
reren bij het zoeken naar materiaal en. te hel-

pen bij de compositie van zijn werk, geen doel 

an sich. Aan de acteurs zou Lea Daan zeggen: 

'En nu moet je alles vergeten, en theater spe-

len', maar kon ze dit ook zeggen aan haar dan-

sers 15 jaar eerder? 

Lea Daan als pedagoge 
voor acteurs 
Vanaf 1946 geeft Lea Daan les in beweging 

aan acteurs, eerst in de Studio Herman Teir-

linck (Studio van het Nationaal Toneel), later 

ook aan de Conservatoria van Antwerpen en 

Gent. Terwijl in het theater de tekstdeclamatie 

nog centraal staat, streeft een nieuwe genera-

tie acteurs naar een dynamisch theater waar 

woord en beweging samengaan. Bij hen vindt 

Lea Daan een geschikt(er) werkterrein voor 

haar ideeën. Ze past er haar inzichten van 

Laban toe. (Laban zélf zal pas in 1950 het be-

lang van de beweging voor het theater be-

schrijven in The mastery of Mouvement on the 

stage.) Een unicum is Lea Daan niet: het 

onderzoek naar niet-verbale communicatie 

was vroeger al aan de orde bij Gordon Craig, 

Stanislavski, Meyerhold en Vakhtangov, bij de 

Grieken en in de commedia dell'arte, bij John 

Weaver en Jean-Jacques Noverre en bij Del-

sarte. In Vlaanderen had het Vlaams Volks-

toneel al laten blijken 'de geste van grooter be-

langer dan het woord' te vinden. In de jaren 

dertig werkte Lea Daan reeds als regie-assis-

tente mee aan de figuratie; ze zou dat in de 

loop der jaren blijven doen, voor ondermeer 

Johan De Meester, Joris Diels, Ben Royaards, 

Gunther Starck, Nand Buyl, Dré Poppe, Jo 

Dua, Fred Engelen, Walter Tillemans en Al-

fons Goris. 'De aanstelling van Lea Daan aan 

de Studio Herman Teiiiinck was niet meer 

maar ook niet minder dan de officiële erken-

ning van een proces dat zich langzaam vol-

trok' (Tone Brulin in het programmaboekje 

school Lea Daan). 

Lea Daan leert haar acteurs diverse sca-

la's, ze brengt ze beweginszinnen bij geba-

seerd op verschillende bewegingskwaliteiten 

(ruimte, tijd, zwaarte). Ook moeten ze choreo-

graferen en dansen. Zo leren ze hun lichaam 

en zijn expressieve mogelijkheden kennen, 

alsook het belang van bewuste keuzen om tot 

precieze communicatie te komen. Hoe bewe-

ging authentieke communicatie kan worden 

als zij een aanzet krijgt van binnen naar bui-

ten toe, hoe het bewust bewegende lichaam 

een instrument van creativiteit kan worden. 

Hoe voelen en denken daarbij in eeuwige wis-

selwerking moeten staan. Een proces waarbij 

de acteur/beweger met zichzelf wordt gecon-

fronteerd. Steeds opnieuw wordt hij gedwon-

gen om het bekende los te laten op zoek naar 

oorspronkelijkheid. De chaos, zo gelooft Lea 

Daan, zal met behulp van intuïtie en creativi-

teit op een hoger niveau worden omgezet tot 

een nieuwe harmonie. Het gaat niet om het 

aanleren van een stijl; haar pedagogie haalt 

haar bestaansrecht uit het leven zelf en is min-

der gericht op de acteur in wording, dan wel 

op de mens die later acteur zal worden, min-

der op het theatrale, dan wel het wezenlijke. 

Personen die Lea Daan gekend hebben als 

lerares roemen haar begeestering, enthousias-

me en overtuiging, haar zin yoor precisie en 

detail. Ze bezat de gave om dingen over te bren-

gen en haar werklust stimuleerde velen om 

tot het maximum te gaan. Haar mensenken-

nis, scherpe blik, ruime culturele bagage, filo-

sofische interesses en liefde voor beweging 

maakten van Lea Daan meer dan alleen een 

pedagoge van beweging. 

Lieve Demin 

Met dank aan An-Marie Lambrechts, Jeanne 

Brabants, Alfons Goris en Mari jke Van Hedde-

gehem. Deze tekst is grotendeels gebaseerd op 

onderzoek dat werd uitgevoerd samen met An-

Marie Lambrechts voor het programma Dans in 

Vlaanderen van 1 9 2 0 tot 1 9 5 0 in de reeks 

De dans ontsprongen en voor het hoofdstuk over 

de 'moderne' dans in Vlaanderen in de jaren 

tw in t ig en dert ig in het te verschi jnen boek 

Dans in Vlaanderen (St icht ing Kunstboek). 
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