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de eigen Vlaamse cultuur centraal stellen en 

werkt dan ook liefst met kunstenaars van hier. 

Toneeldans is volgens haar een 'spectacle to-

tal' dat vertrekt van een 'argument'. 'Een goe-

de choreografie bezit duidelijkheid van het 

geheel, van het argument, harmonie van de 

ruimte. Het menselijke instrument moet zo 

bespeeld worden dat er uit het lichaam ge-

haald wordt wat er uit te halen is om het argu-

ment te dienen'. Hoewel de danssolo als vorm 

nauw aansluit bij de behoefte aan zelfexpres-

sie kiest Lea Daan snel voor de mogelijkheden 

van het groepswerk. Lea Daan gaat steeds 

meer verhalende balletten creëren met uitge-

tekende personages en gebeurtenissen. De 

verhalen hebben vaak een sociale en opvoe-

dende toon. Sommige, zoals Negro Song, Van 

de Prinses die niet lachen kon en Boerendans, 

worden schalks en komisch gebracht met veel 

'geacteerde' tussenstukjes. Vroege werken zo-

als Zij die blijven en V«« arme mensen zijn dan 

weer de expressie van algemeen-menselijke 

gevoelens, van lijden, verdriet, berusting en 

afscheid. Gaandeweg worden de werken niet 

alleen langer, er komen ook meer personages 

in voor en naast de dans krijgt de pantomime 

een allengs groter aandeel. Provinciestad 1900 

en De bedrogen Erfgenamen zijn de eerste voor-

beelden van dit beoogde 'spectacle total', ge-

baseerd op een scenario met plotontwikkeling 

en personages en gecreëerd voor een grote 

groep dansers. 

Ook na een inactiviteit tijdens de Tweede 

Wereldoorlog werkt Lea Daan voor de Natio-

nale Dansfestivals verder in die richting. Tij-

dens de eerste drie festivals staan nog kleinere 

stukjes op het programma, meestal solo's, ge-

choreografeerd door Lea Daan zelf of door 

één van haar begaafde leerlingen (Boschgeest, 

Onstuimigheid, Phantasma, Larghetto, Adage 

Tourmenté). Voor elk dansfestival worden 

steeds één of twee grotere werken - La Nuit, 

Les Fleurs, De ontvoering van Proserpina, Les 

Mouchoirs, Les Ancêtres, Dulle Griet, Arlequi-

nade, La Vieille du Village - gepresenteerd 

door de vaste ploeg die Lea Daan rond zich 

heeft weten te verzamelen: kostuums en decor 

van May Neama en Nini Martens, muziek van 

Renier van der Velden, scenario van Roger 

Avermaete, choreografie van Lea Daan en als 

uitvoerders Irène Beunis, Lily Vinck, Lia Bel-

mont, Alicia Borghten, Mare Hertsens en la-

ter Constance Hendricks, Mimi Crombecq, 

Francine Drohé en Christiane Roegiers, soms 

aangevuld door leerling-acteurs van de Stu-

dio van Nationaal Toneel (Studio Herman 

Teirlinck). Daarnaast blijft de dansgroep haar 

medewerking verlenen aan vlaggewijdingen 

(zoals van de vrouwengilde Ste Catharina), 

aan feesten en bals van 'de burgemeester', de 

lokale KAV- en Davidsfondsverenigingen , de 

Boekengilde De Clauwaert, De Kredietbank 

in diverse steden, het Vlaams Economisch Ver-

bond, enzovoort. In Club Artes in Antwerpen 

en op Jeugd en Muziek in Eisden is de groep 

te zien met 'artistieker' werk, voor die gele-

genheid in een kleinere bezetting (hoogstens 

drie uitvoerders). 

De Nationale Dansfestivals (1947-1953) 

waaraan Dansgroep Lea Daan deelnam, illus-

treren de verschuiving in het dansveld. Een 

vergelijking met het midden van de jaren der-

tig toont aan dat het élan van de moderne 

dans in Vlaanderen gebroken is en de pedago-

gie voorrang heeft gekregen op het artistieke. 

Ondanks de klinkende naam reikt de ambitie 

van de organizatoren niet verder dan het jaar-

lijks presenteren van scholen en van de aan 

hen verbonden dansgroepen. Andere podia 

waren er niet. De impuls van de moderne 

dans valt dan ook stil. Lea Daan, die in de eer-

ste festivals nog 'grote' balletten naast solo-

werk van haar leerlingen presenteert, moet 

voor de laatste edities beroep doen op leer-

ling-acteurs om voldoende mensen op de 

vloer te krijgen. Na het opheffen van de festi-

vals ensceneert Lea Daan nog twee keer een 

'groot werk': Het lied van de straat (1954), een 

'théâtre total' waarbij woord (9 sprekende 

personages), dans (31 dansers/acteurs) en 

zang (10 koristen) samen het verhaal vertellen 

en Jeanne d'Arc (1956), een stuk waarin alleen 

gemimeerd wordt terwijl twee recitanten de 

tekst voordragen. Drie jaar na het laatste festi-

val wordt de groep Lea Daan opgeheven, een 

sluitstuk in de verschuiving van accenten voor 

Lea Daan van dans naar theater, van artieste 

naar pedagoge. 

Hoe komt het dat de artistieke vonk die in 

het begin van de jaren dertig duidelijk en tast-

baar aanwezig is, niet alleen bij Lea Daan maar 

ook bij figuren als Akarova, Isa Voss en Eisa 

Darciel uiteindelijk uitdooft en amper sporen 

achterlaat? 

Het oordeel dat er gewoon te weinig artis-

tiek potentieel in de Vlaamse moderne dans 

zat, lijkt gevaarlijk. Als het vandaag al moei-

lijk is om de waarde in te schatten van het 

werk dat gisteren in première ging, hoe kun-

nen we dan de artistieke kracht achterhalen 

van voorstellingen waarvan alleen een spoor 

achterblijft in een opsomming van feiten en 

vage omschrijvingen. Enkele factoren zullen 

het uitdoven van de Vlaamse moderne dans 

zeker in de hand hebben gewerkt. Om te be-

ginnen zijn er het gebrek aan een danstraditie 

en de enigszins te beperkte dynamiek in het 

begin van de jaren dertig. Maar even bepa-

lend is het feit dat de aanknoping met de Duit-

se dansbeweging er pas kwam nadàt deze over 
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