
 

Afrikaanse dans 
Iedereen doet het! 
 

Feesten in Afrika betekent dansen. Het opvallende is dat iedereen danst, niemand kijkt toe. 
De uitbundige manier van bewegen en het ritmegevoel symboliseert de levenswijze van 
Afrikanen. Wil je weten hoe dat zit, bekijk dan deze clip. 
 
Jawel, eindelijk, we kunnen het hebben over dans! Ongelooflijk belangrijk voor de 
Afrikaanse cultuur. Dans zegt volgens mij heel veel over hoe men in Afrika omgaat met het 
leven. 

En nu moet je eens goed luisteren, want wat ik nu ga vertellen is niet makkelijk, maar 
laten we beginnen bij enkele eenvoudige feiten: 

Ten eerste: er wordt heel vaak gedanst. Geen feest zonder dans. Elke gelegenheid is goed 
om met de voetjes van de vloer te gaan! 

Ten tweede: iedereen danst. Ah, en het is niet zoals bij ons hè, dat de helft aan de kant 
staat te kijken, nee, absoluut niet. Als er te dansen valt, doet iedereen mee! 

Ten derde: het is opvallend hoe goed er gedanst wordt. Ja, echt waar, ritme, ze zijn er 
kampioen in. Ik weet niet hoe ze het doen hoor, maar die lichamen en hoe ze zich op die 
muziek laten gaan, echt fantastisch! 

Het is interessant om eens te kijken wat er nou gebeurt bij het dansen. Dansen is bewegen 
op muziek, ja, en niet gewoon bewegen, nee, ritmisch bewegen en mooi bewegen. Een 
goede danser haalt zoveel mogelijk uit de muziek. Hij wordt één met de muziek. Als je 
danst, dan wordt je de muziek. Je geeft vorm aan de muziek. Je haalt er kracht uit en zet 
die om in beweging.  

Ik heb altijd gevonden, dat dansen veel zegt over het leven in Afrika. Het is alsof Afrikanen 
al dansend door het leven gaan. En niet dat het elke dag feest is natuurlijk, maar ze 
bewegen op de kracht, en niet van de muziek, maar van het leven zelf. Mens zijn in Afrika is 
zoals dansen en natuurlijk is dat allemaal wel wat algemeen wat ik zeg, maar toch zit er 
iets in. Want in Afrika leeft men niet vanuit zichzelf, nee, men leeft vanuit en met de 
krachten in de wereld en de wereld is zoals muziek, een stroom van krachten die je doet 
bewegen en waar je zoveel mogelijk uit moet halen. 


