Grieken en Romeinen
Ten tijde van de oude Grieke n en Rome inen we rd dans uite indelijk ook een vorm van
ve rmaak, al was e r in vee l ge vallen ook wel een re ligie uze aanle iding voor de dansen.
De oude Grieken ginge n e r van uit dat dansen door de Gode n was ontdek t en daarom
ware n de ee rste Griekse dansen van religieuze aard.
In de Griekse mythologie wordt de oorsprong van de dans toege wezen aan Rea. Rea was
de vrouw van Kronos, die zijn vade r Uranus onttroond had. Omdat Kronos bang was dat
zijn k inde re n hem zouden onttronen at hij alle pasgeboren k inde ren op. Toen Rea be vie l
van he t laatste k ind, Zeus, ve rstopte ze Ze us in een grot en vroeg aan Kourites om
oorlogsdanse n voor de grot uit te voe ren zodat Kronus he t ge huil van de baby niet zou
horen. Toen Zeus late r Kronus onttroonde we rd Kourites de prieste r van de nieuwe
we re ld. De volge lingen van Kourites ze tten de dans voort als een onde rdee l van ee n
re ligieuze ce remonie .
De oudste Griekse historische gege vens komen uit Kre ta waar de Minoan beschaving
(3000-1400 voor Christus) muziek maak te, zong en danste zowe l voor ve rmaak als bij
re ligieuze ce remonies.
Rond 1500 voor C hristus we rd Kre ta beze t door strijde rs uit Griekenland die de ze
gebruiken naar Grieke nland meenamen.
De Kre te nzische en late r de Griekse dansen we rde n uitge voe rd in ope n of ge slote n
cirke ls, waarbij e r meestal rond een boom, altaar of een m ythisch obje ct we rd gedanst in
de hoop zich op deze wijze te ontdoen van he t k waad.
In feite is hie r de basis ge legd voor de koordansen of de reidansen. Late r ging men
dansen rond de zange r of de muzikant en ook he t square danse n nam zijn intrede .
Afbeeldingen hie rvan we rden ook in Griekenland e n Cyprus aange troffe n en blijken te
date re n van 1400-1050 v.c. He t danse n we rd samen met schrijve n, muziek maken e n
sporten een basis voor een opvoedingssysteem.
In he t oude Sparta danste men voornamelijk k rijgsdanse n, maar de
be we gingen we rde n ook gebruik t tijdens het ge ve cht.

ritm ische

He t behee rsen van de dansk unst we rd zelfs in he t oude Griekenland beschouwd als ee n
teken van e ducatie e n beschaving. He t ke nmerke nde van de Griekse dansen is ve rde r he t
bepe rken van de be wegingen van het bekken
De danse n uit de oudhe id konde n worden onde rsche iden in oorlogsdanse n e n
vrede sdanse n.
Deze vre desdanse n kunnen we e r worden onde rsche iden in culturele danse n, religieuze
dansen, k rijgsdansen, rouwdansen e .d. Ie de re theatervoorste lling had zijn e ige n
karak te ristieke dansen, sommige saai en ple chtig, ande re n dansen waren we llustig.
Dansen die in de oudheid z ijn beschreven zijn:
- Pyrrihic dans, een k rijgsdans die onde rdeel was van de militaire ople iding in zowe l
Athene als Sparta.
- Gym nopaedia, de hoofddans van de Lace daemonians we lke jaarlijks op het mark tplein
van Sparta we rd gedanst.
- Ge ranos, gedanst in Delos, waarbij het ve rhaal werd uitgebee ld van These us, die na he t
doden van de Minotaur in he t Labyrint van Knossos, in Delos stopte om daar ee n offe r te
bre ngen aan de godin Aphrodite waarbij hij danste rond een altaar.
- Ie rak io, ee n vrouwendans gedanst in festivite iten rond de godin He ra.

- Epilinios, was een extatische dans waarbij onde rtusse n de druiven met de voe te n
we rden platgetrapt.
- Eme lia, een tragische dans, uitgebee ld op he t toneel.
- Kordax, een vrolijke dans die door vele n als nie t se rie us we rd beschouwd.
- Sikk inis, een satirische dans, waarbij de be we ging van katten we rd ge im itee rd e n
gedanst door Satyrs.
- Imeneos, een huwe lijksdans, gedanst door bruid met haar moe de r en vrie nden. Ee n
snelle dans met veel draaie n.
- Hormos, ee n dans voor jonge mannen en vrouwen die gezamelijk een ke ten vorm den.
De dans we rd ge le id door ee n jongeman die zijn dans e n k rijgsvaardighede n toont via
be we gingen, waarna een jonge vrouw hem nadoe t e n zo een voor-bee ld van fatsoen e n
ee rbied vorm t voor alle ande re vrouwe lijke danse rs.
- Iporchima, een combinatie dans en pantom ime, zang en muziek, afkomstig van Kre ta
en gedanst door jonge ns e n me isjes die onde rtussen gedichten zongen. Uite indelijk zijn
vanuit deze danse n zo'n 300 ve rschillende balkandansen ontstaan
Echt duide lijk zijn de danse n nie t beschre ven, e n als ze beschre ven waren dan meestal
door filosofen als Plato, Home rus en Aristotele s.
Via afbee ldinge n op vaze n, bee lden maar ook via gedichten kon met toch ee n duidelijk
bee ld vormen van de oude Griekse dansen.
De handelslust van de Grieken zorgde e r ook voor dat de dansen we rden ve rspre id ove r
mee rde re landen. Rond 550 VC be hee rsten de Grieke n Zuid-Spanje . Griekse
kunstwe rken tonen danse rs me t arm- e n lichaamshoudingen die vee l lijken op die van
Spaanse danse rs van tegenwoordig, me t castagne tte-achtige instrumenten e n
handk lappen te r begele iding van de dans. Vee l Spaanse volksdansen k unne n tot de
Grieken he rleid worden.

De Romeinse periode
Door de uitbre iding van he t Romeinse rijk k wamen de Romeinen in contact me t de
Grieken. Ee rst me t de Griekse stadstaten in Italië ze lf en late r met he t Griekse vaste
land. De contacten met de Grieken, waar de stijds Alexande r de Grote de scepte r
zwaaide , ve rliep vreedzaam .
De Rome ine n vonden dat de Griekse of He llenistische cultuur supe rieur was aan hun
e igen Romeinse cultuur en namen de ge bruiken ove r.
Na de dood van Alexande r de Grote in 323 voor Christus vie l zijn we reldrijk ge le idelijk
aan uiteen in steeds mee r en steeds k leine re konink rijk je s, die éé n voor één in hande n
k wamen van de Romeine n, die om culture le redene n e chte r steeds een goe de
ve rstandhouding met de Grieken nastree fden. Aanvankelijk was de Romeinse invloed dan
ook vooral diplomatiek.
Eé n van de culturele activite iten die we rd ove rgenomen waren de feesten te r e re van
Dionysus (Bacchus voor de Romeinen) waarin het e r behoorlijk uitbundig en vrolijk aan
toeging.

