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I. - Kindsheid.
Ik he b ze gekend, de goede Maria De Laet, gekend en bewonderd.
Zij was de oudste docbter van eenen armen
werkman, die met zijn karig loon eene vrouw en
zeven kinderen moest onderhouden.
Hare moeder was eene van die goede zielen die,
in de eenvoudigheid buns harten, al de christ elijke
deugden beoefenen, en hun beste doen om ze ook
in het hart hunner lieve kleinen over te planten.
Het was dan niet te verwonderen dat de kleine
Maria braaf en deugdzaam was, en tot voorbeeld
aan al d~ kinderen van haren leeftijd kon dienen.
Met geest en verstand had de Schepper haar niet
mild bedeeld, want ondanks al hare oppassendheid
en hare vlijt, niettegenstaande al hare werkzaamheid en haren ijver, was zij in de school altijd eene
van de laatste.
Maar hetgeen de goede God haar aan verstand
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en geest had onttrokken, had Hij haar dubbel vergoed in de gaven van haar kinderlijk hart. Zoo
liefderijk en goed, zoo gevoelig en medelijdend als
zij, was er niet een meisje in geheel de school.
Hoe vurig beminde zij haren bra ven vader en hare
goede moeder ! Welke genegenheid koesterde zij
voor hare broerkens en zusterkens! Gij moest eens
gezien hebben, hoe teeder zij die lieve kleinen
oppaste en verzorgde. Ge moest eens gezien hebben, hoe zij hen wist te troosten en op te beuren,
en hoe spoedig zij hunne traantjes kon doen opdrogen.
Hoe goed was zij voor hare gezellinnen en hare
kameraadjes van de school! Allen beminden haar
als eene zuster, en met reden, want Maria was voor
hen ten minste eene zuster waard.
Hoe achtte en beminde zij hare goede meesteres!
Hoe deed zij haar beste om haar te behagen, en
door liefde en genegenheid het verdriet te vergoeden dat zij haar, door hare traagheid in het leeren,
had kunnen aandoen !
Maar wien Maria bovenal beminde, dit was de
goede God. 's Morgens, bij het ontwaken, was haar
eerste werk zorgvuldig het teeken des heilig kruis
te maken. Spoedig wipte zij haar beddeken nit, en
daar zat zij op hare knieen, v66r het kruisbeeld, te
bidden. Door een eenvoudig maar oprecht gebed
droeg zij zich gansch aan haren Schepper op. Zij
vroeg Hem de noodige gratie en steride om altijd
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oraaf en deugdzaam te blijven, en zoo haren Hemel
te verdienen.
Ook hare goede ouders, broeders en zusters,
vrienden en weldoeners was zij indachtig in hare
gebeden. Vurig smeekte zij den hemelschen zegen
af over al deze dierbaren.
Zij eindigde haar gebed met drij Wees gegroeten
ter eere van hare machtige Patrones en eenen
Onzen Vader voor haren engel bewaarder.

II. - Eerste Communie.
Zoo geraakte Maria tot aan het tij dstip van hare
Eerste Communie.
Ik -mag het zeggen, haar uiterste best had zij
gedaan om zich tot dit groot werk wei voor te bereiden, en, och arme, zij was in de kennis van de
christelijke leering eene van de laatste. En toch
was zij de lievelinge van hareti goeden pastoor.
Deze, immers, wist welke pogingen zij gedaan had,
deze kende de goede gevoelens van haar hart.
Eindelijk was de gelukkige dag aangebroken. In haar eenvoudig kleedsel, trad de goede Maria
zedig het huis Gods binneti. Haar aangezicht glansde van hemelsche liefde en weerkaatste, -als een
spiegel, de engelenreinheid van hare schoone ziel.
Hoe vurig berejdde Maria zich tot het groote
werk ! Hoe welgemeend zegde zij de akten op van
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Geloof, Hoop, Liefde en Berouw. Hoe innig bad zij
den Onzen Vader en den Wees gegroet !
Daar klinkt de bel tot teeken dat het plechtig
oogenblik aangebroken is. Ziedaar Maria naar de
communiebank gaan, zie ze daar nederbuigen v66r
haren Zaligmaker. Zie ze daar aan de tafel des
Heeren nederknielen. Waarlijk, een engel zou het
niet eerbiediger kunnen doen.
Daar plaatst Onze Lieve Heer zich op hare tong,
daar daalt Hij neder in haar zuiver hart. Welke
plechtige stond, welk oogenblik van zalig genoegen voor Maria! Haren God in haar hart bezitten,
met Hem mogen spreken, Hem al hare · begeerten
en verlangens mogen mededeelen ! 0 ! de engelen
hebben dit geluk niet.
Werktuigelijk keert Maria naar hare plaats. Nu
schijnt zij van de aarde ontheven te zijn en aileen
met haren Schepper te leven.
Hoeveel toch heeft Maria aan den Heiland, die
in haar hart rust, te verzoeken. Voor haar zelven
vraagt zij om altijd braaf en deugdzaam te mogen
blijven, en eens met den go eden Jezus in den
schoonen Hemel te mogen vereenigd zijn. Voor
hare ouders, broeders en zusters, vrienden en weldoeners vraagt zij alles wat hun dienstig kan zijn
voor hun tegenwoordig en toekomend geluk.
Voor de geloovige zielen des Vagevuurs vraagt
zij eene spoedige verlossing.
De tijd is Maria te kort om aan God al hare ver-
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langens uiteen te doen, en het spijt haar met de
anderen de kerk te moeten verlaten;
Dien dag is heel het huisgezin van Maria in vreugde. Vader en moeder zijn fier op hunne engelachtige
dochter en vieren feest. Hare broeders en zusters
bewonderen haar en deelen in huar geluk.
Zoo gaat voor Maria de dag der Eerste Communie
in gebed en stille vreugde voorbij.

Ill. -

Jeugd.

Nauwelijks had Maria hare Eerste Communie
gedaan of zij moest de school verlaten om voor
hare ouders te gaan werken.
Zij trad
dienst bij den baas van haren vader
en vond daur ruime bezigheid op de hoeve en in
het veld. Van den vroegen morgen tot den Iaten
avond was zij aan het werk, en ultijd vertichtte zij
met moed en volhurding den lastigen arbeid, die
dikwijls hare zwakke krachten te hoven ging.
Aileen des Zondags, was zij vrij. Dien dag mocht
zij voor God en voor hare familie overbrengen. Dan
woonde zij godvruchtig de H. Mis, de Vespers en
het Lof bij. Dan kon zij haar hart v66r haren
Schepper uitstorten en Hem de gratie en sterkte
vragen, welke zij zoo zeer noodig had. Dien dag
woonde zij stipt de christelijke leering en de zondagschool. bij, en leerde daar de grondstelsels van

in
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onzen heiligen godsdienst diep in haar hart prenten. Verders bracht zij haren Zondag te huis met
vader en moeder, broerkens en zusterkens over.
Den eersten Zondag van de maand naderde zij
altijd stipt tot de H. Tafel, om zich daar met bet
Brood der Engelen te gaan spijzen. Daar putte
Maria de noodige kracht en sterkte, om hare
lastige taak te volbrengen. Daar verwierf zij de
gratie des Heeren, die haar sterk maakte tegen de
bekoringen en haar hielp om braaf en deugdzaam
te blijven.
Zoo groeide Maria in eer en deugd op tot eene
flinke jonge dochter. Eindelijk mocht zij in de
congregatie van Onze Lieve Vrouw treden. Welgemeend droeg zij zich gansch aan ~are Moeder
Maria op, en stelde zich onder hare bescherming.
Daar leerde men haar de plichten van eene jonge
dochter nauwkeurig kennen en daar leerde zij zich
verded_igen tegen de aanloksels van de bedriegelijke
wereld.
Zorgvuldig vermeed zij de strorikelsteenen en
gevaren voor de jeugd, zooals de herbergen, de
kermissen en de dansp~rtijen. Zij verstond bet goed
dat dit gevaarlijke plaatsen zijn voor eene jonge
dochter. Liever ging zij des Zondags met hare
zusters eens wandelen in bet frissche veld.
Zoo geraakte Maria tot den ouderdom van dertig
jaren, tijdstip waarop er eene merkelijke verandering kwam in haar Ieven.
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IV. - Huwelijk.
S.edert eenigen tijd was er een brave jongeling
uit de gebuurte, Paul Vervliet genaamd, die haar
gezelschap opzocht. Dikwijls kwam hij voor nietige
redens in het huis van hare ouders en altijd hield
hij zijne oogen op Maria gericht. Niets van al haar
doen en Iaten ontging hem, en het moest wei zijn
dat zij hem voldeed, want dikwijls speelde een
zalige glimlach op zijne lippen. Ook verstoutte hij
zich somtijds haar op hare wandelingen te gemoet
te trekken, om met haar wat te kunnen praten.
De ouders van Maria zagen wel wat er op han den
was, maar, daar zij Paul kenden als eenen deftigen
en werkzamen jongeling, lieten zij hem maar begaan.
Alleen sterkte de zorgvuldige moeder hare onervarene dochter met wijze raadgevingen en hield zij
e·en waakzaam oog over de verkeering.
Paul Vervliet was maar een boerenwerkman,
maar hij had een paar kloeke armen, hij was werkzaam, matig en spaarzaam. Daarbij was hij zacht
en liefderijk van gemoed en kweet nauwkeurig
zijne christelijke plichten.
Maria voelde genegenheid voor den vriendelijken
jongeling en voegde bij hare dagelijksche gebeden
eenen Onzen Vader en Wees gegroet voor Paul.
Stillekens aan begon Paul van trouwen te spreken,
en Maria luisterde met kloppend harte naar zijne
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woorden, wanneer hij haar het geluk voorspiegelde, welk zij te zamen zouden genieten.
Toen Paul haar eindelijk vroeg om te trouwen,
stemde zij toe. Ook hare ouders gaven hunne
toestemming, met het gedacht dat zij daarmede het
geluk van hunne dochter verzekerden.
Welhaast werden Paul en Maria dan ook door
den onverbrekelijken band deshuwelijks vereenigd.

V. -

Huiselijk Geluk.

Hoe vroolijk en welgemoed werkte nu de wakkere Paul. Het was immers voor zijne goede Maria
dat hij zwoegde en zweette. Wel was zijn loon niet
groot, maar als de week uit was, ontbmk er geen
centiemken aan.
Met welke blijde verwachting, zag hij iedere
week den Zaterdagavond te gemoet, waarop hij de
verdiende penningen in de hand zijner vrouw kon
doen klingelen. Getrouw tuimelden zij er van den
eersten tot den laatsten in en lieten een muziek
hooren, dat toch zoo aangenaam en genoegelijk
klonk.
Wat was Maria gelukkig ! Hoe deed zij haar best
om haren dierbaren echtgenoot te behagen en te
believen. Haar huizeken was altijd net. Het eten
stond altijd kla'lr tegen dat Paul te huis kwam
en, hoewel het niet fijn en lekker was, toch
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was het smakelijk. Vriendelijk, beleefd en voorkomend was zij altijd ten uiterste. Paul vond dan
ook behagen in zijne lieve vrouw en beminde haar
hartalijk.
Evenals vroeger kweten zij nauwkeurig hunne
christelijke plichten. Des Zondags _gingen zij te
zamen naar de H. Mis, naar de Vespers en naar het
Lof, en gingen dan in den namiddag eens te zamen
wandel en.
Eene zaak ontbrak er nog om hun geluk te volmaken, dit was een afstammeling, een kind. Hoe
menigmaal reeds hadden ziJ daarnaar getracht.
Eindelijk verhoorde de goede God hunne bede en
schonk hun eenen zoon.
Welk lief en aanminnig kindje, die kleine Felix!
Hoe verlustigde de gelukkige moeder zich in het
aanschouwen van haren lieveling! Een glimlach
van haren zoon was haar meer waard dan de
grootste schatten der aarde. Hoe teeder verzorgde
en liefkoosde zij hem! Hoe vurig bad zij voor zijn
behoud en zijn geluk !
Hoe fier klopte nu de borst van Paul! Hoe zoet en
vriendelijk kon hij zijn zoontje toelachen! Met welk
genoegen nam hij het uit zijn wiegsken om het te
liefkoozen en aan zijne borst te drukken ! Wanneer
bij geval de kleine Felix hem vriendelijk toelachte,
was hij als indenHemel.Nu werkte hij met dub belen
moed en ijver, immers, het was niet alleen voor zich
en zijne vrouw, maar ook voor zijnen kleinen Felix.
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VI. - Een Wolksken.
Hun geluk waste groot, welhaast kwam een donker wolksken bet verduisteren.
De kleine Felix viel ziek. Droef krijtend lag hij
daar in zijn wiegsken. Bleek was zijn aangezichtje,
diep stonden zijne matte oogjes in zijn hoofd, afgeteerd waren zijne armkens en beentjes.
Met hangend hoofd en kloppend hart, zat moeder
bij zijn wiegsken. Overvloedig rolden de tranen over
hare wangen. Zij zag haren lieveling lijden en zij
kon hem niet helpen. Hoe sneed zijn droevig gekrijt
door hare bange ziel !
Handen wringend, liep vader door de kamer. Bij
wijlen slaakte hij eenen doffen zucht. Hij zou zich
van het lijdensbed van zijn zoontje willen verwijderen hebben, maar dit kon hij niet, zijn vaderlijk hart
werd er te zeer naartoe getrokken.
Te vergeefs besteedde de dokter der gemeente
zijne beste zorgen aan den kleine. Vruchteloos!
Van dag tot dagverergerde de kwaal.Na drij weken
lijdens geleek de kleine Felix aan een geraamte,
zoo uitgemergeld was hij.
Gedurende die drij lange weken, had moeder
geenen oogenblik rust. Bij nacht als bij dag zat zij
over het wiegsken nedergebogen, om haren lijdenden lieveling te helpen en te troosten. God al!een
weet hoeveel bange zuchten er gedurende die drij
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\Veken aau haren beklemden boezem ontvlogen
zijn. God aileen weet hoeveel bittere tranen er
gedurende die drij weken over hare afgeteerde
wangen gevloeid hebben. Maar ook God aileen
weet hoeveel Onze Vaders en Weesgegroeten zij
gebeden heeft, terwijl de bollekens vau haren
paternoster door hare vingeren gleden. Aan dit
laatste was het te danken, dat zij nog altijd hoop en
betrouwen in haar hart bleef voeden.
Vader was radeloos van spijt. Alle hoop was
sedert lang uit zijnen boezem ontvlogen en van stood
tot stond meende hij het einde van zijnen Felix te
zien aanbreken.
Op het aandringen van de moeder, beloofden zij
eene novene ter eere van de H. Maagd. Door
gezamenlijke gebeden, smeekten zij de Troosteres
der bedrukten, om hulp en redding voor hun geliefd
kind.
Dit middel gelukte. Bij Maria, immers, is altijd
hulp en troost te vinden. De ziekte keerde en, na
eenige dagen, was de kleine gered. Het was hoog
tijd ook, want moeder was ten einde van hare
krachten.
Welhaast kregen vader en moeder vergoeding
voor al het lijden en verdriet dat zij uitgestaan
hadden, door eenen zoeten glimlach van hunnen
Felix, die weder frisch en gezond was, gelijk te
voren.
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VII. - Een talrijk Huisgezin.
De Heer zegende hun huwelijk met een tweede
kind, eene frissche dochter, daarila met een derde,
een vierde en een vijfde.
w·at brachten die vijfkinderen een leven in huis:
Gezang van hier, getater van daar, gejuich van
ginder.
Moeder had het waarlijk lastig met die vijf
klein en. Op eenen heelen dag had zij geen oogenblik rust, maar toch was zij er mede in haren schik.
Dit Ieven en die beweging in huis bevielen haar en
maakten haar gelukkig.
En vader werkte met immer aangroeienden moed.
Hoe vroolijk trad hij 's avonds zijn huizeken binnen.
Daar wachtte hem het zoetste huiselijk genoegen.
Drij, vier kleinen kwamen hem tegengeloopen en
namen hem bij zijne handen. Zij leidden hem binnen,
ontlastten hem van zijne gereedschappen en van
zijne bovenkleederen en trokken hem zacht op
eenen stoel. Nu klauterden zij op zijne knieen en
streelden zijne wangen met hunne poezelige handjes. Vader liet hen maar doen, hij vond er immers
zijn genoegen in, en voor hunne belooning, liet hij
hen dan beurtelings op zijne knieen eens paardje
rijden. Ook de kleinste, van in zijn wiegsken, had
vaders aankomst bemerkt. Verlangend stak hij zijne
armkens naar vader uit, en hield niet af, tot dat
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vader hem uit zijn wiegsken genomen en eens
geliefkoosd had.
Met welk zalig genoegen, zag de goede moeder
dit aan. Van hare lieve kinderen liet zij hare oogen
op haren goeden echtgenoot dwalen en wierp hem
eenen liefdevollen blik toe, waarin de grootste
dankbaarheid doorstraalde.
Intusschen was het avondmaal opgediend. Iedereen nam zijne plaats aan de tafel en vader gaf
het teeken tot het gebed. Op eens was alles stil en
eene vurige be de steeg van uit het huizeken hemelwaarts. Tusschen de liefdevolle woorden van vader
en moeder en het vroolijk gesnap en getater der
kinderen verdween het avondmaal in de hongerige
magen. Nu nog een vurig dankgebed tot God en
elk stond van de tafel op.
Na het avondmaal rookte vader genoeglijk zijn
pijpken, terwijl hij zijne oogen liefdevol gevestigd
hield op zijne werkzame echtgenoote, die naarstig
de naald door hare vingeren liet glijden, en vandaar
op zijne vroolijke kinderen, die aan zijne voeten
speelden.
_ Als vader zijn pijpken uitgerookt had, gaf hij
weder het teeken tot het gebed. De paternoster
werd uitgehaald en gezamenlijk de dagelijksche
rozenkrans gebeden. 0! hoe zoet mengden zich
die kinderstemmekens tusschen de bede van vader
en moeder. Hoe aangenaam moest zulk een
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gebed zijn aan den goeden Jezus en aan zijne
heilige Moeder!
Na bet gezamenlijk gebed, omhelsden de kinderen
nog eens hunnen vader en hunne moeder. Zij vroegen vriendelijk hunnen zegen, en wenschten hun
welgemeend den goeden nacht. Moeder legde ze in
hun beddeken, waar zij welhaast den zoetsten slaap
genoten.
Daarna zochten ook vader en moeder hunne
legerstede op, waar zij eene welverdiende rust
gingen genieten.
Gelukkig huisgezin !

VIII. -

Eene onvoorzichtige daad.

Een boerendagloon is maar klein en de noodwendigheden van Paul Vervliet's huisgezin waren tamelijk groot. Gij zult dus gemakkelijk begrijpen dat,
niettegenstaande al de vlijt en de werkzaamheid
van Paul, ondanks al de zorg en de spaarzaamheid
van Maria, er bij hen niets overschoot, ja, dat zij
somtijds al bet eene of bet andere moesten ontberen, dat hun nochtans wel zou te pas gekomen
zijn.
Dit ergerde den werkzamen Paul grootelijks. Volgaarne zou hij nog wat harder gewerkt hebben, als
hij daardoor maar wat meer verdienen kon.
Een zijner vrienden raadde hem aan vaarwel te
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zeggen aan het boerenwerk, om naar de naburige
stad te gaan arbeiden. Daar, zegde hij, zult gij ten
minste dubbel verdienen tegen hier. Dit laatste
lachte Paul toe. Veel geld voor zijn huisgezin verdienen, dit verlangde hij. Daarom besloot hij den
raad van zijnen vriend te volgen.
Maria was er bepaald tegen. Veel liever had zij
het een en het ander te ontberen, dan den geliefden
echtgenoot, den vader harer kinderen, naar de stad
te zien trekken, naar de stad met al hare verleidingen en gevaren.
Dit maal luisterde Paul naar de raadgevingen
zijner vrouw niet. Met hardnekkigheid dreef hij zijn
gedacht door en hij ging naar de stad werken.
Te zijner eer moet ik het zeggen, dat het aileen
de liefde voor zijne vrouw en zijne kinderen was,
die hem zoo deed handel en. Welhaast zullen wij
zien of hij niet beter zou gedaan hebben, naar den
raad van zijne goede Maria te luisteren.
Paul werkte nu in de stad in een overgroot werkhuis. Hij had er eene harde en moeilijke bezigheid,
maar hij verdiende er een groot loon en dit schonk
hem moed en kracht. Immers, bet was voor zijne
goede vrouw, voor zijne lieve kinderen, dat hij
zwoegde en zweette.
's Avonds, na den volbrachten arbeid, spoedde
hij zich huiswaarts, om nog eenige minuten te meer
in den vroolijken huiskring te kunnen overbrengen.
Daar kusten zijne lieve kin~eren de zweetdr:.tppelen
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van zijn aangezicht, daar deed de liefdevolle en
dankbare blik van zijne goede echtgenoote hem al
den last en de vermoeienissen van den werkdag
vergeten.
Nu waren de inkomsten van het huisgezin wel
nog eens zoo groot als vroeger en bijgevolg
heerschte er welstand, een welstand die dubbel
welkom was, daar hij de ontberingen van vroeger
kwam vergoeden.
Er werd nu wel een stuk huisgerief en een stuk
meubel bijgekocht, maar toch werd al het geld niet
opgeteerd. Maria wist te wei dat een appelken
tegen den dorst dikwijls goed te pas komt, en daarom spaarde zij zorgvuldig alles wat zij in haar huishouden missen kon.
Langzamerhand verdween de ongerustheid van
de goede Maria, ielfs geraakte zij ten voile in haren
schik met den welstand dien zij genoten. Ook
dankte zij van harte haren Paul voor al den last en
al de moeiten, welke hij zich voor haar en haar
huisgezin getroostte.

VAN EEN KIND DES VOLKS.

23

IX. - De Verleiding.
Spijtig voor Maria dat het alzoo niet bleef duren,
immers, zij verdiende zoo wel van gelukkig te zijn.
Maar, door ondervinding weten wij, dat God dikwijls zijne beste vrienden beproeft, het moet ons
dus niet verwonderen dat de deugd van Maria door
tegenspoed en lijden gelouterd en gezuiverd werd.
Op eenen avond kwam Paul van zijnen arbeid
terug, veellater dan naar gewoonte. Met benepen
boezem en kloppend hart, had Maria Iangen tijd op
hem zitten wachten. Ha ! eindelijk is hij daar ! Maar,
welke verandering bespeurt zijne echtgenoote in
hem : zijn lachend en vroolijk aangezicht is vervangen door een somber en droevig wezen en zijn
vriendelijke groet van vroeger is in zijne keel
blijven haugen.
Vol bekommernis vraagt zijne goede vrou w hem
of hij misschien niet wel te pas is, maar voor de
eerste maal van zijn Ieven, geeft Paul haar een ruw
en bitsig antwoord: « Waarom », zegt hij, « moet
ik arm zijn, terwijl anderen in overvloed zwemmen?
Waarom moet ik van's morgens tot's avonds werken en slaven voor mijn dagelijksch brood, terwijl
anderen in ledigheid de goederen der aarde genieten? Wie verdient er rijk en gelukkig te zijn, de
onvermoeibare werker of de luie nietsdoener? »
Aanstonds kende Maria de oorzaken van die
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plotselinge verandering in het gemoed van haren
echtgenoot: zij rook de giftige dampen van den
alcool en raadde de ophitsende redevoeringen van
zijne slechte gezellen.
Zachtjes trachtte zij hem tot bedaren te brengen.
Zij sprak hem van den kommer en de verveling der
rijken en van hun eigen huiselijk geluk. Zij deed
hem inzien dat het noodzakelijk is, dat er rijken op
de aarde zijn die werk verschaffen en armen die dit
werk verrichten. Zij sprak hem van onderwerping
aan de goddelijke Voorzienigheid en van de belooning des hemels, die hun te wachten stond. Helaas !
zijn gemoed was verbitterd en al hare schoone
woorden gelukten er maar gedeeltelijk in hem te
bedaren.
's Anderendaags kwam hij nog later te huis dan
den dag te voren, en ditmaal was hij dronken, den
eersten keer van geheel zijn !even.
Wraakkreten en verwenschingen stegen op uit
zijne gesmoorde keel, wraakkreten en verwenschingen tegen de rijke luiaards, die !even van het
zweet van den armen werkman. Maar, dit zou niet
blijven duren. Welhaast gingen de vereenigde werklieden zegepralen over die bende bloedzuigers, en
duur, schrikkelijk duur, zouden zij hunne bloedzuigerij bekoopen. Tot bevestiging van zijne bedreigingen, sloeg hij woedend met zijne vuist op de
tafel, dat de potten en de pannen er van opsprongen. « Ja, » riep hij uit, « zoo wraakroepend is de
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handelwijze dier rijke beulen, dat er zelfs groote
heeren zijn, die het niet meer kunnen verdragen,
en die de verdrukte werklieden den weg wijzen,
langs waar zij tot de onmetelijke fortuinen der
vadsige rijkaards kunnen geraken. »
Nu was het klaar voor de arme moeder dat er
opstokerij en verleiding in het spel was. Ook
trachtte zij dit maal niet hem te overreden, want een
dronken mensch heeft geene ooren. Den geheelen
nacht bracht zij over in bet gebed! zonder een oog
te kttnnen sluiten.

X. -

Verdwenen Geluk.

Des anderendaags viel zij hem smeekend te voet,
om toch die slechte gezellen te verlaten, en zich
zelven en zijn huisgezin in het ongeluk niet te
storten.
Wel beloofde hij het haar, maar, helaas ! hij miste
de noodige zielesterkte, om zijne belofte ten uitvoer
te brengen. Wel wilde hij, bij het verlaten van het
werkhuis, de geneverkroegen voorbijtrekken, om
zich bij zijne vrouw en kinderen te begeven; maar
de spotternijen zijner verleiders hidden hem terug.
Hij dierf die spotters in de oogen niet zien en hun
toeroepen : Ellendige volksbedriegers, mij zult gij
niet verleiden! Neen, die kloekmoedigheid had hij
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niet, en zoo kwam het, dat hij voor hunne spotternijen het hoofd boog en zich liet medesleuren.
Dit maal verstoutte zijne bedrukte vrouw zich
hem in de herberg te gaan opzoeken, en hem
smeekend te bidden haar naar huis te willen ver"gezellen.
De spotternijen zijner makkers joegen hem in
het vuur en vol gramschap smeet hij haar de deur
uit. « Wijf, » bulderde hij haar toe, « bemoei u te
huis met uwe kinderen en laat mij gerust. »
Bittere tranen ontsprongen thans aan de oogen
van de arme moeder, en vol schaamte verborg zij
haar hoofd achter haren opgeslagen voorschoot.
Nu begreep zij dat de dagen van vreugde en huiselijk geluk voorbij waren, en dat haar nog aileen
wee en lijden te wachten stond.
Te huis gekomen, wierp zij zich op hare knieen
v66r het kruisbeeld en bad daar lang en vurig.
« Mijn Jezus, » zegde zij, « verlos mijnen echtgenoot uit de handen van zijne verleiders en
breng hem mij terug. Doe bet, als 't U belieft,
om wille mijner onschuldige kinderen. Doch, indien
Gij het anders besloten hebt, ik onderwerp mij aan
uwen hdligen wil, maar geef mij dan de noodige
sterkte om, evenals Gij, zonder morren, mijn kruis
te dragen. »
Daar strompelt de dronken Paul binnen. De
zachtste en liefderijkste woorden van zijne goede
vrouw beantwoordt hij met de bitterste verwijtingen
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en noch hare smeekingen, noch hare tranen vermogen het zijn versteend hart te vermurwen.
Eindelijk geraakt hij te bed en slaapt er zijnen
roes nit, maar de verbittering van zijn gemoed is
des ·anderendaags niet verdwenen. Bot en stuur
blijft hij voor zijne vrouw en, als zijne kinderen
hem meenen te omhelzen en met hunne liefdebewijzen te overladen, stoot hij hen ruw van
zich af.
De kinderen gaan buiten staan weenen en, als
vader weg is, beklagen zij zich bitter aan hunne
moeder. Deze zoekt troost voor hen i11 haar eigen
ontroostbaar hart. Zij verdubbelt hare liefde voor
de anne kleinen: en maakt hun wijs dat de lastige
arbeid waarschijnlijk de oorzaak is van vaders
verbittering. Zij zet hen aan om altijd volliefde en
achting te zijn voor hunnen vader en veel voor hem
te bidden.

XI. - Mishandelingen.
Op eenen laten winteravond, zat Maria bij de
uitgedoofde stoof te weenen, toen zij haren echtgenoot al vloekend en tierend hoorde afkomen.
Met woest geweld smeet de ellendige dronkaard
de deur open en richtte zich, zoo goed hij kon,
naar zijne vrouw.
« Wijf, .» bromde hij, « waarom zijt gij nog niet
slapen? »
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- « Lieve vriend, » sprak zij zoet, « ik wachtte
naar u om te bed te gaan, want ik zou toch niet
kunnen slapen hebben zonder u. »
- « Niet kunnen slapen! >> bulderde hij, « Praatjes, wijf, praatjes. Gij zijt opgebleven om mij te
kunnen plagen. Weg uit mijne oogen of ik verpletter u! »
- « Ach ! lieve Paul, » waagde zij, « ziet gij niet
hoe ongelukkig gij ons maakt ? »
Helaas ! die onvoorzichtige woorden waren te
veel. Zwaar viel zijne looden vuist op haar hoofd
en schuimend brulde hij haar toe: « Wat! ongelukkig maken ? Ik ben bet die u den mond openhoud
en gij zijt het, met uw gebroed, die mij de ooren
van het hoofd vreet. »
Twee dikke tranen ontsprongen aan de oogen
van de arme vrouw. Zij werd gewaar dat zij onvoorzichtig geweest was, en zij besloot voortaan te
zwijgen en in stilte te lijden. Zoo was er misschien
nog middel om haren verdwaalden echtgenoot terug
te winnen.
Helaas! van dag tot dag werd hij slechter, de
booze Paul. Geen avond, geen nacht ging er meer
voorbij of de ellendeling schold zijne vrouw uit en
mishandelde haar wreedaardig. En zij, zij leed in
stilte. Geene klacht, geen zucht kwam er meer over
hare lippen. Integendeel, was zij altijd vriendelijk
en liefdevol jegens haren beul. De bitterste miskenning, de wreedste mishandelingen verdroeg zij
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kloekmoedig en noch aan hare geburen, noch aan
hare familie kloeg zij ooit over het gedrag van
haren echtgenoot. Zorgvuldig vermeed zij alle
gesprek over hem, en indien zij verplicht was er
over te spreken, dan verschoonde zij hem zooveel
mogelijk en wierp de schuld van zijne dronkenschap op zijne slechte gezellen. Ook deed zij haar
uiterste best om haar lijden te verbergen en toch
niemand de sporen te laten merken van de mishandelingen welke zij verduren moest.
Somtijds gebeurde het dat de ontaarde vader ook
zijne kinderen wilde mishandelen. Dan sprong de
mot;der op en plaatste zich v66r hen om ze te
.beschermen. Zij gebruikte haar lichaam als schild
en ving zelf de slagen en mishandelingen op, welke
hare kinderen bestemd waren.
W at al moeite kostte het haar den eerbied en de
achting voor vader in het hart hater kinderen te
behouden. « Lieve kinderen, » zegde zij, « het is
uw plicht uwen vader te beminnen en te eeren en
dien plicht zult gij volbrengen, niet waar, uit liefde
tot mij en uit liefde tot den go eden Jezus.
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XII. -

Toevlucht.

Hoe toch was de tijd veranderd, sedert vader van
zijn werk recht naar huis kwam, om zijne vrouw en
zijne kinderen te omhelzen en om zijn gewonnen
loon, tot den laatsten duit, in moeders hand te stoppen. Nu had hij voor vrouw en kinderen niels meer
over, en zat in de herberg het geld te verbrassen, dat
voor hun onderhoud dienen moest. En intusschentijd stegen de noodwendigheden van het huisgezin:
de kinderen werden grooter en hadden langs·om
meer van noode. Welhaast was het gespaarde geld
opgeleefd en met schrik zag moeder het akelig
spook der ellende atkomen.
Hare kinderen zien honger lijden, neen, dat kon
zij niet. Daarom verdubbelde zij hare krachten en·
werkte en zwoegde voor twee. Daarbij spaarde zij
het eten uit haren mood, om het hare kinderen te
kunnen geven.
Waar toch putte .Maria die sterkte, die haar en
haar huisgezin in die droeve omstandigheden recht
hield? - Het was in het gebed. Aile morgenden
bad zij den Heer om bijstand en offerde hem haren
lastigen arbeid van den dag op. En 's avonds,
terwijl haar echtgenoot in de herberg zat en hare
kinderen te bed lagen, stortte zij haar hart in dit
van de Moedei--Maagd uit. Langzaam liet zij de
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bollekens van haren paternoster door hare vingeren
glijden en smeekte hare heilige Patrones om hulp
en bijstand. Dan wierp zij zich aan de voeten van
Jezus, en in de beschouwing van het kruis en het
lijden van haren Zaligmaker, putte zij de kracht en
de sterkte om haar eigen kruis te dragen en geduldig te lijden.
~anneer zij haren dronken echtgenoot hoorde
afkomen, dan legde zij zich spoedig te bed en deed
alsof zij sliep, omdat zij wist dat dit het beste mid del
was, om zijne woede te ontwijken.
Des Zondags, dan ging zij zich spijzen met het
H. Vleesch en Bloed van haren goddelijken Zaligmaker. Dan knielde zij neder v66r het altaar en
bad haren God om moed en kracht.

XIII. -

Misdaad en Straf.

Zoo dikwijls was Paul Vervliet van zijnen post
afwezig, en zulk slecht werk leverde hij, dat de
Bestuurder van het werkhuis, ondanks al zijnen
goeden wil, verplicbt was den ellendigen dronkaard
af te dank en.
Paul vond dien maatregel onrechtvaardig en
maakte het voornemen zich te wreken. Dien dagliep hij van de eene herberg in de andere en goot
zijn lijf vol duivelschen alcool.
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Tegen den avond geleek hij eenen razenden
duivel. Nu is de tijd gekomen om aan den Bestuurder rekening over zijne wegzending te vragen. Daar,
in de straat moet hij voorbijgaan, daar zal hij hem
afwachten.
« Ha! Bestuurderken, » spreekt hij grijnzend tot
zich zelven, « gij meent dat gij de sterkste zijt! Gij
meent eenen werkman straffeloos van zijn brood te
mogen berooven ! Ha ! gij zijt leelijk mis, ven(je !
Gij kent Paul Vervliet nog niet goed, Paul Vervliet
die u rekening gaat vragen over uwe broodrooverij!
Ha ! Bestuurderken, nu is het mijne beurt, en
ik verzeker u dat gij niet Iicht uit mijne handen
zult geraken ! Dood aan u en aan aile verdrukkers! »
Daar verlaat de Bestuurder het werkhuis, en
meent zich gerust naar zijne woning te begeven ;
maar de woedende Paul springt op hem en smijt
hem ten grande. God! hoe vreeselijk beuken de
vuisten van den razenden dronkaard op den neus
en den mond van den armen Bestuurder ! Zie, het
bloed vloeit bij stroomen in de straatgoot! Hoor, de
angstkreten van den ongelukkige doorboren het
luchtruim ! Hemel ! daar grijpt de ellendeling zijn
slachtoffer bij de keel ! Ach ! nog eenige oogenblikken, en het is gedaan met den armen Bestuurder!
Een heesch gereutel rolt reeds uit zijne keel! Mijn
God! mijn God ! gaat er hier dan eene moord gebeuren ?.... Gelukkiglijk, neen. Menschen komen op
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de angstkreten van den Bestuurder toegeloopen en
redden hem uit de handen van zijnen beul. Met
veel voorzichtigheid dragen zij hem in het werkhuis
binnen, en daar geluk-t er een bijgeroepen geneesheer eindelijk in, hem tot het bewustzijn terug te
brengen.
Gebruik makende van een oogenblik verwarring heeft de ellendige woestaard het op een loopen
gezet en daar richt hij zijne schreden naar zijne
woning.
Brullend gelijk een wild dier, springt hij zijn
huizeken binnen. Zijne arme vrouw merkt zijne
bemorste kleederen en zijne bebloede handen, zij
ziet het schuim op zijne lippen en schudt en
be eft.
« Ha! » roept hij zegevierend uit, « daar heb ik
eenen zijne rekening afgeteld en nu is het uwe
beurt, ellendig wijf! » Hij grijpt naar een stuk hout
om er haren schedel mede te verbrijzelen, maar
gelukkiglijk stort hij hals over kop ten gronde. Van
dien oogenblik maken zijne verschrikte vrouw en
kinderen gebruik om bet huizeken uit te snellen en
zich aan zijne woede te onttrekken. Buiten verzamelt de moeder hare kinderen en vlucht er mede
voort.
Daar verschijnt J!ij in de deur gewapend met het
stuk hout. Vreeselijk zwaait hij er mede in het
ronde. Had hij nu zijne vrouw of zijne kinderen
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onder zijn bereik, hij zou ze· vermorzelen ; maar,
God dank, zij zijn reeds verre verwijderd. Hij merkt
dat hij ze niet meer zal kunnen inhalen, werpt zijn
stuk hout weg en treedt ontzenuwd zijne woning
binnen:
Als een stuk steen laat hij zich op eenen stoel
nedervallen en staart gevoelloos v66r zich. Bij
wijlen stijgt er een heesch gegrol uit zijne keel
op, welk toont dat er nog leven in dit ellendig
lichaam l1Uist.
Daar treden de gerechtsdienaars binnen. In naam
van de wet, grijpen zij den ellendeling vast, binden
hem, gelijk een wild dier, en leiden hem naar de
gevangenis.
De moeder, reeds van de misdaad onderricht, ziet
met hare kinderen den akeligen stoet. Zij volgt
hem met de oogen op en nog Iangen tijd blijft zij
hem sprakeloos nastaren. Eindelijk roepen hare
kinderen haar tot bezinning, zij nemen haar bij de
handen en trekken haar zachtjes huiswaarts.
Wat was het dien avond droevig in het arm huizeken ! Moeder zat sprakeloos te weenen, en de
kinderen, de tranen van moeder ziende vlieten,
weenden insgelijks. De arme kleinen bestormden
moeder met eenen heelen hoop vragen, waarop
deze niet kon ofwel niet zocht te antwoorden.
Eindelijk bracht de ongelukkige moeder hare
kinderen te bed en bad met hen zeven Onze Vaders
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en zeven Wees gegroeten voor vader, opdat de
goede God hem zoude genadig wezen.
Daarna ging zij zich op de knieen werpen v66r
bet kruisbeeld en bad daar tot laat in den nacht,
zij vroeg en bekwam er de noodige sterkte, om haar
kruis en haar lijden verduldig te dragen.
Eenige weken later, werd Paul Vervliet voor de
rechtbank gebracht. Tot zijn geluk was de Bestuurder reeds gansch hersteld en zoo werd hij slechts
tot drij maanden gevang veroordeeld.

XIV. -

Een Bezoek.

Op eenen Zondag vertrouwde de arme moeder
Vervliet hare kinderen aan eene buurvrouw, en zij
trok naar de stad, om haren Paul een bezoek te
brengen in zijne gevangenis. Zij hoopte, het arme
schaap, dat de eenzaamheid indruk zou gemaakt
hebben op zijn gemoed en da.t haar bezoek hem tot
inkeer ging brengen. Vol hoop en moed vervolgde
zij dus haren weg.
Daar staat zij v66r de poort van dit akelig gebouw, den kerker der menschelijke gerechtigheid.
Al bevend trekt zij aan de bel en de poort wordt
geopend. Onbeschroomd maakt zij zich kenbaar
en vraagt de toelating om haren ongelukkigen
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echtge]loo~ te mogen spreken. Dit wordt haar toegestaan.
Met kloppend hart treedt zij naast den gevangenbewaarder vooruit. Lange gangen stappen zij door
en komen aan de eel van den veroordeelde. De
sleutel knarst in bet slot, en daar treedt zij met den
bewaker de akelige eel binnen.
V66r haar zit haar Paul op eene bank, met de
oogen naar den grond gericht. Zij ijlt naar hem toe
en meent hem in hare armen te drukken, maar koud
en gevoelloos stoot hij haar terug.
- « Wijf, » zegt hij, « brengt gij mij de vrijheid? »
- « Neen, vriend, » antwoordt zij, « nog eenige
weken geduld en .... »
- « Als gij anders niets weet, laat mij dan maar
gerust. »
Zij plaatst zich nevens hem op de bank en meent
zijne hand te grijpen, maar ruw trekt hij ze terug.
Sprakeloos zitten zij daar nevens elkander, zij die
te voren malkaar zoo lief hadden. Duivelsehe alcool
ho.e wreed zijt gij toeh, twee beminde harten alzoo
van malkander te scheiden.
Ongetwijfeld mogen de gevangenbewaarders voor
geene gevoelige mensehen doorgaan, maar zeker
is bet, dat dit tooneel indruk maakt op bet gemoed
van den bijzijnden wachter, Van den eenen kant,
dit engelachtig wezen vol liefde en medelijden, en
van den anderen kant, dit verdierlijkt gelaat vol
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wraaklust en wanhoop. Zii met de tranen in de
oogen, hfj koud en gevoelloos. Zfj met eene be de op
de lippen, hfj inwendig vloekend.
Daar rammelt de gevangenbewaarder met zijnen
sleutelbos, ten teeken dat de tijd verloopen is.
De goede Maria doet nog eene laatste poging,
zij werpt zich v66r hem op de knieen en steekt
smeekend hare armen uit. Helaas ! de gevoellooze
Paul keert haar den rug toe.
Welke slag voor dit gevoelig hart ! Werktuigelijk
volgt de arme Maria den gevangenbewaarder, en
eerst buiten de poort van de gevangenis, op de
koude straat, krijgt zij bet besef van haren toestand
terug. Nu moet zij bet gelooven : Haar Paul is
verloren, voor eeuwig verloren, zoo God voor hen
geen wonderwerk doet.

XV. -

Sterkte in het Lijden.

Wie toch zou in dit bleek, mager en uitgemergeld
vrouwken, dat daar te zwoegen staat, de vroeger
zoo blozende, kloeke en gezonde Maria De Laet
herkend hebben. God! wat kan een mensch toch op
eenige maanden tijds veranderen !
Wij die haar leven opgevolgd hebben en die haa:r
lijden kennen, wij staan er niet van verwonderd.
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Wij begrijpen dat de bovenmenschelijke arbeid
welken zij verricht om haar huisgezin recht te
houden, hare krachten uitput. Wij weten dat bet
gebrek welk zij 1ijdt, hare levensbronnen doet
opdrogen. Wij hebben den worm zien geboren
worden en zien groeien, den vreeselijken worm van
bet verdriet, die onophoudelijk aan haar harte
knaagt.
Hoe is bet inogelijk dat zulk uitgemergeld schepsel nog werken kan ? Hoe is bet mogelijk dat zij
onder dit vreeselijk verdriet niet bezwijkt ?
Ha ! het zijn de drij goddelijke deugden, welke
~e Heer in haar hart gestort heeft, en welke zij
daar steeds doen groeien en bloeien heeft, die haar
thans rechthouden.
Ret Geloof. Zij gelooft d9.t er een God in den
Hemel is, een Vader, een Beschermer, die van daar
waakt over al zijne schepselen, maar biJzonderlijk
over de armen en ongelukkigeil. Zij ziet Hem v66r
hare oogen, zij hoort zijne aanmoedigende stem, zij
gevoelt zijne vaderlijke bescherming.
De Hoop. Zij hoopt ondanks alles wat zij gezien,
gehoord en ondervonden heeft. Zij hoopt, niet op
den troost, de hulp en den steun der menschen,
maar op de barmhartigheid van den hemelschen
Zaligmaker, die voor bet lijdende menschdom zijn
bloed en zijn !even ten beste gegeven heeft. Zij
hoopt dat haar verdwaalde Paul eens tot haar zal
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terugkeeren en weder de goede vader, de teedere
echlgenoot van vroeger zal worden. Zij hoopt eens
bezit te mogen nemen van het hemelsch Vaderland,
waar zij het loon zal ontvangen van haar lijden en
haar verdriet en waar zij, met al de haren vereenigd,
het opperste geluk zal mogen smaken.
De Liejde. Hoe bemint zij hare onschuldige kinderen. Hoe zorgt zij voor hen, hoe waakt zij over
hen, hoe houdt zij zooveel mogelijk het lijden en
het verdriet van hen verwijderd. Hoe bemint zij
haren verdwaalden echtgenoot, hoe denkt zij aan
hem, hoe bidt zij voor hem! Zijne fouten en gebreken bedekt zij zooveel mogelijk, om alleen aan zijne
vroegere goedheid en liefde te denken'. Hoe bemint
zij den goeden God, die haar tot nu toe ondersteund
he eft, die in het tabernakel zijne arm en openspreidt,
om haar te ontvangen en die zich gewaardigt aile
Zondagen in haar hart neder te dalen, om haar te
troosten en te sterken.
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XVI. -

Het Uiterste.

Op den duur geraakte de arme Maria zoo uitgeput, dat zij zich niet meer kon recht houden. Ondanks
al haren moed, was zij verplicht zich te bed te leggen
en hare kinderen aan hen zel ven over te laten. Dit
viel de arme moeder uiterst pijnlijk, maar zij stelde
haar vertrouwen op den Heer en deze verlaat de
zijnen niet.
De buurvrouwen, door de kinderen van de ongelukkige Maria over dezen ellendigen toestand
onderricht, s'taken een handje toe, en, alhoewel zij
zelven arm waren, brachten zij toch het noodige
bijeen om de hongerige schepsels te spijzen.
Nu moest gij eens gezien hebben hoe Felix, het
oudste der kinderen, zijne dankbaarheid aan moeder
betuigde. Gedurig was hij aan moeders bedsponde,
om de dierbare zieke op te passen en te verzorgen.
Alhoewel hij maar acht jaren telde, ging hij te werk
als een groote. Hij schudde moeders bed op en
maakte het zoo zacht mogelijk. Hij gaf moeder op
tijd te drinken en zocht altijd bier of daar aan wat
versterkend voedsel voor haar te geraken. Terzelfder tijd zorgde hij voor het huishouden. Hij kleedde
zijne kleine broerkens en zusterkens. Hij verdeelde
hun het karige eetmaal en spaarde zelf bet eten uit
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zijnen mond om hen te spijzen. 's Avonds legde hij
zein hun beddeken en dekte hen zoo goed en warm
mogelijk en daarua kwam hij weder zijne plaats aan
moeders sponde innemen. Het was met weerzin en
alleen op het uitdrukkelijk gebod van zijne moeder,
dat hij zelf eenige rust ging nemen.
Ondanks de goede zorgen van Felix, verzwakte
zijne moeder van dag tot dag. De dokter der armen,
die haar van tijd tot tijd kwam bezoeken, schudde
bedenkelijk het hoofd, ten teeken dat hij weinig
hoop had op hare genezing. Ook begreep Maria
zelve haren gevaarvollen toestand, en daarom
drukte zij het verlangen uit, het bezoek van den
eerwaarden dorpsherder te mogen ontvangen.
Zoohaast Felix dien wensch vernomen had,
trok hij naar de pastorij en maakte daar moeders ver Iangen kenbaar. Reeds eenige minuten
later trad de grijze herder reeds de arme woning
binnen.
Hoe stond de goede pastoor versteld, toen hij
de ellende zag, welke in dit huizeken heerschte.
Ware hij nu maar rijk geweest, spoedig zou hij die
ellende verdreven hebben; maar zooveel bad hij
reeds gegeven, dat zijne beurs ledig was en dat hij
zelf somtijds gebrek leed.
Lang was zijn onderhoud met Maria. Zij vertrouwde hem haar lijden en haar verdriet en hij
troostte haar en beurde haar op.
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« Mijnheer de Pastoor, » zegde zij, « zoudt gij bet
niet goed vinden mij de laatste Heilige Sacramenten toe te dienen ? »
- « Mijn kind,~> antwoordde de herder, « ik zal
er den beer Dokter van spreken, en, indien hij bet
goed vindt, zal er onmiddellijk aan uw verzoek voldaan worden.
Nog denzelfden dag hoorden de lieden van bet
dorp de heldere klanken der bel op de straat weergalmen. Zij zagen hunnen Pastoor, van eenen kerkbediende vergezeld, de laatste Troostmiddelen der
Kerk naar eenen zieke dragen. Spoedig verlieten
zij hunne woning, om eerbiedvol v66r hunne deur
te komen nederknielen en hunnen God te aanbidden. De werklieden op bet veld staakten hunnen
arbeid, de voorbijgangers bleven staan, de voerlieden hielden hunne paarden in en allen knielden
neder op den grond en ontdekten zich eerbiedig
bet hoofd voor den voorbijtrekkenden Heilgod,
terwijl zij haastig een gebed prevelden.
Allen waren nieuwsgierig om te weten wie men
berechten ging. Daar zagen zij den priester bet
hutteken van Maria De Laet binnentrekken, na dat
hij van aan de deur den zegen met het Heilig Sacrament aan de nedergeknielde dorpelingen geschonken had. Hoe bitter bekloegen die goede menschen
de arme moeder en de ongelukkige kinderen,hoe
vielen zij in verwijtingen uit tegen den ellendigen
echtgenoot en vader.
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Intusschen had de eerwaarde Pastoor Onzen
Lieven Heer naast de twee brandende kaarsen op
het beddelaken geplaatst, waarmede de annoedige
tafel bedekt was. Vriendelijk noodigde hij de kinderen en de gebuurvrouwen uit zich eenige minuten
te verwijderen. Wanneer er aan zijn verzoek voldaan was, plaatste hij zich aan het bed van Maria.
Hij hoorde hare biecht en na haar de generate
absolutie geschonken te hebben, legde hij Onzen
Lieven Heer op hare tong.
Nu moest gij de goede vrouw gezien hebben. Al
haar lijden en verdriet s~heen voorbij en vergeten
te zijn, een zalige glimlach verscheen op hare lippen
en onophoudelijk prevelde zij: Heere Jezus, wees
mij en de mijnen genadig. Dit was haar eenig gebed,
maar zij herhaalde het gedurig.
Wanneer de eerwaarde Herder met de heilige
zalving gedaan had, verliet hij met Onzen Lieven
Heer de arme woning, na eenen laatsten zegen met
bet Heilig Sacrament gegeven te hebben. Weder
klinkt de bel langs de straat, weder knielen de
vrome dorpelingen v66r hunnen Zaligmaket biddend neder, tot dat de Heer Pastoor met Hem in de
kerk verdwijnt.
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XVII. -

Het Smeekgebed.

Toen de goede Dorpsherder de kinderen verzocht
had de kamer van moeder te verlaten, had Felix
zijne broerkens en zusterkens medegetrokken naar
de kerk. Daar knielde hij met hen v66r bet altaar
des Heeren n~der en luidop deden zij er te zamen
eene hartroerende smeekbede. De vrome Felix
sprak ze voor en zijne broerkens en zusterkens
spraken hem zoo goed mogelijk na.
«Goede Heer Jezus, » zegden zij, « moeder heeft
ons geleerd dat Gij de vader der ongelukkigen zijt,
dat Gij de brave kinderen zoo lief hebt en dat Gij
altijd hunne gebeden verhoort. Hewel, Heere Jezus,
wij zijn ongelukkig: Vader is weg en moeder ligt
ziek en zal misschien sterven. Wij hebben alles
gedaan wat moeder van ons verzocht en wij zijn
altijd braaf en gehoorzaam geweest. Niet waar,
Heere Jezus, Gij zult ons gebed niet verstooten.
Zie, wij zitten hier v66r uw altaar nedergeknield,
wij steken smeekend onze armkens tot U op en
verwachten van U alleen onze redding. Helaas!
Heere Jezus, wat zou er van ons geworden indien
Gij ons moest verlaten. Onze vader zou wegblijven,
moeder zou sterven en wij allen zouden van gebrek
en ellende omkomen. Niet waar, Heere Jezus, dit
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zult Gij niet willen gedoogen, Gij zult ons gebed
verhooren en Gij zult ons helpen. Toe, Heere Jezus,
verlaat dit altaar, waar Gij woont, kom hier bij ons
en verzeker ons dat Gij ons gebed verhooren zult.
Zeg ons dat moeder genezen zal en dat vader zal
terugkomen en weder braaf en goed zal zijn. Toe,
Heere Jezus, weet gij dan niet dat wij braa,f zijn,
ziet Gij ons niet ? hoort Gij ons niet ? »
Juist trad de eerwaarde Heer Pastoor met het
Heilig Sacrament de kerk binnen en hoorde de
laatste woorden van de smeekende kinderen. Zoohaast hij Onzen Lieven Heer weggezet had,
kwam hij tot de lieve kleinen, hij omhelsde hen
teederlijk, droogde hunne tranen af en vertroostte
hen.
« Mijne lieve kinderen, » zegde hij, « gaat nu te
zamen naar huis bij uwe moeder, blijft uw betrouwen stellen op den goeden Jezus en Hij zal u niet
verlaten. »
Hand aan hand trokken de kinderen huiswaarts,
met de zoete hoop dat Jezus hun gebed zou verhooren.
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XVIII. -

Bekeering.

Hoe menigmaal had de goede Aalmoezenier van
4e gevangenis reeds gepoogd de ijskorst te breken,
welke Paul Vervliet's hart omsloot; maar tot nu toe
waren zijne pogingen te vergeefs geweest. Ruw en
barsch was steeds het antwoord van den ellendige
en met atkeer verstootte hij de zalige redding,
welke men hem brengen wilde.
Als nu de eerwaarde Aalmoezenier hem zijne aanstaande verlossing kwam aankondigen, bemerkte
deze eene groote verandering in Paul's gemoed.
Hij dacht dat de gratie des Heeren begon te werken
en hij beproefde eene laatste paging op het hart
van den ongelukkige.
De afgezant van God sprak hem over zijne goede
vrouw en over zijne brave kinderen. Hij herinnerde
hem het geluk dat zij te zamen genoten hadden,
toen hij nog geen dronkaard was. Hij schetste hem
de barmhartigheid des Heeren en de vreugde die er
in den Hemel heerscht, bij de bekeering van eenen
zondaar. Hij beschreef hem het zalig genoegen,
welk hij met zijne vrouw en zijne kinderen smaken
kon, indien hij den drank en de slechte gezellen
wilde verlaten en indien hij weder de goede vader
en de teedere echtgenoot van vroeger wilde worden.

Wie is toch die man, die zich zoo haastig voortspoedt, als
vreesde hlj te laat te komm ?
4
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Toen de eerwaarde Priester die hartroerende
toespraak geeindigd had, rolden er twee dikke
tranen over Paul's wangen. De ijskorst was gebroken, zijn hart was geraakt.
« Eerwaarde Vader,» sprak hij, « ik ben een
ellendeling, een wanschepsel, onwaardig nog onder
de oogen der menschen te verschijnen. »
- « Mijn vriend, » hernam de Priester, « gij zijt
verdwaald geweest, dit is waar ; maar is ooze goddelijke Zaligmaker op de wereld niet gekomen, om
de verdwaalde schapen op te zoeken en ze tot den
schaapstal terug te leiden? Heb moed, mijn vriend,
geene zonden zijn zoo talrijk en zoo groot, of zij
worden door een waar leedwezen en eene rechtzinnige biecht uitgewischt. »
Overvloedig vloeiden thans de tranen over Paul's
wangen, tranen van leedwezen, tranen van ware
boetvaardigheid. Ootmoedig knielde hij neder v66r
de voeten van den afgezant des Heeren, rechtzinnig en rouwmoedig beleed hij zijn zondig Ieven en
toonde zich tot de strengste boetvaardigheid bereid.
Hoe zalvend klonken Christus'woorden uit den
mood van den priester hem toe : « Sta op, mijn
zoon, uwe zonden zijn u vergeven. »
Dankbaar kuste Paul de hand des Priesters en
verzonk in een lang en vurig gebed.
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XIX. -

Wederkomst.

Wie is toch die man, die zich zoo haastig voortspoedt, als vreesde hij te laat te komen ? - HE"t is
Paul Vervliet, die van het gevang ontslagen is, en
zich naar zijne woning richt.
Onderwege heeft hij vernomen dat zijne vrouw
op haar uiterste ligt, zijne vrottw, aan wie hij zooveel
te zeggen heeft, zijne vrouw, aan wie hij zijne
bekeering moet melden en aan wie hij vergiffenis
moet vragen. God! moest zij bij zijne tehuiskomst
reeds de wereld verlaten hebben, dit ware toch te
\Yreed, dit ware te schril•kelijk! Nog haastiger snelt
hij vooruit, terwijl zijn hart banger en hanger klopt.
Daar werpt hij de deur open. Hij ijlt naar het
ziekbed zijner vrouw en vindt haar wel uiterst
zvi•ak, maar toch nog in leven. « Heb dank,» rnijn
God, « heb dank! » roept hij uit, terwijl hij de hand
zijner vrouw grijpt en zich v66r het bed op de
knieen werpt.
« Vrouwken lief, » zegt hij, « het is mijne schuld
dat gij daar zoo op het ziekbed uitgestrekt ligt. Ik
ben het, die uw geluk verwoest heb en u zooveel
heb doen lijden. Vergiffenis! vergiffenis, lieve
Maria!»
- « Paul! mijn lieve Paul! » stamelt zij, tenvijl zij
moeite doet om zich op te richten. Helaas ! het is te
vergeefs, zij is nog te zwak om daarin te gelukken.
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Paul buigt zich over het bed en legt zijn hoofd op
het oorkussen neder. Daar vereenigen zich de tranen van leedwezen, welke uit zijne oogen vloeien,
met de vreugdetranen van zijne goede vrouw.
Nog lang zou Paul in die houding gehleven zijn,
indien zijne vijf kinderen op hem niet waren toegesneld, indien zij hem niet bij de handen gegrepen
hadden en hem alzoo niet verplicht hadden zich op
te richten.
«Vader,» riepen zij, «vader, wat is het wel dat
gij terugkomt! Nu zal moeder genezen, nu zullen wij
noch honger noch koude meer lijden, nu zullen wij
weder dikke boterbammen mogen eten en warme
kleederen mogen aandoen, en wij zullen weder
onze bibberende handjes aan de gloeiende stoof
mogen warmen. »
~ « Ja, mijne lieve kleinen, » zegde hij, terwijl
hij hen een voor een omhelsde, « gij hebt genoeg
geleden. Gelukkige dagen zullen weder voor u aanbreken, zoo God maar uwe goede moeder late
genezen.»
- « Dat zal Hij, lieve vader, » spraken de kinderen te zamen. « Wij zijn hem in de kerk twee dingen
gaan vragen : ten eerste, uwe terugkomst; fen
tweede, moeders genezing. Gij ziet wei, lieve vader,
onze eerste wensch is reeds vervuld, de tweede
zal welhaast volgen. »
Inderdaad, de goede Jezus had het gebed van
de onschuldige k_inderen verhoord : vader schonk
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Hij reeds de bekeering en moeder liet Hij stillekens
aan gem•zen.

XX. -

Hervonden Geluk.

Eindelijk is Maria genezen en kan zij weder hare
kinderen verzorgen en haar huisgezin opdrijven
gelijk te voren.
Zwaren arbeid, hoven hare krachten, moet zij nu
niet meer verrichten. Haar echtgenoot, haar Paul is
daar om voor haar en haar huisgezin te werken.
Van's morgens vroeg tot 's avonds laat is hij aan
den arbeid, niet meer in de stad, maar in zijn dorp.
Eenmaal had hij zich in de gevaren der stad
gewaagd en diep was hij er gevallen. Nu zal dit
niet meer gebeuren, want, als men hem van de
groote dagloonen der stad spreekt, schudt hij bet
hoofd en zegt hij dat hij er genoeg van he eft. « Mijn
loon is thans niet groot, » zegt hij, « maar er brokkelt ook niets van af en daarbij zijn er geene gevaren aan verbonden. »
Sedert zijne terugkomst heeft hij nog geenen
voet in de herberg gezet. Van zijn werk keert hij
recht naar huis, bij zijne goede vrouw en zijne lieve
kinderen, waar hij in genoegen en vreugde den
avond met hen overbrengt.
Het geluk is in zijne woning wedergekeerd :
vader en moeder beminnen elkander en daarbij
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hebben beiden hunne kinderen hartelijk lief. De
kinderen beminnen hunne ouders en zijn hun dankbaar voor hunne weldaden. Hoe smakelijk bijten zij
thans in hunne dikke boterhammen. Hoe warm
zitten zij in bunne kleederen gedoken. Hoe vroolijk
scharen zij zich in eenen kring rond de gloeiende
stoof, om bunne bibberende handjes te warmen.
Vader en moeder zijn den goeden God dankbaar
voor dit geluk, en daarom bouden zij er aan dat de
kinderen godvruchtig hun morgengebed doen, dat
zij met vader en moeder aan tafel bidden dat zij aile
dagen de heilige Mis bijwonen en dater 's avonds
gezamenlijk in hun huis den rozenkrans gebeden
wordt.
Aile Zondagen won en vader en moeder te zamen
de Goddelijke Diensten bij, en aile eerste Zondagen
van de maand, naderen zij gezamenlijk tot de heilige
Sacramenten.
Des Zondags, na de Goddelijke Diensten, doen zij
te zamen eene wandeling in het frissche veld. Dan
spreken zij somtijds over de gevaren der stad, over
de verleiding door slechte gezellen en over de
kwade gevolgen van het drankmisbruik.
<< Mijne kinderen, » zegt vader, « nooit, zoolang
ik leef, zal er iemand van u in de stad gaan werken.
Gij zult hier blijven, onder mijne oogen en gij zult u,
even als ik, in het Matigheidsgenootschap, in den
Onderlingen Bijstand en in de Lijfrentmaatschappij
Iaten opschrijven. »
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