, Is. 

Querido, A. Roland Holst, Bergen, Julius Röntgen, Paul F. Sanders, Mr. C.D. Salomons, 

Jan Sluyters, Mr. Henrik Scholte, J.B. Schuil, Haarlem, Dr. M. Schoenmaekers, Laren, 

M. Uyldert, Dr. E. van der Ven, Oosterbeek, Corn. Veth, H.Th. Wijdeveld, N.H. Wolf, J.W.F. 

Werumeus Buning, Mr. H.P.L. Wiessing, J.M. Bendien, Secretaris-penningmeester 

Stadsschouwburg Amsterdam.



208 Lieve Gertrud, Onbegrijpelijk is het voor mij dat ik je vanavond voor de laatste 

maal zal mogen zien dansen. Onbegrijpelijk en haast ondenkbaar dat dat 

wondere in je wezen voor ons gewone stervelingen gesloten zal zijn, want 

werkelijk, in je dansen laat je je zien zooals je bent. […] lieve Gertrud, ik dank 

je voor alles wat je ons gaf en heusch je weet niet hoe oneindig veel dat wel 

is. Vroeger als Jopie en ik je hadden gezien dan was je weken lang in onze 

gedachten. Weken lang spraken we over jou en je kunst. […] Dank, nogmaals 

dank voor alles wat je gaf. Ik zal het bij mij dragen tot m’n einde.428

Leistikows publiek bedolf haar onder de bloemen: ‘een blauw en rose en wit 

en rood vuurwerk van kleine ruikers rozen en witte bloesems en anjers en 

rhododendrons sproeide van de eerste rijen stalles op het tooneel, dat weldra 

ver bezaaid lag. En achter dat plotseling gegroeide bloembed danste Gertrud 

Leistikow haar laatste twee dansen […] Ze heeft ze nooit zoo schoon gedanst, 

nooit zoo licht en zoo vurig.’, schreef Werumeus Buning.429 De avond werd ook in 

Het Vaderland uitgebreid besproken.

Leistikow gaat van het tooneel heen. Er hoort moed toe om dezen stap te 

doen, wanneer men nog dit kan presteeren. Zij, die in de zaal aanwezig waren 

[…] geloofden niet aan een wegblijven van het voetlicht voor altijd en de 

woorden, die mr. Merkelbach, de directeur van den Stadsschouwburg aan het 

eind van het programma, toen de leerlingen zich om de meesteres verzameld 

hadden, sprak, waren volkomen ieder uit het hart gegrepen. We zijn, zegt hij, 

bijeen om als een groote familie je nog eenmaal te huldigen. Met theorieën 

heb je je nooit bezig gehouden. Hoe je den dans wil beschouwen komt er 

niet op aan. Je hebt ons iets laten zien. Van offi  cieele dingen hield je nooit. 

De school zal voortaan je tijd in beslag nemen. En al weten we wel, dat er 

niet iemand zal gekweekt kunnen worden met jouw talenten, er ontstaat ten 

minste een basis. Voor die school is een klein bedrag door ons samengebracht, 

dat ik je met deze bloemen aanbied.430

Gertrud zelf was over de avond meer dan tevreden. Het was ook helemaal niet 

pijnlijk om afscheid te nemen, schreef ze Hans Brandenburg. Maar niemand 

geloofde dat ze van het toneel weg kon blijven.431 Van een aantal van haar leerlin-

gen kreeg ze een boek om Igor uit voor te lezen, nu ze daar weer tijd voor zal 

hebben:

428 Brief 5 juni 1929. Jopie /Jo 

is Greiners vrouw, die bij Gertrud 

lessen volgde. TIN, map 6b.

429 J.W.F. Werumeus Buning, ‘Afscheid 

Gertrud Leistikow. Een feest van dans. En 

thans: een weerziensavond’, De Telegraaf, 
6 juni 1929.

430 Het Vaderland, 6 juni 1929, 

avondeditie.

431 Brief 16 september 1929, 

Monacensia.



209Mit den ‘lappigen’ Tanzabenden ist es jetzt aus,

Dafür bleiben Sie lieber bei Igor zu Haus.

Dasz Sie, zusammen mit Ihrem Knaben

Viel Freude von den Erzählungen haben!

Manch’ glückliche Stunde in Ihrem Leben

Wünschen die Schülerinnen, die dieses geben.432

Blijkbaar was het voor haar leerlingen geen probleem om in het Duits een gedicht 

voor hun Meisterin op te stellen.

Excurs IV, Recensenten
Om bekend te worden en om publiek te trekken was het voor danseressen zoals 

Leistikow natuurlijk van groot belang dat er over de moderne dans en over haar 

optredens geschreven werd. Over het algemeen was er, toen zij begon met 

optreden, bij kranten en tijdschriften niemand die echt in dans gespecialiseerd 

was. Het recenseren van dansvoorstellingen werd daarom gedaan vanuit 

allerlei disciplines, met name door literatoren. De besprekingen van haar vroege 

optredens in Duitsland werden vaak slechts ondertekend met initialen. Het was 

mij meestal niet mogelijk om de hierbij behorende namen te vinden, maar ook 

als de volledige naam bekend was, was er meestal niet veel informatie over de 

betreff ende recensent voorhanden. Een uitzondering was Hanns Johst, die in 

1913 een recensie van Gertruds optreden schreef. Hij was destijds een bekende 

toneelschrijver. Zoals eerder vermeld schreef Bertolt Brecht een recensie, die 

geweigerd werd door de krant. In Hamburg recenseerde H.W.F. [Hans W. Fischer] 

haar optreden en hij verwerkte deze recensie later in zijn Tanzbuch. In München 

recenseerde Hans Brandenburg [H.B.] natuurlijk Leistikows dansvoorstellingen. 

Na zijn boek Der moderne Tanz werd hij vanzelfsprekend beschouwd als een 

deskundige op dit gebied. Gertrud had enigszins het land aan de recensenten in 

Dresden. Na een voorstelling waar ze naar eigen zeggen heel veel succes had, 

waren de kritieken ‘zoals altijd hier in Dresden stompzinnig [blöd]’. Prof. Friedrich 

Kummer, een theaterhistoricus, beschouwde ze als de belangrijkste recensent 

in Dresden. De lauwe beoordelingen van de pers in Dresden stonden geregeld in 

schril contrast tot het enthousiasme van het publiek. ‘Veel enthousiaste mensen 

leerde ik kennen, de artistiek leider van het Hofschauspiel Dr. Wolf zond me zijn 

kaart met een betuiging van hoogste verrukking.’433

 Ook in Nederland waren er geen speciale dansrecensenten. Daar kwam 

geleidelijk verandering in. Kranten als De Telegraaf en het Algemeen 

Handelsblad lieten het recenseren van dansvoorstellingen steeds door dezelfde 

critici doen, zodat daar toch een zekere ervaring en kennis opgebouwd werd. 

Aan Leistikows eerste voorstellingen in Amsterdam werd door de kunstcriticus 

N.H. Wolf in het door hem opgerichte blad De Kunst veel aandacht besteed. 

Wolf publiceerde zelfs de lovende kritieken uit De Telegraaf en het Algemeen 

432 De namen van de Schülerinnen zijn: Greta 

van Delft, Jaap van Someren Brand, J.A. de 

Boer, [?] Vlaming, A. Kudlic, Jo van der Vijgh, Dik 

Keessen, J. Harmsz, M[arietje] Bleekrode.

433 Brief 26 november 1917. Monacensia



210 Handelsblad opnieuw om haar optredens te propageren. Voor De Telegraaf had 

destijds Mr. L. Van Gigh jr., een advocaat, maar zeer betrokken bij het theater, de 

kritiek geschreven. Mr. H.W.J.M. Keuls [Ks.] had haar optreden voor het Algemeen 

Handelsblad gerecenseerd. Ook hij was advocaat en schreef daarnaast gedichten. 

Keuls recenseerde zowel muziek als toneel voor het Algemeen Handelsblad. 

Toen Leistikow zich later in Nederland vestigde bleef Keuls haar voorstellingen 

volgen, zo nu en dan afgewisseld door Maurits Uyldert, die slechts met U. tekende. 

Uyldert was redacteur van de krant en ook hij was een dichter. Hij had eerder over 

de danskunst geschreven: hij publiceerde in 1910 en 1911 twee artikelen over de 

danseres Lili Green. 

 Zoals in Duitsland de dichter Hans Brandenburg een spreekbuis werd voor de 

moderne dans, zo wierp in Nederland de dichter J.W.F. [Jobs] Werumeus Buning 

zich op als pleitbezorger en chroniqueur van de nieuwe dans. Hij begon rond 1920 

met zijn dansrecensies voor De Telegraaf en in 1922 verscheen van zijn hand het 

boek De wereld van den dans. Hij behandelde daarin uitgebreid de geschiedenis 

van de dans en besprak verschillende danseressen, waaronder Leistikow. In 1925 

kwam Toneel en dans uit, in 1926 Dansen en danseressen, een bundel met eerder 

gepubliceerde besprekingen en tenslotte in 1927 Twee eeuwen danskunst en 

curiositeit. Nederlandse danseressen komen er in zijn boeken bekaaid af. Het zijn 

vooral Duitse danseressen die door hem worden besproken, waaruit blijkt hoe 

toonaangevend de moderne dans in Duitsland was en hoe weinig belangrijke 

Nederlandse danseressen er waren. Werumeus Buning besprak in zijn eerste boek 

de Nederlandse Lili Green en Iraïl Gadescov met weinig, Leistikow daarentegen 

met bijzonder veel waardering: ‘zij bleef zichzelf: en men danste niet beter dan 

zij, een zeer enkele maal uitgesloten.’434 In Dansen en danseressen werden 

behalve Leistikow, J[ohanna]Boogers, D[arja] Collin, F[lorrie] Rodrigo en de danser 

A. van der Vies besproken, maar de nadruk lag weer op Duitse danskunst: de 

Sakharoff s, Sent M’ahesa, Edith von Schrenck, Mary Wigman en Rudolf von Laban. 

In Nederland werd Werumeus Buning na de verschijning van De wereld van den 

dans de autoriteit op dansgebied. Dat had zo zijn voordelen. Wiessing herinnert 

zich (met enige jaloezie?) dat hij steeds omringd werd door mooie danseressen.435 

Leistikow vond hem echter geen geweldige criticus, meer een theoreticus dan 

een gevoelsmens en iemand die vooral veel uit boeken moest halen. Ook meende 

ze dat hij niets voelde bij muziek. Ze was eens bij hem op bezoek en was onder 

de indruk van de grote hoeveelheid dansboeken die Werumeus Buning bezat, 

maar zij had liever gehad dat Keuls een boek over de dans had geschreven. Ze was 

verwend geraakt, schreef ze aan Hans Brandenburg, omdat hij haar dansen zo 

goed had begrepen.436 Van Werumeus Buning, noch van Keuls zijn er brieven aan 

haar bewaard gebleven, als die er al waren. Waarschijnlijk zag men elkaar wel op 

De Kring en Leistikow hield het contact zakelijk. ‘Het lag me nooit om recensenten 

te benaderen, niet vóór mijn avonden en niet nadat ze mij een goede of slechte 

kritiek hebben geschreven.’437

434 J.W.F. Werumeus Buning, De 
wereld van den dans,144.

435 H.P.L. Wiessing, Bewegend 
portret, 356.

436 Brief 19 november 1922. 

Monacensia.

437 Brief aan Scholte, 4 februari 

1944. Letterkundig Museum, Den 

Haag, archief Henrik Scholte, 9643.



211Werumeus Buning en Keuls zullen voor De Telegraaf en het Algemeen 

Handelsblad, twee belangrijke landelijke bladen, de optredens van Leistikow 

gedurende haar hele carrière blijven bespreken. Dat was gunstig omdat beide 

recensenten haar kunst waardeerden. Het gezag van recensies moet niet worden 

onderschat, vooral bij zo’n nieuwe kunstvorm. De vermaning van Pisuisse in het 

Panopticum – alleen domme mensen zouden lachen bij haar dansen – laat al zien 

hoe een publiek bespeeld kan worden en opgevoed. Dit kan beide kanten opgaan: 

een verslaggever van De Tribune die Leistikows dansen niet kon waarderen, 

schrijft na een optreden in de Stadsschouwburg: ‘maar het grootste gedeelte 

van het “uitgelezen” publiek klapt in de handen omdat ‘t zoo hoort en vindt mooi, 

omdat je al voor heel stom doorgaat, als je toegeeft er “niks an te vinden”.’438 Men 

wil in recensies graag bevestiging van eigen bevindingen of duiding van wat men 

heeft gezien en misschien niet begrepen.

 Soms was een recensent zelf onzeker over zijn interpretatie van Leistikows 

dansen. Van Henrik Scholte, die voor het studentenblad Propria Cures over 

Leistikow schreef, is een aantal brieven bewaard gebleven met Leistikows 

antwoorden. Scholte had vragen bij haar optreden en wilde graag van haar weten 

hoe zij over bepaalde dingen dacht. Zo vroeg hij bijvoorbeeld wie danskritieken 

zou moeten schrijven: de theater- of de muziekrecensent. In antwoord schreef 

Leistikow hem over recensies en recensenten het volgende: ‘Ik vind, dans mag 

eigenlijk noch de theater- , noch de muziekrecensent bespreken, maar de 

dansrecensent, maar daar zijn er nog maar weinig van.’439 Tenminste vijf brieven 

schreef Scholte haar waarin hij steeds persoonlijker werd en vertelt hoe haar 

dansen hem ook inzicht gaven in zichzelf.

Ik probeer niet met U in aanraking te komen. U of ik zal eens ophouden met 

antwoorden en toch lijkt het me alsof ik U iets te zeggen heb. Dat is puur ego-

ïsme. U zegt mij wat – en niet zomaar wat, maar een heel leven in uw dans – en 

ik stamel wat terug, omdat ik zou willen zijn wat U bent, het lijkt wel: bijna 

precies hetzelfde.440

Ook deed Scholte Leistikow een suggestie ten aanzien van muziek. Hij had een 

uitvoering van Milhauds symphonie Protée gehoord en hij had daarbij direct aan 

Gertruds dansen gedacht, vooral bij de Prélude et Fugue. Leistikow gebruikte een 

paar jaar later inderdaad muziek van Milhaud, maar of daarbij het door Scholte 

gesuggereerde stuk was, is niet meer te achterhalen. Ze was zeker geïnteresseerd 

in zijn suggestie: ze vroeg de details van het stuk dat hij bedoelde. Scholte zond 

haar een dichtbundel van zijn hand, waarschijnlijk het in 1923 verschenen 

Chrysantheem. Daarmee was Leistikow zeer ingenomen. ‘U heeft me daarmee 

een groot plezier gedaan. Misschien kan ik de gedichten in hun grootste, diepste 

nuance nog niet zo aanvoelen, omdat ik natuurlijk geen Nederlandse ben, maar 

ik geloof toch al zo ver te zijn, dat ik de essentie van de afzonderlijke gedichten 

438 L.W. , De Tribune,10 augustus 1922. 439 Brief aan Scholte, 6 november 

1922. Letterkundig Museum, Den 

Haag, archief Henrik Scholte, 9643.

440 Brief van Scholte, 16 januari 

1923. TIN, map 6a.



212 begrijp en ze heel mooi kan vinden.’441 Een door Scholte gemaakte tekening 

van haar Faundans waarover hij het in één van de brieven heeft, lijkt verloren 

gegaan te zijn. Er zijn vast meer brieven over en weer geschreven want in 

Scholtes archief bevinden zich brieven van Leistikow in antwoord op brieven 

van hem. Haar laatste brief uit deze periode dateert uit december 1924, terwijl de 

laatst bewaarde brief van Scholte aan Leistikow uit januari 1923 is. In 1944 nam 

Leistikow nog één keer de pen op vanwege een artikel dat Scholte had geschreven 

in het blad Cinema en Theater. Scholte bekritiseerde daarin het optreden van 

haar leerlingen en Leistikow verdedigde hen tegen deze aanval. Waarschijnlijk 

hebben ze hierover later ook nog een gesprek gehad.442 Keuls, Scholte, Uyldert en 

Werumeus Buning schreven en publiceerden gedichten, maar in hun gedichten 

heb ik Gertrud niet teruggevonden. Behalve bovengenoemde literatoren heeft 

ook de schrijver A.M. de Jong een kort artikel en een paar recensies geschreven 

over Leistikow. Adriaan Roland Holst schreef zijn allereerste ingezonden 

brief naar de Alkmaarsche Courant om haar te verdedigen tegen een al te 

godvruchtige boekhandelaar die weigerde haar foto’s in zijn etalage te plaatsen 

en toegangskaarten te verkopen.443

 Een enkele keer waagde een musicus zich aan het bespreken van Leistikows 

dansen. Eenmaal recenseerde de componist Matthijs Vermeulen in 1914 haar 

optreden in het weekblad De Groene Amsterdammer. Vermeulen was zeer 

negatief – hij ontluisterde wel vaker beroemdheden – en misschien bleef het 

daarom wel bij deze ene kritiek:

Gertrud Leistikow’s treff endste eigenaardigheid is, dat zij, goed gezien, niet 

danst. Zoo doet maar zoo, trippelt wat, zweeft wat, soms in schoone standen 

en sierlijke bewegingen. Zij drukt ook niets uit (bij muziek, die niets uitdrukt...) 

wat men dus haar roem noemt. Zij vertegenwoordigt dus waarschijnlijk de 

anarchie in de danskunst.444

In het Utrechts Nieuwsblad schreef later Johann Sebastian Brandts Buys [J.S.B.B.] 

over Leistikow. Zo negatief als Matthijs Vermeulen over haar was, zo positief was 

Brandts Buys. ‘Ik had Gertrud Leistikow nog nooit zien dansen, nu – wie haar niet 

heeft gezien- die wéét niet wat dansen is.’445 Brandts Buys werd gevreesd om 

zijn scherpe pen, maar daar was in deze recensie geen sprake van. In 1924 zal 

Leistikow hem, zoals hiervoor vermeld, in Indië ontmoeten bij de sultan van Solo. 

Hij was daar aanwezig bij een voorstelling van hofdansen waarvoor ook Gertrud 

was uitgenodigd.

 Slechts sporadisch beschrijft een recensent de bewegingen die hij heeft 

gezien, meestal blijft het bij een algemene impressie en een opsomming 

en waardering van het programma. Dit is jammer, omdat juist uit zulke 
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Gertrud Leistikow in 

Goldene Maske, ca. 1925, 
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214 beschrijvingen heel veel informatie gehaald kan worden, zoals uit Hans 

Brandenburgs beschrijving van de Gottesanbeterin. Een Nederlands voorbeeld 

komt uit de recensie van de acteur Hijman Croiset. Hij schreef het volgende over 

Goldene Maske, een dans waarmee Leistikow altijd veel succes had. (afb. 122)

In ‘Goldene Maske’ wordt de veelheid van voor de oogen hangend gouden 

linten-gordijn, van gouden franje-kraag-en-polsbedeksels-als-van-

vloeipapier, van rammelende kettinkjes, waarbij zij de goud met zwart 

afgezette carnaval-klewang dansen laat, tot een stille harmonie tegen het 

zwarte tricot, waarin een klein menschenetertje met doeken-vingertjes-en-

teentjes dreigend voor- en achteruit springt, met hoofdschuddinkjes lacht, 

omdat het heelemaal geen menschenetertje is en o, zoo’n dolle pret heeft, 

omdat wittekind zoo bang is.446

De bewegingen die Croiset beschreef, het voor- en achteruit springen en het 

hoofdschudden, maken de dans aanschouwelijk evenals de manier waarop het 

kostuum beschreven wordt. Een korte notitie van Edmond Visser over dezelfde 

dans vult dit verder aan: ‘Zwarte duivel met vingers, die grijpen. Over het zwart 

gouden sluier en sjawl. Grillig de beweging van fl arderige vingers.’447 Croisets 

beschrijving geeft een duidelijker beeld van de dans vergeleken met wat de 

dichter A. van Collem in Wendingen schreef :

Is dit niet de kleine oude godheid der Azteken afgedaald van haar donkeren 

voetstuk? De zwarte slanke kleine god met zijn gouden masker? Het kleine 

godje, dat het verhaal danst, hoe kleine menschen, zijn dienaren, als krijgers 

vermomd, het kleine zwaard hanteeren, hem ter eere?

Het kleine godje, dat door menschen wordt aanbeden en toch naijvrig is op 

den mensch, op den mensch, dien hij niet begrijpt, op den mensch, die kleine 

danspasjes maakt, het zwaardje in den hand, ter eere van hem, van Vitzliputzti, 

het kleine godje der Azteken?448

Het door Gertrud gedanste wezen wordt in deze beschouwingen steeds anders 

geïnterpreteerd: als een mensenetertje, een duivel, als een Azteeks godje of zoals 

bij de volgende beschrijving van Hans W. Fischer, als een boze gouden maan: 

‘Ongelofelijk is de vibrerende bewegelijkheid, de hele omtrek vervaagt in 

“Goldene Maske” […] ; hier lekt een vale gouden glans uit de duisternis, het 

gouden masker staat in de donkerte als een boos maangezicht van waaruit licht 

sijpelt en drupt.’449 In alle beschrijvingen heeft de dans iets dreigends. 

De gevoelde dreiging blijkt een aantal jaren later toch ook weer anders uitgelegd 

te kunnen worden: ‘Op het tooneel stond – het masker vooral suggereerde dit 

sterk – iets onwezenlijks met scherpe klauwen en een zwaard. Dat spook was 

angstig. Het scheen zijn angst te overwinnen. Het ging aanvallen. Maar in den 
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215aanval bleef de angst.’450 Uit al deze beschrijvingen blijkt dat iedereen de dans op 

een eigen manier interpreteerde, maar dat vooral de beschrijving van Croiset – 

mis schien vanwege zijn theaterachtergrond – de dansbeweging voor zijn lezers 

doet herleven. Igor maakte ook enige aantekeningen bij een foto van deze dans 

en die paar opmerkingen vormen een wezenlijke toevoeging, omdat ze laten zien 

hoe Leistikow in haar rol bleef, ook als de dans al afgelopen was: ‘ “Goldene Maske” 

Eindigt met over het hele lijf beven, heel licht. Doek neer, weer op: beven, beven..... 

applaus: beven, beven (Géén buigen, danken.....).’ 

 Een recensie van N.H. Wolf, die Leistikow in zijn blad De Kunst was blijven 

volgen na 1914, beschrijft haar Dans op muziek van Satie in 1927. Wolf was zeer 

van deze dans onder de indruk. Het was:

het schoonste dat ik, in danskunst, in de loop der jaren zag. In prachtig-sierlijke 

arabesken beeldde Gertrud Leistikow de melodische lijnen uit: eerst enkel 

door hare handen, dan door armbeweging, gevolgd door het hoofd, dan door 

mede-beweging van het bovenlichaam, ten slotte ook door de beenen, en 

door haar gansche persoonlijkheid.451

Uit deze beschrijving is de door Igor gereconstrueerde dans wel enigszins 

te herkennen, maar ook valt op te maken dat deze Dans, in de reconstructie 

Gnossienne genoemd, in de loop der jaren toch wel gewijzigd zal zijn, want in 

Igors reconstructie beweegt het bovenlichaam niet mee.  

 De journalist Frits Lapidoth die veel eerder voor De Gids twee lange lyrische 

artikelen schreef over Isadora Duncan, was een recensent die zijn lezers trachtte 

op te voeden. Lapidoth benadrukte de primitieve omstandigheden die Leistikow 

voor lief moest nemen bij haar tournee. Hij vergeleek die met de situatie in 

München, waar zij een belangrijk en gevierd kunstenares is. In Den Haag moest 

ze optreden met een slechte piano, slechte belichting en een onkundig publiek. 

De houding van het publiek werd al in de inleiding beschreven. Lapidoth had 

medelijden met de danseres. In zijn ogen deed ze concessies aan het publiek met 

haar maskerdansen.

Het is jammer dat zelfs een Gertrud Leistikow met grappige pakjes aan 

en maskers voor of kattekoppen op (Faun-dans) eenige dansen uitvoert, 

nadat zij de kenners van haar kunst heeft verrukt door dansen van zuivere 

schoonheid en edel karakter, doch de schuld ligt niet bij de kunstenares, doch 

bij het publiek dat nu eenmaal een ‘Gouden-Masker-dans’, een Cake-Walk en 

een Polchinelle dans in kostuum, liefst in een zeer fantastisch kostuum, veel 

mooier vindt dan een superieure schepping als Gertrud Leistikow’s gedanste 

fantasie op Chopin’s Marche funèbre, een harer mooiste nommers.

450 F.S. , ‘Gertrud Leistikow’, Het 
Vaderland, 8 januari 1925.

451 N.H.W. [N.H. Wolf], ‘Dansavond Gertrud 

Leistikow’, De Kunst, 24 september 1927, 591-592.



216 Lapidoth merkte op dat Gertruds gezicht zo nu en dan vertrok vanwege de 

inspanning.

Het tragische gelaat der kunstenares, dat in oogenblikken, waarin het 

geheele lichaam dyonische vreugde uitdrukt, soms iets geforceerds heeft 

of iets pijnlijks […], dat tragische gelaat werkt mee in de mineur-nommers, 

maar tegen in de luchtige Caprice en dergelijke. Vandaar de maskers, de 

kattekoppen enz. enz. waarschijnlijk!452

Het is niet waarschijnlijk dat Leistikow het met Lapidoth eens was over haar 

gebruik van maskers, maar ook deze observaties voegen iets toe aan het beeld dat 

we ons van Leistikows optredens kunnen vormen.

 De laatste recensent die hier ter sprake komt is Herbert A. Polak, alweer een 

jurist. Naast zijn bezigheden op dat terrein schreef hij vanaf het midden van de 

jaren twintig vele artikelen over dans en recensies van dansvoorstellingen, zowel 

voor het dagblad Het Vaderland als voor de tijdschriften Nederland en De Kunst. 

Voor Het Vaderland bracht hij uitgebreid verslag uit van de danscongressen van 

Essen en van München. (Leistikow zelf schreef voor De Telegraaf een artikel over 

het danscongres in München, waarover later meer.) Polak was tevens de oprichter 

van het blad Muziek en Theater en zat in jury’s van danswedstrijden. Polak lijkt 

zeer bij de danspraktijk betrokken geweest te zijn. Zelf speelde hij in een jazzband. 

Hij besprak Leistikow slechts een enkele keer en dan ook nog laat in haar 

loopbaan, maar moet haar veel vaker gezien hebben, aangezien hij vergelijkingen 

maakt met eerdere optredens. Wat hem opvalt als hij haar voor het eerst weer ziet 

nadat ze moeder is geworden, is een ‘vroolijkheid en frischheid en nieuw jeugdig 

vuur’, waar hij eerder ‘melancholie, extaze, gedragenheid en af en toe dionysische 

kracht’ zag. Hij beschreef, hoewel summier, haar bewegingen in een Groteske.

Terwijl veel dansers en danseressen het groteske bewegen zoeken in grillige 

bewegingen van armen en handen, gaf Gertrud Leistikow eenige creaties, 

waarbij de armen zeer dicht tegen het lichaam gedrongen bleven, zoodat 

zelfstandig bewegen was uitgeschakeld. Deze schijnbare verplaatsing van het 

zwaartepunt had een heel eigenaardig artistiek eff ect, zoodat wij al weder van 

een geslaagde poging mogen spreken.

Haar optreden was voor hem vol verrassingen en hij eindigde dan ook: ‘Tout 

somme: veel nieuws en veel goeds. Gertrud Leistikow houdt haar naam hoog.’453
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Darja Collin, illustratie uit De Dans, 

augustus 1923.



219Darja Collin
Bij Leistikows afscheid overhandigde Mr. H.M. Merkelbach, de directeur van de 

Stadsschouwburg, haar een bedrag in geld, bijeengebracht door haar vrienden 

en bestemd voor de nieuwe school die ze in Den Haag zou beginnen met de 

danseres Darja Collin: School Leistikow-Collin. Gertrud schreef over haar nieuwe 

bezigheden en over Collin aan Brandenburg:

Ik ben met een zeer goede danseres, Darja Collin, een school begonnen. Darja 

Collin had eerst lessen bij een Nederlandse, was toen enige jaren bij mij en 

daarna nog bij Wigman en Trümpi. Technisch kan zij heel veel en daarom is zij 

een hele goede hulp. Ze is daarbij ook nog een jaar bij de bekende balletleraar 

in Parijs geweest. Ik geef nu samen met haar les in alle steden, in Amsterdam, 

Rotterd. en Haag, Utrecht, in Haag is de hoofdafdeling waar elke dag les 

gegeven wordt […] er zijn 15 beroepsleerlingen in den Haag, dat is hier voor 

Holland veel. Al met al hebben we ongeveer 150 leerlingen. […] Ik heb genoeg 

van de onrust en wil ook eindelijk eens uitrusten.454

Het opzetten van de school bracht een boel onkosten en onrust met zich mee. 

Dat Gertrud hoopte dat er daarna dan ook een periode van rust zou komen 

is begrijpelijk. Voor de school in Den Haag werd uitgebreid in de kranten 

geadverteerd. Hij bevond zich in een woonhuis aan de Jozef Israëlslaan 7, een 

huis dat Collin had gekocht met de hulp van enige rijke weldoeners. Het huis 

was aangepast met kleedkamers en douches en de bovenste verdieping werd 

verhuurd. In de brochure die de opening begeleidde, werden de doelen van de 

school helder uiteengezet. Leerlingen die ‘in den beroepsdans willen worden 

opgeleid’ zouden binnen hun opleiding ook worden ingewijd ‘in de bestaande 

buitenlandsche systemen: Kallmeyer, Dalcroze, Wigman, klassiek ballet’. Met deze 

formulering gaven Leistikow en Collin duidelijk aan wat zij als een goede basis 

voor het beroepsmatig uitoefenen van de danskunst beschouwden: zoals zij zelf 

opgeleid waren. Gertrud zou voornamelijk les geven in bewegingskunst, dans en 

danscompositie en Darja Collin zou de leiding van de technische lessen op zich 

nemen. De meeste leerlingen werden door Gertrud ingebracht.

 Darja Collin was een ambitieuze danseres en bovendien voor veel mannen 

een zeer aantrekkelijke vrouw. (afb. 123) De schilder Christiaan de Moor, enige 

tijd haar minnaar, noemde haar de Maangodin. Ook Jobs Werumeus Buning, 

de danscriticus, bezweek voor haar charmes. Haar liefdes duurden echter nooit 

lang want voor Darja kwam de dans altijd op de eerste plaats. Over haar schreef 

Gertruds vriend Johan Bendien, de latere directeur van de Stadsschouwburg, al 

in 1924 een brief aan Gertrud die op dat moment haar tournee door Nederlands-

Indië maakte. Hij schreef naar aanleiding van een optreden van Darja in de 

Stadsschouwburg.

454 Brief 16 september 1929. Monacensia. Het 

adres waar de lessen in Utrecht werden gegeven 

heb ik niet kunnen vinden.



220 Ze kwam repeteeren. Ik kon haar niet uitstaan, had alles voor haar willen 

doen maar had er toen geen zin in. Niet alleen was ze onbenullig, maar ik 

vond haar in haar uiterlijke aesthetiek niet eens mooi. deKoos [impresario] 

had 1000 invitatiekaarten gestuurd, de ambtenaren werden uitgenoodigd, 

zodat ondanks de fl . 200 ruim aan netto recette de benedenzaal heelemaal 

vol was. Toen ‘s avonds viel ze me tenslotte toch mee, ze was niet zoo mooi, 

maar voor ‘t harde geklap van de ambtenaren, die erg van dat feetjes en 

elfj esgedoe houden, kreeg ze er zelf schik in en dat was wel aardig. […] Alles 

ging haar makkelijk af en hoewel ze geen ontroering bracht, ze werd toch erg 

gewaardeerd.455

Rond 1930 leerde Darja de dichter-arts Jan Slauerhoff  kennen. Zij kregen een 

relatie en trouwden al snel. Slauerhoff  vond als arts dat Darja veel te hard moest 

werken of eigenlijk dat Gertrud, haar veel te hard liet werken. Uit Gertruds brief, 

hierboven geciteerd, kun je inderdaad de indruk krijgen dat Gertrud, omdat 

ze moe was, veel werk overliet aan Darja. In 1930, vlak voor het huwelijk, vroeg 

Slauerhoff  de mening van een collega over Darja’s gezondheid.

Mijn a.s. vrouw heeft een dansinstituut, wat zeer veel van haar krachten vergt, 

en treedt zelf op […] Is verder niet sterk. Ik zou graag uitgemaakt zien, dat ze 

zich moet ontzien en een deel v. die arbeid opgeven. Die school eischt soms 9 

uur lessen per dag.456

Slauerhoff s collega kwam na zijn onderzoek inderdaad tot de conclusie dat Darja 

minder zou moeten werken. Slauerhoff  vroeg hem om zijn verhaal even op papier 

te zetten:

Je zou ons zeer verplichten met nog een briefj e te schrijven over je 

bevindingen. Dja wil nl. ook tegenover haar deelgenote Leistikov, die liefst 

heeft dat zij al het werk doet, laten uitkomen dat ze zich moet ontzien. Dus bv. 

in deze vorm: Het hart van Mej. C., hoewel geen organisch gebrek vertoonend, 

is zwak, moet zeer worden ontzien, omdat overspanning blijvende 

beschadiging teweeg zou brengen. Zoo iets. Zet er s.v.p. bij, mag niet meer dan 

hoogstens 4 uur p.dag werken.457

Hoewel Slauerhoff  waarschijnlijk overbezorgd was, had hij wel een punt. Darja 

was geregeld ziek in deze periode en moest zelfs enige tijd in een ziekenhuis 

opgenomen worden.458

 Het is duidelijk dat de samenwerking al vanaf het begin niet zo voorspoedig 

liep als eerder werd gehoopt. Darja had geen goede administratie. De school 

kreeg schulden. Het komt niet als een verrassing dat Gertrud al in januari van 

1931 aan Brandenburg schreef dat ze zulke grote problemen had met de school 

455 Brief 20 mei 1924. TIN, map 6a.

456 Geciteerd in: Wim Hazeu, Slauerhoff, 
een biografi e. 483. Brief 3 juli 1930.

457 Ibidem, 484.

458 Slauerhoff blijft Darja 

beschermen. Wanneer een 

jaar later J.G. de Haas voor een 

tevoren afgesproken interview 

met Darja vanuit Groningen naar 

Den Haag reist, staat Slauerhoff 

de arme man slechts een ‘expresse-

interview’ toe van 15 minuten. J.G. de 

Haas, ‘Danskunst in Nederland VI’, 

Nieuwsblad van het Noorden, 
1 oktober 1932.



221in Den Haag dat ze zich genoodzaakt voelde een advocaat in de arm te nemen. 

‘Ik wilde de school direct opheff en, maar helaas kan ik dat pas doen aan het 

eind van het schooljaar.’459 Door ergernis en teleurstelling was ze helemaal 

ziek geworden, schrijft ze. In een volgende brief stond: ‘Het blonde Hollandse 

Gretchen heeft zich zeer onaangenaam ontpopt en ik kan onmogelijk meer 

met haar samenwerken.’460 In een brief aan haar vriendin en leerlinge Jeanne 

Boekhoudt meldde Gertrud dat ze niet meer op Satie kon dansen vanwege de 

onrust die ze voelde tengevolge van het confl ict met Darja. Dat het niet alleen de 

persoonlijkheden van de dames waren die met elkaar in botsing kwamen, maar 

dat er ook grote verschillen van inzicht over de danskunst waren, bewijst een 

volgende brief aan Jeanne Boekhoudt.

Over veel ben ik het helemaal met je eens: Ik weet dat ik helemaal een solo-

danseres ‘ben’. Maar ik geloof toch dat het uitgangspunt van waaruit een groep 

moet ontstaan, bij mij juister is dan bij Darja C. Ik zeg: het moet van binnenuit 

komen, zij zegt van buiten. Ik zeg, een groep moet fascineren, zij zegt dat hij 

het oog moet strelen. Ach, er kan zo veel gezegd worden, dat de buitenkant 

bij haar beter is, geef ik toe, dat is ook niet mijn werk. […] Voor de eerste keer 

in mijn lange dansersloopbaan heb ik tegen de kritiek geprotesteerd, tegen 

de manier en wijze waarop het gebeurde. Ik heb geprotesteerd tegen de 

beschuldiging dat ik uit vijandigheid mijn gedeelte had verlengd enz. Ik zie 

daarin een voornemen, intrige van D.C. die haar ‘vriend’ Buning tegen mij 

ophitst. Wat er ook van komt, ik kon niet anders.461

Die laatste zin verwijst naar een optreden van de leerlingen van Gertrud en Darja 

in de Stadsschouwburg van Amsterdam waarbij velen zich hadden geërgerd. 

Bij deze voorstelling werd er namelijk zoveel tijd ingenomen door de leerlingen 

van Gertrud dat die van Darja nauwelijks tijd over hadden. De voorstelling liep 

uit tot na twaalven en vijf dansen van Darja’s leerlingen moesten vervallen. 

Daarbij kwam dat Buning, evenals andere recencenten, in zijn kritiek meer 

waardering had gehad voor de leerlingen van Darja.462 Het is natuurlijk mogelijk 

dat Werumeus Buning de kant van Darja koos vanwege zijn vroegere amoureuze 

relatie met haar, maar een vooringenomenheid tegen Leistikow blijkt niet uit zijn 

latere recensies. De onenigheid tussen de twee voormalige collega’s escaleerde 

dusdanig dat er drie berichten in verschillende kranten verschenen die elkaar 

steeds tegenspraken. Het eerste bericht kondigde Gertruds vertrek aan uit de 

Leistikow-Collin school en de plannen van Darja om de school te continueren 

en een dansgezelschap op te richten dat in Nederland en Duitsland zou gaan 

optreden. Een tweede bericht werd op verzoek van Gertrud geplaatst.

Het heeft mij […] wel zeer verwonderd in Uw blad te moeten lezen, dat ik uit de 

dansschool zal treden en dat dit bericht afkomstig is van mijn oud-leerlinge, 

459 Brief [14?] januari 1931. 

Monacensia.

460 Brief 2 maart 1931. Monacensia.

461 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

1 juni 1931, gekopieerd door Igor 

Jongman. Erven Leistikow. Leistikows 

protest heb ik niet in een krant 

teruggevonden. 

462 J.W.F. Werumeus Buning, 

‘Dansschool Leistikow-Collin’, 

De Telegraaf, 28 mei 1931.



222 die door mij aan de school als mede-leidster werd aangesteld. Het is mijn 

vaste plan op den door mij ingeslagen weg voort te gaan en mijn leerlingen op 

te leiden tot zelfstandige mensen en persoonlijke danseressen. […] Wat mijn 

school in den Haag betreft, ben ik thans bezig deze voor het komend seizoen 

geheel te reorganiseeren. Met een leidster voor het technisch onderricht 

worden reeds besprekingen gevoerd.463

Die laatste zin zal Darja niet lekker gezeten hebben. Leistikow lijkt haar ongeveer 

te ontslaan. Ze liet dit dan ook niet over haar kant gaan en verzocht vervolgens 

een derde bericht te plaatsen waarin ze Gertruds melding weer ontkende.

Naar aanleiding van minder juiste en voor mij zeer nadeelige uiteenzettingen 

van de zijde van mevrouw Gertrud Leistikow, in uw Avondblad van dinsdag 

jl. diene de volgende terechtzetting als wederwoord: Tegenover de door 

mevrouw G. Leistikow gegeven voorstelling van zaken betreff ende de gerezen 

geschillen in de dansschool Leistikow-Collin, zou ik gaarne opmerken, dat 

deze school indertijd in gezamenlijk overleg gesticht werd en ik dus nimmer 

door mevrouw L. werd “aangesteld”. Een en ander blijkt trouwens uit de 

verdeeling der werkzaamheden, die minstens gelijkwaardig was. Verder ben ik 

geen tien jaar, doch slechts korten tijd (nauwelijks één seizoen) haar “leerling” 

geweest en ontwikkelde mij verder zelfstandig in het buitenland. De gerezen 

oneenigheid komt veeleer voort uit verschil van opvatting omtrent de voor 

de danskunst noodzakelijke ambachtelijke grondslagen en dit is m.i. de enige 

reden, waarom onze wegen thans uiteengaan, nadat ik reeds gedurende twee 

seizoenen de leiding der technische oefeningen en die der beroepsklasse in 

handen had.464

Darja eindigde met de mededeling dat de school in Den Haag onder haar leiding 

zal worden gecontinueerd en dit was ook inderdaad wat er gebeurde. Gertrud 

trok zich uit de school terug, maar nam weer veel leerlingen met zich mee. De 

hele vertoning was natuurlijk niet erg verheff end en zal de dames veel spanning 

hebben bezorgd.

 Gertrud stelde in haar bericht de zaken anders voor dan in haar brief aan 

Brandenburg. Daar wilde ze de school opheff en terwijl ze in de krant zegt dat 

ze hem wil continueren. Ook Darja’s rol bij de oprichting van de school werd 

door Gertrud niet correct weergegeven. Haar aandeel, zowel in de leiding als in 

de fi nanciën was waarschijnlijk gelijk aan dat van Gertrud. Gertrud beweerde 

tevens dat Darja wel tien jaar les bij haar had gehad en ook dit was onjuist en werd 

terecht door Darja gecorrigeerd. Waarschijnlijk heeft tevens een incompatibilité 

d’humeurs tussen Gertrud en Darja een rol gespeeld, maar verschil in inzicht 

zal, zoals Darja stelde, de doorslag hebben gegeven. Gertrud benadrukte het 

persoonlijke en wilde ook in een groepsdans het individuele van de danser 

463 Het Vaderland, 2 april 1931. 464 Ongedateerd knipsel [1931]. TIN, map 13c.



223naar voren laten komen, zodat de toeschouwer gefascineerd zou raken. Voor 

Darja was de techniek belangrijker – vooral de ballettechniek – en moest een 

groep een groep zijn en niet een verzameling individuen. Voor Gertrud was de 

ballettechniek een noodzakelijk kwaad en haar achtergrond als solodanseres 

verklaart haar houding tegenover de groepsdans. Als we terugdenken aan haar 

optreden en samenwerken met Laura Oesterreich en Jutta van Collande dan 

moeten we misschien ook wel tot de conclusie komen dat Leistikow het beste uit 

de voeten kon met solodans. Voor solodanseressen was er echter steeds minder 

belangstelling en de ballettechniek werd juist meer en meer gezien als de basis 

voor alle dans. In een brief aan Brandenburg uit 1935 moest Gertrud ook zelf 

toegeven dat solodans niet meer bestaat: ‘Solotanz gibt es nicht mehr!’465

Zoals haar vrienden al vermoedden was het afscheid van het toneel in 1929 

niet onherroepelijk. In 1930 werd Leistikow uitgenodigd voor het derde Duitse 

danscongres dat in München zou plaatsvinden. Ook in 1928, toen het congres in 

Essen werd georganiseerd, was ze uitgenodigd, maar toen had ze vanwege Igors 

gezondheid moeten afzeggen. Nu was ze vast van plan om te komen en ook om 

weer te dansen hoewel – zo schreef ze Brandenburg – ze sidderde bij de gedachte 

om voor hen op te treden. Ze was alweer begonnen met oefenen en iedereen 

om haar heen lachte, omdat ze al wisten dat ze het toch niet kon laten. Voor De 

Telegraaf schreef ze een verslag van dit congres dat zeer chaotisch verliep omdat 

er wel 1400 deelnemers waren en veel te weinig kaartjes voor de voorstellingen. 

Daarbij werd er ook nog eens veel ruzie gemaakt. Er was onenigheid tussen Mary 

Wigman en Rudolf von Laban. Dansers vroegen elkaar aan welke kant ze stonden, 

aan die van Wigman of die van Laban.

De lucht was geladen, en bij de minste aanleiding was er een explosie. 

Ik logeerde bij Hans Brandenburg en zijn vrouw, leden van het eere-comité 

en heb dus al deze explosies van zeer nabij meegemaakt terwijl Hans 

Brandenburg, met zijn levendigen geest, dit alles in zeer sterke kleuren 

afschilderde.

In haar verslag schrijft Gertrud dat ze zich voorgenomen had om ‘alles, maar dan 

ook alles mee te maken’ en met de spanningen en het warme weer was het hele 

gebeuren dan ook erg vermoeiend. Ze ontmoette natuurlijk alle oude bekenden 

en ook veel danseressen die ze tot dan toe slechts uit de boeken kende. Hans 

Brandenburg hield een rede voordat ze danste ‘waarin hij mij een der eerste 

strijdsters voor den modernen dans noemde’. Gertrud had in dit verslag vooral 

aandacht voor de belangstelling voor en de ontwikkeling van de groependans, 

precies het punt dat het volgende jaar in haar confl ict met Darja Collin het 

breekpunt zou worden. Zij sloot zich aan bij Rudolf von Laban, die ‘ook bij de 

groepen, er vóór is, dat iedere medewerker zijn individualiteit behoudt. Hij wil 

465 Brief 1 januari 1935. Monacensia.



224 geen machines, maar menschen, die hun eigen innerlijk beleven. En al krijgt hij 

daardoor nauwelijks gelijkheid van beweging: er ontstaat, dank zij dit principe, 

iets nerveus en vibreerends in zijn dansspel’.466

 Dat Leistikows en Labans ideeën over de groependans volledig verschilden van 

de opvattingen van Mary Wigman wordt heel helder als je de aantekeningen leest 

die een ex-leerling van Leistikow, Jetty Tom, maakte bij Wigmans lessen. Op de 

eerste avond onder leiding van Wigman noteerde ze:

Theoretisch begrip wat men verstaat onder groependans... met daarnaast 

het besef...’t opgaan in een algemeen gebeuren èn in de massa van ‘t individu! 

Iedere persoonlijke opvatting, iedere persoonlijke uitdrukking aan de 

algemeene beweging stòòrt... en wreekt zich op ‘t individu – terwijl ‘t de massa 

afbreuk doet en oneenheid schept.467

Overigens vond Leistikow dat veel van de getoonde dansen te verstandelijk 

waren, geforceerd en overdreven van uitdrukking. Ze zag dit als iets Duits, 

waarvoor in Nederland geen waardering bestond. Als voorbeeld noemde ze het 

Totenmal, een Dramatisch-Chorische Vision für Wort Tanz Licht,468 waarvan 

de choreografi e door Mary Wigman was gemaakt en dat tijdens dit congres in 

première ging.469 Jetty Tom schreef hierover: ‘De opzet goed! Grootsch! (de 

uitvoering beneden peil!).’

 Met 1400 belangstellenden kun je wel zeggen dat er aan dansers geen gebrek 

was in Duitsland. De arbeidsmarkt was er daardoor allesbehalve rooskleurig, maar 

Gertrud schrijft dat ze ondanks deze situatie en de algemene crisis, niets merkte 

van armoede bij dansers of bevolking.

Het viel mij op toen ik langs den Rijn reisde, dat de restaurants en de booten 

stampvol met vroolijke, drinkende en etende menschen waren. Deze vroolijke 

levendigheid viel mij te meer op als tegenstelling van het rustige, ernstige 

leven in Holland. In München was zeer veel uitgelatenheid onder de dansers: 

een ieder was zeer goed gekleed en wisselde dikwijls van costuum. Van de 

slechte toestanden in Duitschland, waarover men in de couranten zoo dikwijls 

gelezen had, zag ik niets. Wel klaagde men hevig als er over gesproken werd, 

maar het scheen mij toe, dat in werkelijkheid alles veel rijker was dan in 1912, 

toen ik in München woonde en danste.470

466 Gertrud Leistikow, ‘Danscongres 

te München’, De Telegraaf, 20 juli 1930.

467 Het dansdagboekje van de 

danseres Jetty Tom (geen nadere 

gegevens bekend) werd mij ter inzage 

gegeven door Marja Braaksma. Het 

beschrijft haar dansbezigheden in 

de jaren 1928 - ±1932. Ze ging in 

die jaren naar de Wigmanschool in 

Dresden, naar het danserscongres 

in München (1930) en naar 

verscheidene andere dansscholen.

468 Das Totenmal van de Zwitserse 

dichter Albert Talhoff.

469 Gertrud Leistikow, ‘Danskunst 

in Holland’, Lichamelijke Oefening, 

januari 1933, 303.

470 Gertrud Leistikow, 
‘Danscongres te München’, De 
Telegraaf, 20 juli 1930.



225Corrie Hartong
Op het moment dat Gertrud zich uit de school Leistikow-Collin terugtrok, werd 

ze – onafhankelijk daarvan – door Jos. Holthaus gevraagd om in Rotterdam 

een professionele danstraining aan het conservatorium op te zetten, waarbij 

er dagelijks les moest worden gegeven. Leistikow gaf al jaren één keer per 

week les in Rotterdam. Dit moet voor haar een geschenk uit de hemel zijn 

geweest, aangezien zij de kostwinner was en er nu toch een vast inkomen kon 

binnenkomen. Gertrud schreef naar Laban omdat ze iemand uit zijn school 

als medewerkster wilde. Ze dacht dat dit, gezien de grote hoeveelheid dansers 

in Duitsland, niet moeilijk zou zijn. Ook Brandenburg wilde ze bij de opleiding 

betrekken. Hij zou wat lezingen kunnen geven en ook als examinator zag ze 

een rol voor hem weggelegd. Ze gaf wel aan dat het niet veel zou opleveren.471 

Brandenburg schreef per kerende post dat hij het te druk had en dat hij – als hij 

zou gaan – toch goed betaald zou willen worden. ‘Je zegt zelf dat Rotterdam 

niet betaalt en dat is nou juist wat telt, ik ben gedwongen en ik ben het aan 

mezelf verplicht dat ik mezelf niet meer goedkoop verkoop voor dans- en 

theateraanvragen.’472 De medewerkster die Gertrud uiteindelijk aanstelde, was 

de danseres Corrie Hartong, zelf uit Rotterdam afkomstig, die haar opleiding bij 

het Dalcrozeinstituut en bij Mary Wigman in Dresden had gehad. Samen startten 

zij de conservatoriumopleiding in Rotterdam. Corrie was die zomer bij Gertrud 

in Loosdrecht en ze spraken daar over de belangrijke rol die weer voor het ballet 

was weggelegd. Gertrud had het gevoel dat er na haar afscheid van het toneel 

een heel nieuw tijdperk aangebroken was: het ging weer om uiterlijkheden, om 

amusement en ballet. Ze voelde zich alleen. Corrie daarentegen had de – volgens 

Gertrud – ‘roerende mening dat het ballet overleefd is’.473 De beide danseressen 

vatten het plan op om samen een voorstelling te maken. Die voorstelling kwam er 

pas in het volgende jaar toen ze met slagwerkbegeleiding samen de choreografi e 

De Weg dansten. Ook in de Amsterdamse Stadsschouwburg vond een uitvoering 

plaats. ‘Wij gelooven niet dat de Europeesche danskunst in die richting toekomst 

heeft’, schreef de recensent, daarmee bevestigend wat Leistikow al vermoedde.474 

(afb. 124) Leistikows voor de pauze uitgevoerde dans Goldene Maske kon hem 

echter nog steeds boeien.

 

Een overzicht 
Een interessant overzicht van de verschillende dansscholen en hun dansopvat-

tingen, werd gegeven in een serie artikelen die in 1932 verscheen in het Nieuws-

blad van het Noorden.475 De scholen van Leistikow, Darja Collin, Lilli Green 

en Florrie Rodrigo werden hierin bezocht en besproken, alsmede een pas in 

Amsterdam opgerichte balletschool van twee dansers uit het ballet van Anna 

471 Brief 2 maart 1931, Monacensia.

472 Brief van Hans Brandenburg, 6 maart 

1931. Erven Leistikow.

473 Brief aan Jeanne Boekhoudt, door Igor 

gekopieerd, 22 juli 1931. Erven Leistikow.

474 U. [Maurits Uyldert], 
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Hartong’, Algemeen 
Handelsblad, 5 april 1932.

475 J.G. de Haas, ‘Danskunst in Nederland’, 
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16 april, 21 mei, 20 augustus, 24 september 

en 1 oktober in het Nieuwsblad van het 
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Pavlova: Hans Helken en Olympia Alperova.476 Alle scholen bevonden zich in de 

Randstad, een opmerkelijke keuze voor een verslaggever van deze Groninger 

krant. Aan de verhouding en spanning tussen ballet en de ‘ “vrije” “dramatische”, 

“rhythmische”(benamingen te over)’ danskunst werd uitgebreid aandacht 

besteed door de schrijver, J.G. de Haas.

 Bij Lili Green op haar School voor Bewegingskunst, werd balletgymnastiek 

gegeven. De bedoeling was om stuntelige jongens en meisjes te leren zich 

harmonischer te bewegen. De lesoefeningen leken de auteur nauw verwant aan 

het ballet. De nadruk lag bij Lili Green niet op het opleiden tot beroepsdanser.

 Op de school van Florrie Rodrigo werden alleen de vakleerlingen vertrouwd 

gemaakt met balletoefeningen, ‘maar met grooten tegenzin!’. De amateurs, de 

‘leeken’, kregen die oefeningen helemaal niet. Zij leerden hun lichaam soepel te 

maken met een soort ritmische gymnastiek en hadden, volgens Rodrigo, daarbij 

de starre, technische balletoefeningen helemaal niet nodig. Rodrigo maakte ook 

geen gebruik van de methodes van Laban en Wigman, maar gaf een ‘gemiddelde’ 

van alle methoden en technieken. Haar vakleerlingen, waarvan ze er op dat 

moment zestien had, werden bovendien ingewijd in acrobatiek, anatomie, 

solfège en Dalcroze. Als bijzonderheid werd genoemd dat Rodrigo ook aan dames 

van veertig tot vijftig jaar les gaf en tevens speciale oefeningen voor mannelijke 

leerlingen had bedacht.

  (124)

Der Weg, uitgevoerd door Leistikow en Hartong met leerlingen. Knipsel Leistikow archief. TIN.

476 Die school heeft naar alle 

waarschijnlijkheid niet lang 

bestaan. Er is, behalve in kranten 

van 1931-1932, niets over te vinden.



227Leistikow had zich het meest van zowel ballet als van de richting Laban-Wigman 

losgemaakt, vond De Haas. Hij ondervroeg haar over haar opvattingen over solo- 

en groepsdans, waarbij ze op dat moment nog de mening ten beste gaf dat de 

toekomst voor de solodans zal zijn: ‘omdat de zuiverste danskunst nooit door de 

groep maar slechts door de dansdrift “bezeten” enkeling kan worden gegeven.’ 

Een interessante opmerking, waarmee ze waarschijnlijk ook zichzelf beschrijft 

als door de dansdrift bezeten. Evenals bij bovengenoemde scholen was De Haas 

hier aanwezig bij het lesgeven. Hij schreef een uitgebreid verslag van een les 

improviseren zonder muziek:

Een groepje leerlingen kreeg de opdracht “tänzerisch” – dit in tegenstelling 

met “pantomimisch”, waarbij ‘t om een bepaalde “dramatische” opgave gaat, 

waarbij de loop van een “gebeuren” van te voren is vastgelegd – droefenis en 

troost, droefenis en spot, bevelen en gehoorzamen uit te beelden. Na afl oop 

wees Leistikow hen op hun fouten b.v. op een eindstand welke de beweging 

niet logischer wijze afsloot – en zeide ze hun, dat ze ‘t zelfde den volgenden 

keer pantomimisch zouden moeten doen. Frappeerde me in deze oefeningen 

– uitteraard – een groote natuurlijkheid.

De technische oefeningen, vijf uur per week, meldde De Haas, werden niet door 

Leistikow gegeven, maar in Amsterdam door Rudi Mees en in Rotterdam door 

Corrie Hartong.

 De laatste school die in de serie aan bod kwam was die van Darja Collin in Den 

Haag, waar De Haas, zoals eerder vermeld, maar weinig tijd werd gegund om met 

Darja te spreken. De oorzaken van het confl ict tussen Collin en Leistikow kwamen 

aan de orde, ‘hier [zij] direct aan toegevoegd, dat beide danseressen overigens vol 

waardeering voor elkaars artistieken arbeid zijn....’

De Haas vond het, gezien het verschil in opvatting, haast onbegrijpelijk dat Darja 

haar opleiding had genoten bij Leistikow en vervolgens ook nog enige tijd met 

haar had samengewerkt. Darja zag hij als een ‘verheerlijkster der ballet-techniek’, 

hoewel hij uiteindelijk toch tot de conclusie kwam dat het misschien alleen een 

kwestie van accentverschil zou kunnen zijn. Hij noteerde dat Collin een assistente 

uit de school van Wigman had aangetrokken en dat er ook op haar school 

geïmproviseerd werd. Hij voorspelde tenslotte dat de danseres van de toekomst, 

van de ‘Nederlandsche School’, waarschijnlijk een middenweg moest weten te 

vinden tussen enerzijds het ballet en Wigman en anderzijds de dansdrift van de 

richting Leistikow, waarmee hij Leistikow dus een status aparte toekende in de 

danswereld.



228 Rotterdam
De sfeer op de Rotterdamse school die Leistikow met medewerking van Hartong 

vanaf 1931 leidde, werd beschreven in een brief aan Jeanne Boekhoudt. Gertrud 

vertelt over de kerstviering met hun leerlingen in dat eerste jaar.

Ik was al op tijd naar R.d. [Rotterdam] gegaan omdat ik nog voor “mijn kerst-

feest” inkopen moest doen. Ik was daarvan doodmoe naar C.H. [Corrie 

Hartong] gegaan rond half 5. Er was gelukkig nog niemand en ik kon even 

alleen in haar kamer uitrusten. Toen maakten we alles klaar, versierden de 

kamer met groen en lichtjes. Er was veel te eten, veel te veel. Pas om half 8 

kwamen ze allemaal. Er kwam ook een taart van Mevr. Pijl met daarop in 

chocola de springende fi guur van de prospectus, wat natuurlijk voor veel 

gejuich zorgde. Er was een grammofoon, […] een glaasje punch, ik vertelde 

van mijn reis naar Indië en de 60 optredens daar. Het was erg leuk; alles kwam 

weer terug. Ik moest echter om 10 uur met de trein weg, jammer, dat het niet 

eerder begon!477

Gertrud had duidelijk genoten van de gezelligheid met haar leerlingen en met 

Corrie Hartong. Voor haar moet het gevoeld hebben als een familie, zeker na 

het debacle met Darja Collin. Haar betrokkenheid bij haar werk was groot en 

de kerstvakantie ging grotendeels op aan allerlei verplichtingen die daarmee 

te maken hadden. Corrie Hartong kwam naar Loosdrecht en die wilde ze daar 

voorstellen aan de danseres Dini von Essen-Bergsma. ‘Je ziet, ook in de vakantie 

geen rust!’ Dan moesten er in Amsterdam kostuums gemaakt en gepast voor 

haar optreden samen met Corrie: ‘Het wordt groen. […] Jij schrijft dat dat mijn 

kleur is.’478 De lessen in Amsterdam aan het Muzieklyceum waren intussen ook 

gewoon doorgegaan. Daar werd Gertrud nu geassisteerd door Rudi Mees, haar 

eigen leerling. (afb. 125) In februari traden zij samen op. Rudi voor en Gertrud na de 

pauze.

 

Na de pauze danste Leistikow. Haast bewegingloos in den aanvang, dadelijk 

reeds aanrakend in ons, de toeschouwers, dat wat binnen in ons sluimert. 

Totdat, op het eind van den avond, als een bloem, die plotseling ontbloeit, al 

wat de dansen der eeuwen in één mensch hebben gekristalliseerd, openging 

en in loutere dansvreugde ons werd geschonken als een kostelijke gave. 

[…] Dit was Leistikow, zooals ze in de herinnering van allen, die haar ooit 

bewonderden, voortleeft en voortleven zal, een der grootsten onder degenen, 

die hun leven gewijd hebben aan den Dans, de tijdeloosheid tot eeuwige 

eer.479

477 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd 

door Igor Jongman, 25 december 1931. Erven 

Leistikow.

479 R.v. O. [Ro van Oven], 

‘Dansavond Gertrud Leistikow 

en Rudi Mees’, Het Vaderland, 

11 februari 1932.

478 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 25 

december 1931.
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Rudi Mees, foto Middendorp. Erven Leistikow.



230 Jeanne Boekhoudt moet Gertrud deze recensie hebben toegestuurd. Gertruds 

alleszins te begrijpen reactie op de recensie stond in een volgende brief:

ook heel, heel gelukkig heb je me afgelopen donderdag gemaakt met de 

krant “Vaderland”. Ik las hem in de kamer boven. Het kan heel kinderlijk zijn, 

dat ik ondanks alle ontelbare kritieken die ik kreeg, ik ze toch altijd lees en me 

mateloos over mooie kan verheugen. Over mooie woorden, het is dan alsof 

ik ze drinken kan en alsof ze mij dan sterker maken voor wat gaat komen. Die 

in het Vaderland zijn voor mij daarom zo waardevol, omdat het in “den Haag” 

is.480

In een volgende brief ging Gertrud verder in op de manier waarop zij kritieken 

ervoer.

Ja, die kritieken! Ik vind het zelf belachelijk dat ze me opwinden, maar het is 

nu eenmaal zo. Zo gelukkig als echt mooie [kritieken] me maken, zo erger ik 

me aan onbegrepene, dat was zo in het begin dat ik danste (20 jaar geleden, 

denk je eens in, 20 jaar dans ik!) en dat is zo gebleven. Ik was overgelukkig 

op die avond in Amsterdam, ik voelde zo helemaal hoe de mensen, en het 

waren er bijna 600, met me meegingen. Nadien was ik met vrienden samen, 

architecten, schilders etc. allen juichten me toe, ja, ik weet het Jeanne, ik weet 

het en ben gelukkig! De voldoening! Jeanne, ik weet niet of je gelijk hebt, elke 

kunstenaar kan altijd nog hoger, er is nooit een eind, er wordt hem hoogstens 

een eind gesteld door dit of dat. Ik weet het niet, maar misschien is er voor mij 

een einde gesteld door mijn kind, misschien ook niet, wie zal het zeggen, maar 

alleen zijn, stilte, volledige stilte, die heb ik nauwelijks, er is altijd plotseling een 

kindergezicht, een kinderlachje. Misschien verrijkt het, misschien stoort het, 

ik weet het niet. Ik weet dat ik gelukkig ben door mijn kind, maar mijn dans? 

[…] De Stadsschouwburg is nu weer van mij, dat wilde ik bereiken, ik sidderde 

daarover, en heb het bereikt.481

Gertrud zag het succes van haar optreden als een overwinning. Van het Haagse 

debacle had ze een ‘drukkend, verlammend gevoel’ overgehouden en dat was 

verdwenen na dit optreden. Uit bovenstaand citaat blijkt echter ook dat ze het 

moederschap moeilijk te combineren vond met het kunstenaarschap. Hierover 

schreef ze meer aan Jeanne.

 

Helemaal en volledig met alle kracht en grootsheid kan men maar één ding 

zijn, danseres of moeder. Er zijn beroepen voor de vrouw waarbij je ook 

moeder kunt zijn, maar danseres, waarbij het uiterste van je lichaam wordt 

gevraagd, reizen, weg zijn, zo veel, dat scheurt een echte moeder innerlijk 

in stukken, achtervolgt haar bij alles. Bij mij kwamen er 3 dingen samen, 

480 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

15 februari 1932. Erven Leistikow.

481 Brief aan Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door 

Igor Jongman, 17 april 1932. Erven Leistikow.



231danseres, allereerst, dan lerares als bron van inkomsten en moeder, ik kan 

wel zeggen dat ik het lang met bovenmenselijke kracht voor elkaar heb 

gekregen om jaren alles volledig te zijn totdat ik het niet meer kon en toen 

was er de afscheidsavond. Als er één ding van me weggenomen was, lerares, 

kostwinner, de gedachte aan de toekomst van het kind, dan weet ik, dan was 

ik langer moeder en danseres gebleven, dat had gekund, maar ik kan niet alles 

volledig zijn en kan ook niet alles half doen.482

Er valt in deze woorden een bedekt verwijt aan Piet te lezen. Als hij een inkomen 

had gehad, dan had Gertrud langer kunnen optreden. Zij hield niet van half werk. 

Dat schrijft zij hier en dat blijkt uit alles. Hoe betrokken zij was bij haar leerlingen 

is op te maken uit de brieven aan Jeanne. Leistikow maakte zich bijvoorbeeld 

zorgen over de vorderingen van één van haar leerlingen, Riet.483 Technisch 

ging ze helemaal niet vooruit hoewel ze al een half jaar elke dag lessen volgde. 

Gertrud had haar ten zeerste aanbevolen om een cursus ballet te volgen bij haar 

leerlinge Netty van der Valk, maar het leek alsof het belang daarvan niet tot Riet 

doordrong. Riet dacht dat Gertrud wat op haar tegen had en dat ze zich niet voor 

haar interesseerde. Maar Gertrud schrijft: ‘Ik heb voor alle leerlingen interesse, 

ook als ze niet veel talent hebben, en wie heeft veel talent??’ 484 Uiteindelijk werd 

alles uitgesproken en danste Riet een eigen dans zonder muziek, Bezinning, 

die Gertrud en Corrie Hartong allebei bewonderden. ‘Het was echt alsof het een 

bezinning was op iets anders. Streng van vorm, consequent van uitdrukking, heel 

mooi van stemming!’: voor Gertrud een enorme opluchting.485

Dansen zit den vrouwen in het bloed
De volledige inzet waarmee Gertrud haar bezigheden uitvoerde was haast niet 

vol te houden, zelfs nu ze afscheid had genomen van het toneel. Daarbij kwam 

dat Piet gezondheidsproblemen had. Hij had zwakke zenuwen waarvoor hij al 

in 1929 onder behandeling was. Hij had intussen zijn kwekerij opgegeven en 

had geen of in ieder geval geen geregeld inkomen. Hij beschouwde zichzelf 

als een artiest, maar het is onduidelijk op welk gebied. Bij het programma van 

de dansvoorstelling met Darja Collin (‘de verschrikkelijkste avond van mijn 

dansjaren’, volgens Gertrud) was een theoretische verhandeling van Piet 

gevoegd: Principes der moderne dans in verband tot zuiver bewegingskunst. 

Het is een onleesbaar, quasi-fi losofi sch nonsensstuk. De volgende zin moge 

als illustratie dienen: ‘De danskunst als scheppende kunst met eigen middelen 

is niet mogelijk, want haar kunst, de beweging, is immers in de bewegelijkheid 

als beweging gegeven en kan dan ook de dans geen bewegingsscala bezitten 

noch een bepaalde bewegelijkheid.’486 Ook door de recensent P.F.S. [Paul F. 

Sanders] werd Piets verhandeling niet gewaardeerd: ‘Waarom dit gebrekkig 

482 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 9 mei 

1932. Erven Leistikow.

483 Waarschijnlijk gaat het hier om 

Riet Sparnaay.

484 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

20 maart 1933. Erven Leistikow.

485 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 3 april 

1933. Erven Leistikow.

486 Piet Jongman, Principes der 
moderne dans in verband tot zuiver 
bewegingskunst. Brochure bij programma 

dansavond in de Stadsschouwburg, 

27 mei 1931. TIN, map 15.



232 gestyleerde (zie den titel!), verwarde en verwarring stichtende stukje proza hier 

een plaats vond, zal wel een raadsel blijven.’487 Wist Sanders misschien niet dat 

Piet Jongman Leistikows echtgenoot was? Theo van Hoorn vindt in zijn memoires 

dat Piet ondergewaardeerd werd. Hij beschrijft hem als ‘een door slechts heel 

enkelen begrepen diep fi losofi sche natuur’, maar Theo en Dien van Hoorn lijken 

uitzonderingen geweest te zijn in hun waardering voor Piet.488 De meeste vrienden 

hadden minder waardering en beschouwden het huwelijk tussen Piet en Gertrud 

misschien wel enigszins als een mésalliance. Piet gaf zich (als Jongman-Leistikow) 

bij Gerrit Rietveld op als medewerker aan diens ‘periodiek in briefvorm’, zonder 

redactie, waarvan in 1931-1932 zes afl everingen zouden verschijnen. Hij leverde 

een kort, maar niet te volgen stuk onder de bijzondere titel: ‘Men heeft honger en 

dorst, wel eens de machtigste drijfveeren in den mensch genoemd.’489 Piet heeft 

zich waarschijnlijk niet op zijn plaats gevoeld in Gertruds wereld en was misschien 

gefrustreerd over zijn afkomst. Hij kwam uit een arbeidersgezin en zijn carrière was 

er één van twaalf ambachten, dertien ongelukken. Dit werd ook door zijn omgeving 

zo gezien. Veel later, in 1939 in een brief aan Brandenburg, schreef Gertrud over zijn 

frustratie vanwege het feit dat zij steeds succes had waar hij faalde.490

 De artikelen die Gertrud zo nu en dan over dans schreef waren geslaagder dan 

Piets pennevruchten. Ze zullen waarschijnlijk vertaald en gecorrigeerd zijn, maar 

ook uit haar brieven blijkt dat Gertrud beter kon schrijven dan Piet. Gertrud schreef 

voor het Algemeen Handelsblad het artikel ‘Dansen zit den vrouwen in het bloed’, 

waarin ze de verschillende eigenschappen die volgens haar een danseres moet 

bezitten opsomde.

Een scheppende danseres moet van alle kunsten iets in zich hebben, al is het 

niet noodig, dat zij ze alle beoefent. Zij moet architecte zijn, omdat zij haar 

dansen een goede basis dient te geven, omdat zij ze dient op te bouwen 

volgens een zuivere, logische constructie. Zij moet beeldhouwster zijn, want 

haar lichaam dient plastische bewuste standen aan te nemen, die de vaste 

punten vormen in haar bewegingsspel. Zij moet schilderes zijn omdat zij gevoel 

dient te hebben voor kleur, ten einde de indruk van een costuumdans zoo mooi 

en zoo harmonisch mogelijk te doen zijn. Van lijn en verve moet zij weten. 

Een scheppende danseres dient ook dichteres te zijn, ze moet fantasie hebben 

[…] Ze moet méévoelen met de natuur , met de beweging van het water, het 

suizelen van de wind […] De scheppende danseres dient musicus te wezen tot 

in haar vingertoppen […] Ten slotte echter moet het geheel doordrongen zijn 

van temperament. Temperament is het vuur zonder hetwelk de dans, alle kunst 

ten spijt, dood is. […] En nu geloof ik vast en zeker, dat dit alles bij een vrouw 

eerder mogelijk is dan bij den man, die zich véél meer in één richting uit, terwijl 

een vrouw alles in zich kan vereenigen, precies zooveel als noodig is om het in 

den dans volkomen tot uiting te brengen. De danseres moet mensch zijn.491

487 P.F.S. [Paul F. Sanders], ‘Kunst 

en Letteren. Danscyclus’, Het Volk, 

28 mei 1931.

488 Theo van Hoorn, Herinneringen 
aan Inayat Khan en het Westers 
Soefi sme, 235

489  Ansje van Beusekom, ‘Gerrit 

Rietveld en zijn “periodiek in briefvorm”. 

1931-1932.’, 33-51. Piets bijdrage stond 

in het vierde nummer van deze periodiek, 

februari 1932.

490 Brief 29 augustus 1939. Monacensia.

491 Gertrud Leistikow, ‘Dansen 

zit den vrouwen in het bloed. 

Het houdt den geest frisch, 

het stemt prettig en verjaagt 

sombere gedachten’, Algemeen 
Handelsblad, 21 oktober 1928.



233De dans was dus in Gertruds visie vooral een kunstvorm voor de vrouw, een 

vooroordeel waar mannen tot de dag van vandaag last van hebben. Danseressen 

waren veruit in de meerderheid. De weinige mannelijke dansers, zoals 

bijvoorbeeld Alexander Sacharoff , werden vaak als verwijfd gezien. Mannen 

moesten sporten in het Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog. Vroeger 

hadden ze hun energie kwijt gekund in militaire dienst, nu moest dat in de sport. 

Dat die sportevenementen enorme hoeveelheden toeschouwers trokken werd 

zelfs wel als een bedreiging voor het theater gezien. Het schouwspel van een 

spannende boks- of voetbalwedstrijd stelde minder eisen aan het publiek en 

was daarom toegankelijker.492 Hans W. Fischer was van mening dat de dans 

een vrouwenlichaam mooier maakte en dat een mannenlichaam mooier werd 

door sport en lichamelijke arbeid.493 In Der moderne Tanz constateerde zijn 

vriend Hans Brandenburg dat in de danswereld de hegemonie bij de vrouw 

lag. Hij zag dans als de prestatie van de vrouw en als haar emancipatie. Met de 

dans gaf de vrouw de mensheid een geschenk. Voor de man zag Brandenburg 

echter ook een belangrijke rol weggelegd, niet zozeer als danser maar meer op 

het theoretische vlak. De man moest methode geven aan de nieuwe dans en de 

man zou ervoor zorgen dat de dans, door middel van een bewegingsnotatie, 

reproduceerbaar zou worden. Volgens hem was de man, zoals op alle gebieden, 

‘norm- en richtingbepalend, waardebepalend, ordenend en degene die overzicht 

heeft en doel en betekenis vaststelt’.494 Brandenburg zal aan Rudolf von Laban 

hebben gedacht toen hij deze woorden schreef. Beide schrijvers, zowel Fischer 

als Brandenburg, lijken moeite te hebben met de geringe plaats van de man in 

de nieuwe danskunst. Bij solodanseressen als Leistikow, die hun eigen dansen 

choreografeerden, was de rol van de man vrijwel uitgespeeld. Zij gingen hun 

eigen weg en daarom werden zij, als vernieuwers van de dans en met het 

organisatietalent dat zij toonden, soms zelfs als mannelijk ervaren.495 Leistikow 

heeft als zelfstandige danseres en als kostwinner zeker een voorbeeldfunctie 

vervuld voor haar vrouwelijke leerlingen.496

Crisis
Het is interessant hoe Gertrud in haar artikel alle kunsten bij haar eigen danskunst 

weet te betrekken. Terugdenkend aan haar frustratie in Dresden, toen haar 

tantes op bezoek waren en alle kunsten noemden behalve de hare, lijkt dit een 

soort revanche. Wat Gertrud niet noemt bij deze opsomming is het ‘mannelijke’ 

zakeninstinct dat een danseres ook moest bezitten. Zijzelf was noodgedwongen 

zeer zakelijk geworden in het behartigen van haar belangen. Ze onderhandelde 

altijd over de huur van de theaters waarin ze optrad. Ze woog het risico dat ze 

met een voorstelling nam en rekende soms met een verlies omdat ze een nieuw 

publiek wilde trekken. Toen ze in 1932 opnieuw in de Stadsschouwburg ging 

optreden hield ze rekening met een verlies, zo schreef ze Jeanne. Maar ze wilde 

492 Julius Bab, Das Theater der 
Gegenwart, 164.

493 Hans W. Fischer, Körperschönheit 
und Körperkultur, 7- 8. Deze opvatting 

werd ook in België gehuldigd. Staf Vos, 

Dans in België, 148-149. Over de destijds 

gangbare tweedeling in mannelijk 

en vrouwelijk verder: De Keizer, 

Moderniteit, 21. In de fi lm Wege zu 
Kraft und Schönheit (1925), komen 

deze opvattingen over mannelijk en 

vrouwelijk duidelijk naar voren.

494 Hans Brandenburg, Der 
moderne Tanz (ed. 1921), 19.

495 Zie Staf Vos, Dans in België, 52.

496 Leistikow had vrijwel alleen 

vrouwelijke leerlingen.



234 het doen vanwege de strijd en het kwam als een verrassing dat ze in plaats van 

geld te verliezen zelfs verdiend had. Een optreden in Den Haag rond dezelfde tijd 

zou waarschijnlijk geld kosten, dacht Gertrud.

Corrie Hartong vroeg me of we het zouden doen, ze zei, “dan krijgen we in elk 

geval goede kritieken”. Ja, zij die een naam begint te krijgen, moet daarmee 

rekenen, en het daarom doen, maar ik! Ik heb een kast vol schitterende 

kritieken, heb een naam en geen zin om geld te verliezen in den Haag.497

De tijd was er ook niet naar om risico te nemen. Het was crisis en iedereen had 

minder geld te besteden. Gertrud zal het zeker gemerkt hebben bij haar lessen. 

Danslessen waren een luxe die niet iedereen zich kon permitteren, zeker niet 

in crisistijd.498 Het huis in Loosdrecht werd te koop gezet, maar omdat het een 

zeer slechte tijd was zou het lang duren eer het verkocht was.499 Waarschijnlijk 

vanwege teruglopende inkomsten lieten Gertrud en Piet een klein huisje 

tegenover hun mooie huis opknappen, zodat ze eventueel ‘s zomers hun grote 

huis konden verhuren terwijl ze zelf aan de overkant woonden. Het lijkt erop dat 

het in 1932 niet vaak verhuurd was. Het huis ‘De Zudde’ bleef een zoete inval voor 

Gertruds leerlingen en vrienden:

ja, ik heb rust nodig en daarbij waren er gisteren 6 mensen hier op bezoek en 

één kind, daarvan hebben er drie en één kind hier gelogeerd!! Dat noemt men 

vakantie!!500

Misschien ben ik een beetje verstrooid, want ik had weer 10 mensen op 

bezoek en nu zitten Else Berg en Mummi Schwarz aan tafel terwijl ik schrijf en 

zeggen dat ik op moet schieten.501

Zondag waren hier weer 7 gasten. Meneer en mevrouw Berg-Schwarz bleven 

slapen, ik schreef je daarover. Het is altijd erg leuk als die er zijn. Met Pinksteren 

komen ze ook.502

Gisteren had ik hier, met Igy en mijn man en mezelf, 17 mensen te eten. 

12 beroepsleerlingen uit Rotterdam, waarbij ook Riet en dan nog meneer en 

mevrouw Berg-Schwarz. 9 mensen als logés van zaterdag op zondag, 7 

beroeps  leerlingen en Berg-Schwarz. Maar het was heel, heel leuk.503 (afb. 126 )

Dat het leuk was als Else Berg en Mommie Schwarz op bezoek waren is goed 

voor te stellen als je de verhalen leest die – vooral over Mommie – geschreven 

zijn.504 Mommie was op feestjes een graag geziene gast die allerlei toneelstukjes 

497 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

17 april 1932. Erven Leistikow.

498 Uit het artikel ‘Danskunst 

in Nederland II’ blijkt dat de 

school van Lili Green last heeft 

van de crisis. Nieuwsblad van het 
Noorden, 16 april 1932.

499 Brief 6 oktober 1930, 

Monacensia.

500 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

28 maart 1932. Erven Leistikow.

501 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

1 mei 1932. Erven Leistikow.

502 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 
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19 september 1932. Erven Leistikow.

504 In Raoul Hynckes’ De vrienden 
van middernacht, is een hoofdstuk aan 

‘Moemie’ gewijd. 61-64.
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  (126)

Groep leerlingen op bezoek in 

Loosdrecht. Staand rechts zijn 

Else Berg en Mommie Schwarz te 

herkennen, daarnaast met alpino Piet 

en links van hem Gertrud. Op de voorste 

rij zit Igor. Erven Leistikow.
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  (127)

Mommie Schwarz en Gertrud (met snor) 

in een danspose tijdens een feest bij Jack 

Vecht. Links achter is Herman Baanders te 

herkennen, daarnaast de schilder Voskuil en 

tussen Gertrud en Mommie, Broos Baanders. 

Rechts op de grond zit Jan Baanders. 

Archief A. Baanders, Den Haag.



237improviseerde. Op foto’s zien we hem met wonderlijke hoofddeksels, als 

circusdirecteur of als Wolgaschlepper. Gertrud staat dansend met Mommie op 

een foto van een feest bij de kunsthandelaar Jack Vecht: Gertrud met snor en 

herenbroek, Mommie in een rok met iets onduidelijks op zijn hoofd. Het plezier 

straalt van de foto af. (afb. 127) Twee andere foto’s van hetzelfde feest geven een 

idee van wie daar zoal kwamen en van de grappige, creatieve spektakels die er 

plaatshadden. (afb. 128, 129)

 Gertrud genoot duidelijk van al dit bezoek in Loosdrecht, hoe vermoeiend 

het ook was. Naast Else Berg en Mommie Schwarz worden als gasten de namen 

van de poppenmaker Harry van Tussenbroek en van de Hoyacks genoemd: 

Louis Hoyack en zijn vrouw Ella Cramerus. Ella Cramerus ‘stepte’ in 1929 ‘rustig 

en afgemeten’ met Mondriaan door zijn Parijse atelier505 en reed het jaar daarop 

met Tine Baanders en haar vriendin Teun Timmner naar Larvik in Noorwegen 

om een Mensendieckcongres bij te wonen.506 Haar interesses sloten dus zeker 

aan bij die van Gertrud. De Hoyacks (Soefi es) waren tevens bevriend met Theo 

en Dien van Hoorn. Gertrud, Piet en Igor waren zelf heel geregeld bij de Van 

Hoorns in Amsterdam te gast. Igor speelde daar in de zandbak achter het huis 

  (128)

Feest bij Jack Vecht. (1) vermoedelijk Chris Hassoldt, (2) Jack Vecht, (3) Herman Baanders, (4) 

Mien Krop, (5) Else Berg,(6) Gertrud Leistikow, (7) Mommie Schwarz, (8) Tine Baanders, (9) Leent 

Baanders, (10) Broos Baanders. Archief A. Baanders, Den Haag.

505 M. van Domselaer-Middelkoop, 

‘Herinneringen aan Piet Mondriaan’, 

Maatstaf, augustus 1959, 284.

506 Teun Timmner schreef over deze reis een verslag 

voor de Autokampioen dat het jaar daarop in drie 

afl everingen gepubliceerd werd: H.C. Timmer [sic], ‘Drie 

vrouwen per Amilcar naar Noorwegen’, Autokampioen, 4, 

11 en 18 juli 1931, 969-971, 1003-1006, 1033-1037.

1
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  (129)

Feest bij Jack Vecht; Ellen Kramer (1), Johan Bendien (2), Tine Baanders (3), Leent 

Baanders (4), Gertrud (5), Didi Vecht (6), Piet Jongman (7), Mary Vecht - Stodel (8) , 

Lize Baanders (9), Jack Vecht (10), Herman Baanders (11), Broos Baanders (12), Lien 

Baanders - Schimmel (13), Louise Bolleman (14). Archief A. Baanders, Den Haag.
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239en Paul van Hoorn was zijn beste vriendje. Een aantal zomers huurden Dien 

en Theo in Bergen aan Zee de ‘Villa Blinkert’. Ook daar kwamen veel van hun 

gezamenlijke vrienden gezellig langs.507 Theo beschrijft de goede herinneringen 

die hij bewaarde aan: ‘het logeeren in Bergen-aan-Zee, met gansche scharen 

artisten-vrienden vereenigd in strand en duinen; het nachtelijk zwemmen in de 

lichtende golven; de zonnebaden in de duinpannen, de eindelooze zwerftochten 

door de zomersche natuur.’508 Een gedeelde interesse in het Soefi sme speelde 

in deze kring een belangrijke rol. We zien ook daar de Hoyacks en Ellen Kramer, 

dochter van de architect en soefi  Piet Kramer, leerling van Leistikow. (afb. 130) 

Tine Baanders (geen soefi ) kwam langs met Louise (Lous) Bolleman.509 Tine 

kende, zoals eerder gezegd, Dien van Hoorn nog van de Academie. De Hoyacks, 

Bolleman en Tine werden op het strand gefotografeerd met de poppenmaker 

Harry van Tussenbroek. (afb. 131) Van Tussenbroek was weer een goede bekende 

van Mondriaan en van de Amsterdamse Joff ers. De schilderes Lizzy Ansingh 

schilderde Van Tussenbroeks poppen verschillende malen, zoals op haar 

schilderij Knekelballet waarop de poppen staan waarin de vogelbotjes verwerkt 

waren die Van Tussenbroek op het strand vond.510 Hoe iedereen met iedereen 

verbonden was wordt tevens duidelijk door Lizzy Ansinghs grote tekening op 

perkament van de hele familie Baanders. Die tekening werd Herman Baanders 

aangeboden ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag. (afb. 132) Ansingh had 

haar atelier boven zijn bureau en had een heimelijke relatie met hem. Hoewel er 

in deze periode geregeld Duitse kunstenaars in Amsterdam verbleven (gevlucht 

na de Rijksdagbrand van 1933) zoals bijvoorbeeld Klaus en Erica Mann, zijn er 

  (130)

Op het strand bij Bergen NH, v.l.n.r. Tine 

Baanders, Gertrud, Igor, Ellen Kramer.  

Archief A. Baanders, Den Haag.

  (131)

Op het strand bij Bergen NH, v.l.n.r. Harry van Tussenbroek, 

Ella Hoyack-Cramerus, Lous Bolleman (op de rug), Tine 

Baanders (op de rug). Archief A. Baanders, Den Haag.

507 Van 1929 tot 1934 huurden 

de Van Hoorns dit huis in de vroege 

zomer. Theo van Hoorn, Recollections 
of Inayat Khan and Western Sufi sm. 
670, afb. 28

508 Brief Theo van Hoorn aan Igor 

Jongman, 14 november 1948. Erven 

Leistikow.

509 Louise Bolleman was tevens een 

vriendin van de componist Willem Pijper.

510 Van dit ballet is een fi lm 

gemaakt door de cineast Charles 

Huguenot van der Linden: 

Tussenspel bij kaarslicht (1959).



240 toch geen aanwijzingen dat er ook contact gezocht werd met Gertrud. De Manns 

kwamen wel bij haar buurman Ernst Leyden op bezoek.511

 Bij al deze ‘scharen artisten-vrienden’ voelde Leistikow zich op haar gemak 

en ze droeg met haar optredens en haar lessen aan dochters en vrouwen haar 

steentje bij. De Amsterdamse kunstwereld was haar thuis geworden. Zij liet zich 

door Amsterdamse fotografen fotograferen: in de studio Merkelbach aan het 

Leidseplein, door Hanna Elkan en door Godfried de Groot. Geen van de foto’s 

werd tijdens een optreden gemaakt. Leistikow poseerde in hun studio’s waar 

hulpmiddelen aanwezig waren om moeilijke poses wat langer vast te houden. 

Merkelbach, Elkan en De Groot waren allen gerenommeerde fotografen, maar 

Leistikow had ook kunnen kiezen voor de Haagse kunstfotograaf Berssenbrugge 

  (132)

Lizzy Ansingh, tekening 

op perkament van de 

hele familie Baanders, 

1926.  Museum ‘Het 

Schip’, Amsterdam. 

Foto A. Baanders, 

Den Haag.

511 Zie: Alexandra Paffen, “Unser vielleicht bestes ertragreichstes 

Jagdrevier, Holland”, in: Frits Boterman en Marianne Vogel (red.), 

Nederland en Duitsland in het interbellum,149-163.
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die danseressen op een interessantere manier fotografeerde zoals blijkt uit zijn 

foto’s van Lili Green. Zij lijkt echter in haar keuze iets behoudender geworden en 

vooral op Amsterdam gericht, omdat zij juist daar als kunstenaar en als persoon 

zeer gewaardeerd werd. Het is dan ook geen wonder dat ze, behalve bij Sluijters, 

Leyden, Meurs en misschien Arondéus, ook in het werk van andere Amsterdamse 

kunstenaars fi gureerde.512

  (133)

‘Goldene Maske’, pop van Harry van Tussenbroek. Afbeelding uit De poppen van Harry van 
Tussenbroek, 37.

512 In 1925 is er sprake van een portret dat Leyden van 

Leistikow zal schilderen voor de Stadsschouwburg. Of 

dit gerealiseerd is, is niet duidelijk. ‘Bij Ernst Leyden’, 

Het Vaderland, 14 februari 1925.



242 Harry van Tussenbroek maakte al rond 1921 een pop van een oud parapluutje, 

een entoutcas, geheten Goldene Maske naar Gertruds populaire dans. Top Naeff  

heeft Van Tussenbroek deze pop zien bespelen. Zij schreef: ‘Het merkwaardig feit, 

dat de liefde van den maker, via, in dit geval zijn vinger, de saffi  er-vlammige zijde 

van een versleten entoutcas dusdanig weet te bezielen, dat ze, met een verguld 

masker op de plaats van de stalen punt, als Gertrud Leistikow op de kast danst, is 

een natuurverschijnsel, dat perspectieven opent.’ (afb. 133)513 

 Else Berg schetste Gertrud bij het dansen in een serie bewegingsstudies. (afb. 

134, 135) We zien Gertrud in verschillende houdingen en zelfs in een spagaat. Er is 

geen geschilderd werk van Berg bekend waarin deze schetsen verwerkt zijn.

 Mommie Schwarz ontwierp de affi  ches voor verschillende dansvoorstellingen 

en in 1924 verscheen zijn Leistikow-kalender voor het jaar 1925. ‘De teekenaar 

Schwarz, […] heeft er de danseres in verschillende standen knap en expressief 

geteekend. […] en door de kleuren tot eenheid gebracht met de vakken, waar de 

eigenlijke kalender op staat.’514 Zes kleurige, expressieve afbeeldingen maakte 

Schwarz voor deze kalender, één per twee maanden, elk met een andere dans 

van Leistikow. Welke dans afgebeeld wordt staat onder de tekening. Leistikow 

wordt omgeven door een lijnenspel dat waarschijnlijk de dansbeweging moet 

uitbeelden.515 Goldene Maske wordt omgeven door grillige, puntige lijnen die 

goed met de beschreven trillende bewegingen in verband te brengen zijn. Bij de 

afbeelding van Leistikows dans ‘naar oud spaansche melodiën’ doemt bovendien 

een soort Spaanse burcht achter de danseres op, refererend aan de beelden die 

  (134 / 135)

Else Berg, bewegingsschets, houtskool op papier, 28,2 x 21,5. Particuliere collectie.

513 Top Naeff, De Groene 
Amsterdammer, 18 juni 1921, 8.

514  A.O. , NRC, 25 oktober 

1924. Zie ook Linda Horn, Else 
Berg en Mommie Schwarz. 
Kunstenaarsechtpaar in 
Amsterdam 1910-1942. 139.

515 In 1927 doet Jan Toorop iets dergelijks bij 

een tekening van een Javaanse danser en schrijft 

daarbij: ‘Het ornamentaal lijnen-rythme is 

zuiver-scherp ontstaan uit het gebaar van dezen 

dans.’ Zie: Jacobien de Boer, ‘Dansen door den 

Heiligen Geest. Illustraties van Jan Toorop’, 26-30.
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ze met deze dans opriep. Max van Gelder, Gertruds impresario, hing Schwarz’ 

kalender op aan de wand naast zijn bureau. (afb. 136, 137)

 De beeldhouwer Theo Vos, met wie Piet Kramer geregeld samenwerkte, 

ontwierp beelden van danshoudingen van Leistikow die in verschillende 

formaten door de Duitse porseleinfabriek Hutschenreuther geproduceerd 

werden. De beelden en beeldjes waren daarmee voor een groter publiek 

bereikbaar. Als verzamelobjekt waren porseleinen beeldjes van danseressen zeer 

in trek.516 De beeldjes van Vos zijn in vergelijking met andere danseressenbeeldjes 

heel gestileerd en doen daarom veel moderner aan. Ze zijn wit of wit met een 

minimale goudversiering, maar verder niet gekleurd. Leistikows houding en 

gebaar, de strakke vorm van haar haar en de plooien van haar rok, doen enigszins 

denken aan wajangpoppen. Niet toevallig maakte Vos in dezelfde tijd een beeldje 

van een Indische danseres. Er bestaan tevens bronzen exemplaren van de 

beelden, gegoten door verschillende bronsgieterijen. Een duurdere maar zeker 

veiliger optie, want door de lange armen en vingers zijn de porseleinen beeldjes 

  (136)

Mommie Schwarz, twee bladen van de Leistikow kalender voor 1925, steendruk, 48,3 x 26,8. 

Collectie Stedelijk Museum Amsterdam. 

516 Tanzende Figuren aus den Sammlungen Alain 
Bernard und Vladimir Malakhov. Catalogus Bröhan-

Museum, februari 2009.
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erg kwetsbaar.517 (afb. 138, 139, 140) Van de Utrechtse kunstenaar Cris Agterberg is een 

zilveren reliëf bekend dat rond 1920 ontstond. Opvallend is de gelijkenis van de 

houding van deze danseres met een van de beelden van Vos. Hoewel Agterberg 

een aantal jaren later een portret van Darja Collin maakte lijkt het niet aannemelijk 

dat dit reliëf al met Collin te maken heeft. Collin was in die tijd nog vrijwel 

onbekend en het kleine hoofddoekje dat de danseres draagt, wijst onmiskenbaar 

naar Leistikow, die vaak iets dergelijks op het hoofd droeg.518 (afb. 141)

 Nog gestileerder zijn de beelden die de Utrechter Jo Uiterwaal rond dezelfde tijd 

maakte van een danseres. Uiterwaal hoorde niet bij Leistikows vriendenkring, maar 

zijn beelden werden wel met haar in verband gebracht. Hij had haar in Utrecht 

zien optreden.519 Toch is het niet waarschijnlijk dat Leistikow de inspiratie was 

voor zijn beelden. Uiterwaal kende de schilder Willem van Leusden goed en diens 

vrouw, Ina Haze, was een danseres. Over haar is echter heel weinig bekend. In het 

blad Eigen Haard staat een tweetal foto’s bij een beschrijving van een optreden, 

dat slechts voor weinigen toegankelijk geweest lijkt te zijn. Op die foto’s staat ze 

voor een achtergrond met gekleurde vlakken, die doet denken aan het werk van 

Van Leusden uit die tijd, maar ook aan dat van Mondriaan, Van Doesburg en Van 

der Leck. Haar houding volgt de lijnen van die achtergrond. Zij zal de inspiratie voor 

  (137)

De impresario Max van Gelder in zijn kantoor. Rechts aan de muur de Leistikow kalender. 

Spaarnestad Photo.

517 Dans. De dans in Nederlandse 
collecties 1880-1940. cat. Noordbrabants 

Museum, 4 november 2000. 14, 15.

518 Marcel Brouwer en Joep 

Haffmans, Cris Agterberg. 
Beeldhouwer en sierkunstenaar, 40.

519 Jan Baptist Bedaux, ‘Jo 

Uiterwaal en Piet Elling.’, 99-129.
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  (138)

Theo Vos, Gertrud Leistikow, brons, hoogte 48 cm. Collectie Meentwijck.
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  (139)

Theo Vos, Gertrud Leistikow, porseleinen beeldje fi rma 

Hutschenreuther.

  (141)

Cris Agterberg, Dans, ca. 1920, 

afbeelding uit De Kroniek, 6 (1920), 218.

  (140)

Theo Vos, Gertrud 
Leistikow, brons. 

Verblijfplaats 

onbekend.



247Uiterwaals beelden geweest zijn. De schrijfster van het artikel was enthousiast 

over de voorstelling waarvoor de danseres zelfs de muziekaccoorden had 

geschreven. ‘Ine van Leusden is een opfrisscher’ meent ze en ze vervolgt: ‘Een 

Gertrud Leistikow, een Angèle Sydow […] ‘t is alles zoo niets. Jan Publiek vindt 

het fi jn –maar Jan Publiek is de meerderheid – en ge kunt u toch geen geestelijk 

superieure meerderheid denken.’520 (afb. 142)

Ziekte
Zowel Igor als Gertrud hadden griep in de kerstvakantie van 1932. Gertrud was 

tevoren vreselijk druk geweest met het voorbereiden van de examens voor 

beroepsleerlingen. Ze had zichzelf niet toegestaan om ziek te worden, maar toen 

de examens voorbij waren, werd ze gevloerd.

Ik geloof dat ik de griep al lang met me mee draag. Alleen de spanning over het 

examen heeft me overeind gehouden. Dat examen met al zijn ergernissen etc. 

[…] Maandag om 9 uur begon het en het ging met 1 uur pauze door tot 7 uur.521

  (142)

De danseres Ina Haze, 

afbeelding uit Eigen 
Haard, 9 december 

1922.

520 Lucie de Gérardue, ‘Iets over 

Dansen’, Eigen Haard, 9 december 

1922, 840-841. Lucie de Gérardue 

is een pseudoniem van Lucy 

d’Audretsch/ Ellen Forest. Over haar: 

H.P.L. Wiessing, Bewegend portret, 
321-324. Van Doesburg laat in 1925 op 

een vergelijkbare manier de danseres 

Wilhelmina van Aggelen (Kamares) voor 

zijn Contra-compositie met dissonanten 
XVI poseren. Hierover: Jacobien de 

Boer: ‘Van Doesburg, Mondriaan en de 

danseres Kamares›, 37-42.

521 Brief aan Jeanne 

Boekhoudt, gekopieerd door Igor 

Jongman, 22 december 1932. 

Erven Leistikow.



248 Gertrud was actief in de in 1931 opgerichte afdeling Kunstdans van de 

Nederlandsche Vereeniging Tot Bevordering der Danskunst. Deze vereniging 

hield zich eerder alleen met de gezelschapsdans bezig, maar doordat zoveel 

danseressen, rijp en groen, optraden en waren gaan lesgeven, werd er behoefte 

gevoeld aan enige regulering.522 De nieuwe afdeling stelde examens in voor 

modern geschoolde en klassiek geschoolde danseressen. Het was de bedoeling 

dat er zonder diploma niet meer opgetreden of lesgegeven zou worden. In januari 

1933 schreef Leistikow hierover. ‘De danskunst is in Holland in een nieuw stadium 

getreden. Er zijn examens afgenomen en er zijn diploma’s uitgereikt.’523 Hoewel 

zij het als een belangrijke stap zag ter bestrijding van het dilletantisme, vond ze 

tegelijk dat een echte danseres geen examen nodig had. (afb. 143)

 Na die examens bleef Gertrud steeds vermoeid. Begin januari klaagde ze 

daar over en natuurlijk had ze al eerder geregeld in haar brieven aan Jeanne 

aangegeven hoe zwaar ze het vond om zich overal helemaal voor in te zetten. 

In zijn aantekeningen schreef Igor later over zijn moeder dat ze haar gezondheid 

ondermijnde en zichzelf te weinig ontzag. In februari dacht ze er zelfs over het 

lesgeven op te geven.

  (143)

Krantenknipsel dansexamen (z.d.) , met op de achtergrond v.l.n.r.: Florrie Rodrigo, Gertrud 

Leistikow, Yvonne Georgi en Corrie Hartong. TIN.

522 Volgens Jeanne van Schaik-

Willing ergerde Leistikow zich aan 

het optreden van ongeschoolde 

danseressen (zoals Marion Gray, ps. van 

Lientje van Kekem). Van Schaik-Willing, 

Ondanks alles,127.

523 Gertrud Leistikow, ‘Danskunst in Holland’, Lichamelijke Oefening, 

januari 1933, 301. December 1932 zal daarmee de eerste keer zijn dat er 

dansexamens werden afgenomen. Met Yvonne Georgi en Florrie Rodrigo heeft 

Leistikow de praktische vakken geëxamineerd. Er waren vijf kandidaten, 

Hilde Haase, Fie Koster, Bertie de Levie, Nel Mennigs en Rie van der Velden, 

leerlingen van de Rotterdamse Dansschool. Allen slaagden. In Eva van Schaik, 

Op gespannen voet, wordt abusievelijk 1936 genoemd als jaar van de eerste 

examens, waarbij Corrie Hartong een grote rol krijgt toebedeeld. Hierover ook 

J.G. de Haas in het Nieuwsblad van het Noorden, 20 augustus 1932.



249Ikzelf overweeg nu zeer om het lesgeven op te geven, er zijn daarvoor zo 

vreselijk veel redenen die ik niet allemaal kan opsommen. Maar je kunt je 

indenken hoe het me bezig houdt, hoe het fi nancieel verder moet, weet ik 

niet, maar ik, voor mezelf, heb daarin het gevoel dat ik, wat geld betreft, het 

uiterste gedaan heb wat ik kon, ja zelfs te veel, waardoor ik eerder aan mijn 

eind kwam dan zonder dat.524

Het ging duidelijk niet goed met Gertruds gezondheid. Steeds klaagde ze over 

vermoeidheid en de behoefte aan rust. Daarbij kwam nog dat er eindeloos 

mensen over de vloer waren en dat er discussies gevoerd moesten worden 

over de verkoop van haar huis. Aan Jeanne, die blijkbaar ook een moeilijke tijd 

doormaakte, schreef ze dat ze haar door deze onrust en innerlijke confl icten 

minder kon bijstaan dan ze zou willen. Er waren voorstellingen in Amsterdam en 

Rotterdam waarvoor ze kostuums moest naaien en dat was nog een aanslag op 

haar tijd. Vaak was ze zo moe, dat ze bij de Van Hoorns bleef logeren, omdat ze 

dan niet naar Loosdrecht terug hoefde. Tot overmaat van ellende werd de kleine 

Igor ziek. Nadat zijn amandelen geknipt waren, kreeg hij ook nog roodvonk. Hij 

werd opgenomen in een ziekenhuis in Utrecht, in quarantaine, omdat roodvonk 

besmettelijk is.

We kunnen 6 weken niet bij hem komen, we staan een ½ uur bij het raam en 

proberen te praten, hij begrijpt ons niet, wij hem niet, het is een kwelling. Ik 

moet vrijdag dansen, ik heb het gevoel dat het daardoor met hem beter zal 

gaan. Je kunt je voorstellen hoe Igor lijdt onder de scheiding en daarbij is hij 

nog ziek. Ik heb aangeboden om op vrijdagavond en zaterdagavond in plaats 

van Corrie Hartong lessen te geven, want ik kan dan toch niet bij hem zijn 

en dan hoef ik niet te denken, denken, ik weet alleen niet of ik het lichamelijk 

uithoud, ik voel me zo zwak.525

Negen dagen later schreef Gertrud weer een brief aan Jeanne. Igor was in de 

tussentijd steeds zieker geworden.

Ja, J. , je weet niet wat we doorgemaakt hebben. Het ergste was te vrezen 

en dat zoete jongetje daar in het ziekenhuis en wij mochten niet naar hem 

toe. Ik kan er niet meer over schrijven. Ja, het gaat nu beter met hem […] Hij 

is nog steeds erg ziek en we hopen maar dat er niet nog iets bij komt, het is 

een verschrikkelijke ziekte, maar vandaag ging hij voor de eerste keer op zijn 

knieën zitten, hij trilde van inspanning over zijn hele lijf, ik stond achter het 

raam en kon hem niet helpen, en nu heb ik weer adem.526

Weer twintig dagen later kon Gertrud opgelucht schrijven dat Igor voor de eerste 

keer was gaan staan. De spanningen over Igor, gecombineerd met het overladen 

524 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

februari 1933. Erven Leistikow.

525 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

24 april 1933. Erven Leistikow.

526 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

3 mei 1933. Erven Leistikow.



250 lesprogramma en de optredens blijken toch te zwaar geweest te zijn. Op 13 juni 

1933 stond het volgende berichtje in de krant: ‘Naar de Tel. [waarschijnlijk De 

Telegraaf] verneemt, is mevrouw Gertrud Leistikow ernstig ziek en opgenomen 

in een ziekenhuis te Utrecht, waar zij waarschijnlijk een operatie zal moeten 

ondergaan.’527

Gertrud onderging een operatie waarbij een nier werd weggenomen. In de 

aantekeningen van Igor wordt gezegd dat ze nierstenen had zo groot als 

duiveneieren. De operatie verliep echter niet zonder complicaties. Een briefj e 

van Piet aan Jeanne, door Igor gekopieerd (de aanhef: ‘Geachte mej. Boekhoudt’ 

laat zien hoe weinig Piet met Gertruds vriendinnen deelde): ‘Ik ontving u beide 

brieven van middag en kan u mededeelen dat de toestand van mijn vrouw zich 

goed laat aanzien. Ze is haar spraak echter kwijt als gevolg van een teveel narcose, 

dit zal zeker in de eerstvolgende dagen wel weer in orde komen.’528 Aan Gertruds 

moeder schreef Piet dat de operatie goed was verlopen. Tijdens de narcose kreeg 

Gertrud echter een lichte hersenbloeding, die naast het verlies van haar spraak 

ook een verlamming van haar rechterkant veroorzaakte. Volgens de dokters 

kon ze weer volledig genezen, maar een vergelijking van haar handschrift voor 

en lang na de operatie laat het tegendeel zien. In oktober schreef ze Jeanne dat 

haar rechterhand nog steeds niet normaal was. Ze kon niet naaien en alle kleine 

precieze handelingen lukten tot haar grote ergernis ook niet. Igor schrijft dat 

Gertruds rechterhand nooit volledig herstelde na de hersenbloeding. Toch moet 

ze al heel snel na de operatie een brief aan haar moeder hebben geschreven. Piet 

had eerder een telegram gestuurd. Gertruds moeder schreef:

Vandaag kwam je standvastige lieve expres-brief. Mijn lieve schat, dank je, ik 

draag je brieven steeds bij me om een stukje van jou dichtbij te hebben en om 

ze steeds weer te lezen. […] God zij geprezen dat je een goede beschermengel 

bij je hebt. […] En maak je geen zorgen, dat helpt toch niets. Denk met goede 

moed aan de toekomst en al je geliefden, jij bent toch zo rijkelijk gezegend en 

haast niemand heeft zoveel vrienden als jij.529

Die vrienden probeerden Gertrud moed in te spreken: ‘Heb je het goed daar en 

heeft de groote Leistikow moed en vertrouwen?!!’ schreef Moenie Kramer, die in 

Bergen aan Zee bij Theo en Dien van Hoorn logeerde.530 Ook Tine Baanders die op 

dat moment op reis was naar Rhodos (tien uur vliegen in een open vliegtuig vanaf 

Brindisi), schreef om Gertrud een hart onder de riem te steken.531

527 Het Vaderland ,13 juni 1933, 

avondeditie.

528 Brief van Piet Jongman aan 

Jeanne Boekhoudt, gekopieerd door 

Igor Jongman, 17 juni 1933. Erven 

Leistikow.

529 Brief van Gertruds moeder, 

17 juni 1933. Erven Leistikow. Met 

dank aan Mevrouw R. van Strien-

Naujoks voor het translittereren 

van deze haast onleesbare brieven.

530 Brief Moenie Kramer-van der 

Weide, geen datum. Moenie was de 

eerste vrouw van Piet Kramer. Erven 

Leistikow.

531 Brief Tine Baanders, 30 juni 

1933. TIN, map 6b.



251Toen Gertrud het ziekenhuis op 15 juli mocht verlaten stond dat eveneens in 

de krant.532 Moeder Erna regelde vrijwel onmiddellijk dat Gertrud en Igor bij 

haar in Duitsland zouden komen om te revalideren. Haar moeder adviseerde 

haar om nu maar met dansen te stoppen. ‘Ik denk dat het een vingerwijzing van 

God is dat je het dansen zelf op moet geven, anders kan ik het niet verklaren!’ 

Gertruds moeder nam het Piet kwalijk dat hij had toegestaan dat Gertrud zichzelf 

zo afmatte. ‘De roem lokte en jij off erde jezelf.’533 Gertrud en Igor brachten vier 

weken door bij Gertruds moeder in het Teutoburger Woud. Gertrud schreef aan 

Jeanne dat het goed ging met Igor en met haarzelf. Tijdens haar ziekte moet er 

echter wat gebeurd zijn in Rotterdam. ‘Ik was in Rotterdam voor een vergadering. 

Mijn medewerkster heeft gebruik gemaakt van mijn afwezigheid!! en ik weet nu 

niet wat er gaat gebeuren!’534 Die medewerkster was naar alle waarschijnlijkheid 

Corrie Hartong, die lessen had moeten overnemen tijdens Gertruds ziekte. 

Het zou kunnen dat ze die lessen blijvend heeft willen overnemen. In elk geval 

werd Gertruds aandeel in het lesgeven sterk verminderd. In oktober schrijft ze 

dat ze nog maar één dag in de week in Rotterdam les gaat geven, toch nog altijd 

negen lessen. In 1934 nam ze defi nitief afscheid van Rotterdam. Corrie Hartong 

nam de leiding over. Zij bracht de dansschool in 1935 elders onder, tot grote 

verontwaardiging van Jos. Holthaus, de directeur van het conservatorium.535 

In een brief aan Leistikow benadrukte hij haar belangrijke rol: ‘Was U maar niet 

hier weggegaan!’ In een bijgesloten concept voor een ingezonden brief in de 

Maasbode hemelde hij Leistikow nog verder op en meldde dat veel leerlingen 

de school verlieten toen zij wegging en dat ook de aanmeldingen dramatisch 

teruggelopen waren.

Doel van dit schrijven is echter niet U te wijzen op hare [Hartongs] unfaire 

– materieel voor ons zonder eenige beteekenis zijnde – handelswijze, die 

ongetwijfeld toch wel reeds door U zal zijn opgemerkt, doch wel om de eer 

aan Gertrud Leistikow te laten, die haar uitsluitend en geheel toekomt, voor de 

wijze waarop zij de school vanaf September 1925 geleid en waarmede zij de 

Rotterdamsche dansschool tot aan haar uittreden, in 1934, op een zoo hoog 

peil gebracht en gehouden heeft.536

Ook in Amsterdam gaf Leistikow na haar ziekte minder les. De kinderklassen 

kwamen geheel te vervallen en er waren alleen op dinsdag twee beroepsklassen. 

Igor ging nu naar school en daarom wilde Gertrud op woensdagmiddag, als er 

geen school was, thuis zijn.

 Om alle ellende van dit jaar te vergeten werd Gertruds verjaardag op 21 sep tem-

 ber groots gevierd. Van haar Amsterdamse vrienden kreeg ze een goede grammo-

foonspeler, met een door Tine Baanders gekalligrafeerde oorkonde waarop alle 

532 Het Vaderland, zaterdag 

15 juli 1933.

533 Brief van Gertruds moeder, 

8 juli 1933. Erven Leistikow.

534 Brief aan Jeanne Boekhoudt, 

gekopieerd door Igor Jongman, 

27 augustus 1933. Erven Leistikow.

535 Documentaire RTV Rijnmond 

Extra, Rotterdammers van formaat, 
afl . 2. Corrie Hartong, uitgezonden 

21 december 2009. Hartong vond 

Holthaus te puriteins en vertrok naar 

het conservatorium van Willem Pijper 

waar zij directrice van de dansafdeling 

werd. Hartong wordt in deze 

documentaire neergezet als degene 

die de moderne dans in Nederland 

introduceerde. Leistikow wordt niet 

genoemd.

536 Brief Jos. Holthaus aan Leistikow, 

5 september 1935. Erven Leistikow.



252 goede gevers staan.537 Daarnaast ontving ze veel brieven en veel bloemen. De 

architect Piet Kramer wenste ‘dat onze onnavolgbare groote kunstenares 

Leistikow die de eerepalm der prestaties draagt nog vele jaren met man en kind 

gelukkig en in gezondheid zal leven’.538 Ter ere van haar verjaardag kwamen haar 

Amsterdamse leerlingen en smeekten om hun weer les te geven en later kwamen 

ook haar Rotterdamse leerlingen per touringcar en bleven voor de koffi  e en zelfs 

nog voor het eten. Gertrud was blij met al deze belangstelling en leek weer vol 

energie voor al haar werkzaamheden. Haar huis bleef voor iedereen open staan. 

De hele kerstvakantie lagen Igor en zij echter ziek in bed: een waarschuwing om 

niet te hard van stapel te lopen.

Lia
Vanaf begin 1934 komt er om onbekende redenen de klad in de correspondentie 

met Jeanne Boekhoudt. ‘Laat eens wat van je horen’, vraagt Gertrud verschillende 

keren in de laatste door Igor gekopieerde brief van 1 juni 1934, maar de 

briefwisseling lijkt daarna toch gestopt. Leistikow schreef nu geregeld met de 

Tsjechische Lia Kudlic, een verpleegster, die al in 1929 een leerling van haar 

was. (afb. 144) Haar naam staat bij degenen die Gertrud bij haar afscheid een 

voorleesboek voor Igor aanboden. De brieven van Lia zijn bewaard gebleven; die 

van Gertrud zijn verdwenen. Lia Kudlic zal een heel belangrijke rol blijven spelen 

in Gertruds leven. Een eerste overgebleven kaartje dateert uit 1931. Blijkens de 

tekst had Lia daarbij een gedicht gevoegd van de dichter Klabund (ps. van Alfred 

Henschke), dat haar weer door de schilder Han van der Kop was toegezonden. 

Leistikow las waarschijnlijk graag gedichten. In haar jeugd schreef ze die zelf 

ook. In een oud dagboek staan een gedicht over de herfst, Herbststürme, en een 

liefdesgedicht dat ze veel later verscheidene keren kopieerde: Ist’s Liebe die mich 

an dich kettet? Ook uit latere brieven blijkt dat literatuur voor Gertrud en Lia een 

geliefd gespreksonderwerp was. Lia probeerde te begrijpen waarom de roman 

Die Tänze der Ina Raff ay, van de populaire schrijfster Vicky Baum, zo’n indruk op 

Gertrud had gemaakt. ‘Ik heb “Ina Raff ay” gelezen en erover nagedacht waarom 

U het zo goed vond en ook waarom U Rilke noemde toen U over het boek begon 

te spreken.’539 Vervolgens ontleedt Lia de verschillende benaderingswijzen van 

Baum en van Rilke, waarbij naar haar mening Rilke de schoonheid laat zien zoals 

ze werkelijk is en een blijvend idee daarvan geeft, terwijl Baum een vluchtiger 

schoonheid beschrijft die ook een kortstondiger indruk zal maken.

 De roman De dansen van Ina Raff ay kwam in 1921 uit en werd al in 1922 

vertaald voor de Nederlandse markt. Hij verscheen toen zelfs als feuilleton in 

het blad Het Volk. Het was dus geen recent boek toen Lia en Gertrud het lazen. 

Waarschijnlijk hebben Lia en Gertrud de Duitse versie gelezen: Lia schreef haar 

brieven aan Gertrud ook in het Duits. Dat de roman Gertrud zeer aansprak, 

behoeft geen verwondering. Het verhaal gaat over de danseres Ina Raff ay, die 

begon als een balletdanseres en later eigen, zelfbedachte dansen ging uitvoeren. 

537 De namen op de oorkonde zijn: 

Ellen - Dutchy Wijdeveld, Jac – Mary 

Vecht, Joh – Lena Bendien, Moeni Kramer 

v.d. Weide, Elsa Berg – Moem Schwarz, 

Ellen Kramer, Teun Timmner, Marie 

Sophie Nathusius, Hanna Elkan, 

Mies Guykens, Lous Bolleman, Dik 

Greiner, Tine Baanders, Harry van 

Tussenbroek. TIN, map 6b.

538 Brief Piet Kramer, 24 septem-

ber 1933. TIN, map 6b.

539 Brief Lia Kudlic, 10 april 1933. 

Erven Leistikow. 



253

  (144)

Han van der Kop, Lia Kudlic, potlood en krijt op papier, 24,9 x 20,7. Erven Leistikow.



254 Baum was bevriend met de theatercriticus en schrijver Frank Thiess, die zeer 

geïnteresseerd was in dans. Van hem kwam in 1920 het boek Der Tanz als 

Kunstwerk uit, waarin Leistikow kort vermeld wordt. 540 Het zou kunnen dat 

Baum aan dit contact veel van haar informatie over het leven van een danseres 

ontleende. Pas later, in 1922, maakte ze kennis met Mary Wigman. Baum was een 

groot dansliefhebster. Zij was bevriend met de danser Harald Kreutzberg en met 

de choreograaf Max Terpis. Ook was ze bevriend met de schilder Walter Spies. 

Zij verbleef meer dan een half jaar bij hem op Bali en schreef daarna Liebe und 

Tod auf Bali, dat in 1937 verscheen en waarin de dans eveneens een belangrijke 

rol speelt. De artistieke wereld rond Ina Raff ay wordt door Baum, die als harpiste 

wist waarover ze het had, zeer levendig beschreven. Ook de belangstelling 

van schilders en musici voor Ina’s nieuwe dansen, de drang tot dansen, de 

ontberingen tijdens tournees en de moeilijkheden om contracten af te sluiten, 

alles wat Gertrud zo goed kende, stond in het boek beschreven. Een citaat laat 

zien hoezeer Baum op de hoogte was van de sentimenten onder kunstenaars en 

hun reactie op de dans:

 

een paar schilders, die uitgenodigd waren, waren overweldigd […] en spraken 

in de taal van hun jargon over het wonder dat hier tot stand was gebracht. 

De vage drang naar stilisering, eenvoud, uitdrukking, naar losmaking van het 

realistische en genre-achtige, die in jonge kunstenaars woonde, had hier een 

onbewuste en verbazingwekkende vorm gevonden.541

Ina’s ouders maakten bezwaar tegen het dansen op blote voeten, zonder maillot. 

Ze schaamden zich voor hun dochters optredens. Ina Raff ay heeft een zoontje dat 

ziek wordt en sterft. Vast en zeker zal Gertrud gedacht hebben aan Igors ziektes. 

Het moet haar toegeschenen hebben alsof haar eigen leven in Baums boek 

beschreven werd.542 Aan het slot van het boek sterft Ina Raff ay aan borstkanker 

zonder zelfs haar echtgenoot van haar ziekte op de hoogte te brengen. Ze draagt 

haar last helemaal alleen.543 Lia’s brief over dit boek dateert van april 1933, dus net 

voordat Gertrud zelf ziek werd. Het boek lijkt zo haast een voorspellende waarde 

gehad te hebben. Dit schreef Lia:

Waarom het boek indruk op U heeft gemaakt? Ik stel het me zo voor: in 

enkele woorden: zich losmaken van het ballet, eigen dansbewegingen, eigen 

kostuums, München, dans met masker, Parijs, het kind, als je dit alles met 

elkaar verbindt zijn er lijnen, die in uw leven passen, waarschijnlijk heeft deze 

gelijkenis U onbewust getroff en en verrast en voordat U van uw verrassing kon 

bekomen, was het boek uit en toen U mij erover vertelde was er nog steeds de 

verwondering alsof U wilde zeggen: Ja, hoe komt dat dan eigenlijk?544

540 Gertrud kreeg dit in 1922 van een 

leerling cadeau. Voor in het boek staat 

de opdracht: ‘Aan Gertrud van Annie 21 

September 1922.’

541 Vicki Baum, De dansen van Ina 
Raffay, 107.

542 In haar biografi e van Vicki 

Baum, Die Karrieren der Vicki 
Baum, schrijft Nicole Nottelmann 

dat het haast lijkt of Mary Wigman 

de peettante was van Ina Raffay, 

ofschoon Baum haar niet kende 

toen zij het boek schreef. Bij 

Leistikow zijn de parallellen nog 

treffender. Ibidem, 82, 83.

543 Toen Vicki Baum zelf in 1950 

hoorde dat ze leukemie had, vertelde 

ze dat net als Ina Raffay, niet aan haar 

man en kinderen.

544 Brief Lia Kudlic, 10 april 1933. 

Erven Leistikow.



255De brieven van Lia werden mettertijd steeds persoonlijker. In bovenstaande 

brief van april 1933 werd Gertrud nog met U aangesproken en stond er bovenaan 

de brief: ‘Verehrte Frau Leistikow.’ De volgende bewaard gebleven brief van 

oktober 1933 begint met: ‘Liebe, liebe Gertrud.’545 Lia werd voor Gertrud een 

vertrouwenspersoon aan wie ze haar onzekerheden toevertrouwde. Lia’s brieven 

zijn vaak troostend en bemoedigend, zodat de indruk gewekt wordt dat Gertrud 

met haar brieven deze reactie opwekte en steun nodig had. Dat Piet haar deze 

steun niet kon bieden blijkt ook uit de brieven. Piet had altijd al zwakke zenuwen 

en eerst de ziekte van Igor en daarna die van Gertrud zullen voor hem niet 

gemakkelijk zijn geweest.

Lieve, lieve Gertrud!

Dat jij je eindelijk uitgesproken hebt! Ik ben toch zo blij en dankbaar daarover. 

Klaag en jammer zoveel je wilt, alleen niet zwijgen en niet alles met je 

ronddragen en stil blijven. […] Misschien is het allemaal overdreven van mij, 

maar liefj e, ik hoorde je klagen, smartelijk klagen en ik had het gevoel dat je 

zo verschrikkelijk alleen bent. Lieve Gertrud, ik verdroeg het niet langer, ik had 

het gevoel dat je zoveel verdriet in je hebt, dat het je onmogelijk was om er iets 

over te zeggen en je sleept jezelf met moeite voort terwijl je die hele last alleen 

draagt. […] Wees niet te bedroefd over je huidige toestand. Een verandering in 

het leven van een genie gaat toch altijd met een heftige, innerlijke strijd en met 

verdriet gepaard. […] Gertrud, dat je je zo klein voelt, dat je huivert, dat je van 

alles een afkeer hebt, ja lieve Gertrud, zie je dan niet dat het alleen een teken 

van je grootsheid is? Als je niet zo groots was, dan zou je tevreden zijn met je 

successen en dan zou je er niet meer over nadenken. Maar jij, die aan jezelf 

twijfelde bij de grootste successen, hoe zou je dan in jezelf kunnen geloven als 

de een of andere kritiek je kleiner probeert te maken? […] Vergeet vooral niet, 

lieve Gertrud, dat datgene, wat jij hebt gegeven, vaste grond heeft gevonden 

in mensen, Gertrud, dat het daar groeit en bloeit en schoonheid verspreidt.546

Excurs V, Kostuums
Net als de muziek beschouwde Leistikow het kostuum als bijzaak. Niet als 

onbelangrijk, maar wel als slechts een middel om het eff ect van de dans te 

versterken. De meeste kostuums werden door haarzelf ontworpen. Alleen in 

het begin van haar carrière kwamen er ook anderen aan te pas. In 1910, toen ze 

bij de Deutsche Kammerspiele danste werden haar kostuums gemaakt naar 

aanwijzingen van Ernst Stern, die toen voor Max Reinhardt decors en kostuums 

ontwierp. Het kostuum dat hij ontwierp voor de Indische Tanz wordt als volgt 

beschreven: ‘op het hoofd de puntige helm, zoals men die kent van de hindoesche 

beeldjes, om het lichaam tot de knieën een dun nauw-sluitend kleed met 

kringelende arabesken, alles in glanzende kleuren van donkerbruin en goud.’547 

545 De aanhef ‘liebe’ heb ik steeds 

vertaald met ‘beste’ (in tegenstelling tot 

‘liebste’: lieve) maar in dit geval lijkt lieve 

meer van toepassing.

546 Brief Lia Kudlic, 21 oktober 

1933. Erven Leistikow.

547 Ks.[Keuls], Algemeen 
Handelsblad , 3 juni 1914.
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Onbekend, Gertrud Leistikow in haar Indischer Tanz, gouache, 26,2 x 18 . TIN.



257Op kleine gouaches uit Gertruds tijd in Dresden is het kostuum goed te zien. (afb. 

145) Ook het kostuum van de Maskentanz zal op Sterns aanwijzingen gemaakt 

zijn. De dans is een latere versie van O Kioto San, die ze in 1910 bij Reinhardt 

uitvoerde. Dora Brandenburg-Polster heeft Gertrud in deze dans getekend en 

Mr. H.W.J.M. Keuls beschreef het kostuum als volgt:

In den ‘Maskentanz’ had zij van zichzelf een fantastisch gedrocht gemaakt, een 

reuzen-marionet, een monster uit barbaarsche tijden. Voor het gezicht een 

breed melancholisch masker, een wilde warreling van roode stoppelharen om 

het hoofd, een dito baard, en een kleed als een wijd hemd, sterk gekleurd in 

bruin en groen.548

548 Ibidem.

  (146)

Dora Brandenburg-Polster, Gertrud Leistikow 
(Haremswächter), illustratie Der moderne Tanz (ed. 1917).

De Maskentanz zal, door de combinatie van masker, kostuum en expressieve 

bewegingen veel indruk gemaakt hebben. (afb. 146) Het lijkt niet onwaarschijnlijk 

dat Mary Wigmans eerste Hexentanz uit 1914 sterk door Leistikows dans werd 

beïnvloed, al was Leistikows dans door het gebruik van een masker extremer 

vormgegeven.549 Een foto van het kostuum laat duidelijk zien dat het hemd 

van zijde is. (afb. 43) Zijde en Liberty stoff en waren favoriet bij Gertrud. Deze 

stoff en werden al aanbevolen door Hade Kallmeyer. Zij raadt aan om de Liberty-

549 Over Wigmans kostuum: Susan A. 

Manning, Ecstasy and the demon, 41, 71-72. 

Manning geeft Wigman de primeur voor dit 

soort kostuums.



258 zijde op de blote huid te dragen opdat de plooival niet door ondergoed wordt 

belemmerd.550 Toen gedurende de Eerste Wereldoorlog de stoff en schaars werden, 

deed Gertrud vergeefse moeite om toch een goede – in dit geval wollen – stof te 

bemachtigen voor een blouse die Dora voor haar zou ontwerpen. Op de foto’s 

van Erfurth draagt Leistikow voornamelijk nauwsluitende jurkjes met soms een 

grote sjaal die ze in de dans rond zwaaide, als een soort variatie op de destijds zeer 

geliefde sluierdansen.

 Leistikows eerste man Siegfried Werner Müller was de volgende die kostuums 

voor haar ontwierp. De kostuums voor het dansspel Adonisfeier, waaronder dat 

voor de Faundans werden door hem ontworpen. Het harige bruin met groene 

pakje en het masker zullen zeker tot het langdurige succes van deze dans hebben 

bijgedragen. Over het algemeen werden haar kostuums lovend besproken. 

‘Eigenlijk geen gewaden, maar kleuren en lijnen, die zich tot een eigenaardige 

harmonie verenigen’, schreef een recensent.551 Dora Brandenburg-Polster 

ontwierp de korte witte tuniek die Gertrud droeg bij haar dans Schmetterling 

(vlinder). (afb. 56) Aan de mouwen daarvan was doorzichtige stof bevestigd, als 

vlindervleugels, met een gekleurd, waarschijnlijk geborduurd ‘oog’. Dit kostuum 

werd vaak apart beschreven met lof voor de ontwerpster: een reden voor Gertrud 

om Dora om meer kostuums te vragen toen zij in Dresden woonde. Of dit ooit 

gebeurde, is onduidelijk. In recensies uit deze periode tonen recensenten zich 

teleurgesteld over het ontbreken van nieuwe kostuums. Ze zouden graag eens wat 

nieuws willen zien.

Heb jij weer een idee, Dora? Ik zal een Caprice maken. Ook een tragisch 

kostuum. Zonder dat je de dansen kent is het wel moeilijk, maar het gaat niet 

anders. Kostuums geven nu grote moeilijkheden omdat er geen stoff en zijn en 

zo duur. Maar een paar zou ik graag willen hebben.552

Toen Gertrud in 1917 in Nederland was deed ze weer vergeefse moeite om nieuwe 

stoff en te kopen. Ze ging daarvoor naar Liberty, maar de zijde was te dun voor het 

beoogde kostuum.

 Hoewel Leistikow dus wel aandacht aan haar kostuum besteedde, wilde ze 

toch niet dat het kostuum de show zou stelen zoals bij de dansers Joachim von 

Seewitz en Lo Hesse. Bij een optreden dat Gertrud in Berlijn bijwoonde vielen hun 

kostuums haar in het bijzonder op. Deze dansers lieten die ontwerpen door de 

kunstenaar Walter Schnackenberg.553 Het waren de kostuums die de voorstelling 

interessant maakten, want Gertrud vond dat Von Seewitz Sacharoff  imiteerde en 

had voor zijn dansen minder waardering.

550 Hade Kallmeyer, 

Künstlerische Gymnastik, 176.

551 Dr. Laßbiegler, 

Braunschweiger Neueste 
Nachrichten, 31 oktober 1913.

552 Brief 27 juli 1917. Monacensia.

553 Karl Toepfer, Empire of ecstasy, 213-214.



259Hij [Seewitz] wilde eens mijn leerling worden, maar nu heeft hij het in één 

opzicht verder geschopt: hij danst in Berlijn en heeft daar succes. […] Wat vindt 

U van die Seewitz? Men sprak destijds in München alleen maar over hem als 

een Sacharoff  nadoener. Zijn ideeën zijn erg alledaags, maar het is aardig om 

te zien. De kostuums hebben het meeste succes.554

In de oorlogsperiode in Dresden werden de kostuums en het toneelbeeld van 

een aantal voorstellingen waaraan Leistikow met haar leerlingen meewerkte, 

ontworpen door Alexander Baranowski. De stoff en die hij daarvoor soms 

gebruikte, kwamen van een batikkunstenares uit Bremen, een zekere mevrouw 

Von Puttkammer.555 Batikken was in die tijd een zeer populaire techniek. Ook 

in Nederland hielden veel kunstenaars zich ermee bezig, waaronder Herman 

Baanders en Cris Agterberg. Baranowski maakte grote schetsen op karton en 

Gertrud nam die mee naar München om te exposeren en te verkopen toen zij 

554 Brief 27 juli 1917. Monacensia. 555 Brief 7 november 1917. Monacensia.
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Elfriede Lohse-Wächtler voor 

een toneeldecor. Foto uit: 

Elfriede Lohse-Wächtler. 
Eine Biographie in Bildern.



260 daar een voorstelling gaf. Zij schreef daarover naar Brandenburg. Die schetsen 

zijn helaas verloren gegaan. In de nalatenschap van Elfriede Lohse-Wächtler 

bevindt zich echter een foto waarop Frieda voor een met een fi guur beschilderde 

achtergrond staat in een kostuum van een – zo te zien – gebatikte stof. Het zou 

kunnen dat op deze foto Baranowski’s ontwerpen voor toneel en kostuum te zien 

zijn, maar Wächtler batikte ook zelf. (afb. 147)

 Een serie foto’s van een onbekende fotograaf toont Gertrud dansend 

in de buitenlucht in kostuums die door haarzelf zijn ontworpen. Eén van 

deze foto’s werd afgebeeld in het VANK-jaarboek uit 1921, het jaarboek van 

de Nederlandsche Ambachts- en Nijverheidskunst. De beschrijving luidt: 

‘Danscostuum van roode zijde met citroengele banden, versierd met gekleurde 

wol. Er wordt een Mazurka van Chopin gedanst. Ontworpen en uitgevoerd 

door Gertrud Leistikow, Leidschekade 70 te Amsterdam. 1919.’ De losse banden 

om de benen die bij het draaien wijd uit zullen staan, maken dit tot een visueel 

aantrekkelijk kostuum. (afb. 148) Waarschijnlijk kon de redactie van het jaarboek 

uit twee foto’s kiezen. Een niet gepubliceerde foto uit dezelfde serie heeft op de 

achterkant een beschrijving van het kostuum in een mengeling van Duits en 

Nederlands. De rok met het jakje zien eruit alsof ze ook in het dagelijks leven 

gedragen kunnen worden. Het theatrale eff ect zal van de bijbehorende gifgroene 
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Gertrud Leistikow, 

illustratie VANK- 
jaarboek 1921.



261kousen en gouden lakschoenen gekomen zijn. Het kostuum was ontworpen 

voor een Ländler van Schubert, een dans die vanaf 1913 op haar repertoire stond. 

Als datum van ontwerp en uitvoering noemt Leistikow hier 1914. Omdat er al in 

1913 een Mazurka van Chopin op haar repertoire stond en omdat de foto deel 

uitmaakte van dezelfde serie, lijkt voor de gepubliceerde foto een datering rond 

1913 logischer. In een programma met kleuraantekeningen uit 1924 staat naast 

de Mazurka van Chopin: zwart goud. Daaruit valt te concluderen dat Leistikow 

niet gedurende haar hele carrière dezelfde dans in hetzelfde kostuum uitvoerde. 

Waarschijnlijk raakten de kostuums in de loop der tijd versleten of pasten ze niet 

meer. Dan werden ze dus niet gekopieerd, maar kwam er gewoon een ander 

kostuum.

 Maskerdansen en grotesken voerde Leistikow meestal uit in een simpele 

hes en met blote benen, later in een ‘sport-trui’ en een soort maillot, waardoor 

de aandacht vooral op het masker kwam. Haar kostuums werden gedurende 

haar loopbaan steeds eenvoudiger. Leistikow borduurde voort op een aantal 

vaste modellen: tuniek, dansrok en een kaftan-, kimonoachtig gewaad. Daarbij 

maakte ze steeds gebruik van rijke stoff en, met een voorkeur voor zijde, ikat en 

gebatikte stoff en, in mooie, sprekende kleuren. Misschien was dit van haar kant 

ook enigszins een concessie aan het publiek, dat graag afwisseling ziet. In een 

interview uit 1924 zegt ze namelijk dat ‘een donker, weinig opvallend, nauw 

sluitend en de vormen van het lichaam toonend kleed’ het best bij haar kunst 

past.556

 Gedurende de voorstelling werd geregeld van kostuum gewisseld, vaak voor 

elke dans een ander. Dertien verschillende kostuums gebruikte Leistikow bij een 

voorstelling in 1924.

Over de groote verscheidenheid van kostuums – wij zagen er 13 – zou veel 

te zeggen zijn. Ook in dit opzicht toont de danseres groote vindingrijkheid, 

dikwijls ook veel smaak. Hoe zij echter komt tot het dansen van een menuet 

en pavane in kostuums, die aan de 18e eeuwsche herinneren maar aan de 

andere kant zóó daar tegen in gaan, is ons een raadsel.557

Het vele verkleden kostte natuurlijk tijd en daarover werd weleens gemopperd.

 In tegenstelling tot Isadora Duncan, danste Leistikow lang niet altijd op blote 

voeten. Zij droeg bij het kostuum passende dansschoentjes, soms met hakjes, 

soms plat en met linten die net als bij balletschoenen kruislings over de enkels 

gaan. Op een foto uit de tijd van haar Orchestische Tanzspiele is te zien dat ze 

schoenen met plateauzolen draagt in navolging van de oude Grieken, die hoge 

toneellaarzen (cothurnen) droegen. Met diezelfde schoenen beeldde een leerling 

van de Kunstgewerbeschule haar af. (afb. 149, 150) Bij de Rote Groteske waren de 

voetjes van haar maillot zodanig bewerkt dat ze in een punt uitliepen, passend bij 

de handschoenen die lange puntige vingers hadden.  

 

556 ‘Een onderhoud met een danseres. Bij 

Gertrud Leistikow’, De Locomotief, 15 april 1924.

557 ‘Gertrud Leistikow’, Algemeen 
Handelsblad, 19 februari 1924.



262

  (149)

Fotokopie van verdwenen Hongaars programma. Erven Leistikow.
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Excurs VI, Toneelbeeld
Over Leistikows toneelbeeld kunnen we kort zijn. Haar toneel was leeg en alleen 

de kleur van het licht veranderde bij de verschillende dansen. Alleen in Dresden, 

in de samenwerking met Alexander Baranowski, zal het toneel er anders uitgezien 

hebben. Omdat het bij hun samenwerking een Wintersprookje betrof, was het 

ontwerp voor het toneel waarschijnlijk fi guratief.

 Vroeg in haar carrière maakte Leistikow gebruik van een goudkleurig gordijn, 

dat ze zelf meesleepte op haar tournees evenals een danskleed voor op de vloer. 

De sobere aankleding zorgde ervoor dat alle aandacht naar de dans kon gaan. 

Isadora Duncan ging Leistikow hierin voor. Zij gebruikte blauwgrijze gordijnen, 
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Onbekend, Gertrud 
Leistikow, gouache, 

26,5 x 18. TIN.



264 zo lang, dat ze op de vloer lagen in vormen die geinterpreteerd konden worden 

als wolken of golven.558 De belichting was net als bij Leistikow, gekleurd en de 

vleugel of piano van de begeleider was ook vaak op het toneel geplaatst. Dat was 

haar enige rekwisiet. Bij Leistikow stond de piano niet op het toneel, maar in de 

coulissen. De pianist Nol Prager vertelde in een interview dat hij als begeleider in 

de coulissen zat en helemaal niet gekleed was om op het toneel te verschijnen. 

Toen het publiek om hem vroeg, nadat Leistikow op zijn compositie had gedanst, 

werd hij tot zijn grote woede door haar het toneel opgetrokken om toch het 

applaus in ontvangst te nemen.559 Een poëtische beschrijving van A. van Collem 

van de dans Scherzo op muziek van Weber heeft Toepfer doen vermoeden dat ze 

bij deze dans een spiegel op het toneel gebruikte. Omdat er echter in geen enkele 

recensie melding gemaakt wordt van een spiegel lijkt dit meer een dichterlijke 

associatie van Van Collem.560

 De stemming van een dans werd door Leistikow bepaald door de belichting en 

door de kleur van het licht. Brandenburg beschreef het dramatische eff ect bij haar 

Totentanz:

De violette schijnwerper wordt koud door de paarlen in haar haar 

gerefl ecteerd, hij laat het hoofd van de danseres met haar wijdopengesperde 

ogen medusa-achtig bovenop de purperkleurige lap staan, die haar hals 

wurgend omslingert. Dit sterke rood scheidt het hoofd van de romp, zodat het 

in de lucht schijnt te bungelen.561 (afb. 151)

Leistikow moet bij haar repetities veel tijd besteed hebben aan de juiste 

plaatsing van de lichten. Bij de Gottesanbeterin werd door de belichting een nis 

gesuggereerd en bij Rote Groteske was de schijnwerper zo geplaatst dat er een 

schaduw meedanste over de achterwand. De directeur van de Amsterdamse 

Stadsschouwburg, H.M. Merkelbach, heeft over de belichting uitgebreid met 

Leistikow gesproken. Hij schrijft: ‘Hoe heb ik met haar mogen leeren, dat elke 

dans in een eigen licht gedacht kan worden, hoe hebben we gezocht dat licht te 

mengen, hoe was elke repetitie een vreugde, en is zij geworden de danseres van 

den Stads-schouwburg!’562

558 Deborah Jowitt, Time and the 
dancing image, 71.

559 VPRO’s vrijdagavond, ‘Portret van 

Nol Prager’, uitgezonden 30 december 

1994.

560 ‘Eenige dansen van Gertrud 

Leistikow door A. van Collem’, 

Wendingen, 1919, nr. 3, 24. De 

beschrijving is geciteerd in 

hoofdstuk 3. Toepfer, Empire of 
ecstasy, 199.

561 Hans Brandenburg, Der 
moderne Tanz (ed. 1917), 175. 

562 H.M. Merkelbach, Over 
tooneel, 87
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Dora Brandenburg-Polster, Gertrud Leistikow (Totentanz), 

illustratie Der moderne Tanz (ed. 1917).
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Hoofdstuk 5 
‘Ik ben niet 
dood te krijgen, 
nietwaar?’
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269‘Je zult verbaasd zijn dat ik nog leef’, schreef Gertrud op 1 januari 1935 aan Hans 

en Dora Brandenburg, meer dan een jaar na haar operatie. Kennelijk was er geen 

correspondentie geweest in de voorafgaande jaren. Gertrud moest hun het hele 

verhaal vertellen, maar een blik op haar handschrift moet al voldoende geweest 

zijn om duidelijk te maken dat er iets ernstigs was gebeurd. Ook was Gertruds 

adres in de tussentijd veranderd. De brief werd vanuit Schoorl geschreven 

vanuit het huis ‘Onder de Peppels’. Het jaar daarvoor was ‘De Zudde’ verkocht, 

het mooie huis aan de Loosdrechtse plassen. Al in 1931 was er sprake van dat het 

verkocht moest worden, maar de crisis en alle gezondheidsperikelen zullen er 

debet aan zijn geweest dat dit pas in 1934 gebeurde. Waarschijnlijk kon het huis 

in de tussentijd zo nu en dan ‘s zomers worden verhuurd. Piet had, zoals eerder 

vermeld, speciaal voor dit doel een huisje aan de overkant van de weg laten 

opknappen zodat er een uitwijkmogelijkheid in de buurt was. Dat huisje was veel 

kleiner en door Piet in de, volgens Lia, deprimerende kleur grijsblauw geschilderd. 

Een kleur die bijdroeg aan een gevoel van zwaarte dat Lia beving als ze die kleine 

kamers binnenging. Lia beschreef haar gevoelens over deze gang van zaken.

 

 Gertrud, toen je me de eerste keer vertelde dat jullie het huis, alleen voor de 

zomer, wilden verhuren, vond ik het verschrikkelijk. Vreemde mensen in jullie 

huis, ja jullie huis, ik vond het een ontheiliging. En toen ik later hoorde dat jullie 

helemaal weggingen, Gertrud, was ik van binnen versteend. Nu kan ik je dit 

alles wel zeggen, want nu heb je dit alles voor het merendeel doorstaan.563

Gertrud gaf veel minder les. In 1934 had ze van de Rotterdamsche Dansschool, 

verbonden aan het conservatorium, afscheid genomen. In april van dat jaar gaf 

ze haar laatste leerlingenvoorstelling. Harry van Tussenbroek maakte de maskers 

voor Gertruds choreografi e van de zeven kleermakertjes, die Ballade von den 

sieben Schneidern, naar het gedicht van Wilhelm Busch. De voorstelling werd 

niet zo positief ontvangen. De choreografi sche capaciteiten van Leistikow 

moesten het ontgelden. Op een krantenfoto zijn de zeven kleermakertjes te zien, 

met onder hun arm een schaar, in eenzelfde positie als waarin Wilhelm Busch ze 

bij zijn ballade getekend had. (afb. 152) Aan haar afscheid, drie maanden later, werd 

in de Rotterdamse kranten veel aandacht besteed.564 Als danseres moet je op 

tijd stoppen, zei Gertrud en ze herhaalde het geregeld, een raad die ze zelf echter 

niet erg ter harte scheen te nemen. De directeur van het conservatorium, Jos. 

Holthaus, was het er ook niet mee eens dat Gertrud te oud was en bleef hopen dat 

ze van gedachten zou veranderen. Van hem kreeg ze een Perzisch ‘rustkussen’. 

Bij deze gelegenheid kreeg ze ook het al eerder ter sprake gekomen masker van 

Johannes de Doper, waarmee haar pionierswerk werd benadrukt.

563 Brief Lia Kudlic, Pinksterzondag 1935. Erven 

Leistikow.

564 Haar afscheidsalbum bevat visitekaartjes en 

handtekeningen van de aanwezigen op dit afscheid en is versierd 

met een pentekening van W.A. Wegener. Erven Leistikow.
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Schoorl
Gertrud kocht ‘Onder de Peppels’, aan de Burgemeester Peecklaan 22 in Schoorl, 

in 1936. (afb. 153) Broos Baanders, tandarts te Amsterdam en een broer van Tine 

Baanders, had het in 1921 gekocht en laten uitbreiden volgens de plannen van 

zijn broer, de architect Herman Baanders. Voor hen was het een weekend- 

en vakantiehuis. Gertruds gehele vriendenkring kende dit huis: de familie 

Baanders, vier broers en vier zussen, was, zoals eerder vermeld, bevriend met 

veel Amsterdamse kunstenaars. Else Berg vereeuwigde ‘Onder de Peppels’ op een 

schilderij. (afb. 154) Lia was erg blij dat de familie niet in het kleine deprimerende 

huisje in Loosdrecht bleef, maar naar Schoorl verhuisde. In het nabijgelegen 

Bergen woonden ook veel bekenden. Misschien huurde Gertrud het huis eerst 

(gemeubileerd) en kocht ze het pas later, in 1936.565 Pinksteren 1935 moest 

een verhuizing in elk geval nog plaatsvinden.566 Het zal geen grote verhuizing 

geweest zijn, want ‘De Zudde’ was met inboedel en al verkocht. Igor herinnert 

zich dat het erg vochtig in huis was: het tafelkleed beschimmelde op tafel en de 

kachel moest steeds branden. Hij had er een hond, een spaniel. Er lag een grote 

boomgaard achter het huis en duinen en zee op loopafstand. Lia dacht met 

plezier terug aan een lange wandeling die ze met Gertrud maakte. Ze lagen in de 

duinen en zagen de zee. Deze wandeling, schrijft ze, zal ik lange tijd niet vergeten. 

Uit Lia’s brieven blijkt dat er problemen zijn met Piet. Hij was stil en trok zich in 

  (152)

Krantenknipsel, ‘Die Ballade von den sieben Schneidern’, 

foto Algemeen Handelsblad, 28 februari 1934. TIN.

565 Het kan zelfs zijn dat ze het van Broos Baanders kreeg. Achterop een foto 

van Piet en Gertrud (afb. 83) staat de volgende informatie, in het handschrift van 

Broos’ schoondochter: ‘door Br. sr. [Broos senior] huis in Schoorl geschonken aan 

Jongman.’ Ik kon dit niet verifi ëren, maar als het huis inderdaad geschonken is, 

moet Gertruds fi nanciële nood voor haar vrienden duidelijk zijn geweest.

566 Het gezin staat vanaf 30 juli 

1935 op het adres ingeschreven.



271zichzelf terug. Hij raakte verstrikt in gedachten die als een zwerm bijen op hem 

afkwamen. Hij hield er niet van dat er zoveel bezoek kwam voor Gertrud. Zijn 

droom van een eiland zonder mensen kwam Lia bovennatuurlijk of zelfs gestoord 

voor.567 Ze raadde Gertrud aan om Piet maar te laten mopperen.

 Voor Gertrud was dit makkelijker gezegd dan gedaan. Piet had waarschijnlijk 

weinig omhanden en zat veel thuis en zijzelf zal vanwege de algemene 

economische malaise minder leerlingen gehad hebben en daardoor ook vaker 

thuis geweest zijn. In het volgende jaar viel daarom de beslissing om het geluk te 

zoeken in Nederlands-Indië. In een brief aan Hans en Dora Brandenburg schrijft 

Gertrud dat Piet, sinds hij daar was geweest, de lange Nederlandse winters niet 

meer verdroeg en altijd terugverlangd had.568 Zijzelf had naar eigen zeggen haar 

speciale plaats in Nederland verloren vanwege haar ziekte. In Indië wilde Gertrud 

een school beginnen en Piet had plannen om iets te doen met derrispoeder, een 

natuurlijk insecticide dat gewonnen wordt uit de derrisplant.569 Wat Piet precies 
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Gertrud, Piet en Igor voor de ingang van 

‘Onder de Peppels’. Erven Leistikow.

567 Brief Lia Kudlic, 17 september 1936. 

Erven Leistikow

568 Brief aan Hans en Dora 

Brandenburg 7 augustus 1939, 

(datum niet helemaal zeker) 

Monacensia.

569 Mededeling mw. P.E. Kreb.
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ging doen, of hij een derrisplantage ging opzetten of het meer in de fabricage van 

het poeder zocht, is onbekend. In elk geval had hij het idee dat hij er fl ink geld mee 

kon verdienen. De familie besloot om zich te vestigen op Oost-Java, in Malang, 

een wat hoger gelegen stad tussen bergen waar het iets koeler is.570 Lia Kudlic 

gaf haar baan als verpleegster bij het Tesselschadeziekenhuis op en ging mee als 

Gertruds assistente.

 In de Stadsschouwburg werd een grote afscheidsreceptie gegeven door 

Johan Bendien. De foto die bij die gelegenheid gemaakt werd geeft samen met 

het receptieboek een beeld van Gertruds vriendenkring. De familie Van Hoorn 

was er: Theo, Dien en Igors beste vriend Paul, de architect Piet Kramer met zijn 

vrouw Bodi Rap, zijn ex-vrouw Moenie Kramer-van der Weide en hun dochter 

  (154)

Else Berg, Onder de Peppels, olieverf op doek, ca. 1921. Particuliere collectie.

570 Het toeval wil dat de danseres 

Mata Hari rond de eeuwwisseling ook 

in Malang woonde.



273Mieke. Tenminste drie dochters van Kramer waren Gertruds leerlingen: Ellen, 

Mieke en Mélisande. Johan Bendien en zijn vrouw Lena, Gerard Hengeveld, 

die Gertrud geregeld begeleidde op de piano en zijn vrouw, de danseres Ankie 

Heukers, een leerling van Gertrud. Florrie Rodrigo was gekomen en verder was 

Tine Baanders er natuurlijk met haar familie en haar vriendinnen Loes Bolleman 

en Teun Timmner. Gertruds recensenten mr. H.W.J.M. Keuls, N.H.Wolf en Maurits 

Uyldert waren ook aanwezig. Charlotte Köhler was er, evenals Jeanne van Schaik-

Willing en haar man. Mien Krop, de vrouw van Hildo, staat in het receptieboek 

en natuurlijk veel leerlingen.571 Iedereen staat glimlachend met bloemen achter 

Gertrud, Piet, Igor en Lia, die vooraan in de bloemetjes zijn gezet. (afb. 155) In de 

uitnodiging voor de receptie had Tine Baanders, die zulke bijeenkomsten wel 

vaker regisseerde, opgeroepen bloemen mee te nemen.

 Het vertrek was op 18 augustus 1937. De Van Hoorns namen in Antwerpen 

afscheid met een etentje aan boord van de Kurmark, de Duitse boot die Gertrud en 

haar familie –Lia zal pas later, in februari 1938, arriveren– naar Nederlands-Indië 

zal brengen. Theo van Hoorn herinnert zich deze gebeurtenis met genoegen. 

De Van Hoorns zouden vanuit Antwerpen doorreizen naar Suresnes, naar het 

hoofdkwartier van de Soefi es, om daar de rest van de zomer door te brengen.572

Malang
In Malang werd vanaf 1 november een groot en vrij nieuw huis gehuurd aan 

de Merbaboeweg, genoemd naar de dichtbijzijnde Merbaboe vulkaan. Er was 

een tuin omheen met bloeiende oleanders en citroenboompjes en vanuit 

de grote woonkamer kon je in de verte de bergen zien. (afb. 156) De gemeente 

  (156)

Het huis in Malang aan 

de Merbaboeweg. 

Erven Leistikow.

571 Op de receptielijst staan de volgende 

handtekeningen: J.M.P. Goeje-Grüschke, Tine Baanders, 

M.C. Timmner, E.F. van Amerongen, N.H. Wolf, Gerard 

Hengeveld, Puck Rochat Nieuwenhuis, Louky de Raadt de 

Rijk, Grietje Bood?, Ankie Heukers, Carry Borst? (zelfde 

handschrift als eerder Carry van den Broek d’Obrenan), 

Fie Koster, Florrie Rodrigo, Mien Loevendie, Maurits 

Uyldert, Mies Guykens, Saar van Hey?, Jeanne van Schaik 

Willing, B[ernard]van Schaik, H.M. Bendien-de Geus, 

A. Baanders, Lien Baanders-Schimmel, L. Koperberg-

Baanders, Annie Keip Endt, Mieke Kramer (namens Ellen!), 

Moenie Kramer van der Weide, P[iet] Kramer, Charlotte 

Köhler, Bodi Kramer, Mary Vecht, J. Hofker, B. Märckelbach, 

Jan Feith, A[ugust] Defresne, Theo van Hoorn, Dien van 

Hoorn, Paul van Hoorn, Willy Blom, Mr. H.W.J.M. Keuls, Olga 

Moskowsky-Elias, S. Praeger, M.N. Hartmann Michels?, 

M.J. Greiner van ?, Dick Greiner, Doortje Schuhmacher, Mien 

Krop, A. Kudlic, Louise Bolleman. Erven Leistikow.

572 Brief Theo van Hoorn, 27 april 1939. Erven Leistikow.
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275Malang had in de buurt rond de Merbaboeweg in de voorafgaande jaren een 

ambitieuze stadsuitbreiding gerealiseerd. Niet ver van Gertruds huis loopt de 

Itjen-boulevard, met majestueuze palmen. Ook werkte de gemeente hard aan het 

verbeteren van de kampongs, het aanleggen van riolering, waterleiding en meer 

algemene voorzieningen. Gertrud kwam terecht in een stad met vijf bioscopen, 

met schaakverenigingen, tennisverenigingen, een Sociëteit Concordia waar 

behalve een toneelzaal, een biljart-, conversatie-, lees- en eetzaal was. De 

Vereniging Kunst en Wetenschapppen zorgde ervoor dat kunstenaars die een 

tournee door Indië maakten ook Malang aandeden. Er waren bovendien goede 

onderwijsvoorzieningen. Het is goed voor te stellen dat Gertrud dacht dat ze zich 

hier thuis zou voelen en een goed lopende school kon opzetten.

 Het liep helaas anders. Gertrud moest om te beginnen een aantal vooroordelen 

uit de weg ruimen. In 1924 had ze op haar tournee veel succes gehad, schrijft ze 

aan Brandenburg, maar destijds kwam ze op uitnodiging van de Kunstkringen 

en daardoor werd ze geaccepteerd. Nu kwam ze uit eigen beweging en dacht 

men: ‘daar is iets niet in orde, want anders zou een beroemdheid zich niet in Indië 

vestigen.’573 Na verloop van tijd bleek ook dat er niet genoeg leerlingen in Malang 

waren om voor een redelijk inkomen te zorgen. Daarom was het noodzakelijk dat 

Gertrud en Lia tevens in andere steden les gingen geven. Hiervoor moesten ze 

veel reizen. In een brief van Piet aan de Van Hoorns wordt het wekelijkse rooster 

van Gertrud en Lia beschreven: op maandag gaven ze in Malang les van vier tot 

negen; woensdag na de lunch vertrokken ze naar Soerabaia (een reis met de 

trein van ongeveer twee uur). Daar gaven ze twee lessen en bleven overnachten. 

Donderdagochtend gaven ze nog een les in Soerabaia en vertrokken dan na de 

lunch naar Modjokerto. Daar gaven ze ‘s middags twee lessen en overnachtten 

bij een suikerfabrikant. Vrijdagochtend nog een les in Modjokerto en daarna 
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Het afscheid van Gertrud 

in de Amsterdamse 

Stadsschouwburg, voor 

ze naar Nederlands-Indië 

vertrekt, zaterdag 10 juli 

1937. Erven Leistikow.

1. Paul van Hoorn

2. Piet Jongman

3. Igor Jongman

4. Gertrud Leistikow

5. Lia Kudlic

6. Johan Bendien

7. Tine Baanders

8. Dien van Hoorn

9. H.W.J.M. Keuls

10. N.H. Wolf

11. Piet Kramer

12. Bodi Rap

13. Willy Blom

14. Ankie Heukers

15. Olga Moskowsky - Elias

16. Moenie Kramer - van de Weide

17. Lena Bendien

18. Gerard Hengeveld

19. Theo van Hoorn 

20. Jeanne van Schaik - Willing

21. Teun Timmner

22. Mieke Kramer

23. Broos Baanders

24. Louise Bolleman

25. Marie Sophie Nathusius

26. Florrie Rodrigo

27. Lien Baanders - Schimmel 

28. waarschijnlijk Mien Loevendie

29. Charlotte Köhler

30. Maurits Uyldert

573 Brief 28 december 1938. 

Monacensia.



276 weer terug naar Malang. In Malang gaven ze diezelfde avond nog drie lessen. 

Het was vooral door het vele reizen een zwaar weekrooster. Hoewel het leven 

in Indië in verhouding goedkoop was, zal het toch geen vetpot geweest zijn. 

Meer lessen waren dus welkom en daarvoor reisden Gertrud en Lia later zelfs 

naar Madioen, nog verder. Lia was duidelijk onmisbaar. Ze vergezelde Gertrud 

overal; ze nam soms lessen over en begeleidde op de piano. Ook hielp ze bij de 

leerlingenvoorstellingen, een onvermijdelijk en arbeidsintensief onderdeel 

van het geven van danslessen, en bij het naaien van de kostuums. Gertrud zelf 

danste ook nog altijd een paar keer op dit soort avonden. Een programma van een 

avond voor de Deutscher Verein in Soerabaia vermeldt maar liefst zeven dansen 

door Gertrud, terwijl Lia met een aantal leerlingen slechts één expressie-studie 

deed.574 Uit Piets brieven weten we dat dergelijke avonden veel succes hadden.575

 Piets eigen zaken deden het – als altijd – minder goed. Vooral om hem was 

de familie naar Indië vertrokken, zodat hij weer aan het werk kon en niet meer 

de lange Nederlandse winters hoefde te doorstaan en opdat zijn depressieve 

klachten zouden genezen. Maar alle succes was voor Gertrud en binnen een 

jaar was Piet weer aan het mopperen. Zijn zaken kwamen niet van de grond 

vanwege de onbetrouwbaarheid van een zakenpartner en er was sprake van een 

rechtszaak. Hij mopperde over de onverschilligheid van de mensen. Ze waren 

niet in zijn project geïnteresseerd. Spijtig keek Piet naar de vruchtbare grond 

waarop alles zou kunnen groeien, maar de weerstand was niet te overwinnen en 

hij gaf het op. Hij regelde het huishouden, geholpen door drie bedienden. Gertrud 

schrijft aan Hans en Dora dat je ze niet hoorde of zag, maar dat ze drie bedienden 

nodig hadden, omdat ieder maar één ding deed. Ze hadden daarom een vrouw, 

een baboe, en verder een huisjongen en een jongen voor de tuin. Toch was dat 

niet duur, schrijft ze: ‘hoe ze ervan kunnen leven kun je alleen begrijpen als je 

hier bent en ziet dat je voor één of twee cent een hele maaltijd kunt krijgen bij de 

kleine keukentjes die hier worden rondgedragen op straat.’576

 Piets frustraties blijken duidelijk uit de brieven die hij aan Theo en Dien van Hoorn 

schreef. Juni 1938 was hij nog vol bewondering voor zijn vrouw, die haar publiek 

in Indië steeds met haar kunst wist te ontroeren, maar in oktober klaagt hij op zijn 

eigen onnavolgbare manier over haar:

Haar dans is haar enige interesse en geestelijk is zij verder ongeïnteresseerd 

in alles. Ik moet zeggen dat zij als kunstenaar een gegeven is als een bloem, 

stuk hout of wat ook en daaraan haar kunstenaarsgaven natuurlijk dankt, doch 

verder is er niet veel. Wel moet men zeggen dat zij zoveel heeft gepresteerd 

en zo’n formidabele schoonheid heeft gegeven, dat daarbij alles weg moest 

vallen en critiek op haar feitelijk altijd misplaatst is, tenzij je haar uit het 

verband haalt en feitelijk kan men dat niet want een dergelijk gegeven als zij 

kan alleen zijn zoals ze is.577

574 Programma Bunter Abend Tanz-
Ton-Wort, Deutscher Verein, 28 mei 

1938. TIN, map 2b.

575 Er is een aantal brieven van 

Piet aan de Van Hoorns gekopieerd 

door Igor. Erven Leistikow.

576 Brief 28 december 1938, 

Monacensia.

577 Brief Piet, oktober 1938, in 

handgeschreven kopie. Erven 

Leistikow.



277Mopperend accepteert Piet hier dat voor Gertrud haar dansen altijd eerst kwam. 

Igor maakte later de opmerking: ‘De man van zo’n grootheid wordt weer een kind. 

Men ziet dat vaker; hij kan dat ook amper helpen.’578 Piets gemoedstoestand zal 

er niet beter op geworden zijn door de lichamelijke klachten waarover hij aan 

Theo en Dien van Hoorn schrijft: ‘eigenlijk doorlopend maag en darmstoornissen 

waarbij de laatste 8 dagen nog komt trage galbereiding.’ Hij was bang het 

vaderland niet meer terug te zien, maar hij vroeg ze om dit maar niet aan Gertrud 

door te geven: ‘Laat over mijn kwaal maar niets uit in je brieven. Gertrud zal niet 

merken voor men dood is dat er werkelijk iets niet in orde is en ze zou allicht 

vragen, hoe kan dat nou en waarom, er is geen reden voor.’579

Typhus 
Ergens in januari van 1939 moet het besluit gevallen zijn om toch maar naar 

Nederland terug te gaan. Piet dacht dat hij daar wel weer aan het werk zou 

kunnen en hij vond ook dat Gertrud veel te hard moest werken en dat nooit vol 

zou houden. Ook Igor wilde graag terug. Hij vond het niet leuk om in Malang naar 

school te gaan. Soms slaakte hij zo’n diepe zucht dat Piet zich zorgen maakte over 

hem. Hij had bovendien nog geen vriendje gevonden en was daarom vaak alleen. 

Op 1 juli zou het hele gezin samen met Lia weer terug naar Nederland vertrekken. 

Maar begin april 1939 verslechterde de gezondheidstoestand van Piet plotseling. 

Ze waren met Pasen in het toeristenplaatsje Sarangan, bij een voormalige leerling 

van Gertrud, bij de familie Alting. Sarangan is een vakantieoord met een meertje 

waarop je kunt kanoën, wat Igor dan ook deed ondanks de dikke mist waar 

Sarangan ook bekend om staat. Piet voelde zich niet goed en bleef in bed met 

aspirine en thee. Vier dagen later schrijft Gertrud:

In haast nog dit: Piet had hoge koorts en we gingen terug naar Malang. Prof. 

Leber erbij [voor een] injectie, maar de koorts steeg weer. We moesten naar 

Soerab[aia] om les te geven. Dus snel besloten, Piet naar het ziekenhuis. Nu 

hopen we vreselijk dat het geen typhus is. Denk aan Piet, denk aan ons. Igor 

moeten we, als we weg zijn, bij kennissen onder zien te brengen. Als hij maar 

snel weer beter wordt!!!!580

Gertrud en Lia vertrokken naar Soerabaia en naar Madioen om les te geven, in de 

overtuiging dat Piet in goede handen was en wel weer beter zou worden. Een paar 

dagen later, op 15 april, had Gertrud nog een optreden met leerlingen in Malang, 

waar ze zelf vier dansen uitvoerde. Ze zegde dit niet af. Al haar activiteiten gingen 

gewoon door. De avond was ook zeer succesvol. In het ziekenhuis vroeg Piet haar 

nog hoe het gegaan was. Helaas waren dit Piets laatste heldere momenten. Hij 

verloor het bewustzijn, raakte in coma en stierf op 18 april.

578 Aantekening Igor Jongman bij ‘Vlugge voeten. 

Gertrud Leistikow vertelt ons iets over haar 

carrière en haar idealen’, Eva -’De Hollandsche 
Lelie’, 26 januari 1941, 316-317. TIN, map 13d..

579 Brief Piet, z.d., overgetypt 

door Igor. Erven Leistikow.

580 Brief 12 april 1939, 

overgetypt door Igor. Erven 

Leistikow.



278 Mijn lieve Dien,

Er komt nog een tweede brief en het nieuws over Piet is dusdanig dat ik haast 

niet weet hoe ik het moet schrijven. Piet is vanochtend vroeg om kwart over 6 

gestorven. Ik kan het zelf niet geloven ook al schrijf ik het, er rust een gewicht 

op ons dat van minuut tot minuut zwaarder wordt. De dr. zegt een tropische 

typhus die zelden voorkomt. We weten niet waardoor het kwam. Wat er nu 

moet gebeuren, ik weet het niet. Lia is alles en meer voor mij en Igor. Vertel het 

alsjeblieft aan al mijn kennissen, want ik kan niet iedereen schrijven.

Je Gertrud.581

Piet werd begraven op de in 1920 nieuw aangelegde begraafplaats Soekoen. 

Het graf werd versierd met een antiek Indisch beeldje van een fi guur in 

kleermakerszit.582 In het Algemeen Handelsblad verschenen twee kleine 

rouwadvertenties. Eén namens Gertrud en Igor voor hun ‘beste Echtgenoot en 

Vader’ en een tweede, namens de vrienden, ondertekend door Johan Bendien en 

Tine Baanders. Bendien stuurde Gertrud en Igor een condoléancebrief waaruit 

enigszins te lezen valt hoe hij over Piet dacht. ‘Die goeie Piet zal ‘t nu minder 

moeilijk hebben. Hij heeft ‘t zich nooit makkelijk gemaakt, was denk ik voor zich 

zelf het moeilijkst al dachten de menschen daar wel es anders over.’ Bendien 

voorspelt dat Gertrud een grote steun aan Igor zal hebben. ‘Een danseres als jij die 

zoo uitsluitend voor haar kunst leefde heeft door hem zoo’n ander leven gekregen 

en ik dank de hemel, dat je Igor nu hebt en niet alleen staat.’583

 Omdat Gertrud en Lia elke week een paar dagen afwezig waren zijn Piet en 

Igor in Indië veel samen geweest. Bij Igor kwam de dood van zijn vader dan 

ook hard aan. Hij had het gevoel dat hij nu de man in huis was en werd vreselijk 

kwaad als hij ondanks zichzelf toch moest huilen. Hij verdroeg het niet wanneer 

Gertrud huilde en verdrietig was. Hij probeerde haar te troosten. Bij een bezoek 

aan Piets graf beurde hij haar op door te zeggen dat ze binnenkort naar Nederland 

zouden gaan en al hun goede vrienden weer terug zouden zien. Gertrud 

beschreef Igors gedrag met vertedering en ook met enige zorg in een brief aan de 

Brandenburgs.584 Op 7 juni boekte ze de reis terug naar Nederland met het Duitse 

schip de Uckermark. Ze verlieten Batavia op 15 augustus na een emotioneel 

afscheid in Malang en Soerabaia. Vanuit Amsterdam had Leistikow van de heer 

E. Calkoen, de directeur van het Muzieklyceum, het positieve bericht gekregen 

dat ze weer van harte welkom was om les te komen geven.

De reis verliep niet zonder problemen. Vlak nadat ze de haven van Colombo 

hadden verlaten brak de Tweede Wereldoorlog uit omdat Duitsland Polen 

binnenviel en er daarom door Engeland en Frankrijk op 3 september aan 

Duitsland de oorlog werd verklaard. De Uckermark moest uitwijken naar een 

neutrale haven en lag eerst acht dagen voor de kust van Somalië, dat bij Italië 

hoorde, voordat er in Mogadishu van boord gegaan mocht worden. De passagiers 

581 Brief 18 april 1939, overgetypt 

door Igor. Erven Leistikow.

582 Te zien op foto’s van Piets graf. 

Erven Leistikow.

583 Brief Johan Bendien aan Gertrud 

en Igor, 3 mei 1939. Erven Leistikow.

584 Brief 29 augustus 1939, 

geschreven op de boot van Java naar 

Holland. Monacensia.



279werden als gasten van de Italiaanse regering beschouwd. Alle bagage moest 

van boord en de hitte schijnt zo groot geweest te zijn dat Gertruds verzameling 

muziekplaten smolt bij dit ontschepen. Met een Italiaans passagiersschip werd 

de reis voortgezet naar Genua. Daar woonde Wim Schimmel, de directeur van 

het kantoor van de SMN (Stoomvaart Maatschappij Nederland) en Nederlands 

Consul-Generaal in Genua. Hij was getrouwd met Mien Baanders, een zus van 

Gertruds vriendin Tine Baanders. Bij hen konden Gertrud, Lia en Igor drie dagen 

logeren, van 28 tot 30 september. In het gastenboek schreef Gertrud dat deze drie 

dagen als een oase waren geweest in de woestijn van haar leven. Ook Lia en Igor 

schreven hun naam in het gastenboek. Het gastenboek van Mien en Wim bevat de 

namen van veel mensen die tevens bekenden en vrienden van Gertrud waren.585 

Het moet daarom voor haar al een beetje thuiskomen zijn geweest in Genua. 

Vanuit Genua werd de trein genomen en onderweg deden ze ook München 

aan, want Gertrud wilde bij Hans en Dora langs. Zij bleken helaas niet thuis te 

zijn: ‘Jullie hebben vast gedacht dat er een spook op het bord en het kastje had 

geschreven. Maar ik was het echt, met mijn jongen en mijn vriendin. Piet kwam 

niet mee en dit wilde ik je mondeling vertellen. Piet ligt begraven in Indië.’586

  (157)

Leistikow geeft les 

op de zolder van de 

Stadhouderskade. 

Links aan de muur 

een werk van Anka 

Krizmanic. 

Erven Leistikow.

585 Een fotokopie van het gastenboek 

bevindt zich in het archief van A. Baanders; 

het origineel is bij dhr. R.J. Baanders.

586 Brief 25 november 1939. Monacensia.



280 In Amsterdam logeerde Gertrud eerst bij de Van Hoorns in hun grote huis aan 

de Mozartkade. Al snel vond ze daarna woonruimte, waar ze ook les kon geven: 

een bovenhuis, boven een Mercedesgarage, aan de Stadhouderskade 89 II, waar 

Igor een kamer op het zuiden kreeg en Gertrud een kamer op het noorden.587 

Op zolder werd een studio gemaakt en Lia bleef aan als haar asistente. (afb. 157) 

Het emaille naambordje: Dansschool Gertrud Leistikow. Assistente Lia Kudlic, 

bevindt zich in Leistikows archief in Amsterdam. Volgens de woningkaart had ze 

daar geregeld inwonende meisjes, waarschijnlijk om de kosten wat te dekken. 

Eén van die meisjes was Margreet van Wilgenburg, een leerling.588 In april 1940 

ontving ze mevrouw M[agdalena] Bekkers-Zürcher, die uitriep: ‘Wat hebt u hier 

een massa prachtige dingen.’ Ze ziet een oud-Indisch kastje vol verguld lofwerk 

en een Madoerese kist. Gertrud wees haar op nog andere mooie dingen: ‘Kijk, 

dit zijn teekeningen van Elsa Berg, de schilderes, hier hebt u een mooie Piet 

Wiegman en dit is een portret van mijn zoontje door Jan Sluyters. En wat zegt 

u van deze wonderbare Balineesche maskers?’589 Gertruds inboedel (op de 

grammofoonplaten na) had de overtocht dus overleefd. In de Madoerese kist 

bewaarde Gertrud al haar recensies en foto’s.590

Gertrud kon weer lesgeven aan het Muzieklyceum zoals haar al was toegezegd 

door de directeur, de heer E. Calkoen, voordat ze uit Malang vertrok. Op het 

Muzieklyceum was zij in de tussentijd vervangen door haar leerling Ankie 

Heukers. Begrijpelijkerwijs had die er niet veel zin in om weer de rol van Gertruds 

assistente aan te nemen en daarom werden Gertruds lessen apart in een brochure 

geadverteerd als cursussen ‘onder auspicieën van het Muzieklyceum’. Gertrud 

was optimistisch: ‘Al mijn goede vrienden proberen me zo veel mogelijk te 

helpen en zo zal het wel gaan. Ik denk echt, Hans, dat ik tot mijn laatste adem zal 

dansen.’591 Lena Koperberg-Baanders, een andere zus van Tine Baanders, hielp 

Gertrud voortvarend om ook in Zaandam een school te beginnen. Haar man, Sem 

Koperberg, was leraar klassieke talen aan het Lyceum van Zaandam en Lena had 

dus de nodige connecties. Lena schreef onder de initialen C.M. een artikel in de 

plaatselijke krant waarin ze Gertruds bewegingskunst zeer aanbeval:

Nog zijn de verschillende cursussen niet volgeboekt, maar reeds blijken er 

plannen ontwikkeld te worden, tot formeering van leerlingengroepen van 

Lyceum, Mulo, Vak- en Lagere Scholen, die daarvoor ter tegemoetkoming aan 

geldelijke bezwaren een uitzonderlijken groepsprijs zullen hoeven te betalen 

om tot populariseering van deze bewegingskunst te komen.592

587 Mededeling Onno Greiner, 

telefonisch interview 28 juni 2009.

588 De andere namen op de 

woningkaart aangegeven als bij haar 

inwonend zijn: Frieda J. C. Vulting?, 

Johanna van Ossenbruggen, Cornelia W. 

Ritman, Eleonora F. de Geest en tenslotte 

Rifko en Lena Koperberg.

589 M. Bekkers-Zürcher, ‘De wereld 

een dansfeest. Een bezoek bij Gertrud 

Leistikow’, Damescourant, 6 april 

1940.

590 Aantekening Igor bij een tweede 

interview van mevrouw Bekkers-

Zürcher in Eva. De Hollandsche lelie. 
30 januari 1941, 317. TIN, map 13d.

591 Brief 25 november 1939. 

Monacensia.

592 Ongedateerd 

krantenknipsel, C.M. [in 

handschrift ernaast: = L. K-B], 

‘De dans, die geest en lichaam ten 

goede komt.’ TIN, map 13d.



281De nieuwe school in Zaandam trok veel leerlingen waaronder tevens één van de 

dochters van de familie Koperberg, Carolien. De lessen werden gegeven in de 

Zeemanstraat en een vriend van Igor, Robert (Bob) Heppener, begeleidde op de 

piano.

Duits gebleven
De angst dat er een oorlog zou komen waarbij ook Nederland betrokken zou 

worden was steeds in Gertruds brieven voelbaar. Vrede, vrede, was wat Gertrud 

in haar brieven wenste. In mei 1940 echter werd deze hoop teniet gedaan 

toen de Duitse troepen Nederland onder de voet liepen. Gertrud kwam in 

een moeilijke situatie terecht, want aan de ene kant had ze haar Nederlandse 

vrienden en collega’s die direct aan den lijve ondervonden wat een oorlog met 

Duitsland betekende: haar collega Corrie Hartong raakte bij het bombardement 

van Rotterdam haar dansstudio kwijt. Gertrud leefde zeer met haar mee. Haar 

school in Zaandam gaf korte tijd later een benefi etvoorstelling, een openbare les, 

waarvan de opbrengst (ruim 300 gulden) naar het Rotterdamsch Steuncomité 

ging.593 Deze voorstelling voor het goede doel hield in dit geval zeker verband 

met Gertruds eigen behoefte om wat te doen voor de getroff enen in Rotterdam 

waar zij zolang had lesgegeven.

 Maar tegelijkertijd had ze aan de andere kant haar Duitse vrienden en familie. 

Ze verwachtte dat elk ogenblik haar broers in uniform voor de deur konden 

staan.594

Je kunt je voorstellen hoe vreemd het was, vooral die eerste dagen, om hier 

zoveel Duitse soldaten te zien. […] Wat wensen we allemaal rust en vrede en 

een ….. overwinning voor Duitsland. […] Ik kan me niet voorstellen wat jullie in 

deze roerige tijden doen en ikzelf denk vaak hoe ik mezelf nuttig kan maken 

voor de grote zaak in plaats van les te geven en toch weet ik, dat ik veel geef 

aan de mensen die hier komen zodat ze fris blijven en het leven niet te zwaar 

nemen. Lieve Hans, lieve Dora, schrijf me snel terug. Ik voel me echt eenzaam 

en wilde dat ik terug was in Duitsland.595

Het machtsvertoon van de Duitsers had kennelijk veel indruk gemaakt en 

ervoor gezorgd dat ze zich met hen was gaan identifi ceren. In het begin van de 

bezetting was ook niet duidelijk hoezeer de samenleving zou veranderen. Dat 

ging heel geleidelijk. De Duitse soldaten gedroegen zich om te beginnen keurig. 

Het lijkt erop dat Gertrud in politieke zaken erg naïef was en zich niet realiseerde 

wat het voor Nederlanders betekende om bezet te zijn door een buitenlandse 

mogendheid. Hoewel ze zich voor de ‘grote zaak’ wil inzetten, lijkt ze toch 

voornamelijk te wensen dat er weer een rustige tijd aanbreekt. Toen Gertrud nog 

niet zo lang in Nederland was, waren haar gevoelens ten opzichte van Duitsland 

heel anders. Toen overheerste een gepikeerd gevoel, omdat ze zich in Duitsland 

593 Kaart Lia Kudlic aan Corrie Hartong, 

31 mei 1940; kaart Leistikow aan Corrie 

Hartong 17 juni 1940. TIN, archief Corrie 

Hartong.

594 Hans Leistikow had carrière 

gemaakt in het leger. Hij werd 

in 1944 tot generaalmajoor 

bevorderd.

595 Brief 30 september 1940. 

Monacensia.



282 niet genoeg gewaardeerd voelde. In een brief aan Henrik Scholte, die destijds 

redacteur was van het studentenblad Propria Cures, schreef ze:

Ik hou niet meer van Duitsland. Al lang heb ik geen behoefte meer om daar op 

te treden. Ze verwijten mij het arme Duitsland in de steek gelaten te hebben 

omdat ik naar het “rijke” Nederland ben gegaan. Ze zullen me meer en meer 

vergeten en het verbaast me niks dat ze me in de nieuwe dansboeken niet 

meer vermelden of zelfs slecht over me schrijven.596

Haar eerste jaren in Nederland verliepen zo succesvol dat het niet verwonderlijk is 

dat Gertrud in deze tijd Nederland prefereerde. Door haar huwelijk met Piet kreeg 

ze de Nederlandse nationaliteit en ze leerde Nederlands spreken, hoewel ze haar 

brieven in het Duits bleef schrijven, omdat ze naar eigen zeggen te veel fouten 

maakte in het Nederlands.597 Voor haar krantenartikelen werd waarschijnlijk een 

vertaler ingezet. In 1939 werd echter nog steeds gezegd dat Leistikow spreekt 

in ‘nog wat gebroken Hollandsch’.598 En vrijwel altijd als ze letterlijk geciteerd 

wordt is dat in het Duits. Het zou goed kunnen dat ze even makkelijk Nederlands 

als Duits sprak, maar geweldig zal dit Nederlands toch niet geweest zijn. Van 

Igor weten we dat de familie thuis Nederlands sprak, maar dat Gertrud bij grote 

emoties weer overging naar het Duits. Ook met Lia en met Else Berg zal ze vast 

Duits gesproken hebben. Igor leerde waarschijnlijk zowel Duits als Nederlands. 

Toen hij twee werd schreef Gertrud aan Brandenburg: ‘Hij is mijn hele geluk. Hij 

kletst nu als een waterval Duits en Nederlands, om je dood te lachen.’599

 Gertrud verloochende haar Duitse afkomst ook in de keuken niet. Voor Igor 

bereidde ze gerechten met poëtische namen als Arme Ritter en Hoppel Poppel 

en ook een Kartoff elpuff er, een soort aardappelpannenkoek.600 Allemaal 

nogal zware gerechten die je niet bepaald met de lichtvoetigheid van de dans in 

verband brengt. Door de oorlog besefte Gertrud dat ze toch echt een Duitse was 

gebleven. Haar houding is vergelijkbaar met die van Helene Kröller-Müller. Ook bij 

haar werd de verbondenheid met het vaderland groter in de aanloop, eerst naar 

de Eerste – en later naar de Tweede Wereldoorlog : ‘de afkeuring, de opgezweepte 

kritiek tegen mijn oude vaderland heeft mij weer tot Duitsche gemaakt.’601 

Leistikow was trots op wat het Duitse leger wist te bereiken en het stak haar dat 

de Duitsers in Amsterdam als de vijand werden gezien. Toch werd Gertrud pas 

later, in 1942, lid van de Stichting Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, 

misschien in een poging contacten te leggen en zich nuttig te maken, zich in te 

zetten voor de ‘grote zaak’.602 Of had haar lidmaatschap vooral een praktische 

596 Brief aan Henrik Scholte 7 januari 

1923. Nederlands Letterkundig Museum, 

Den Haag, archief Scholte.

597 Brief aan mevrouw H. Cnoop 

Koopmans 13 september 1940. 

Stadsarchief Amsterdam. Archief A.J. 

Cnoop Koopmans. Een handgeschreven, 

ongedateerde lezing in het Nederlands 

staat ook inderdaad vol fouten. TIN, map 9.

598 Ongedateerd knipsel 

(oktober 1939), ‘Zaandamsch 

nieuws. Gertrud Leistikow 

gaat een school vormen in de 

Zaanstreek. Een onderhoud 

met de beroemde danseres.’ 

TIN, map 13d.

599 Brief aan Brandenburg, 

12 februari 1928, Monacensia.

600 Informatie afkomstig van de 

weduwe van Igor Jongman. Arme 
Ritter is een soort wentelteefje; 

Hoppel Poppel is een ovengerecht met 

aardappels, vlees, uien en eieren.

601 Eva Rovers, De eeuwigheid 
verzameld. Helene Kröller-Müller 
1869-1939. 273.

602 Over deze vereniging: Benien van 

Berkel, Tobie Goedewaagen, 246.



283reden, want via deze stichting probeerde zij in 1943 toestemming te krijgen 

om haar Amerikaanse radiotoestel te behouden. De stichting ondersteunde 

haar aanvraag.603 Al eerder, in 1941, had ze via dezelfde stichting getracht Hans 

Brandenburg voor een voordracht naar Nederland te halen. Jaap Kunst, die ze 

misschien uit Indië kende, zou een brief geschreven hebben om hem daartoe 

over te halen.604 Tot zo’n Duits-Nederlandse samenwerking op dansgebied kwam 

het echter niet omdat er volgens Gertrud geen interesse voor was: ‘de Hollanders 

zijn grote stijfkoppen en willen niets van de Duitsers weten.’605

 Naar Gertruds mening begrepen de Nederlanders niet dat er veel moest 

veranderen en dan ook speciaal waar het Joden betrof.606 Wat ze hiermee 

precies bedoelde is onduidelijk. In de jaren voor de oorlog hadden veel Joden 

zich in Amsterdam gevestigd in de hoop dat Nederland ook deze keer neutraal 

zou blijven. Vooral in Amsterdam-Zuid woonden veel Joodse mensen. Dit werd 

door sommige mensen als een probleem ervaren en mogelijk doelde Gertrud 

hierop toen ze schreef: ‘en omdat er juist in Amsterdam zo veel Joden zijn, kun 

je je indenken wat dat voor een opwinding geeft.’607 In haar eigen omgeving 

waren er steeds veel Joodse mensen geweest. Haar vrienden Else en Mommie 

waren Joods. Nol Prager, die haar in de jaren twintig vaak begeleidde, was Joods. 

Olga Elias, eveneens een vaste begeleidster op de piano was Joods evenals als 

de fotografe Hanna Elkan, die bij haar woonde in de Albert Cuypstraat. Gertrud 

kwam zonder bezwaren op de feesten van Jack Vecht, die eigenlijk Aäron 

Vecht heette. In 1940 zat ze in het feestcomité voor de huldiging van de Joodse 

dichter J. K. Rensburg. In het begin van de oorlog woonden de twee dochters 

van Sem en Lena Koperberg-Baanders, Rifko en Leen, bij haar op kamers aan de 

Stadhouderskade. Sem Koperberg was Joods. Mocht Gertrud dus antisemitische 

ideeën hebben gehad dan hadden die in elk geval geen invloed op haar keuze van 

vrienden of begeleiders. De Amsterdamse culturele wereld was zonder Joden 

ook nauwelijks voor te stellen. Gertruds moeder schreef in 1933 dat volgens 

haar de Joden de wereld het liefst in vlam zouden zetten, maar dat de wereld 

ontwaakt was, niet alleen Duitsland. Haar sympathie lag toen al duidelijk bij 

het Nationaal Socialisme.608 Gertrud daarentegen danste in mei van datzelfde 

jaar op een Kunst-avond georganiseerd door het Finantiëele Comité van het 

noodfonds voor Bijz. Joodsche Belangen, waar fondsen werden geworven voor 

Duitse Joden. Het Comité protesteerde hiermee tegen de Joden-Ontrechting.609 

Hoewel het nooit duidelijk is hoezeer Gertrud ook werkelijk betrokken was bij 

haar benefi etvoorstellingen, zou iemand met uitgesproken antisemitische ideeën 

toch waarschijnlijk niet bij zo’n gelegenheid optreden.

603 Nationaal Archief. Den 

Haag. Centraal Archief Bijzondere 

Rechtspleging (CABR), inv. nr. 87404. In 

haar dossier bevindt zich een briefje 

daarover. Daarop staat dat zij lid is vanaf 

12 maart 1942.

604 Brieven 26 oktober 1941 en 

14 december 1941. Monacensia.

605 Brief 6 juli 1942, Monacensia.

606 Brief 14 april 1941, 

Monacensia.

607 Ibidem.

608 Brief 8 juli 1933. Erven 

Leistikow.

609 Programma in archief 

Leistikow. TIN, map 2b; advertentie 

in Algemeen Handelsblad, 24 mei 

1933.



284 In dit verband is een anekdote die Igor opgetekend heeft interessant. Het gaat 

over de schedelmeter Alfred Waldenburg, een vaste gast in sociëteit De Kring.610 

(afb. 158) Igor schreef:

Mijn moeder vertelde mij dat mijn vader aan de schedelmeter had verteld 

dat zij van ± joodse afkomst was. Sindsdien achtervolgde de schedelmeter 

haar […] en Gertrud gruwde van deze man […] die in een plaggenhut in ‘t 

Gooi woonde, waar de wanden behangen waren met schedels. Hij kwam ‘op 

Gertrud af’, mysterieus met één vinger opgestoken, gebogen toesprekend: 

‘Denken Sie daran – núr, da Sie von Jüdischer Abkunft sind, haben Sie daran zu 

danken dass Sie eine grosse Künstlerin sind.’611

Hoe het ook zij, Gertruds ideeën over de oorlog zorgden ervoor dat haar 

Nederlandse vrienden wegbleven. ‘Ik zie mijn oude Nederlandse vrienden niet 

meer sinds ik me voor de nieuwe tijd heb uitgesproken en sinds ze weten dat 

ik toch Duits gebleven ben.’612 Haar ideeën vervreemdden haar van iedereen 

rondom. Igor luisterde niet meer. Hij was een stijfkoppige Nederlander geworden 

tot Gertruds grote spijt. In zijn aantekeningen schreef Igor over deze periode:

610 Meer over Waldenburg in: Lien Heyting, De wereld in een 
dorp, 172-173. In Leistikows nalatenschap bevindt zich een brief 

van 3 juni 1929 waarin hij Leistikow verzoekt om een kaartje voor 

haar afscheidsvoorstelling. In ruil daarvoor zal hij de reeds 10 jaar 

geleden beloofde schedelmeting doen. Erven Leistikow.

611 Notitie Igor bij Programma van den 
Feestavond van “De Kring” op 8 mei 1923. TIN, 

map 2a.

612 Brief 26 oktober 1941. Monacensia.

  (158)

Een lezing van de schedelmeter Waldenburg. Illustratie feestprogramma De Kring, 

gesigneerd Eelco ten Haringen van Bak, 1923. TIN.



285Vooral in die tijd was men òf pro òf anti, en de krankzinnigste geruchten 

gingen de ronde. Gevolg: Dien van Hoorn, die ook één van de “vrienden” was 

die Gertrud de rug toekeerden, vroeg eens aan mij toen ik daar toch nog eens 

was, half ongelovig, half gelovig, of ik in een “jugendstorm” van de NSB of wat 

ook zat, en ik was werkelijk met stomheid geslagen...... Wat ook gedaan werd, 

door Dien meen ik, was naar Gertrud toe gaan en haar te trachten “te bekeren”, 

alsof dat nodig was! Natuurlijk kwamen deze in wezen beschuldigende 

ideeën als dolkstoten op haar over en zei zij geen woord meer.613

Gertrud zweeg en trok zich in zichzelf terug in een dergelijke situatie. Ze kon soms 

onverwacht scherp uitvallen nadat ze lang alles had opgekropt. Al in 1916 schreef 

ze over haar ‘explosies’ aan Brandenburg en ook Igor noteerde deze karaktertrek. 

Maar Gertruds vriendenkring zal niet geweten hebben waar ze stond. In de 

brieven aan Brandenburg was ze duidelijk op de hand van de Duitsers. Ze schreef 

Brandenburg dat ze graag contact wilde leggen met de Duitsers in Amsterdam, 

maar niet wist hoe het aan te pakken. Zo’n houding zal door haar vrienden en dan 

vooral haar Joodse vrienden, als onbetrouwbaar zijn geïnterpreteerd. In latere 

brieven nam ze wat dat betreft wel wat gas terug, maar je kunt je voorstellen dat je 

in zo’n gevaarlijke tijd geen risico wilde lopen. Zowel Lia als Igor dachten anders 

over de bezetting, maar hielden hun mond om toch in elk geval thuis de lieve 

vrede te bewaren. Gertrud begreep de houding van haar vroegere vrienden niet. 

Zij klaagde daar steeds weer over in haar brieven aan Brandenburg, ook toen de 

oorlog al afgelopen was:

Ze waren er wel toen ik het goed deed, toen ik ze kon uitnodigen, toen we 

buiten ons mooie huis nog hadden en ze konden feestvieren na mijn grote 

successen. Nu is alles voorbij en ik zie ze niet meer. Al tijdens de oorlog stond 

ik alleen omdat ik Duitse ben. Welnu je moet ermee leven, ook al doet het 

pijn.614

Ze schreef geen woord over haar vrienden en bekenden die in de oorlog door 

de Duitsers vermoord werden. Bovenstaand citaat is uit een brief van 1946 en 

het moet haar dan toch bekend geweest zijn wat er was gebeurd. Haar vrienden 

Else Berg en Mommie Schwarz werden in 1942 in Auschwitz vermoord. Zij waren 

vanaf het begin van de oorlog van het ene adres naar het andere getrokken. 

Enige tijd waren ze bij Tine Baanders ondergedoken. Hun werk hadden ze op vele 

verschillende adressen ondergebracht. Ze werden toen ze weer even in hun eigen 

huis terug waren uit hun woning gehaald en gedeporteerd.615 

De dansschool deed het boven verwachting goed in de oorlog. Hierover was 

Gertrud zelf verbaasd. Ze moest zelfs leerlingen afwijzen, omdat er te veel 

kwamen. ‘De cursussen zijn allemaal overvol. Is dat niet vreemd? […] Ik ben 

613 Memoires Igor Jongman, 11. TIN.

614 Brief 7 oktober 1946. Monacensia. In een telefoon-

gesprek met Onno Greiner (28 juni 2009) werd dit bevestigd: 

na de oorlog werd Leistikow met de nek aangekeken omdat ze 

een foute keuze had gemaakt. Ook Dick Greiner, Onno’s vader, 

wilde niets meer met haar te maken hebben terwijl ze eerder 

goed bevriend waren geweest.

615 Linda Horn, Else Berg en Mommie Schwarz, 

155-157. Gertrud schijnt op haar sterfbed gezegd te 

hebben: ‘Omama war hier, und Else und Mummie.’ Ze 

heeft dus wel beseft dat Else en Mommie omgekomen 

waren. Aantekening Igor Jongman achterop een 

krantenknipsel. Archief Leistikow map 13d.



286 niet dood te krijgen, nietwaar?’616 In 1940 had ze ongeveer 100 leerlingen in 

Amsterdam en Zaandam. Veel leerlingen, maar helaas weinig talent volgens 

Gertrud, maar ze bleef een enthousiaste docente die bij haar leerlingen betrokken 

was. Zo bezocht ze in Zaandam de verjaardag van Jolanthe Keg, een leerlinge uit 

de kinderklas, en schreef ze een versje in haar poëziealbum:

Jolanthe lief, wat zal ik je geven

Dan de wensch: Spring en dans door het leven

Zooals je tot nu in de lessen hebt gedaan

Ofschoon in de eerste les durfde je het nog niet aan

Maar elk jaar kwam je met meer plezier

En op de uitvoering danste je het boerinnetje met groote zwier

Dans het leven nu verder in

En hou ook in toekomst je vroolijke zin!617

De leerlingen gaven uitvoeringen waarbij zij zelf ook nog optrad. Ze voelde zich 

sterk en gezond, schreef ze in 1941.618 Haar beste leerlingen bracht ze onder in de 

Groep Leistikow, een klein gezelschap waarmee ze nog apart voorstellingen gaf. 

Een recensie uit 1944 waarin Henrik Scholte de prestaties van de Groep Leistikow 

zeer slecht beoordeelde beschrijft hoe Gertrud zelf op zo’n avond toch nog twee 

dansen voor het voetlicht bracht.

Van Leistikow zelf zag men, thans geheel verstild en van een tragische, 

priesterlijke waardigheid, twee dansen vrijwel op de plaats rust, met dat 

loome, lotosbloem-achtige, tot in de polsgewrichten doorstroomend 

armbewegen […] , en samen met leerlingen haar aloude “Danseuses de 

Delphes”: thans met zwakke krachten een traag, overernstig, overbewust, 

nochtans bevangen dansen.619

Kultuurkamer
Onder de Duitse bezetting werd het hele culturele leven gereorganiseerd.620 

Iedereen die wilde optreden, publiceren of tentoonstellen moest lid worden van 

de Kultuurkamer, waarin ‘gilden’ waren voor de verschillende kunsten. Er werd 

druk uitgeoefend op Gertrud om lid te worden. Zij schijnt zich verzet te hebben, 

maar kon dat uiteindelijk niet volhouden.621 Om niet te hoeven doen wat anderen 

‘die niets met danskunst te maken hebben’ gingen voorschrijven, ging Leistikow 

overstag. Toen binnen het theatergilde de vakgroep kunstdans werd opgericht, 

werd ze zelfs lid van het bestuur.622

616 Brief 26 maart 1944, Monacensia. 

617 Telefonisch interview mevrouw 

S.J. Keg (16 januari 2014). Poëziealbum 

mevrouw S.J. Keg. Datum tekst: 28 juni 

1944.

618 Brief 14 april 1941, 

Monacensia.

619 Henrik Scholte, ‘Leistikow en 

haar groep’, Cinema en Theater, 29 

januari 1944.

620 Zie hierover: J. W. Mulder, 

Kunst in crisis en bezetting, 153 

e.v. Ook Benien van Berkel, Tobi 
Goedewaagen, 212-231.

621 Eva van Schaik, Op gespannen 
voet, 57, 58. Van Schaik refereert aan 

een briefwisseling tussen Leistikow 

en Hartong in de collectie van het 

voormalig Centraal Dansberaad.

622  ‘Vakgroep Kunstdans 

opgericht. Binnen het op te richten 

Theatergilde’, Nieuwsblad van het 
Noorden, 24 juni 1941.



287Ik ben direct vanaf het begin in het dansgilde gekozen. De voorzitter is echter 

een vroegere leerling, heel onbelangrijk, alleen een grote mond en dan: ze is 

lid van de NSB-partij hier in Holland. […] Omdat ik direct bij het gilde kwam, om 

iets te kunnen doen, hebben al mijn oude vrienden zich van mij afgewend, dat 

schreef ik al eens. Ik sta helemaal alleen, de oude vrienden hebben zich van mij 

afgewend en de plaatsen waar ik hulp verwachtte, helpen niet.623

Igor schreef in zijn aantekeningen ook over deze beslissing van Gertrud.

Toen dan ook het bevel kwam dat uitvoerenden met een school voor de 

keus werden gesteld lid v.d. ‘cultuurkamer’ te worden òf ‘de zaak’ te sluiten, 

moest zij wel lid worden op straff e van brodeloos alles te moeten opgeven. 

[…] De duitsers hebben Gertrud natuurlijk ook voor hun ‘tank’ willen spannen, 

maar de onechtheid ervan is haar niet ontgaan uiteindelijk, en trok zij 

zich terug. Men kan zeggen dat zij zozeer een Wezen was […] dat zij voor 

zo’n “bestuursfunctie” totaal ongeschikt was – zij kon dit eenvoudig niet. 

Nogmaals: de mensen die haar kenden moeten zich doodgelachen hebben 

toen zij van deze truuk hoorden, als het niet zo triest was. “Ich kann doch 

meine Schule nicht aufgeben!” hoor ik Gertrud nòg ontredderd uit roepen, in 

opwinding duits, anders werd er altijd hollands gesproken.624

Dat Gertrud lid werd van de Kultuurkamer werd haar door haar vrienden kwalijk 

genomen. Die zullen met haar gepraat hebben om haar van gedachte te doen 

veranderen. Met haar ‘oude vrienden’ zal ze Theo en Dien bedoeld hebben. In 

Theo’s eerder geciteerde brief aan Igor staat dat het nazidom de vriendschap 

had doen bevriezen.625 Ook in een brief van Jeanne Boekhoudt aan Igor wordt 

gerefereerd aan Gertruds houding: ‘Ik heb altijd heel veel van haar gehouden en 

de oorlog, die onze politieke opvattingen tegenover elkaar plaatste, heeft dààr 

geen verandering in gebracht.’626 Bij Gertruds vrienden en bekenden waren er 

die zich uitspraken tegen de bezetting en zich niet bij de Kultuurkamer aansloten. 

Sommigen traden dan helemaal niet meer op of alleen clandestien, bijvoorbeeld 

op zogenoemde ‘zwarte avonden’.627 Er waren echter ook bekenden die zich, net 

als Gertrud, wel inschreven bij de Kultuurkamer, Werumeus Buning bijvoorbeeld 

en Jo van Ammers-Küller. Louis Hoyack was zelfs een uitgesproken nationaal-

socialist en ook Henrik Scholte was deutschfreundlich. Hij probeerde Top Naeff  

over te halen lid te worden van de Kultuurkamer. Naeff  weigerde, maar zag tevens 

hoe lastig het voor anderen kon zijn om hetzelfde te doen: ‘wij ouderen, die er niet 

van leven hoeven, staan er zoo veel makkelijker vóór dan die mannen tusschen 

30 & 40 jaar als ze een beetje gevoelig zijn.’628 En daarmee geeft ze precies aan 

623 De voorzitter was Puck Rochat-

Nieuwenhuis. Uit de manier waarop 

Leistikow hier de NSB noemt, kun je m.i. 

opmaken dat ze zelf geen partijlid was. 

Brief 14 december 1941. Monacensia.

624 Memoires Igor Jongman 10-11. TIN.

625 Brief Theo van Hoorn aan Igor, 14 

november 1948. Erven Leistikow.

626 Brief Jeanne Boekhoudt aan Igor, 

11 november 1948. Erven Leistikow.

627 J.W. Mulder, Kunst in crisis en 
bezetting, 284 e.v. Op deze ‘zwarte 

avonden’ trad bijvoorbeeld Albert van 

Dalsum op evenals de violist Alexander 

Moskowsky, de man van Olga Elias. Ze 

werden in het hele land georganiseerd.

628 Gé Vaartjes, Rebel & dame, 
404-405.



288 wat ook voor Gertrud de doorslag gaf: haar school was haar enige bron van 

inkomsten en Lia en Igor hingen van die inkomsten af.

 De leden van het dansgilde werd voorgehouden dat zij korting zouden 

krijgen bij de aanschaf van nieuwe dans- en balletschoenen en bij kostuums. 

In een tijd van schaarste, waar er wel optredens verzorgd moesten worden, 

was dit eveneens een belangrijke overweging.629 Het dansgilde heeft zijn 

beloftes waarschijnlijk niet kunnen waarmaken: het was geen lang leven 

beschoren. Na de oorlog moest Gertrud zich verantwoorden voor haar keuze, 

want het lidmaatschap van de Kultuurkamer werd beschouwd als een ‘hoogst 

afkeurenswaardige daad’.630 Igor, toen nog maar 22 jaar oud, reageerde op de 

oproep om te verschijnen. Hij schreef een briefj e dat Gertruds ‘fysieke en psyche 

toestand zodanig [is] dat deze geen enkele opwinding gedoogd. Uw gerechtelijke 

zaken staan gelijk met mevr. Leistikow tegen de muur te zetten.’ Hij verscheen in 

haar plaats en deed zijn verhaal. Hij schrijft dat de gezichten van de commissie, 

die eerst ‘op scherp’ stonden uiteindelijk ‘warm en begrijpend’ werden. De zaak 

werd geseponeerd.631

 In zijn aantekeningen vermeldt Igor nog een andere gebeurtenis die in de 

oorlog plaatsvond. Dit betreft de danser Karel Pekelharing, die lid was van het 

verzet en een aantal gewapende overvallen pleegde. Hij werd in 1944 opgepakt 

en zat in de gevangenis.

Wat blijkbaar niemand weet […] is het feit dat een leerling van Gertrud, 

Karel Pekelharing wegbleef en het werd bekend dat hij gearresteerd was als 

verzetsman, ook dat zijn leven in gevaar was. Gertrud is toen persoonlijk, 

alleen, naar de ‘kommandatur’ gegaan en heeft hem gesmeekt het leven van 

Karel te sparen. Het mocht niet baten. Toen zij terugkwam heb ik gezien hoe 

verslagen zij was – zij sprak niet meer.632

De danser Karel Pekelharing werd in juni 1944 geëxecuteerd, ‘na onderzoek van 

de gratiekwestie’, een standaardtoevoeging die waarschijnlijk niet Gertruds 

verzoek om vrijlating betreft.633 In Leistikows archief bevindt zich het door 

Pekelharing geschreven – illegaal gedrukte – boekje Harlekynade van den dood 

met een opdracht:

Aan mevrouw Gertrud Leistikow met dankbare herinnering aan de 

improvisatielessen die zij ons gaf in de zomer van 1943. In de hoop dat 

hetgeen zij onderwijzend in mij wakker riep later tot levende vorm moge 

komen.

Uw dankbare Karel van Hoogh.

629 Aan Brandenburg schrijft 

Leistikow dat ze, nu alles op de bon is, 

extra bonnen heeft aangevraagd voor 

kostuums bij een uitvoering, maar 

daarover nog niets heeft gehoord. Brief 

14 april 1941, Monacensia.

630 Zie: N.K.C.A. In ‘t Veld, De 
ereraden voor de kunst en de zuivering 
van de kunstenaars, 59.

631 Nationaal Archief. Centraal 

Archief Bijzondere Rechtspleging 

(CABR), inv. nr. 87404.

632 Memoires Igor Jongman 

12-13. TIN.

633 Ik heb het verhaal van Igor 

niet kunnen verifi ëren.



289Karel van Hoogh was een pseudoniem van Pekelharing.634 In de zomer van 1943 

werd hij naar alle waarschijnlijkheid al gezocht vanwege illegale activiteiten. 

In hoeverre Gertrud daar toen van op de hoogte was is niet bekend, maar 

Pekelharing moet haar voldoende vertrouwd hebben om bij haar lessen te volgen.

Gedurende de oorlog, in 1943, bezocht Gertrud haar moeder, die vanuit Berlijn 

weer naar Dresden verhuisd was. Waarschijnlijk had ze daarvoor toestemming 

gekregen, omdat haar moeder ziek was.635 In Dresden kreeg ze een brief van de 

Brandenburgs die nu eens niet gecensureerd was, omdat het om binnenlandse 

post ging. Nu hoorde ze hoe de situatie in München werkelijk was en ze was 

geschokt. Of er ooit een eind aan kwam, vroeg ze zich af, maar veel besef van wat 

er werkelijk gebeurde lijkt ze toch nog steeds niet te hebben.

Ik heb in Holland zo veel gezien en beleefd, wat er daar tegen de Hollanders 

wordt ondernomen en vooral tegen de Joden, dat ik me vaak moest afvragen, 

is dat nodig?? Zal er geen vergelding komen? […] Mijn jongste broer die ik 1½ 

dag geleden zag en die op doorreis van Berlijn naar Brünn was, zei “de ene 

kerel steekt de andere aan”. Hij zag alles zeer duister in.636

Misschien heeft dit bezoek haar toch wel enigszins aan het denken gezet. 

Jolanthe en Kees Keg, haar leerlingen in Zaandam, herinneren zich dat Leistikow 

hun klasje vroeg om op een leerlingenuitvoering in oranje kleren te dansen en dat 

ze enigszins gepikeerd was geweest dat één van de kinderen desondanks in een 

geel jurkje verscheen.637

Igors toekomst
Een jaar later was Gertrud nogmaals in Dresden. Haar jongste broer was zwaar 

gewond geraakt en zijn arm moest geamputeerd worden. Gertrud probeerde 

haar moeder op dit slechte nieuws voor te bereiden door haar de lijsten met 

gevallenen te laten zien, zodat ze in elk geval kon zeggen dat haar broer tenminste 

nog leefde. Igor had een oproep gekregen voor de arbeidsdienst, maar kreeg na 

een paar benauwde momenten toch uitstel. Uit een brief aan Hans Brandenburg 

valt op te maken dat Hans dacht dat alles nog erger zou worden als de oorlog 

afgelopen was en dat Gertrud vond dat hij het daarmee te zwart zag. Toen de 

oorlog een jaar later werkelijk ten einde was kwamen er sombere berichten uit 

Duitsland. Gertruds moeder overleed in 1946, haar jongste broer zat gevangen 

en een zoon van haar oudste broer stierf aan tbc; met die broer, met Oskar, ging 

het ook niet goed. Gertrud wilde helpen, maar was zelf ziek. Ze had weer een 

hersenbloeding gehad en haar overgebleven nier functioneerde niet goed meer. 

Ze kon zich nog steeds slecht bewegen, schrijft ze, moest eerst met stokken 

lopen, maar gaf nu toch al weer improvisatielessen. ‘Ik wil weer helemaal gezond 

634 TIN, map 6b. Over Pekelharing: Jos 

Versteegen, ‘Mijn lied zingt van de witte 

dood’, in: Klaus Müller en Judith Schuyf 

(ed.), Het begint met Nee zeggen.

635 Het jaar daarvoor kreeg Lia 

Kudlic geen toestemming om haar 

moeder in Wenen te bezoeken, 

omdat haar moeder niet ziek was.

636 Brief 2 augustus 1943. 

Monacensia.

637 Interview mevrouw S.J. Keg 

(28 februari 2014). Wanneer dit 

precies was, is niet duidelijk, maar 

gezien Leistikows eerdere uitlatingen 

zal het in de latere jaren van de oorlog 

zijn geweest.



290 worden. […] Het was allemaal te veel: inspanningen, honger, emoties.’638 Ze had 

zorgen om Igor, die nu een beroep moest gaan kiezen en niet wist wat hij wilde. 

Ze vroeg hierover al in 1944 raad aan de architect H.Th. Wijdeveld.

Ik wou u namelijk graag over mijn zoon spreken. Hij heeft het plan architect te 

worden, en heeft van de zomer examen op de Kunstnijverheidsschool van den 

Heer Stam gedaan. Tine Baanders heeft ons dit aangeraden. Hij wil eerst met 

binnenarchitectuur beginnen en later overgaan tot de studie voor architekt. 

Nu heeft hij een kennis, Jan Trapman die bij u op Elckerlyk les heeft gehad en 

is over alles enthousiast wat hij van hem daarover gehoord heeft. In verband 

met de toestand is de Kunstnijverheidsschool voorloopig gesloten. Wanneer 

het onderwijs weer beginnen zal, is heel onzeker. U kunt zich voorstellen hoe 

deprimerend dit voor een jongen is die graag vooruit wil komen. Nu volgt 

hij de lessen op de avond H.B.S., die ondanks alle moeilijkheden voorloopig 

begonnen is. Ik heb u dit alles verteld en wou graag van u weten wat U ervan 

denkt. Zou er misschien een kans zijn om Igor op een andere manier bezig 

te houden nu hij niet op de Kunstnijverheidsschool kan gaan? Ik bedoel 

natuurlijk in de lijn van zijn studie. Als u mij in deze een raad zoudt kunnen 

geven zou ik u er erg dankbaar voor zijn.639

Igors plannen veranderden voortdurend. Hij dacht erover om violist te worden. 

Hij kreeg al vioollessen toen de familie in Indië woonde en speelde heel 

verdienstelijk. Gertrud schijnt echter gezegd te hebben dat hij toch echt geen 

Mozart was en een solist kon hij ook niet worden: voor Igor reden om zijn plannen 

te laten varen.640 In 1946 schreef Gertrud aan Hans Brandenburg:

Maar dan heeft hij het plotseling gevonden. Zoals hij zegt: hij wil schrijver 

worden. Wat zeg jij, Hans? Hij heeft een [onleesbaar] karakter, opvliegend, 

gesloten, zeer nerveus en alleen het mooiste vindt in zijn ogen genade en … 

spreken kan men niet met hem, ook mijn vriendin niet. Op het moment zit 

hij in zijn kamer en schrijft en schrijft. Hij zegt dat ik me geen zorgen moet 

maken; het zal allemaal goedkomen, ja, maar..... 641

In dezelfde brief schreef ze dat ze met Lia graag buiten de stad zou willen wonen 

in een mooie omgeving. Dan zouden ze kamers kunnen verhuren om in hun 

levensonderhoud te voorzien. Igor, schrijft ze, werkte bij deze plannen niet 

mee. ‘Helaas kan mijn jongen ons ook helemaal niet helpen, in tegendeel, alles 

vindt hij lastig en men moet hem alles aandragen.’ Misschien veranderde dit 

later, want Igor heeft voor Gertrud een huis ontworpen, dat ook daadwerkelijk 

638 Brief, geen datum, Monacensia. Leistikows leerlingen uit 

Zaandam herinneren zich hoe vreselijk mager zij was in het laatste 

oorlogsjaar. Ook had ze het voortdurend koud. Van de vader van 

Jolanthe Keg (Keg’s levensmiddelen, Zaandam.) kreeg ze havermout en 

bruine bonen tijdens de hongerwinter. (mededeling mw. S.J. Keg). 

639 Brief 5 oktober 1944, archief 

Wijdeveld, NAi, Rotterdam.

640 Mededeling mevrouw P.E. Kreb.

641 Brief 7 oktober 1946, Monacensia.
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Gertrud Leistikow, 

foto Hanna Elkan. 

Erven Leistikow.



292 werd gebouwd. In Bergen, aan de Rondelaan, werd na Gertruds dood een huis 

gebouwd naar een ontwerp van Igor. Het was bedoeld voor zijn moeder, die in 

een grote achterkamer met uitzicht op de bossen ook les had kunnen geven.642

 Van al Gertruds plannen kwam niets meer. In de volgende twee jaren ging 

haar gezondheid hard achteruit. Lia nam de lessen over. In september 1948 vroeg 

Lia aan de Brandenburgs om Gertrud eens te schrijven en stuurde daarvoor 

zelfs een antwoordenveloppe mee. Gertrud spreekt de laatste tijd veel over U, 

schrijft ze, maar het gaat erg slecht met haar en Lia gelooft dat Gertrud naar 

het einde verlangt. Tijdens een bezoek van haar broer Oskar had ze weer een 

aanval gehad en ze kon nu bijna niet meer spreken. Ook was ze vaak verward 

en liet haar geheugen haar in de steek. Twee maanden later, op 9 november 

1948, overleed Gertrud Leistikow. Ze is net 63 jaar geworden.643 Lia schrijft: ‘Op 

dinsdag de 9-de november is onze lieve Gertrud van ons weggegaan. Vandaag 

hebben we haar naar Bergen, gebracht. Ik wil U alleen nog dit ene vragen of U 

niet een in memoriam in de krant of in een geschikt tijdschrift kunt laten plaatsen 

of schrijven.’644 Igor en Lia begroeven haar in Bergen, omdat ze daar de laatste 

twee jaren tijdens haar ziekte veel geweest waren. Het door Gertrud vermelde 

opvliegende karakter van Igor blijkt uit de brief die hij op de achterkant aan de 

Brandenburgs schreef.

Ook al is het een niet te dragen en te overbruggen klap en verdriet voor mij 

dat mijn lieve Moemsie van me weggegaan is, ik ben gewoon woedend dat 

ik hier in Holland niet meer erkenning in de krant vind voor de grote Gertrud 

Leistikow, als het bijv. laten we zeggen, mij had betroff en, zou het me niets of 

weinig hebben uitgemaakt, maar zo, waar moeder toch zo veel ‘gedaan’ heeft 

voor die Hollandse kaaskoppen […] en ‘het culturele niveau door moeder 

zeer verhoogd is’ , dat dit zelfs niet erkend wordt, is voor mij eenvoudig 

onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Men kan zich alleen maar doodergeren in deze 

Europese mozartcultuur. […] Later zal ik meer schrijven, dat was ik al langer 

van plan, en hopelijk rustiger.645

Igor had verwacht dat alle artikelen over Gertrud op dezelfde dag als haar 

overlijdensadvertentie zouden verschijnen. Lia legde dat in een volgende brief 

uit. Hij was verschrikkelijk teleurgesteld geweest en Lia had hem niet gerust 

kunnen stellen. ‘Toen werd er in de volgende dagen in 22 kranten, dus door het 

hele land, over Gertrud geschreven; begin december ook nog enkele goede 

artikelen in tijdschriften, zo dat ik vind dat er genoegen gedaan is aan Gertruds 

kunstenaarsschap.’646 (afb. 159)

642 Mededeling mevrouw P.E. 

Kreb. De ontwerptekeningen zijn 

bewaard gebleven en bevinden 

zich bij de Erven Leistikow.

643 Gertrud stierf op 9 november 1948. 

Als haar sterfdatum wordt vaak ten 

onrechte 19 of 23 november vermeld.

644 Brief 11 november 1948, Monacensia.

645 ibidem.

646 Brief 15 december 1948. 

Monacensia.
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647 Corrie Hartong, ‘Gertrud Leistikow’, 

artikel in typoscript gestuurd aan Igor 

Jongman. Onbekend of en waar dit 

gepubli ceerd is. Erven Leistikow. Later 

heeft Hartong zelf bijgedragen aan het 

in de vergetelheid raken van Leistikow 

door zichzelf te poneren als degene die de 

nieuwe danskunst naar Nederland bracht 

en daarbij Leistikow niet meer te noemen.

648 W. Jos de Gruyter, ‘Gertrud 

Leistikow †’, De Nieuwe Courant, 

13 november 1948.

649 Het stuk van Keuls bevindt 

zich in typoscript in het Leistikow 

archief. TIN, map 13d.

650 Hans Brandenburg, ‘In memo-

riam Gertrud Leistikow’. TIN, 

map 13d.

651  Ibidem.

652 H.W.J.M. Keuls, ‘Gertrud 

Leistikow †’, Dans kroniek, 
december 1948, 5.

653 J.W.F. Werumeus Buning, ‘In 

memoriam Gertrud Leistikow’, 

Elseviers weekblad, 4 december 

1948

In memoriam Gertrud Leistikow
‘Hoe bitter snel zinkt het dansersleven weg!’, verzuchtte Corrie Hartong bij het 

overlijden van Gertrud Leistikow.647 Dit was zeker bij Leistikow het geval. Haar 

danserscarrière werd voortdurend onderbroken door gebeurtenissen in de 

wereld en in haar persoonlijke leven. Twee wereldoorlogen, een Tanzverbot, een 

economische crisis, een scheiding, emigratie, een kind en een hersenbloeding 

zijn niet bepaald ingrediënten voor een voorspoedige dansersloopbaan. Toch 

stonden veel Nederlandse kranten, zowel regionale als landelijke, bij haar over-

lijden stil en memoreerden ze hoe Leistikow de moderne dans in Nederland 

had geïntroduceerd en hoe zij het publiek ontvankelijk had weten te maken 

voor haar danskunst. Het zijn voornamelijk kleine, anonieme berichtjes. Een 

uitzondering is de Nieuwe Courant uit Den Haag, waarin W. Jos. de Gruyter 

kort zijn herinneringen aan haar dansen ophaalde. ‘Gertrud Leistikow was een 

natuurtalent, zich weinig bekommerend om de stylistische vraagstukken die 

toentertijd bijv. Mary Wigman beroerden: zij danste van haar gevoel uit, breed en 

natuurlijk door de muziek gestuwd en gedragen, in altijd continuerende, grote 

bewegingen.’648 Haar vaste recensenten Werumeus Buning en Keuls schreven 

een langer stuk, evenals – op Lia Kudlic’ verzoek – Hans Brandenburg.649 

De Joodse N.H. Wolf, die in zijn blad De Kunst zoveel aandacht aan Leistikow had 

besteed, was in de oorlog in een kamp vermoord en hetzelfde lot trof Herbert 

A. Polak.

 Hoewel Leistikow in Duitsland vrijwel vergeten was, zag Brandenburg 

Leistikow in zijn ‘In Memoriam’ nog steeds als de belangrijkste vertegen-

woordigster van de Duitse dans, naast Wigman. Hij maakte een interessante 

vergelijking met Wigman en noemde haar Leistikows tegenpool en tegentop 

[Gegengipfel], haar tegenvoeter.650 Leistikows dansen hadden iets dromerigs, 

iets romantisch en lyrisch en niets van Wigmans ‘expressionistische, vaak 

radicale en abstracte Pathos en Ethos’.651 Wigman hield haar publiek dictatoriaal 

in bedwang, aldus Brandenburg, terwijl Leistikow het van haar inspiratie moest 

hebben die ook, zo herinnerde Brandenburg zich, wel eens wegbleef.

  Keuls en Werumeus Buning haalden, net als De Gruyter, herinneringen op 

aan Leistikows dansen. ‘Zij danste velerlei sentimenten, emoties en gestalten’, 

schrijft Keuls. Een apart hoofdstuk vormden voor hem haar grotesken: in Goldene 

Maske schiep Leistikow een gestalte die hij nooit zal vergeten ‘koddig en bevallig 

en tegelijk van een diepen weemoed’.652 Ook Werumeus Buning noemt Goldene 

Maske: ‘een verschijning, opdoemend uit de duisternis, bevend en trillend, een 

droomwezen, bezield door de muziek, een wonder van de dans.’653 Zowel Keuls 

als Werumeus Buning maakten er al in 1948 melding van dat Leistikow in de 

vergetelheid was geraakt. Sinds haar afscheid, zegt Keuls, zijn er alweer twintig 
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654 J.W.F. Werumeus Buning, 

‘Dansschool Leistikow-Collin’, 

De Telegraaf, 28 mei 1931.

655  ‘Gertrud Leistikow 

overleden’, De Waarheid, 
12 november 1948.

656 T. , ‘Gertrud Leistikow’, Vandaag, 
Geïllustreerd Ochtendblad, 21 augustus 1921.

jaar verlopen en in die twintig jaar viel ‘het groote hiaat […] der oorlogsjaren, 

die zooveel van het vroegere leven hebben vervaagd’. De nieuwe generatie 

heeft Leistikow daarom nooit gezien. Werumeus Buning noemt nog een andere 

oorzaak: ‘Over vak en techniek werd toen nog niet veel gesproken’, schrijft hij, ‘zij 

heeft dan ook weinig of geen school gemaakt of leerlingen nagelaten. Wij waren 

al gelukkig met een eerste, waarachtige danseres. Zij heeft ons de ogen geopend.’ 

Leistikows rol in de Nederlandse dansgeschiedenis
Waarschijnlijk heeft Buning gelijk als hij zegt dat Leistikow nauwelijks school 

gemaakt heeft. Haar succes was gebaseerd op haar eigen optredens en haar eigen 

kunstenaarschap. Op grond van dit succes kon ze lessen gaan geven. Vaak werd 

opgemerkt dat zij wars was van alle theorie en systeem en dit zal haar misschien 

bij het lesgeven parten hebben gespeeld. Voor haar was vooral belangrijk dat 

een leerling zich kon uiten in de dans. Techniek kwam op de tweede plaats. 

Bij leerlingenvoorstellingen zal dit zichtbaar zijn geweest. Werumeus Buning 

schreef al in 1931: ‘Het hooge woord moet er verder uit dat wij in mevrouw 

Leistikow persoonlijk nog steeds de groote kunstenares eeren, die in Amsterdam 

en Nederland veler oogen opende voor de schoonheid van den dans, maar dat 

wij haar als onderwijzeres en choreografe niet bijster kunnen waardeeren.’654 

Leistikow trok echter heel veel leerlingen. En hoewel het niveau van haar 

leerlingen misschien onder de maat bleef (Leistikow zelf klaagt dat er weinig 

talentvolle dansers in Nederland zijn), werd alom erkend dat de werkzaamheden 

van Gertrud Leistikow en niet het minst haar lesgeven, voor het opbloeien en 

de popularisering van de danskunst in Nederland van uitermate grote waarde 

waren geweest.655 Door Leistikow was de dans een respectabele kunst geworden 

en konden meisjes naar dans- en balletlessen gaan zonder direct hun eer te 

verliezen. Hing er rond Isadora Duncan met haar buitenechtelijke kinderen en 

haar minnaars nog steeds de sfeer van schandaal, Gertrud Leistikow was een 

aardige, nette mevrouw met een man en een kindje, die voor het keurige Gulden 

Meisjesboek geïnterviewd kon worden. Vaak werd benadrukt dat Leistikow zo 

normaal was. Men verwachtte haar aan te treff en

temidden van een cultuur-milieu, een ‘artistieke’, misschien zelfs min of meer 

geraffi  neerd-vreemde omgeving.... […] En tóch, daar, dicht bij Aalsmeer, is ‘t 

dat wij haar een dezer dagen, in haar ‘leven achter de coulissen’ opzochten. 

[…] Gewoon, eenvoudig, dadelijk vriendelijk bereid om te midden van ‘haar’ 

dieren naast haar echtgenoot even voor de lens van Vandaag te gaan staan.656 

Met die vriendelijke houding, vrij van capsones, nam Leistikow de 

Nederlanders voor zich in. Haar leerlingen kwamen om te beginnen vooral uit 

kunstenaarskringen en uit gegoede families. Het is soms verrassend te zien wie 

er bij haar les had. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat iemand als freule Cora de 
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657 Van Cora Vreede-de Stuers bevindt zich een 

dansfoto in Leistikows archief. Op de achterkant 

bedankt De Stuers haar voor haar lessen.

658 Memoires Igor Jongman, 2. TIN

Stuers, de later bekend geworden antropologe Cora de Vreede-de Stuers, zich 

ooit onder haar leerlingen bevond.657 Door het meer algemeen geaccepteerd en 

bekend raken van de danskunst kwamen na verloop van tijd ook leerlingen uit 

andere milieus lessen volgen. De dans, zoals bij Leistikow onderwezen, kon een 

deel van de culturele opvoeding worden, naast pianoles. En Leistikow zelf liet zien 

dat dansen niet hoefde te leiden tot zedeloosheid en uitspattingen.

 Rudi van Dantzig beschrijft in zijn herinneringen aan Sonia Gaskell hoe 

moeilijk het was om na de Tweede Wereldoorlog een balletgezelschap van goed 

niveau bij elkaar te krijgen. Balletscholing stond nog in de kinderschoenen. 

Van Dantzig zelf kreeg zijn eerste lessen van An Sybranda, een leerling van 

Leistikow. De school van Netty van der Valk, ook een leerling van Leistikow, 

leverde eveneens een aantal dansers voor de eerste Nederlandse balletgroepen. 

Haars ondanks zorgden Leistikows inspanningen dus voor de continuering van 

het ballet en de opleiding van jonge balletdansers, hoewel vanuit die discipline 

werd neergekeken op de techniekloze Seelenkotzerei van de Ausdruckstanz. 

Uiteindelijk maken zowel moderne dans als klassiek ballet deel uit van de grote 

familie van de dans, alle rivaliteit ten spijt. En de belangstelling voor dans was 

in de voorafgaande periode gewaarborgd geweest door Leistikow. Overigens 

richtten lang niet al Gertruds leerlingen zich later op klassiek ballet. De danseres 

Han Rijnbeck bijvoorbeeld, aan wie Prof. dr. Th.P. van Baaren zijn boekje Dans en 

religie opdroeg, vertolkte Van Baarens gedichten in expressionistische dans, wat 

direct Leistikows experimenten met Schoenmaekers in gedachten brengt. En 

Steff a Wine, ook een leerlinge, beoefende de Spaanse dans.

Nalatenschap
Na Gertruds dood bleef Lia Kudlic lesgeven op de zolder van de Stadhouderskade 

en ook Igor heeft daar danslessen gegeven. Igor vertrok in 1956 naar New York en 

volgde er de lessen van Martha Graham, waarover hij heel enthousiast was. Hij 

vertelde Graham over zijn moeder en zag parallellen in hun persoonlijkheden. In 

zijn voorwoord bij Leistikows archief schrijft hij:

Toen Martha de vertalingen van Brandenburg en hollandse reviews over 

Gertrud gelezen had gaf zij, binnenkomend om les te geven, een wezenlijke 

rivival van Gertrud, in haar eigen idioom, […] want iemand die dit volledig 

invoelt is het ook gegeven een rivival te geven, wat mensen fascineerd, 

men herkend ook, ergens, zichzelf, maar dan weggetild op een veilig toneel, 

ver weg. Zo kan men ook, ten dele, het werk van Leistikow van alle tijden 

noemen. Zoals Martha putte Leistikow uit een oerbron, Martha sprak van de 

oerherinneringen.658
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659 Het was Steffa Wine 

die dit tegen Igor zei bij 

een ontmoeting.

660 Brief Jeanne Boekhoudt aan 

Igor, 9 juli 1953. Erven Leistikow.

661 Pina Bausch in gesprek met Eva-Elisabeth 

Fischer, mei 1992. Uitgezonden door de Bayerische 

Rundfunk in 1994. http://www.youtube.com/

watch?v=f04Tk1pqQok (11 september 2013)

Igor leefde met de nalatenschap van zijn moeder en heeft steeds getracht 

haar naam een grotere bekendheid te geven. Hij bezocht haar vriendinnen en 

kopieerde de brieven die zij nog hadden. Hij noemde zichzelf vaak Jongman-

Leistikow of zelfs alleen maar Igor Leistikow, om de band met zijn moeder te 

benadrukken. Voor vroegere leerlingen van Gertrud was het soms alsof ‘Gertrud 

Leistikow weer vóór me staat’,659 wanneer ze Igor ontmoetten en Jeanne 

Boekhoudt schreef: ‘Maar ik weet zeker dat je moeder […] bij je is, één met je is en 

dat ‘t háár ontzaglijk grote liefde is, die uit je straalt.’660 Dergelijke opmerkingen 

zullen het voor Igor niet gemakkelijker gemaakt hebben om los te komen van 

zijn moeder en zijn eigen weg te gaan. Zijn moeder kreeg voor hem mythische 

proporties. En terwijl hij aan de ene kant alles deed om haar bekendheid te 

vergroten, had hij er tevens grote moeite mee haar uit handen te geven. Voor 

hem was het een strijd om Gertruds authenticiteit veilig te stellen en te bewaren. 

Het heeft heel wat inspanning gekost voordat de danseres Marja Braaksma de 

Gnossienne zodanig ingestudeerd had dat ze van hem mocht horen dat ze cum 

laude was geslaagd in het weergeven daarvan. 

Pina Bausch
Werumeus Buning waardeerde Leistikow niet als choreografe en daarmee 

bedoelde hij natuurlijk de choreografi eën voor haar leerlingen en niet de dansen 

die ze voor zichzelf had gemaakt. In tegenstelling tot Wigman, die gedurende 

haar hele loopbaan choreografi eën maakte voor groepen, was bij Leistikow 

het creëren van een groepsdans een probleem waarmee ze worstelde en 

waarmee ze pas echt te maken kreeg toen ze leerlingenvoorstellingen moest 

gaan geven. Dat dit dan ook niet haar sterke punt was, lijkt aannemelijk. Zij was 

zelf een solodanseres en was van mening, zoals eerder ter sprake is gekomen, 

dat individualiteit ook in groepsdans tot uiting mocht komen. Blijkbaar vond 

ze daarvoor geen succesvolle vorm. Leistikows nadruk op de expressie van het 

individu vinden we terug bij de danseres en choreografe Pina Bausch die ook de 

mooiste, individuele eigenschappen van haar dansers wilde tonen. Zij wisselde 

solo’s en duetten af met groepsdansen en zorgde op deze manier voor een balans 

tussen individu en groep. Bausch’ manier van werken en denken lijkt een grote 

verwantschap te hebben met die van Leistikow en net als Gertrud heeft zij moeite 

met het in woorden uitleggen van wat ze met haar dans bedoelt, maar weet ze 

toch precies waarnaar ze zoekt. ‘Ik weet het eerder precies met mijn gevoel dan 

met mijn hoofd […] een heel, heel precies gevoel’, zegt ze in een interview. En ook 

dat ze haar dansen maakt durch Praxis nicht durch theoretisches Wissen.661 

De parallellen met de werkwijze van Leistikow zijn treff end. In Duitsland bleef 

de moderne Duitse dans, de Ausdruckstanz, veel langer van invloed dan in 

Nederland en de choreografi eën van Pina Bausch tonen aan dat deze dansvorm 

ook tegenwoordig nog een grote aantrekkingskracht kan hebben.
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hoeveel materiaal er uiteindelijk boven water zou komen. Er was een archief, 

er waren brieven in München, maar of daaruit een biografi e samen te stellen 

zou zijn, was onduidelijk. En zou een biografi e van zo’n vergeten danseres iets 

toevoegen aan de kennis die we van deze periode hebben? Ik geloof zeker dat 

deze vraag bevestigend kan worden beantwoord. In haar tijd was Leistikow 

een beroemde danseres en werd zij zeer bewonderd. Zij was een pionier van de 

moderne danskunst, een kunstenares die niet de gebaande paden bewandelde. 

Leistikows dansen en optredens waren net zozeer een uiting van het modernisme 

als bijvoorbeeld de tentoonstellingen van de expressionisten of uitvoeringen van 

nieuwe muziek. Door te laten zien hoe een emotie of een ervaring in de nieuwe 

dans uitgedrukt kon worden, liet Leistikow kunstenaars uit andere disciplines 

mogelijkheden zien voor hun eigen werk. Het dansend lichaam in de ruimte 

zal voor architecten een bijzondere ervaring zijn geweest. Ook schilders en 

beeldhouwers hielden zich bezig met beweging, kleur en expressie. En evenals 

zij werd Leistikow geïnspireerd door niet-westerse, ‘primitieve’ culturen en 

door de oude Grieken. Over en weer was het contact bezielend en het loonde de 

moeite na te gaan welke kunstenaars in Leistikows omgeving hadden verkeerd. 

Ik houd het zeker niet voor onmogelijk dat er, zowel in Duitsland als in Nederland, 

meer schilderijen, tekeningen, sculpturen of gedichten zullen opduiken waarop 

of waarin een dansende Leistikow te herkennen is. Haar dansen waren niet 

alleen inspirerend voor kunstenaars maar brachten ook anderszins een kleine 

omwenteling teweeg. Vrouwen en meisjes hebben gedacht: ‘dat wil ik ook!’ en 

gingen dansen, of hun mannen en vaders daar nu wel of niet positief tegenover 

stonden. De dans werd een factor in de emancipatie van vrouwen. Als thema 

komt dit meermalen voor in verschillende romans en het is direct gerelateerd aan 

het optreden van danseressen zoals Leistikow.

  Dansgeschiedenis is een wat onderbelicht onderdeel van de cultuur-

geschiedenis. Zelfs dansers zijn weinig geïnteresseerd in de geschiedenis van 

hun vak. Maar dat een dansersloopbaan kort is en soms lastig te documenteren, 

hoeft niet te betekenen dat er niet een grote impact kan zijn op tijdgenoten die 

er getuige van waren. Het verdient daarom mijns inziens aanbeveling om dans, 

dansers en danseressen meer ruimte te geven in de cultuurgeschiedenis.
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662 Leistikow veranderde de namen van haar dansen geregeld. Er is zelfs 

een periode dat de dansen alleen maar nummers hebben. De lijst is daarom 

tentatief. Ook het jaar waarin de dansen ontstaan is niet altijd zeker.

Lijst met dansen van Gertrud Leistikow662

Op programma’s uit 1910

Volksweise, Opus 12 no. 5
 Edvard Grieg
Nocturne Nr. 7, Liebesträume
 Franz Liszt
Walzer 
 Edvard Grieg
Ases Tod 
 Edvard Grieg
An den Frühling 
 Edvard Grieg
7-de Sinfonie a-moll 
 Ludwig van Beethoven
XII Ungarische Rhapsodie 
 Franz Liszt
Elfentanz 
 Edvard Grieg
Tanz der Mohrensklaven 
 Giuseppe Verdi (Aïda)
Tempelscène/Gottesanbeterin
 Giuseppe Verdi (Aïda)
O Kioto San/Maskentanz des 
Haremswächters
 Thomas W. Thurban
Maurische Fantasie 
 Moritz Moszkowski (Boabdil)
Danse macabre/Totentanz
 Camille Saint Saëns
Morgenstimmung 
 Edvard Grieg
In einer Pagode
 John W. Bratton
 
Op Programma’s uit 1912 

Adonis 
 Grieg/Moszkowski/Joh.Strauss 
 (komen alle drie voor bij deze dans)
Totenklage/Marche Funèbre 
 Fromental Halévy
Gebet um Rückkehr des Adonis
 Edvard Grieg
Charitentanz
 Frederic Chopin
Bachanal 
 Camille Saint Saëns
Fauntanz 
 Franz Schubert
Hymne an Phöbus 
 Mesomedes
Horen und Zephire/

Suite Gavotte, Sarabande 
 Jean-Philippe Rameau
Nautsch/Indischer Tanz/
Lichtertanz der Bräute 
 John W. Bratton
Siegestanz 
 Onbekend, maar zou dezelfde dans 
 als Maurische Fantasie kunnen zijn: 
 Moritz Moszkowski
 
Dansen die rond 1913 voor het eerst op 
het programma staan 

Schmetterling/Papillon 
 Edvard Grieg
Ländler 
 Franz Schubert
Moment Musical 
 Franz Schubert
Rhapsodie II 
 Johannes Brahms
Mazurka (2x) 
 Frederic Chopin, 
 Op. 33 nr. 4 en Op. 7 nr. 1
Vogel als Prophet 
 Robert Schumann
Valse (2x)
 Frederic Chopin, Op.34 nr.2 en Op.64 nr.2
 
Dansen die in 1914 op haar 
programma komen 

Valse de Coppélia 
 Léo Delibes
Valse triste 
 Jean Sibelius
Scherzo, aus der As-dur-Sonate/Jusinn/
Verwarde droom (1922) 
 Carl Maria von Weber
Impromptu allegretto no 4 
 Robert Schumann

Dansen die in 1917 op haar 
programma komen

Sterbender Vogel/Vogel und Alraun 
 Eduard Schutt
Grüner Teufel, scherzo 
 Felix Mendelssohn
Tod und Mädchen 
 Robert Schumann
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 Ludwig van Beethoven
Prélude (2x) 
 Frederic Chopin, Op. 28 nr. 4 en 
 Op. 28 nr. 6
Impromptu 
 Franz Schubert, Op. 90 nr. 2
 
Dansen die in 1918 op haar 
programma komen

Intermezzo Op. 4 nr. 3 
 Robert Schumann
Aufschwung/Rausch 
 Robert Schumann
Goldene Maske 
 Russische melodie
 
Dansen die in 1919 op haar 
programma komen 

Walzer 
 Robert Schumann
Gavotte 
 Moritz Moszkowski
Gnomus 
 Modest Moussorgski
Il Vecchio Castello 
 Modest Moussorgski
Der Wind
 Henriëtte van Lennep
(Golliwog’s) Cake Walk 
 Claude Debussy
 
Dansen die in 1920 op haar 
programma komen
 
Aus einer Füge/Uit orgelconcert
 Friedemann Bach
 
Dansen die in 1921 op haar 
programma komen
 
Deutsche Tänze no. 1
 Ludwig van Beethoven
Caprice
 Lewin (?)/Levine
Groteske 
 Nol Prager
Prélude (2x) 
 Claude Debussy, 2-ème livre no. 3 & no. 6
Prélude 
 Serge Rachmaninoff 
Prélude nr. 22 
 Johann Sebastian Bach

Vijf Oud-Spaansche melodiën 
 Vijf Oud-Spaansche melodiën
Menuet aus Sonatine 
 Maurice Ravel
Verlangen 
 Zonder muziek
Verwunderung 
 Zonder muziek
2 Spanische Tänze 
 Moritz Moszkowski
Die Blindheit 
 Zonder muziek
Das Sehen
 Zonder muziek
Chanson Louis XIII et Pavane 
 Francois Couperin
Papillons/Schmetterlinge
 Robert Schumann
 
Dansen die in 1922 op haar 
programma komen

Aus Balletmusik Rosamunde 
 Franz Schubert
Danseuses de Delphes
 Claude Debussy
Rote Groteske
 Russische melodie
 
Dansen die in 1923 op haar 
programma komen

Verfolgung (groepsdans)
 Robert Schumann
Rundtanz
 Robert Schumann
Nocturne/Gebet
 Frederic Chopin
Dans
 Antonin Dvorák
Dans
 Isaac Albeniz
Groteske 
 Bela Bartók
Überwinnung (duet)
 Robert Schumann
Pavane
 Maurice Ravel
Das Fragen (leerlingen)
 Alleen een gong
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programma komen
 
Klokken (marche funèbre) 
 Frederic Chopin
 
In 1925 hebben al haar dansen slechts 
nummers. Dansen die in 1925/26 op 
haar programma komen. 
 
Vier dansen ontstaan door Indische 
indrukken 
 Indische instrumenten
Dans 
 Joaquín Turina
Dans 
 Enrique Granados
Tartaarsche volksdansen
 onbekende componist 
Maskerdans (masker Krop) 
 Serge Prokofi eff 
Dans 
 Manuel de Falla
Poème Ésoterique 
 Paolo Litta
Dans 
 Georg Muff at
Dans 
 M. E. Mossi (Giovanni)
 
Dansen uit 1927 
 
Ungarische Bauernlieder
 Bela Bartòk
Humoreske
 Max Reger
Andante, Valse, Polka
 Igor Stravinsky
Sarabande
 Johann Sebastian Bach
Improvisaties op straatmuziek 
 Ca c’est Paris, Wals (Harmonica), 
 Maggy, Ay Ay Ay (straatorgel)
Dans 
 Alfredo Casella
Dans 
 Erik Satie
Twee Mouvements Perpétuels
 Francois Poulenc
Rag-Caprice
 Darius Milhaud
Danse Lente
 César Franck
 

Dansen uit 1928 
 
Der weisse Aff e
 Darius Milhaud
Chilenische Volksweisen
 Humberto Allende
Zes Dansen: Étude, Préludes, a, b, c, d, e.
 Alexander Skriabin
Zeven Oekraïnische Volkswijzen
 Felix Petyrek
 
Dansen op het programma van haar 
afscheid op woensdag 5 juni 1929
Aan de vleugel: Gerard Hengeveld
 
Improvisation auf Jazzmusik 
 Aan de vleugel H. Beuker
Rapsodie 
 Johannes Brahms
11 Préludes 
 Frederic Chopin
Valse Triste 
 Jean Sibelius
Valse 
 Frederic Chopin
Mazurka 
 Frederic Chopin
Faun 
 Franz Schubert
Nocturne 
 Frederic Chopin
11 Spanische Tänze 
 Moritz Moszkowsky
Goldene Maske 
 Russische Melodie
11 Chilenische Volksweisen 
 Humberto Allende
Mouvement Perpétuel
 Francois Poulenc
Prélude
 Johann Sebastian Bach
Ukrainische Volksweisen
 Felix Petyrek
Rote Groteske
 Russische Melodie
Tanz
 Isaac Albeniz
Russische Volksweisen 
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Oude dans Rust
 Johann Sebastian Bach
Oude dans, a & b zacht bewegend
 Frederic Chopin
Nieuwe dans, Sarabande, Aria, Dans
 Johann Sebastian Bach
Nieuwe dansen, dansen in groen gewaad
 Frederic Chopin
Oude dans
 Erik Satie
Nieuwe dansen, Suite van Russische 
Volksliederen 
Gestuwd 
 Johannes Brahms
Droom
 Humberto Allende
De Veer
 Alexander Scriabine
De Weg
 Slagwerkbegeleiding Corrie Hartong
Magijarsche wijzen 
Gril 
 Gabriel Grovlez
 
1933 
 
Fahrt (groepsdans) 
 Ludvig Schytte
Schwingen (groepsdans) 
 Ludvig Schytte
Humoristische Suite: Wer tut es am besten 
(groepsdans) 
 Hongaars Volkslied
 

1934
Die Ballade von den sieben Schneidern
 muziek onbekend

1938 
 
Achtervolging (groepsdans, 
expressiestudie) 
 Volkslied
De verstoorde dans, dansspel 
 Edvard Grieg, Robert Schubert, 
 Enrique Granados
Jazz Flits, Improvisatie bij Jazz groteske
 H.J. Samethini met zijn ‘spirit wals’
 

1939 
 
Schuld, Expressie-studies groep
 Alexander Scriabine
Andacht
 Johann Sebastian Bach
 

1940 
 
Indische impressie 
 Erik Satie
 

1942 
 
Wijding
 Johann Sebastian Bach



304



305Geraadpleegde archieven

AHfBK: Archiv der Hochschule für Bildende 
Künste, Dresden.

Archief A. Baanders, Den Haag.
Bijzondere Collecties van de Rijksuniversiteit 

Leiden. Archief Spies.
Collectie en archief dr. Josip Kovacic, Zagreb.
Erven Leistikow: Nalatenschap Gertrud Leistikow 

bij de Erven Leistikow in Amstelveen.
Letterkundig Museum Den Haag. Archief J. 

Rensburg, Archief H. Scholte, Archief A. 
Roland Holst, Archief J. Theunisz.

Monacensia: Archief Hans Brandenburg, 
Monacensia, Literaturarchiv und Bibliothek 
München. Brieven Gertrud Leistikow aan 
Hans en Dora Brandenburg-Polster.

NAi: Nederlands Architectuurinstituut. 
Rotterdam. Archief H.Th. Wijdeveld, Archief 
W.C. Hamdorff , Archief D. Greiner.

Nationaal archief. Den Haag. Centraal Archief 
Bijzondere Rechtspleging (CABR), inv. nr. 
87404.

Nederlands Muziek Instituut. Den Haag. Archief 
Henriëtte van Lennep.

RKD, Den Haag. Rijksbureau voor 
Kunsthistorische documentatie. 
Knipselmappen diverse kunstenaars.

Stadsarchief Amsterdam. Archief Cnoop 
Koopmans en daarin het archief van mw. 
H. Cnoop Koopmans-Waller. Archief de 
Kring. Archief Kunstkring voor Allen. 
Knipselmappen van diverse kunstenaars en 
andere bekenden van Leistikow.

Stadtarchiv Dresden. Archief Künstlervereinigung 
Dresden. Signatuur 13.18.

TIN: Collectie Stichting Theaterinstituut 
Nederland, ondergebracht bij de Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van 
Amsterdam. Archief Gertrud Leistikow, 
Archief Corrie Hartong.

Geraadpleegde kranten 
en tijdschriften

Algemeen Handelsblad
Alkmaarsche Courant
Amsterdamsche Dameskroniek
Autokampioen
Bataviaasch Nieuwsblad
Braunschweiger Neueste Nachrichten
BZ am Mittag
Cinema en Theater
Damescourant
Dans kroniek
De Delver
Deutsche Tagesblatt
Dresdener Anzeiger
Eigen Haard
Elseviers weekblad
Eva – De Hollandsche Lelie
Forum
Het Getij
De Gooi- en Eemlander
De Groene Amsterdammer
Haarlem’s Dagblad
Hollandsche Revue
Illustrierter Berliner Wochenschrift
De Kunst. Een Algemeen Geïllustreerd en Artistiek 

Weekblad
Kunstgewerbeblatt
Leeuwarder Courant
Lichamelijke Oefening
De Locomotief
Münchener Neueste Nachrichten
Nederland
Neue Würzburger Zeitung
De Nieuwe Amsterdammer
De Nieuwe Courant
Het Nieuws van den Dag
Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië
Nieuwsblad van het Noorden
NRC Nieuwe Rotterdamse Courant
Ons Kringnieuws
Op de Hoogte
Propria Cures
Rheinisch-Westfälische Zeitung
Rhythme. Tooneel Dans Music-hall Film
Saale-Zeitung
De Stijl
De Sumatra Post
De Taak, Algemeen Indisch Weekblad
Tägl. Rundschau Berlin
De Telegraaf
De Tribune
Utrechts Dagblad
Het Vaderland
Vandaag, Geïllustreerd Ochtendblad
Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij
Het Vrije Volk: democratisch-socialistisch dagblad
De Waarheid
Weekblad voor Stad en Land
Wendingen
Westpreussisches Volksblatt
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Er zijn heel veel mensen die ik wil bedanken voor hun steun en hulp bij dit 

onderzoek en ik hoop dat ik niemand vergeet. Je hoort wel eens dat het 

schrijven van een boek een eenzaam avontuur is waarbij het moeilijk is om niet 

in melancholie te vervallen, maar mijn ervaringen zijn tegengesteld. Nancy de 

Wilde, musicoloog en docent dansgeschiedenis, was degene aan wie ik vroeg 

of een biografi e van Gertrud Leistikow een goed idee zou zijn. Zij was direct 

enthousiast, gaf mij alle informatie over Leistikow die zij had en bleef steeds een 

goede vraagbaak. In het Theater Instituut, destijds nog in hartje Amsterdam aan 

de Keizersgracht, kon ik Leistikows archief met archiefbeschrijving altijd inzien. 

Ook toen de mediatheek verhuisde naar de Sarphatistraat en nog later, toen het 

materiaal zich in een opslag in de Bijlmer bevond waren Trudi van Zadelhoff , Peter 

Odding en Hans van Keulen altijd zeer behulpzaam. Petra Kreb, die ik in 2008 leerde 

kennen, heeft me in de afgelopen zes jaar steeds weer weten te verrassen met 

nieuw materiaal uit Leistikows nalatenschap dat ze uit alle hoeken van haar huis bij 

elkaar zocht. Zonder haar was dit boek incompleet geweest. Leistikows diploma’s 

kwamen boven water, de schetsen die ze maakte aan de Kunstgewerbeschule, 

muziekbanden, een gedicht van Brecht, foto’s, brieven en boeken, het hield niet 

op. Wat Igor van zijn moeder had geërfd en niet aan het Theater Instituut had 

geschonken, lag nog bij haar. Ik kwam in de afgelopen jaren talloze keren langs, 

werd elke keer hartelijk ontvangen en vaak sloten we het bezoek af met een glaasje 

wijn. Petra heeft me steeds zeer geholpen. 

Bij het Monacensia literatuurarchief in München waren ze zo aardig om mij alle 

in het Sütterlin geschreven brieven van Leistikow in kopie mee te geven, hoewel 

er offi  cieel maar tien kopieën toegestaan waren. Zo kon ik die brieven thuis rustig 

ontcijferen, wat me een winter gekost heeft. De tijd in München kon ik toen 

gebruiken om Leistikows andere brieven te lezen, wat ook wel enige moeite kostte. 

Bij een later bezoek heb ik de dagboeken van Hans Brandenburg bestudeerd en 

zijn manuscript met memoires. In de meeste Duitse archieven mogen helaas geen 

foto’s gemaakt worden. Als daar eens verandering in kon komen. In Dresden was 

mevrouw Natalia Kardinar van het Archiv der Hochschule für Bildende Künste zeer 

behulpzaam. In Dresden ontmoette ik ook Antje Kirsch, die me nuttige informatie 

kon geven over de beeldhouwer Edmund Möller. Voor mijn onderzoek in Indonesië 

gaf Arthur van Schaik me de naam door van Pak Dwi en zijn museum-restaurant 

Inggil in Malang, waar ik vervolgens elke dag heerlijk gegeten heb. In Malang was 

Leistikow helaas lang vergeten, maar de boeken over de Stadsgemeente Malang, 

de ledenlijsten van Sociëteit Concordia en de foto’s uit de jaren dertig die Pak Dwi 

verzameld had, gaven toch een idee van de stad zoals Leistikow die aantrof. De heer 

Akbar begeleidde me naar het kerkhof waar Piet begraven ligt en naar Leistikows 

huis aan de Merbaboeweg, dat ik ook van binnen mocht zien. In Soerabaia kon 
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de tijd dat Leistikow daar optrad. Helaas stond zijzelf er niet op. 

Toevalligheden spelen een grote rol in een speurtocht als deze. Uit Zagreb had ik 

bericht gekregen dat de brieven van Anka Krizmanic in de collectie van dr. Josip 

Kovacic in het Kroatisch waren geschreven. Na mijn verhuizing werd Dragana 

Okolic mijn buurvrouw en zij bood aan de brieven voor mij te vertalen. Dat was 

de reden dat ik naar Zagreb reisde waar dr. Josip Kovacic mij alle medewerking 

verleende en zelfs zijn dagelijks door de gemeente Zagreb verschafte 

macrobiologische maaltijden met mij deelde. De brieven bleken overigens in het 

Duits geschreven. Door haar oproep op internet kreeg ik contact met Linda Horn 

die een boek en een tentoonstelling in het Joods Historisch Museum voorbereidde 

over Leistikows vrienden Else Berg en Mommie Schwarz. Over en weer konden 

we veel witte plekken invullen. Via haar leerde ik ook Broos Baanders kennen, die 

direct op een afscheidsfoto van Leistikow meerdere familieleden identifi ceerde. 

Samen hebben we eindeloos gezocht naar Gertrud en Piet op de vele foto’s en in de 

brieven van zijn familiearchief. Gelukkig met resultaat. Die foto’s en brieven gaven 

inzicht in de sociale netwerken waarin Leistikow zich bevond. Broos poetste de 

foto’s schoon en zorgde voor cijfers ter identifi catie. Ik maak er dankbaar gebruik 

van in mijn boek. Hein Horn reageerde op een oproep op het prikbord van de Pasar 

Malam Besan in Den Haag. Hij vertaalde en annoteerde de memoires van Theo 

van Hoorn voor de soefi  Nebakht Foundation. Ook met Hein Horn heb ik veel 

informatie kunnen uitwisselen. Marja Braaksma, die in 1990 Gnossienne en Rote 

Groteske danste, gaf me haar videoband van de reconstructie en hielp met ander 

nuttig materiaal dat zij had gevonden bij het voorbereiden daarvan.

 

Ik heb zeer geprofi teerd van alle commentaar en op- en aanmerkingen die ik kreeg 

op de verschillende versies van deze biografi e. Het hele verhaal werd besproken 

in mijn leesclub bestaande uit Vera Batenburg, Gabrielle de Groot, Bettina 

Nelemans, Lieke van Noord, Marijke Overbeek, Marja Roholl en Josien Stehouwer. 

Marja heeft daarna ook een latere versie nog uitgebreid van nuttig commentaar 

voorzien. Aanwijzingen kreeg ik verder van Ype Koopmans en Emiel Wennekes. 

Een stimulans ging uit van de bijeenkomsten van de werkgroep Auto/biografi e, 

georganiseerd door Rudolf Dekker. Martine Spanjers maakte het idee van een 

tentoonstelling concreter. Marloes Waanders was een enthousiaste uitgever. Last 

but not least geldt mijn dank Niek van Sas, die nauwgezet Leistikows levensverhaal 

las, kritische vragen stelde, suggesties deed, corrigeerde en stimuleerde. Hopelijk 

met het beoogde vervolg.

Dit boek draag ik op aan mijn ouders, Wimmie en Gerard de Boer-Jongsma, die 

door dik en dun achter mij gestaan hebben.
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