
ns? God staat hem, af en toe, toe zich hier op 
°ard te openbaren 0111 de mens te beproeven. En 
vooral als kastijding voor onze twijfels. Twijfels 
die de zwaksten onder ons zich doen overgeven 
aan het Pantheïsme. 
Pastoor Hebt gij u aan het Pantheïsme 
overgegeven? 
petrus Ik weet niet. 
Anna Zonder twijfel. 
Burgemeester Hoezo, zonder twijfel. Weet gij 
wel wat dat wil zeggen, het panterisme? 
Petrus Ik heb niet naar school geweest, meneer 
de burgemeester. 
Pastoor Hier zijn we nog niet gereed mee. Zijn 
er nog getuigen? 
Petrus Er is nog mijn dochtertje, meneer 
pastoor. 
Pastoor Waar is zij dan? 
petrus Ik dacht dat meneer pastoor verstaan 
had... 
Pastoor lk heb niets verstaan. 
Petrus Zij is met Pan in de boskes. 
Pastoor In de boskes? En wat doet zij daar? 
Anna Ze zijn aan mekaar gebonden. 
Abt E11 we zullen ze nooit meer zien. Ze is in 
zijn bezit, voor goed! 
Pastoor Maar hoe is dat dan toch gebeurd, 
Petrus? 
Petrus Het was nacht... en... mijn dochtertje... Ik 
weet het niet. 
Anna Ze vielen in eikaars armen. 
Petrus We dachten niet dat ze verkeerd deden. 
Anna We waren samen in tranen. 
Petrus Omdat we wisten dat die dag een keer 
zou komen dat ons dochtertje... 
Anna We hebben gebeden om God te danken. 
Het was zijn wil. 
Abt Schaamt gij u niet Gods naam te gebruiken 
om uw laagheid goed te klappen? 
Petrus We hoorden muziek, klokken, de zee. Ik 
dacht de nieuwe wereld... 
Anna We zagen het paradijs. 
Petrus Alles stond in bloei. 
Pastoor Ik verstaan er minder en minder van. 
Koster lk ook. 
Pastoor (101 de abl) Waarom hebt gij ons dat 
niet direct gezegd? 
Abt Uit schaamte. 
Burgemeester Dat is fout. We moeten alles 
weten. 
Allen Zeker en vast. 
Abt Het ergste is dat zij hun meisje aan de 
duivel schonken. 
Pastoor Dat is verschrikkelijk! Schaamt gij u 
niet? 
Anna We schonken haar aan de Goede God met 
al zijn liefde. Als dat fout is, straft ons dan. 
Abl Roept niet om een straf die ge niet kunt 
ontlopen! 
Pastoor Maar hoe is dat alles dan gebeurd? 
Abt Als ge dan alles wilt weten: het meisje 
maakte voor hem een vulgaire dans. Naakt! Ze 
legde haar bleke vel tegen zijn... zijn pels, en hij 
omarmde haar. Voorgoed in zijn klauwen. 
Abt Ze riep ik hou van jou. Ik wou ze losrukken 
van de verleiding, maar ik kreeg slaag van deze 
twee zondaars. En het strafste komt nog. Ze 
gaven hun dochter en haar minnaar de zegen en 
ze knielden om ze te aanbidden. 
Petrus We baden ons ochtendgebed. Het was 
morgen ondertussen. 
Anna En de engelen zongen. 
Burgemeester Ja, zij bedoelt natuurlijk de 
gipsies. 
Petnis Ze vertrokken samen met hen de duinen 
in. 
Abl Naar de hoogste top om een mensenoffer te 
doen. Past op mijn woorden. 
Pastoor Jaagt ze niet op. Straks verklappen ze 
niets meer. 
Anna Ons kind vertrok vredig en bloot zoals ze 
geboren is. De zon kwam op om ze te 
verwarmen. En de vreemdelingen zongen een 
hooglied. Ze gaven ons kadoos: gouden vaaskes, 
zilveren taljoren. Nog nooit eerder hadden wij 
iets gekregen van iemand. Ze klapten voor haar 
en strooiden met strooien bloemen. Toen gingen 
ze zich samen wassen. 
Koster Allemaal zonder kleren aan? Koster, Onderpastoor, Pastoor, Burgemeester, Schoolmeester — Foto Keoon 
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Meester Ze zijn getrouwd op de manier van de 
bohemers. 
Abt Dat is niet om mee te lachen, meneer. Dees 
zijn ernstige zaken. 
Burgemeester Zeker. En ik kan dergelijke 
publieke schandalen niet toestaan in ons dorp. 
Het breekt alle grenzen van goede zeden. 
Koster Het is ongelofelijk. Als meneer pastoor 
graag zou hebben, dat ik eens ging zien... 
Pastoor Hier blijven! Om onpasselijk te worden 
van die blote lijven... 
Abt Ik heb dus echt niet overdreven. 
Burgemeester Ik zal een beslissing moeten 
nemen. Maar de garde is er niet. En waar zit de 
secretaris... 
Pastoor lk versta het niet. 
Abt Laten we stemmen om te weten wat we 
moeten doen. 
Allen Ja, ja! 
Burgemeester Kom, iedereen gereed? De 
gestelde vraag is deze: Is Pan de duivel, of onze 
vader, het is te zeggen God die ons verscheen in 
de persoon van... eh... die ons verscheen in een 
persoon. Gelieve te staan als jawoord. Dan nu: 
Wie kiest voor God. 
(pastoor, koster, Petnis, Anna en de burgemeester 
recht) 
Vijf! 
Abt Hoe vijf! Een meerderheid die van Pan God 
maakt. Dat is onmogelijk. Dit is een vergissing. 
Burgemeester Ik was vergeten te gaan zitten. 
Pastoor Ja, ik kies voor God natuurlijk. 
Koster Ik doe wat meneer pastoor doet. 
Abt Gij hebt ongelijk. Meneer pastoor heeft er 
niks van verstaan. We moeten alleen weten wie 
gelooft dat hij God niet is. 
Meester De vraag is verkeerd gesteld. 
Abt Da's zeker. 
Burgemeester Goed, dan herbeginnen we. 
Pastoor Voor wie kiezen we dan nu? 
Koster Voor de duivel. 
Pastoor Lieve God. 
(gaat zitten, gevolgd door Koster, Pelnis en Anna) 
Burgemeester Vier! 
Abt Maar nee! Wie gelooft dat Pan de duivel is. 
't Is toch simpel. 
(Pastoor, Koster, Abl, Burgemeester, Pelnis en 
Anna staan) 
Burgemeester Zes! 
Meester Ik onthoud mij. 
Abt Het zij zo! Maar de stemmen van de herder 
en zijn vrouw tellen natuurlijk niet mee. 
Pastoor Maakt het nu niet moeilijker alstublieft. 
Abt Ze beïnvloeden de meerderheid. 
Burgemeester Het blijft toch vier. 

Pastoor Maar wie heeft dan de meerderheid? 
Abt De duivel! 
Pastoor Maar dat kan toch niet. 
Abt Ik wil maar zeggen dat de meerderheid 
vindt dat Pan de duivel is. 
Pastoor Dat vind ik ook. 
Abt Proficiat. 
Meester Mag ik u vragen om ook te stemmen 
voor "het natuurlijk verschijnsel". 
Burgemeester Dan nu: Wie kiest voor "het 
natuurlijk verschijnsel." 
(de meester slaat recht) 
Dat is één stem voor "het natuurlijk 
verschijnsel." 
Abt Zo, deze zaak is dan gehoord. Hij noemde 
zichzelf God. Hij heeft geknoeid met onze 
zekerheid. Ons beledigd met hoererij. Het 
sacrament van het huwelijk bevlekt. Hij is in 
staat tot alle misdaden. Het behoort ons niet toe 
de bedoelingen van de voorzienigheid te peilen, 
noch ons af te vragen waarom zij deze plaag op 
ons afstuurde. Wat wel belangrijk is, is de 
houding die ons rest te nemen tegenover het 
kwade. Als het aan mij ligt: ik stel voor hem 
levend te verbranden. En zijn vrouw ook. 
Burgemeester Ik ga in oppositie. We gaan onze 
rechten te buiten. 
Koster Nu gaan we onze vingers verbranden. 
(lacht) 
Meester Gij leeft nog in de middeleeuwen! 
Pastoor We moeten exorciseren. 
Abt Ge kunt alleen de bezetenen exorciseren. 
De duivel zelve niet. Die verjaagt ge. 
Pastoor Ge hebt het al geprobeerd, gelijk Jezus 
en met weinig succes. 
Abt Christus leerde ons nog andere middelen. 
(leest voor) 
"Erat autem ibi, circa montem, grex porcorum 
magnus, pascens... - Et deprecabantur eum 
spiritus dicentes: mitte nos in porcos ut in eos 
introeamus... - et exeuntes spiritus immundi 
introierunt in porcos." 
Onze Lieven Heer wist van aanpakken. 
Burgemeester Kunt gij u misschien 
verduidelijken, eerwaarde, want... 
Abt We moeten de duivel veijagen in het lijf van 
een zwijn. 
Pastoor Petrus, hebt gij hier een varken. 
Petrus Ik heb alleen nog de bok van de 
gemeente, meneer pastoor... 
Burgemeester Nee, nee, nee-
Petrus Maar ik wil me in deze affaire niet 
moeien. 
Pastoor Jozef, houdt op met drinken en gaat een 
varken zoeken. 
(koster af) 


