
Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd 

Een antiklerikale farce 
in "schoon Vlaams" 

Met het programmeren van Pan 
verruimt De Tijd het repertoire van 
het professionele theater in Vlaande-
ren voor de tweede keer in een sei-
zoen. Waar men met Koltès In de 
eenzaamheid van de katoenvelden op -
teerde voor het hedendaagse, zelfs 
wat modieuze Franse drama, daar 
betekent het programmeren van Pan 
het herontdekken van de Belg Charles 
Van Lerberghe (1861-1907) als thea-
terauteur. Wie is de auteur van deze 
"comédie satirique en trois actes"? 

Samen met Maurice Maeterlinck 
kan Van Lerberghe worden gezien als 
een van de eerste vertegenwoordigers 
van het symbolisme. Maar anders dan 
Maeterlinck ligt Van Lerberghes 
grootste verdienste niet op het vlak 
van het theater maar op dat van de 
lyriek. Zijn symbolisch drama Les 
Flaireurs (1889) dat in 1896 weliswaar 
door de propagandist van het symbo-
listische theater en van Ibsen, Lugné-
Poe, in het Parijse Theatre de l'Oeu-
vre werd opgevoerd ("tres souvent 
inscrit a notre répertoire", Lugné-
Poe, La Parade III, Paris, 1933, blz. 
221), en waarvan wordt beweerd dat 
het Maeterlincks L'Intruse (1889) 
heeft beïnvloed, kreeg nadien een 
secundaire plaats toebedeeld in de 
vaderlandse literatuurgeschiedenis. 
Voor de liefhebbers van deze periode 
blijft Van Lerberghe vooral bekend 
als d i ch t e r van La Chanson d'Eve 
(1904), waarin een ideaal beeld van de 
vrouw wordt geschetst. 

Met Pan weet de literatuurgeschie-
denis blijkbaar niet goed raad; zo het 
werk al besproken wordt, gebeurt dat 
bijna altijd in enkele spaarzame regels 
waarin men dan vooral de aandacht 
vestigt op het hedonistische appèl dat 
ervan uitgaat. De plot is eenvoudig 
genoeg. Een dorpje aan de Vlaamse 
kust wordt opgeschrikt door het aan-
spoelen van Pan: een vreemd wezen, 
half mens-half dier. Wanneer hij Pa-
niska, een jong meisje, verovert en een 
ongeremde liefdesbeleving in eenheid 
met de natuur predikt, is het hek van 
de dam. De notabelen houden een 
crisisberaad in een poging deze "drei-
gmg" alsnog af te houden. Hun mis-

lukking is illustratief voor het echec 
van de kleinburgerlijke levenshou-
ding. 

Als De Tijd een symbolistisch werk 
had willen opvoeren, dan zou Van 
Lerberghes Pan allerminst een van-
zelfsprekende keuze zijn geweest. 
Maar blijkens de ondertitel is er ook 
satire en het is hieraan dat het werk 
zijn overlevingskracht ontleent. Dat 
de symbolist Van Lerberghe er de 
auteur van is, doet in feite niet zoveel 
ter zake. Wat voor het satirische ka-
rakter van Pan daarentegen wel be-
langrijk is, is Van Lerberghes rabiaat 
antiklerikalisme. Als Pan een satire is 
op de benepenheid van de burgerij, 
dan is ze er in de eerste plaats toch 
vooral op uit de klerikale gezagsdra-
gers als een bende machtsgeile, niet al 
te snuggere volksverlakkers af te schil-
deren. Voor sommige commentato-
ren voldoende reden om dit werk als 
minderwaardig af te doen: "Mais il n'a 
pas ajouté à sa gloire par sa comédie 
de Pan, qui est une violente satire 
d'une religion à laquelle il a cessé de 
croire." (G. Doutrepont, Biographie 
Nationale, Bruxelles, 1936-1938, 
blz. 452). 

Naast het ventileren van een princi-
piële antiklerikale overtuiging, streef-
de de auteur met Pan ook een zeer 
pragmatisch doel na: een bijdrage 
leveren tot de verkiezingsnederlaag 
van de katholieke partij. "Surtout en 
Belgique où c'est période de grande 
bataille, comme vous savez. Le 27 de 
ce mois, les petits Belges vont essayer 
d'imiter ce que vous avez fait si glo-
rieusement chez vous, renverser leur 
odieux gouvernement clérical, et réa-
gir contre la cléricalisation universel-
le. (Cela explique toute ma pièce et ce 
qu'elle peut avoir d'un peu naïf.) C'est 
mon humble part d'émancipation que 
nous renouvelons en vain depuis vingt 
ans [..]." (Van Lerberghe aan Lugné-
P o e , La Parade III, blz. 221) . 

Pan gaat in november 1906 in pre-
mière in het Théâtre de l'Oeuvre met 
— op verzoek van de auteur — Lug-
né-Poe zelf in de roi van de Koster en 
Colette, een vriendin van Lugné-Poe, 
als Paniska. In zijn memoires ver-

meldt Lugné-Poe nog enkele voorstel-
lingen, "avec plus d'éclat que de suc-
cès", in Brussel, Luik en Genève (o.c., 
blz. 224). Tot zover de geschiedenis. 

Cyriel Buysse 
De speeltekst die De Tijd brengt, is 

geen rechttoe rechtaan vertaling van 
Van Lerberghes stuk — al kan het 
programmaboekje wel die indruk 
wekken — maar een bewerking door 
Lucas Vandervost, die als "vertaler", 
regisseur en acteur (Pan) deze pro-
duktie stevig controleert. Tot welk 
resultaat leidt deze confrontatie van 
een hedendaags theatermaker met 
een tekst die naar zijn ontstaansvoor-
waarden blijkbaar stevig verankerd zit 
in een specifieke sociaal-politieke 
context? Hoe slaagt Vandervost erin 
deze produktie — binnen een verre-
gaand ontkerkelijkt Vlaanderen — te 
behoeden voor een louter museale en 
steriele reconstructie van een eertijds 
antiklerikaal pamflet? Wat moest ver-
meden worden, was het afleveren van 
een verschaald produkt dat zou afglij-
den naar de melige gezapigheid die in 
een auteur als Jan Matterne zo'n 
trouwe bondgenoot vindt. 

Vandervost tracht deze valkuil te 
vermijden door het oorspronkelijke 
werk commentariërend te bewerken. 
Daarbij gaat hij heel anders te werk 
dan Guy Joosten of Luk Perceval dat 
doen bij de Blauwe Maandag Cie of 
dan de ingrijpende lectuur waarmee 
Ivo Van Hove en Klaas Tindemans 
voor De Tijd Macbeth benaderden 
(zie Etcetera nr. 20). De aanpak van 
Vandervost is minder opvallend, daar-
door subtieler maar meteen ook 
kwetsbaarder. Als regisseur-drama-
turg opteert Vandervost voor een be-
nadering waarin de oorspronkelijke 
tekst het dominante tekstsubstraat 
mag leveren. Zo blijft bijvoorbeeld de 
oorspronkelijke segmentering van de 
tekst in bedrijven en scènes groten-
deels behouden. 

Maar Vandervost levert ook com-
mentaar. Zo komt de dialoog tussen 
Anna, Petrus en de zoon, waarmee 
het stuk begint, niet voor bij Van 

Met zijn 
bewerking van 
Charles Van 
Lerberghes Pan 
situeert Lucas 
Vandervost, zo 
betoogt Frank 
Peeters, dit 
antiklerikale 
pamflet in een 
bredere context: 
het sombere 
naturalisme van 
Cyriel Buysse, 
waaruit de 
"vertaler" citeert 
en de 
symbolistisch 
getinte 
vormgeving bij 
zijn regie. 
Maeterlinck is 
niet ver uit de 
buurt... De vraag 
is of dit een 
actuele 
voorstelling kan 
opleveren, dan 
wel of én clerus 
én toneelstuk niet 
overgeparodieerd 
worden. Oordeelt 
u zelf: Etcetera 
drukt ook de 
tekst af. 
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