
omdat alvast de stank hem gewend was, is hij bij 
deze man neergedaald, die leeft bij de beesten, 
zoals de beesten. Samen met zijn grijze heks en 
zijn bosnimf van een dochter. 
Petrus Eerwaarde! 
Koster Wees kalm, meneer de onderpastoor, ge 
trilt helemaal van opwinding. 
Abt Ik stik. Kom, we zijn weg! Het stinkt hier. 
Koster Naar de bok. 
Abt Naar de duivel! De bok...! Laat de klokken 
luiden. Ik wil alle mensen in de kerk, de duivel 
is onder ons. Vooruit! 
(Koster af) 
Zigeuner Paniska! 
Abt Ze zijn wakker! 
(de zigeuner zingt en Paniska danst tot trance) 
Abt Godslasterlijk! 
Paniska Ik ben alleen maar uw nederige 
dienares. 
Abt Een parodie! Stop die wilde negerdans. 
(Paniska kleedt zich uit en danst naakt verder) 
Abt Heiligschennis! 
Verdorven! 
Petrus Stil. 
Abt Dit kunt gij van uw dochter niet goedvinden. 
Anna Toch! Laat ze dansen. Wat krijgen jullie 
allemaal! Onze rust en haar jeugd verstoren, 
midden in de nacht. Buiten! 
Abt Bezeten zijt gij allen. Maar gij zult onze 
kudde niet de duivel aandoen zolang ik hun 
herder ben. 
Anna Buiten zeg ik u! Van ons erf. 
Abt Vol zonde! 
(de abt loopt weg, achternagezeten door Amia) 
Petrus Anna. 
Paniska Vergeef hun, mijn God. Luistert niet 
naar de woorden van deze mensen. Mijn vader 
en moeder deelden hun tafel met u en gaven 
hun gastvrijheid. Ik kan alleen mijzelf geven. 
Abt Wacht u voor het noodlot, zondares. Het 
zijn de poorten van de hel die voor u opengaan. 
Paniska Oh God. Ik hou van u. Niemand zal u 
van mij afpakken. Geen andere God. 

Abt O exsecrando daemon! Paniska! Redt u, 
onnozele. 
(tot Petrus en Anna) 
Red uw dochter dan, ongelukkigen. 
Petrus Paniska! 
Abt Zij is verdoemd. Gij hebt ze aan hem 
uitgeleverd. 
(Paniska en Pan af) 
Petnis Paniska! 
Abt O wee! Het is te laat. Ge zijt verloren (af). 
Petrus Paniska! 
Anna Vertroebel haar wonderlijke liefde niet. 
Hoort ge de zee? Ze zingt! 
Petrus Is dat de zee? Zijn het niet de vogels? 
Anna Is het al morgen? 
Petrus Neen, het zijn de klokken. Ze luiden de 
klokken. Ze gaan bidden. Laten wij ook bidden. 
Anna Ja, laten wij ook bidden. 
Petrus Weent ge, mama? 
Anna Van geluk papa. Maar gij trilt. Hebt ge 
bang dat we verkeerd deden. 
Petrus Neen mama, ook ik tril van blijdschap. 
(een haan kraait) 
De dageraad? 
Anna Een God is tot ons gekomen en we 
hebben aan zijn woord ons geloof gegeven. 
Petrus We hebben hem alles gegeven, (weent) 
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uit het dorp verjaagd. Ge kunt uw bijgeloof 
elders uitbeelden. 
(ziet Pan) 
Wat is dat voor een spook? 
Petrus Pardon, eerwaarde. Dat is mijn gast. 
Beledig hem niet. 
Abt Het is hem. 
Petrus Stillekes, hij is pas wakker. 
Abt Het is hem. Ik herken hem! Retro Satanas! 
In godsnaam maakt u weg. Ik verjaag u. 
Petrus Maar eerwaarde toch. Hij is mijn gast. 
Anna Hij eet bij ons aan tafel. 
Abt Dat hij zegt wie hij is. 
Petrus Zeg toch maar uw naam... hoe ge heet... 
De onderpastoor zou het graag weten, voor het 
gemak. Het kan toch niet geheim zijn hoe ze u 
noemen in uw land. 
Pan Pan. 
Petrus Is uw voornaam? 
Pan Neen. 
Petrus Uw familienaam dus. Pan. 
Abt Gij zijt de duivel. 
Pan Ik ben God. 
Abt Hij zegt het! Er is maar één God! 
Pan Gij zegt het! Dat ben ik. 
Abt Gij liegt, bedrieger! 
Petrus Eerwaarde, alstublieft. Ik verbied u mijn 
gast te beledigen. 
Abt Onwetende! Gij verdedigt de duivel! 
Petrus Duivel of God. Het is mij gelijk. Onder 
mijn dak wordt niemand geslagen. 
Abt Hij heeft beestenoren! 
Petrus En dan. Hij heeft zijn eigen niet 
gemaakt. 
Abt Absoluut! Het is hem. 
Petrus Laat ons gerust. 
Abt Ik bevind me in het diepst van de hel. Maar 
ik vrees niet. 
(naar de zigeuners) 
En zij zijn gekomen om hem te helpen, hem te 
beschermen. 
(tijger brult) 
Ze hebben hun wilde beesten meegebracht! En 

Paniska. Anna. Pelms. 
Onderpastoor, Koster — 
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