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... jaja ... duister. Zeker. Want de maan stond 
nog aan de hemel niet. 
En toch verstoorden zij onze nachtrust niet, en 
alles zou in regel zijn geweest, hadden zij niet 
hun kampplaats gekozen ... hier ... (gaat naar de 
plek) zonder mijn voorafgaande toelating. 
Trouwens, zij hadden ook hun wilde beesten bij. 
Pastoor Ze hadden hun wilde beesten bij? 
Burgemeester En ik dus naar Petrus. En ze 
waren hier, op deze plaats, waar wij ons nu 
bevinden. Ze sliepen op de grond; en ze hadden 
hun wilde beesten bij. 
Pastoor Buitengewoon. 
Burgemeester Maar ik zeg het nog eens: ze 
stoorden onze nachtrust niet. En ik ben dus gaan 
slapen. 
Abt Wat ik zag, was veel erger. Ik zal zelfs 
zeggen van zo een gewicht dat de gevolgen niet 
te tellen zijn. 
Allen Oh! 
Abt Daarnet was u nog, op weg naar hier, 
getuige van een deel van dit schandaal. U zag 
hoe in één nacht het zaad van de duivel vruchten 
wierp. Het gaat hier niet om een simpele 
overtreding van de wet. Wat ons deze noen bij 
elkaar brengt, is niet te noteren als ongewoon of 
duister, maar als duivels. 
Allen Oh! 
Abt Deze heidenen aanbidden onze God niet. 
Ze hebben hun eigen God: Belzebub. Daar zat 
hij. 
(wijst de pastoor aan) 
Pastoor Wie? 
Abt Belzebub. 
Pastoor (verplaatst zich) Moge de goede God ons 
behoeden. Laat ons deze plek wijden. 
Koster Ik kom al, meneer pastoor. 
Abt Ik had hem onmiddellijk herkend en 
bezwoer hem met dezelfde woorden die Christus 
zei in de woestijn. En toch deze keer hadden 
deze woorden minder effect. Hij bleef koppig 
staan. Innerlijk vechtend tegen Gods woord, 
want ik had hem ontmaskerd. En deze twee 
getuigen beletten me hem dan maar met geweld 
te verjagen. Ze namen hem in bescherming. 
Godslasterlijk! 
Pastoor Schaamt gij u niet, de duivel op bezoek 
te hebben gehad? 
Anna Het was de duivel niet, meneer pastoor, 
maar de goede God in persoon. 
Pastoor Hoe in persoon? 
Abt Ze vloeken voortdurend. 
Pastoor Wilt gij ons niet vertellen hoe het 
allemaal gekomen is? 
Petrus Het was rond zeven uur, want de zon lag 

reeds rood op de zee. Ik deed nog een 
wandelingske met de bok. 
Koster Waar is uwen bok nu, Petrus. 
Petrus Bij de burgemeester. 
Burgemeester Ja ja, verder. 
Koster Mag ik hem daarna, burgemeester. 
Burgemeester Verder Petrus. 
Pastoor Wat is dat toch met die bok? 
Petrus Ik zag een vissersboot voorbij varen. Het 
had een gele boog en paarse zeilen. En de 
matrozen riepen. Het scheen mij dat ze riepen, 
dat er iemand dood was. Verdronken dacht ik. 
De zee was wild vannacht. En ik ook roepen. 
Mijn vrouw en dochtertje kwamen aangelopen. 
En toen we alle drie aan het roepen waren, 
kwam er ineens iemand uit de zee gestapt: Ik 
zijn niet dood! En de zon ging onder achter zijn 
rug. Mijn vrouw zei direct: het is een mirakel! 
En mijn dochtertje knielde en zei: Hij is 
verrezen. Maar ik zei: nee, nee. En toen hebben 
we hem mee naar huis genomen en verwarmd. 
Hij sliep direct, hij stierf van moete. 
... Hij moet van de nieuwe wereld gezwommen 
zijn. 
Anna En toen kwamen de engelen. 
Pastoor De engelen? 
Burgemeester Ze wil zeggen de gipsies. 
Abt De duiveldienaars. 
Pastoor En wat hebben ze gezegd? 
Petrus Niets. Ze sliepen direct. 
Burgemeester Ja, ik zie daar dus geen slecht in. 
Pastoor Maar hebt ge zijn naam dan niet 
gevraagd. 
Petrus Ik vraag nooit de naam aan iemand. Zijn 
voorkomen was mij genoeg. 
Abt Maar hebt gij zijn lelijkheid dan niet gezien. 
Zijn bokkepoten? 
Allen Hij had bokkepoten? 
Abt Hij had bokkepoten! En horens ook. Ik heb 
ze gezien. 
Koster Ik ook ja, bij... 
Petrus Het waren niet de oren of voeten van om 
het even wie ... nee... Maar hij komt van de 
nieuwe wereld. 
Anna Het is het bewijs dat hij God is. 
Burgemeester Een schoon bewijs. 
Meester De natuur... 
Abt Het is het bewijs dat hij de duivel is. Ik 
neem aan dat dat de twijfels van de raad 
wegneemt. 
Meester We moeten wel weten-
Pastoor Het is niet klaar hoor voor mij. 
Burgemeester Het is niet voldoende. Aan wat 
dacht ge hem nog als God te herkennen. 
Petrus ... 

Anna Aan alles! 
Petrus Hij was bloot... 
Allen Oh! Oh! Oh! 
Petrus Aan zijn manier van slapen, eten... 
drinken... lachen, dansen. 
Meester Haha! Hij danste! 
Petrus Ik dacht dat hij danste ja. Toen hij uit de 
zee kwam en land voelde. Ge zoudt voor minder 
na zo een zwemtocht. 
Abt Ja, het is zijn manier om te bewijzen dat hij 
God is. Dansen en lachen. 
Koster (blijft drinken van het water en wordt 
stilaan dronken) Een god die lacht! Hahaha... 
(iedereen lacht) 
Burgemeester Absurd. 
Abt Onwelvoegelijk. Die man is gevaarlijk. 
Pastoor Zijt gij dan minstens zo zeker dat hij 
niet God is. 
Abt Welke God? 
Pastoor De Vader bijvoorbeeld. 
Abt Maar meneer pastoor! 
Petrus Hij heeft het zelf gezegd: ik ben God. 
Pastoor We vergeten verlichting te vragen aan 
onze heilige geest. 
Abt Als we nu al gaan twijfelen aan het bestaan 
van de duivel, waar gaan we naartoe. Noemde hij 
zichzelf niet Pan? Of is dat dan een bewijs dat 
hij niet de duivel is. 
Meesier Nu wil ik toch wel zeggen... 
Burgemeester Het mirakel is er toch maar... 
Meester Neen... 
Pastoor Doet de duivel ook mirakels? 
Abt Ja, van rozen bomen maken. 
Pastoor En de appels. 
Abt Dat nooit! Niet de appels! 
Meester (roept) Is het toegestaan. Alstublieft! 
Het is goed mogelijk dat wij ons te midden van 
een eenvoudig natuurlijk "verschijnsel" bevinden. 
Abt U vindt alles natuurlijk, meester. Maar ik 
beweer het tegendeel. Niets is natuurlijk in de 
wereld. Alles hangt af van de wil van God, die 
niet onderhevig is aan de wet van de natuur. 
Meester Pan is noch mens, noch God... noch een 
duivel. Hij is alles. Het is alles. Het is de grote 
verwekkende kracht. De allegorie van het 
ontstaan. Alles is God, en God is alles. 
Abt Woorden, woorden, woorden. 
Koster Poëzie! 
Abt Zo wordt Mars ook een God. 
Koster Die missen we nog! (lacht) 
Meester Men herkent Pan aan zijn dans, aan 
zijn lach, zegt deze man. En hij heeft gelijk! Het 
is een blije God, en dat is uniek in de wereld. 
Wat u een mirakel noemt, noem ik een 
theatraal, natuurlijk verschijnsel. De verbeelding 
van de lente. 
Abt Oh! Oh! 
Meester Zonder twijfel zijn bij ons, in dit 
seizoen, de bloemen en vruchten nog niet in 
staat tot zo een krachtige bloei of rijpheid. Maar 
elders op deze bol wel, verzeker ik u. Een 
welgezinde wind, een wonderlijk magnetisme, 
waarvan wij de oorzaak nog niet kennen maar 
toeschrijven aan het bovennatuurlijke... 
Abt Een les van onze onderwijzer. 
Meester Alleen de natuur is goddelijk. 
Abt Gaat gij het bestaan van de schuldige 
ontkennen? Ik heb hem gezien! 
Meester Wel ja, ik ontken het. 
Abt Oh! Gaat nu weg. 
Koster Ik heb hem ook gezien. Hij stond hier. 
Meester Ik ontken het! Het is een natuurlijk 
fenomeen. 
Abt Als ge uw eigen ogen al niet meer kunt 
geloven. Het is niet serieus. 
Meester We moeten in het bedrog der zintuigen 
geloven. 
Abt Is dat de moraal die ge aan de kinderen 
onderwijst? 
Burgemeester Heren, wat kalmer. 
Abt Pan is de God van de goddelozen en het is 
een volmaakte misdaad te veronderstellen dat 
Pan nooit bestaan heeft of bestaat! Hij heeft 
altijd bestaan. Gelooft in mij. 
Koster In u geloven, goddenhere. 
Abt Ik wil maar zeggen dat Pan Pan is. Het is te 
zeggen, een van de zovele afgoden die aanbeden 
werden voor de verlosser kwam. Trouwens als hij 
niet bestaat, waarom kwam dan de verlosser tot 
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