
Rond de noen. 
Uit de kei waarop Pan lag, komt water. Het 
wordt in flesjes opgevangen door Petrus en 
ŷ nna De flesjes worden verzameld In bakken. 
De zigeuners zijn er niet meer. 

Ikoster op met 12 stoelen en een emmer wijwater) 
Koster Zijn ze weg? De raad van wijzen heeft 
beslist een geheime samenkomst te organiseren 
op de plaats van het ongeluk. Als u zo goed wilt 
zijn... 
petrus Dat ze doen wat ze willen. 
Koster (zet de stoelen neer) 
Meneer pastoor. 
Meneer de onderpastoor 
de burgemeester 
de schoolmeester 
de secretaris 
ikzelf. 
(Anna iveg met een bak) 
We hadden graag gehad dat ge hier zoudt blijven 
voor een ondervraging. En een biecht achteraf 
misschien. 

Anna We lopen niet weg. 
( a f ) , 
(de anderen op) 
Koster Langs hier. 
Burgenu ester (appel in de liand) 
Gelooft gij nu echt dat dat een appel is. 
Pastoor Ik vrees het. 
Burgemeester Appels op de eerste dag van de 
lente. Ik heb geen bloesem gezien. 
Koster Hel is een echt mirakel. 
Abt Een raadsel! Een natuurlijk raadsel. 
Meester De natuur... 
Abt Oh! De natuur. 
Koster 't ls een schandaal. 
Meester De natuur... 
Pastoor Jozef, hebt gij het gewijde water mee? 

Koster Ik heb voor de zekerheid een emmer 
meegebracht. 
Pastoor Goed. 
Meester De natuur... 
Burgemeester Meester, wilt gij de vergadering 
noteren tot mijn secretaris er is? 
G a r d e (op, buiten adem) 
Ik ben ze kwijt. Ik kon ze niet volgen tot in de 
boskes... met mijn astma, door al die bloemen. 
Het pakt op mijn asem. De rozen schieten als 
bomen en om de twee stappen struikelt ge over 
hun ranken. En appels!... 
Pastoor Zijn het echt appels? 
Garde Miljarden. 
Pastoor Het is toch een mirakel. 
Garde Ge kunt geen stap doen of er valt er een 
op uw kop. 
Koster Ik heb ook last van mijn asem. 
Meester Drinkt een beetje (geeft hem een flesje 
van de bron) 
Garde Ik kwam maar zeggen dat het voor mij 
ook onmogelijk is, helemaal alleen, het volk uit 
de boomgaard te houden. Ze klimmen over de 
hagen. Ze luisteren niet. 
Abt Hoe dat? 
Garde Ze willen het mirakel zien, zeggen ze. 
Abt Jaagt ze dan weg. 
Burgemeester Dat is zeker. 
Garde Het zit zo, meneer de burgemeester, dat 
dat helemaal onmogelijk is, in mijn alleen, 't Is 
om uw verstand te verliezen. De mensen aan 
deze kant van 't dorp hebben al van de appels 
gegeten, buiten mijn optreden. 
Abt Laat de gendarmerie uitrukken. 
Garde Ja maar, wacht efkes. Ik ga terug. We 
zullen wel eens zien... 
(trekt zijn wapen) 
Burgemeester Schiet boven de hoofden, Kamiel. 
Abt Zeg hun dat het verboden is van die 
vruchten te eten, op gevaar van de doodstraf. 
Burgemeester Maar eerwaarde! 
Abt Ja, ja,... de doodzonde. 

Garde Ay, mijn vrouw heeft er al van gegeten. 
Abt Hoedat? 
Garde Ik vond ze juist terwijl ze in zo een 
verboden vrucht stond te bijten. Ik heb ze een 
rammeling gegeven en om een dokter geroepen. 
Koster Dat er maar geen ongelukken gebeuren. 
Garde Natuurlijk gebeuren er ongelukken, 
koster. Onze jongens klimmen in die bomen. 
Meester Ik moet gaan zien of de mijnen er niet 
bij zijn. 
Garde Natuurlijk zijn ze erbij, meester, ik heb ze 
gezien. 
Meester De bandieten, ik ga erachter. 
Burgemeester Meester, dat is onmogelijk. De 
wijzen moeten vergaderen. Het komt wel goed 
als wij verstandig doen. Ik stel voor... 
Koster Met kinderen niks dan last. 
Abt Ge drinkt water van het grotteke van de 
duivel! 
Koster Het kan geen kwaad, ik voel het. 
Burgemeester Ik stel voor dat de oudste de 
vergadering opent. 
Meester De natuur... 
Abt Meneer pastoor is de oudste, meester. 
Pastoor Ja maar. Ik weet van niks. Het enige dat 
ik zie, is het mirakel. 
Abt Ja, de volgende. 
Meester De natuur... 
Abt Dat is de burgemeester, schoolmeester. 
Burgemeester Is het aan ik? Wel het was rond 
10 uur en wou me juist naar bed begeven toen 
de garde mij kwam vinden om me op de hoogte 
te brengen van de aanwezigheid van... de 
gipsies... in ons dorp; dat zij zonder mijn 
toelating hun kamp opgeslagen hadden... op het 
strand... bij de herder. En dat sommigen zich 
naar de duintoppen begaven... op een manier die 
in het proces-verbaal omschreven werd als 
ongewoon en... 
en... 
(zoekt het juiste woord op in het proces-verbaal) 
... duister. 
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