De Hofdans, het Hofbal
Ee n hofbal was in de tijd van Lode wijk de Vijftiende
onde rworpen aan strenge rege ls van he t hof.
Er we rden bepaalde gedragscodes opgelegd, zoals
bijvoorbee ld de toe wijzing van een vaste plaats, zowe l
om te zitten als om te danse n.
Zodra alle gasten een plaats hadden gek regen, stond he t
koningspaar op om he t bal te openen. In volgorde van
rang ste lde n de ande re paren zich op, bogen naar e lkaar
en dansten “De Branle ”, een statige passendans.
Daarna k wam “De Gavotte ”, ee n le vendige e n vrolijke groepsdans waarbij hee l vee l
gekust we rd. In de tijd van de Franse Re volutie we rd de kus ve rvange n door een tuiltje
bloemen.

Onde r Lode wijk de 14de ve rande rde he t karak te r van de ze dans e n het
we rd statig e n gek unste ld. Daardoor ging de Gavotte mee r op het
Me nue t lijke n, alleen de voe ten we rden nog hoog opge tild.
“He t Menue t”, wat altijd aan he t e ind van he t bal k wam , vorm de het
hoogtepunt.
Deze ce remonie he rhaalde zich totdat iede ree n aan de be urt was
ge weest.
W ie in die tijd de be langrijkste plek had op de dansvloe r, had ook zo'n be langrijke positie
in de maatschappij.

Me n moest hoog op de sociale ladde r staan om uitge nodigd te worden voor ee n bal.
De balle tten die aan he t hof we rden uitge voe rd hadde n te vens een politiek doe l.
Dit was bijvoorbee ld het ge val me t he t 'Ballet comique de la re ine ' uit 1581. Daarin
moest de heks C irce in he t bijzijn van alle ande re aanwe zige vorsten zich onde rwe rpe n
aan de absolute macht van de koning van Frank rijk .
De genoemde spe lrege ls voor de hofdans we rden tijdens de re ge ring van Lode wijk de
Vijftie nde inge voe rd e n vastge legd. Ze ware n toonaange vend voor de hoven elde rs in
West-Europa e n voor ande re aristocratische balzalen.
Daarnaast raak te n e r ge le ide lijk ande rsoortige dansen in zwang. De geze lschapsdans van
de Midde leeuwe n is in hoge mate bepaald door de bloe i van de hoofse cultuur.

