
Symbolische 
verwijzingen 

Hoe worden deze tekstuele opties 
scenisch uitgewerkt, resp. aangevuld 
door de niet-talige componenten die 
het drama laten groeien tot theater? 
Van Lerberghe geeft in de neventekst 
vrij precieze aanwijzingen i.v.m. de 
scenische uitwerking van zijn verhaal. 
Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit 
naar het beschrijven van de ruimte en 
de verplaatsingen van de personages, 
de kostuums, de lichtregie en de zeg-
ging-

Over het algemeen ligt het regie-
concept van Vandervost in het ver-
lengde van Van Lerberghes intenties. 
Het enige punt waarbij hij daarvan 
wezenlijk afwijkt, is in de keuze van 
het decor. Bij Van Lerberghe speelt 
alles zich af in de herdershut van 
Petrus en Anna, waarin hij als voor-
naamste attribuut een eikehouten ta-
fel plaatst met daarrond bij de aan-
vang van het eerste bedrijf, Pan, Pe-
trus en Anna. Het decor dat Van 
Lerberghe beschrijft , gelijkt een beet-
je op de beschrijving van de boeren-
keuken in het eerste bedrijf van Het 
Gezin van Paemel. Of Van Lerberghe 
dit werk (première in Gent op 
25.1.1903) kende, weten we niet. Van-
dervost opteert voor een strand met 
een duinrug — uit schuimrubber — 
waarop de personages zich stuntelig 
als door rul zand verplaatsen, wat een 
komisch effect sorteert . Erachter de 
hemel, "zo blauw als een biljet van 
tien gulden" (Kester Freriks in NRC-
Handelsblad, 11.3.88). 

De voorstelling bevat nogal wat 
symbolische verwijzingen die de oppo-
sitie "na tuu r" vs. "cul tuur" ondersteu-
nen. Zo zijn er het kapsel, de grime en 
de kostuums. Vandervost opteert hier 
— conform zijn parodiërende intentie 
— voor een hyperbool. Bij Van Ler-
berghe worden er enkel richtlijnen 
gegeven voor de kostuums: de clerus, 
de koster en de andere vertegenwoor-
digers van de gevestigde orde in het 
zwart; Pan gehuld in een wit laken, 
"qui a a la fois l 'apparence d 'un 
manteau antique et d 'un linceul" (o.c., 
blz. 7); Paniska in tule, "sous lequel 
elle apparait cependant toute n u e " 
(id., blz. 32); de zigeuners, "vêtues 
d'une manière somptueuse et fantasti-
que" (id., blz. 30). Vandervost werkt 
deze tegenstelling nog verder uit in de 
asgrauwe aangezichten van alle perso-
nages, behalve Pan en Paniska, die 
hun gewone gelaatskleur behouden. 
Hetzelfde geldt voor de kapsels — 
grijze slierten als spinnewebben — 
behalve opnieuw Pan en Paniska. Het 
kleurloze, dorre bestaan van de ge-
zagsdragers wordt nog verder onder-
streept door de veters op het achter-
hoofd van de Koster, die hierdoor het 
uitzicht krijgt van een ledepop. Bete-
kenisvol is het moment waarop deze 
laatste in het derde bedrijf, bekeerd 
na het aanhoren van Pans prediking, 
terugkeert in een wit hemd. 

Vermeldenswaard is het belang dat 
Van Lerberghe hecht aan de voorstel-

ling van Paniska, met name haar op-
treden op het einde van het stuk: 
"Commencemen t de la scène X. A la 
scène, Paniska, dont l'aspect de la 
comédie, l 'esthétique et le sens sym-
bolique requièrent absolument la nu-
dité grecque (...). (...) l 'auteur insiste 
sur ce point, que la nudité symbolique 
de Paniska soit respectée pour autant 
que les règlements de police ne s'y 
opposent pas." (o.c., blz. 166). In dit-
zelfde verband zegt hij aan Lugné-
Poe: "Il faut qu'elle allie les quelques 
exigences de la morale policière avec 
celles de la comédie grecque." (Lu-
gné-Poe, o.c., blz. 222). 

Hieruit leren we alleszins dat voor 
Van Lerberghe de knipoog naar de 
antieke komedie — Aristophanes, 
Menander — aanwezig moest zijn; 
een dimensie die bij Vandervost vrij-
wel verdwenen is. Dit blijkt o.a. uit het 
schrappen van het Koor, dat in de 
oorspronkeli jke versie vooral een aan-
deel had in de triomfalistische slot-
scène. 

Ande re symbolen die verwijzen 
naar de levenskracht van Pan en Pa-
niska zijn het "mirakel" van de appe-
len op de eerste lentedag — dag 
waarop in het Oude Egypte de bok als 
godheid van de vruchtbaarheid werd 
vereerd —, de appelen die uiteraard 
ook refereren aan het Aards Paradijs. 
En dan is er natuurlijk ook nog het 
water als archetype voor vruchtbaar-
heid en leven. O p de plaats waar Pan 
heeft gerust, ontspringt een bronnet je 
waarin Paniska naakt een soort 
vruchtbaarheidsri tueel danst. Later 
zullen Petrus en Anna het water bot-
telen — een knipoog naar soortgelij-
ke praktijken in sommige katholieke 
bedevaartsoorden. In de bewerkte 
tekst — maar uiteindelijk niet sce-
nisch uitgevoerd — ligt Pan op een 
kei waaruit later de bron ontspringt 
(een verwijzing naar het oudtesta-
mentische verhaal van Mozes?). 
Overigens komt in de oorspronkelij-
ke tekst deze water-symboliek niet 
voor; waar bij Vandervost de Abt/ 
Onderpas toor in ontzetting tegen de 
Koster zegt: " G e drinkt water van 
het grotteke van de duivel!", daar 
staat in het origineel: L'Abbé, lui ar-
rachant la coupe et la jetant à terre: 
"Mais c'est la coupe où le diable a 
bu!" (o.c., blz. 46) 

Riskante parodie 
D e relevantie van Pan voor de toe-

schouwer van nu is direct afhankelijk 
van de mate waarin de voorstelling 
erin slaagt de farce als anekdote te 
overstijgen. Opdat de produktie-in-
tentie functioneel zou blijven, moest 
men vermijden dat de parodie, die 
een afstandelijkheid t.o.v. het gepa-
rodieerde veronderstelt , zich niet 
ontwikkelt tot een au tonome code 
waardoor parodie en geparodieerde 
versmelten, het "commenta r i ë rende" 
effect verdwijnt en zodoende de ref-
lectie op het oorspronkeli jke werk de 
plaats moet ruimen voor een vrij ba-
nale farce, waarin de acteurs hun 
personage niet langer persifleren 

maar er zich als typetjes mee perso-
nifiëren. 

Zeker ti jdens de eerste helft slagen 
de acteurs — geholpen door een func-
tioneel complement van de niet-talige 
tekens (scenografie, kostuums, kapsel 
enz.) — in de evenwichtsoefening op 
het dunne koord dat Vandervost ge-
spannen heeft . Na een poosje echter 
— waarbij de cesuur min of meer 
samenvalt met de pauze — vervaagt 
de commentar ië rende tekstlaag waar-
door de afstand tussen parodie en 
geparodieerde te klein wordt. De pa-
rodie-als-commentaar ontwikkelt zich 
tot een zelfstandige code; de persona-
ges krijgen dan een dimensie van 
waarachtigheid toegemeten die echter 
strandt in het karikaturale omdat het 
basisconcept van de regisseur-drama-
turg, de overgang naar een realistische 
enscenering blokkeert . 

We hoeven echter maar aan het 
ronduit beschamende werkstuk te 
denken dat de Koninklijke Neder-
landse Schouwburg in Antwerpen met 
De Ghelderodes/lrf/ ,esto;!//fgfl7!g (Sor-
tie de l'acteur) leverde, om Pan als 
verfrissend voorbeeld te waarderen 
van hoe men op een zinvolle manier 
het nationale dramapat r imonium kan 
recycleren. 

Frank Peeters 

PAN 

auteur: Charles Van Lerberghe; re-
gie, vertaling en bewerking: Lucas 
Vandervost; vormgeving, licht en 
decor: Jan Versweyveld; grime: Va-
lentine Kempynck; geluid: Guido 
De Bruyn; met Lucas Vandervost , 
Hans Royaards, Bas Paijmans, An-
tje D e Boeck, Ludo Busschots, Dirk 
Buyse, War re Borgmans, Vic De 
Wachter , Bob De Moor , Johan Van 
Assche. 
Gezien op 23 maart 1988 in Breda. 
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