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Aan uwe voeten,

Heilige Theresia van het Kind Jezus,
leg ik deze nederige hulde
van dankbaarheid neer.

7. c. --

P. V .

VERKLARING
Om mij te gedragen naar het decreet van Paus Urbanus VIII, verklaar ik mij zonder voorbehoud te onderwerpen
aan het oordeel der H. Kelk voor alles wat in dit boekje vervat is, en in 't bijzonder voor wat betreft het aanwendenwn
benamingen als heilig en mirakel, gegeven aan personen of
feiten als dusdanig nog niet door de H. Kerk erkend.

VOORREDE

Lieve Kinderen,
Dit boek is voor U, uitsluitend voor U geschreven. Vele
aaHtrekkelijke dingen zal het U vertellen van een zeer lie/taUig kind dat de goede God ook bijzonder voor U schijnt
gesdJapen te hebben.
Uw vet'langen om spoedig groot te zijn, om in alles te doen
als de groote menschen, is niet zoo vurig als 't vet'langen van
kleine Theresia was om altijd kind te blijven. Kind zijn volgens haar, dat beteekent : volle vertrouwen hebben, zich
volkomen gerust en veilig voelen in de liefde van vader en
moeder, en op de eerste plaats in de liefde van « onzen Vader
die in de hemelen is »; - dat betee~ent : zich blindelings laten
voorlleiden, gewillig over zijn lot laten beslissen door vader
en moeder, en op de eerste plaats wederom door de wijze Voorzienigheid Gods; - dat beteekent : gaarne en gedurig aan
de zijde van vader en moeder hangen om hen te lie/koozen
en hartelijke woordjes toe te fluistet'en, en zóó, nogmaals op
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de eerste plaats, ook jegens God; -

dat beteekent eindelijk :

al de kleine dingen die men dagelijks oerrichten moet, ve 1'1'ichten met zulk een ernst en nauwgezetheid, zoo

(C

gemeend

»

alsof de heele wereld er van afhing. Er hangt immers méér
van at dan. de wereld, de heiligmaking namelijk van, onze
ziel.
Zoo wilde kleine T heresia een kind blijven haar heele leven
lang, en ze dacht er niet aan over hare kleinheid beschaamd
te wezen.

Ze kende Iemand die

veel hooger stond, veel

schooner, wijzer, machtiger WAS dan de meest ueneaande

mensoli ter wereld zich durft inbeelden te zijn; en die Grootstevan-allen heelt zelf uit liefde tot ons een klein Kindje wiUen
worden, en zijn naam was

JezusJ

Dat was Theresia' s voor-

beeld, en daarom was ze zoo verheugd te mogen heeten : Zuster
Theresia van het Kind Jezus.
Thans na haren dood, is kleine Theresia groot geworden
in 't oog van de menschen. De wereld is vol van haar zoeten
naam; tallooze stemmen gaart op links en rechts en overal,
in al de talen op aarde gesproken, om haar uitstekende deugden te roemen, om haar hemelsche wijsheid te prijzen, haar
innemende lieftaüigheid te bewonderen, haar onvergelijkelijke
goedheid te loven en, te danken.
Onze lJloeder de Heilige Kerk heeft haar

1110g

hoogeren lof

toegekend. Zeer plechtig werd onlangs kleine Theresia,
liever Treesje, zooals velen haar

ge1neenzaa11~

ai

aanspreken,

onder het getal van Gods heiligen gesteld.
Er leven nog in groot aantal van haar oud-bekenden,
« groote » menseken die weleer om haar kinderlijken handel

misschien geglimlacht hebben, maar die nu zeer blij zijn dat
ze voor Theresia's beeltenis eerbiedig mogen neerknielen, met

gevouwen handen en biddenden mond,

011'[,

te trachten een
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enkelen blik van haar wonderschoone oogen op lien neer te
trekken.
ja, wel is klein T rees] e groot geworden; doch grootsch van
harte wordt ze nooit. Nog altijd, zooals in den loop van haar
aardsche leven, gaat haar voorliefde naar de eenvoudigen,
de kleinen, de kinderen.
Naar U, mijn beste Lezertjes!
Hier mag ik niet beginnen te vertellen hoe Theresia zelfs
mirakelen deed van verrukkelijken eenvoud, om kinderen,
niet enkel te genezen van zware ziekten of van leelijke ondeugden, niet enkel te beschermen in dreigend gevaar, maar
eenvoudig om hen te Maaien en welgezind te maken.
Nog minder vertel ik hier met welke handigheid en kunst
zij de harten der kleintjes voor zich inneemt, zoodat men weet
te verhalen van een kindje, niet meer dan twee jaar oud, dat
nooit kon in slaap geraken of zijn moe hoofdje moest op een
prentje van Theresia als op den schoot van zijn moedertje
rusten; en van een ander dat nog niet kon spreken, maar reeds
uit eigen beweging lief koozingen gaf op haa r. lieve beeltenis;
en van een derde, geen vijf maand oud, dat met zijn poezelhandjes onder de dekens van zijn wiegje zat te wriemelen totdat het de relikwie van Theresia vond, door zijn mama daarin weggeborgen, en die vanzelf aan zijn kusmondje bracht.
Genoeg! Theresia is een Koninginnetje, en haar overtalri jk « volk » bestaat vooral uit kinderen.
Alvorens U vaarwel te zeggen, nog een enkele vraag.
Kinderen, wilt Gij dit minzaam Koninginnetje niet leeren
kennen? Wilt ge niet haar uiterharte beminnen, om ook in
hare gunst en genade te staan? Wilt Ge niet weten wat ze deed
en hoe zij 't aanlegde om onweerstaanbaar het hart te veroveren
zoo van God als van de menschen ?
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Leest dan met gespannen aandacht dit boek. Alles wat er
in verhaald staat, heelt de schrijver gewete. 0/ uit de schriften
van kleine Theresia zelve, 0/ uit den mond van haar eigen
zusters die nog in leven zijn.
Leest dit boek, en geve de Heer dat Ge dan beproeft uw kinde,staPfes te richten op het voetspoor van Theresia, en haar
te volgen, al was 't op verren afstand, op haar « kleinen weg »
fUIB.r den hemel.

DE V ERTALER.

Het Kindje Jezus opent stil zijn muit,

En lokt de toegevlogen duifjes binnen! Zoo noodigt Hij de kinderzieltjes uit
Om slechts zijn open Harte te beminnen.

(THERE:SIA. )

KAPITTEL I

WAARIN
VERHAALD

WORDT

HOE
KLEINE

THERESIA

TER WERELD

I

ik u wilde een sprookje vertellen, mijn lieve kinderen, dan zou
ik niet lang moeten nadenken om
te weten hoe ik beginnen moet; alle
sprookjes immers beginnen op dezelfde
wijze : daar was eens... een Hein meisje
dat geboren werd bij klaarhelderen winternacht.
Maar dit is een ware, een echtgebeurde geschiedenis, en daarom wil ik
een ernstiger toon aanslaan, zooals het
voegt bij 't levensverhaal van een jonge
heilige.
NDIEN

Het kind
Jezur, geboren in
het slalliken, ziet de
kinders van de arme
herderstotzijnkritje

haderen

KWAM.
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Het was op 2 Januari 1873, 's nachts om half twaalf, dat
onze kleine Theresia haar intrede deed in de wereld. Dit
geschiedde te Alencon, in
dat mooie Normandië dat in
't noordwesten van Frankrijk ligt te prijken met zijn
bosschen, met zijn bronnen,
met zijn uigestrekte beemden waarin tallooze kudden
grazen.
Dien nacht nu was het
bitter koud; een mantel van
sneeuw hield het heele landschap toegedekt.
Wanneer men op een heel
rein zieltje wil duiden, dan
noemt men haar « zoo blank
als versch gevallen sneeuw »
niet waar? Nu scheen het
Huis waar Theresia geboren werd
wel of de Heer gewild had
te Alençon.
S. Blasiusstraat, n r 42.

dat de zwarte aarde er op dit
uur zoo zuiverwit zou uitzien als. Theresia's zieltje, dat
immer blank en rein is gebleven totdat het terug ten hemel
opvloog.
Later eerst zal ik u verhalen hoe dat witte sneeuwbloemke
verslenste en stierf. Op dit oogenblik, God dank! is het kind
vol leven ; het leeft, en hare ouders kennen de maat hunner vreugd niet omdat het leeft.
Christenen uit één stuk, dat voorzeker waren Mijnheer en
Mevrouw Martin, de vader en de moeder van Theresia, echte christenen die dit hun negende kind onthaalden zooals
men een lief geschenk uit den hemel zou ontvangen. Vier
andere dochters telden zij reeds, - ik zal u aanstonds hun
naam leeren, - zonder hun vier enge1kens mee te rekenen
die niet lang op de aarde geleefd hadden.
Deze nieuwe geboorte werd aangekondigd door den vader

KAPITTEL I

Ir

zelf, die met haast en vol blijdschap naar zijn oudere dochters liep en hen wekte.
Marie, reeds dertien jaar oud , zette zich overeind in ha ar
bed, terwijl Pauline, twee jaar jonger dan zij, in allerijl was

« :\farie , Pauiine, Leonie en Céline
stonden in een kring rond hun zusje. »
(BI. 12.)

opgesprongen om naar haar nieuw zusterke te
snellen. Mijnheer Martin beloofde vast, het hun
met den morgen te toonen, maar ondertusschen,
zoo drong hij aan, zoetjes slapen! En daar hij
vreesde dat hij 't ongeduld van al dit volkje niet zou kunnen
bedwingen, liet hij Leonie, nu al negen jaar, gerust doorslapen, en nog méér - dat kunt ge wel raden - zijn kleine
Céline, snoezig dingske dat nauwelijks drie jaar was.
Dan spoedde hij terug bij Mevrouw Martin, en vond haar
st il met gevouwen handen:
« Ik heb voor dit laatste kind, zoo sprak zij, zooals voor
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onze andere gebeden; ik vroeg aan God dat ze Hem moge
zijn toegewijd; doch bovenal dat nooit een enkele doodzonde
den glans harer ziel zou ontluisteren, dat Hij veeleer haar
dadelijk tot zich zou nemen, zooals Hij met onze vier kinderen deed die reeds ten hemel zijn opgevlogen D.
Hoe het 's anderendaags daar in het huisje toeging, dat zal
ik maar niet vertellen; uwe boren zouden tuiten van al
't gejuich dier kleine meisjes, en van hun gejaagd
over en weer trippelen van
de wieg naar moeder, van
moeder naar de wieg.
'k Zeg enkel dit : zoodra
het daglicht door de vensters piepte, stonden Marie,
Pauline, Leonie en Céline
in een kring rond hun
zusje. Uit vrees dat ze
't kind mochten wekken,
fluisterden zij met heel
zachte stemmetjes, maar Cé'L line loon zich niet lang
=
inhouden : ze klauterde op
een stoel, kaapte in de
handen, kraaide luid van
O. L. Vrouw Kerk te A.lennon
de pret, en wilde 't kost
waar Theresia gedoopt werd.
wat kost een kusje geven.
't Was een klinkende zoen, en die het kindje wakker
schrikte. Dit eerste ontwaken werd uit aller mond met triomfantelijke uitroepen begroet.
« 0 Mama, zei deze, wat mooi, mooi kindje ! Maar kijk
naar peur oogjes ! Zoo blauw als de hemel! Ze lacht, riep
een ander, o! ze heeft gelachen! Maar zie toch eens, Mama! »
De derde was heel en al in verrukking voor haar kleine
poezelhandjes, zóó groot maar, en lei daar vele vurige kusjes in.

Ka.PI'VrEL I
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't Was wel het hartsverlangen van Theresia's ouders dat
ze op haar geboortedag zelf, zooals met al haar broeders en
zusters gebeurde, haar naar de doopvont zouden dragen,
maar tot hun groot spijt moesten ze daarmee wachten tot
de peter overkwam.
Negen-en-dertig uren blijven zonder recht op het hemelsch
erfdeel! Wat schenen die uren toch lang voor de brave moe-

Doopvont in de 0. L. Vrouw Kerk, te Alencon.

der, die al dien tijd haar blikken niet durfde afwenden van
haar lievelinge... Den 4 Januari eindelijk, in den namiddag,
vloeide 't water van 't H. Doopsel over de ziel van ons ge
zegend kind.
Haar oudste zuster, Marie, mocht meter zijn; en voor
haar doopnaam werden uitgekozen : MARIA-FRANCISCATHERESIA.

KAPITTEL II
WAARIN EEN
STAALTJE
GEGEVEN WORDT
VAN WAT EENE
MOEDER LIJDEN KA N

op zooveel glanzende
blijdschap viel een groote
smart. Na weinige weken
werd de kleine Theresia ziek, ja zoo
ziek dat haar ouders in de meening
verkeerden dat God hun kind kwam
terugeischen.
Ach! Wat baden en smeekten ze
toen vurig en onophoudelijk tot den
Heer, terwijl ze hunnerzijds alle
menschelijke hulpmiddelen in 't werk
stelden om haar te genezen. De geneesheer zelf zag zeer bekommerd, en raadde hun aan ter-

H
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stond een uiterst redmiddel te beproeven : frissche buitenlucht en een goede voedstervrouw.
Doch waar zoo dadelijk die voedstervrouw te vinden, dat
was de vraag.
Opeens valt het gedacht van Mevrouw Martin op een goed
mensch dat niet heel ver van de stad woonde, en zonder
dralen, ging zij bij 't eerste morgenschemeren te voet op
weg. Ze ging, neen ze vloog op haar moederliefde als op
vleugels vooruit. Dat ze ginds op het eenzame pad twee
vagebonden met zeer verdacht voorkomen zag staan, dat
zou wel ieder ander in hare plaats met schrik om 't hart geslagen hebben, doch haar liet het onverschillig. Wat gaf ze om
haar leven als er spraak was van dit van haar kind?
Daar komt ze dadelijk aan bij de hut, die ze zocht.
Doch alvorens op 't vragen en smeeken van Mevrouw
Martin toe te geven, kwam die goede buitenvrouw. of liever
haar man, met duizenderlei zwarigheden voor den dag.
Eindelijk kreeg men het jawoord er uit, en de twee vrouwen
begaven zich op weg naar Alençon toe en stapten vlug door.
Plots hooren ze luid roepen achter hen, en zien een der
jongens van den boer hen met groote gebaren achterna
komen geloopen. Wat naderbij gekomen riep hij gansch
buiten adem tot zijn moeder: « Vader zegt ... dat ge moet ...
weerkeeren;hij wil niet... dat ge daar heengaat!. .. »
«Zeg aan uw vader, antwoordde die eenvoudige vrouw op
barsehen toon, dat hij zich met zijn eigen zaken kan bemoeien... » Meteen draait ze hem de hielen toe, kort en
goed, en stapt nog vlugger over den weg.
Een weinig later komt de brave man zelf, door spijt gedreven, hen inhalen, nu heel kalm en bedaard, om den afloop
van die zaak met eigen oogen na te gaan.
Stilzwijgend stapte men voort, wat den weg nog scheen te
rekken. Als men bij het stervende kind gekomen was, en
de voedster het wicht even had aangekeken, schrok zij erg:
« 't is verloren moeite dat ik zoo ver ben meegekomen »,
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dacht ze ; die indruk stond duidelijk op haar gezicht te
lezen.
Mevrouw Martin stond daarbij, gansch terneergeslagen.
Wat gedaan ? Wat an ders dan
nogmaals zijn toevlucht nemen
tot God?
Ze vliegt den trap op naar
haar kamer, valt voor een

Geen teeken
....anleven.geen
adem meer,
niets!...

beeld van S. Joseph op de knieën, en snikken was haar eenig
gebed.
Dan komt ze weer met meer betrouwen beneden, en hoe
innig diep is haar geluk als zij 't kind aan den boezem der
minne wat ziet bekomen.
Ach! dit geluk was van zeer korten duur; het wichtje
viel op den schoot der voedster slap en roerloos neer : geen
teeken van leven, geen adem meer, niets !... En onderwijl
heeft de arme moeder in haar geschokt gemoed nog kracht

KAPITTEL 11
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genoeg over om den Heer te danken dat Hij heur arm schaap..
je zoo zacht liet sterven.
Op dien laatsten akt van gelatenheid scheen de hemel
gewacht te hebben. Plotseling opent kleine Theresia haar
oogjes en begint naar haar moeder te glimlachen : ze was
genezen!
Mijnheer Martin die afwezig was, kwam juist bijtijds
bintten om vol ontroering getuige te zijn van dit toonee1. Hij
dankte God, terwijl Mevrouw Martin haar lieven schat, die
hun beiden zoo 'n wreeden angst gekost had, met innigheid
tegen haren boezem hield gedrukt.

Kleine Theresia.

2

KAPITTEL Hl

HOE
KLEINE THERESI A
BIJ EENVOUDIGE
LANDSLIEDEN WERD
UITBESTEED.

besteedde onze ver rezen
lievelinge uit op 't gehucht
Semallé, op enkele kilometers afstand van Alençon. De goede
boerenfamilie, die voor haar zorg zou
dragen, bestond uit vier kinderen,
plus den vader, « Vader Mozes », en
de moeder die Rosa heette; doch
daar deze niet groot van gestalte
was, bijlange niet, stond ze in de
hee1e streek slechts bekend als « Klein
Roosje »,
Onze bestedelinge nam in de

M

EN
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frischgezonde buitenlucht spoedig aan krachten toe. Want
ge moet wel weten, dat de minne geen beweging voor haar
kweekeling ontzag. Moest ze bij voorbeeld naar het veld,
ze spreidde een bussel hooi op haren kruiwagen uit, en
zette Theresia daar netjes midden op. Dat was wel een zonderlinge wieg! Wilde ze weg om haar koe te gaan melken,
haar eenige koe, waarvan ik straks meer zal zeggen,
dan stopte zij Theresia - - zoudt ge kunnen raden waar?
in haren voorschoot, en vóórt was ze! Had ze haar beide
handen voor 't werk vandoen, en wist ze niet waar met de
kleine blijven, dan bond ze haar veilig vast op de koe!
0 wat pracht van een beestje was die koe! Groot, veel
grooter dan haar bazin, « Klein Roosje! » Is het dan wonder
dat ze op deze uit de hoogte neerkeek, vooral wanneer ze
haar lief ruitertje op haren rug mocht voelen.
Bruintje was haar naam, omdat heur witte huid met
bruine vlekken overspreid was.
Een van die vlekken, juist op den tip van haar rechteroor,
leende iets heel voornaams aan haar voorkomen, telkens als
zij de ooren opstak, en dat deed ze altijd als Theresia
op haren rug zat. Dan stapte ze fier en statig voort en hief
een plechtig geloei aan.
Die uitstapjes te paard... op de koe, brachten Bruintje
geluk mee, want toen later een erge plaag onder het vee
woedde, de stallen leeg roofde en de landslieden ten onder
bracht, bleef het rijdier van Theresia gespaard, en mocht
het zijn glimmende wit-en-bruin gevlekte huid in eigendom
behouden, tot groot genoegen van moeder Mozes en van de
heele familie.
Middelerwijl groeide Theresia aanhoudend in bevalligheid
en lieftalligheid aan. Altijd glansde een glimlach in haar
oogen. Blonde haarlokken begonnen neer te golven over
haren hals en omkransten heur lief gezich*je ; ja waarlijk,
ze geleek op het zusterke van 't Kind Jezus.
De kinderen van 't dorp voelden zich allen aangetrokken
door dit beminnelijk schepselke. Somtijds sloegen ze hand-

DX KLEINE TIMRESIA.
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in-hand een kring rondom haar, en dansten en zongen, en
kusten haar elk om beurt.

-

_

•

•

Bruintje was haar naam... (BI. 19.)

Daar was vooral een jongentje van elf jaar dat haar nooit
genoeg had bekeken en bewonderd; die nam haar braafjes
op zijn armen en droeg haar eerbiedig met de leutige bende
mee. — Dit jongentje is heden ten dage priester!
Het schijnt dat op zekeren dag de dorpsherder, een eer-

KAPITTEL, III

Zr

biedwaardige grijsaard, daar voorbijkwam; lang, lang aanschouwde hij het kind, gaf haar zijn priesterzegen waarin hij
alle gunsten des hemels over haar hoofd neerriep, en wenschte

Ze sloegen hand in hand een kring rondom haar. (BI. 19.)
-

-

dat zij eenmaal op haar roemrijke patrones, de groote
heilige Theresia, mocht gelijken.
Dan begon hij voor zijn jeugdig gehoor te spreken over
de familie van kle m ne Theresia, over haar ouders die zulke
uitstekende christenen waren, over haar vaders vader, vroegertijds officier in 't fransche leger en gedecoreerd door
Karel X om diensten aan zijn vaderland bewezen.
Ook verhaalde hij buitengewone geschiedenissen over de
Guérin's, de voorouders van Mevrouw Martin. Dezen hielden priesters verscholen tijdens de groote Omwenteling, en
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Theresia's grootvader, toen een klein baasje van drie, vier
jaar, had zelf een rol gespeeld in de slimme streken die men
daarvoor uitdacht. Eens was het ventje gezeten op den baktrog toen de omwentelaars in huis vielen; het had al zijn
speelgoed vóór zich uitgestald en scheen zoo ernstig in zijn
spel verslonden dat de barsche kerels het gerust lieten en
meteen... zijn Eerwaarden oom die in den trog verborgen
zat. Een andermaal liep het met zijn Heeroom mee op dezes
rondreis te lande; en niemand vermoedde dat die boer met
dit klein kind de vermomde priester was.
Doch, gaan we nu verder met ons verhaal. Mijnheer en
Mevrouw Martin gingen zeer dikwijls hun jongste kind op
't gehucht bezoeken. Hun oudere dochters waren zoo gelukkig niet, daar ze toen in Le Mans bij de Zusters der Visitatie
op pensionaat waren, onder toezicht van een heilige kloosterlinge, die hun moeders zuster was. Ge kunt denken wat
blijdschap hun de vacantie meebracht, als zij een uitstapken
mochten ondernemen naar ginds, naar « Klein Roosje's! »
Nog héél wat anders was 't op 2 April 1874, toen Theresia
zelf naar huis weerkwam; ze was vijftien maand, kon alleen
staan en gaan, en kon babbelen als een lijstertje.
Dien dag was het volop kermis om deze te verwelkomen
die 't leven van al haar huisgenootén door haar aangenaam
karakter en haar gouden hart zou verlustigen en verblijden.

KAPITTEL IV

WAT
MET THERESIA
IN HAAR VROEGSTE
KINDSHEID

GEBEURDE,

EN HOE ZIJ HAAR
EERSTE

OVERWINNING

BEHAALDE.

was ons lief kind wel
heerlijk opgeloken in 't volle
zonlicht van den buiten, maar
ze kon maar moeilijk meer gewennen
aan de stad. Als damen in grootsche
kleeding haar wilden aantrekken, begon ze luid te schreien, en 't bleek hun
onmogelijk haar op hun armen te nemen of eerst moest de groote hoed die
't kind zoozeer-mishaagde, van hun
hoofd gezet. Alleen degenen die zoo eenvoudig gekleed waren als haar min ne,
kregen lachjes van de kleine ten best e.
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Doch heel lang bleef ze thuis niet vreemd, en haar moeder
werd haar eenig geluk. Ze wilde er nooit meer van weg, en
trippelde haar overal achterna, door 't huis en in den hof.
Moest ze alleen den trap op naar boven, op elke trede hield
ze stil om te roepen : Mama, mama!
Was deze niet aanstonds met het antwoord gereed : « ja,
m'n lieveke! » zoo zette 't kind geen voet meer verder, en
bleef staan waar het stond.
Eens legde moeder haar uit hoe God de brave kinderen
loont, maar soms tegen zijn eigen liefderijk hart in, genoodzaakt is de booze te straffen.
« 0! Ik, riep Theresia uit, ik zou wel weten wat te doen
als ik niet braaf was geweest; ik zou me bij u komen verbergen, gij zoudt mij heel vast in uwe armen drukken, hoe zou
0. L. Heer 't wel aanleggen om me daar weg te halen ? »
Terwijl ze die woorden sprak, blonk in haar oogjes zoo n
stellige overtuiging dat men bij moeder tegen alle straffen
in veiligheid is, dat Mevrouw Martin terstond aan de Lieve
Hemelmoeder dacht en bij zichzelve moest bekennen : het
kind heeft gelijk! Daarop besloot ze, om Theresia's eeuwige
zaligheid te verzekeren, haar een groot betrouwen op Maria
in te boezemen.
Zoo goed en teer van hart was onze kleine, dat de gedachte
haar ouders eenig leed te hebben aangedaan, een ondraaglijke last voor haar was. Liever ook dan uit het gezelschap
van degenen die ze lief had te moeten wegblijven, verkoos ze
langen tijd in bedwang te staan en honderderlei ongemakken te verduren. Wilt ge een sprekend bewijs daarvan?
Haar zuster Maria gaf les aan Céline, en uit vreeze voor
te groote stoornis bij haar leerlinge, verlangde ze niet dat
Theresia er omtrent kwam.
Deze wil geen oogenblik van haar liefste kameraadje weg,
en belooft braaf te zullen zijn. Men laat haar dan maar
binnen, en Marie geeft haar kralen om aan een snoer te
rijgen en kleurige lapjes om aaneen te naaien.
Muisstil op een bankske zit ze neer en durft niet roeren.
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Wat ramp voor haar als plotseling haar draad uit de naald
schiet! Geen enkel woord zegt ze, maar stil in haar hoekje
weent ze bitter, en laat haar droeve traantjes stroomen tot
dat Marie haar verlegenheid gewaar wordt en haar troost
met opnieuw den draad in te steken.
Blijdschap ook kon Theresia niet smaken of ze wilde dat
haar zuster er deel in had.
Eens was ze op bezoek geweest bij Tante-Nonneke, in
't klooster der Visitatie te Le Mans; daar had ze een heel
mandje vol lekkers gekregen, waar bovenop twee heerlijke
suikeren ringen te pronk lagen. « Eén van die twee is voor
Céline », besliste Theresia dadelijk bij zich zelf, en had op
voorhand al groote pret als ze dacht op haar thuiskomst met
dit fijn cadeautje voor Zus.
Maar hoe jammer! Op weg naar huis valt al haar suikergoed 't een na 't ander door de mand, en zelfs de twee
kostbare ringen zijn spoorloos verdwenen. Ach! welk een
geschrei en och! hoeveel bittere tranen volgen nu, omdat ze
nu niets van de reis zal meebrengen voor haar zuster.
Maar toen dit voorviel, was Theresia reeds van twee tot
drie jaar, en ik weet nog iets te vertellen van toen ze nauwelijks vijftien maand was.
Gij weet wel, mijne lieve kinderen, dat God tot ieder van
ons op deze wereld een engelbewaarder heeft afgevaardigd,
met last ons overal naar ziel en lichaam te bewaken.
Mevrouw Martin had zoo menigmaal haar kindje, terwijl
het van huis weg was en bij vreemde menschen vertoefde,
in de trouwe hoede van zijn engelbewaarder aanbevolen, en
de engel had voortreffelijk zijn taak volbracht; hij had op
den buiten voor haar tengere gezondheid gezorgd, nu zou
hij in 't eigen huis van haar ouders een bewijs te meer van
zijn bescherming geven.
Zekeren morgen heel vroeg was Mevrouw Martin, zooals
gewoonlijk, uitgegaan om de H. Mis bij te wonen, terwijl
Theresia nog sliep als een roosje. Toen ze na de mis thuiskwam en de kamerdeur openstiet, o verbazing ! daar lag het
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wiegje tegen den grond omgekanteld, en op een stoel naast
het groote bed zat de kleine, heel ru stig, te slapen dat het
een plezier was.
Hoe had ze zich in den val niet bezeerd? Hoe was ze zoo

Op een stoel naast het groot bed, zat
de kleine, heel rustig te slapen....

hoog op dien stoel geraakt? Een voldoenden uitleg kon men
voor die zaak niet vinden, en daarom schreef men het feit
noodzakelijk toe aan Gods bescherming door tusschenkomst
van haar H. Engel.
Nochtans, waakt er aan onze zijde een engel des lichts, dikwijls ook beloert ons een geest der duisternissen, de duivel,
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die nijdig is, omdat hij zijn plaats in den hemel verloor; de
goede gedachten ons door onzen engelbewaarder ingegeven,
tracht de duivel te verdrijven, en daarentegen slechte neigingen in ons hart aan te kweeken.
Een der eerste bekoringen die Theresia onderstond, was
een bekoring tot ijdel zelfbehagen. Ze telde toen ternauwer-

De Engel teekende op in zijn groot boek met gouden letters. (Bl. 28.)

nood drie jaar. Een bevriende familie had haar samen met
de oudere zusters uitgenoodigd om een dag bij hen op den
buiten door te brengen. De anderen stonden al klaar, toen
mama tot Marie zeide zich met Theresia bezig te houden en
haar heur beste kleedje, dat zonder mouwen, aan te doen.
« Of liever, neen, hernam ze na een stond, 't is te killig om
met bloote armen uit te gaan; trek haar maar een borstrokje
aan ».
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Theresia voelde de bekoring insluipen; ze had nu eens
bijzonder veel trek in heur beste kleedje, en ze dacht : ik
zou toch wel veel mooier zijn met mijn armkes bloot!
Maar terwijl de duivel haar die ijdele gedachte inblies,
sprak ook de goede engel tot haar hart, en 't was aan deze
laatste stem, zeker de heiligste al klonk ze zoo vleiend niet,
dat Theresia gehoor gaf. Ze liet zich aankleeden zonder een
woord tegen te spreken.
Zoo behaalde zij haar eerste zelfverloochening die de engel aanstonds opteekende in zijn groot boek met gouden
letters.

KAPITTEL V

WAARIN GEZE GD
WORDT WAA R
KLEINE THERES I A
HET MEEST
NAAR VERLANGDE .

E ZUS is wel genegen, mijn lieve
kinderen, om ons te helpen de
bekoringen te overwinnen, doch op
voorwaarde dat we tot Hem om hulp
roepen . Hij staat ons bij door zijn genade, zijn genaden bekomen we door
het gebed.
Nog een heel jong meisje was Theresia, toen ze reeds bleek een engel van
godsvrucht te zijn. 't Viel haar mama
niet moeilijk haar te bewegen om
's morgens, zoodra haar oogjes opengingen, de handjes samen te vou-

J

30

D E KI,EINE THERBSIA

wen en haar hart aan God op te dragen. Dikwijls vroeg ze
om naar de kerk te mogen gaan, en dan kon ze zóó smeekend
aandringen dat men genoodzaakt was haar verlangen in
te willigen. Nimmer wilde ze naar bed alvorens opnieuw
haar hart tot den hemelschen Vader verheven te hebben
door een gebed, dat ze van moeder geleerd had en sedertdien
nooit meer heeft vergeten.
Zekeren avond was ze, hoe dat kwam weet ik niet, in
slaap gevallen vooraleer te bidden; in 't holle van den nacht
schoot ze wakker en vroeg om aanstonds weer op te staan en
gauw dit verzuim te herstellen.
« Mama, mama, ik heb nog niet gebeden! Ik moet mijn
gebed nog doen! »
« Slaap stillekens voort, me lieveke », antwoordde moe-

der; « morgen vroeg kunt ge bidden ».
Doch morgen ! Dan moest ze 't gebed voor morgen doen,
en nu had ze dat voor vandaag niet af ! Zoolang bleef ze
aanhouden, dat moeder eindelijk toegaf ; anders had de
kleine geen oog meer kunnen sluiten.
Eiken zondag woonde zij een deel van de vespers bij, en
indien de ouders haar daarheen niet meenamen, was 't een
stil geween voor al 't overige van den dag.
Zekeren feestdag was men 's namiddags met Theresia op
een uitstapje geweest; toen ze weer thuiskwam, viel het
haar plotseling in dat men dien keer geen kerk bezocht had.
Daar begon ze luid te snikken, altijd-door maar stamelend
dat ze naar de Mis wilde gaan. Ze liep waarachtig naar de
deur, en al gutste een zware plasregen neer, zij de straat op
recht naar de kerk toe.
Vlug sprong de meid haar achterna en haalde haar weer
binnen; doch een uur lang stroomden de bittere traantjes
van de kleine, en 't was al vergeefsche moeite wat men deed
om haar te troosten.
Wilt ge weten welk hoog denkbeeld van 't gebed zij in
haar hoofdje omdroeg ? Wanneer haar ouders naar de Mis
waren gegaan en haar thuis lieten, dan was ze bang ook
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maar't minste gerucht te maken, en verging nooit van plaats
dan zachtjes op haar teenen. Ging eindelijk de huisdeur open,
dan brak opeens al haar blijdschap los; dan snelde zij naar
Céline toe en riep : « Gauw! Waar is mifn gewifd broodi 1 »
I n ha ar eenvoud noemde
ze dat hare Mis.
Eens . kwam Céline
zonder het verwachte
stukje
thuis.
Wat nu
gedaan?
Kleine
Theresia had spoedig een uitkomst
gevonden. «
Ge
hebt geen gewijd
brood? wel, maak
er dan! »

Ze liep recht naar de kerk toe. (BI. 30')

In de ooren van Céline klonk dat beslist genoeg; zij opende de kast, nam een stuk brood, las daarover op plechtigen
(I) In Frankrijk heerscht het gebruik dat de priester 's zondags, bij
den aanvang van de hoogmis, brood wijdt, dat men dan in kleine
stukjes onder de aanwezige geloovigen ronddeelt. (Nota v. d. vert.)
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toon een Ave Maria, en reikte 't aan haar zuster over Deze
vond dat het heelemaal naar gewijd brood smaakte !
Zooals de bloemen die vanzelf naar de zon toekeeren, zoo
wendde Theresia haar hart immer naar den hemel toe.
In dien tijd kende ze een gedichtje van buiten dat ze
telkens weer voor iedereen moest opzeggen, omdat ze daarin.
zooveel innig gevoel wist te steken. Och! Ge hadt haar glimlach moeten zien wanneer ze, met ten hemel geslagen oogen
en opgestoken vingertje, het laatste dezer versjes opzei :
Waar mag de goede God wel wezen,

Zeg, kindje met uw goudblond haar ?
-- Alom, in alle wereldoorden,
En in dien blauwen hemel daar

De hemel! dat was van toen reeds het huis van al haar
verlangens. Een uitgelezen genade van God had haar leerera
inzien dat alle vreugden en genoegens die wij kunnen uitdenken, in den hemel te zamen zijn, dat we daar alleen
volkomen geluk zullen smaken.
Moet het u dan verwonderen dat Theresia eens naar moeder toeliep met dezen wensch, die in 't eerst wel ijselijk
klinkt, doch, wanneer men het dieper inziet, van kinderlijke
teederheid vol is : u 01 'k Zou zoo gaarne willen, mijn arm
lief Mamaatje, dat ge dood waart. »
Op 't hooren van dien gruwzamen uitroep, stond iedereen
versteld en erg ontevreden, totdat die lieve engel, meest
van allen onthutst, met betraande oogjes dezen uitleg gaf :
« Maar 't is toch enkel om in den hemel te zijn ; ge zegt
immers altijd dat men eerst moet sterven. »

Haar hartje, zoo vol liefde voor haar ouders, wist hun
niets beters toe te wenschen dan den hemel.
Die nieuwe manier van beminnen mishaagde in 't geheel
niet aan heur vader; hij koesterde groote voorliefde voor
zijn jongste kind. Als Mevrouw Martin hem vriendelijk verweet dat hij de kleine zoo vertroetelde :
u Wat wilt ge er aan doen, sprak hij, 't is mijn koningin! »
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Dit koningschap worden de kinderen spoedig gewaar, en
't valt maar al te zeer in hun smaak; het had kleine Theresia
allicht kunnen maken tot een eigenzinnig, ja, trotsch dwingelandje ! Doch neen! Ze was te rechtschapen van hart, en
indien ze nu en dan, wat zeer zeldzaam was, aan een
grilleke toegaf en een kleine font beging, dan zocht ze niet

« Mama, vergeef me dat ik stout ben geweest. » (Bl. 34.)

allerhande verontschuldigingen uit, maar kwam aanstonds
schuld bekennen en rechtzinnig vergiffenis vragen.
Dat juist, mijn lieve kinderen, is zoo welgevallig aan God.
Bedenkt maar wat hij deed voor den rouwmoedigen moordenaar op het kruis; wat hij deed voor Petrus die hem verloochend had; wat hij bereid was te doen voor Judas zelf,
had deze slechts één enkelen stond berouw willen toongin.
Zekeren dag was Theresia bezig met lustig te schommeKleine Theresia.
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len, toen vader haar tot zich riep om een kusje van haar.
't Was haar plicht aanstonds op dien roep te vliegen,
maar de leelijke duivel der eigenliefde gaf haar voor antwoord in : Kom zelf tot hier, Papa!
Papa deed het niet en ging heen, terwijl Marie haar streng
voor oogen legde hoe leelijk zij gehandeld had. Aanstonds
zag Theresia haar fout in, liep gauw haar armkes om den
hals van vader slaan, terwijl haar leedwezen 't heele huis
met geschrei doorgalm de.
Iets dergelijks overkwam haar met haar moeder.
Zekeren morgen was de kleine te vroeg ontwaakt, in heel
slechte luim. Mevrouw Martin wilde, alvorens naar onder
te gaan, een kusje drukken op het voorhoofd van haar kind :
maar Theresia, die veinsde te slapen, stak zich dadelijk
onder de dekens weg en riep : ik wil niet dat ge mij ziet !
Dat viel mis bij mama, die gelijk had haar een fl inke
berisping te geven, en haar dan alleen liet.
Weinige oogenblikken later was het wel een ander tooneel ! De kleine was stillekes uit haar bedje opgestaan, was
gansch alleen, op haar bloote voetjes en heel vernesteld in
haar lang slaaphemdeke, den trap afgesukkeld, en stond
daar voor haar moeder met de waterlanders op de wangen
en de armkes uitgestrekt :
« Mama, vergeef me dat ik stout ben geweest; nu zal ik
zoo braaf zijn als een engel. »
En mama, van haar rechtzinnig leedwezen overtuigd,
nam haar kindje op den schoot en streelde met teere moederhand haar traantjes weg.
Een andermaal nog had Theresia, heelemail onvrijwillig,
een grooten lap uit het behangpapier gescheurd. Daar verschoot ze geweldig van, want ze wist hoe Mijnheer Martin
op orde en zindelijkheid gesteld was.
Gelukkig was hij toen juist de stad in.
Ieder ander kind zou blij zijn geweest dat men 't niet gezien had, en zou wellicht, indien er later spraak van kwam,
gebaard hebben er niets van te weten. Doch Theresia, met
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haar oprecht en steeds nederig gemoed, dacht er heel anders
over. Ternauwernood was heur vader terug, of ze fluisterde
zacht tot Marie, die zooals trouwens iedereen het
ongeluk reeds vergeten was :
« Vertel gauw aan Papa dat ik 't papier gescheurd heb. »
En als een booswicht die zijn vonnis wacht, bleef ze rechtstaan vóór haar vader.
Wat kon Mijnheer Martin bij zoo een ootmoedige bekentenis anders doen dan gaarne en gauw vergeven

KAPITTEL VI

HOE DE ZUSJES
CELINE EN THERE5I A
«

ZICH OEFENDEN» EN

WAT VROUW BATTOI R
DEED.

W

E ET ge, lieve kinderen, wat

« oefeningetjes » zijn ?
Neen? Zeker niet? Nu,
dan zijt ge zoover als vrouw Battoir
die er ook niets van snapte. Doch
alvorens u verder van dat simpel
vrouwtje te vertellen, moet ik iets
verhalen van Céline en Theresia, die
twee lieve zusjes die elkander zoo
goed begrepen.
Vroeger heb ik reeds gezegd dat
Céline drie jaar en eenige maanden
ouder was dan Theresia; doch daar
de kleinste bijzonder vlug van geest
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was, werden zij, trots hun verschillenden leeftijd, zeer spoe(lig onafscheidbare boezemvriendjes.
De voedstervrouw had hun twee kippen ten geschenke
gegeven, die eensgezind hun graantjes en wormpjes oppikten: 't een was voor Céline, 't ander voor Thcresia.
Tberesia had spoedig bemerkt hoe die twee diertjes altijd
zusterlijk nevenseen voorthuppelden, een op zekeren keer
dat ze haar zuster dicht met haar armen omsloten hield,
flapte zij eruit : « we zijn lijk onze twee witte hennetjes;
we kunnen van elkander niet weg! )
Zóó was 't inderdaad! Mevrouw Martin verzekert zelf dat
men nergens twee kinderen kan aantreffen die elkander zoo
innig liefhebben.
Die twee meisjes hielden ernstige geestelijke gesprekken
ondereen, waarin Theresia zich altijd veruit de knapste
toonde. Zoo kwam Céline, toen zes jaar en half, eens heel
gewichtig met deze moeilijkheid voor den dag :
« Hoe is 't mogelijk dat God in zoo een kleine hostie
kan? )) Theresia, dat kleutertje van drie jaar, riep daarop:
« Dat

is!

'is in

't

geheel niet toonder, oermits Hii almachtig

»

« 'Vat is dat, almachtig? ) vroeg die eenvoudige Céline
alweer.
« Dat is dat Hi] al doet teat Hii wil! )
De moeder en de oudere zusters stonden verbluft voor die
verklaringen van Theresia, in haar eigen klein hoofdje gevonden; geen van allen immers kon zich herinneren haar
die waarheid ooit te hebben voorgehouden.
Naast het tuinpad, overdekt met dat fijn granietzand,
dat in de zon kan schitteren en glinsteren als stof van diamanten. daar zaten op zekeren dag de lieve zusjes weer te
zarnen, zijde aan zijde, en schenen iets zeer druk en levendig
aan 't bepraten; er was gedurig kwestie onder hen van
« zich oefenen » en van « oefeningen ».
Die woorden prikkelden de nieuwsgierigheid van hun
goede buurvrouw, die voor haar open venster dat op den hof
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der Martin's uitzag, juist aan een kou s zat te breien. Vrouw
Battoir, want zij zelve was 't, lei haar breinaalden in haren
schoot , joeg de grijze kat weg die op haar linker schouder
zat te spinnen, en ging door 't venster liggen. Ze stak haar
snuffelneusje langs den kant uit waar de meisjes zaten en:

Ze schenen iets zeer druk aan
't bepraten. (BI. 37.)

« oefeningen!

zich oefenen I wat beteekent dat nu weer? IJ
zoo prntte1de zij bij zich zelve. Ze wilde er meer van te weten
komen, bond de linten van haar muts los die haar ooren bedekten, en nu geluisterd! Nog verder leunde ze door 't venster naar buiten, toen onverwachts haar man binnentrad.
Was me dat verschieten dat hij deed toen hij de losse muts
van zijn vrouw zag en deze op het punt meende uit het raam
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te springen. «( Zijt ge zot, vrouw! » riep hij uit en snelde toe
om haar te weerhouden.
([ Sst! sst! Mathurijn », siste de vrouw, verschrikt voor
al 't rumoer dat haar man maakte; « luister liever eens wat
die daar vertellen; gij hoort scherper dan ik »,
De man kwam tot bij 't raam, doch zoo dikbuikig was hij
dat hij niet naar buiten kon bukken, en om niet te bespottelijk voor te komen, deed hij alsof hij niet luisteren wilde.
Met zijn dik buikske en zijn scherpe ooren ging hij tegen
een kamerwand aanleunen, en bromde misnoegd :
« Oefeningen! Dat klein prutsgoed komt weer met iets
van zijn godsdienst voor den dag! Zeker om mij de les te
spellen! De oefeningen van den godsdienst, al jarenlang
heb ik die niet meer bijgewoond! »
« Wilt ge zwijgen? » gebood zijn vrouw bijna woedend;
« met uw stom gemompel kan ik niets verstaan »,
Eindelijk werd ze 't moe te luisteren zonder iets te snappen; ze liet zich door den duivel der nieuwsgierigheid verstrikken, vergat al met eens {( de oefening » der versterving
en liep haastig den trap af om aan de meid van haar geburen
te vragen wat de kinderen eigenlijk met hun « oefeningen »
bedoelden.
Wat Louise haar antwoordde weet ik niet, noch ook of zij
er veel meer van wist dan vrouw Battoir. Doch gij, mijn
lieve vriendjes, hebt het geluk den zin van die woorden nu
van mij te vernemen.
Om heilig te worden is 't niet voldoende de bekoringen af
te weren; men moet nog zijn begane fouten uitwisschen
door boetedoening; men moet zijn wil gewoon maken altijd
het goed te doen en het kwaad te vermij den. Daarom is het
nuttig soms opoffering te doen van kleine dingen die niet
verboden zijn. Dat sterkt den wil om wèl verboden dingen
op tijd en stond te kunnen laten. Dát nu heet men « oefeningen » van deugd.
Eenige voorbeelden : een kind spreekt niet tegen als zijn
ouders het berispen; het gehoorzaamt op staanden voet en
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stelt niet uit tot later om het verlangen zijner oversten te
volbrengen; als 't wat lekkers krijgt, deelt het gaarne mee
met vrienden of arme kinderen; 't weet een goed woord toe
te spreken tot den makker die verdriet heeft; het doet zich
geweld aan om niet om te kijken in de kerk; 't geeft gaarne
toe aan zijn broers en zusters, en wil
niet in alles zijn zin hebben en altijd de
baas zijn : dat alles zijn « oefeningen »
van deugd van wege het kind.
En 't was tot zulke oefeningen dat
Cêline en Theresia elkander aanspoorden; elk van haar wilde er de meeste
aan den lieven Jezus kunnen aanbieden.
Om hen daarin aan te moedigen, en
om 't getal van hun oefeningen te kunnen
vaststellen, had men hun een eigenaardig rozenkransje gegeven, waarvan de
bolletjes konden verschoven en van
elkander gescheiden worden; elk verschoven kraaltje beduidde een oefening
te meer, en zoo zag men kleine Theresia
onophoudelijk de hand aan haar rozenkransje slaan en oefeningetjes tellen den
geheelen dag door.
Rozenkransje om
oefeningen te tellen.

KAPITTEL VI I

WAARIN GETOOND
WORDT DAT WIE
ZAAIT OOK MAAIT.

loon van haar menigvuldige opofferingen verlee nde
. God aan zijn bemind dochtertje een volkomen meesterscha p
over baar zelve.
Zekeren zondag was ze weer mee
gaan wandelen langs de zomervelden, en had een heelen bussel madeliefjes, klaprozen, korenbloemen en
goudgele aren bijeenverzameld ; ze
bloosde van genot; nauwelijks th uis,
viel ze dadelijk aan 't werk om al
haar . bloemen tot een beerlijken
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ruiker op te binden, toen opeens grootmoeder alles voor
heur meialtaar opeischte.
Toen zag men Theresia die één voor één, tot de laatste toe.
overreiken. Dat viel haar hard, zeer hard, doch niemand,
buiten Céline die haar door-en-door kende, kon er iets van
merken; zoo goed wist Theresia haar leed te verkroppen.
Op een latere vraag van Céline heeft ze bekend welke almachtigzware « oefening » ze daar had moeten ver richten om
goedsmoeds gansch haar bloemenrijkdom te laten plunderen.
Die gewoonte in alles toe te geven zonder klacht, zonder
tegenspraak, had ze aangeleerd van zoohaast haar verstand
ging ontluiken. Had ze haar inborst niet bedwongen, ze
zou, dat staat vast, tot een zeer lastig en kregelig meisje zijn
opgewassen.
Al de krachtdadigheid van haar moeder was niet te veel om
haar er toe te brengen haar letters te Zeeren; ze was als van
kwik en kon slechts met de grootste moeite haar aandacht
vestigen en twee minuutjes op haar plaats blijven stilzitten.
Zag ze 't uur voor de les gekomen, dan liep ze eerst zich heimelijk ergens verbergen, maar kreeg ten slotte weer berouw,
liet zich vastplakken op den schoot van mama, en deed haar
uiterste best om goed te begrijpen en om de letters, door
moeders vinger in 't groot boek aangeduid, juist na te spellen.
't Was een genot voor haar zusters haar a f te luisteren ;
papa, in zijn hoekje, las zijn dagblad, doch de glimlach
om zijn lippen verried duidelijk dat hij belang stelde in de
snedige gezegden van zijn koningin, en zich in haar snelle
vorderingen verheugde.
Zeer onstuimig van aard was Theresia, en aldus had ze
gemakkelijk, zooals zij zelf bekent, « haar eeuwig ongeluk
kunnen inloopen ». Om u een gedacht te vormen van haar
wilskracht en haar aangeboren fierheid, moet ge slechts het
volgend feitje overwegen.
« Treesj e, indien gij den vloer wilt kussen, zoo stelde mama
haar zekeren dag voor, dan krijgt ge een dubbeltje van me ! »a
Een dubbeltje ! Een heele schat voor zoo een kind!
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« Wel neen, mama! antwoordde zij; veel liever geen dubbeltje dan z6.5! » Ten prijze van een zoo lichte vernedering,
wilde ze dat machtig fortuin niet opstrijken!
Dusdanig aangelegd, had Theresia allicht tot een hoog-

Ze liet zich vastplakken op den schoot van mama. (Bl. 42.)

moedig, ikzuchtig schepsel kunnen opgroeien, indien ze haar
karakter niet bedwongen had. Doch, ik herhaal, zoo rechtschapen van geest was ze dat het volstond eenmaal te zeggen : cc dit is niet wel a, of « dát bedroeft 0. L. Heer! » om
haar allen lust tot herbeginnen te doen vergaan.
Is het dan wonder dat de duivelen, heel beschaamd door
zoo een zwak wezentje overwonnen te worden, haar vreesden
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en haar vluchtten? Dit feit bleek haar duidelijk uit een
droom dien ze omstreeks dien tijd droomde.
Het docht haar dat ze alleen rondliep in den hof, toen ze
plots bij 't zomerhuisje, twee afzichtelijke duivels in 't oog
kreeg. Al zaten hun voeten in zware ijzeren ringen vastgeschroefd, toch dansten ze met onbeschrijfelijke snelheid rond
een kuip vol kalk. Eerst keken ze haar aan met gloeiende
oogen; dan, als met schrik en angst geslagen, verdwenen zij

De duivelen heel beschaamd vreesden haar en vluchtten... (Bl. 43.)

rap als de bliksem in de kuip; hoe ze daaruit geraakten wist
ze niet, maar ze zag hen weer loopen èn loopen, en zich eindelijk verschuilen in de linnenkamer die gelijkvloers met
den hof lag.
Daar zij hun laffe benauwdheid zag, wilde ze wel eens
weten wat ze daar te verrichten hadden, en ging even kijken
door het venster. De arme drommels sprongen en liepen over
banken en tafels weg, niet wetend hoe aan den straal van
haar oogen te ontkomen. Bijwijlen loerden ze met schuwe
blikken naar 't venster om; daar ze haar gezicht nog altijd
daarvóór ontwaarden, begonnen ze weerom te loopen en te
vluchten als razend.
Die droom, mijn lieve kinderen, is het trouwe beeld van de
werkelijkheid. De duivels zijn lafaards die zelfs den blik
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van een vierjarig meisje niet durven trotsen; niets vermogen
ze tegen een ziel in staat van heiligmakende gratie. Doch,
om zoo hen onschadelijk te maken, moet ge uw zieltje leer
zuiver houden, zooals kleine Theresia deed.
Wellicht meent ge dat haar godsvrucht Theresia verhinderde vroolijk te wezen? "Vel zeker niet! Haar ziel was één
zang, was één zonnelicht, was één bloemenland ! De hooge
hoornen, de wijde velden, de vogelen en hun nestjes waren
haar lief. Wat ze vooral gaarne deed was loopen en draven,
en bovenal zich heel hoog laten slingeren bij 't schommelspel. Haar moeder stond erbij te beven, terwijl de kleine
gilde van de pret.
Wanneer papa thuiskwam, dan vloog ze hem te gemoet,
en wip! zijlings te paard op een van zijn voeten. Zoo reed
hij met haar tot in den hof, om 't plezier van zijn ruitertje
zoo lang mogelijk te rekken. Dan pakte hij haar op, zette
haar te zadel op zijn schouder, hief haar in de hoogte, zoo
hoog als zijn armen reiken wilden, en eindigde met haar
tegen zijn hart te drukken en heel teederlijk te zoenen.

KAPITTEL VI II

HOE THERESIA 'S
MOEDER ZALI G IN
DEN HEER ONTSLI EP ,
EN VAN DE TOEWIJDING VAN
MIJNHEER MARTIN .

vier jaar ha d Theresia op onze aarde vertoefd,
en reeds begreep ze dat we
hier in ballingschap leven, verre va n
ons vaderland, den hemel; in ballingschap, dat is, in een land waar
veel geleden wordt, waar vele verlangens nooit worden bevredigd, waar
men somtijds verre van geliefde wezens moet gescheiden leven.
Wat al leed in het woord scheiding
besloten ligt, wist ze reeds bij onder-
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vinding; smartelijk had ze getreurd om de afwezigheid van
haar zuster Pauline toen deze in 't pensionaat der Visitatie
te Le Mans was. Somwijlen betrapte men de kleine op het
balkon voor haar kamer, terwijl ze in de richting van de
statie uitkeek.
« Wat doet ge daar, Theresia? » vroeg Marie haar eens;
en 't kind, met droeve mijmeroogen, antwoordde :
« Ik kijk of Paulientje soms niet aankomt! »
Arm kind! een veel pijnlijker scheiding stond haar te
wachten; weinige maanden later zou de Heer tot zich roepen
haar heilige, diepvereerde moeder, die aan haar geheele
familie zulke overheerlijke voorbeelden van deugd en toewijding had gegeven.
Tijdens de ziekte van Mevrouw Martin werden Céline en
Theresia dikwijls bij een bevriende familie thuis gebracht.
Die afwisseling, verre van de kinderen genoegen te doen,
stemde hen veeleer tot droefgeestigheid. Zooals duifjes doen
wanneer storm op handen is, hielden zij zich innig-dicht
bij elkander aangesloten, in 't angstig voorgevoel dat ginds
bij hen thuis, zeer erge dingen aan 't gebeuren waren.
Zekeren dag waren ze reeds op weg naar die familie, toen
Céline er plotseling aan dacht, dat ze dien morgen, vóór hun
vertrek niet gebeden handen. « Moet ik zeggen », fluisterde
zij haar zusje in 't oor, cc dat we ons morgengebed nog niet
gedaan hebben? »
« 0 zeker f » antwoordde deze beslist.
Céline biechtte dan haar geheim aan de vreemde dame,
die, zoodra ze thuis kwam, de kinderen naar een groote
koude kamer leidde en zwijgend heenging. Toen voor het
eerst begon kleine Theresia in te zien, wat het is zijn moeder
te verliezen, en gansch teleurgesteld sprak ze tot haar

zuster:
« Ach t hoe heel anders dan met mamal Die bad altijd met
ons meel»
't Was op 28 Augustus 1877 dat Mevrouw Martin deze

aarde verliet.
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Theresia was bij de plechtigheden der Bediening aanwezig; zij heeft het luide gesnik van vader gehoord, — heeft
een laatsten kus op het ijskoude voorhoofd van haar moedertje gegeven, — heeft de leege doodkist rechtop tegen den
wand in den huisgang zien staan; al bijzonderheden, die ze
nooit meer zou vergeten.

Theresia was bij de plechtigheden der Bediening aanwezig.

Na den plechtigen lijkdienst en de begrafenis keerden de
vijf arme weezen in het sterfhuis terug, en zagen elkander
zeer droevig aan zonder een woord te kunnen uitbrengen,
toen de meid, in een opwelling van medelijden, begon te
jammeren : « Arme kinderen! Gij hebt geen moeder meer! »
Dan vloog Wine opeens haar oudste zuster, Marie, in de
armen en riep uit : « Wel! Gij zult nu mama zijn! »
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Had Theresia dat voorbeeld van haar zuster nagevolgd,
zooals ze gewoonlijk in alles deed, 't zou zeer natuurlijk
geweest zijn, te meer daar Maria haar meter was. Doch haar
goed hart gaf haar de vreeze in dat het Pauline zeer zou
bedroeven geen dochtertje te hebben, en daarom vleide ze
deze zeer teederlijk : « En Pauline is mijn mama! »
Mijnheer Martin was bewonderenswaardig van gelatenheid
in die zware beproeving; zijn eigen smart verkropte hij om
uitsluitend zijn vaderplicht indachtig te wezen. Doch,
wat vergde die plicht van hem ?
Hij vroeg raad; raadgevingen ontving hij allerhande.
Dezen drukten hem op 't hart dat hij Alencon en de grafsteden zijner dierbaren aldaar, vooral niet verlaten zou;
genen spoorden hem aan, al zijn dochters in een kosthuis te
plaatsen; anderen vonden 't best dat hij de kinderen nauwer
zou zoeken aan te sluiten bij hun familie langs moeders kant.
Zijn stad en zijn streek, zoo rijk aan allerlei herinneringen,
te verlaten, ja, dat viel hem zwaar. Vond hij daar immers
niet zijn bezigheden, en zijn trouwe vrienden, en vlak tegen
de stad zijn lief buitentje « Het Paviljoen », waar hij sedert
jaren zoo graag naartoe trok tot lust en vermaak van zijn
kinderen ? Dit alles moest hij dus den rug toekeeren en een
donkere toekomst te gemoet gaan?
Doch aarzelen deed hij niet lang; tot zijn nieuwe verblijfplaats koos hij de stad Lisieux, waar zijn schoonbroeder,
Mijnheer Guérin, toentertijde woonde.

Kleine Theresia.

4

KAPITTEL IX
HOE
" DE FAMILIE
MARTIN TE LISIEUX
AANKWAM EN
HOE ZE DAAR
VERWELKOMD WERD.

p een avond in het najaar van
1877 stoomde de trein die
van Alençon kwam de s1 at ie
van Lisieux binnen.
Weldra rammelde een huurrijtuig
door de stad, hotsebotsend over de
oneffen straatsteenen, tusschen t wee
rijen oude normandische hu izen
door, wier typische middeleeuwsehe
gevels droomerig en dichterlijk afsteken tegen de triestige fabriek schoorsteenen waar vuile rook uit
omhoogslaat,
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Op de Sint-Pietersplaats, juist voor de aloude Sint-Pieterskathedraal, hield het rijtuig stil. Aan de deuren der
huizen rondom de markt staken hier en daar nieuwsgierigen
hun hoofd eens buiten, en de voorbijgangers ook keken
even naar de aankomenden om.
Een man van omstreeks vijftig jaar, hoog en recht van

De trein die van Alencon kwam stoomde... (Bi. 5o.)

gestalte, stapte eerst uit; dan een klein vlug meisje dat naar

hem toeliep en teederlijk werd bij de hand genomen. Een
juffrouw, een slanke brunette, volgde; dan nog een andere
wat kleiner en tengerder, en samen hielpen die beiden twee
jongere meisjes op hun beurt uit de koets.
Meer nieuwsgierigen keken aan de huisdeuren de vreemdelingen aan; voorbijgangers stonden een oogenblik stil en
dachten bewonderend : wat schoone familiegroep!
Daarin hadden ze gelijk; wèl was 't een mooie groep al die
frissche gezichtjes waarboven het statig gelaat van vader
beschermend uitzag. Maar, kijkt er niet droefheid uit al die
oogen? En waarom dat rouwfloers en die zwarte kleederen?
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Arme kinderen ! zeker hebben ze juist hun moeder verloren!
Maar, daar wordt de deur van 't huis waarv66r de familie
is uitgestapt, opengetrokken, en twee jonge meisjes huppelen, v66r hun ouders uit, naar buiten. En nu is 't een
omhelzen dat men de kusjes hoort klappen ! En de kinderen
der beide families roepen het uit van blijdschap om hun
wederzien, terwijl de groote menschen, die voor den eersten
keer na zeer bitteren rouw elkaar ontmoeten, geweld moeten
doen om niet in luid snikken los te barsten.
Ge kunt wel raden, lieve kinderen, wie die reizigers zijn.
De heer met zijn vroeg-vergrijsde haren is mijnheer Martin,
de papa van de kleine Theresia; over de zusters van 't heilig kind wil ik nu wat nadere bijzonderheden vermelden.
Marie, de oudste, is groot geworden; ze is reeds haar
achttiende jaar ingetreden; gouden hart en lustig karakter;
vol teedere bezorgdheid voor haar zusters die ze weet op te
vroolijken door heur aardige invallen en geestige zetten.
Haar zusters zijn allen ten zeerste met haar ingenomen, en
Mijnheer Martin noemt haar zijn diamant.
Pauline, 16 jaar, bleef juist van 't pensionaat thuis; heel
zacht en schuchter; doch onder die schuchterheid en zachte
goedheid ligt een schat van zeldzame wilskracht en van
vroegtijdige geestesrijpheid verborgen. Haar vader prijst
haar als « zijn pegeltje », en Marie, al is zij de oudste, al staat
zij sedert moeders dood voor de heele huishouding in, al
werd zij zelve door God met de rijkste gaven naar geest
en naar hart toebedeeld, Marie gaat dikwijls bij Pauline
voor alle huiselijke aangelegenheden te rade.
Dan volgt Leonie, nu dertien jaar oud; zij ook zeer stil
en bescheiden; aanhankelijk van karakter, bewijst gaarne
dienst, blijft liefst onopgemerkt.
Céline is de acht al voorbij ; nog een bedeesd en verlegen
meisje, al blinken haar oogskens van guitigheid, al steekt er
iets van haantje-vooruit in haar karakter.
Wat Theresia, ons blondgelokte koninginnetje betreft, ze
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nadert snel haar vijfde jaar. Haar levendige, heldere oogen
dragen de grijsblauwe tint van de lucht harer geboortestreek; zij is uiterst bevallig van manieren, en haar blijvende
glimlach, dat is iets hemelsch !

Een man hoog en recht van gestalte stapte eerst uit... (BI. 5i.)

De tweede familie, die waarbij Mijnheer Martin en zijn
vijf dochters nu hun intrek nemen, bestaat uit mijnheer
Guérin, broeder van Mevrouw Martin zaliger, met zijn
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vrouw en zijn twee dochters. Jeanne, de oudste, is ietwat
ouder dan Céline, en de tweede, Marie, twee jaar ouder dan
Theresia. Deze laatste, een bruinharig meisje met gitzwarte
oogen, zit vol snakerijen, om maar niet te gewagen van
woelige uitgelatenheid. Haar zuster Jeanne daarentegen is
verstandig en wijs boven haar jaren.
Ook deze familie staat zeer in gunst bij Onzen Lieven
Heer, want God wordt er trouw bemind en gediend, zooals
verder duidelijk blijken zal.

KAPITTEL X

VAN THERESIA'S
NIEUWEN THUIS
TE LISIE UX.

onze reizigers te Lisieux
aankwamen, was het tijd van
avondmalen. De kinderen
waren zoo moe dat ze over hun schotel in slaap vielen. Aanstonds na t afel
moesten ze naar boven ; Marie en
Pauline brachten de kleintjes te bed
en gingen dan zelf hun rust nemen.
Beneden bleef Mijnheer Martin
alleen in gesprek met zijn schoonbroeder en schoonzuster ; hij legde
hun zijn zaken en zijn plannen bloot.
Zijn fortuin, te Alençon met
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naarstig en eerlijk werk gewonnen, liet hem toe voortaan
van zijn goed te leven en zich uitsluitelijk aan de opvoeding
zijner kinderen te wijden. Hij was zeker te mogen rekenen
op de goedheid en offervaardigheid van Mevrouw Guérin
om zijn oudste dochters in hun rol van huismoedertjes bij
te staan met raad en daad.
Samen ook weenden ze nog over Mevrouw Martin; zij
roemden haar als een weergalooze echtgenoote en moeder,
als een heilige door den Heer tot zich geroepen omdat haar
gloriekroon voltooid was.
's Anderendaags laat op den morgen, trok het heele
groepje door het stadspark om zijn nieuwen thuis te gaan
bezichtigen.
Weldra kwamen ze aan de nauwe straat die naar 't eenvoudig net huis kronkelt waar voortaan al die duifjes zullen
nestelen. Daar zal Theresia haar aangename kinderjaren
doorbrengen, door de liefde van vader en zusters gans eh
overstraald.
De oudsten laten een weemoedigen blik over hun nieuw
verblijf gaan. Wat schijnt die woning hun ledig toe, helaas!
vermits zij daar nooit of nimmer hun geliefde moeder zullen
ontmoeten. Doch uit den henlel blijft deze daar over hen
waken, zooals de toekomst ons weldra zal bewijzen.
Aan Theresia beviel de nieuwe thuis als een paradijs in
't klein.
Boven den vriendelijk-uitzienden gevel staat een koepeltje opgetrokken, met fijn-uitgesneden houtwerk versierd.
Hoe mooi komt het haar voor met zijn veelkleurige ruiten,
waardóór het licht aan alle kanten overvloedig binnenstroomt; van däár uit draagt het gezicht tot ginder ver, over
heuvelen en weilanden heen.
Een engelsche hof vol hoornen, aan den voorkant van het
huis; op den achterkant nog een groote tuin daarbij; wat
een tooverwereldje voor de verbeelding van een vijfjarig
meisje!
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Zeer spoedig ging het leven zijn gewonen gang in dit
bekoorlijk rustoord.
Marie stelde alles in 't werk wat zij kon uitdenken om
vader gelukkig te maken, terwijl Pauline de keuze van Theresia bekrachtigde en voor de zielen der kleinen zorgde. Was
het haar stervende moeder niet die, als in profetische aandrift, haar tot geestelijke moeder van haar zusters had aan

Huis door Mijnheer Martin te Lisieux betrokken. (BI. 56.)
Naar een natuurschildering uit den jaxe 1885.

gesteld ? Op haar sterfbed immers had zij Pauline's hand
gegrepen en daar met heiligen eerbied de lippen op gedrukt.
Pauline dan was 't « moedertje » van haar zusters geworden. Gansch bijzondere aandacht wijdde ze aan de opvoeding
van Theresia, die heelemaal onder haar leiding stond daar ze
nog te jong was om op pensionaat t e gaan. Bij Pauline leerde
ze spoedig lezen en schrijven; 't eerste woord dat ze gansch
alleen lezen kon was het fransche woord cieux = hemelen.
Na haar dagelijksche lessen klom het « koninginnetje »
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regelmatig naar den koepel boven, waar haar vader, o haar
koning », zooals ze zei, gewoonlijk verbleef. Dan klauterde
zij vroolijk op zijn knieën, vleide en streelde hem, en kwam
met haar o goede puntjes » voor den dag; keer voor keer
was de noot uitmuntend.
Soms ook trof zij hem aan in den hof; dan bleef ze rond
hem fladderen en geraakte niet meer van hem weg. Haar

Achtergevel van het huis van uit den grooten hof gezien. (Bi. 56.)
Naar een photographie uit 1913.

groot vermaak was boo mschors te laten trekken en zoo
drankjes te bereiden. Als het aftreksel een fatsoenlijke tint
aannam, kwam zij er mee naar vader geloopen en bood het
aan in een klein lief kopje waaruit men waarlijk met smaak
zou gedronken hebben. Die lieve papa deed dan met zijn
lippen alsof hij er aan slurpte, en prees haar goedje voor iets
lekkers of heerlijks.
Een andere bezigheid van haar was, in een vensternis die
in den hofmuur was aangebracht, altaartjes in mos op te
richten; was ze met het werk klaar, dan moest papa komen
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kijken, -- en papa stond natuurlijk in verrukking voor haar
gewaand meesterstuk.
Om haar tot vlijt aan te sporen had ieder jaar in haren
thuis de plechtige prijsuitdeeling plaats. Theresia was wel

Vader reikte haar prijzen en kronen uit... (Bl. 6o.)

de eenige om naar den prijs te dingen, doch men hield de
strenge wet der rechtvaardigheid in acht; haar werd niets
toegekend dan wat ze naar recht verdiend had.
Enkele vrienden werden op die gelegenheid uitgenodigd,
het afdak waaronder de vergadering plaats vond, hing met
draperieën bespannen; iedereen nam plaats als voor een
theatervertooning; de plechtigheid moest werkelijk met een
tooneelstukj e, door de dochters opgevoerd, eindigen.
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Doch alvorens het spel een aanvang nam, verscheen het
« koninginnetje » op het tooneel, en zeer plechtig reikte
vader, op de eereplaats gezeten, haar de prijzen en kronen
uit.
Dit was voor haar als 't afbeeldsel van 't laatste oordeel
dat zoo vreeselijk is voor de boozen, maar zoo troostrijk
voor hen die hun gansche leven gearbeid hebben voor God!

KAPITTEL XI
HOE HET
WEETGIERI G
KONINGINNETJE ME T
VADER WANDELEN GI N G
EN HOE ZE DOOR H EM
ONDERRICHT WERD.

elken
namiddag ging
Theresia met haar vader op
wandel. Kunt ge wel een
roerender tafereeltje uitdenken dan dat
van dien eerbiedwaardigen man met
zijn blondlokkig dochtertje aan de
hand?
Eens stapten hen vreemde gaste n
voorbij die Theresia strak bekeken en
luidop bewonderden; doch met een
gebaar legde Mijnheer Martin hun het
stilzwijgen op. Het stond hem
niet aan dat zijn dochter zich op
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die wijze hoorde beboffen, en hij wenschte haar met haar
eigen bekoorlijkheid onbekend te laten.
Op die uitstapjes liet men nooit na een bezoek te brengen
aan 't Heilig Sacrament, nu in deze kerk, dan in gene . De

Geduldig bleef

inwoners van Lisieux konder gemakkelijk weten welke kerk
ze iederen dag gekozen hadden.
Niet lachen, kinderen! Ik zal u zeggen hoe ze dit wisten ,
en ge zult zien, 't was zeer eenvoudig.
Die wandeltochtjes immers ondernamen ze niet enkel met
hun tweeën, maar wel met hun drieën.
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En de derde was? ..
... Was een prachtige patrijshond met witten pels, die dol
van blijdschap, rond vader en dochter allerlei zotte sprongen
maakte. Hij heette Tom, was zijn meesters zeer 'verkleefd,
dapper als een leeuwen gedrild als een tafelknecht.
Traden nu onze wandelaars de kerk binnen, ge moet niet
denken dat Tom mee inliep; al stond ook 't portaal wagewijd
open. Hij wist wel dat de kerk niet voor henden gemaakt is,
en heel geduldig bleef hij
vóór de deur op schildwacht staan. Duurde het
gebed wat al te lang, dan
liep hij in de gauwte links
en rechts eens snuffelen,
maar keerde aanstonds op
zijn post terug. En als
zijn meesters eindelijk
buiten kwamen, hop! hoe
danste hij dan van pleizer
rond hen orn '
Zoo ziet ge wel dat de
menschen altijd met zekerheid konden zeggen in
welke kerk Mijnheer Martin en zijn koningin aan
't bidden waren, in SintJaaks, of in Sint-Pieter's, Kapel der Carmelietessen te Lisieux,
of in 't kloosterkerksken der Carmelietessen, of elders nog.
En wat onze kleine Heilige op die bezoeken aan O. L.
Heer al vertelde?
Alles, zooals 't van zelf opwelde uit haar hart.
<4 Mijn God, ik heb U lief; ik bemin U voor dezen mee die
U niet beminnen; ik wil U trouw zijn, ik wil U troosten.
over de vergetelheid waarin zoovele kinderen U laten... ))
En waar Theresia dit alles geleerd had?
Bij vader! met vader te zien doen, met vader te hocren
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spreken. Want zoolang de wandeling duurde, hield ze nooit
op met vragen waarom dit en waarom dat.
«Papa, wat zegt ge tot 0. L. Heer als gij Hem bezoekt ?...
Papa, wien hebt ge daar even gegroet? Ik zag niemand... »
En vader deelde haar mee wat hij tot Jezus in zijn tabernakel wist te zeggen; hij legde uit waarom hij, als hij een
kerk voorbijging, altijd het hoofd ontblootte, uit eerbied
voor 't Heilig Sacrament; ook voor een
kruisbeeld,
uit dank,
• °
baarheicl voor jezus'

bitter Lijden ; ook voor
eea priester, orn wille
van 't heilig karakter
waarrnee deze bestempeld is.

En telkens kon de
vrome Thercsia niets
dan vader in stilte
1- ewonderen, to tdat ze,
een stap verder, met
andere waarom's voor
den dag kwam :
11`i 04,' 1 4' .1
„t;
FAA
t
« Waarom, Papa,
hebt ge Marie gezegd
dat ze dadelijk moet
betalen wat ze bestelt
Binnenste der Kapel van de Cannelietessen of ergens laat halen? »
Reehtb, het traliewerk Taw 't koor d er Zusters.)
«Ah! dat, mijn ko(B1. 63.)
ningin, 't is omdat we
niet op de beurs van onzen naaste mogen leven. Andere
menschen voor zich laten werken en hun werk niet betalen,
dat heet onrechtvaardigheid. Luister wat eens gebeurd is.
« Feen arme weduwe had vier kleine kinderen, waarvan
't jongste nauwelijks twee jaai oud; de moeder wa3 modiste,
en werkte dag en nacht om brood voor haar gezin.
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» Maar de groote damen uit de stad betaalden slecht, en
sommige betaalden heelemaal niet. Ze moest tot twee-,
driemaal aan dezelfde deur gaan aanbellen voor haar geld,
en kwam dan nog met leege handen terug.
» Zij zelf was een gewetensvolle vrouw, en ze maakte dus
altijd bij haar leveranciers haar eigen rekeningen effen; zoo
kwam het dat zij op zekeren dag niets meer in huis had, en
de kleintjes moesten zonder eten naar bed. Lange maanden
vocht ze tegen nood en ellende; toen bezweek die arme moeder, en haar vier schaapjes van kinderen stonden alleen op
de wereld ».
Bij dit verhaal boog de kleine Theresia het hoofd, en haar
traantjes liepen.
• Papa, vroeg ze met beklemde stem, wat moet gedaan
worden om zulke droeve dingen te voorkomen? »
« Kindlief, men moest de woorden van Tobias tot zijn
zoon voor oogen houden : « wees indachtig, dat de arbeider
zijn loon verdient, en begeef u nimmer te rusten alvorens
gij 't hem hebt uitbetaald ».
Toen zag dit bevallig meisje bewonderend tot haar vader
op : « O papa, indien de hooge mannen van 't land u kenden, ze maakten u zeker koning! Dan eerst zou Frankrijk
gelukkig zijn!... Hei! 't is maar goed dat ze u niet kennen,
want gij zelf zoudt ongelukkig zijn; met alle koningen gaat
dat z66 ».
Na die ontboezeming wandelde Theresia een tijd lang in
diep stilzwijgen voort; dan opeens :
« Zeg eens, Papa, nu denk ik er aan, waarom gaat ge
's winters altijd zoo vroeg naar de mis? Om zes uur! Ge
kondt toch wel gemakkelijk later gaan? »
« Zeker, Treesje, dat kon ik! Maar om zes uur vind ik een
bijzonder groot genoegen : dan zit ik in de kerk naast arme
menschen. »
« Ja, de mis der armen, zoo noemt ge die. »
« juist! Dienstboden en werklieden kunnen immers alleen
die mis bij wonen ; later op den dag zijn ze niet meer vrij.
Kleine Theresia.
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» En dan, hoor eens, kind ! ik ga nu wat zeggen als aan
een groot meisje ! 'k heb nog een andere reden om zoo vroeg.
ter kerke te gaan, en dat is : om boetvaardigheid te doen.
De boetvaardigheid wischt niet enkel onze eigen fouten uit,
maar ook die der booze menschen heel zwart van zonden;
door offertjes te brengen zal men die zielen wit wasschen
Dat was weer nieuws voor Theresia, daarop moest ze
nadenken! Ze wist reeds dat « oefeningetjes » haar eigen
gcbreken konden verbeteren, dat « oefeningetjes » lieve
geschenken waren voor 't Kindeken Jezus; maar hoe kon ze
daarmee zondaars redden en andermans zielen zuiveren?
Allengskens waren ze den grooten omdraai van de straat
genaderd, die nu links af langs een stil riviertje voortliep
waarin talrijke waterlelies te bloeien stonden. Plomp! Daar
hooren ze op eens een geweldigen plons in het water.
« Wat was dat? » schrok de kleine.
Spoedig bemerkte zij het zwarte muiltje van Tom dat
tusschen al die witte bloemen uitstak. Mijnheer Martin floot
lachend zijn hond die aanstonds, tegen den oever op, er
uitsprong, zoo nat dat het water hem afzijpelde.
Arme Tom! Dat komt ervan. », zei Theresia; « weg nu,
koes! je niet te dicht bij ons komen afschudden ! »
Maar Tom lette op niets en rolde zich behaaglijk op zijn
rug in het straatstof. toen hij rechtsprong geleek hij op
geen Tom meer, doch eerder op een hoopke zwart slijk.
« Brr! Hoe vies ! » riep Theresia.
« Ja, hij ziet er lief uit, en Victoire zal hem terdege mogen
uitborstelen. Ziet ge, koninginnetje, dat is nu 't beeld van
een ziel die zich in 't slijk der zonde wentelt en die vreemde
hulp van doen heeft om weer schoon en zuiver te geraken.»
?.

Zoo pratend geraakten zij weer thuis. Theresia had flink
moeten stappen, had flink mogen... snappen, en nu was
haar keeltje droog.
« Och Pauline », riep ze van bij de deur haar zuster toe,
« wist ge wat dorst ik heb! »
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En Pauline, die nochtans niet kon raden wat Theresia
daareven gehoord had, antwoordde :
« Als ge 't nu eens wat uithield om een zondaar te bekeeren! »
Paf! nu viel er niet meer van te keuvelen, maar het dadelijk te doen!
« Ja, Pauline ! » sprak zonder aarzelen ons heldhaftig
kind, met een diepen zucht die van haar zwaar offer getuigde.
Maar Pauline, die voor de ontbering van haar zustertje
gevoeliger was dan voor eigen lijden, daagde weldra met
frisschen koeldrank op. Theresia keek besluiteloos; zou ze
't aanvaarden en den zondaar aan zijn lot overlaten ?
Maar haar moedertje stelde haar gerust en zei : « Ge hebt
nu eenmaal de verdienste van 't vrijwillig aangenomen sacrificie; nu ook maar eenvoudig gehoorzaam zijn! Dan zal
die dubbele verdienste zeker twee zondaars in plaats van
éénen ten goede komen ».

KAPITTEL XII

HOE THERESIA
DE ARMEN
LIEFHAD.

MAANDAG!

't Zal
vandaag aan ons
i1i~.Y,
deur weer een
or ._"'"
~ gebel zijn! Mocht ik nu
maar in plaats van Victoire
opendoen! » Dat was Theresia's eerste
gedachte en eerste uitroep toen haar
oogen dien morgen opengingen.
Den geheelen Maandag morgen
immers zou een onafgebroken processie van arme menschen bij haar
aan huis hun wekelijkschen steun
komen halen.
Juist had Pauline dien wensch va n
Theresia gehoord; ze dacht een
oogenblik na en wilde dan Made
spreken die in den hof bezig was
met bloemen te zaaien.
«Wat dunkt U vroeg ze, zoude n
«

J
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wij 't aan Theresia mogen overlaten de aalmoezen uit te
deelen? We kunnen de kinderen riet te vroeg liefdadigheid
aanleeren ».
« Ge hebt groot gelijk! Kinderharten moeten toegankelijk gemaakt voor medelijden, en zij die thuis alles in overvloed hebben, verbeelden zich nooit wat door behoeftigen
kan geleden worden ».
Ik laat u oordeelen, met welke vreugde Theresia het
nieuws vernam, dat zij zelve voortaan de kleine dienstmeid
der armen wezen zou. Ze hield zich voor gelukkiger dan een
keizerin, en was er vol oplettende bezorgdheid bij als haar
zuster 't geld en 't brood, voor de armen bestemd, in gereedheid legde.
Iedermaal de schel overging, danste heur hartje; zachtjes
trok ze dan de deur open en reikte 't brood over met een
gezichtje waarop eerbied en genegenheid glansden, met een
glimlach, die tot tranen toe ontroeren kon.
Zekeren keer kwam ze heel verlegen bij haar zuster terug :
« Ach Pauline! 't Is een arme vrouw! En zoo bleek, zóó
bleek! Ze draagt een ziek kindje op den arm ! » En haar
angstige blik bedelt een tweecie aalmoes af.
Hoe gaarne werd haar die toegestaan, en hoe verheugd
schonk zij die nogmaals aan de bedelvrouw. Toen ze weer
binnenkwam :
» Pauline, sprak ze heel bewogen, weet ge wat de vrouw
me zegde ? God zal 't u loonen, mijn lief juffrouwtje! »
En die hartebede van de noodlijdende trilde dóór tot in
het diepste van haar ziel, en deed haar oogera overloopen.
Later, toen ze vijftien jaar was, zouden zij en Céline niet
enkel den wensch, maar den echten zegen van een arme ontvangen. Ze zaten beiden geknield voor een oud man dien
Mijnheer Martin geherbergd had en dien hij nu met allerlei
giften voorzien liet heengaan; en plots zagen ze den afgeleefden bedelaar zijn bevende handen ten hemel strekken
en de zegeningen van den God der armen over hun hoofd
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neerroepen. God weet, - en wij ook, - of die zegen hun
geluk heeft aa ngebracht .
Nochtans, om op de goedhartige Theresia terug te komen,
't was niet enkel op den vastgestelden bedeldag dat zij aalmoezen uitreikte; op haar namiddagwandelingen ook vond
ze vele gelegenheden tot liefdadigheid. Dan zag men de
kleine haar geldstukje
aan de behoeftigen met
roerende meewarigheid afgeven.

Ze reikte 't brood over met een gezichtje waarop
eerbied en genegenheid glansden... (BI. 69.)

Eens ontmoette zij een ouden sukkelaa r die zich traag op
krukken voortsleepte. Zooals gewoonlijk, zij er vlug naartoe met haar aalmoes. Maar de oude ziet haar lang en treurig
aan en schudt weigerend met het hoofd. Wellicht acht hij
zich te welstellend om een aalmoes te aanvaarden.
Kleine Theresia keert bij vader terug met iets als een snik
in haar stem. Ze meende den armen strompelaar plezier te
doen, en was er waarschijnlijk slechts in gelukt hem te
krenken en te vernederen. Dat was een steek in haar harte.
Viel dat niet meer goed te maken? Papa had haar juist een
koek gekocht.
« Indien ik hem dàt eens gaf? » zoo dacht ze; « dat zou hij
misschien veel liever aannemen dan geld ».
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Ze had graag den arme nog willen naloopen, maar hij
was reeds ver; dan, ze durfde niet goed meer, en ze viel
aan 't weenen van verdriet.
Toen schoot haar een heerlijke gedachte door het hoofd :
« Ik heb dien man niet mogen troosten, maar God kan dat
nog; Pauline zegt dat Jezus alles toestaat wat men op den

De arme was reeds ver, en ze viel aan 't weenen van verdriet...

dag zijner eerste communie vraagt; welnu, op dien dag zal
ik voor mijn armen sukkelaar bidden! »
Die gedachte suste haar leed en weinig, en vijf jaar nadien hield zij woord.
Wie die arme was en hoe 't verder met hem verliep heeft
men nooit geweten, maar wèl weet ik wat met een anderen is
voorgevallen. Zoo aangenaam in Gods oogen was deze handelwiize van kleine Theresia geweest, dat God ter gelegen-
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heid daarvan een verbazend mirakel uitwerkte. Luistert :
Na den heiligen dood van Theresia, lag te Lisieux, bij de
Zusterkens der armen, een grijsaard ziek die weldra aan een
vreeselijken tongkanker zou sterven.
Men las hem 't pas verhaalde uit Theresia's leven voor, en
de zieke dacht bij zich zelf : « een kind dat de lijdenden zoo
een goed harte toedraagt, zal ook met mij deernis hebben».
Daarop bad hij tot haar « met een hart voor twee », zooals
hij zegde. En, 0 wonder! zijn tong, die reeds voor de helft
was weggerot, genas, opeens, zonder eenige menschelijke
tusschenkomst; en wat meer is, ze groeide weer frisch1evend aan tot ze heel en gaaf was.
Besluit daaruit, mijn lieve kinderen, hoe schoon de liefdadigheid is, en wat groot vermogen God aan kleine Theresia schenkt in den helnel omdat zij de liefde zoo goed
heeft beoefend op aarde.
Er zou geen eind aan komen, moest ik alles verhalen wat
die engel van goedheid voor de armen deed of wilde doen.
Op dat gebied was men verplicht haar ijver in te toornen,
en later bekende zij zelve:
« Had ik vrijelijk over mijn goederen mogen beschikken,
ik had me zeker en vast arm gegeven, want nooit had ik
iemand in nood en ellende kunnen zien zonder aanstonds
te geven wat hem noodig was. )
Dit teeder medelijden met al wie lijdt, heeft haar ook aangedreven om aan God te vragen haren hemel te mogen doorbrengen met goed te doen op aarde, en die vraag werd ingewilligd, zooals we dagelijks uit menigvuldige gunsten van
haar ondervinden.

KAPITTEL XIII

HOE THERESIA
ZICH WIST TE
VERMAKEN IN HAA R
VRI J EN

TIJD .

hebt dan goed begrepen, lieve
kinderen, dat oefeningen van
versterving niet voldoende zijn
om u tot heiligen te maken; maa r al
wat ge doet, zoo wil en zoo eischt het
God, moet ge goed doen. Gedurende
den speeltijd, bijvoorbeeld, of onde r de
vacantie, moet ge uwen geest ontspannen, moet ge u verstrooien naar
bartelust, - zonder daarbij natuurlijk
te vergeten, dat ge christen kin deren
zijt, dus, zonder den goeden God uit
het oog te verliezen.
Die verstrooiing zelve, dat zegt meer,

G

E
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moet u dienen om in den geest tot God op te stijgen. Dat
hegrijpt ge zeker niet? Dat schijnt u moeilijk te onderhouden? Nu, dan wil ik vertellen hoe onze kleine Heilige haar
verlofdagen doorbracht, en ik kies eenen dag waaraan
ze nadien met bijzonder genoegen terugdacht.

't Is nu geen Maandag meer, maar wel Donderdag. Of
Wat kermis voor kleine Theresia! Vrijaf voor haar, vrijaf
voor Céline, haar lieve speelmaat, haar vertrouwd boezemvriendinnetje, van wie ze van morgen tot avond zoo
droefgescheiden moet leven.
Want Céline gaat op pensionaat bij de BenediktijnerZusters ; den nacht brengt ze wel door onder 't vaderlijk
dak, maar al den tijd thuis die niet door de nachtrust wordt
ingenomen, moet ze besteden aan lesleeren; en zoo verlangen beide kinderen hun hart uit naar den Donderdag om
eens bij en voor elkander te zijn.
Dezen Donderdag nu is 't vrijaf den heelen dag. Gister
avond heeft men de kleinen blij verrast met het nieuws dat
vandaag 't heele gezin op een vischpartijtje uittrekt.
Daar slaat het zes uur; Pauline is reeds op de been en gaat
hare « dochtertjes » wekken. Deze richten zich op in 't bed,
in eens zoo helder-wakker als de vroege vogelen : in hun
wakkere oogen ligt de blijde verwachting te tintelen.
Gauw hun hart opgedragen aan God; rap de kleederen
aan; dan, morgengebed!
Men gaat ontbijten, - men riemt zich de korfjes op den
schouder, - de vlindernetjes niet vergeten! - en op wegl
De zon zit al te stralen in de lucht; 't belooft een heete dag
te worden.
Langs de baan plukken de kinderen bloemen op den hoogen wegkant; soms vindt men in struik of heg een vogeltje
wonen. Ach! ziet eens met welk ontroerd gezicht kleine
Theresia de piepjonge diertjes aanstaart. Pauline heft haar
zachtjes omhoog om te laten kijken; Theresia duwt met
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haar witte handjes de takken op zij, en neen! ze durft geen
asem meer halen uit vreeze de jongen te verschrikken.
( Wilt ge 't nestje meenemen? vraagt vader; 't zijn vinken; ge kunt ze met uw andere vogels in uw groote kooi
opsluiten », Verlokkelijk voorstel voor Theresia! Alle schepse1kens van den goeden God zijn haar lief; ze heeft een
bokaal met goudvischjes; ze heeft een kooi met duiven en
parkieten, met canarievogels en goudvinken en kneutertjes :

rheresia duwt met haar witte polhandjes de takken op zij ... (BI. 74).

deze vinken ook zouden daar zoo goed geherbergd zijn t
Doch neen! Men zou ze voor de oogen van 't moedertje
moeten wegrooven, en onze lieve engel die al wat zwak is
voorstaat, die al wat leed veroorzaakt, al was 't maar aan
een wormpje, verafschuwt, onze engel mist nog liever de
vogelen.
Dan maar verder opgewandeld!
Theresia heeft geen kijkers genoeg" om die bosschen, om
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die velden, om die rnalschgroene beemden te bewonderen.
Terwijl haar oogen al die schoonheid indrinken, welt er uit
de diepte van haar hart een bron van vreugden op. Zoo
schoon, zóó schoon vindt zij dit alles dat zij verder ziet dan
de zichtbare wereld, dat zij in verrukking opblikt naar God

Zij overdenkt dat de aarde een weg is waarlangs men spoedig
voorbijtrekt, een weg naar den hemel... (El. 77.)
die tot ons genot die heerlijkheid heeft ten toon gespreid in

zijn schepping.
« En denken, riep zij uit, dat God dat alles getrokken
heeft uit louter niet; welk een macht! En dat tot genoegen
van den mensch!... Och! hoe zeer wil ik Hem daarvoor
beminnen! »
Eindelijk houdt men stil in een mooie weide, op de boorden van een breede rivier. De tocht door de frissche morgenlucht heeft hun eetlust gescherpt; alvorens aan 't visschen
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te gaan, moet men versche krachten opdoen. Hun eetvoorraad wordt uitgepakt. Nu minder dan ooit vergeet Theresia
den goeden God, en met groote aandacht zegt ze 't gebed
voor en na het eten.
Onder dit maal in volle gras, welke uitbundige vroolijkheid, welk lustig gepraat en helopklinkend gelach! Wanneer
men klaar is, mag ieder loopen naar zijn lust en liefhebberij ;
Theresia trippelt van zus tot zus, zoekt kruiden, plukt bloemen, staat wat met haar klein lijntje te hengelen naast vader,
om zich eindelijk, ter zijde op den eenzamen dijk, rustig
neer te vlijen, terwijl ze haar blikken droomerig over 't landschap weiden laat.
Dan denkt ze aan moeder die weg is; zij overpeinst hoe de
aarde, zoo schoon, toch niets méér dan een weg is waarover
men spoedig voorbijtrekt, voorbij naar den hemel, waar
alles nog duizendmaal heerlijker is, en waar de blijde dagen
nimmermeer zullen ondergaan, nimmer!...
Doch, het scheelde weinig of dit partijtje, zoo vroolijk
begonnen, was heel treurig afgeloopen; zware donderwolken
staken hun koppen bijeen, en eer men er aan dacht, brak het
onweer met schielijke hevigheid los. In der haast pakte
Mijnheer Martin kleine Theresia in zijn armen op, en ijlde
er mee weg verre van de hooge boomen die het bliksemvuur
aantrekken. Terwijl hij met wijde stappen over de weide
heensnelt, daar slaat met ijselijk gekraak de donder achter
hen neer. Doch Theresia voelt geen schrik. Rust ze niet in
de handen van God zooals ze op de armen van vader wordt
gedragen? Waarom dan zou haar schuldeloos zieltje den
dood vreezen?
Het onweer heeft uitgewoed; dwars door de weide, oversprenkeld met millioenen waterdiamanten die glinsteren in
de zon, keert men naar huis terug, gansch doorwaaid van
gezonde buitenlucht, met een hart vol dankbaarheid jegens
God die dezen genotrijken dag geschonken heeft.

KAPITTEL XIV

VAN TWEE
KLEINE
KLUIZENAARSTERS .

~D

dagen van vrijaf werden niet altijd aan
vischpartijtjes best eed
noch doorgebracht in beslote n
familiekring ;
men moest
ook wel
met vrienden en bekenden omgaan.
Mevrouw Guérin, die zorgzame ta nte,
deed haar best om ontspanning voor
haar vijf nichtjes en haar twee dochters te vinden. Somwijlen nam ze hen
allen' mee naar het prachtig stadspark
waar de beste families uit Lisieux samenkwamen. Op 't uitgestrekte grasplein daar, wisten de kinderen niets
beters te doen dan ondereen soms
lustige, :schuldelooze dansen in te
richten.
Dansen nochtans stond The resia
E
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heimelijk tegen; ze voelde, zonder te weten waarom, angst
voor dit spel.
De andere meisjes merkten dat zeer wel, en lieten haar
dus maar vrijelijk begaan.
Dat was juist wat zij verlangde; dan dribbelde zij op haar
eentje rond, en las bloemen hier en daar, die ze met fijn
oog wist te keuren en te kiezen. En als het tijd werd naar
huis weer te keerera, stonden de moegedanste meisjes met
leege handen en jaloersche blikken te kijken naar Theresia,
die een geurigen en kleurigen bloemenoogst had opgedaan.
Op die wijze zal het ook toegaan ten laatsten dage, als wij.
vóór God zullen verschijnen ieder met wat hij gedurende
zijn levensdag ingezameld heeft, en met niets méér.
Haar zuster en haar twee nichtjes deden ook wel liever
zooals Theresia; wanneer ze enkel met hun drie of vier
bijeen waren, dan deden ze heel wat anders als dansen.
Theresia en Marie Guérin hadden zelfs een splinternieuw
spel uitgedacht waar te voren geen mensch van gehoord
had; ze speelden namelijk « kluizenaartje ».
Van hun ouders hadden ze 't leven der heilige woestijnbewoners hooren verhalen, en die wilden ze navolgen. Een
kant van den hof was hun woestijn; terwijl één der kluizenaarsters op haar knieën zat te bidden, moest de andere
den grond omspitten, groenten zaaien, water aanbrengen;
waren ze vermoeid, de ééne van arbeiden, de andere van
bidden, dan werden de rollen omgekeerd.
Doch één der beide kluizenaarsters was altijd geneigd
haar gebed over tijd te rekken, en dat was Theresia. Het
bidden was voor haar geen spel, ze nam het ernstig op; ze
sprak werkelijk tot Jezus in 't heiligdom van haar hart, en
Jezus gaf haar antwoord. 0! Wat verrukkelijke oogenblikken beleefde Theresia op die wijze!
Zooals bij echte monniken werd het stipste stilzwijgen in
acht genomen; hadden zij elkander iets te zeggen, dat moest
door stom gebarenspel gebeuren; statig, ingetogen, met
neergeslagen oogen gingen ze te werk; somtijds zetten ze
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hun spel op straat voort, en baden stilletjes hun rozenhoedje onder weg.
Eens wilde de « kluizenaar » Theresia met nog dieper ingekeerdheid kunnen voortschrij den, en ze sprak tot haar
« broeder-kluizenaar »
« Ik doe mijn oogen toe, leid gij me voort! »

•
Terwijl Theresia bad, hield de andere « kluizenaarster »

zicht met den arbeid bezig. (B1. 79.)

Jamaar, Marie wilde niet onderdoen in zedigheid en hield
haar oogen ook dicht. Biindeling gingen ze op het trottoir
dicht bij de huizen voort, waar geen gevaar was onder een
rijtuig te versukkelen, toen plots een vervaarlijk gerammel Jeanne en Céline die voorop stapten, 't hoofd deed omwenden.
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Hoe verbluft stonden ze alle twee te kijken toen ze de
kinderen, voor de poort van een magazijn, over kassen en
kisten zagen uitgestrekt liggen, terwijl de baas, zeer opgewonden en rood van kwaadheid, naar buiten kwam gesprongen om zijn omgebuitelde waren op te rapen.
Nu deden de kleinen hun oogen wel wijdopen, om op en
weg te geraken buiten 't bereik niet enkel van den winkelbaas, maar nog meer van Jeanne, die, beschaamd over 't ongeval, hun bittere maar billijke verwijten toestuurde.
Zeker hadden onze kluizenaarsters daar een onvoorzichtigheid begaan; de aarde versmaden is goed, maar men moet
niet vergeten dat ons oogen in 't hoofd zijn gezet om daarop
wijselijk onzen weg te vinden. Veel scherper nochtans dan
die twee kinderen, zijn ontelbare groote menschen te laken
die niets anders dan de aarde zien, die hun oogen enkel en
alleen voor haar ijdelheden en schijnvermaken openhouden.
De dwaasheid van die menschen trof Theresia vooral
tijdens een verblijf aan de zeekust, te Trouville, waar haar
nichten het zomerseizoen doorbrachten.
De groote, onmetelijke zee overweldigde hare ziel, en deed
haar opgaan in dankbaarheid tot God, bron van alle schoonheid. Helaas! Waarom moest haar opgetogenheid verstoord
worden door de ijdele drukte der menschen die met hun
dwazen opschik en verwaande pracht te kijk liepen tusschen
haar en de kalme majesteit der zee ?
« 06! gaan we hier weg! » zuchtte ze tot Pauline.
Het wijs kind had gauw de ledigheid van al die pralerij,
en nog beter de treurige ellende van de zielen die daa ri n hun
geluk ste llen, dwars doorkeken.
Hun klein familiegroepje begaf zich liever naar de Zwarte
Rotsen, zoo geheeten omdat ze met zeer donkergetinte schelpen overdekt zijn. Terwijl haar zusters hun korfjes met
mooie schelpen volraapten, ging Theresia aan de zijde van
Pauline neerzitten op een eenzame steenrots.
Dat gebeurde meest in den geheimzinnigen avond, als de
moegeschenen zon traagzaam over de eindelooze wateren
Kleine Theresia.
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nederdaalde en nog een straat van rood licht over de nee
legde.
Dan kon ze lang en mijmerend turen in dit gouden lichtgewemel. « Z66, zustertje, beschijnt de gratie de Godge.

Dan kon ze lang en mijmerend turen in dit gouden lichtgewemel.

trouwe zielen », sprak Pauline... En Theresia zag dan haar
harte, als een licht schuitje met witte zeilen, zachtjes in al
die glorie voortglijden, en 't verlangen rees in haar op nooit
de lichtbaan, uit Jezus' oogen afgestraald, te verlaten, om
voorspoedig haren tocht voort te zetten en veilig te belanden
aan de hooge hemelkust.

KAPITTEL XV
HOE
GENOEGLIJK
THERESIA DE LANGE
WINTERAVONDEN
DOORBRACHT, -

EN

HOE ZE VOOR DE
EERSTE MAAL TE
BIECHTEN GING.

van andere vreugden van
Theresia wil ik u vertellen, lieve
kinderen, ditmaal van de nengden die ze aan de zijde . van vader en
zusters smaakte.
Ik wensch dat ge diep overtuigd
zoudt wezen dat heilig zijn niet hetzelfde is als treurig zijn; heiligheid bestaat
in al de kleine dingen, waaruit onze
levensketen is aaneengeschakeld, wel
te doen, met een hart vol liefde tot God.
Komaan, ik zal verhalen boe eenen opgeruimd tevens het er

N
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toeging in de huiselijke avondstonden bij Mijnheer Martin.
We nemen een avond rond het blijde Kerstfeest.
« Papa I Papa! het licht is aan! »
Zoo klonk een fijn stemmetje vóór de deur van de koepelkamer, waarna een volle mannestem van binnen vriendelijk
tegenklonk: :
«( Ik kom, mijn koninginnetje! »
Men hoort een stoel over den vloer verschuiven, men
hoort een deur opendraaien, men hoort op den trap den stap
van Mijnheer Martin die beneden komt bij de huisgenooten.
Buiten mag het winteren : hierbinnen vlamt een lekker
vuurtje in den haard.
Theresia, het Benjaminnetje, wipt op de knie van papa;
Marie zit voor een leesboek dat op de ronde tafel open ligt;
Pauline is bezig met borduren, Leonie met stramienwerk, en
Céline met prentjes-kijken in een groot album.
Eerst leest Marie voor uit het Kerkelijk Jaar, 't bekend
meesterwerk van Dom Guéranger, waarin de geloovige dag
voor dag de geheimen van zijn heilig Geloof kan volgen en
overwegen; die lezing moet diepen indruk op die was-teere
kinderharten achterlaten.
Men bespreekt wat ondereen de mooiste gedachten die
men hoorde, en dan pakt men een ander leerrijk en aantrekkelijk boek, bij lezing waarvan hun harten nu eens oplaaien
in liefde tot het vaderland, dan vlammen van toorn tegen
het kwaad, dan weer smachten naar een leven van toewijding en zelfopoffering.
Daarna vrije spreekbeurt voor iedereen, en 't avondpraatje begint.
Theresia heeft het natuurlijk over wat haar nauwst aan
't harte ligt, over de middernachtmis als 't Kindje Jezus
geboren wordt.
« Hoeveel keeren nog slapen gaan, Papa? »
« EI! 't Kindeke zal zeker wel kou lijden, och arme I in
zij n stalleke i
ê
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« En zal 't vuur niet uit zijn bij ons, als we van die lange
mis weerkeeren? n
En dan oolijk-fluisterend in papa's oor :
a Ik zet mijn schoentje in dezen hoek van de schouw, en
Tine ginder! »
« Och! roept ze eindelijk met een zucht, ik wou dat het
dezen nacht al was! Dat duurt toch lang! n

Theresia, het Benjaminnetje, wipt op de knie van papa. (Bi. 84.)

De oudere zusters moesten om haar kinderlijk ongeduld
lachen, en vader zag haar met innig welgevallen aan.
Verwend was de kleine Theresia in 't geheel niet; in de
nietigste dingen vond ze nog altijd pret en geluk. Met welk
een lust, bij voorbeeld, sloeg ze de appels gade olie lagen te
braden voor 't vuur, of de bruine kastanjes die openklakten
onder de heete assche. Terwijl men die lekker oppeuzelde,
zong men oude bretoensche wijsjes of kerstliederen uit vroegere tijden, eenvoudige liedjes om den Heiland nit te noodigen op aarde, ofwel om Hem om zijn blijde komst te bedanken.
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In zoo bracht elke avond nieuwe pret mee, heel kleine
voorvalletjes telkens tot nieuwe vreugde prikkelend; zoo
smaakte men ten volle de vreedzame zaligheid van 't familieleven.
Na die verkwikkelijke stonden, deden zij te zamen hun
gebed, en kleine Theresia had slechts de oogera tot haar vader op te slaan om te weten hoe heiligen bidden. Dan kusten
zij elkander goeden nacht, en 't koninginnetje ontving den
laatsten zoen van haar geliefden koning.
an terwijl Pauline haar te bed bracht, had ze onvermij delij k dezelfde vragen gereed :
a Ben ik vandaag wel zoet geweest ? Is Jezus tevreden
over mij ? Is 0. L. Vrouw over mij tevreden ? Zullen nu de
engeltjes rond mijn bed komen vliegen ? »
Ja, ja, ja, kreeg ze telkenmale tot antwoord, of anders
had ze den nacht door geweend.
Ge ziet, mij lieve vriendjes, hoe dit gezegend kind in de
godsvrucht haar grootste vreugde vond, vreugden die alleen
het menschen hart kunnen vullen, die 't nimmer koud en
ledig laten.
Zoo naderde Theresia den dag waa ro p ze voor de eerste
maal haar biecht zou spreken.
Pauline had haar goed aan 't verstand gebracht dat de
p riester de plaats inneemt van God, dat men niets voor hem
mag verborgen houden. Met vrijmoedige openhartigheid
ontdekte Theresia hem al haar kleine zonden; indien zij er
ooit zware had bedreven, ook die zou ze met nederige oprechtheid hebben blootgelegd.
Zoodra ze den biechtstoel binnentrad, hield ze haar
gezichtje recht naar den priester toegekeerd, opdat hij, door
haar klare oogen heen, tot diep in haar ziel had kunnen
lezen; daarom was ze genoodzaakt vóór het knielbankje te
blijven rechtstaan, zóó klein en laag bij den grond was haar
persoontje nog !...
Toen ze daar uitkwam, hoe licht en hoe blij was haar hart;
ze dacht, en dat was werkelijk waar, dat haar zieltje nu reiner
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blonk dan versche sneeuw. Uit den biechtstoel bracht ze ook
een grootere godsvrucht mee jegens haar Onbevlekte Hemelmoeder, waarover de priester haar gesproken had. Weet
ge wat ze uitvond om van Jezus gemakke lijker vergiffenis te
bekomen? In den geest hield ze zich op den schoot van zijn
heilige Moeder schuil.
Onderweg van de kerk naar huis, bleef ze plotseling in

In den geest hield ze zich op den schoot van zijn hei lige Moeder schuil

t licht van een straatlantaarn stil om haar rozenkrans, pas
door den biechtvader gewijd, nauwkeurig te onderzoeken;
ze draaide en keerde hem naar alle kanten.
« Wat doet ge daar ? H vroeg Pauline.
« Ik wil weten hoe dat er uitziet, een gewijde paternoster! a
Ha! Daar had ze vergeten dat we op aarde moeten wandelen
door geloof, dat onze kranke oogera van stof de geheimen
van genade en zegen niet achterhalen kunnen.
Na die eerste biecht, ging ons heilig kind vóór eiken grooten feestdag opnieuw haar zieltje wasschee, altijd witter er
witter, in den biechtstoel.
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De feestdagen! Ach! hoe hunkerde zij naar hunne
komst!... Doch geen was haar zoo lief als Heilig-Sacramentsdag, tot geen bereidde zij haar hart met zoo groote
zorgzaamheid voor.
't Was, in dien tijd, 't gebruik niet meer -- zooals het
thans aan u, gelukkige kinderen, gegund is, — op zoo jeugdigen leeftijd Jezus te ontvangen. God! Wat vurige begeerte
straalde uit haar oogen die ze strak gevestigd hield op de
blanke Hostie door den p riester in processie omgedragen,
of bijwijlen eerbiedig neergezet op rustaltaren vol licht, vol
groen en vol bloemen!
Theresia heel in 't wit, met een krans van rozen in de
haren, wachtte welgezind haar beurt af om haar bloemenkorfje leeg te strooien. Dan trad ze tot heel dicht bij Jezus,en
liet de geurige bloemenblaadjes uit haar hand hoog opvlinderen, en juichen deed haar harte als ze die, zachtstreelend,
tegen de goudmonstrans zag aandwarrelen.
Te traag naar haar zin volgden de hoogdagen elkander
op; gelukkig bracht elke week aan haar verlangen den zondag weer, den zondag, dag van blijdschap, dag van rust,
feestdag van den goeden God.
In zeker opzicht nochtans was de zondag een strengernstige dag. De keuken was alsdan thuis zeer eenvoudig :
men wilde de meid ook tijd laten om de kerkelijke diensten
bij te wonen.
Was er iets te doen in stad? Theresia mocht wel met vader
en zusters mee wandelen, doch te vergeefs noodigde 't piepend orgelmuziek van den paardekensmolen uit om eens
een rondeke mee te draaien, te vergeefs liet de ballonnetjesman zijn roode-blauwe-groene luchtballetjes in tros hoog
opwapperen, niets kon Mijnheer Martin bekoren om 's zondags wat te koopera; dien dag vermeed hij zelfs zonder
noodzakelijkheid op reis te gaan, en dat enkel om niet de
minste aanleiding tot zondagwerk te geven.
Niettemin bleef de zondag voor Theresia en 't gansche
gezin een dag van vreugde era vroolijkheid. Eerst ging men
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samen naar de Hoogmis. De stoelen van de familie stonden
in een zijkapel, te ver van den preekstoel af; als 't sermoen

dan begon, gingen zij een plaats innemen in de groote beuk.

Kleine Theresia, acht jaar oud, strooit bloemen voor 't
Sacrament tijdens de processie. (Bl. 88.)

Heilig

Soms viel 't moeilijk er nog eerre te vinden om wille van den
grooten toeloop; maar voor The resia en haar papa schoof
iedereen heel gaarne wat op om ruimte te maken.
Mijnheer Guérin, die in 't gestoelte van de kerkmeesters
zijn plaats had, was altijd verheugd als hij die beide zag
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binnenkomen; Theresia noemde hij zijn zonnestraaltje.
Dat men de kleine bekeek of niet bekeek, was haar volkomen gelijk; ze had slechts aandacht over voor den predikant.
Een sermoen over 't Bitter Lijden was 't eerste dat ze begreep, en ze was er diep door getroffen. Ze was toen vijf

Kijk, papa, daar staat mijn naam in den hemel geschreven. (B1. 91)

jaar en half, en sedert dien kon ze den zin van a lle onderrichtingen vatten.
's Zondags vloog de tijd te rap voorbij, en ons Heilig
kind smaakte niets dan puur geluk tot aan 't avondlof. Van
dat oogenblik af, daalde er een zekere weemoed en treurigheid over hare ziel. Ze dacht hoe 's anderendaags het leven
weer zijn gewonen gang zou gaan, hoe ze opnieuw zou moe-
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ten werken en lessen leeren, en dan voelde ze beter dat
de aarde slechts een ballingschap is, en vuriger verlangde
zij naar den rustdag des hemels, naar den eindeloozen zondag in 't wa re vaderland.
Een andere reden tot droefgeestigheid was dat 's zondags
het huisgezin nooit voltallig was; de meisjes immers gingen
elk om beurt den zondagavond bij hun nichtjes doorbrengen. Theresia ook werd somwijlen uitgenoodigd, en wanneer ze dan laat in den avond huiswaarts keerde, zag ze met
onuitsprekelijke zieleweelde naar den sterrenhemel op. Er
hangt aan 't blauwe gewelf vooral één groepje flonkerende
gouddroppels waarvan ze haar blikken niet afwenden kon,
omdat ze in hun schikking een T meende te herkennen.
« Kijk, papa, riep ze, daar staat mijn naam in den hemel
geschreven!
Dan wilde ze niets meer zien van onze duiste re aarde;
ze vroeg aan papa haar te willen bij de hand leiden, en
zonder te kijken waar ze trad, hield ze haar gezichtje opgeheven, en keek, en keek imm,erdoor, naar de hooge klare
zwijgende sterren!
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HERESIA was

nu acht jaar en half
en de tijd scheen gekomen haar
op pension aat te doen. Leonie
bad juist haar studiej aren af bij de
Benedi ktijner- zusters , en Theres ia
werd in hare plaats gezonden.
Zeer ontwik keld voor een kind van
haat jaren, werd ze dadelij k opgenomen in een klas van leerlingen die allen
ouder waren dan zij. Haar ongewone
begaafd heden verwierven haar een
zeker gezag in die omgeving, en meer-
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maals gebeurde het tijdens den speeltijd dat haar maatjes, in
kring om haar heen geschaard, naar haar kleine toespraken
stonden te luisteren.
In de wedstrijden was ze geregeld de eerste. Dat ontstak
weldra de jaloerschheid van sommige medeleerlingen, die
met allerlei plagerijen haar dit aanhoudend welslagen betaald zetten.
There sia uit de lieve minzaamheid van den huiskring
ineens naar 't pensionaat overgeplant, voelde zich daar

In kring stonden haar maatjes naar keur toespraken te luisteren.

vreemd, en de kwelzieke jaloerschheid waarvan ik gewaagde,
hielp niet bijster veel mee om er gemakkelijk te gewennen.
Ge denkt wellicht, mijn lieve kinderen, dat Theresia bij
haar zuster Caine, bij de onversaagde zooals vader haar
noemde, had moeten haar beklag doen?
Deze zou ongetwijfeld voor haar in de bres zijn gesprongen; doch klagen, dat wilde Theresia niet. Uit liefde tot
haar medeleerlingen, om hun scherpe vermaningen te besparen, had ze liever haar eigen leed te verkroppen en ongezien in stilte te weerven.
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Zoo vergold ze kwaadwilligheid met hartelijke goedheid.
Ah! zou ze die goedheid-van-harte verloren hebben met
op te vliegen tot den goeden God? Onmogelijk! En dsarom, heden nog koestert ze deernis met alle zondaars ter
wereld, en de Heer, die haar dit medelijden met de verdwaalden in 't hart legt, verleent haar tevens de macht om
hen tot inkeer te brengen.

In haar familie had Theresia niets dan zachte lieftalligheid ondervonden, doch gelieft dat wel te verstaan. Ik bedoel dat ze met warme en waarachtige genegenheid gekoesterd werd, maar niet, hoegenaamd niet, dat ze werd behandeld als een bedorven kindje. Veeleer moet ik zeggen
dat men haar thuis met mannelijke krachtdadigheid had
opgevoed.
De kinderen hadden gestatig voor oogen 't voorbeeld van
hun vader die bij elke gelegenheid het laatst op zieheelven
dacht, die voor geen last, voor geen gevaar achteruit deinsde.
Blies 't alarmk1aroen t brand! brand J t in 't holle van den
nacht? Mijnheer Martin liep in allerijl ter plaatse; hij was
de eerste om op verstandige wijze 't reddingswerk aan te
vatten, stak zelf de handen uit de mouw, waagde als 't moest
zijn eigen leven, en slaagde zoo erin ongelukkigen uit den
brand te redden.
Jonge gasten die dreigden te verdrinken haalde hij eens uit,
het water. Een andermaal sprong hij moedig in de rivier een
armen huisvader achterna; hij zelf werd in een draaikolk
meegerukt en was 't oogenblik nabij dat hij in de wieling zou
verzwolgen worden. Toen slaakte hij met vurig geloof een.
uitersten kreet ten hemel, raapte zijn laatste krachten bijeen,
en geraakte weldra met den drenkeling behouden aan wal.
Meermaals is 't gebeurd dat hij vechters, die met getrokken mes elkaar te lijf gingen, wist te scheiden of zelfs te
verzoenen. Kortom, waar gevaar te trotseeren viel en eenig
goed werk te verrichten, daar was men zeker dien oprechtchristen man te ontmoeten.
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Hartstochtelijk beminde hij zijn land, en tijdens den oorlog van 1870 speet het hem in de ziel dat hij bij de geregelde
troepen niet ingelijfd was. Hij trachtte die << schade » in te
halen, en toen de vijand road Alencon gedurig veld won,
lag Mijnheer Martin verscheiden nachten bij de vrijschutters op wacht en stelde zich bloot, indien hij gevangen werd
genomen, onbarmhartig neergeschoten te worden.
Bij zulk een man kon kleine Theresia, dat begrijpt men,
niet weekelijk worden opgeweekt.
Ook Pauline leerde haar, niet vreesachtig te zijn. Met
opzet legde zij haar op 's avonds in 't donker een of ander
te gaan halen in den hof of in een afgelegen kamer, en ze
duldde geen tegenspraak op haar bevel. Als zij 't kind te
slapen had gelegd, liet zij 't altijd alleen in de groote eenzame donkere kamer.
Zoolang ze klein waren, kregen de meisjes eiken morgen
chocolade bij 't ontbijt; later was 't eenvoudig soep T en
voortaan kvt am de chocolade enkel maar op zon- en feestdagen ter tafel.
In 't pensionaat stond Marie hun wat snoeperij tot nagerecht toe; doch, om aan orde en matigheid te gewennen,
moesten zij er een bepaald getal dagen mee doen, of anders,
niets meer!
Gezellinnetjes van hen kregen van hun ouders wijn,
kergoed, allerlei snoeperijen om in den voormiddag te nemen; maar zij, ze mochten zich den heelera morgen tot
's middags met een stuk droog brood tevreden stellen.
Er is meer. Mogelijk meent ge dat Theresia, als ze met
iemand in onenigheid viel, van haar zusters gelijk kreeg en
geholpen werd? Verre mis! 't Gebeurde wel ee ns dat de
meid haar kwelde en plaagde, zoodat eindelijk ons lief kind
wat bitter en boos werd. 't Is klaar dat Victoire de meeste
(i) De gewone man in Frankrijk neemt 's morgens geen boterhammen met koffie, zooals wij ; hij brokkelt zijn brood en weekt het tot
een soort dikke soep die hij smakkelijk uitlepelt. (Nota v. d. vert.)
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schuld er aan had, en toch werd Theresia verp licht, om te
leeren eerbiedig zijn jegens haar minde ren, haar om verschooning te vragen.
Werden zij en Céline in 't pensionaat bestraft of kwamen
ze met een slechte N noot » thuis, 't waren de Eerwaarde
Zusters niet die door Mijnheer Martin beschuldigd werden;
neen, bij hem kregen zijn dochters nooit ge lijk tegen 't gezag op.
Die krachtdadige opvoeding belette toch onze kleine lieve-

Pensionaat der Benediktijner-Damen, te Lisieux. (Bi.

92.)

huge niet, een enkelen keer aan een zeer gewone zucht toe
te geven, aan 't verlangen namelijk dat men zich met haar
zou bezig houden en haar wat flikflooien zou.
Ze hoorde haar nichtje Marie Guérin aanhoudend klagen
van hoofdpijn, en zag haar dan teederlijk door haar mamaatje vertroeteld ; en zij, die dagelijks zonder één klacht
aan hoofdpijn leed, kreeg lust om ook eens met gejammer en
gezeur te probeeren of ze niet zou gestreeld en beklaagd
worden. Zoo sterk werd de beko ring dat ze eraan bezweek.
Zoo, zekeren dag liet ze zich moedeloos in een zetel neervallen, in een hoekje van 't salon bij tante, en dan aan
't zuchten en aan 't grijnen:
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« Aai! mijn hoofd doet zeer! »
Men kwam bij om te zien wat er scheelde, maar ieder
bemerkte duidelijk dat het gemaakt spel was dat haar niet
afging; men wilde niet aannemen dat ze om wat hoofdpijn.
zou gaan schreien, en voor alle liefkoozing ontving ze verwijten « dat ze niet openhartig was, dat ze de echte reden
van haar getraan niet wilde bekend maken! »
Zoo had de arme Theresia verloren moeite gedaan, en ze
aain 't vaste besluit nooit meer de anderen te zullen naapen.
Later vertelde ze heel leuk, dat dit voorvalletje uit haar kinderjaren haar de fabel van « den Ezel en het Schoothondje »
te binnen bracht; ze werd wel niet zooals mijnheer Langoor,
met stokslagen weggejaagd, maar ze kreeg toch wat ze verdiende, en had er ineens genoeg van, de aandacht op zich te
willen trekken.

Kleine Theresia.
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KAPITTEL XVII
HOE PAULINE
BIJ DE
CARMELIETE55EN
INTREEDT EN VAN DE
ZONDERLINGE

ZIEKTE

VAN THERE5IA..

arme, arme Theresia! Niet
lang meer zou ze die heilzame opvoeding bij Pauline
genieten, niet lang meer zich in de
liefkoozingen van haar « Moedertjt'
verblijden.
Eens was ze naarstig met haar
klaswerk bezig, terwijl Marie en
Pauline op 't ander uiteinde van de
kamer onder elkaar te fluisteren
stonden. Plotseling, in een zwaren
zucht, ontsnapten aan Marie, luidop, deze woorden, die Theresia deden trillen waar ze zat:

D

IE

KAPITTEI, XVIII

99

4 Ach Pauline! We zijn nooit van elkaar weg geweest!
Hoe zal ik kunnen leven zonder u als gij in den Cannel
zijt? »
* Spreek toch zoo niet, antwoordde Pauline; uw woorden
snijden door mijn hart! Ik ga enkel henen uit liefde tot God,
dat weet ge wel; nooit of nimmer zou 'k den moed vinden om
u alien te verlaten, was 't niet om in 't klooster te t reden ».
« Troost gij de kleine », ging ze op zachteren toon voort
en duidde met een knipoogje The resia aan, « zij is zoo gevoelig en zoo innig aan mij gehecht ».
Na een korte poos hernam ze :
« 'k Heb daareven met moeder Priorin gesproken; toekomende maand, waarschijnlijk, zal ik intreden. *
Bij die woorden ontviel de pen aan Theresia's vingeren
ze sloeg de beide handen voor haar gezichtje en snikken
deed ze, snikken zonder einde!
Pauline begreep dat het arm kind alles verstaan had; ze
nam haar op den schoot om haar groot verdriet wat te sussen. Theresia sloeg haar armkes om den hals van haar zuster
en stamelde door haar tranen heen :
« 0 Pauline, ge hadt beloofd op mij te zullen wachten ent
me mee te nemen naar de woestijn als ik groot was! »
Dat was zoo inderdaad. Van haar drie 'jaar af hoorde
Theresia links en rechts en overal herhalen dat Pauline
kloosterlinge zou worden, en dan dacht ze : ik ook wil Zustertje zijn; ik ook wil me geheel aan God alleen geven. Pauline
had zoo goed als beloofd haar vertrek te zullen uitstellen
totdat haar « dochtertje » oud genoeg zou wezen om haar
te vergezellen; en nu, nu sprak ze van heengaan zonder
haar zelfs te verwittigen...
Marie sloop zachtjes met haar zakdoek voor de oogen de
kamer uit.

Toen zette Pauline, met Theresia alleen gebleven, haar al
de bijzonderheden van 't Carmelleven uiteen. In onze dagen.
kan men niet meer, zooals vroegertijds, de woestijn inviuch-
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ten om daar de heilige kluizenaars na te volgen; doch er
bestaat een Orde in de Kerk, ingesteld om in 't midden van
de wereld het kluizenaarsleven mogelijk te maken.
De slotkloosters vervangen de woestijn; geen vreemdeling zette ooit den voet in hun eenzaamheid, tegen de buitenwereld door ijzeren tra lies beschermd. Daar woont elk
afzonderlijk in zijn eigen celleke, dient God in werk en ge-
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Een stroozak op planken, voor bed; een houten bank voor zetel...

bed en versterving en laat alle nuttelooze bekommeringen
varen.
Een stroozak op planken, voor bed; een houten bank voor
zetel en een andere voor tafeltje; een waterkruik en een
lantaarn : dat is ongeveer de heele meubileering van hun
kluisj es .
Het voedsel past zeer wel bij zulke meubels : nooit vleesch,
altijd groenten...

Bij die schildering lag er opgetogenheid te flikkeren in de
oogen van Theresia. Dit alles, meende ze, was al genoeg
voor deze aarde, en hoe min men bezat, hoe geruster men
leven kon.
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Ah! Indien de kinderen der armen daaraan dachten I Ze
zouden met hun geringen stand wel genoegen nemen, in
afwachting dat hun in den hemel alle schatten ten overvloede worden uitgedeeld.
Theresia begreep dit; uit gansch vrijen wil versmaadde
zij de vermaken van deze wereld, en toen ze, weinige dagen
na "t onderhoud met haar zuster, al die bijzonderheden
opnieuw overdacht, zag ze in, zoo klaar als de dag, dat God
haar naar de woestijn van den Carmel riep. Voortaan stond
het vast : Carmelietesse zou ze worden.
Dit verlangen ging ze aanstonds aan Pauline openbaren,
en deze beloofde dat ze haar weldra bij Moeder Priorin zou
brengen aan wie ze haar geheim mocht toevertrouwen. Helaas! Die goede Moeder Priorin verklaarde kort en goed dat
men in haar klooster geen postulantjes van negen jaar aanvaardde, en dat Theresia, ten allerminste tot op haar zestiende jaar zou moeten wachten.
Irrtusschen brak de dag der groote scheiding aan. 't Was
Op2 October 1882, dag van tra en en dag van zegeningen,
dat Jezus zijn eerste bloem uit de familie Martin plukte. Hij
koos Pauline, die weinige jaren later, als Overste Van haar
klooster, de moeder zou worden van hare drie zusters-kloosterlingen, Marie, Céline en kleine Theresia, en daarbij nog
van haar volle nicht Marie Guérin.
Doch zoo ver zijn we thans nog niet. Terwijl Mijnheer
Martin, in gezelschap van zijn schoonbroeder en van :Harie,
zich naar den Carmel begaf en aan J ezus zijn eerste Bruidje
afstond, werd Theresia met haar zusters en nichten door
Mevrouw Guérin naar de Mis geleid.
Ze barstten allen in tranen uit, en de menschen keken dit
schreiend groepje bij "t intreden in de kerk vol verbaasdheid
aan; doch dit belette kleine Theresia niet haar hart uit te
weenen, In haar overgroote smart was ze verwonderd dat de
zon nog scheen, dat de vogels nog zoo blij konden fh1i en in
de bocmen.
's Namiddags bracht ze aan haar (C moedertje t, nu Zuster

IO2

»DE KLEINE THERESIA

Agnes van Jezus, haar eerste bezoek. Ach! een ijzeren tralie
hield hen gescheiden, en nog dieper voelde ze 't wee haar
hart doorvlij men.
Ze was gewoon lange stonden alleen met haar zuster te
mogen doorbrengen, gewoon haar openhartig te vertellen
wat in haar omging, te spreken van hare liefde tot Jezus,
van haar kleine akten van deugd, van a lles. En nu zag ze
dadelijk in dat die schoone dagen Voorbij waren, dat Pauline den tijd niet meer zou vinden om naar haar vertrouwelijk gepraat te luisteren.
Theresia droeg dit zwaar leed zooals ze de smart om moeders afsterven had verdragen; dikwijls offerde zij 't aan den
Heer op, en bij al haar zielelij den bleef ze immer minzaam
en zacht jegens iedereen.
Doch dit lijden werkte noodlottig op haar gezondheid;
eerst werd ze aan geweldige hoofdpijn onderhevig, die ze
zonder één klacht verduurde vele maanden lang.
Tijdens een afwezigheid van haar vader en haar zusters
Marie en Leonie, nam de kwaal in hevigheid toe en sloeg
over tot razende pijn. Haar oom en tante, bij wie ze toen
aan huis was, zonden aanstonds een telegram naar Mijnheer Martin. Deze kwam in allerhaast toegesneld, en vond
zijn koninginnetje zoo ziek, dat hij voor haar leven vreesde.
Met groote moeite kon men haar naar het vaderlijk huis
ovenroeren. Daar beleefde men hartverscheurende tooneelen met deze ziekte waaruit ze nimmermeer zou opstaan,
zooals de geneesheeren beweerden.
Onderwijl liep voor Zuster Agnes van Jezus de tijd van
't postulaat op zijn einde, en naderde de dag waarop ze
't kleed der Orde zou ontvangen. Elkeen was ove rtuigd dat
het de kleine zieke onmogelijk zou wezen die plechtigheid
bij te wonen, en daarom vermeed men zorgvuldig in haar
bijzijn daarvan te spreken, uit vreeze dat het haar bedroeven mocht.
Doch zij, in 't innigste van haar hart, betrouwde vast dat
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God haar den troost zou schenken op dien dag haar lieve
Pauline weer te zien. Dit betrouwen bedroog haar niet; ze
mocht werkelijk haar <c moedertje » in haar verrukkelijken
bruidstooi bewonderen, mocht haar omhelzen, op haren
w:••• si^^
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e mocht haar moedertje omhelzen, op haren schoot zitten, zich
onder haar witten sluier verschuilen.

schoot zitten, zich onder haar witten sluier verschuilen,
z c h in haar streelende liefkoozingen verlustigen.
Doch 's anderendaags, helaas! werd haar toestand erger
dan ooit. De dokters verklaarden dat haar geval in de geneeskunde onbekend was. Men meende stellig daarin de
nijdige tusschenkomst te moeten zien van den duivel, razend om al de schade die de familie Martin door bemiddeling
van onze kleine heilige hem berokkenen zou. Op 't slagveld
de ziel kon hij The resia niet overwinnen; nu viel hij
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haar lichaam aan en poogde het te dooden of ten minste
voor Gods plan ongeschikt te maken.
Marie verzorgde haar jongste zustertje met de teederste
toewijding; Leonie en Céline brachten vele uren naast h aar
bedje door en trachtten op alle wijzen haar wat te verstrooien, doch, geen baat! Alle menschenhulp schoot te kort
om haar levenskrachten weer op te wekken.
Daartoe was een mirakel vereischt.

KAPITTEL XVIlI

HOE DE
ALLERHEILIGSTE
MAAGD MARIA
KLEINE THERESIA
TER HULP KWAM

lang bewaarde men in de
familie Martin een beeld van
O. L. Vrouw dat allen even
dierbaar was. Van waar het kwam
kon niemand zeggen; in zijn jeugd
had Theresia's vader het gekregen
van een oude juffrouw uit Alençon
die bij iedereen voor een heilige
doorging; méér weet men niet.
Aan geen andere beeltenis was
Mevrouw Martin zoo met hart en
ziel gehecht als aan dit beeldje der
Onbevlekte Maagd.
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't Is geen gewoon pleisteren beeld. Al is 't niet heel groot,
toch weegt het zoo zwaar dat men tamelijk sterk moet zijn
om het te kunnen vertillen. Vóór dit beeldje deed de familie
haar gezamenlijke gebeden, en zóó dikwijls kwam ieder
familielid eerbiedig die kleine handjes kussen, dat eenige
vingeren ervan geschonden waren. Herhaalde malen had
men die gezegende handen, waaruit onophoudelijk nieuwe
graties neerstroomden, reeds moeten herstellen.
Bijzonder in de meimaand werd het ter vere_ring uitgesteld. Geurige veldbloemen, die Mevrouw Martin liet plukken, en slingertakjes witte meidoorn sierden dan den Mariatroon met een pracht van groen en bonte kleuren, waartegen
het beeldje heerlijk uitkwam. Als kleine Theresia dat te zien
kreeg, was ze altijd heel-en-al in bewondering; ze klapte
in de handjes en danste van genot.
Waarom nu dat blanke beeld aan Theresia's vrome moeder zoo dierbaar was? De reden daarvan heeft zij zelve aan
haar oudere dochters eens toevertrouwd.
Nadat ze haar vijfjarige Marie-Helene, een engel van
zachtheid en van onschuld, verloren had, bleef haar altijd
een geheime onrust aan 't harte knagen; ze kon niet uit haar
hoofd zetten dat ze 't kind eens op een lichte leugen had
betrapt, en met waren angst vroeg zij zich af of de ziel van
haar dochtertje misschien niet in 't vagevuur gezuiverd
werd. Daarbij kwam bitter spijt dat ze in de laatste ziekte
van haar kind, al was het toen nog zoo jong, geen biechtvader had laten komen.
Op zekeren dag dat ze weer haar bedrukt moederhart voor
't beeld der Heilige Maagd uitstortte, vernam ze opeens een
wonderbare, oneindig-zachte stem die haar toefluisterde :
« Hier is ze, dicht bij mij !
Opeens was alle ongerustheid verdwenen, en een onuitsprekelijke vreugde stroomde hare ziel binnen.
Dit was de eenige gunst niet door die bevoorrechte moeder aan de Heilige Maagd toegeschreven. Ze beweerde zelfs
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dat nooit een mensch weten rou al wat zij Maria verschuldigd was.
Toen er spraak: van was naar Lisieux te verhuizen, na
't zalig afsterven van Mevrouw Martin, werd natuurlijk het
beeldje als een kostbare schat mee ingepakt. 't Werd in de
kamer geplaatst waar de familie elken dag gezamenlijk haar
gebeden deed, dezelfde kamer waarin Theresia al den tijd
van haar ziekzijn verbleef, dezelfde kamer thans door tallooze bedevaarders bezocht.
Nu moeten we terug tot in de meimaand van 1:883. Kleine
Theresia ligt, bleek en kwijnend, uitgestrekt in de alkoof
met sneeuwwitte gordijnen. Niet ver van haar bed staat de
ladenkast, met een geborduurd kleedje overspreid. Daar
boven-op onder een troonhemel van kantwerk. waar blauwe
transparant doorheenschijnt, komt het beeldje prachtig uit.
Als haar lijden draaglijk was, vlocht Theresia madelieven
en vergeet-me-nietjes tot een frissehen krans voor Maria.
Hoe dikwijls gingen haar blikken dan naar het beeldje toe,
innig-smeekend om genezing.
Eens zag ze haar vader de kamer binnentreden met een
wolk van droefheid over 't gelaat. Hij gaf zijn oudste dochter eenige goudstukken in de hand, en vroeg dat ze aanstonds naar Parijs zou schrijven om een noveen van missen
te bestellen in 't heiligdom van Notre-Dame des Victoires
(dat is O. L. Vrouw-ter-Zege). Onder die noveen, in den
morgen Van zondag IO Mei 1883, verergerde de lieve zieke
zoodanig dat ze niemand meer herkende, haar eigen zusters
niet. Marie was in de meening dat het op sterven aanging.
Snikkend viel ze op de knieën vOOr het beeld der Onbevlekte, en bad en smeekte als een moeder die kost wat kost
haar kindje redden wil. Leonie en Céline volgden haar voorbeeld na; de kleine zieke zelf wendde zich met gevouwen
handjes naar de H. Maagd toe, en hield aan om eindelijk
erbarmen. 't Was een algemeene kreet van geloof en betrouwen die onweerstaanbaar ten hemel doordrong en overwon,
Opeens docht het Theresia, 0 verbazing! 0 wonder I dat
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er leven kwam in het beeld. De H. Maagd scheen tot haar

te nade ren en haar vriendelijk toe te lachen. Haar gelaat,
onbesch rijfelijk schoon, was met een waas van lieftalligheid
en teederheid overtogen; doch vooral haar zalige glimlach,

Kleine Theresia wonderdadig door de H. Maagd
genezen, op To Mei 1883.

schoon boven a lles wat men heerlijkst drooment kan, bracht
Theresia in volkomen opgetogenheid.
0! Die glimlach van haar Hemelmoeder! Wat blijde,
warme zonnestraal na den zwarten storm!
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Nauwelijks had hij dit gezegend kind tegengeglansd, of
het voelde zich geheel hersteld; leed en lijden was verdwenen, en bjinkende tranen welden in haar oogen op, tranen
vban geluk en van dankbaarheid.
0. L. Vrouw-ter-Zege had nogmaals over den duivel
gezegevierd; met wonderdadige moederhand had ze
't « bloempje )) harer liefde weder opgericht op zijn geknakten stengel.

KAPITTEL XIX

HOE
THERESIA ZICH
TOT HAAR
Jo:;;.

r-..~:. EERSTE H. COMMUNI E
VOORBEREIDDE

na die buitengewone genezing, toog de heele
familie op vriendenbezoek
naar Alençon, waar men niet ophield hen dringend Dit de noodigen,
In dien nieuwen kring werd kleine
Theresia gevierd en vertroeteld ; ze
wedijverden allen onder elkander om
haar telkens nieuwe ontspanning te
bezorgen.
Op tienjarigen leeftijd laat ons
zwak hart zich zoo lichtelijk verlokken en verstrikken. Niet z6ó met
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Theresia. Ze trad uit het lijden te voorschijn gerijpt naar
den geest. Vlug van verstand was ze van jongs af geweest,
maar thans had ze dieper wijsheid opgedaan, dacht ernstiger
na op de dingen, en had klaar de ijdelheid leeren inzien van
al wat voorbijgaat. Hoe trok haar verlangen haar weer naar
huis toe, om zich daar in stilte tot haar eerste Communie
voor te bereiden!
De H. Communie! Dat was de groote honger van hare
ziel. Had ze toen ter H. Tafel mogen naderen op zoo jeugdigen leeftijd als gij thans, 0 beminde kinderen, het geluk
hebt te doen, ik geloof wel dat haar hartje onder 't gewicht
van die al te groote vreugde zou bezweken zijn.
Toen ze nog bitter jong was en haar zusters zag die zich
te middernacht naar de kerstmis begaven, dan hield ze niet
op met smeeken dat ze haar mee zouden nemen; zij ook
wilde 't Kindje Jezus in haar hart ontvangen.
Wat er omging in haar zieltje bij de eerste Communie van
haar zuster Céline, is met geen pen te beschrijven, Zij, nog
vier eindeloos-lange jaren zou ze moeten wachten en trachten. Doch te lang viel haar die lange tijd niet om zich gereed
te maken op de komst van den hoogheiligen God.
Tot dien grooten dag begon ze reeds zich voor te bereiden
te gelijker tijde met Céline, en met leerzame aandacht luisterde zij naar al de onderrichtingen die Pauline, toen nog
in haar familie, aan haar zustertje gaf.
Zoo onweerstaanbaar sterk werd haar zucht naar Jezus,
dat ze op zekeren dag, toen Zijn Hoogwaardigheid de Bisschop van Lisieux haar op straat voorbijkwam, haar aangeboren bedeesdheid aflegde en onbeschroomd vooruitsprong om den doorluchtigen Kelkvoogd een gunst te vragen : de toelating haar eerste Communie te vervroegen I
Nog juist bij tijds kon Marie haar weerhouden, en bracht
haar aan 't verstand dat het beter was eenvoudig te doen
zooals iedereen, en niet naar opvallende voorrechten te
staan. Slot van de historie : wachten moest de arme Theresia, maand na maand nog wachten op haren Jezus. Dan
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maar al dien tijd te baat genomen om nog met grooter v ijt
haar zieltje te tooien. Meer dan ooit bracht ze menigvuldige
offers die in haar oogen als zoovele fraaie bloemen waren,

Onbeschroomd sprong ze vooruit om... (B1. I I

I.)

bloemen vol heerlijken geur rond haar hart waarin het
Kindje als in een wieg welbehaaglijk rusten zou.
Enkele maanden vóór den grooten dag, ontving ze van
haar liefste Pauline uit den Carmel, een zeer bevallig notaboekje, waarin ze met zorg al haar kleine akten van deugd
opteekende.
Eén, offer vooral viel haar tamelijk zwaar, te meer daar zij
't geregeld eikeu dag vernieuwen moest. Ze was op boeken-
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lezen zoo verslingerd dat ze den heilen dag onverdroten aan
die liefhebberij had kunnen besteden. Doch haar wijze
zusters hadden bepaald : een half uur per dag, niets mar!

Menigvuldige offers bracht ze, die in haar oogera
als zoovele fraaie bloemen waren... (B1.1 12.)

Nu, noodra dit kort half uurtje verstreken was, sloeg ons
gehoorzaam kind haar boek dicht, al was ze juist op de
meest spannende bladzij gekomen.
Nog veel meer dingen dacht Theresia uit om aan Jezus
genoegen te doen. In 't pensionaat liet ze dikwijls een spel
Kleine Theresia.
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dat haar aanstond varen, om bereidwillig niet de anderen
mee te spelen.
Kwamen er spijzen op tafel die niet naar haren zin waren,
ze at « smakelijk » voort zonder iets van haar tegenzin te
la ten blijken.
Nooit zag men haar pruilen omdat ze haren zin niet kreeg
Zekeren dag, bij voorbeeld, maakte Papa haar zuster Céline
niet weinig blij met de tijding dat ze voortaan teekenles zou
krijgen.
« En u, mijn koninginnetje, zoo wendde hij zich tot Theresia, zou dat u ook genoegen doen? »
Of het haar genoegen deed! 't Verlangen doorstraalde
haar hart. Doch eer ze tijd had om een vroolijk « o ja, Papa! »
te roepen, kwam Marie schielijk tusschenbei
« Och! Doe met Theresia geen verloren moeite; zij heeft
niet den aanleg van Caine! »
Had de lieve kleine op dit oogenblik met één enkel woord
haar verlangen uitgesproken, zonder eenigen twijfel had
men het ingewilligd. Doch dadelijk dacht ze aan 't heldhaftig offer dat ze nu voor Jezus brengen kon, en... haar
lippen bleven dicht.
Na 't vertrek van Pauline, was Marie op hare beurt Theresia's moedertje geworden ; door wijze raadgevingen en
krachtige opwekkingen, zoo diep en eenvoudig tevens, wist
ze Theresia meer en meer tot de deugd aan te sporen. eiken
dag nam ze de kleine op haren schoot, sprak haar van haar
aanstaande eerste Communie en toonde haar aan, dat van die
groote daad het heil van haar leven op aarde afhing.
Zekeren avond ging hun gesprek over 't lijden; aanstonds
ontbrandde in Theresias' ziel een vurig verlangen om veel
te lijden op aarde, en zoo aan God het duidelijkste bewijs
harer liefde te geven.
Ondertusschen hield ze zich menigmaal met overweging
bezig. In een stil hoekje van haar kamer, dat ze gemakkelijk
niet haar bedgordijnen kon afsluiten, ging ze dikwijls zich
stilletjes verschuilen, en dacht daar over de vluchtigheid van
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't leven na en den langen-langen duur der eeuwigheid. Dat

noemde ze peinzen!
« Nauwelijks elf jaar oud, en reeds heb ik moeder verloren;

Daar dacht ze na over de vluchtigheid van 't leven... (Bi. i 14.)

Pauline heeft ons verlaten ; mijn oudere zusters gaan weldra
denzelfden weg op. Zoo is 't leven dan slechts een korte
droom? een soort wachtkamer waar we ons gereed maken
om in 't huis van God ingelaten te worden? Neen, dezen
korten tijd wil ik niet verbe azelen ; ik wil, als mijn beurt
gekomen is om in te gaan, dat mij ziel er schoon uitzie. »
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Denkt nu niet dat zulke ernstige gevoelens, in volkomen
samenklank met de eeuwige Waarheden, alle dartele kindervroolijkheid verre van haar afhielden? In geenen deele l
Wel was ze, sedert moeders afsterven, zoo luchthartig niet
meer. Door die wreede beproeving op de gevoeligste plek
van haar hart getroffen, werd ze zoo week en teergevoelig
dat ze, om de nietigste redenen soms, begon te weenen.
Zij kende zelve hare zwakheid wel en betreurde ze diep,
en edelmoedig poogde ze haren wil te stalen om zich over
die gevoeligheid heen te zetten.

KAPITTEL XX

HOE THERE5I A

HAAR
EERSTE

H. COMMUNIE

DEED, EN WELKE
ZONDERLINGE
ZIEKTE
BEPROEVINGEN ffA A R
N A DI EN OVERVIELE N .

blonk de heerlijke
dageraad
waarop
Theresia
haar eerste H . Communie zou
doen . Het was op donderdag 8 Mei
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1884.
Met het eerste morgenlicht schoot
ze wakker. Wat zalige ontroering
kwam door haar hartje stroomen
terwijl ze, half opgericht in haar
bedje, zichzelve wel honderdmaal
herhaalde:
(c Vandaag !
vandaag ! 't Is vandaag de groote dag! »
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Weldra klepte de groote bel al de pensionnaires wakker
Ze begaven zich naar de groote kleerkamer, « die als volgesneeuwd lag met witte vlokken, waarmee ieder communikantje op zijn beurt bekleed werd ». De meesteressen en de
oudere gezellinnen kwamen en zoenden hen eerbiedig één
voor één, en de blanke bruidjesstoet zette zich in beweging
naar de kapel toe.
Nooit in haar leven heeft Theresia de ontroering vergeten
die haar doortrilde, toen onmiddellijk vóór de H. Communie de zang weergalmde:
«0 Heilig Koor, waarin Gods englen zweven !... »

Ach! Hoe zoet en zalig was die eerste ontmoeting van
Theresia met jezus I Hoe riep haar heele ziel tot haren Heer
en God : « Ik min U, ik hoor U toe voor eeuwig y 4
Met zoo groote zorg had Theiesia het cenakel van haar
hart opgesierd om daar den Hoogen Gastvriend te verwelkomen, dat jezus besloot dit aangenaam verblijf niet meer
te verlaten, maar al den rijkdom zijner genaden daarin uit
te spreiden. Theresia schonk Hem geheel haar hart. Hij
gaf haat het zijne; jezus' Hart en Thei esia's hart smolten
ineen voor altijd!...
Ze voelde zich zoo machtig door die gratie aangegrepen,
haar zielevreugde werd zoo diep, zoo diep, dat tranen in
overvloed zachtjes uit haar oogen neerstroomden, tot groote
verwondering van haar gezellinnen die later onder elkaar
finisterde
tc Wat had ze? Waarom heeft ze geweend? Was haar
geweten misschien niet heelemaal gerust? Of kwam het
wellicht omdat haar mama niet aanwezig was, of haar zusternielietesse die ze zoo gaarne ziet ? »
Hoe konden zij ook weten dat hier, in deze aardsche ballingschap, een klein menschenhart, plotseling met al de
vreugden des hemels volgestroomd, te zwak is om zulk geluk te dragen en zich noodzakelijk ontlasten moet door
blijde, blijde tranen?
.
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Hoe zou Theresia op dien heilvollen dag getreurd hebben
om het afzijn van haar moeder? Vermits de heele hernel
samen met Jezus in hare ziel was neergedaald, was die liefste
Mama heet zeker ook dicht bij haar kind f
Ook orn de afwezigheid van Pauline moest ze niet be-

Jezus' Hart en Theresia 's hart smolten ineen
voor altijd! (BI. 118.)

droefd zijn: 7ÁlO innig als nu was ze nooit te voren met haar
zuster vereenigd geweest, want eer zelfder ure dat Theresia
haren Jezus voor de eerste maal ontving, sprak Pauliue haar
kloostergeloften uit en verbond zich aan Jezus met eeuwige
onverbreekbare banden.
Neen, vreugde alleen, diepe, onuitsprekelijke vreugde
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had haar ziel ingenomen ; zoo vol was haar hart met dien
hemelsehen wellust, (lat er been plaatsje meer overbleef voor
aardsche dingen, dat zelfs de vele mooie gelegenheidageschenken hare gedachten niet konden bezighouden.
Een tweede plechtigheid op dien heuglijken dag overgoot
hare ziel met geluk, hare opdrac ht namelijk aan de lJ1erheiligste Maagd .
Waarschijnlijk daar ze weeskind was, hadden de Eerw.
Ze werd aangeduid om iu
all er naam de akte van
toewij din g vóór t e bidden.. .

Zusters bij voorkeur haar aangeduid om in aller naam de
akte van toewijding vóór te bidden. Ach! met welk een
vurigheid smeekte ze toen dat Maria haar altijd onder haar
veiligen moedermantel zou verborgen houden.
Toen die schoone dag ten avond neigde , nam Mijnheer
Martin zijn koninginnetje, zoo verrukkelijk lief in haar
witten bruidstooi, bij de hand en leidde haar op naar den
Carmel.
Daar vond ze Pauline terug die nu voor goed Jezus' bruid
geworden was, en geen dru ppelt je bitterheid mengde zich

ItiAPI'1`TEI, XX.

I21

onder haar heldere vreugde : ze koesterde immers de hoop
dat ze weldra zich bij haar zuster zou voegen om innigsamen te wachten op den... Hemel!
Van dien feestelijken dag af kende Theresia maar één
verlangen meer : haren Welbeminde nogmaals t« onder haar
dak » te mogen onthalen; en tot elke nieuwe Communie
bereidde zij zich met de grootste vurigheid voor.
Den 14 Juni in datzelfde jaar ontving ze het H. Vormsel;
wederom een dag die haar onuitwischbare herinneringen
achterliet. Onder haar retret van voorbereiding kwam ze
op zekeren keer bij Céline, en scheen gansch opgetogen.
« Wat is er gaande ? » vroeg Caine. Dan sprak Theresia
over dit sacrament van liefde waarin de H. Geest bezit neemt
van onze ziel, met zulk een gloed dat er vuur scheen te
flikkeren in haar oogen, zoodat haar zuster dien schitterglans niet verdragen kon en gedwongen was de blikken neer
te slaan.
Na al die dagen van loutere zielevreugd, moeten we spreken over een zeer zware beproeving voor Theresia. Ze had
naar leed en lijden gewenscht, Jezus zou haar verlangen
bevredigen.
Plotseling scheen het in haren geest donkere nacht geworden ; ze zag niet klaar meer in haar eigen geweten. In haar
onschuldigste werken en gedachten, meende ze fouten en
zouden te ontdekken; daaruit dan, zeer pijnlijke gewetensangsten die haar arme ziel noch rust noch duur meer lieten.
De duivel had van den Heer toelating gekregen haar aan
alle zijden te benauwen, en het lachend azuur in haar
gemoed met sombere wolken te overtrekken.
Zij die uit haren aard naar liefde en betrouwen overhelde,
die later door liefde en betrouwen tallooze zielen wist aan te
lokken, zij stak nu zelve in benauwdheid erg vreesde als een
kind bij eiken stap te struikelen ; zij kon nu zelve niet vooruit
op den weg der volmaaktheid dan ondersteund door een
helpende hand.
't Was de hand van haar zuster Marie die haar hulp bood.
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In zulke gewetensangsten is 't volstrekt noodzakelijk met
de oogen toe te gehoorzamen aan een wijzen leidsman, tot
de biecht en de H. Tafel te naderen op den tijd en de wijze
door hem vastgesteld. Anders valt het den duivel immers al
te gemakkelijk de angstvallige zielen van die onmisbare
genadebronnen verwijderd te houden.
Zeer stipt volgde Theresia al de wenken van haar zichtbaren engel, haar lieve zuster.
Helaas! Ook die laatste hulp moest haar te vroeg ontvallen.
Op IS October 1886 ging Marie haar zuster Pauline ver-

Ze sprak de vier kleine engeltjes aan, haar broertjes en zusjes...

voegen in den Carmel, Theresia was toen dertien jaar en
half.
Dit afscheid beweende ze met al de tranen van haar hart;
men dacht, dat ze immer ontroostbaar blijven zou. Wie zou
voortaan in dien doolhof van angsten en twijfelingen waaraan ze geen uitweg vond, wie zou nu haar zieltje tot gids
wezen?
Nu alle aardsche hulp te kort schoot, wendde Theresia
zich naar den hemel toe.
Ze sprak de vier kleine engeltjes aan, haarbroertjes en
zusjes die reeds voorop waren gevlogen naar 't eeuwig vaderland. Die hadden in hun kortstondig leven noch vrees
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noch onrust gekend; zouden ze dan geen medelijden krijgen
met de zielekwellingen van hun arm zustertje op aarde?
Hun antwoord bleef niet lang uit; opnieuw kwam er rust
en helderheid in haren geest; de duistere wolken waren
afgedreven, haar oogen zagen klaar. Een effen stroom van
vrede, die nooit meer vertroebeld werd, vloeide zachtjes
over den diepen bodem harer ziel.
Zoo wist de Heer haar trouwe gehoorzaamheid te beloonen .
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WELK EEN
GROOTE
KERS T GENA DE
THERESIA ONTVIN G.

had Theresia die groote genade ontvangen, of het Kin dje
J ezus bracht er haar een tweede
mee in den heiligen Kerstnacht.
Na den slag haar door moeder' s
afsterven toegebracht, was er als
een weeke plek op Theresia's hart e
gebleven; haar fijne teerhartigheid
maakte haar tot een waarlijk overgevoelig meisje, - al mag men ha ar
geen lichtgeraakte eigenliefde t oeschrijven. Stond het niet al te schit terend met de « puntjes en kaartjes »
AS

P
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in 't pensionaat behaagd ? Wat zag zij er dan bedrukt en
bedroefd uit omdat papa nu min tevreden zou zijn ! Had ze
iemand on vrijwillig leed of pijn aangedaan ? Dan schreide
ze heete traantjes, en als men er in geslaagd was haar
smart te sussen, begon plotseling het spel opnieuw : nu
weende ze weer « omdat ze zooeven had geweend!... » Het
arm schaapje zat zeer verlegen met die onoverkomelijke
zwakheid. Zou ze met zulk een hinderlijk gebrek wel ooit
het kloosterleven kunnen aangaan?
En toch zou ze intreden; en toch zou 't niet lang meer
duren, want God staat altijd gereed om zijn getrouwen ter
hulp te snellen; God zal haar de gratie verleenen zich door
een opperste krachtinspanning te overwinnen, en zal de
vrucht van haar zegepraal duurzaam maken.
't Was in den Kerstnacht van i886.
Zooals op vorige jaren had Theresia in den hoek van de
schouw « schoentje gezet N. Toen de familie van de middernachtrnis thuiskwam, vielen papa's oogera op dien kinderlijken toeleg, en spijts al zijn goedheid, sprak hij eenigszins
misnoegd :
« Voor zoo een groot meisje als Theresia staat dat waarlijk
al te kinderachtig; ik hoop, 't is nu de laatste keer. »
Die eenvoudige woorden boorden als vlijmen door Theresia's hart. Met beklemd gemoed trok ze naar boven om haar
mantel af te leggen alvorens in den haiskring aan 't blijde
kerstmaal deel te nemen.
Céline was haar op haar kamer be volgd n f luist crd e haar
toe : « Wacht hier wat, ga nog niet beneden ; ge zult te zeer
moeten weenen als ge voor papa uw schoentjes ledigt.»
Er moest spoedig en moedig gehandeld worden ; ineens
vooruit, zonder naar de moeilijkheden om te kijken, of alles
was verloren.
Oogenblikkelijk, aleer de klank van Céline's woorden is
weggestorven, heeft Theresia haar besluit genomen en uitgevoerd. Ze houdt met geweld haar tranen in, komt vroolijk
den trap afgewipt, huppelt al lachend naar de schouw erg

126

DE KLEINE THERESIA.

naar de schoentjes, haalt één voor één de meest onverwachte
dingen eruit te voorschijn, brengt papa aan 't lachen door
haar geestige uitroepen, en schijnt stralend als een koningin
van welgezindheid.

Vroolijk haalt ze de meest onverwachte dingen uit haar schoentje
te voorschijn...

De plooi van misnoegdheid op vader's voorhoofd is gladgestreken, terwijl op 't gezicht van Céline de allerdiepste
verbazing ligt uitgedrukt. Was 't geen droom wat ze voor
haar oogen zag gebeuren
Neen, geen droom! Door moed en krachtinspanning was
Theresia eens voor goed haar oud gebrek te boven gekomen,
en had het zoo volledig uitgeroeid dat er verder nooit of
bijna nooit inter spraak van was.
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HOE
THERE5IA
BLAAKTE VAN
ZIELENIJVER.

van gewetensangsten
verlost en tegen haar overgevoeligheid gestaald, kon Theresia's geest zich rustig ontwikkelen,
en werd door een geweldige begeerte
naar kennissen aangegrepen.
Maar God liet haar inzien dat
onbetoomde drift naar wetensc hap
dikwijls op ijdele glorie uitloopt, en
daarom hield ze haar onstuimig verlangen in teugel en richtte al de vermogens harer ziel naar Hem die is
de Weg, de Waarheid en het Leven.
em wilde ze meer en meer bemin nen
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Hem doen beminnen, en een t( dorst naar zielen >> begon in
haar harte te gloeien. Die zielenijver, samen met een innig
verlangen om zichzelf in alles te verloochenen, werd voor
haar de immerspruitende bron van volkomen geluk.
Gij weet reeds, lieve kinderen, wat men onder het woord
zielenijver verstaat, dien sterken aandrang namelijk dien
men voelt om onze broeders de zondaars te bekeeren, hen
weer met God te verzoenen, de schulden die ze jegens Gods
rechtvaardigheid hebben gemaakt zelf te vereffenen. Ik wil
daar niet verder over uitweiden, maar zal eenvoudig verhalen waar die zielenijver Theresia toe vervoerde.
Zooals een vonk, in droog stroo gevallen, halmpje na
halmpje aantast en verteert, zoo werden de minste gelegenheden door Theresia's ijver te baat genomen om het vuur
van liefde tot Jezus breeder en breeder te doen uitslaan; te
pas en te onpas sprak ze over Jezus bij degenen die Hem
niet kenden noch beminden.
Er kwam somwijlen bij haar thuis een arme werkvrouw
die van God volstrekt niet wilde weten. Theresia beproefde
haar tot inkeer te brengen, doch vergeefsche moeite! Dan
maakte ze van haar halsketentje een medalie van O. L.
Vrouw los, reikte ze die ongelukkige toe, en lukte erin
haar de belofte af te dwingen dat ze die tot haar laatsten
snik zou dragen.
Onze jeugdige apostel trok zich eveneens twee kleine
bedelmeisjes aan die nog nooit iets over den goeden God
vernomen hadden.
Zij onderwees hen met zulk een ijver dat na weinig tijds
een volslagen ommekeer in hun arme zieltjes te bespeuren
viel. Aardsch geluk kon Theresia hun niet beloven, doch zij
sprak hun van de eindelooze belooning voor de deugdzame
menschen weggelegd in den hemel, en tot haar innige
blijdschap bemerkte zij dat haar arme beschermelingskes
zich zelfs op kleine verstervingen gingen toeleggen.
Nog vele andere middeltjes, te lang om te melden, zocht
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haar ijver uit OlU zielen nader bij God te brengen; ze verborg
medalies van O. L. Vrouw in de kleeren van werklien, wilde
naar het ziekbed snellen waar een zondaar te zieltogen lag,
enz ... enz... Nog een enkel feitje wil ik verhalen : de bekeering van een moordenaar. Luistert eerst naar de historie van
dien booswicht, want ze steekt vol heilzame lessen.
Pranzini was zijn naam.

Ze trok zich eveneens twee bedelmeisjes aan... (BI. 128.)

Geboren te Alexandrië in Egypte; door zijn brave moeder
zeer christelijk opgevoed; deed zware studiën, zoodat hij
acht verschillende talen vlot kon spreken, en als taalman op
de schepen dienst kon nemen
Weldra echter verliet hij jammerlijk de goede baan, en
met zijn eerbare zeden verloor hij tevens den welstand door
vroegeren arbeid gewonnen. Hij landde in Frankrijk aan op
een oogenblik dat hij geen duit meer op zak had. Door geldnood en razenden geldhonger gedreven, deinsde hij er niet
voor terug zijn hand te slaan aan het leven van drie menschen, waaronder een schuldeloos meisje van elf jaar.
Kleine Theresia.
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Dit afgrijselijk schelmstuk joeg een rilling van afschuw
door 't gansche land. Men slaagde er eindelijk in den schurk
te vatten, te Marseille, toen hij gereed stond voor Alexandrië
in te schepen. Met de boeien om den pols, werd hij naar
Parijs teruggebracht.
In de gevangenis bracht hij zijn leegen tijd door met
slechte boeken in verschillende talen over te zetten. Zijn misdaad bleef hij halsstarrig loochenen. Den aalmoezenier liet
hij enkel bij zich toe ter afwisseling in zijn eenzaamheid,
en om een pakske tabak los te krijgen.
Hoe vreemd! In dat verdorven hart smeulde nog een
vonkske godsvrucht tot de allerheiligste Maagd. Op O. L
Vrouw-Hemelvaart vroeg hij om de H. Mis te mogen bijwonen. « Vroegertijds, te Alexandrië, bekende hij, ging ik
er fier op Maria's banier in de processie te dragen ». Later
zelfs, te midden van zijn baldadig leven, trad hij somwijlen
een kerk binnen om de Madonna te groeten. Andere bekentenissen deed hij den priester niet. Den zelfden morgen der
strafuitvoering, wees hij een laatste maal de bemiddeling
van den aalmoezenier van de hand, vervloekte en verwenschte zijn rechters, en zwoer bij hoog en bij laag dat hij
onschuldig was.
De verregaande onbeschaamdheid van Pranzini was
berucht geworden. Men vertelde zelfs dat hij gevraagd had .
dat men zijn vel, na zijn dood, zou verwerken tot portemonnaies... Elkeen was overtuigd dat hij een onboetvaardigen dood zou sterven, toen ons heilig kind die ijselijke
historie vernam en dadelijk een stoutmoedig plan opvatte
dien verstokten zondaar te bekeeren.
Maar wat zal ze ondernemen, dit schuchter maagdeken?
Wil ze naar Parijs? Zal ze de gevangenis binnensluipen en
trachten dien rampzalige door woorden te vermurwen?
Neen! Ze kende een veel gemakkelijker en veel korteren
weg naar zijn hart : zij verdubbelde op allerhande wijze
haar opofferingen. En daar dit nog een te geringe losprijs
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voor zulk een zwaarbeladen ziel was, liet ze 't H. Misoffer
tot die intentie opdragen.
Middelerwijl kwam er dag voor dag slechtere tijding over

Ik ben zeker, o mijn God, dat Gij dien ellendeling zult vergeven...

Pranzini aan. Doch Theresia bleef onwankelbaar in haar
betrouwen en bad :
« 0 mijn God, mijn God! Ik ben zeker dat Gij dien ellendeling zult vergeven : ik vraag het U immers met zoo groot
vertrouwen. Al gaf hij vóór zijn dood geen enkel teeken van
berouw, nog zou ik niet twijfelen. Maar ik smeek U toch,
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Heer, tot mijn eigen troost, geef mij een tastbaar bewijs
daarvan. »
Zij wachtte en beefde...
Op 31 Augustus 1887, in den vroegen morgen, zou de
terechtstelling plaats grijpen. Dertig duizend toeschouwers
en méér stonden ongeduldig rond het schavot, met rauwe
kreten van « ter dood! ter dood! » in den mond.
De laatste oogenblik was gekomen en Pranzini had
's priesters hulp geweigerd. Hij stond, geboeid aan handen
en voeten, op één stap afst an d van het noodlottig mes. De
beulsknechten waren op 't punt hem aan te g rijpen en neer
te smakken op de plank, toen IA op 't onvoorziens, door een
plotse ingeving bewogen, zich omwendde tot den priester
en uitriep :
« Eerwaarde, gauw! het kruisbeeld! »
En terwijl hij een langen, innigen zoen op de voeten des
Verlossers drukt, snikt hij dit enkel woord :
Ik heb gezondigd! »

En de priester in naam des Heeren, antwoordt :
« ik ontsla u van uwe zonden! »
Enkele seconden nadien viel het mes, het hoofd rolde neer,
alles was voorbij! Hij stierf, maar stierf den dood van den
goeden moordenaar naast het kruis van Jezus.
Toen die tijding toekwam. greep een geweldige ontroering Theresia aan; zij moest weg, uit aller oogen weg, om
haar uitbundige vreugde te verbergen. Ah! Hoe onweerstaanbaar welde in hare ziel de dankbaarheid op jegens den
Heer die haar zoo wonderklaar getoond had wat het gebed
vermag!
Voortaan kende ze haren weg, en wist ze dat ze vooruit
mocht met dit verborgen apostolaat, door God met zoo
rijken uitslag bekroond.
Uit die geschiedenis, mijn lieve kinderen, moet ge twee
dingen onthouden :
Ten eerste, dat men niet voor eeuwig verloren gaat als
men een ware godsvrucht koestert jegens de Allerheiligste
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Maagd ; ten tweede, hoe goed, hoe barmhartig de Heer is
die het ons zoo gemakkelijk maakt om zielen te redden,
vermits Hij aan de kleine offertjes van Theresia zulk een
wonderdadige kracht verleende.
't Is wonder om na te gaan hoe de Heilige Maagd, in
vroegere dagen door Pranzini bemind en vereerd, het aanlegt om hem zalig te maken. Ze stort in het hart van een
klein kind dat hij nooit zag, de gedachte om voor hem te
willen bidden en lijden; zoo wordt zijn zware schuld afbetaald; zoo wordt hem door dit heilig zieltje een laatste,
een overvloediger genade verdiend die zijn steenen halt
eindelijk vermurwen zal, die hem een kreet van berouw en
leedwezen doet slaken zoo oprecht en welgemeend dat de
poorten des hemels voor hem opengaan.
Hebt dus een groot betrouwen op onze lieve Hemelmoeder; bidt haar elken dag, en uwe zaligheid is gewaarborgd.
Maar volgt ook het voorbeeld van de edelmoedige Theresia
na; brengt kleine offertjes, en ge zult in Maria's handen
een werktuig worden ter zaligheid voor de zondaars.
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door die eerste overwinning aangemoedigd, kende maar
één begeerte meer: zielen veroveren! Een tijdje Jachten de vreemde
missielanden haar toe, en ging haar
zucht daarhenen.
"Vat uitgest rekt
zielenveld lag haar ginder verre t e
wachten! Hoe vele gelegenheden 0111
daar haar onvermoeiden ijver uit te
werken!
Maar dan kwam haar weer de bekeering van Pranzini voor den geest, waar aan zij op afstand, heel in 't ver
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borgen gearbeid had ; en ze begreep dat er geen vruchtbaarder zaad was waaruit de zielen-zaligheid opbloeit, dan
boete en gebed. Het slot van al die overpeinzingen was dat
ze besloot, onwederroepelijk, haar leven in den Carmel te
slijten.
Er was een tweede reden die haar krachtig tot dit leven
aanlokte : in den Carmel bidt men op gansch bijzondere
wijze voor de priesters, en dat leek haar het verhevenste en
nuttigste doel waarvoor men bidden kan. Haar verstand,
door God zoo helder verlicht, zag duidelijk in dat de hulp
dier gebeden voor de dienaars des Heeren onontbeerlijk is.
« Met welke ontzaglijke waardigheid zijn de priesters bekleed! zoo redeneerde ons heilig kind; hun hart moet zoo
zuiver zijn als de gouden ciborie in het tabernakel, hunne ziel
zoo heilig als een serafijn gansch gloeiend van de liefde Gods.
Een bovenmenschelijk leven leiden 's Heeren priesters
op aarde, een leven van gebed, van boete, van studie in stille
eenzaamheid; hun ambt van liefde en toewijding brengt
hen in aanraking met de zwaarste ellenden der menschheid,
met haar ziekten en haar zonden, haar onwetendheid en haar
boosheid. 0! Gebeden moet er worden dat God zich dienaars
uitkieze naar zijn hart; dat Hij hen steune en .sterke in hun
lastige bediening; dat Hij hun troost weze, vermits de troost
die van de wereld komt hun ontzegd is; vooral dat Hij hun
arbeid zegene en late gedijen tot bekeering en geluk der
vijanden van God en zijn priesters... »
Lichtelijk kan men raden dat Theresia, met zulke gevoelens bezield, verheugd was haar leven te kunnen opofferen
met dat doel.
Ter nauwernood telde ze veertien j aai en ze voelde zich
reeds gedrongen en gedreven om aanstonds aan 't werk te
gaan. Bij haarzelve stelde ie vast dat ze het eerstvolgende
jaar bij de Carmelietessen zou intreden en dat wel, besliste
zij, in den heiligen Kerstnacht zelve waarin ze 't vorig jaar
haar groote zegepraal behaalde.
Maar zou de familie haar toestemming geven om zoo jong
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te vertrekken? -Van wege 't klooster boefde zij geen tegen-

kanting te duchten; Moeder Priorin zou haar met vreugde
opnemen, en Zuster Agnes van Jezus vuurde zelfs haar
begeerte nog aan. Doch welk onthaal zou haar voorstel
ontmoeten bij haar huisgenooten? Een vreeselijke angst
beknelde haren boezem wanneer ze dacht aan Céline, en dat
ze die liefste vertrouwelinge, « die zo te weerklank harer
ziele », zou moeten op de hoogte stellen van haar voornemen
en aldus ongetwijfeld het hart bedroeven.
Deze twee zusterharten immers waren sedert lang als
ineengewassen, en hadden geen enkel geheim voor elkander. Céline teleurstellen, de zachte doch zoo stevige banden
hunner onderlinge vertrouwelijkheid afbreken, dat scheen
de arme Theresia al te zwaar voor haar krachten.
De goede God kwam het groothartig kind ter hulp. Céline
kreeg weldra kennis van haar zusters besluit, en wel verre
van het te dwarsboomen, spande ze haar beste krachten in
om het te helpen uitvoeren Zoo gaf ze een blijk van ware
genegenheid, want echte liefde vergeet zich zelf om enkel te
denken aan 't welzijn van den beminde.
Die moeilijkheid was dus uit de baan; nu nog vader
overtuigd! Hoe dien bejaarden man durven vragen dat hij
zou toestemmen in 't vertrek van zijn koninginnetje, nadat
hij drie zijner dochters reeds afstond aan God, - want ook
Leonie had zich op hare beurt den Heere toegewijd in de
Orde der Visitatie.
Veel en vurig bad ons heilig kind alvorens met haar
geheim voor den dag te komen. Tot op Pinksterdag stelde
ze haar aanvraag uit, en smeekte den H. Geest haar gepaste
woorden in den mond te leggen.
't Was na de Vespers; Vader was in den vreedzamen
avond buiten gaan zitten in den hof, en daar, met de handen
gevouwen, bewonderde hij de schoonheid van Gods schepping. De ondergaande zon doopte in rood gouden schijn de
kruin der hooge hoornen, en onder 't stil gebladerte deden
de vakerige vogeltjes hun avondgebed.
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Theresia zag dat diepe vrede over vaders harte was neergekomen; iets heme1sch lag over zijn schoon gelaat gespreid. Sprakeloos ging ze nevens hem neerzitten, terwijl
reeds tranen in haar oogen perelden. Met namelooze teederheld zag vader haar aan en zei : « Er scheelt wat, mijn
koninginnetje ? Vertel me dat eens. »

Dit engeltje staat juist op de plek waar Theresia
aan vader vroeg om naa.r den Carmel te gaan.

Hij drukte zacht tegen zijn hart het dierbaar hoofdje van
zijn kind, en stond recht, als OlTI zijn ontroering te verbergen, en wandelde, heel traag van tred, naast haar op.
Door haar tranen heen sprak zij van den Carmel en van
haar verlangen om daar spoedig haar intrede te doen.
F.Jl toen... toen weende hij ook!. ..
o J Voor niets ter wereld had hij zijn kind die verheven
roeping willen ontraden! Hij vergenoegde zich haar zeer
eenvoudig te laten opmerken dat ze nog zeer jong was om
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een zoo gewichtig besluit te treffen. En daar zij aandrong,
en daar zij hare zaak voortreffelijk wist te bepleiten, gaf
Mijnheer Martin zich met zijne gewone edelmoedigheid en
rechtschapenheid alras volkomen gewonnen, en sprak
woorden zooals slechts een heilige er vinden kan.

Hij plukte een blank bloemeken en bood het zijn dochter aan...

Om 't gesprek wat af te wenden van de aanstaande pijnlijke scheiding, plukte hij met wortel en al een blank bloemeken, bood het zijn dochter aan, en deed haar uiteen met
welk een vaderzorg God dat bloempje eerst liet opgroeien
en dan ontluiken, hoe Hij op tijd en stond het wist te laven
met heldere droppelen dauw of te koesteren in warme zonnestralen En 't meisje luisterde, en meende haar eigen geschiedenis te hooren.
Ah! Wel sterk moest de liefde tot Jezus in haar kinder
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hart geworden zijn om haar ertoe over te halen zulk een
onvergelijkelijker vader te verlaten. Toen ze klein was, kon ze
in haar hoofdje niet krijgen en vermocht er nimmer aan te
denken dat hij sterven kon; en nu wil ze uit vrijen keus
gaan scheiden van hem!
Doch nog andere personen buiten Mijnheer Martin hadcy^

Bisschoppelijk paleis van Bayeux in 1887. (B1. 14o.)

den hun woordje mee te spreken in die zaak. Mijnheer Guérin, om raad gevraagd, wilde in 't begin er volstrekt niet van
hooren. Nadat hij eindelijk toegaf, was 't de beurt aan den
Overste van den Carmel om vlakweg te weigeren. Deze verklaarde dat hij Theresia nooit aanvaarden zou vóór haar
een-en-twintigste jaar; hij was slechts de afgevaardigde van
den bisschop, 't is waar; welnu, indien Monseigneur goedvond zijn toestemming tot die intrede te geven, dan zou hij

zich erbij neerleggen, anders niet!
Toen Theresia, heel bedrukt, de woning van den Overste
verliet, gutste de regen met volle stroomen neder. Dat had
ze meermaals zien gebeuren : weende zij, de hemel weende
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met haar mede; was er licht en blijdschap in hare ziel,
geen wolkje hing te treuren in de helderblauwe lucht.
Haar vader wist niet wat aanvangen om haar te troosten,
en stelde voor, haar naar Bayeux te vergezellen, bij Mgr Hugonin. Dat aanbod greep ze met dankbaarheid aan. Om in
de oogen van Monseigneur ouder voor te komen dan ze
werkelijk was verzon ze een kinderlijken list; ze bond
heur haar op dat in blonde lokken tot dan toe los om haar
schouderen zwierde.
Daar kwam ze, alleen met haar vader, in de hooge tegenwoordigheid van den bisschop; en hier moest zij zelve nu
het woord doen en uitleggen waarom ze kwam, zij, die
gewoon was hare zusters te laten spreken in hare plaats.
Monseigneur liet verstaan dat het wellicht best was nog
een tijdje bij haar geliefden papa te blijven, dc' h Mijnheer
Martin kwam zelf zijn koninginnetje ter hulp. Hij zou binnenkort met zijn dochter op bedevaart gaan naar Rome, zoo
sprak hij; en indien Zijne Hoogwaardigheid de gevraagde
toelating dacht te moeten weigeren, dan kon Theresia den
H. Vader zelven om die gunst verzoeken.
De kerkvoogd, hoe diep ook getroffen door de edelmoedigheid van den vader zoowel als door 't verlangen van de dochter, liet hen echter zonder beslissend antwoord heengaan.
Toen dacht het de arme kleine Theresia dat haar leven
voor goed gebroken was. Toch bleef ze vertrouwen op God
en diep in haar harte heerschte groote stilte en innige vrede
daar ze niets anders dan den heiligen Wil des Heeren zocht.
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TH ERE5IA OP
BEDEVAART GING
NA A R ROME.

O

RI2 dagen na hun bezoek op

het bisdom, den 4 November
1887. stapte Mijnheer Martin
met zijn twee jongste dochters door
de straten van Lisieux, terwijl de
stad nog lag te slapen in donkeren
nacht.
Weinige uren nadien stonden ze
in Parijs.
De pracht der fransche hoofdst ad
liet Theresia heel koel en onbewogen . Haar grootste genoegen vond ze
in 't heiligdom van O. L. Vrouw-t erZege, waar ze met zalige ontroering
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bad tot de groote Hemelmoeder die haar in haar vroege
kinderjaren zoo wonderbaar had toegelachen. Daar ook,
zoo bekent ze, heeft zij uitgelezen genaden ontvangen. En _
dewijl het onmogelijk is Maria te beminnen, zonder tevens
haar maagdelijken bruidegom lief te hebben, zoo stelde zezich onder de hoede van Sint Joseph, vader en beschermer

Na de lelie van haar onschuld te hebben toegewijd aan Maria...

der maagden, die zoo zorgzaam over 't Kindeke Jezus en .
diens H. Moeder tijdens hun verblijf op aarde gewaak t.
heeft. Onder Joseph's bescherming, en na de lelie van haar
onschuld te hebben toegewijd aan Maria, ondernam ze
onbevreesd haar groote verre reis.
Eerst ging de tocht over 't schoone Zwitserland met zijn
reuzenbergen, wier kop eeuwig met sneeuw bedekt is. Zwitserland met zijn blauwe meren, zijn bruisende watervallen,
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zijn purperen heidevlakten, dit alles zoo verrukkelijk in
den rozigen gloed der avondzon.
Die grootsche tafereelen brachten Theresia in ware vervoering, en haar zieltje verhief zich, op vleugels van liefde

Theresi a vaar t met v ader
en 7.Uster in go nd el door Venetië .
(BI lH ·)

en dankbaarheid, recht tot den Schepper die onze aarde, dit
land van ballingschap, reeds zoo schoon maakt om te toonen
wat heerlijkheden Hij ten toon zal spreiden in 't vaderland.
Door den beroemden tunnel van den St-Gothard stoomden onze reizigers , dwars door de Alpen, spoedig het zonnig Italië in
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Te Milaan klommen Theresia en Céline, lachend met alle
vrees voor duizeligheid, op den hoogsten toren der cathedraal. Daarna reisden ze verder naar Venetië, een aardige
stad wier straten kanalen zijn waarover men in lichte bootjes
henenglij dt

Het huisje van Nazareth door de engelen naar Loretto overgedragen.

Dan kwam Loretto, waar men het huisje der H. Familie
in eere houdt.
Tegen den avond van den volgenden dag lagen onze
pelgrims rustig ingesluimerd in den voorthollenden trein,
toen opeens 't geroep van treinbedienden hen wakker
schreeuwde : « Roma! Roma! »
Droomden ze niet ? Neen! ze waren te Rome!
De Eeuwige Stad met haar praalgebouwen scheen in de
oogen der twee gezusters een tooverland vol wonderen. In
't bijzonder stonden ze diep getroffen bij 't bezoek aan
de Catacomben
ben en aan het Coliseum.
De Catacomben zijn onderaardsche gangen waarin de
eerste christenen ten tijde der bloedige Kerkvervolgingen
een veilig schuiloord zochten en hunne dooden begroeven.
Niets zoo aantrekkelijk en zoo roerend tevens als een bezoek
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in die eindeloos-lange gaanderijen, zoo vol herinneringen
aan de christene oudheid.
Het Coliseum is een machtig-groote schouwplaats, uit
geweldige arduinen blokken opgebouwd : duizenden en nog-

Terwijl ze hun ziel uitstortten in eenzelfde gebed... (Bl. i46.)

maals duizenden toeschouwers konden daar gemakkelijk een
zitplaats vinden. 't Was een geliefkoosd tijdverd rijf voor de
Romeinen daar harteloos te komen toekijken hoe, op de
ruime arena of het worstelperk, arme christenen om hun
Kleine Theresia.

I0
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getrouwheid aan 't geloof door wilde dieren werden verscheurd of aan nog ijselijker folteringen werden prijsgegeven.
Door teedere bewondering voor de heilige martelaren gedreven, wilde Theresia kost wat kost in 't Coliseum binnendringen, al was de toegang streng verboden voor 't publiek
om wille van de opgravingen die toen in vollen gang waren
en de plaats zeer onveilig maakte . Zij sprong met Céline
onverschrokken over de afsluiting heen, klom over de muren die onder haar voeten afbrokkelden, en bereikte zonder
ongeval de zoo vurig gewenschte plek.
Vol eerbied drukten beide zusters hun lippen op dien
gewijden grond, terwijl ze hun ziel uitstortten in eenzelfde
gebed.
Zes dagen op een rij gingen zij uit, de wonderbeden van
Rome bezichtigen; den zevenden dag zou Theresia 't geluk
smaken eindelijk bij den grooten Paus Leo XIII te komen.
Zoo groot haar verlangen was naar dien plechtigen stond,
zoo groot was ook haar bevreesdheid ervoor, om reden van
't verzoek dat ze tot den H. Vader wilde richten.
Gansch in 't zwart, met de mantilla of 't audiëntie-manteltje om 't hoofd, zooals 't bij zulke gelegenheden voor
vrouwen de eisch is, bood zij zich ten Vatikane aan, vergezelschapt van vader en Céline. Na de mis van den Paus, verhoor! Op lange rij schoven de bedevaarders door de zalen
van 't paleis voort. In een ruim vertrek, met rood fluweel
behangen, stond de hooge zetel waarop Leo XIII, omringd
vare prelaten, troonde.
Theresia's hart klopte onstuimig in haren boezem; nog
benauwder werd het haar te moede wanneer ze den bestuurder van de bedevaart plots met luider stemme hoorde afroepen : « verboden den Heiligen Vader aan te spreken ! » Ze
sloeg een angstvollen blik op Céline en scheen om raad te
smeeken.
« Spreken! » fluisterde deze.
.]en oogenblik nadien zat Theresia op de knieën voor den
Paus, kuste hem eerbiedig voet en hand, en sprak :
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Zeer H eili ge Vad er, 'k heb U een zeel' groote gunst te vra-

gen »,
Leo XIII neigde het hoofd; zijn diepe zwartglanzige
oogen schenen t ot op den bodem van haar zieltje door te
dringen. « Zeer H eili ge V ader, wil me vergunnen in den Carmet
in Ie treden

op m i jn vijftiende

jaar. ))

Tberesia
bood zich ten
Vatikane aan vergezelschapt " '),
van vader en Céline. (BI. 146 .)

De afgevaardigde van den Bisschop van Bayeux, verbaasd en misnoegd, liet er aanstonds op volgen:
« Zeer Heilige Vader, dat kind begeert in den Carmel
binnen te gaan, maar de oversten zijn thans bezig de zaak
te onderzoeken ))
« Welnu, mijn kind, spr ak Zijne Heiligheid, doe wat de
oversten beslissen zullen ))
Dan waagde Theresia een laatste pogin g, vouwde haar

148

DE KLEINE THERESIA

handen saam, en zachtjes ermee leunend op de knie van den
Paus:

«Zeer Heilige Vader, indien U
zou 't wel goedvinden. »

«

ja ) wildet zeggen, iedereen

Strak keek de Paus haar aan, en sprak op doordringend en.
toon, met sterken nadruk op ieder lettergreep:
« Welaan! Welaan! Zoo God wil, zult ge intreden! ))

Ze vouwde heur handen saam, en zachtjes ermee leunend op de knie
van den Paus... (BI. 147.)

Nog voort wilde ze aandringen, maar twee edelwachten
verzochten haar op te staan. Daar ze niet roerde, namen zij
haar bij de armen en zelfs de groot-vicaris van Bayeux hielp
haar oprichten. Terwijl ze aldus werd opgenomen, gaf de
Heilige Grijsaard haar nogmaals zij-n hand te kussen, ze.gende haar, en keek: haar lang, zeer lang achterna!
Met tranen overgoten kwam Theresia uit dit verhoor, en
de Italiaansche hemel, gewoonlijk blauw, hield dien heeleo
dag niet op wederom met haar te weenen uit zwaarmoedigtreurende wolken.
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Haar uiterste poging was mislukt, doch, daar zij alles
deed wat doenlijk was om Gods roepstem te mogen volgen,
bleef ten minste haar ziel rustend in diepen vrede.
Sedert lang immers had ze 't Kindeken Jezus voorgesteld
zijn speelgoed » te zijn, zooals ze zegde; niet een kostelijk
gerief, dat de kinderen gewoonlijk slechts met voorzichtige
vingertoppen durven aanraken; maar een anedaagsch waardeloos « ding », zijn « kaatsbal » bijvoorbeeld, dien hij tegen.

Teen raapte het Goddelijk Kind zijn speelbal weer op en kaatste
hem voort tot in den Cannel...

den grond mocht slaan, met den voet schoppen, en zelfs
stukmaken zonder veel spijt.
Te Rome maakte 't Goddelijk Kind waarlijk zijn speelb al
stuk, wellicht om te weten wat er van binnen in zat... En
als hij zag dat er in dat zieltje veel liefde voor Hem was,
wilde Hij 't nog meer op de proef stellen, en bolde zijn speelbal
ergens in een donker hoekje.
Vier lange maanden bleef hij daar als vergeten liggen, en
toen kwam het Goddelijk Kind en raapte zijn « bal » weer
op en kaatste hem voort, tot in den Cannel...
Toen Theresia in Frankrijk terug was, herhaalde zij nogmaals bij den Bisschop van Bayeux haar voorgaande verzoek.
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Eiken morgen stond Papa zelf op den uitkijk naar den
bode om gauw te vernemen of er soms niets was van vege
Mgr Hugonin.
Eindelijk, den 28 December, op Onnoozele Kinderendag,
kwam de langverwachte brief toe. Helaas! Hij was verzon-

Ze begroef het in haar tuintje onder de sneeuw... (B1. ir )

den op 't adres van moeder Priorin; en deze, hoewel ze nu
toelating had om Theresia oogen,blikkelijk in den Carimel te
aanvaarden, oordeelde 't best haar nogmaals uit te stel en
tot na Paschen van 't volgende jaar.
Deze laatste beslissing viel Theresia bijzonder zwaar en
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pijnlijk. Nadat ze zooveel hindernissen was te boven gekomen, en eindelijk heel dicht bij de Ark geraakt was, bleef
deze nu zelf gesloten en liet het arme moe duifje daarbuiten
vóór de deur.
Als een bliksemschicht vloog de bekoring door haren geest
om van die maanden uitstel maar goed te genieten en een
min ernstig leven te leiden. Maar God liet haar inzien ho
kostbaar de tijd is, en ze besloot er geen minuutje van te
verspillen, maar van dag tot dag meer verstorven te leven.
Heel eenvoudig waren haar verstervingen : zich geen enkel
woord van tegenspraak laten ontglippen, haren wil gaarne
aan anderen onderwerpen, recht zitten en niet gemakkelijk
tegen de stoelleuning achterover liggen, kleine diensten
bewijzen in hare omgeving, en dergelijke dingen meer.
Vielen er ook al dóór den dag min-aangename dingen
voor, vond ze bij voorbeeld één harer mooie vogeltjes in de
kooi doodliggen, dadelijk vloog ze met haar gedachten naar
God, die ons in zijn hemel, maar ook dààr alleen, onvermengde genoegens voorbehoudt.
Zekeren dag kwam papa thuis met een heel wit kroezellammeke voor haar. Het diertje leefde juist lang genoeg om
Theresia eventjes aan te kijken met zijn goedige oogskes, en
om haar hand zachtjes over zijn wol te voelen streelen, en
clan ging het dood! Zij begroef het in haar tuintje onder de
sneeuw, en bekent dat die dood haar stof gaf tot veel nadenken over den korten duur van alle aardsche genoegens, van
de meest onschuldige zelfs.
Nu was er gelegenheid om zich deze verzen te herinneren
(lie Pauline voor haar op een lief prentje had geschreven :
Een herderin te droomera lag
Van 't blanke lam dat zij het liefste zag.
Het werd geslacht... Nu viel ze droef aan 't veeenen :
Haar lust in heel de kudde was verdwenen.
Maar Jezus sprak : « Waak spoedig op, mijn Kind :

Ik ben liet Lam dat gij bemint! »
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THERESIA

IN DEN CARMEL
INTRAD, EN DAA R
LEEFDE EN
STIERF ALS EEN
HEILIGE.

't ~TBRD vastgesteld dat Theresia

in den Carmel zou t reden
op maandag 9 April 1888.
Den dag te voren waren al haar
bloedverwanten vereenigd rond de
groote huistafel. waaraan zij voor den
laatsten keer mede aanzat. Meer dan
ooit lagen op aller lippen woorden van
de hartelijkste teederheid voor haar, als
om haar het wee van de scheiding nog
smartvoller te doen gevoelen.
's Maatldags morgens wierp Theresia
een laatsten langen blik op 't huis dat

,
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zij voor goed verlaten zou, op 't lieve nestje harer kinderjaren, en dan, dan trok ze naar den Cannel heen. Eerst
woonde zij in de kloosterkapel de H. Mis bij, nogmaals van
de gansche familie omringd. Bij de Communie, toen Jezus
in aller hart was neergekomen, hoorde men niets in de
kapel dan zware zuchten en luid gesnik. Theresia alleen
stortte geen enkelen traan ; doch, wanneer ze aan 't hoofd
der aanwezigen vooruitstapte naar het kloosterslot toe, toen
bonsde haar hart zoo geweldig in haren boezem dat ze zich
afvroeg of haar laatste uur niet gekomen was.

Al haar bloedverwanten waren rond de huistafel
vereenigd... (Bl. 152.)

Ze zegde voor het laatst vaarwel aan haar liefste Célíne,
en ging toen nederknielen vóór haar vader en vroeg zijn
heiligen zegen. Vader viel zelf op de knieën en zegende haar
al weenend. Op dien stond moesten de engelen des hemels
wel vol bewondering neerblikken op dien edelen grijsaard
die den Heere het offer bracht van zijn nog jeugdig bloeiend
kind... En de slotdeur van den Carmel sloeg achter Theresia
dicht!...
Levenslang bleef de indruk dien ze op de kloosterzusters
maakte onuitwischbaar. Deze meenden een engel in hun

1
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midden te zien verschijnen, zoo hemelsch was de uitdrukking van haar wezen.
Lang en slank was ze, heel eenvoudig en tevens zeer
voornaam van manieren. Dien dag droeg ze een bleekblauw
wollen kleed. Haar hoed in dezelfde kleur, met een wit
duifje gegarneerd, zou weldra door het nederig postulanten.mutsje uit zwarte tulle vervangen worden; doch die verandering nam niets van haar reine bekoorlijkheid weg.

Pandhofje van den Carmel te Lisieux
(De cel met een + aangeduid is deze van Zuster Theresia.

In 't klooster kwam alles haar lief en verrukkelijk voor,
vooral haar armoedig celletje met zijn witgekalkte muren
en zijn ruwe meubileering. Die uiterste armoede schonk
haar inniger zielsgenot dan al de schatten en weelden der
wereld het vermochten ; zij voelde zich zoo gelukkig dat
zij zich voor haar groot offer reeds rijkelijk beloond achtte.
Tijdens haar postulaat had Theresia den zoeten troost de
plechtige professie bij te wonen van haar zuster Marie, haar
meter, nu Zuster Marie van 't H. Hart geworden. Zij was
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het die, als jongste lid der kloostergemeente, het hoofd van
Jezus' nieuwe Bruid met witte rozen mocht omkransen.
't Was recht en billijk dat de jongste der familie een eerekroon overreikte aan de oudste die, samen met Pauline,
haar zoo een volmaakte opvoeding had gegeven, en haar
eigenlijk had gemaakt tot wat ze was, tot een heilige.
Weinig tijds daarna, nieuwe plechtigheid, maar ditmaal rond onze jeugdige postulante zelf Op zo Januari 1889
ontving ze 't heilig kleed van den Carmel.
Gehuld in wit fluweel dat met zwanendons was afgeboord
en met fijn kantwerk van Alen c on gegarneerd, trad Theresia
uit het kloosterslot te voorschijn; haar zijige haarlokken
met lelies doorvlochten, hingen lang en breed om haar
schouders neder als een goudblond waas.
Buiten stond vader haar af te wachten : « Ha! daar hebt
ge mijn koninginnetje dan! » riep hij bewogen uit en snelde
haar tegen. En met zijn oogen vol tranen ving hij zijn kind
in beide armen op en sloot het innig aan zijn hart.
Dan gaf hij haar den arm en plechtig deden ze hun intrede in de kapel.
Na de buitenceremonie, ging Theresia weder het klooster
binnen. Vóór de slotdeur gekomen, gaf vader haar zijn laatsten kus... zijn laatsten zegen... En uit het hoogste des
hemels kwam op dit oogenblik over Theresia neer de zegen
van haar moeder ook, terwijl haar overleden broertjes en
zusjes haar schenen aan te wakkeren om dapper de renbaan
in te vliegen.
Bij 't binnengaan nam het jonge Bruidje van Jezus de
hand, haar door Moeder Priorin van onder haar zwarten
sluier toegestoken (1), en volgde den tragen zusterstoet dbór
de kloosterpanden. Aan den omdraai van den gang, daar
waar haar lief Jezus-beeldje te midden van licht en bloemen
(i) De Carmelieterzusters dekken hun aangezicht roet een zwarten
sluier telkens zij, bij sommige ceremonien, onder de oogen van 't
volk moeten komen.
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prijkte, viel plotseling haar blik op het pandhofje, gansch
wit van verschgevallen sneeuw...
Zó6 wist Jezus het kinderlijk verlangen van zijn Bruidje
te voldoen; altijd immers had ze in stilte gewenscht dat op
den dag van haar kleeding de natuur ook een blank sneeuw-

Na de buitenceremonie, ging Theresia ter ug het klooster binnen,,.
Vader gaf haar zijn laatsten zegen... (Bi. 1 55.)

gewaad zou hebben aangedaan. Zeg me, wat aardsche
bruidegom heeft het in zijn macht om, op de bede van zijn
geliefde, al was het slechts één enkel sneeuwvlokje uit den
hemel neer te strooien? Daaraan dacht onze kleine heilige
terwijl ze, met blijbewogen harte, ter kapelle voortschreed,
door een onzichtbaren stoet van hemelsche maagden bege
leid.
Intusschen stonden de feestgenoodigden in 't buitenkoor
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rond den Hoogepriester geschaard, en wachtten ingetogen

dat ze door de groote tralie het lief koninginnetje van daar-even zouden weerzien. Daar nadert ze, haar blonde haarpracht meedoogenloos afgeknipt door de bitsige schaar,

Daar viel haar blik op het pandhofje, gansch wit
van versch gevallen sneeuw. (BI. 156.)

haar leden gedekt met een armoedige ruige pij, hoofd ea
schouders met een groflinnen doek omhangen.
Nochtans, zelfs onder dit ruwe kleed, bleef ze even frisch
en bevallig. Zoo was Theresia, of liever Zuster Theresia van
het Kind Jezus, dan eindelijk Carmelietesse.
Achttien maand later, op 8 September 189°, sprak ze de

158

DE KI-.EINE TI-IERESIA

drie kloostergeloften uit, waardoor ze aan Jezus afstand
deed van al wat ze had en al wat ze was. Doch dezen laatsten
dag, hel aas! was haar vader niet aan haar zij de 0111 haar
zijn zegen te geven, - en dàt was een zware slag voor haar
minnend harte. Die eerbiedwaardige man, door verlamming

Na haar wereldsche kleedij te hebben afgelegd, krijgt Theresia
het kleed van den Carmel aan, Moeder Priorin hangt haar den
wittenmantel, door den bisschop gewijd, om de schouders; dan
zal ze haar nog den wijden novicensluier omhangen, en haar
vervolgens leiden in 't unldden van het grauw vloertapijt, in
't vierkant met bloemen afgezet, waarop Theresia zich met
uitgespreide armen zal nederstrekken.

getroffen in Iichaam en geest, sleepte zijn zwaar kruis zes
jaar lang voort, waarna hij zachtjes uitging als een heilige
in de armen van zijn goede Céline die hem de oogen sloot.
Eens die groote taak volbracht, kwam ook Céline naar
den Carmel toegevlogen, en. 't was haar engel van een zuster die belast werd haar op de hoogte van 't kloosterleve 1
te brengen
Een jaar nadien kwam Marie Guérin, de kleine kluizenaarster van vroegertijds. op haar beurt de Carmelwoestijn
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bewonen onder leiding van Theresia. Het spel uit hun kinderjaren was nu ernst en werkelijkheid geworden.
En wat zal ik nu verder nog vertellen, mijn lieve kinderen ? U 't heele kloosterleven van onze kleine Heilige verhalen, neen ! dat wil ik niet aangaan. Later, als ge groot
zijt, zult ge iets daarover kunnen lezen in het dik boek harer
« zielsgeschiedenis ». Nochtans het diep geheim van haar
Gode zoo welgevallig leven achterhalen, dat zal u eerst in
den hemel gegund wezen.
Dit kan ik u verzekeren, dat Theresia van het Kind Jezus
veel en zwaar geleden heeft... En toch, al gaf haar de goede
God zijn kruis te dragen op aarde, toch liep er geen meusch
onder Gods zon zoo gelukkig als zij, omdat ze altijd het
lijden met een glimlach aannam.
Van haar prilste jeugd af had ze de gewoonte aangenomen
nooit haar eigen wil te volbrengen, maar wel dien van God.
Oordeelt nu hoe ze leefde en wat ze was in 't klooster.
« O Jezus, o mijn Welbeminde, riep zij uit, ik kan U mijn
liefde niet anders bewijzen dan door bloemen te strooien,
dat wil zeggen, door geen enkel offer, geen blik, geen woord
te laten ontsnappen, door mijn minste werken te baat te
nemen en uit liefde te verrichten. Zoo zal ik bloemen strooien.
Ik wil er geene enkele voorbijgaan zonder haar voor U te
ontbladeren, en onderwijl zal ik zingen, altijd zingen,
zelfs al moet ik mijn rozen te midden van doornen plukken,
en hoe langer en scherper die doornen zijn, hoe zoetluidender mijn blijde zang zal opklinken voor U. »
Dat nu was het juist waarin de Heer zoo groot behagen
vond dat Hij, indien ik zoo spreken mag, een zwak kreeg
voor dat nederig kind dat op zijn hart had weten te werken.
Ge weet nog hoe Theresia haar vader liefhad; welnu, op
diezelfde wijze beminde ze den goeden God, weigerde
Hem niets, waakte met zorg om Hem in alles voldoening te
schenken. En daar niets een vaderhart zoo zachtjes vleit en
streelt als het blind vertrouwen v an zijn kind, daarom
trachtte zij in dien geest van fijnvoelende liefde jegens
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God te leven. Ze betuigde Hem evenveel dank voor haar
lijden als voor haar verblijden, in de ziel overtuigd dat al
wat God haar overzond, het beste voor haar was.
Ze ging nog verder. Ze zag hoe de zondaars de liefde
Gods versmaden en af wij zen ; dan opende zij heel wijd haar
hart om zelf die verstooten liefde te herbergen.
« De menschen beminnen U niet, zoo sprak ze; maar ik, ik
wil U beminnen voor mij en voor hen mede. En Gij, Heere,

Zinnebeeldig tafereel van Theresia's innerlijk leven.
(Zij strooit bloemen uit voor de voeten van 't Kindje Jezus.)

zult mij de liefde schenken die de zondaars weigeren, en zoo
zal uw Harte over hun ondankbaarheid getroost zijn. »
Dit goddelijk verdrag maakte Theresia tot een slachtoffer
van Gods barmhartige Liefde.
En toen besloot de Heer zijn schepseltje te verheffen, en de
liefde die zij Hem schonk, haar uit te wisselen in heerlijkheid.
Dra sloeg de ure der vergelding; Jezus was gehaast dat
bekoorlijk aarde-bloempje te komen plukken voor zijn paradijs. Na acht jaar kloosterleven, werd Theresia door een
pijnlijke borstziekte aangetast. Langdurig was haar lijden,
heldhaftig het geduld waarmede zij het droeg.
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Met vreugde stelde ze vast dat ze de uiterste grens van
haar aardsche leven genaderd was, met vreugde, ja!
want de dood zou haar de poort van 't hemelsch leven ontsluiten, en zoo daarbij nog een tweeden hartewensch van
haar vervullen, namelijk : na haren dood zou ze spoedig hier
beneden kunnen weerkeeren om God beter te doen kennen,

Zij ontving de laatste H. Sacramenten met
bewonderenswaardige vurigheid.

om God meer te doen beminnen, tot het einde der tijden toe.
Omringd van de gansche kloostergemeente, ontving ze
de laatste H. Sacramenten met bewonderenswaardige vurigheid. Engel was ze in haar leven, engel bleef ze bij haar
sterven; haar schoone ziel vloog hemelwaarts op dezen
roerenden liefdekreet :
MIJN GOD ... IK ... BEMIN. . . U. a
Kleine Theresia.

II
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Dat waren haar laatste woorden, dat was de weerklank
van haar gansche leven.
Nauwelijks had ze die uitgesproken, of ze sloeg de oogen
op en hield ze, vreugdestralend. gevestigd boven het won..

't Kind Jezus stond gereed... Maria was daar...

de engelen kwamen toegevlogen.

derbeeldje van de Allerheiligste Maagd dat men aan 't voeteind van haar bed had opgesteld.
Maria was daar, en kwam haar nogmaals tegenlachen.
Had Theresia niet gesmeekt in haar lied :
In 's levens morgenstond hebt Gij mij toegelachen;
Kom weer tn glimlach nog, 0 Moeder: 't avondt nul
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't Kind Jezus stond gereed en strekte naar haar zijn armkes uit. De engelen ook kwamen toegevlogen om in juichenden stoet het zegevierend KONINGINNETJE ten hemel op te
leiden en haar hoofd met glorie te kronen.
't Was in den avond van 3o September 1897. Zij was
vier-en-twintig jaar oud

Aanstonds daarna vielen er in 't klooster buitengewone
dingen voor :
Ben zieke Zuster werd plots genezen terwijl ze een kus
drukte op de voeten van die reine maagd; twee andere
Zusters ontwaarden in 't firmament een lichtstraal, een
schitterenden krans van licht; geuren als uit den lusthof des
hemels werden waargenomen.
En op haar sterfbed lag Theresia uitgestrAt met den
glimlach op 't gelaat, en scheen met haar voor altijd gesloten oogen de paradijsrozen te tellen die zij in dichte regenvlaag over de aarde zou neerstorten, en al de kleine zielen
die haar ten hemel zouden volgen langs den veiligen weg
van haar eigen deugden

ENKELE BLAADJES
uit den regen van rozen door Theresia neergestort

over kinderen

E

NKELE jaren zijn verloopen sinds kleine Theresia van

't Kind Jezus ten hemel is opgevlogen .
Op aarde ging ze voorbij in nederigheid en stilte,
ze zocht niets anders dan voor iedereen verborgen, door
iedereen vergeten te leven. God liet haar grondig inzien
dat de glorie des hemels de eenige ware glorie is, en dat Hij
die enkel toekent aan dezulken die hoogmoed en ijdelheid
schuwen. Die voorwaarde kwam Theresia getrouw na;
getrouw ook volbracht God zijn grootsche belofte.
Op aarde zelfs schonk Hij haren naam roem en heerlijkheid.
Alles wat Theresia tot haar gebruik had gediend, werd
een dierbare gedachtenis voor velen. Tallooze bedevaartgangers stroomen toe naar het huis dat haar zag geboren
warden, - en naar het andere waar zij haar jeugdjaren
doorbracht, en vooral naar de kamer waar de H. Maagd
haar met een glimlach heeft genezen.
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In 't Carmnelietessenklooster komen hooge prelaten haar
armoedig celleken bezoeken, en drukken ee t lk dig hun lippen op de planken waar haar voeten getreden hebben.
Daarop een voorwerp te mogen neerleggen, wordt reeds
voor een groote gunst aanzien.
Haar heilig graf in het stedelijk kerkhof is een der drukst-

Praalgraf van de Heilige Theresia
in de kapel der Carmelietessen te Lisieux.

bezochte bedevaartplaatsen geworden van de katholieke
wereld : ieder jaar zijn daar niet minder dan tachtig duizend menschen gaan nederknielen, zoolang haar stoffelijk
overschot daar berust heeft, t. t. z. tot 26 Maart 1923. Op
dien dag werd het, onder toeloop van een ontzaglijke, maar
stilzwijgende en diep-ingetogen menigte, van het kerkhof
overgebracht naar het nieuwe kerkje der Carmelietessen,
opgebouwd ter eere van Kleine Theresia met de giften der
gansche katholieke wereld. Daar, in een zijkapel van het
kerkje, berust het kostbaar gebeente Au in een prachtig
schrijn of rijve, geschonken door de katholieken uit het verre
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Brazilië. De bedevaartgangers echter krijgen die rijve niet
te zien = ze is weggeborgen in het voetstuk van het heerlijk
en indrukwekkend praalgraf waarop men Treesje ziet liggen, gekleed -:115 Carme1ietes maar in 't kostelijkste fluweel,
en treffend afgebeeld in de houding waarin ze h lar heiligen
dood gestorven is. Enkel op de groote dagen komt die rijve
te voorschijn: zoo werd ze ter vereering uitgesteld en triomfantelijk op een met rozen getooiden auto door de straten
gevoerd, bij de luisterrijke feesten der Zaligverklaring in
1923 en nu pas bij die der Heiligverklaring. Die feesten hadd-en een overgroote menigte volks naar Lisieux getrokken,
en ze werden een weergalooze triomf voor het Carmelietesje
zoo nederig en wo klein, dat vóór korte jaren nog onder
ons leefde, hee1emaal onbekend voor de wereld, ja zelfs onbekend voor de meesten van hare medezusters die nauwelijks, of nog niet eens, vermoedden welken verborgen schat
zij aan haar bezaten.
« Maar, zult ge vragen, hoe is dat alles gekomen? Dat
schijnt zoo ongelooflijk, en toch is het waar! Wie of wat
heeft in zoo'n korten tijd den naam en de faam van Kleine
Theresia over de gansche wereld verspreid? »
Ha! kinderen, dat heeft O. L" Heer zelf gedaan. Hij
werkt wonderen uit ten gunste van dezen die Hem smeeken
in den naam van zijn lief bruidje dat Hem zoo trouwen zoo
teeder beminde. Zij zelf had het voorspeld :
« In den hemel zal de goede God altijd mijn wil vollwengen, onui,at ik nooit mijn eigen wil deed op aarde. EEN REGEN
VAN ROzEN ZAL IK NEERSTORTEN.

IK WIL MIJN HEMEL DOOR-

BRENGEN MET GOED TE DOEN OP AARDE. »

Onder die wonderen zonder eind noch getal heb ik een
keus gedaan, mijn lieve kinderen; nu wil ik er eenige verhalen die bijzonder geschikt zijn om uwe belangstelling op
te wekken.
Theresia sprak eens van de kleine kindertjes :
« Allen zuUen ze staan onder mijn heerschappij! »
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Luistert nu en ziet hoe die allergenadigste Vorstinne
haar gezag uitoefent en hare macht ten toon spreidt.

Van een blinden knaap
Antoon was een jongen van omstreeks dertien jaar. Altijd
was hij zwak op de oogen geweest; hij kon nooit lang zijn blik
op iets gespannen houden, en bij wat helder licht moest hij
gedurig pinken of zelfs wateroogen.
Zekeren avond kwam hij thuis van de klas en zag er deerlijk
uit. Hij klaagde dat hij een « fellen steek » door zijn oogen had
gekregen, en dat hem van dat oogenblik af, alle dingen als
een nevel schenen te zwemmen ; daarbij nog kwam razende
hoofdpijn. Zijn moeder keek bezorgd naar zijn oogen : ze
waren zeer ontstoken... Avondeten moest Antoon niet hebben; hij wilde liefst dadelijk naar bed.
Toen hij 's anderendaags wakker werd, was zijn eerste uitroep : « Mama, ik zie alles in 't rood! » In den donkere zag hij
vlammen voor zijn oogen dansen. Overal vóór zijn blikken,
waar hij die ook wendde, draaiden en wielden groote ronde
plekken, roode en gele, bijna zooals 't ons gebeurt wanneer wij onvoorzichtig in de zon hebben gekeken. Dat aanhoudend gedraai vóór zijn oogen maakte hem heel « draaierig »
en dronken.
Zoo liepen maanden voorbij, en met Toontje ging het langzaam al slechter en slechter. Om een zaak die onder zijn oogera,
lag te onderscheiden, was hij genoodzaakt haar lang-lang te
bekijken en dat viel hem uiterst lastig en vermoeiend, zoodat
hij pijnlijke steken gewaar werd boven zijn wenkbrauwen en
tot achter in den nek. En nog gebeurde 't meer dan eens dat
hij een doos nam voor een boek, een vel wit papier voor een
kleurige prent. Zelfs de kleuren sprongen hem niet meer in
't oog, ofwel hij zag ze verkeerd : rood werd geel voor hem,
alle heldere tinten waren grijs ; blauw en paarsch zag hij
heelemaal niet.
Zoo ver kwam het dat hij 's avonds niet meer uit den weg
kon, maar onbeholpen tegen tafels en muren aansukkelde.
Is het wonder, lieve kinderen, dat de arme jongen bijwijlen,
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tot wanhoop verviel? « Liever dood dan blind », snikte hij dan ;
« och papa, mama, als 't u belieft, laat me toch niet blind
worden! » en heete tranen welden op uit zijn arme gezwollen, duistere oogen.. .
En de dokters ? vraagt ge ; konden die niets daaraan doen ?
0! Ze beproef den wel al hun kunst en hun kunstjes,
doch te vergeefs ! Zoo moest Antoon, op 't einde van October 1911, op voorschrift van den dokter, zonder uitstel opgesloten worden in een donkere kamer waar geen straaltje licht
mocht dóórschemeren. In dien duisteren nacht was het echt
treurig voor den jongen knaap. « Ze willen mij op voorhand
laten proeven wat me te wachten staat ! » zoo jammerde hij.
Als eindelijk zijn bedroefde moeder op zijn aanhoudend gesmeek en geklaag, een oogenblik de jaloezieën openzette,
moest Antoon getuigen dat zijn gezicht hoe langer hoe meer
verflauwde.
Den avond van den derden dag stond hij op, daar men zijn
bed zou opschudden. Zijn moeder richtte dan het electrisch
licht op de schilderijen tegen den wand, derwijze dat de ooges.
van haar kind tegen de stralen beschermd waren. « 'k Zie niets,
« Ziet
steende hij, niets dan twee vlekken op den muur ».
ge mij niet ? » vroeg moeder.
« Ja, gij staat daar als een
zwarte schim vóór me, en uw gezicht is een bleeke plek ; maar
uw trekken kan ik niet onderscheiden ». Dan hield ze hem
verschillende voorwerpen voor : « Neen! niets ! 'k zie min dan
vroeger ! Oh! ik moet hier weg, ik word - nog stekeblind in
deze donkere kamer ! »
Nu, 't gebeurde dat juist dien dag één van zijn tauten door
die stad voorbij reisde ; ze liep even bij den kleinen zieke aan,
en gaf aan zijn moeder een relikwie van Zuster Theresia.
Daarop besloot men een nieuwe novene ter eere van 't heilig
Treesje te doen.
Toen Antoon vernam waarvan er spraak was, trok hij mismoedig de lip op : « alweer een novene ; dat helpt allemaal
niet! » Ze hadden immers reeds een novene ter eere van
Theresia gedaan, een andere ter eere van Sint Antonius van
Padua, patroon van den knaap, en meer andere ter eere van
0. L. Vrouw. Geen baat gevonden, geen uitkomst ontdekt!
Doch de brave moeder bepreekte ferm haar hopeloos kind :
« Luister, sprak ze, we moeten denken dat we gebeden hebben
zonder genoegzaam vertrouwen. Ge weet nog wat Jezus aan
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zijn Apostelen, verweet; en tot ons ook mag Hij wel zeggen :
« was uw geloof maar zoo groot als een mostaardzaadje l... »
't Geloof alleen verkrijgt mirakelen!... 0! 't is vast en zeker,
wildet gij deze relikwie aanvaarden, en gelooven met een
blind vertrouwen dat God u door bemiddeling van deze kleine
heilige wil genezen, ge zoudt genezen ! ... »
Plots : « Geef, Mama! » sprak de knaap.
Hij nam het prentje en bad met groote vurigheid. Er kwam
iets ongewoons over zijn gelaat, een hemelsche uitdrukking
zooals men hem slechts gezien had op den dag zijner Eerste
Communie. Hij tastte in den blinde naar de kleine re likwie
onder op 't beeldeke bevestigd, en legde ze beurte lings op
't één en op 't ander oog, terwijl hij voortging met vurig te
bidden. Dan gaf hij 't prentje weder, zijn mama kuste hem
goeden nacht, en weldra sluimerde hij zachtjes in..
's Anderensdaag zat zijn moeder reeds op toen hij begon te
roeren ; rap draaide ze 't licht uit, want streng had de dokter
verboden zijn oogera aan eertig geschitter bloot te stellen. Weinige stonden daarna hoorde zij een smartelijk gekreun uit het
bed : K Dag mama! Ach! weer nacht ! Altijd maar nacht!...
Ah, mama! Wat zal het zijn als ik altijd en onveranderlijk
in het duister zal zitten?... Ge zult zien, de dokters kunnen me
niet genezen. Iedermaal dat gij een beetje licht binnenlaat, zie
ik weer veel minder... o! 't Verslecht zoo snel, wel ja, z
snel !.. . Laat me spoedig weerkeeren bij papa, of anders, als ge
mij langer hier houdt, zal ik hem nooit meer kunnen zien ».
En luid viel hij aan 't veeenen .. .
Dit geschre i en gejammer sneed als een mes door moeders
harte; ze wilde haar armen jongen wat troost geven en liep het
venster openen. 't Was op 6 November 1911, om 8 uur in den
morgen.Zeer langzaam trok ze de jaloezieën op, om niet ineens
en plotseling het vo lle daglicht te laten vallen op zijn kranke
oogen.
Nauwelijks stroomde 't blijde licht de kamer binnen, of
't gesnik hield op; verbaasd hief Antoon zijn hoofd omhoog,
zag rond, nog eens, nog eens, en ging toen aan 't roepen
luid en lang : << o mama, mama! 'k Zie! 'k Zie a ll es... alles! »
IJlings kwam zijn moeder naar 't bed toegesprongen
waarin hij nu rechtop geknield zat, opgewonden, met stralende, echt stralende blikken kijkend en wijzend naar de
dingen in de kamer : « Kijk ! dàár een schilderij : Sint Pieter
die in 't water zinkt en Jezus die hem de hand toereikt; hier
een engelbewaarder... o! kijk eens ginds, hoe lief ziet dat
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Kindje Jezus er uit!... o Maatje, mamaatje, kom wat dichterbij, laat me u nu eens goed bekijken, 't is al zoo lang geleden. Zal ik nu altijd en altijd u zoo kunnen zien?
Moeder greep een boek van tafel « Wat is dat? »
« Wel, een boek! » antwoordde Antoon met verbaasde sterome
omdat ze nu nog scheen te twijfelen. Hij pakte het aan, las
den titel, sloeg het open, en las met a lle gemak de vijf eerste
regels.
Hij was genezen, volkomen genezen. Hij zag, niet enkel
zoo goed als vroeger, maar veel beter, veel scherper, veel
duidelijker, veel vlugger en verder.
Toen de dokter hem daarna kwam bezoeken, stond hij
stom van verbazing; zijn eigen oogen kon hij niet gelooven.
Radeloos zocht en herzocht hij een geleerden uitleg van dit
feit, en eindigde met zijn verwaand hoofd te schudden en uit
te roepen : << Buitengewoon! Zoo iets heb ik nooit in mijn
leven ontmoet!...

Ik wil het graag gelooven! Een knapper dokter dan al de
oogmeesters ter wereld samen, had aan den blinden knaap
zijn kunst en zijn zorgen besteed, namelijk de lieve, goede,
heilige Zuster Theresia. Zoo groot is hare macht in den hemel dat zij, op één wenk, de meest hopelaoze ziekte geneest,
terwijl de plechtstatige dokters, met hun uurwerk in de
hand, de minuten tellen die de kranke nog te leven heeft.
Luistert liever naar de
Genezing van de kleine Juliette Sompayrac.
Juliette was een kleuterke van drie jaar-en-half dat nog
naar de bewaarschool ging. Kleine kinderen ook kunnen ziek
vallen en sterven : Juliette kwam eens thuis van de school,
weerend van hevige hoofdpijn en glo ..iend van de koorts.
De dokter werd bij geroepen, kwam en polste en onderzocht. « Haal zulk f lesch j e ; zooveel lepels per uur; 't zal beteren ».
Het beterde niemendal!
De dokter kwam terug, onderzocht opnieuw, fronste heel
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ernstig de wenkbrauwen en verklaarde op doffen toon: « hersenvliesontsteking! »
Hoe de arme ouders verschrikten op 't hooren van dit
vreeselijk woord! 't Klonk als een doodvonnis in hun oeren.
Reeds zagen zij in hun verbeelding hun lief dochtertje bezwijken in afgrijselijke stuiptrekkingen, ofwel, indien ze per
toeval genas, haar heele leven suf en kindsch blijven. Dood of
krankzinnig, dat immers is 't gewone gevolg van die ijselijke
kwaal.
Al wat de geneeskunde heeft uitgevonden om verlichting in
de ziekte te brengen, werd op de kleine lijderes toegepast;
aanhoudend werd haar ;Jloeiend hoofdje verkoeld met ijs,
doch alles te vergeefs!
Gelieft nu de volgende datums goed in 't oog te houden:
Op 11 Januari I92I, een dinsdag, schreef J uliëtjes moeder
naar het Carmelietessenklooster van Lisieux een alarmbrief
met haar tranen oversproeid, waarin ze de Eerw. Zusters een
gebedje vroeg ter eere van Zuster Theresia voor haar doodziek e lievelinge.
Op 12 Januari kwam de dokter weer de kranke bezoeken,
haalde moedeloos de schouders op en liet aan haar ouders verstaan : « er valt niets meer aan te doen; er blijft geen hoop
meer ove.r, ik sta machteloos. »
Op 13 Januari zat de grootmoeder naast J u1ietjes bed, en
keek met eindeloos medelijden naar de kleine zieke die niet
ophield onsamenhangende kreten uit haar heesch keeltje te
wringen. Eensklaps valt het kind stil; richt zich dan half-op
in haar bedje, en zegt heel kalm tot grootmoeder: «( Morgen
zal de kleine Jezus van Zuster Theresia me genezen ».
Dat scheen wonder! Heel wonder! Dat waren de eerste en.
eenige woorden die ze tijdens haar ziekte uitbracht.
Den nacht daarop ging het er ontzettend toe bij de Sompayrac's: zoo woelig was de zieke, haar stuipen zoo geweldig, dat
de aanwezige personen er gansch versteld en verslagen bijstonden, en dat de moeder zelf, spijts haar sterke moederliefde, de macht en den moed miste om dit afgrijselijk schouwspellanger aan te staren.
Zoo was men vol angst en onrust tot den namiddag van
I4 Januari geraakt. Rond vier uur stonden verscheidene familieleden in de ziekenkamer te zamen, en verwachtten ieder
oogenblik den dood van hetkleine schepselke. Opeens richt
Juliëtje zich een tweede maal op,ziet met een stralenden glimlach naar moeder en zegt: « Mama, Zuster Theresia heeft me
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genezen; 'k heb ze gezien zooals daar! » en haar vingerke wees
naar het prentje van de Heilige aan 't voeteneind van het bed
vastgemaakt : 't was de beeltenis van Theresia met haar
kruisbeeld en de rozen.
Moeder kon niet aanstonds aan zoo een buitengewone gunst
gelooven : « 't Is het beeldje dat ge gezien hebt, m'n lieveke.
« Neen, neen, dat niet! wedervoer het kind gansch verwonderd; zij is van de schilderij afgekomen; ze heeft me een
kusje gegeven en is dan weer gekeerd ». En toen vader tegen den
avond thuiskwam van zijn werk, hield ze dezelfde woorden
staande... 's Anderendaags kwam de dokter eens even kijken
of het kind nog leefde. Hij zag haar aan, keek dan naar de
ouders, en riep eindelijk uit, door de diepste verbazing aangegrepen : « Hier is een wonder gebeurd! »
Het bevoorrecht Julietje was volop aan 't herstellen.

En wilt ge nu het schoonste van de geschiedenis weten,
mijn lieve kinderen ?
De vader van Juliette was eingenlijk door een veel erger
kwaal aangetast dan zijn kind : hij was ziek in de ziel, want
hij was ontrouw geworden aan de plichten van zijn godsdienst. Welnu, door de plotselinge genezing van zijn dochtertje werd hij zoodanig geroerd en omgekeerd dat hij weer
een goed oppassend christen werd.
Blinde Antoon en kleine Juliette waren twee kinderen
uit Theresia's geboorteland ; doch de zoete Heilige wil
't Koninginnetje van alle kinderen zijn, niet enkel in Frankrijk, maar over alle grenzen heen tot de uiteinden van de
wereld. Ten bewijze daarvan wil ik aanstonds iets vertellen
van twee kleine Polakken.

Wijs woord uit een kindermond.
Stanislas Szalay, zoo heette 't lieve baaske dat ginder ver,
in 't ridderlijke Polen geboren, onbezorgd en onbekommerd
opbloeide als een lentebloem. Zijn leven tot dan toe was
louter lach en louter spel geweest. 'k Geloof het wel : 't kind
was nauwelijks zeven jaar oud !

174

ng KLEINE THERESIA

Doch opeens was het uit met spelen en lachen: 't viel ziek.
ernstig ziek, doodelijk ziek. 't Lag in zijn bedje beurtelings te
gloeien en te bibberen van de koorts.
Een moeder heeft zachte, teere handen als zij haar kindje
verzorgt; toch mocht mama Szalay hem niet aanraken of hij
begon te schreeuwen van de onuitstaanbare pijn.
De dokter werd ontboden: <. 't is op zijn longen dat bet zit J).
meende hij. Zoo slecht bevond hij den zieke dat hij voor diens
genezing niet alleen wilde instaan; hij gaf aan de ouders den
raad het kind zoo haast mogelijk naar 't hospitaal te vervoeren.
Doch zulk een beslissing viel 't angstig moederhart al te
zwaar; - denk er aan dat Stanislas haar eenige zoon was!
Liever wilde ze een tweeden dokter raadplegen, den hemelsehen dokter voor alle krankheid, Z11Ster Theresia. Vurig
begon ze te bidden tot de lieve Heilige, en schoof betrouwvol
Theresia's prentje onder het hoofdkussen van haar kind.
Op eenmaal kreeg de knaap een oprecht aardigen inval :
« Mama, sprak hij, gij moest eens te communie gaan, en dan
dadelijk naar huis komen; zoodra de lieve Jezus van Treesî«
onder ons dak komt, zal ik genezen zijn »..
Was dat geen wijs voorstel van wege zoo een klein kind?
En van waar toch kwam die vaste overtuiging, die blijde
zekerheid dat hij genezen zou? ..
Mama, door die onverwachte woorden diep getroffen, gaf
gehoor aan zijn kinderlijk verlangen. Toen ze weer thuiskwam
van de kerk, zag ze een hemelsehen glimlach 't gezichtje van
Stanislas overglanzen ; het kind sloeg 'Zijn armkes open, en
omhelsde met teederen eerbied, met innige vurigheid zijn
mama die nu Jezus' tabernakel geworden was. Scheen het niet
een beetje alsof hij daar zijn eerste Communie deed, zoo goed
hij kon, en zich zoo dicht mogelijk vereenigde met Jezus in
zijn moeders harte?
Weinige oogenblikken later stond hij op, van zelf, en riep
vroolijk uit: « Ik ben genezenl »
Op staanden voet telefoneerde men dit groot nieuws aan
den dokter; doch deze speelde den ongeloovigen Thomas, en
wilde van geen genezing hocren spreken alvorens hij zelf met
eigen oogen zien zou dat zijn zieke zoo gezond was als een
visch, En toen hij 't bij zijn volgend bezoek niet langer meer
loochenen kon, toen sprak hij heel gewichtig, zooals alle dokters doen wanneer ze niets meer weten in te brengen: «'t Is
een buitengewoon geval! )
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Zelfs nadat Theresia op zoo wondere wijze den zieke had te
been geholpen, vond de dokter het noodig allerlei voorschriften achter te laten : « Houdt het kind goed binnen;
opgepast voor de kou ; doet dit en wacht u wel voor &di »
Doch ditmaal was 't de beurt aan den kleinen Stanislas om
ongeloovig te worden; hij wilde seffens in de kleeren om zonder
verwijl, zooals vroeger, met zijn zusje te kunnen loopen en
stoeien door den hof !

En ... hij loopt nog, tot groote beschaming van dien
wijzen dokter, tot roem en glorie van de goede, wondermachtige kleine Theresia.
Wie verzorgt ons kind ?
Ik sprak daareven van Stanislas' zusje ; ja! een zusje was
hij rijk, dat weet ik zeker, al kan ik u haar naam niet zeggen.
Toen dit bevallig meisje vijf jaar oud was, moest het eveneens één der menigvuldige kinderziekten doormaken die aan
uw brave ouders, mijn lieve kinderen, zoo vele dagen van
angst en onrust bezorgen eer gij groot zijt.
Stanislas' zusje dan kreeg iets in de keel; haar keelklieren
zwollen buitenmate op, werden dikker en dikker, en dreigden
het kind ten laatste den adem af te snijden en haar te versmachten. Als een echt martelaresje zag zij er uit, daar ze met
veel moeite, in pijnlijke bevangenheid, aanhoudend lag te
snakken naar een teugje lucht. Dat was nog het ergste niet;
de dokter keek zwart en bekommerd, want hij zag haar ziekte
op het punt tot een veel gevaarlijker kwaal over te slaan, en
daarom beval hij aan de ouders het kind zonder uitstel, raprap-rap te laten opereeren.
Arm kind! doch bovenal, arme moeder ! Zij was genoodzaakt haar lief dochtertje aan vreemde handen over te laten
in een onbekend midden waarvan ze alleen wist : alles is er
protestant! Helaas, wat kon ze anders doen dan toegeven voor
den druk en den dwang der omstandigheden, en ondertusschen nogmaals hulp zoeken bij haar trouwe hemelvriendin,
kleine Theresia.
Den dag dat het meisje op de snijtafel moest, dat de heel-
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meesters haar zouden in gevoelloozen slaap doen om onderwijl met hun vlij men en messen den diepsten wortel van hare
kwaal uit te roeien, dien heelera dag werd er thuis bij haar
ouders niets gedaan dan gebeden, geweend ent... gebeefd!
Tegen den avond werden de ouders aan de telefoon gebeld.
« Operatie allerbest geslaagd! ►> meldde men; « tot nogtoe gaat
alles naar wensch met de zieke ». Welk zwaar pak viel opeens
van moeders harte! « Wie verzorgt ons kind ? » vroeg ze,
plotseling heel verlicht en verheugd. Een klare, heldere stem
gaf ten antwoord : « Zuster Theresia! »
's Anderendaags in den morgen begaven de ouders zich op
bezoek bij hun dochtertje, en wenschten, ook met deze gelegenheid die goede Zuster Theresia te zien, en haar te danken
zooals een vader, een moeder bedanken kan.
« Zuster Theresia! ? ! riep men verwonderd uit, onbekend !
Er bestaat hier geen Zuster Theresia in 't heele gesticht! »
Nu wisten de ouders niet meer wat denken! Zeer duidelijk
nochtans hadden ze die stem in de telefoon gehoord, en die
twee simpele woordekes konden ze onmogelijk verkeerd begrepen hebben. Zou het misschien de stem zijn geweest van...
God! mijn God! welk een bliksemstraal!... van die an- mijn
dere, van de zoo vurig beminde kleine Theresia die hun van
uit den hemel telefoneerde?...
Later, toen hun dochtertje zoo ver gebeterd was dat ze weer
spreken mocht, kregen ze volle zekerheid van dit wonder. In
haar lief onbeholpen kindertaaltje vertelde hun het meisje
dat ze, gedurende al den tijd dat ze sliep, met kleine Theresia
gespeeld had. « ik heb haar gezien, sprak het eenvoudig kind,
heel dicht bij den troon van 0. L. Heer! »

Gelukkige ouders die zich per telefoon met Zuster Theresia mochten onderhouden! zoo denkt ge, niet waar, lieve
kinderen
En ik zeg u : gelukkige kinderen die erken dag met haar
spreken moogt door het gebed! Wat ge zachtjes in het stille
heiligdom van uw hart tot haar fluistert, dat hoort ze, daar
in den hemel waar ze woont ; dat hoort ze, dat verhoort ze!
Al is de hemel nog zoo hoog, al is de aarde nog zoo wijd en
zoo breed, overal waar geleden en gebeden wordt, daar is
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de kleine Theresia spoedig met hulp. en redding omtrent ...
Laten wij om dit te bewijzen, samen eens de zeeën oversteken en nagaan wat gebeurde ginder ver bij de wilden, op
't groote eiland Madagascar.
Het wit kleed van de kleine ZWarte.
Ambatomainty! Zoo luidt de vreemdklinkende naam van
het vreemdsoortig dorp dat ginds, midden in de woeste heide
van Madagascar, verloren ligt. Een groep armoedige hutjes,
met muren uit roode klei, met daken van gedroogde graszoden, hutjes eerder op hoenderhokken dan op menschenwoningen gelijkend, dat is Ambatomainty.
In dit rijk van armoe en ellende was, tot vóór een tiental
jaren, de duivel koning! Meermalen poogden onze moedige
missionarissen met het blijde licht van 't Evangelie door te
dringen in die duistere streek: 't lukte niet! De duivel en zijn
priester; een berucht tooveraar, verdedigden hardnekkig hun
gebied. Overal liep de profeet van de hel met de afgrijselijkste
bedreigingen door het dorp rond: « Indien ge naar de stem der
vreemdelingen luistert, zal de wraak onzer goden uw hoofd
treffen; sterven zult ge, sterven onverbiddelijk en rap! - En
de arme wilden sidderden van schrik! Zoodra een missionaris
in hun nabijheid kwam, kropen ze dadelijk weg in hun. hutjes,
als bevende hondjes in hun kot. Geen enkelen meer kreeg men
te zien...
Machteloos moesten. de zendelingen het aanzien hoe de
duivel zijn kostbare prooi, die onsterfelijke menschenzielen,
in zijn sterke klauwen vasthield.
Wat zouden, wat konden ze aanvangen?
Ten einde raad, riepen ze kleine Theresia ter hulp; had zij
zelve niet verlangd, tijdens haar leven, naar de verre missielanden te vertrekken om zielen voor God te veroveren? Ja,
't lieftallig Koninginnetje zou den zwarten tooveraar overwinnen! ...
De inboorlingen van Madagascar weten niet wat familieleven beteekent ; nochtans, diep in hun verwilderd hart, leeft
de liefde tot hun kinderen immer krachtig voort.
Nu dan, 't gebeurde dat de eenige dochter van een heidin
doedelijk ziek viel. De verblinde moeder liep aanstonds om
raad bij den ouden tooveraar. En welke geneesmiddelen,
Kleine Theresia.

12
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meent ge, schreef die dokter van den duivel voor ? Vóór dag
en dauw moest ze zekere kruiden gaan trekken terwijl ze
onverstaanbare tooverspreuken moest uitbrabbelen; dan, uit
een vèrafgelegen bron moest ze water halen en daarin de
zieke wasschen ; ze moest een zwarte hen slachtofferen, en zich
wel wachten het vleesch van een witte hen met de tanden aan
te raken, en dergelijke grillen meer.
Ge kunt raden hoeveel baat en beterschap de kranke met
zulke remedies vond ! De vrouw zag haar kind van uur tot uur
verslechten, en radeloos van angst en kommer riep ze eindelijk uit : « Onze tooveraar! och! hij kan niets! Zijn bedreigingen zullen al even zoo krachteloos zijn als zijn geneesmiddelen I
Wie weet ? Zou de God der vreemdelingen waarvan hij zooveel kwaad zegt, mijn kind niet kunnen genezen? 0! deed hij
zulks, ik zweer dat ik Hem alleen aanbidden zou, al moest ik
vluchten verre van hier, en mijn rijstveld achterlaten, en
mijn hut, en de plaats waar mijn graf gegraven is !...»
Op die wijze bad de arme vrouw zoo goed als zij kon, en
God neigde 't oor naar haar smeeken.
Sinds verscheiden uren lag het arm heidinnetje meer dood
dan levend, ongevoelig voor al wat rond haar gebeurde. Plots
opent zij een paar heldere oogen, ziet kalm haar moeder aan
met een lieven glimlach, en vraagt : « Waar is de mooie dame
die mij bezocht heeft? En waar 't wit kleed dat ze voor mgj had
meegebracht? Ik wil mijn wit kleed! De dame heeft gezegd dat
ik het vragen en dragen moest, een schoon wit kleed voor mijn
« f analy «. (Fanaly beteekent geest, ziel) .
Was het de koorts die het kind zoo spreken deed ? Neen !
want ze was genezen!
De moeder, die haar vreugde niet betoomen kon, kwam aanstonds naar de missionarissen toegesneld, en vertelde de
heele zaak. Wat lachte ze nu de ijdele dreigementen van den
ouden zwarten tooveraar hartelijk uit! « Gij zijt de machtigste van al, o God der blanken ! » riep ze in haar blijde
opgetogenheid overal.
De zendelingen begrepen dadelijk van welk wit kleed hier
sprake was. Voor al de dorpsbewoners, nu vertrouwe lijk
rondom hen geschaard, konden zij eindelijk uitleggen 't
groot geheim van 't heilig Doopsel dat de zielen wascht en
met een blank gewaad van reinheid en heerlijkheid omkleedt.
Doch, wie was de mooie dame ?
Weinig tijds na haar doopsel ontving 't genezen oudheidinnetj e een prentje van Zuster Theresia. Nauwelijks had
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ze 't bekeken of, eerst ten hoogste verbaasd, dan opgewonden
van blijdschap, riep ze uit : o Dat is de Dame! de Dame die
mij bezocht heeft! De Dame met mijn wit kleed ! >>

Lieve kinderen, het rijk van ons minzaam Koninginnetje
breidt zich uit over alle wereldstreken; ik heb brieven gelezen waarin men vol dankbaarheid Theresia's onvolprezen
goedheid bezingt, brieven komen uit :
.
... Japan, Corea, Oceanïe,
....
Indië, Congo, Abyssinië,
China, Indië,
de Philippijnen, Annarn, Australië, Rhodesië, Alaska,
Chili, Brazilië, ;kortom, uit alle gewesten waar onze missionarissen strijden om er Jezus' liefdevlag te planten. Om uw
nieuwsgierigheid te voldoen, schrijf ik hier een eigenaardig
briefje over door een « koning » uit Ouganda, in het hartje
van het zwarte negerland, gezonden naar het klooster te
Lisieux waar kleine Theresia, het blanke bloemreke van Jezus,
gebloeid heeft.
Aan Moeder Overste
Dag Moeder! Hoe gaat het met u? Met mij gaat het wel.
Ik schijf u een brief om u te danken voor al het goed dat
ge mij gedaan hebt. Ah! In mijn land, hier in Bukumbi, hebben wij Zuster Theresia zeer lief. Ik, mijn vrouw, koningin
Odilia, en mijn dochter Tecla, wij dragen allen haar medalie
en leggen die nooit af. Al de christenen in mijn land dragen
zeer gaarne de medalie van Zuster Theresia. Ze verlangen
prentjes van die Bikini (Zuster) om ze in hun hut te plaatsen.
En ik doe ook zoo.
Vaarwel, Moeder, dat de goede (od u beware! Beste groeten aan al de Zusters van Zuster Theresia.
Van nj, ANTONIO, koning.

Doch, opdat ge niet gelooven zoudt dat mirakelen enkel in
verre gewesten worden uitgewerkt, zal ik nu verhalen wat

I80

D E KLEINE THERESIA.

haast in ons midden, in ons eigen dierbaar vaderland is
voorgevallen. 't Is over Antwerpen dat kleine Theresia dees
blaadje van haar rozenregen liet neerzijgen, ten gunste van
een thans vijfjarig meisje, Emilie Corbisier.
Ze zegde : Ge zult genezen

Dat lief kind was sedert geruimere tijd aanhoudend door
pijnlijken uitslag geplaagd. Heel het klein hoofdje van het
schepseltje lag overspannen met een dikke, bruine korst die
niet wijken wilde. Daartegen staken cie ooren, als bloedroode
lapkes, ijselijk af ; doch vooral de gezwollen etterende oogleden waren leelijk om zien. Zeer dikwijls moest men een versch
verband op de wonden leggen. Dat was natuurlijk een hevige
pijn voor het arm kind, dat dan telkens huilde en tierde om
haar keeltje erbij te scheuren.
Vier verschillende dokters hadden reeds de een na den
ander, het wichtje in behandeling genomen. Ze keken wat,
ze probeerden wat maar daar bleef het bij. Na eenigen tijd
vergeefsche pogingen, bleven ze allen moedeloos weg.
In de familie Corbisier wordt Zuster Theresia hoog in eere
gehouden en vurig bemind. Eiken morgen en avond werd
Emilietj e voor de beeltenis van de Heilige gebracht; ze sloeg
haar mollige polletjes daarvóór irieen, en zei haar zoo hartelijkeenvoudig gebedje op : « Klein Zustertje Theresia, genees
Mimie, als 't u belle f tl
Tot op 't einde van Juli 192o, werd niet de minste beterschap in haren toestand waargenomen. Toen lag op zekeren
dag het meisje rustig ingesluimerd in haar bedje, terwijl de
meid de kamer in orde bracht.
Opeens meent het dienstmeisje te hooren dat Emilietje in
haar eigen aan 't praten en, prevelen is; ze kijkt op, en ziet
het kind plots uit haar bedje glijden en op haar knietjes neervallen op den vloer, terwijl ze met opgestoken armkes heel
bedrukt en treurig uitroept
« 01 Ze is wee »
« Wie dan is weg ? » vroeg de meid.
« Zuster Theresial »
De meid liep natuurlijk de huisgenooten verwittigen, en nu
begon men het kind nieuwsgierig uit te hoorere : « En hoe zag
Zuster Theresia er uit ? Hoe was ze gekleed? » Dat was een
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lastige vraag voor het engeltje, want ze was nog veel te klein,
och arme ! om kleuren te onderscheiden en om een menigte
dingen met hun naam te noemen. Toch deed ze haar best met
haar ongekunsteld taaltje om uit te leggen hoe schoon de
hemelsche verschijning was.
« En droeg ze niets in de hand? >> vroeg men. « 0 ja! een
schoone bloem! » Was dat weer geen roosje door Theresia,
zooals dikwijls gebeurde, uit den hemel meegebracht voor
haar gunstelinge ?
« En heeft ze niets gezegd ? »
« Zr. ZEGDE : GE ZULT
GENEZEN ».

Men wist waarlijk niet goed wat van dat alles te denken.
Liegen, dat deed het kind niet, dat stond vast; maar 't was
nog zoo bitter jong ; wist het zelf wel wat juist gebeurd was ?
Ondertusschen immers beterde zij niemendal.
Zes tot zeven weken nadien besloot het huisgezin een,
dringende novene ter eere van de kleine heilige Carmelietesse te houden; de laatste van die negen dagen zou samenvallen met den verjaardag van Theresia's zalig afsterven,
3o September. Dien morgen ook zou een H. Mis worden
opgedragen om de groote zoo lang en vurig afgesmeekte
gunst te bekomen.
Toen Emilie's moeder van die mis huiswaarts keerde,
kwam de meid haar toegeloopen en : u ze is genezen, madame,
heelemaal genezen ! » riep ze gejaagd en bewogen uit; « kom
haastig zien; de korst is verdroogd, en al de rappen en roven
zijn afgevallen ».
't Was werkelijk zoo. De verbaasde oogen der ouders outwaarden, in plaats van het welbekend erbarmelijk hoofdje,
een frisch en rozig meisjesgezicht, waarin twee bronklare
kinderoogjes blonken van geluk en van dankbaarheid.
Moet ik hier bijvoegen dat sindsdien het blij en levenslustig
dingske geen beter vriendinnetje kent dan kleine Theresia, en
dat men haar met geen geweld de kostbare relikwie van haar
« hemelschen dokter » ontnemen kan?

Dit is niet het eenig rozenbladje dat kleine Theresia heeft
laten vallen op kinderen in onze streek. Ik weet onder meer
nog van een ander meisje, ook van Antwerpen evenals de
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kleine Emilie, maar wier vader, controleur der belastingen ,
sindsdien verplaatst werd naar Oostende. Moet ik u dat ook
vertellen ? Goed. Luistert dan naar de geschiedenis van de
kleine Johanna Mertens.
.

Ze zou alles zien als door een mat glas!

Jeanne werd geboren ten jare 1916, in Engeland, waar haar
ouders toen als vluchtelingen verbleven. Dat was immers ten
tijde van den grootera oorlog. Op het einde van 't jaar 1918
werd het meisje aangetast door de g riep die clan zeer kwaadaardig was en veel menschen naar 't graf sleepte. Zij toch
genas, maar sindsdien ging het haar nooit goed meer. Weldra
kreeg ze pijn in haar linker elleboog, en de dokters deden
haar veel lijden alvorens zij erin gelukten het armpje te
genezen. Maar dat was nog het ergste niet. Ook haar oogen
waren intusschen ziek geworden : op het vlies ervan kwamen
verzweringen, de eene na de andere. Somtijds was ze bijna
geheel blind, en haar oogen waren zoo gevoelig aan 't zonneLicht dat ze zich in de donkerste hoeken van het huis moest
schuilhouden om aan ondragelijke pijn te ontkomen. Ge
kunt begrijpen dat haar ouders alles in 't werk stelden om nu
ook haar oogjes genezen te krijgen : ze mocht anders eens
blind worden! Noch moeite noch onkosten werden gespaard;
de meest geprezen oogmeesters werden geraadpleegd : 't
mocht alles niet baten! Die hooggeleerde mannen wisten wel
te zeggen aan welke kwaal de kleine leed, en ze noemden
die kwaal met een langen en zeer vreemden naam, maar
verder brachten zij het niet. Eindelijk moesten zij hun onmacht erkennen. 't Was op Goeden Vrijdag van 't jaar I921
dat zij de laatste hoop opgaven en die tevens aan de ouders
ontnamen : « Uw kind, zegden ze, is ongeneesbaar : het zal
nooit anders zien dan als door een mat glas. »
Die uitspraak ging als een scherp zwaard door de harten
van vader en moeder, die totnogtoe wat hoop hadden blijven
koesteren. Was er dan bepaald geen uitkomst meer ? Geen
redding voor hun engel, hun lieveling ? Bij de menschen wellicht niet, maar wat de menschen niet kunnen, dat kan de
goede God. Tot Hem zouden ze gaan. en wel door de bemiddeling van Kleine Theresia die ze sedertlang kenden en liefhadden. Dus maar onverwijld een novene tot Zusterken.
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Theresia begonnen, met al den aandrang waartoe een vaderhart in nood, en meer nog een moederhart, bekwaam is.
En lang moesten ze niet wachten: den derden dag der novene
stond kleine Jeanne 's morgens op, met een paar oogjes zoo
klaar en gezond dat geen onder u, kinders, er betere van
o L. Heer gekregen heeft I
Je Moet u niet zeggen, niet waar ?~n 'k zou het ook niet
kunnen - hoe gelukkig en hoe dankbaar die ouders waren.
Al dadelijk trok het meisje naar school, en daar haar zieltje
vroeg gerijpt was door het lijden, mocht ze nog hetzelfde
jaar haar eerste H. Communie doen) nog geen zes jaar oud.
Sedertdien heeft kleine J eanne tweemaal de groote Processie mogen meêmaken, gekleed als een Carmelietesje ; en
ze deed het zoo graag: ze verbeeldde daar immers haar groote
weldoenster uit den Hemel, Kleine Theresia.

Niet altijd geneest Zuster Theresia de zieken die baar
betrouwvol aanroepen. Dat is immers het plan en de wil
niet des Heeren. God heeft den mensch niet geschapen opdat
hij in het stof dezer aarde zou blijven wonen en wroeten,
maar wel opdat hij op zou stijgen naar 't land waar 't altijd
licht en eeuwig blijheid is, naar den hemel.
Doch, wanneer ze de ziekte en den dood niet wegneemt,
weet ze die toch te verzoeten voor hem die heengaat en
vooral voor degenen die achterblijven, zooals blijkt uit het
volgend feit dat gebeurd is in Maart I9I4, te Bleste (HauteLoire), in Frankrijk.

Wat heerlijke zon dat daar blinkt.
Een jongeutje van dertien jaar lag op sterven. Reeds
lange jaren was hij aangetast door een smartelijke beenderteering die, langzaam maar zeker, stukje voor stukje, zijn
jeugdig leven wegknaagde ; en eindelijk moest hij sterven
gaan,
Een vriendin van zijn zuster bracht haar een prentje en een
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relikwie van kleine Theresia, en met betrouwen begonnen ze
samen een novene. In de windsels waarmee men den jongen
lijder placht te verbinden, werd de relikwie mee ingewikkeld,
en het prentje werd naast het ziekbed gehangen.
Doch beterschap kwam er gééne, integendeel! Den zevenden
dag onderstond de arme knaap een aanval heviger dan ooit
te voren ; hij verloor daarbij de heldere bewustheid van geest
en 't gebruik van de spraak.
Terwijl hij zoo lag en hijgde, worstelend met den dood,
wendt hij zich plots tot zijn zuster en roept uit : u Kijk eens,
Marie, wat heerlijke zon dat daar schijnt! >> en, zijn blik hield
hij in opgetogenheid gericht naar het prentje van Theresia.
En wat zijn zuster ook zeggen mocht dat de zon nu heelemaal Y iet scheen, dat de lucht integendeel grauw en somber
was, ze kreeg geen andere woorden uit hem, en onafgewend
keken zijn oogen in klare verrukking naar het beeldeken.
Helaas ! Na nog twee dagen te hebben geworsteld tegen den
dood, op den laatsten dag der novene, ging hij heel zachtjes
uit, met een zaligen glimlach op het bleeke gelaat, en de
glanzende oogen gericht naar Theresia tot op het oogenblik
dat ze braken.
Ach! Hoe bedrukt zijn moeder en zuster waren, en hoe zij
weenden en snikten en jammerden aan den voet van het
doodsbed, waarop het kleine witte lijk, koel en strak als
marmer, lag uitgestrekt! Opeens, o God! daar dreef als een
zoete wolk van geuren de doodskamer binnen; het rook er
naar versche rozen, eni viooltjes, en wierook! Moeder en dochter beide waren van die hemelsché geuren omwalxnd en doordrongen, doch alleen de dochter was getuige van het volgende.
Toen zij verwonderd de oogen opsloeg naar het prentje ve n
Theresia, zag zij het schitterend van licht en met gouden
stralen omkranst.
Ah! dat was balsem op hun rauwe hartewonde! Nu begrepen en voelden ze dat Theresia iets beters had gedaan dan
hun gebeden vroegen, iets grooters dan hun zoon en wat
broeder te genezen. Zij had zijn zieltje opgenomen. en bij zich
geplaatst in het weeldig immer-bloeiend paradijs van God.
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Treffender dan al de gunsten en wonderen die voorgaan,
dunkt me de volgende gebeurtenis, die ik u door een eenvoudige buitenvrouw vertellen laat.

De duivel uit een kind verdreven.
Préaux (Calvados, Frankrijk), 15 October

1922.

ik ben de grootmoeder van ons klein dochtertje Eugenie
Lepailleur, nu reeds 28 maand oud. Toen ze twee maand was,
werd ze eensklaps door een wreede kwaal overvallen, waaraan
de dokter niet veel verstond. Hij wist enkel te vertellen dat
het zeer lang zou duren !... Het hoofd van ons arm kind was
heelemaal met dikke korsten overdekt, die maar niet genezen
wilden. Doch dat was het ergste en treurigste niet. Ze stiet
woeste kreten uit die best geleken aan 't gebas van een hond,
en onderwijl stak ze haar kopje vooruit als gereed om te
bijten. Wanneer men dat zag, dacht men onwillekeurig dat
het kindje bezeten was. Heel zeker scheen de duivel met die
zaak bemoeid. Voor priesters en kloosterzusters had ze een
onoverkomelijken afschrik ; hield men haar een kruisbeeld of
een heiligenpren,tje voor, ze keerde met weerzin haar gezichtje af ; onmogelijk haar een kerk binnen te krijgen : dan
woelde en worstelde ze tegen, geweldig !
Eens wilde haar tante haar in een heiligdom van Maria
brengen om daar haar genezing af te smeeken. Ze slaagde er
onmogelijk in, haar het beeld van 0. L. Vrouw te doen vereeren kussen. Het rampzalig kind, als door den duivel gedreven , stampte met de voeten tegen het wonderdadig beeld,
maar het kussen, neen ! neen! dat wilde ze niet.
Dit lief schepseltje in zulken erbarmelijker toestand te
zien, dat griefde ons diep. We zagen al te klaar in, dat alle
menschelijke geneesmiddelen niets tegen die vreemde kwaal
zouden vermogen. Daarop besloten wij het kind op het graf
van Zuster Theresia te dragen; 't was in de eerste helft van
Mei. In de statie van Lisieux ontmoette ons zijne Hoogwaardigheid de Bisschop; op 't hooren van 't wild gehuil der
kleine, vroeg Hij wat haar scheelde. Ons a ntwoord was dat
we naar Zuster Theresia kwamen om de bevrijding van ons
kind af te smeeken, en Monseigneur beloofde dat Hij met ons
mee zou bidden.
Aan den ingang van het kerkhof, begon ze opnieuw te

186

DE KLEINE

THERE.~rA

huilen en te tieren, veelluîder en razender dan ooit. « Neen,
dààr niet! dàlr niet h schreeuwde ze, en scheen met den
grootsten schrik, met afkeer en gruw dit gezegend oord in
te gaan. :Met veel1ast en moeite konden wij haar tot op de
grafstee dragen; we legden de kransen en bloemen op zij
en zetten haar neer, met geweld, op de mulle aarde.. 't Was
ijselijk om zien hoe ze toen te werk ging en verwoed met de
voeten stampte.
Dan, opeens, viel ze stil en kalm... Zuster Theresia had
den duivel overwonnen'
In den nacht daarop kwam er van haar hoofdje in overvloed etter en bloed geloopen, waarlijk zoo overvloedig dat
gansch het bed er mee doorweekt was; - en 's morgens was
ze genezen! Weinige dagen nadien had niemand meer in dat
frisch en bevallig meisje het leelijk duivelinnetje van vroeger
kunnen herkennen; zeer zacht, beminnelijk en lieftallig was
ze geworden, kon haar kleine handjes nu samenvouwen als
een engeltje van gebed, lachte en fezelde zeer gaarne tegen
een kruisbeeld, en vond haar grootste genoegen in zich
bezig te houden met heiligenprentjes. die haar vroeger zulk
een angst en afschrik inboezemden.
Men mag overal die groote gunst van Theresia verkonden
met onzen naam voluit erbij; wij zijn overgelukkig haar
op die wijze onze dankbaarheid te kunnen betuigen.
(Geteekend) : E. GINARD, vrouw LAlNÉ, grootmoeder.
E. LAINÉ, grootvader, burgemeester van Préaux,

Herinnert ge u nog, mijn lieve vriendjes, hoe het vijfjarig
Treesje, '5 nachts in een droom, eens twee afschuwelijke
duivelen voor haar zag op de vlucht slaan? Uit het voorval
met de kleine Eugenie Lepallleur blijkt klaar dat de duivel
nog altijd vluchten moet voor den blik en op den minsten
wenk van Theresia. Daarom laat ik u dezen gulden raad :
om niet in den ijzeren klauw van den zwarten vijand te vallen, hier op aarde door de zonde, en na uw dood, in het onuitbluselibaar vuur dat voor hem bereid is, kunt ge niet
beters doen dan kleine Theresia te nemen tot uw prachtig
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voorbeeld en uw machtige voorspraak. Dicht bij haar moogt
ge onbevreesd voortschrijden door het leven en door den
dood, want : haar kleine weg is veilig!
Om te eindigen zal ik u iets lieflijkers en lachenders vertellen, iets wat in Zuid-Afrika
ika gebeurde, en waarvan de
echtheid ons gewaarborgd wordt door een bisschop, door
Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr Simon, Apostolisch-vicaris van Oranjestroom.

Van een wonderbaren rozelaar.
Te Matjeskloof dan, in Zuid-Afrika, wonen Zusters-Missionatissen, die er klas houden voor een aantal kleine christen
kinderen. Zij zijn er in geslaagd hun klein volkje in vurige
liefde tot Jezus' H. Hart te ontsteken. De mooiste bloemen
worden, ijverig opgezocht om 't beeld en den troon van 't
H. Hart te versieren.
Onlangs nu staken ze 't in hun hoofdje dat ze zeker rozen
nood* hadden voor Jezus, maar helaas! in den heelera kloosterhof stond geen enkele roos te plukken. Vroegertijds had
daar een rozelaar gebloeid, maar sinds ruim zes jaar stond
hij dor als een doode braamtak, en treurde in zijn schamelheld zonder sap, zonder blad noch bloem.
Dan sprak de Zuster al glimlachend tot de kinderen : tc Gij
moest rozen vragen aan Zuster Theresia van het Kind Jezus ;
zij en de rozen zijn sinds lang goede vriendinnetj es t k> In hun
eenvoudig kinderlijk betrouwen namen de kleintjes het
voorstel ernstig op, en ze begonnen een vurige novene met dat
doel.
Hoe zal ik u hun uitbundige, triomfantelijke vreugde beschrij ven, toen ze den zevenden dag vier rozebotjes zagen
uitpriemen op den dorren struik. Weldra plooiden de botjes
zich open tot heerlijke, koninklijke rozen, verscheiden van
kleur, en drie weken lang zag men gedu rig nieuwe bloemen
ontluiken, altijd f risscher en altijd schooner. Hun blaadjes
waren zoo uiterst fijn van snee en teer van tint, dat men
er nooit te voren dusdanige had gezien.
Wat wonder is, die bloemen leken heelemaal niet op de
rozen vroeger op den ouden stam gewonnen...
Sinds die kinderlijke novene tiert de rozelaar vol leven en
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kracht, en zijn saprijke ranken reiken reeds twee meters hoog,
en kronkelen liefdevol rond de nis van 't H.. Hart, wien ter
eere Theresia hem nieuw-bloeiend leven heeft ingestort.

En nu lieve kinderen,wenschte ik wel dat we samen met
even groot vertrouwen als de Zuid-Afrikaansche kinderen
tot Theresia zouden bidden :

o blanke bloemeke van den Heer, 0 minzaam Koninginnetje van de kinderen, gelief nogmaals zoo een verrukkelijk
mirakel uit te werken, maar ditmaal in ons eigen hart.
Ons hart, bij 't uwe vergeleken, is een dorre doode struik.
Laat uw gunst erover neerstroomen om zijn dorheid te
laven; laat uw lieven glimlach erover stralen als een mild
koesterende zonneschijn; laat uw eigen deugden als rozen
er uit opbloeien tot een geurigen bloemenkrans rond het
beeld van den kleinen Jezus, dien ge zoo hartstochtelijk
hebt bemind.
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