
In talloze gesprek-
ken met dansers, 
acteurs en regis-

seurs duikt telkens 
weer een referentie 
op, een naam: Lea 

Daan. Marianne 
Van Kerkhoven re-

gistreerde een ge-
sprek tussen Jean-

ne Brabants en 
Lea Daan. 

Lea EI) aan, 
de éminence grise 
van de Vlaamse beweging 
Wie de geschiedenis van de dans in Vlaanderen onderzoekt, 
kan niet om haar heen. Wie Vlaamse acteurs ondervraagt 
die tussen de oprichting in 1946 en 1979 lessen aan de Studio 
Herman Teirlinck volgden alsook aan het Gentse en het 
Antwerpse conservatorium, stuit steevast op haar naam als 
een van de invloedrijkste lesgevers. Lea Daan, schuilnaam 
van Paula Gombert, geboren in 1906 en nu nog steeds 
bedrijvig als pedagoge in haar privé-school in Antwerpen. 
Wie is zij dan ? Een mijlpaal of een mythe ? We vroegen haar 
naar haar ervaringen, haar denkbeelden, haar leven. Het 
gesprek werd geleid door JeanneBrabants, directrice van het 
Koninklijk Ballet van Vlaanderen, die van 1935 tot 1940 
haar leerling was. Het gesprek vond plaats in de lokalen van 
haar privé-school aan de Frankrijklei te Antwerpen. 

Les in uitdrukkings-
leer - Foto Jean Van 

der Haegen 

Lea Daans eerste opleiding was 
uitsluitend muzikaal : klavier en zang 
aan het Antwerpse Conservatorium. 
M a a r : "Als ik die lessen volgde en mijn 
medeleerlingen speelden, dan waren 
mijn gedachten altijd bij de beweging. 
Later heb ik daar dikwijls over nage-
dacht, hoe het kwam dat ik heel vroeg 
wist wat een beweging was. Ik kon heel 
goed zeggen: dat klopt of dat klopt 
niet. Ik herinner me een voorstelling 
gezien te hebben van het Vlaamse 
Volkstoneel. Toen was ik nog bitter 
jong en ik dacht : zo moet men niet 
bewegen; bewegen moet anders gebeu-
ren. Het is een instinct. Het is een 
na tuur . " Haa r eerste confrontat ie met 
de dans in de praktijk komt pas in 1926 
als ze de lessen volgt van Francesca 
d 'Ale r— eerste danseres aan de Ko-
ninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen 
— in de 'Vrije Academie' , een privé-
school, gesticht door o.m. Roger Aver-
maete, waar men de heropbloei van de 
toegepaste kunsten wilde bevorderen. 
De klassieke lessen die ze achteraf in 
Brussel bij de Italiaanse mevrouw 
Delfa volgt, overtuigen haar niet. In 
een tijdschrift leest ze iets over een 
school die Kurt Jooss heeft opgericht. 
Ze trekt naar Duitsland waar ze lessen 
volgt: in Essen bij Kurt Jooss, in 
Berlijn bij Rudolf von Laban en in 
Hamburg bij Albrecht Knust. 

In 1931, na in Essen een Laban-
diploma behaald te hebben, keerde ze 
naar België terug. In hetzelfde jaar 
stichtte ze haar school aan de Frank-
rijlei te Antwerpen, waar ze nu nog 
werkt. Van 1935 tot 1940 gaf ze elke 
ochtend 'life' de radioturnles van het 
NIR, de voorloper van de BRT, waar-
aan ze haar eerste populariteit te 
danken heeft gehad. In 1934 groeit uit 
haar school een groep, waarin ze van 
haar eerste solodansen kan overgaan, 
naar meer uitgewerkte choreografieën, 
een activiteit die met meerdere of 
mindere intensiteit doorliep tot 1956. 
Hoogtepunten waren alleszins de deel-
names aan de zeven Nationale Dansfes-
tivals die tussen 1947 en 1953 in 
Antwerpen georganiseerd werden door 
' D e Vrienden van de Dans ' en het 
'Aanmoedigingscomité voor artistieke 
werking', het latere C A W (Comité 
voor Artistieke Werking), onder de 
impuls van Roger Avermaete en Jef 
Vandecauter. 

Het danslandschap in België na 
WO II is vlug omschreven: aan de 
opera 's van Luik, Brussel, Gent en 
Antwerpen verzorgden kleine balletge-
zelschappen de divertimenti; zelfstan-
dige balletavonden — hoewel er wel 
enkele plaatsvonden— waren nog niet 
ingeburgerd. De Antwerpse festivals 
waaraan door groepen uit heel België 
werd deelgenomen doorbraken het 
beeld van de dans als ondergeschikt 
aan de opera. Van bij de oprichting van 
de Studio van het Nationaal Toneel, 
het huidige Hoger Instituut voor Dra-
matische Kunst Herman Teirlinck, 
werd Lea Daan er aangetrokken als 
lerares bewegingsleer. Ook in de con-
servatoria van Gent en Antwerpen 
begon ze op dat moment les te geven. 
Ze zou aan hele generaties van Vlaamse 
acteurs het lichamelijke bewustzijn 
trachten bij te brengen. Vanaf de 
opheffing van haar groep (1956) con-
centreerde Lea Daan zich uitsluitend 
op pedagogische activiteiten. 
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