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De familie
van dansvan dans
Vier kinderen uit één Veldens gezin dansen op het
allerhoogste niveau bij het Nederlands Dans Theater.
De documentaire ‘Same Difference’ over Myrthe, Marne,
Imre en Xanthe van Opstal ging gisteren in première
tijdens De Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

door Marlous Flier

HH et was géén publici-
teitsstunt. Paul
Lightfoot, artistiek
directeur van het
Nederlands Dans

Theater (NDT), zegt het in Sa-
me Difference met klem: de keu-
ze om eerder dit jaar met
Xanthe ook de vierde Van Op-
stal-telg aan boord te halen, is
geen grap. „Ik kijk naar hen als
individu.” Het mag dan geen
vooropgezet plan zijn geweest
om de aandacht te trekken:
Lightfoots keuze doet dat toch.
Vier kinderen uit één gezin die
dansen bij één van de beste
dansgezelschappen ter wereld.
Een uniek gegeven. Alsof je
vier broers een basisplek geeft
bij FC Barcelona. Reden voor
de NTR om een documentaire
over de Van Opstal-dansers te
maken, waarin ze een jaar wor-
den gevolgd. „We hebben al-
tijd alle vier gedanst. Dus voor
ons is dit normaal. Het is meer
dat de buitenwereld je er af en
toe op wijst, dat het bijzonder
is”, zegt Xanthe. Marne: „In de
dagelijkse routine heb je niet
veel tijd om hierbij stil te
staan.” Myrthe: „Ons vak
vraagt veel, zowel creatief als fy-
siek. Soms ben je zo uitgeblust
dat je geen energie hebt om
over dit soort dingen na te den-
ken. Ik denk dat we over tien
jaar pas écht inzien hoe uniek
dit is.” Imre: „We zijn gewoon
vier nuchtere Noord-Limbur-
gers.”
Dat de film er nu ligt, lijkt in
strijd met die nuchtere kijk op
hun uitzonderlijke verhaal.

Hun liefde voor de dans gaf de
doorslag om aan de film mee
te werken. Myrthe: „Voorwaar-
de was dat het geen realitysoap
zou worden. Wij wilden een
integer portret van ons en ons
werk bij het NDT.” Marne:
„Wij hopen jonge mensen te
inspireren zoals dat vroeger bij
ons ook is gebeurd.” Xanthe:
„Het Nederlands Dans Theater
is in het buitenland bekender
dan in Nederland.” Marne:
„We hopen een jong publiek
aan te spreken, zodat mensen
eerder dan hun dertigste naar
een dansvoorstelling gaan.”
Myrthe: „Als dat een soort am-
bassadeursfunctie is, prima.”
Myrthe (25) en Marne (23) dan-
sen bij Nederlands Dans Thea-
ter 1, Imre (24) en Xanthe (21)
bij 2, de kweekvijver voor 1.
Elk jaar proberen zo’n duizend
dansers van over de hele we-
reld er een plekje te bemachti-
gen. Vierhonderd van hen mo-
gen auditie doen. Voor slechts
een handvol auditanten ligt
een contract klaar.
De kinderen van het gezin Van
Opstal ambieerden een plek bij
het NDT al op jonge leeftijd.
Myrthe: „Met de vooropleiding
dans in Venlo bezochten we
dansvoorstellingen in de Maas-
poort. Het NDT trad daar elk
jaar op, dus we kwamen er al
jong mee in aanraking. We ke-
ken op naar de dansers, vroe-
gen hun handtekening na af-
loop.” Xanthe: „Medhi Walers-
ki, nu onze collega, herinnert
zich ons nog uit die tijd. De
dansers wisten dat ze bij een
optreden in Venlo vier hum-
mels konden verwachten.”
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Marne: „Onze moeder had de
filosofie: je kunt kinderen best
meenemen naar dansvoorstel-
lingen: ze halen eruit wat ze er
met hun eigen fantasie en crea-
tiviteit uit kunnen halen.”
De onvermijdelijke vraag: hoe
kan het dat ze alle vier op zo’n
hoog professioneel niveau zijn
beland? Xanthe: „Het zal een
combinatie zijn van ons genen-
pakket, dingen waarmee je als
kind in aanraking komt en
ouders die meewerken.” Myr-
the: „We hadden een danslera-
res die ons aan het werk zette.”

Ze hebben Noord-Limburg in-
middels voor Den Haag ver-
ruild. Wonen daar op korte af-
stand van elkaar. Toch zien ze
elkaar soms dagen alleen even
voorbij rennen in de gang (‘we
hebben niet eens samen lunch-
pauze’), omdat NDT 1 en 2
apart van elkaar opereren. Dat
ze bij hetzelfde gezelschap dan-
sen, vinden ze absoluut een
voordeel. Marne: „In moeilijke
tijden heb je steun aan elkaar.”
Myrthe: „Ik had laatst een pre-
mière en was een beetje ner-
veus. Dan is het Marne die in
de coulissen mijn gezicht vast-
pakt en zegt: ‘hoe vaak hebben
we dit nu al niet gedaan,
chickie’. Wij houden elkaar op
de grond, bekritiseren elkaar
en stellen elkaar gerust.”
Imre: „Het vrolijkt me al op als
ik ’s ochtends tegen mijn broer
en zussen alleen maar even
goedemorgen kan zeggen.”

‘Same Difference’ wordt uitge-
zonden op 13/10 om 13.00 uur
op Nederland 2.

Van linksboven met de klok mee: Xanthe, Imre, Marne en Myrthe
van Opstal. Achtergrond: scène uit ‘Sara’ van NDT2 met rechts
Imre. foto’s Joris-Jan Bos


