
1 1 2 H E T KIND

palen vol klimop, waartusschen guirlanden van groen, alles vol vlagskens
van België en margarine. Er is knipsel gestrooid, want wij weten onze nieuwe
priesters te vieren en Mans en Rosalie hebben ieder een kaart geschreven naar
Henriken en Irma. In maanden hebben wij u niet meer gezien, maar nu moet
gij zeker komen, het zal groot feest zijn. Rosalie heeft er bijgevoegd: en als
gij nu niet komt zal het mis zijn bij vader, dat zeg ik u, Irma, het is schande
zoo lang wegblijven. Moeder.

Mans en Dolfken gemissen Henriken. Bernard kijkt om, maar ziet zijn
vriend niet. Irma echter is gekomen.

Rosalie kijkt haar altijd maar strak aan en blijft soms een stap achter om
haar goed op te nemen. Verder in het dorp zelf steken alweer de vlaggen uit.

Als meneer pastoor na het evangelie den predikstoel bestijgt en zijn ser-
moon begint met trage stem: ,,Tu es sacerdos in aeternum, gij zijt priester
in eeuwigheid," beginnen Mieken Moeykens en de ouders te huiveren en zij
worden bleek. Meneer pastoor spreekt den nieuwgewijde toe: „dierbare
neophiet" en doet heel de kerk weenen. „Wees een herder voor de verdoolden,
wees de troost van de zieken, wees de hulp van de armen, wees de kracht van
de zwakken, wees een andere Christus. En gij mijne duurbare geloovigen,
eert den priester, Gods afgezant hier op aarde." Een moment vóór de con-
gregatie kraakt opeens een militair bevel door de kerk, dat de mannen over-
eind zet en de vrouwen den kop doet intrekken, alsof over haar hoofden heen
gaat geschoten worden en vier klaroenen van de maatschappij der oud-sol-
daten, waarvan Daan altijd lid geweest is, blazen au champ zooals voor den
koning. En dan buigt de eerwaarde heer Bernard en murmelt vol ontzag de
consecratiewoorden. Het brood is God geworden. Jaren reeds wacht de
nieuwe priester op dit oogenblik. Hij heft de hostie op om ze het volk te too-
nen, zijn oogen springen vol tranen, hij vergeet zijn ouders, Nonkel Daan,
tante Mieke en bidt: „Red mijn vriend." Schreiend heft hij den kelk op met
het bloed van Christus en herhaalt zijn gebed.


