
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gertud Leistikow en de moderne, ‘Duitse’ dans. Een biografie 
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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 
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 



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 
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. 


