
Vrouwen - Jeanne Brabants, Lea Daan en Karin Gross (1939Ï 

Hier maakt ze voor het eerst kennis met 

de icosaëder, het twintigvlakkige geometri-

sche lichaam dat centraal staat in de ruimte-

leer van Laban. Ze bekwaamt er zich in het 

dansschrift dat Laban ontwierp als analyse-

instrument en geheugen voor de dans en le-

kendans. Volgens Laban kon immers ieder 

mens een danser zijn. Naar analogie met de 

muziekkoren was de koordans daarom ook de 

meest geschikte kunstzinnige uitdrukkings-

vorm voor leken. Laban ging daarbij veel ver-

der dan de voor die tijd in zwang zijnde gym-

nastische lichaamsoefening. Hij legde meer 

nadruk op creativiteit. Het creatieve gebruik 

van beweging kon de diepere gevoelens van 

de mens beroeren. De exploratie van het sym-

bool en de rite, de mythe en het archetype in 

de koordans hielp hem bij de ontwikkeling 

van zowel zijn gemeenschapsgevoel als zijn 

individualiteit. In München ontmoet Lea Daan 

uiteindelijk de meester, wat haar overtuigt om 

in Berlijn bij Laban zelf in de leer te gaan. Ze 

raakt er vertrouwd met de theorie 'pur sang'. 

Eens haar Folkwang-diploma op zak, richt 

Lea Daan al in 1931 haar eigen school op aan 

de Frankrijklei 107. Ze zou er meer dan zestig 

jaar lang lesgeven volgens de principes van 

Rudolf von Laban. 

Lea Daan 
als danseres en choreografe 
Op 17 januari 1930 treedt Lea Daan voor 

het eerst op in 'Le Chätelet' in Antwerpen met 

een eigen programma van korte solo's. Henri 

Van Straeten ontwierp de kostuums en Roger 

Avermaete - medestichter van het tijdschrift 

Lumière, bezieler van De Vrije Academie, ini-

tiator van talrijke kunstmanifestaties en le-

venslang mentor en vriend van Lea Daan -

hielp met de organisatie. De solo's Angst, Me-

nuet, Zig Zag en Schets bieden een staalkaart 

van de diverse tendensen in de expressionisti-

sche dans. Ze zijn de eerste neerslag van haar 

confrontatie met de Duitse dans. Op het pro-

gramma staan naast expressieve dansen die 

een gevoel uitvergroten ook abstractere dan-

sen, vol harmonische en vloeiende lijnen 

waaruit de liefde voor beweging en het leven 

spreekt. Strakke geometrische patronen vor-

men in deze abstracte bewegingsstudies de 

leidraad; vorm, ruimte en volume primeren. 

Lange tijd krijgt dit eerste optreden geen ver-

volg. Lea Daan trekt immers nog regelmatig 

naar Duitsland voor verdere scholing en werkt 

aan de uitbouw van haar school. Bovendien 

ontbreken de middelen; programmatoren of 

ondersteunende receptieve organizaties zijn 

er niet. 

Met enkele van de door haar geschoolde 

dansers richt Lea Daan in 1934 de Dansgroep 

Lea Daan op die tot 1956 actief zal blijven. 

Vanaf 1935 treedt de groep regelmatig op in 

Antwerpen, maar ook daarbuiten. Meestal ge-

beurt dat in het kader van een sociaal-cultu-

rele activiteit, op initiatief van een of andere 

volkse groepering: congressen, manifestaties, 

culturele avonden of meetings - van de Chris-

telijke Bedienden, het Davidsfonds over de 

Socialistische Vrouwen en De Natuurvrien-

den tot het Soldatenfonds van de Gemeente 

Deurne. Toegang tot de grotere Kunst- en Cul-

tuurhuizen krijgt de groep niet. De grote in-

stituten zoals het Paleis voor Schone Kunsten 

verwelkomen liever erkende buitenlandse ge-

zelschappen u.: de Centraaleuropese School 

(Ballets Jooss, Darja Colin, Harald Kreuzberg, 

Trudi Schoop), naast exotische groepen uit 

verre landen en klassieke dansgezelschappen. 

Enkele hoogtepunten kleuren het bestaan 

van de groep voor de Tweede Wereldoorlog. 

De deelname van Lea Daan met Trui Hoste en 

Karin Gross in 1936 aan de Internationale 

Tanzfestspiele in Berlijn (dat aansloot bij de 

Olymische Spelen die het Duitse Rijk organi-

seerde), waar in hoofdzaak ouder werk van 

Lea Daan stond met een expressief en sociaal 

bewogen karakter. De creatie van drie 'oor-

spronkelijke balletten' in 1937 (een samenwer-

king met Vlaamse scenaristen en componis-

ten in het kader van Antwerpen 1937) en een 

eerste eigen recital in het Koninklijk Kunst-

verbond in Antwerpen in 1938 waren andere 

hoogtepunten in de carrière van de groep. 

Uitspraak doen over de artistieke waarde van 

deze choreografiëen is haast onmogelijk. Over 

Psalm, een werk waarvoor de groep - samen 

met Idylle en Vrouwen - op het Concours In-

ternational de Danse van 1939 in Brussel de 

tweede prijs ontving en waarover de pers 

enthousiast bericht, herinnert Jeanne Brabants 

zich in een gesprek (op 10 februari 1996): 'Er 

was sfeer, uitdrukking, muzikaliteit, zorg voor 

uitvoering en ontworpen kostuums, maar he-

laas was er weinig dans en geen techniek, waar-

door de choreografie erg beperkt bleef'. Net 

die elementen kunnen niet meer teruggehaald 

worden. De vraag naar het choreografische ta-

lent blijft dus open. Critici beschreven de dans 

vaag als 'de beginselen van Dalcroze, Duncan 

en de Sakharoffs, vermengd met elementen uit 

de academische dans, de karakterdans en de 

pantomime' (Het Laatste Nieuws, 1 mei 1940). 

Een vaststaand feit is evenwel de werk-

kracht van Lea Daan om haar ideëen te reali-

seren en het belang dat zij vanuit haar kennis 

van de beeldende kunsten aan decor en kos-

tuums hecht. De scenario's, voor Lea Daan 

een onmisbare basis, zijn vaak in opdracht ge-

schreven; voor de muziek doet ze dikwijls be-

roep op Vlaamse componisten. Lea Daan wil 
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