
Burgemeester En als hij nu eens niet in dat 
varken kruipt? 
Abt We jagen hem er met geweld in. 
Burgemeester En wat doen we dan met dat 
varken? 
Abt Gooien we in de zee. Et rnagno impetu 
praecipitatus est in mare. 
Burgemeester Kan een varken niet zwemmen 
dan? 
Petrus Neen, burgemeester. 
Burgemeester Neen? Ik moet niet hebben van 
die truuk met het varken... Kunnen we hem niet 
beter in een onschuldig maar toch sinister beest 
krijgen? Een uil bijvoorbeeld. Ge kunt beter een 
uil verjagen in plaats van een varken... Denk ik... 
Of een zwarte kater. De zwarte kater is het 
lievelingsbeest van de heksen... 
...Of een pad. Ik zeg maar iets... Een stil beest, 
laat zich goed pakken,... en bijt niet... en het ziet 
er toch duivels uit. 
Pastoor We zullen alles proberen, Maurice. 
(koster en garde op, de garde draagt een roos 
biggetje) 
Koster Het enige varken dat we konden vinden, 
was dat van de burgemeester. 
Burgemeester Jamaar, jamaar, waarom mijn 
varkenske? 
Abt Zijt gij dan niet blij dat het uw varken is dat 
ons zal redden? 
Burgemeester We gingen het juist slachten met 
de kermis. 
Koster Kiek is ook lekker. 
Pastoor Hebt ge kaarsen en wierook? 
Koster Ja. 
Pastoor Steek het aan en we zijn weg. 
Koster Ik zal het wijwater ook maar meedoen. 
Burgemeester (tot de garde) Awel? 
Garde Ik dacht dat het in uw opdracht was 
burgemeester. 
Pastoor Waar is mijn brevier? Ha, hier. We 
kunnen vertrekken. Kom, vormt een mooie 
processie. Start, (vertrekt) 
Burgemeester Mijn klein varkske. Wat gaat mijn 
vrouw zeggen? 
Garde Ja, over uw vrouw gesproken, ik zag ze... 
Burgemeester Meester, schrijf in het verslag dat 
het mijn varken is dat geofferd wordt. 

... Waar zit de secretaris toch?... 
Meester Ge moet niet bang zijn voor uw varken, 
Maurice, der zal niks mee gebeuren. 
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Avond. 
Boetelingen, onherkenbaar door hun boetekleren 
sleuren met kruisen. De kruisen zullen de 
brandstapel worden voor Pan, als niets anders 
wil helpen. 

Abt (tot de boetelingen) 
De duivel betaat evengoed als God! Vandaag 
weet ik het zeker. We schamen ons voor zijn 
aanwezigheid en het rood van de hel kleurt 
onze kaken. We verwerpen zijn bestaan niet 
openlijk uit ons geloof, we gaan er stilletjes aan 
voorbij. We loochenen, verloochenen. We 
gooien een voile over de hel! Maar dat is de 
ergste ketterij die er bestaat! Want de hel is de 
as waarrond onze Heilige Kerk draait. Zonder 
hel stort de hemel in elkaar. Zonder duivel is 
onze kerk een koninkrijk zonder fundamenten. 
De hemel: lucht! 
Onze kerkvaderen moeten het bestaan van de 
duivel prediken. Want zonder duivel, geen God. 
Elke religie heeft zijn duivel, als een lommer 
voor het licht. De lommer: onafscheidelijk aan 
het licht. 
Zonder slecht geen goed. Hij is voor het 
evenwicht van het universum nog meer 
noodzakelijkheid dan God. Zonder hem maakt 
het kwade zich niet duidelijk en heeft deze 
wereld geen zin meer. Maar hij bestaat... 
(koster en pastoor op) 
Koster Hij wilt er niet in. 
Abt Hoe dat, hij wilt er niet in. 
Koster We hebben het zelfs met de kater 
geprobeerd, en de burgemeester zei dat een uil 
nog veel beter was geweest. 
Burgemeester (met kruis en boetekleed). Probeer 
het ook maar eens met een pad. 

Pastoor O god! O god! O god! 
(met de koster af) 
Burgemeester (kap af) 
Ik vrees dat we macht missen. En als we de 
kracht niet hebben, moeten we het met zychtheia 
doen. ™ 
Meester Dat vind ik ook. Meneer de 
onderpastoor, gij zijt te geweldig. 
Abt Zachtheid dient tot niets. Het koninkrijk der 
Hemelen staat nog recht dankzij het geweld. 
Burgemeester We moeten in ieder geval dit 
schandaal doen stoppen. Gans onze administratie 
klopt al niet meer met die God in 't dorp. 
Abt Die duivel. 
Burgemeester Of die duivel, wat voor behing 
heeft het. Ik kan niet meer instaan voor de orde 
in deze wanorde. En het is het mirakel dat de 
wanorde is. 
Abt Het is de afschaffing van elke natuunvet. 
Burgemeester Ge kunt de wet niet afschaffen. 
Meester Anarchie? Dat zou nog eens een 
schandaal zijn. 
Burgemeester Laten we maar niet te hard 
roepen. Daarbij als hij er niet in wilt, stel ik voor 
van hem gerust te laten. We zetten onze goede 
naam op spel. 
Abt Maar gij noemt het mirakel zojuist nog een 
schandaal. 
Burgemeester Oh! Als hij zich zou willen 
onthouden mirakels te doen... We zouden liet 
hem moeten vragen. Ik wil wel... zeg kom: wie 
gelooft er nu nog in de duivel, geen kat neemt 
hem nog serieus. We hadden hem maar moeten 
kunnen verdragen... Oh! Misère, misère 
(tot Pemis) 
Waarom hebt gij hem vergast in uw huis. In ons 
vredig dorp. Tot welk een misdaad zijt gij in 
staat dat de hemel u zoekt te straffen, en met u, 
wij erbij! 
Petrus Mijn geweten is rein. 
Anna Goed geweten. 
Pastoor (op) Hij wilt er niet in. 
Allen Hij wilt er niet in. 
Pastoor Zelfs in de pad niet. 
Burgemeester Hemelse goedheid. 
Pastoor Het is verloren moeite. Hij houdt vol te 
weigeren. En de gebeden dienen ook tot niets. 
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