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ten is. Voorts het Hoofd der Openbare
School, geleerd man, en talenkenner; wis-
kundige en dorpsfactotum, in 't gerust-
stellende bezit van een negental diverse
acten. Wijders den Zeer Eerwaarden, cor-
pulenten, Heere Dominee, orthodox, of-
schoon zijne vrouw geparenteerd is aan
een v r i j z i n n i g linksch minister. En ten
slotte, in eigen persoon, de WelEdelGebo-
ren Heer Stomp Junior.

Bespeurt gij, bij den eersten blik, niet
de sféér, waarin deze lieden leven? Kunnen
de menschlievende gezindheden, die van
hun wezens stralen, u wel verborgen blijven?
Proeft gij niet aanstonds de bijzondere
s t e m m i n g , van verantwoordelijkheid en
ernst bedoel ik, dewelke, goddank waarlijk,
hen bezielt, beheerscht en leidt? Aanschouwt
toch, bidde ik, en bewondert! De Heere
Stomp, allergewichtigst, op gewichtigen
fluistertoon betoogend, midden in den kring
der lichtelijk zwaarwichtige gewichtigheden,
betipt gewichtig-eerbiedig den schouder
des Burgemeesters. De Heer Burgemeester
bestaart, onattent luisterend, gewichtig-ver-
strooid en afwezig, den grond. Het Hoofd-
der School, voorzichtig, bezit gewichtig
eenen lederen zetel, knikt gewichtig en
volijverig met des Stomps gewichtige woor-
den mee. Terwijl de omvangrijke Heere
Dominee gewichtig zijnen buik vooruit
houdt, nadenkend luisterend, of luidruch-
tig zijn gewichtige keel schrapend. •— Niet-
waar: al deze gewichtigheid past wel bij-
voorkeur in de entourage, van het ouder-
wetsche familiale pronkvertrek, in hetwelk
verleden en traditie, vulgariz'eerend en ni-
velleerend modernisme ten spijt, het aroom
van hunne gewichtige deftigheid nog na-
lieten?.. . .

En na 't aanschouwen -— laat ons lui-
steren! Want op eenmaal vult daar namelijk
de machtige dominee's-stem de kamer!

D E HEER NED. HERV. PREDIKANT (/wzd, n#-
rfrtt^fo/ï/A en z^r 20//fctt'«s/ /o/ S/o;n/>): Zeker!
zeker! , . . . Dat is, ook naar mijn meening
de éénige. . . . uitsluitend-juiste opvatting..

eh Stomp. In deze tijden, nietwaar, van'
afdwaling der harten evenzeer, als van ver-
bijstering der geesten trouwens wat
dunkt ü Burgemeester? Ik, wat mij-betreft,
v ind . . . . zonder dat we natuurlijk direct
pressie zouën oefenen.. . . dat 'n woordje-
van-pas, ahem! . . . . wat vinden de Hééren
eigenlijk? Je weet werkelijk somtijds niet,
hoe 'n goed woord 'n goeie plaats vindt!

(H''onfejz<
rfes te/w/*/ iwwflar^m &a;zse/f evenaars
rfoor eene

D E HEER HOOFD-DER-SCHOOL (/S

gestaan; s/>ree&/! mw/ig) Juist, dominee. Te-
recht. Ben 't gehéél met u eens! Gisteravond
wel toevallig.. . . sprak ik er nog zoo over
met me vrouw. We moeten niet alleen, naar
mijn bescheiden meening, — want per slot
zijn er naast 't stoffelijke ook nog andere
belangen — ons comité moest, me dunkt,
ook in 't geestelijke wat werkzaam wezen.
Ik bedoel dat we, mijns erachtens, hier ook
een zedelijke roeping hebben.

D E HEERE DORPSBURGEMEESTER (oywo.
/MCA%, ona/ten/): Natuurlijk. Dat spreekt.
Natuurlijk! — Dusse . . . . da's dan afgespro-
ken! (Ser/eMs da/ tó wensc/ien oiw zootós
^wnnew z^rew. Moes/en maar a>eg wezm ww):
Heeft een van de Heeren nog iets anders soms?

We konden anders, dunkt me, haast wel
(2/^ ZM/ «tfnyezm'g ro«^.)

D E HEER NED. HERV. PREDIKANT EX DE

HEER HOOFD-DER-SCHOOL

D E HEER H. K. STOMP JUNIOR (g/Z

oe/ee/d): IK zou geloof i k . . . . maar 'k weet
niet heelegaar, of 't eigenlijk wel waar is.
(/foe ƒ>#& /e zooiWs me/ 2«&&e //^^;i ;zow-
««:)' Onze Griet, de jongste meid, — dochter
van Klaas Bok, zooas de Heeren weten . . . .
(̂ e&se/, /oc/z nog /as/*'g!) ik zeg, 'k weet niet
of 't waar is, en voor zóóver blijf 'k er
buiten

D E HEER NED. HERV. PREDIKANT

den SC/ZMC/?^^ 6emoerf/ge»(/ /oe.)
D E HEER H. K. STOMP JUNIOR (wo&i


