
Abt Slacht het rap en eet het op. 
Vrouw Het is vrijdag, meneer de onderpastoor. 
En daarbij van dat vlees durf ik niet meer eten. 
(ziel de geknielde man) 
Maurice? 
(burgemeester bidt intenser) 
Pastoor We zullen het vergoeden, hier. 
(neemt een gouden vaasje dat op grond ligt) 
Vrouw Echt goud. 
Petrus Dat is van ons. 
Vrouw Uw dochter is ook van u. 
Anna Geeft terug. 
Vrouw Ze heeft al een buikske. 't Zal van 
moetens geweest zijn. En 't hoerejongske zal wel 
met een staartje geboren worden. 
Abt Maakt dat ge hier weg komt. 
Vrouw Met veel plezier, het stinkt hier naar de 
duivel. 
Abt Buiten! We vragen van u geen commentaar. 
Petrus Geeft ons vaaske terug! Dievegge! Heks. 
Geeft terug! 
Vrouw En gij dan. Kreng. Satanskind. Door de 
duivel gescheten. 
Anna En gij door 't gat van een varken. 
Vrouw Geit. 
Petrus Madameke kak. 
Burgemeester Weg! Alle drie. Het is vulgair. 
Vrouw Maurice? 
Burgemeester Garde, stuur ze weg en als ze iets 
zeggen, den bak in. 
Vrouw Wacht tot ge thuis komt, manneke. 
Abt Gemeen! En straks komt zotte Maria nog 
wat vragen voor haar kater en andere beesten. 
Het mens met de slechtste reputatie van het 
dorp, wiens klap nog ongepaster is. 
Pastoor We hadden geen keus. Zij is de enige in 
't dorp met een zwarte kat en een uil! En daarbij 
zo slecht is ze nu ook niet, de duivel moest van 
haar kat niet hebben. 
Garde Meneer pastoor, ge moet toch nog wat 
weten. 
Abt Wat? 
Garde Het is dat ze uit de boskes zijn gekomen 
en onderweg zijn naar de duinen. Pan en 
Paniska vanvoor en een hoop zingend erachter. 
En meer dan de helft loopt al bloot. 
Pastoor Hemel. 
Burgemeester En wat hebt gij gedaan? 
Garde Ik ben gaan lopen. 
Abt Zoals de ergste dagen van het heidendom... 
De Romeinen. 
Meester Wilt ge dat ik eens ga zien. 
Pastoor De Koster! Hij is nog ginder. Hij is 
misschien in gevaar. 
Garde Maar wat gaat Pan in de duinen zoeken? 
Abt De bergrede! Ik had er mij aan verwacht. 
De heiligschennende parodie gaat door. 
Garde Luistert! 
(gezang op de achtergrond) 
Burgemeester Doe de deur toe. Ik word niet 
goed. 
Abt Straffe maatregelen hebben we nodig. 
Pastoor Maar waar blijft de koster toch? 
Garde Hij is verloren, meneer pastoor. 

Meester Ik had het wel gedacht . 
Abt We moeten het bisdom verwittigen. 
Pastoor Ik heb heel de emmer wijwater over 
hem gegoten. Het deugt niet. En de koster is 
onpasselijk geworden. 
Abl Waar is hij? 
Pastoor Hij is ginder gebleven. Hij moest gaan 
zitten. Hij was draaierig. En het is wat ginder. Arme 
koster. Het is de eerste keer dat hij zoiets ziet. 
Meester Wal dan? 
Abt Pudenda mulieris. 
Burgemeester Allez dan, we zijn er toch maar 
niet in gelukt. 
Pastoor Zwijgt erover. Daarbij ge kunt er niet 
mee discussiëren: ze lopen allemaal bloot. Zoals 
Adam en Eva na de val. 
Meester Voor de val, wilt ge zeggen. 
Pastoor ... 
... ik verzeker u dat het na de val was, want 
zoiets afgrijselijks heb ik nog nooit gezien. 
Abt Laat ons niet aandringen... zodus ... hij 
weigerde. 
Pastoor Hij liep heel hard: boe! en begon toen 
te lachen. 
Abt Was het een duivelse lach? 
Pastoor Zeker. 
Meester Hoe gaat dat dan? 
Pastour Zo van ... Hi, hi, hi... (hoog) 
Petrus Neen, dat kan niet. Hij lachte van ha, ha, 
ha (diep) 
Pastoor Ja, ja. zo was het. 
(iedereen lacht) 
Abt Mijne heren alstublieft, er valt niet mee te 
lachen. 
Burgemeester We moeten hem met zachtheid 
aanpakken. Ik zie echt geen andere mogelijkheid. 
Anna Ge hebt groot gelijk, burgemeester. Ge 
kunt echt alles van hem bekomen. Hij is zo zacht 
als een schaap. 
Pastoor Wat? Ge krijgt hem in geen enkel beest, 
en zeker geen schaap... Hij riep een vies woord 
naar mij en ik durf niet zeggen hetwelk. 
Abt Fluister het toch maar in mijn oor. We 
moeten alles weten. De duivel herkent men aan 
zijn woorden. 
(gefluister) 
Oh! 
(doorfluisteren) 
Allen Oh! 
Garde (op) Meneer de burgemeester, uw vrouw 
komt eraan en ze ziet er kwaad uit. 
Burgemeester Godverdomme, ik ben er niet. Zeg 
dat ik er niet ben. (zet zijn boetekap op, knielt en 
bidt) 
Vrouw (madameke Kak, op) 
Meneer Pastoor, waar is mijn man? 
Pastoor Is er iets met uw man? 
Vrouw Ons varkske is ziek van emotie, en blaast 
zijn laatste adem. Het is zijn schuld. En gijlie 
hebt hem opgestookt. Zijt ge niet beschaamd... 
als kwajongens die rietjes steken in het gat van 
een kikvors. 
Pastoor We hebben geen rietje in zijn gat 
gestoken. 
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Pastoor Dan moet ge hem de weg wijzen. 
Garde Ah ja. 
Burgemeester Ik ga zelf. We zien wel. Het moet 
gaan gedaan zijn. 
Abt Stuur de gendarms te paard. 
Meester Revolutie! 
Abt Straffe maatregelen! 
Burgemeester Niks forceren. Ik ga zelf. 
Pastoor Laat ons beter bidden. 
Abt De tijd van bidden is voorbij. Daden zijn 
vandoen. We hadden hem moeten doen 
opsluiten, van bij het begin. 
Meester Voor welke misdaad? 
Abt Voor alle misdaden! Omdat hij de orde 
vertroebelt, onze godsdienst beledigt... en zijn 
dienaars... omdat hij publieke... publieke... 
publieke samenkomsten... 
Omdat hij satan is, hé zeg. Vroeger, in de goeie 
tijd, werd men geradbraakt en verbrand voor het 
minste van dié daden. 
Maar vandaag!... Vandaag twijfelt men. Men 
maakt een proces-verbaal. De wereld is niet 
meer met God. En wie niet met Hem is, is tegen 
Hem. 
Pastoor Het is misschien te laat nu. 
Abt Het is nooit te laat. Het evangelie zegt... 
Pastoor Ge moet uwen hof proper houden van 
onkruid. 
(koster op, dronken, in ondergoed) 
Koster Meneer Pastoor. 
Pastoor Ah! Ge zijt er. Al een uur wachten we 
op u. Het is een wonder... 
Koster Ik kom mijn ontslag geven. Ik ben 
bekeerd. 
Pastoor Wat zijt ge zolang in de boskes blijven 
doen? 
Koster Luisteren naar de preek. 
Pastoor Welke preek, zoon? 
Koster Die van Pan, papa. 
Abt Laat hem, meneer pastoor. Hij stinkt naar 
bier. 
Koster Ik ben verlicht. 
Abt Het schijnt zo ja. Schaamt gij u niet? Een 
klerk van de kerk. Ga naar huis, ge zijt zat. 
Koster Ja! ... Vol van God. Ek ben veranderd. Ik 
geloof in Pan. Allemachtig! Heer van hemel en 
aarde. Ik wil zijn martelaar zijn. 
Pastoor Nu zijt ge toch aan het zwanzen, hé Jozef. 
Koster Het spijt me voor u, meneer Pastoor. Ik 
verlaat de wijngaard van uw Heer. Ik ben 
getroffen geweest, zoals Sint-Paulus op weg naar 
Damascus. 
Abt Zoudt gij het niet beter over Judas hebben. 
Koster Ik heb Pan gehoord. Hij is God, dat kan 
niet anders. 
Abt Hij is zot geworden. 
Pastoor Mijn kind, laat me nu toch niet sterven 
van schaamte en verdriet. Biecht uw vergissing. 
Misschien hebt ge van de verboden vrucht 
gegeten. De geest is gewillig maar het vlees is 
zwak. Petrus verlooch... de heilige Petrus... 
verloochende zijn meester voor een kuisvrouw! 
Zegt uw akte van berouw en uw zonden zullen 
vergeven zijn. 
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