
Lerberghe. Deze proloog is een citaat 
uit Buysses Het Gezin van Paemel 
(1903): de slotdialoog tussen Vader 
en Moeder Van Paemel en hun zoon 
Eduard, die op het punt staat af te 
reizen naar de Verenigde Staten. Hij 
gaat zijn broer Kamiel achterna die uit 
protest tegen het brutale optreden van 
het leger tegen stakende arbeiders 
naar Amerika gedeserteerd is, zeer 
tegen de zin van Vader Van Paemel 
in, vanwaar Eduards bede: "En aan 
Kamiel, Voader, moe 'k niets zeggen 
aan Kamiel? Mag ik hem nie zeggen 
da g'hem vergiffenesse schijnkt en da 
g'hem geiren ziet." (C. Buysse, Het 
Gezin van Paemel, G e n t , 1930, blz. 85) 

Door de eigenlijke tekst te laten 
voorafgaan door het fragment uit 
Buysses naturalistische drama, wordt 
de toeschouwer geïnformeerd om-
trent de produktie-intentie. Pan zal 
door Vandervost c.s. niet worden aan-
geboden als een tekstgetrouwe mu-
seale produktie, maar als een "com-
mentaar" op Van Lerberghe. 

Door verschillende ingrepen wordt 
de originele tekst omgebogen naar en 
gehecht aan de naturalistische code 
van Buysse. Door dit over elkaar 
heenschuiven van twee verschillende 
verbale netwerken ontstaat een paro-
diëring van de satirische code van Pan 
en tegelijkertijd levert Van Lerber-
ghe, impliciet, een relativerende com-
mentaar op het sombere naturalisme 
van Buysse. 

Commentaar en 
manipulatie 

Zoals gezegd, tracht Vandervost dit 
commentariërende effect in belang-
rijke mate te bereiken door het mani-
puleren van de talige tekenlaag — 
over de niet-talige hebben we het zo 
dadelijk. Voor een exhaustieve verge-
lijking van bron- en speeltekst hebben 
we hier geen ruimte, maar toch willen 
we de aandacht vestigen op de drie 
belangrijkste mechanismen die ge-
meenschappelijk hebben dat ze een 
toevoeging tegenover de oorspronke-
lijke tekst impliceren: het citaat, de 
vrije toevoeging en de vrije toevoeging 
via het aanbrengen van wijzigingen in 
het register. 

Over het citeren is het belangrijkste 
al gezegd, maar ook naast de geciteer-
de slotdialoog uit Het Gezin van Pae-
mel is er een kort citaat uit 1,5 waarin 
Eduard zegt: "Schiet boven d'huefden 
Kamiel!" (o.c., blz. 28) wat bij Van-
dervost letterlijk wordt gezegd door 
de Burgemeester tegen Kamiel, de 
Garde (11,3). De vrije toevoegingen 
betreffen uitbreidingen waarbij 
meestal de oorspronkelijke tekst de 
onmiddellijke aanleiding levert, die 
dan door Vandervost werd uitgewerkt 
als klucht. Onveranderlijk hebben ze 
tot doel de notabelen zo mogelijk nog 
meer dan dit reeds bij Van Lerberghe 
het geval is, te ridiculiseren. Dit ge-
beurt op ten minste zes plaatsen. 
Tweemaal gaat het om een verspre-
king waardoor de Abt/Onderpastoor, 
resp. de Burgemeester als waanwijze 

wordt ontmaskerd. In de overige vier 
gevallen betreft het meer omvangrijke 
parenthesen (11,3; 11,4 en 111,5) waar-
bij achtereenvolgens de Pastoor en de 
Burgemeester (11,3), de Koster (11,3) 
en de Burgemeester (11,4 en 111,5) het 
mikpunt zijn. Effectief zijn vooral de 
laatste twee voorbeelden met telkens 
de Burgemeester als slachtoffer. 

In het tweede bedrijf is de suggestie 
van de Abt/Onderpastoor om Pan als 
prefiguratie van de duivel een varken 
in te jagen, dat dan vervolgens zal 
verdronken worden, de aanleiding 
voor een vrij uitvoerige parenthese 
waaruit de Burgemeester te voor-
schijn komt als een kleinzielig burger-
mannetje en bovendien een pantoffel-
held: "Mijn klein varkske. Wat gaat 
mijn vrouw zeggen." Die laatste zwak-
heid vormt het centrale gegeven van 
de parenthese in het derde bedrijf. 
Hier wordt Madameke Kak ten tonele 
gevoerd als een kenau. Om dit effect 
te bereiken heeft Vandervost ingegre-
pen in de oorspronkelijke rolverde-
ling. Bij Van Lerberghe is Mère Anus 
een gemene volksvrouw die optreedt 
in 111,5 en naar wie verwezen wordt als 
de eigenares van een zwarte kat en 
een uil — twee attributen die ook voor 
de duivelverjaging in aanmerking ko-
men: "On aurait pu éviter de s'adres-
ser à la mère Anus, qui jouit de la pire 
réputation dans le village, et dont le 
langage est de la plus haute inconve-
nance. (...) Nous n'avions pas le choix. 
Il n'y a qu'elle dans le village qui ait un 
chat noir et un hibou." (C. Van Ler-
berghe, Pan, Paris, 1906, blz. 104). De 
Burgemeester wordt ook bij Van Ler-
berghe geridiculiseerd, maar minder 
nadrukkelijk — hij richt zijn pijlen 
vooral op de clerus — en van een 
pantoffelheld is bij Van Lerberghe 
helemaal geen sprake. Om de geloof-
waardigheid te bewaren — het ligt 
psychologisch wat moeilijk de vrouw 
van de Burgemeester te associëren 
met zwarte magie — creëert Vander-
vost een bijkomend personage, zotte 
Maria (!), aan wie door de Abt/On-
derpastoor gerefereerd wordt; "En 
straks komt zotte Maria nog wat vra-
gen voor haar kater en de andere 
beesten. Het mens met de slechtste 
reputatie van het dorp, wier klap nog 
ongepaster is." Scenisch doen deze 
parenthesen het meestal vrij aardig, al 
is in het optreden van Madameke Kak 
(Warre Borgmans) de karikaturale 
charge niet ver af. 

Zuidnederlands 
De derde talige toevoeging die via 

het manipuleren van het register ver-
loopt, is zonder twijfel de meest na-
drukkelijke ingreep tegenover de oor-
spronkelijke tekst. Het resultaat is een 
gestileerd substandaard-Nederlands, 
een archaïsch schoon-Vlaams dat niet 
correspondeert met enige sociolin-
guïstische werkelijkheid. Dat is ook 
niet zo belangrijk. Waar het om gaat, 
is dat de oorspronkelijke tekst, die 
dialectisch ongemarkeerd is, dialec-
tisch — of tenminste substandaard — 
gekleurd wordt. Hierdoor komt hij 

binnen het bereik van een code-tradi-
tie waarin ook Buysse, die Het Gezin 
van Paemel in het Gentse dialect 
schreef, kan worden gesitueerd. De 
bedoeling en het effect zijn hier echter 
anders dan bij de Gentse naturalist. 
Waar Buysse het dialect hanteert om 
zijn sociale aanklacht via een realis-
tisch taalgebruik kracht bij te zetten, 
daar wordt deze substandaard-code 
hier gebruikt om de kneuterigheid die 
deze microcosmos kenmerkt, uit te 
vergroten. Als we het procédé van 
naderbij bekijken, ontdekken we een 
aantal strategieën. 

Ten eerste, het gebruik van de 
Zuidnederlandse verkleinvorm: "volk-
ske", "vertellingskes", "grotteke", 
"varkske", "boskes", "horenkens", 
"vaaskes", "hoerejongske" enz. Ten 
tweede zijn er uitbreidende vertalin-
gen: "ces vases, ces parures" (o.c., 
blz. 70) vs. "gouden vaaskes, zilveren 
taljoren"; "cette vue" (blz. 72) vs. "die 
blote lijven"; "de pareils cortèges" 
(blz. 15) vs. "deze zottekensproces-
sie"; "je n'aime pas ce procédé" 
(blz. 80) vs. "Ik moet niet hebben van 
die truuk met het varken". Ten derde, 
een aantal Zuidnederlandse uitdruk-
kingen in substandaard: "Hij is hele-
maal van zijn melk" ("il est boulever-
sé" blz. 20); "Hij is helemaal opge-
draaid" ("Il est extrêmement agité", 
ibid.); "het pakt op mijn asem" ("ça 
coupe le souffle", blz. 45); "Geen kat" 
("Personne", blz. 89); "nu zijt ge toch 
aan het zwanzen hé Joze f ' ("Joseph, 
ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas?, 
blz. 112). Ten vierde, Zuidnederlands 
idioom: "asem", "moete", (voor ver-
moeidheid); "mengelen" (voor men-
gen); "miljarden" (als vloek); "ik ver-
staan"; "taljoren"; "contentement"; 
"maleuren"; "tegen ullie" enz. 

Een laatste opmerking i.v.m. de 
vergelijking van beide teksten betreft 
een aantal reducties. De lijst met 
dramatis personae in het manuscript 
van Vandervost is bijna een letterlijke 
vertaling van de originele, op de Kin-
deren (Le Choeur des Faunes?) en de 
Boyscout (le Suisse?) na; de Francis-
caan is bij Van Lerberghe Le Capucin. 
Uit die lijst werden de Boyscout en de 
Franciscaan later geschrapt en in de 
bewerking zelf verdwenen nog de Se-
cretaris, de Kinderen en het Zigeu-
nerkoor uit de dialoog. Eigenaardig 
genoeg wordt in het programmaboek-
je de Jongeling niet vermeld alhoewel 
die wel op de scène verschijnt mèt 
tekst. De teksten van de Boyscout, de 
Franciscaan en de Jongeling (met uit-
zondering van zijn dialoog in de pro-
loog) worden samengevoegd met die 
van de Koster, de Pastoor of de 
Schoolmeester. Ook wordt de laatste 
scène volledig geschrapt op het slot-
woord "Doek" na. Hier heeft Vander-
vost de intenties van de auteur in feite 
logisch doorgedacht: "Toute la scène 
finale de Pan est conçue d'une maniè-
re plutôt musicale et chorégraphique 
(...). Les paroles que prononce Panis-
ka dans cette scène sont d 'une impor-
tance tout à fait secondaire." (Van 
Lerberghe in een voetnoot, o.c., 
blz. 166-167). 
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