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Burgemeester Hoe wilt ge zeggen? 
Anna Dat hij niet veroudert. 
Burgemeester Hij moet verouderen als iedereen, 
en zo rap als zijn appels. Het is in het bijzonder 
van de jeugd dat we moeten oppassen. Het is de 
leeftijd van dwaze streken. 
Hij zou op zijn minst zeventig moeten zijn, een 
man van die leeftijd... 
Pastoor Pardon! Dat is nu juist den ouderdom 
van de wijsheid, waarop een mens ten volle zijn 
maturiteit bereikt. 
Laten we zeggen, negentig jaar. Minimum. 
Meester En maximum? 
Burgemeester Honderd. Hij mag in geen geval 
de honderd passeren. 
Pastoor Waarom niet? 
Burgemeester Het zou in de gazet komen. En 
Publiciteit heeft hij niet nodig. Daarbij, hij zal 

over zijn leeftijd niet spreken. ...Meester. 
Meester Dat is zeker dat. 
Abt Terwijl ge nu toch bezig zijt, kunt ge hem 
misschien vragen helemaal te zwijgen, dat zou 
misschien veel beter zijn. Allez, denk ik hé!... 
Garde Misschien wel. 
Burgemeester Dat is overdreven. Ik ben voor de 
vrijheid boven alles, op voorwaarde dat zij niet 
ontaardt in losbandigheid. 
Meester Dat is zeker dat. 
Burgemeester Dat is overdreven... 
Hij zou er trouwens nooit in toestemmen zich 
zijn woorden terug te trekken. Laten we hem 
gewoon vragen weinig te spreken. 
En in ieder geval niet over politiek. 
Pastoor En over religie, en de moraal. Onze 
parochianen hebben niets te zien met zijn 
vertellingskes. Het zijn simpele zielen. We 

moeten ten allen prijze vermijden dat hij hun 
hoofd doet draaien met zijn zotteklap. 
Burgemeester Heel juist, heel juist. 
Pastoor Het gaat om de zedelijke gezondheid 
van onze zwakke gemeenschap, dewelke het niet 
ontbreekt aan tere individuen, vrouwen vooral, 
die geloof schenken aan onzinnige legendes of 
godsgeschiedenissen die het gezond verstand 
tarten. Wat moet er van ons geworden als 
dergelijke culturen hier op een dag geloof 
vinden? 
Meester Die van Priapos bijvoorbeeld. 
Burgemeester ... ja... de hele gemeentelijke 
administratie zou onmogelijk worden. 
Pastoor En de administratie van de sacramenten. 
Burgemeester Maar hoe moeten we dat 
opschrijven. 
Meester We moeten eisen dat hij met zijn 
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