
In het spoor van Laban 

Op 14 mei 1995 

overleed 

op 89-jar ige leefti jd 

Paula Gombert, 

beter bekend als 

Lea Daan ( 1 9 0 6 - 1 9 9 5 ) 
Pionier van de Vlaamse moderne dans, 

doorgeefluik van de theorieën van Laban, 

noest werkpaard, 

danseres, choreografe en pedagoge. 

Lieve Demin 

schetst het portret 

van een veelzijdige en bevlogen vrouw. 

Enkele maanden voor haar overlijden op 14 

mei 1995, sloot Lea Daan haar school op de 

Frankrijklei. Die school was vanaf het prille 

begin in 1931 de thuishaven geweest voor de 

uiteenlopende activiteiten van Lea Daan als 

danseres, choreografe en pedagoge. Het lijkt 

een symbolisch afscheid. Onlangs ging de 

school terug open, een Hongaarse geeft er nu 

les, iemand met een klassieke scholing. 

Wat zal overblijven van Lea Daan in de 

school van nu? Wat zal overblijven als ook de 

generatie van de door Lea Daan gevormde ac-

teurs, zoals Ward Ravet, Tone Brulin, Dora 

Van der Groen, Hilde Uyterlinden verdwijnt? 

Wat rest van de danseres en choreografe? De 

sporen vervagen, sommige ontglippen nu al 

onze greep, andere zullen langzamer verdwij-

nen. Want hoe hou je de betekenis van een per-

soon vast, wanneer de artistieke creaties herleid 

zijn tot vage herinneringen, wat recensies, en-

kele foto's en meters film? Hoe de begeestering 

overbrengen die van Lea Daan als pedagoge 

uitging, wanneer de kracht lijkt te vervallen 

bij de verwoording ervan. Hoe schrijven over 

wat juist niet over woorden gaat? 

De context: Duitsland 
De theoretische basis van het werk van 

Lea Daan wortelt in de Ausdrucktanz. Haar 

visie wordt gekleurd door de artistieke ten-

Rudolfvon Laban bij Lea Daan, 
december 1938 / L. Segers 

denzen van 1910 tot 1930 - zowel door de filo-

sofie die deze tendensen schraagt als door de 

vernieuwingen in dans en beweging die er uit 

voortvloeien. De combinatie van een vernieuw-

de interesse voor lichaam en beweging ener-

zijds en de exploratie van het onderbewust-

zijn anderzijds zijn de voornaamste motor 

van deze omwentelingen. 

Als bres tegen de snelle industrialisering 

en de explosie van nieuwe technieken die het 

alledaagse leven grondig verstoren en de mens 

van de natuur en zichzelf vervreemden, ont-

staat een vernieuwde interesse voor het lichaam 

die al snel uitgroeit tot een ware lichaamscul-

tuur (Körperkultur). Groeperingen van wande-

laars en gymnastiekfanaten willen het lichaam 

bevrijden uit de knellende banden van een 

achterhaalde burgerlijke moraal. Ritmische dans-

en bewegingsoefeningen helpen het lichaam 

zijn 'natuurlijke' bewegingspotentieel en zijn 

'natuurlijke' ritme - in harmonie met een 

groter kosmisch ritme - te hervinden. Er wordt 

vaak in de vrije natuur gedanst. Het is de weg 

naar een herstel van de eenheid met de natuur. 

Omdat de traditionele ruimte- en tijds-

opvattingen onderuitgehaald worden, net als 

de wetenschappelijke objectiviteit, richt men 

de blik naar binnen: het individu wordt uitge-

roepen tot spil van alle dingen. In navolging 

van psychoanalysten als Freud en Jung gaan 

de kunsten de menselijke psyche verkennen. 

Het onvermogen van de taal als uitdrukkings-

middel wordt daarbij vaak onderlijnd. Wan-

trouwig kijkt men naar woorden; ze zijn om-

weg, 'intellectueel verdacht' en beperkend. Lie-

ver communiceert men zielstoestanden op 

een directe, eerlijke, niet-verbale manier. Dans 

wordt de nieuwe taal, het lichaam zijn instru-

ment, de Ausdrucktanz is geboren. 

Binnen de leefgemeenschap van anarchis-

ten, antroposofen, naturisten, schrijvers en fi-

losofen die in het Zwitserse Ascona een alter-

natieve levenswijze nastreven, zoekt Rudolf 

von Laban naar manieren om de dansers be-

wust te leren omgaan met beweging, hun li-

chaam te leren kennen en hanteren zodat het 

een instrument kan worden van hun indivi-

duele expressie. De vorming van een danser 

bestaat voor Laban uit de training van het in-
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