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LEVENS
PRIESTERSCHAP

‘Heel de gemeenschap en al haar leden 

zijn heilig en God is in hun midden’.

(Numeri 16, 3)
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Jongensdroom
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Celibaat
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De stille dood
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Humor
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Eindzege
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Voleinding



10 11



12



12 13

Hel en hemel
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In eeuwigheid
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De toverf uit

Langzaam verdween de top van de berg in de schemering. De laat- 

ste nevels van een zonnige herfstdag stegen langs de hellingen 

en hulden de burcht in geheimenissen. Beneden in het dal waar 

het Oude Dorp lag opende een meisje haar slaapkamerraam en adem- 

de diep, tot diep in haar buik en kruiste de armen voor haar borst. 

Soms juichte en jubelde het in haar, soms schreide en schrijnde 

het in haar. Dan nam zij haar f uit en speelde zich uit naar de 

verte. 

Die avond voelde zij zich als een prinsesje. Zij blies om de prins 

die zij zich droomde. Vaker en langduriger werd haar avondspel 

en van dag tot dag veranderde er iets in haar. Als de nacht ver- 

stomde hoorde zij in de uitgestrekte eikebossen het burlen van 

het edelhert. De avondlucht die zij opsnoof rook bronstig. Zij 

voelde het avontuur naderkomen, ginds aan de einder dook het op. 

Als betoverd werd zij aangetrokken door het donkere woud achter 

de bergkam. Er brak een wilde fee in haar door. Zij wist het: 

op een dag zal ik mij loslaten en ieder gevaar trotseren. 

Het was op een zaterdagmiddag dat zij haar lange haren losgooide. 

Zij vielen diep over haar schouders en rug. Ruig wou zij zijn. 

Zij sloeg haar poncho om, deed haar laarsjes aan en begaf zich 

op weg naar het toverbos van haar jeugd. Zij voelde zichzelf lo- 

pen, haar stappen die alsmaar krachtiger werden naarmate zij de 

burcht naderde. En plotseling kwam haar een gestalte tegemoet, 

het leek een roofridder, recht uit een andere eeuw naar haar toe 

gekomen. Hij had een wijde zwarte mantel om, iets als een Prinz 

Heinrich Mütze op zijn hoofd en hij had een korte zwarte snor.
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Toen hij haar passeerde ving zij even zijn blik op. Er lag vrien-

delijkheid en zachtheid achter zijn ogen. Toen zij bij een bocht 

in de weg een zijpad insloeg, zag zij nog net dat hij haar na- 

keek. In de dagen die volgden kon zij zich nauwelijks losmaken 

van zijn verschijning,~zijn rechte schouders en zijn brede gang. 

En toen begon het spel van de liefde. 

Avond  na avond zette zij haar raam wagenwijd open. Dan nam zij 

haar prachtig ebbenhouten  luit en strooide zij haar toverklan- 

ken over de verte uit. Waar zo de lucht gaat zinderen, gebeuren 

wonderen. Het was die bewuste avond dat zij door bleef spelen 

terwijl de avond al lang was gevallen. Haar haren volgden zwie- 

rig de melodische lijnen van haar minneliederen. Het leek een pau- 

kenslag die toen ineens door haar spel heenklonk. Zij luisterde - 

daar was iemand aan de deur. Snel legde zij haar f uit weg, liep 

de trap af en deed open. De gestalte van een man vulde de hele 

deuropening. ‘Mijn ridder’ schoot het door haar heen, maar zij 

was te verbouwereerd om een woord uit te brengen. Ook hij zweeg. 

Zonder nadere uitleg nam hij haar onder haar armen en bibs en 

droeg haar de straat op. Naast de smidse had hij zijn paard, een 

volbloed Hannoveriaan, aan een haak in de muur vastgemaakt. Met 

een krachtig gebaar zette hij zijn droomprinsesje op het paard, 

nam een atletische sprong en zat daar achter haar op de rug van 

het paard dat even leek te weigeren. Hij schaakte haar en zij 

liet zich schaken, maar het gonsde door haar hoofd: wordt dit 

nu de herhaling van Faust en Gretchen? Reed zij met de duivel 

te paard? Heel de lange nachtelijke rit hield hij haar stevig 

omklemd maar zij voelde geen enkele beklemming. Het was ál ge- 

meenschap wat zij voelde.
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Rond vier uur voerde hun weg langs de Aue die zacht kabbelend 

met hen meevoer. Beneden in het dal trok hij even stevig aan de 

leidsels en sloeg links af, een kleine beklimming op tot hij 

halthield bij een vreemdsoortig gebouw. Alsof zij uit een roes 

werd weggehaald hoorde zij vier lange zware slagen van een kerk- 

klok vlak boven hen. Nog steeds hadden zij gezwegen. 

Dan nam hij een sleutel uit zijn zak, knarsend ging de brede deur 

open en even later zag zij het schijnsel van kaarslicht. Als een 

silhouet dat zich aftekende tegen de muur, kwam hij naar haar toe, 

liet haar voorzichtig afstijgen en met een arm om haar middel 

leidde hij haar de gang in. 

Wat toen in het schemerdonker gebeurde, deed haar duizelen. De 

grote man wierp zijn mantel over een stoel, legde zijn muts op 

de vensterbank en deed zijn snor af. Als zag zij een geestver- 

schijning, zo zag zij dat er om zijn hals een wit boordje zat. 

Was hij, was hij ... ? 

Maar toen besloot het prinsesje ook haar eigen mysterie te ont- 

hullen. Zij liep de gang door, ging op de tweede trede zitten 

van de trap die van een zultachtige makelij was, de trap die 

naar boven liep. Zij keek de man tegenover haar uitdagend aan, 

nam haar wijd uitwaaierende haren bij elkaar, deed ze in een 

wrong en maakte haar mooie ovalen gezichtje vrij. Met haar elle- 

bogen op haar knieën zat zij daar minuten lang, haar hoofd rustend 

in haar handen, voor zich uit te kijken als een toverfee. 

Door zijn betovering heen zag hij wat hij altijd al had gezien. 

Zij was, zij was...! 

Toen het eerste licht die morgen binnenviel in het stille huis, 

ging zij naar school en ging hij de Mis doen.


