
verhaaltjes niet aan het intellectuele niveau van 
de gemeente voorbijgaat, of aan de sociale status 
die hij inneemt. 
Pastoor Maar wat zal die status zijn? 
Petrus, wat zijt ge van plan te doen met uw 
schoonzoon. 
Petrus God, meneer pastoor, ik weet het niet. 
Wat hij wilt zeker. Als hij wilt werken, aan werk 
mankeert het hier niet. Mijn vrouw en ik, we 
hebben altijd gedacht dat onze schoonzoon mij 
zou opvolgen en voor de bok zou zorgen. Zoals 
ik mijn vader opvolgde en hij zijn vader. Maar 
zoiets vraagt ge toch niet aan de goeie God. 
Abt We hebben u reeds uitdrukkelijk verboden 
hem die naam te geven. 
Burgemeester In ieder geval moet hij werken. Er 
is in onze gemeente geen plaats voor 
vadsigaards. Hij zorgt dus voor de bok. 
En dat hij niet afwijkt van de spreektaal en 
gedachten van de mensen van die klasse. 
Pastoor Dat hij alleen maar over zijn bok 
spreekt, kom. En met fatsoen. 
Garde Dergelijke praat is ook gevaarlijk. Met de 
bok, ik weet niet. Daar komen alleen scheve 
moppen van. 
Burgemeester Maar waar moet hij dan over 
praten? 
Meester Over 't weer. (grinnikt) 
Pastoor Maar dan geen voorspellingen. Ze 
moesten eens uitkomen! Oh... verwarring! 
Meester Dat is zeker dat. 
Garde Ik stel voor hem ook het fluitspelen te 
verbieden... bij volle maan, of bij alle andere 
manen. 
Pastoor Goed gezien. 
Garde ...En te dansen. 
Pastoor De muziek verslapt de zeden. 
Burgemeester En als hij danst, ziet ge zijn 
bokkepoten. 
Abt Gaat ge hem dan wel toestaan te gaan en te 
staan waar hij wil. 
Burgemeester Ah nee! We zetten hem onder 
toezicht van de garde. 
Garde Ja maar... 
Abt Wat hij vooral moet weten, is dat het hem 
ten allen tijde verboden is, op straf van 
onmiddellijke onderwerping aan de justitie, 
mirakels te brengen, of zich te gedragen op een 
hoe dan ook mirakuleuze manier, of zelfs 
buitengewoon. 
Burgemeester We zijn allemaal akkoord. Vraagt 
er nog iemand het woord... dan sluit ik nu de 
discussie. Meester, wilt ge dan nu overgaan tot 
de lezing van het concordaat. 
Meester Minuutje... 
...De genaamde PAN, God of geen god, voor het 
moment zonder beroep, gehuisvest in deze 
gemeente, verklaart de volgende artikels van het 
concordaat, gesloten door de genoemde enerzijds 
en de raad der wijzen van deze gemeenschap 
anderzijds, te aanvaarden: 
artikel 1: De genaamde PAN, verbindt zich te 
verbinden... ja, nee... enfin... in ieder geval, 
zonder uitstel tot een rechtmatig, wettig huwelijk, 
voor ons, in aanwezigheid van vier getuigen. En 
dit met Sylie, Fauntje, Neptuna.., ja?... 
bijgenaamd PANISKA, dochter van Petrus, 
herder, en Anna zijn vrouw,... punt. Paniska, 
geboren in deze gemeente, 15 jaar geleden, 
beoefent het beroep van geitenhoedster, 
arikel 2: De kinderen geboren uit deze 
vereniging moeten natuurlijk zijn. Het is te 
zeggen, gebouwd volgens de regels, voorschriften 
en wetten der natuur of de gebruikelijke... 
vormen... van onze gemeenschap, 
artikel 3: Het getrouwde paar zal gekleed gaan... 
gaan punt. Alsook hun kinderen, reeds geboren 
of nog te verwachten. Dit volgens de wetten van 
fatsoen, overeenkomstig met de wensen van de 
Heilige kerk, en de goede zeden en gewoontes 
van de gemeenschap. De eerdergenoemde PAN 
zal gezien zijn natuurlijke... ja... he... 
onnatuurlijke gebreken, gekleed gaan in een lang 
kleed, pij, hermetisch gesloten, alsook lang 
genoeg, en zo zijn poten bedekkend. Dit 
ongeacht het seizoen... toch? Daarbij zal hij ook 
altijd een kap dragen, dewelke zijn oren zal 
bedekken. 
artikel 4: Hij zal nooit, aan wie ook, behalve 

misschien aan zijn vrouw, naaste verwanten of 
familie tot de tweede graad, tonen: niet zijn 
voeten, niet zijn oren. En zal er ook niet over 
spreken, onder welk voorwendsel ook. 
artikel 5: Hij zal de ouderdom aannemen van 
tussen de 90 jaar minimum en de 100 jaar 
maximum, en zich daar in verschijning en 
gewoontes naar gedragen. Nog meer, hij zal over 
zijn ouderdom niet spreken, 
artikel 6: Hij zal begrensd worden in zijn 
vertellingen, zwijgzaam elke guitigheid vermijden, 
of zich tenminste op dit vlak niet onderscheiden 
van elke andere bewoner van ons dorp. In het 
bijzonder zal hij niet spreken over politiek, niet 
over theologie, niet over filosofie, niet over 
moraal. Noch over mythologie. Ook niet over 
fysica, chemie of alchemie. Niet over de gewone 
geschiedenis, de gewijde..., niet over astronomie, 
astrologie of meteorologie. Hij zal zeer 
nauwgezet elk symbool, fabel, sprookje of 
literatuur in het algemeen, mengen met zijn 
eigen verhalen. Hij zal niets goed- of afkeuren, 
en strikt de neutraliteit bewaren bij vroegere, 
huidige en toekomstige opinies, 
artikel 7: Hij zal niet dansen, zal niet zingen of 
spelen op de... PAN-fluit... toch?... of enig 
gelijkaardig instrument, kom. 
artikel 8: Hij zal het beroep uitoefenen van 
hoeder van de gemeentelijke bok, zonder 
gerechtigd te zijn. Hij zal ook niet spreken over 
het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, 
artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het 
uitleggen van dromen, het voorspellen van de 
toekomst, het lezen voor regen... of zelfs goed 
weer. Hij zal ook geen handen lezen. Hij zal de 
zegen niet geven, niet vervloekingen uitspreken. 
Zich zonder list of enige kunst, onthouden van 
elke tovenarij of hekserij, in 't kort gezegd, 
artikel 10: Hij zal geen blinden genezen of 
doven, geen melaatsen of lammen. Hij zal geen 
doden opwekken. Kort: hij zal geen gebruik 
maken van de illegale alternatieve geneeskunde. 
Of zich voordoen als God. In één woord: hij zal 
zich onthouden zich te gedragen op een 
miraculeuze, geniale of eenvoudig buitengewone 
manier, om zo in staat te zijn tot het verspreiden 
van verbijstering en verwondering in de geesten 
van onze burgers. 
artikel 11: Hij zal geen mens, man of vrouw... of 
kind... of dier, terreur... eh paniek... of schrik of 
ontsteltenis kom... inblazen, noch door schreeuw 
of woord of gebaar of kramp of voorkomen of 
blik... eh, hoe hij ziet. 
artikel 12: Aan de andere kant zal hij de 
bevoegdheid hebben, weliswaar onder de 
surveillantie van de garde, en zonder daarvan 
misbruik te maken, vrij te gaan en te wandelen 
op het grondgebied van de gemeente, 
uitgezonderd de velden, weilanden, dreven en 
domeinen behorende aan de kerk. Hij zal de 
gemeente alleen verlaten als het is: voor goed. 
artikel 13: Hij zal, met al zijn doen en laten, 
gehoorzamen en respectvol zijn tegenover de 
kerkelijke en civiele autoriteiten, en elk 
voorwendsel tot schandaal vermijden, voor de 
rest zal hij zich onderwerpen aan de wetten van 
het land, als ook aan de gebruiken en gewoontes 
van de gemeente. 
Voila. 
Burgemeester Heel goed, heel goed, heel 
goed, heel goed, heel goed, heel goed... héél 
goed. Ik stel voor te stemmen voor het 
geheel der artikelen door rechtstaan of blijven 
zitten. 
(iedereen staal) 
Ik neem aan dat rechtstaan mag verstaan worden 
als ja, en dus verklaar ik de bewoording van het 
concordaat voor aangenomen bij eenheid van 
stemmen. 
Meester Willen de heren dan nu ondertekenen 
alstublieft. 
Petrus Meester. 
Meester Ja. 
Petrus Ik kan niet schrijven, meester. 
Abt Gij moet niet kunnen schrijven gij. 
Burgemeester Ja... als uw schoonzoon ook niet 
kan schrijven, dat hij dan een kruiske zet. 
Abt Ik denk dat het gepaster zou zijn hem in dat 
geval een bolleke te doen zetten. 

Pastoor Jaja, zeker geen kruiske. 
Burgemeester Ik dacht dat het duidelijk was dat 
hij begint met zich te kleden?... 
Meester Het staat geschreven, Maurice. 
Burgemeester Wie zal het hem gaan brengen? 
Abt Daar het om een civiele acte gaat, 
burgemeester, denk ik dat best... 
Burgemeester De garde gaat, jaja. Garde, gij 
gaat terstond het concordaat aan de betrokkene 
en iedere aanwezige hardop voorlezen en laten 
ondertekenen. 
Garde Ik ga direct. 
(Garde af) 
(stilte) 
Abt Ik bid voor de garde. Ik ben maar bang dat 
we niks vergeten zijn. 
Pastoor En het kon voor u niet rap genoeg gaan? 
Burgemeester ...Maar we zijn iets vergeten! We 
moeten de garde terugroepen. 
Pastoor Wat zijn we dan vergeten? 
Burgemeester De staart! 
Pastoor Hoe wilt ge zeggen? 
Burgemeester Zijn staart. We zijn zijn staart 
vergeten. 
Abt Ziet ge wel! 
Pastoor Had hij dan echt een staart dan? 
Abt Natuurlijk dat! 
Petrus Oh! Meneer pastoor, een heel kleintje, 
gelijk een eekhoorntje. 
Pastoor Miserie! Miserie! 
Wat gaan we hier nog allemaal horen. Een staart. 
Burgemeester Een aanhangsel. Meester, een 
aanhangsel, schrijft op: Bij artikel vier moet 
worden gezet: niet zijn oren, niet zijn voeten,... 
niet zijn staart. 
...Hij zal dat aanhangsel ook moeten tekenen. 
Pastoor Hoort ze roepen. 
Meester De massa. 
Pastoor Ze juichen de garde toe. 
Burgemeester Het is getekend. 
Abt Daar twijfel ik aan. 
Burgemeester Luistert. 
Abt Ze luiden de klokken. Wie heeft er de 
brutaliteit de klokken te luiden, zonder mijn 
toestemming? 
Pastoor Het zal zuster overste zijn. Haar 
intenties zijn goed. Het is de feestklok! God zij 
gezegend. 
(garde op) 
Garde Hij weigert! Alles. 
Hij weigert alles. 
Pastoor Hoe? 
Garde Hij heeft zelfs niet geluisterd. 
Abt Ik had het wel gedacht. 
Koster Goed gedaan! Leve Pan! 
Petrus en Anna Leve God! 
Pastoor Dat is het einde van de wereld. 
Abt De apocalyps. 
Meester Jamaar, jamaar. Niks is verloren. 
Abt Alles is verloren. 
Pastoor Ik ga naar Rome. De paus moet komen. 
Burgemeester En de regering! De koning 
misschien. 
Garde Ze komen. 
Allen Niet waar. 
Garde Kijkt. 
Koster Ze komen! 
Pastoor Wat doen we nu? 
Abt Dat hij hier het spelleke van ginder niet 
komt herhalen. 
Anna Wij wonen hier hé, manneke! Hij komt 
wanneer hij wilt. 
Burgemeester Maar dat kan ik niet toestaan! We 
geraken nog onder de voet met die blote lijven. 
Meester Oh? Zo nieuw is dat allemaal niet. In 
Athene, ten tijde van Dionysos... 
Burgemeester We zijn hier niet in Athene, 
meester. Ik kan het niet toestaan. Dat ze in hun 
blote rondlopen, maar ik ga in oppositie. 
Petrus Ze zijn er! 
Pastoor Ik word niet goed. 
Abt Niet kijken, het is onverdragelijk. 
Retro Satanas! 
Retro Belzebub! 
Burgemeester Vluchten. 
(abt leest uit de apocalyps. Petnis en Anna, plus de 
koster dansen, Pan en Paniska op, niet op haar 
arm haar eerste zoon.) 
Abt Doek! 
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