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I. 

Myne nichte Frederika, ,die kleine lieve, - God zy haer 
arm zieItje genadig, - vroeg my dikwyls met tranende 
oogen, waerom hare gezellinnen in de school altyd spot
tend zegden : «Gy staet daer gelyk een' HouteD Cleer. » Zy 
wist zoo goed als ik dat HouteD Clara de naem is van eeD 
beeld dat aen den trap in het Maegdenhuis te Antwerpen 
st~et; maer zy zou geerne van my geweten hebben. wie die 
Clara geweest is en wat haer naem beteekent. Ik kon 
alsdan aen haer verlangen niet voldoen, en moest ze 
telkens ongetroost en zonde~ antwoord laten. 

Lang rustte myn nichtje reeds op het kerkhof te Stuiven
berg, en reeds was het kruisken op haer graf vergaen en 
verdwenen, als ik, door een dichterlyk gevoel gedreven, 
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met emst en aenhoudendheid de oude volkssagen myner 
vaderstad begon op te zoeken, e~ dan ook vernam wie 
Houten Clara of Houten Cleer, - zoo als de Antwerpenaers 
zeggen, - geweest is. Deze geschiedenis, die korts na de 
inneming van Antwerpen, door den herlog van Parma, 
aenvang neemt, gelykt in het geheel niet aen eene volksver
telling, en men mag daerop met reg! vermoeden, dat eene 
ware gebeurtenis haer ten gronae Jig!. Hoe het zy, wat ik 
verhalen ga is de aeneenschakeling en de vrye bewerking 
van betgene ik, broksgewyze, uit den mond van verscbil
lende oude lieden heb mogen hooren. 

Op eenen lentedag van het taer f589, 'toen de wees
meiskens uil het Maegdenhuis in de Gasthuisstraet, met 
hare Moeder of Bestierster gingen wandelen, bUkten velen 
omhoog naer het venster der nevenstaende wooning, en 
wezen elkander met nieuwsgierigbeid eene ryke vrouw, 
die daer, van achter de vensterruilen, op haer stond te 
staren. 

« Zie, dat is nu de ryke Segnora, die nevens ons Huis 
komt woonen» zegde de eene. 

« Ik weet hoe zy heet I » riep eene andere. c Het is de 
gravin d'Almata (*) en zy komt uit Spanje. » 

(*) Deze naem wordt in 't Spaenseh geschreven de AlII,ala, 
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« Ja, en van wie weet gy dat? » vroeg eene derde. 
« Ik heb het Moeder. aen Zuster Monica hooren zeggen, 

- en de ryke Segnora is geene Spaensehe; gy ziet immers 
wel dat zy blauwe oogen heert en blond haer? Neen, het is 
eene jonkvrouw uit Antwerpen, die getrouwd is met eenen 
ryken Spanjaerd. » 

« Hoort Trees de beuzelaerster r> we~r leugenen verzin
nen! » laehte eene der aenhoorsters. 

« Vraeg het liever aen Houten Claer; die stond er ook 
by ..... Eh, pst, Houten Claer! Houten Claer! • 

Op dezen roep keerde de Moeder van het Maegdenhuis 
het hoofd om, en bemerkte dat eenige harer meiskens naer 
het venster der heerenwooning stonden te kyken, terwyl zy 
bezig was met de anderen in l'eijen te sehikken. Met eenen 
strengen oogslag dreef zy de nieuwsgierige klappyen in den 
.stoet, nam met byzondere voorliefde een del' meisjes by de 
hand; en, zelf met hare beschermelinge voortstappende, 
gaf zy teeken tot het vertrek. 

« Alwe~r Houten Clael'! » zegde Trees de beuzelaerster, 
« het suikerenkind, och arme, dat het maer niet in stukken 
valle! » 

« Eh, Anne-Moeijal, zie hoe hoogmoedig en hoe styf ze 

(*) Beuzelen beteekent te Antwerpen 100 veel als leugenen verdieh
ten en onwaerheden verzinnen, doeh zonder boos inzigt en alleenlyk uil 
seberts. 
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daer nu weder aen de hand der Moeder saet, met haren 
bezemstok in den rug! Ze heert we~r over ha~e taek 
gewerkt, de mouwveegster I , 

C, Zwyg maer van Houten Claer, gy altemael , viel lange 
Mie de snapster in de rede c zy kan we~r een nieuw liede
ken. Och, bet is zoo schoon! Het gaet zoo: 

Godt groet u £uver bloeme 
Maria Maghet fyn. 

Enzy zal het ons namiddag leeren; en dat nog al by de 
elavecimbel! Ik gaf wel twee vingeren myner linkerband, 
dat ik op de clavecimbel mogt kunnen spelen gelyk Bouten 
Claer. , 

c Ja, dat is good; waerom moet zy dan altyd bet liefkind 
zyn, alsof zy geene. weeze ware gelyk wy? Waerom is zy 
dan zoo boogmoedig1, , 

c Hoogmoedig, zy? Wel, Beuzelaerster, zy is de vriend· 
schap en de' zootbeid zelven. , 

Misschien zouden de meeste meiskens gedurende langen 
tyd op de kap van Houten Claer hare tongen hebben laten 
gaen; maer nu kwam daer een bupscb en schoon jongeling 
op een brieschend peerd aengerend, en de meisjes hadden 
werks genoeg met dien te bezien en daerover elkander hare 
uiteenloopende bemerkingen mede te deelen. 

Terwyl de' weeskinderen met langzamen tred in de 
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• 
Gasthuisstraet voortstapten, stond de edelvrouw nog aItyd 
achter het venster, met onvasten bUk en droomend in de 
straet te staren. AlIes in haer getuigde van eene diepe 
kwyndroefheid, zoo wel de doorschynende blankheid harer 
wangen en de trage bUk harer blauwe oogen als hare 
zeldzame en statige bewegingen. Ondanks haren ouder
dom, want zy magt wel boven de dertig jaren telIen, was 
zy een schoon en treffend vrouwenbeeId. 

AIs de Segnora aIzoo byna een vierendeel uers beweeg-
loos by het venster had gestaen, werd de eene deur der .~ 

kamer zachtjes geopend en een man stak zyp. hoofd als 
een bespieder binnen. 

De vrouw zich niet verroerende, trad de man de kamer 
in zonder eenig gerucht te maken, doch ook zonder oag
schynelyk te willen verrassen. By ging tot de Segnora en 
sloeg met,nieuwsgierigheid eenen vlugtigen bUk over ha~~n 
schouder'door de vensterruiten. Bevredigd, omdat hy niets 
in de straet bemerkte, ging hy eeni,e stappen ter zyde, 
zette zich in eenen stoel en sprak van daer tot de edel
vrouw: 

« Altyd even droef, Catalina? Gy bedroogt my dan, toen 
gy my onophoudend zegdet, dat de lucht der Nederlanden 
u verkwikken zou? Nu zyn wy reeds hier sedert vyftien 
volIe dagen, en in stede dat het verblyf in uwe geboortestad 
u verheuge, is integendeel van uw aengezigt de heldere 
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lacb verdwenen die er gedurende onze reize zoo troostend 
op glimde. Ik betreur zeer dat ik uwe smeekingen zoo 
ligtelyk verhoorde; want gewis, de gloeijende spaenscbe 
bemel is gezonder en blyder dan het nevelacbtige mist..:. 
welfsel dat hier onverpoosd als eene looden. kap op de 
aerde drukt. - In der waerbeid, Catalina, myne Hefde tot u 
moost ·groot zyn, om zulke gevaerlyke reize te ondernemen 
en een land te bezoeken, waer ik vriend en magen door 
vuer en degen vernielen zag; maer ik hoopte dat gy 
deze opotfering ten minste door teekens van herleving en 
van vreugde zoudt beloonen. Eilaes, gy schynt ongevoe
liger dan te voren; buiten de bezoeken, die wy te samen by 
uwe bloedverwanten bebben afgelegd, hebt gy deze woo
ning nog niet willen verlaten? , 

Deze laetste woorden waren de edelvrouw op eenen 
zonderlingen loon van ondervraging toegestuerd. Zy sloeg 
de oogen nederwaerts en bleef sprakeloos staen, als iemand 
dien de schaemte ontstelt. 

Baer eehtgenaot hernam met eene gemaekte koelbeid : 
« Neen, Segnora, gy hebt deze wooning nog niet ver

laten. Zelfs niet gisteren, tegen het vallen van den avond, 
na dat ik vel'trokken was om Don Fabricio te gaen opzoe
ken, - zelfs aisdan zyt ge niet uitgegaen met uwe Dwene, 
- die it alweder bier niet zie? , 

c Calisto! Calisto! , zucbtte de edelvrouw c waerom -~ 

• 

I 
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bespiedt gy myne minste stappen? Gy vraegt my waerom 
ik onder den hemel van Nederland niet herleef? Het is 
vryheid welke ik hier kwam zoeken - en, eilaes, de sla
verny heeft my hier ook gevolgd. Het is noch de neder
landsche lucht, noch de vlaemsche zon die my verkwikken 
kan. De nederlandsche vry'heid moet ik genieten ; en indien 
gy my dezelve even wreed blyft ontzeggen, indien gy aItyd, 
zoo als in het verstikkend Spanje, betaelde afspieders 
rondom uwe echtgenote blyft plaetseo, - verwacht dan 
geene beternis in mynen toestand, Segnor. Het is ilUtteloos 
een beter oord te zoeken, ik zal verkwynen overal waer 
slaverny my ne~rdrukt. » 

Terwyl de edelvrouw met eene slecht bedwongene spy
tig\eid aldus antwoordde, bezag de graef d'Almata haer 
diep in de oogen en een zigtbare twyfellach bewoog zyne 
lippen. Hy vroeg : 

« Zou de Segnora wel de goedheid willen hebben, aen 
haren man te zeggen waer zy gisteren, tusschen licht en 
donker, met hare Dwene geweest is h 

« Op de Groote Markt, Calisto. » 

« Mag ik ook weten, Catalina, wat gy daer in een huis 
van zeer nederig voorkomen gingt doen ? » 

« Och God, Calisto, op welken toon ondervraegt gy my! » 

« Het ware veel eenvoudiger, Catalina, my in eens te 
zeggen wat ik verlang te weten. » 

• 
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« Welnu, ik was uitgegaen om in vrybeid de avondlucbt 
le genieten, - in vrybeid, verstaet gy, Calisto? - Op de 
Groole Markt herinnerde ik my, dat aldaer eene oude 
dienstmaegd myns vaders woonde, en ik wilde haer nog 
eens zien. Zy was bet die my ler scbole geleidde toen ik 
nog een kind was. Maer bet is nu' reeds acbt jaren geleden 
dat wy Nederland verlalen bebben; de oude dienstmeid is 
seden lang verbuisd en verdwenen : niemand weel waer 
zy verbleven is. Wat is er dan te verdenken in zulke een
voudige daed 1 » 

« Des te beter, Catalina. Ik zelf zal u helpen zoeken, 
indien gy wilt. Hoe beet de oude dienstmaegd? » 

Een hevig rood kleurde bet bleeke voorboofd der edel
vrouw, en bet was slechts na een oogenblik bepeinzens, 
dat zy. stamelend antwoordde : . 

« Zy beet.. ... Anna De Zwart. » 

« Ha! » berhaelde de graef d'Almata met ongeloof «zy 
beet Anna De Zwart! Het is wel, Segnora, misschien hebt 
gy baren naem vergeten, want het is loch reeds zoo lang 
geleden, niet waer?» 

« Calisto! » riep de edelvrouw, met pyn en gramschap 
0. Ik verbied u al4us tot my le spreken! Indien het waer is, 

.. dat uw yverzucbtig gemoed u mistrouwen inboezemt over 
uwe echtgenote, zoo is bet u niet toegelaten, Segnor 
d'Almata, het bloed van uwen ouden wapenmakker in zyne 
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dochter te vernMeren. Eerbiedig in my Q"n eaelen stam 
der Gbysegbems, wien gy bet beboud uws levens te danken 
bebt! • 

« Uw vader, Juan Van Gbysegbem, myn wapenmakker 
en redder, - gy ziet, Segnora, dat ik bet Diet vergeten 
heb, - beert u aeD myne zorg toevertrouwd. Ik vervul den 
heiligen pUg! des buwelyks - en wat gy ook zeggen or 
doen moget, Catalina, ik wil en zaI ontdekken wat gy hier 
in Nederland komt zoeken, dat ik niet weten mag. It 
beken geerne dat myn gedrag u pynlyk vallen moet indien 
ge vry zyt van allen blaem, en ik verklaer u nog liever, dat 
ik u voor eerbaer en trouw aenzie; ma.er waken moet ik 
over u; het hart bedriegt somwylen, en in bet onverbre
kelyk gebeim, waerin gy u besluit, Jigt misschien een 
dreigend gevaer. Gy ziet dat ik ten minste onbewimpeld 
spreek, - omdat ik het regt op myne zyde heb. Gy, Cata
lina, kunt zoo veel ten uwen lor niet zeggen, want wie zicb 
verbergt en verduikt moet weten waerom by bet doet .• 

De Segnora gevoelde een diep berouw over hare haestig
beid, en ganscb was hare gramscbap verdwenen oDder den 
invloed der laetste woorden des graers. Zy naderde bem 
met stillen gUmlach op bet gelaet en eene traen in elk 
oog. Bem de band met teederheid aenvattende, sprar 
zy biddeDd : 

« Goede CaIisto, vergeer my, ik beb oDgelyk. Maer ook, 
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wa~rom my zufk mistrouwen getoond? Waerom my over 
eene onbeduidende zaek ondervraegd als eene beschuldigde 
die voor haren regter staet? Gy verlangt dat ik vrolyk en 
Jevendig zy, dat ik u vriendschap toone en u eene blyschap
wekkende gezellinne worde? Welaen, houd op my te 
bespieden; vergun my de vryheid, welke de andere 
vrouwen in de Nederlanden genieten, en gy zult zien hoe 
dankbaer ik u beminnen zal, niet aUeen als eenen te~rge
liefden echtgenoot, maer tevens als mynen weldoener, als 
den redder myns levens! , 

« Ik weet niet, Catalina, hoe gy zoo dweepen kunt met 
het gedacht dat gy in slavemy zoudt leven. Ik bespied u 
niet; maer waerom verwekt gy ergwaen in my, met 
bedektelyk.uit te gaen, zonder myne wele en zouder het 
lily te zeggen? Hyn dien~er DomiDgo zag u gisteren op den 
dorpel van het huis 6p de Groote Markt met eene vrouw 
spreken; is er iets- natuerlyker dan dat hy my het kome 
zeggen? - Hogt ik ane mistrouwen uit mynen boezem ban
nen! Ik vraeg niet beter; maer hetzy het voortkome uit 
het spaensche bloed dat in myne aderen stroomt, of dat 
het zyne redenen in uw raedselachtig gedrag hebbe, Cata
lina, aJtyd is het waer dat ik niet bevredigd ben, en het 
nooit zal zyn, vooraleer ik van u zelve de verklaring bebbe 
bekomen van een geheim dat gy loocbent te bestaen - en 
dat toch bestaet. Ik -ben overtuigd dat gy niets kwaeds 
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ptegen kunt, CataIina; maer ik ben menscb ..... en wat 
meer is, ik ben Spanjaerd. Wees ook grootmoedig, en 
vergeet dit tocb zoo dikwyIs niet. , 

« CaIisto, CaIisto, kondet gy in myn bart Iezen! Vooral
eer ik te kort bleve aen de liefde en dankbaerbeid die ik 
u verscbuldigd ben, zou ik bonderdmaeI de marteldood 
onderstaen. Ocb! uwe verdenking verengt my den boezem; 
.eb tocb medelyden met my! , 

« Nu, myne arme Catalina, treur niet, bet is aIweder 
gedaen. Laet ons deze pynlyke samenspraek afbreken. Blyf 
met God, lieve! Binnen een balf ner moeten wy by'de Segnora 
de Beza de Santa-eruz, het beloofde bezoek afleggen. Ik 
hoop dat uwe Dwene terng zal zyn om u te vergezellen. " 

Dit zeggende kuste hy zeer liefderyk de hand zyner 
eChtgenote en verliet de kamer. 

De edelvrouw viel afgemat in eenen zetel en legde bare 
twee handen aen baer voorboofd; zy moest in dit oogenblik 
hevige smarten doorstaen, want al bare'lederi sidderden 
koortsig. Welhaest rolden eenige glinsterende waterpeer
len van onder hare handen, en bittere zucbten stegen op 
uit bareD' verkropten boezem. Ongetwyfeld worstelde de 
ongelukkige Segnora tegen. een lot dat zy in geener wyze 
ton ontwyken, vermits zy korts daema met besluit en moed 
zich oprigtte en de tranen van hue wangen vaegde. Zelfs 
verscheen er nu eene uitdrukking op haer gelaet, die naer 
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eenen glimlach van verlangen zweemde, - en, tot den mn~l· 
der kamer pende, klopte Z1 er drymael met de hand tegen. 
Even gauw hoorde men achter den muer het gerucbt van 
eenen stoel en daerby de haestige stappen van iemand, die 
misscbien reeds lang op dit teeken bad gewacbt. 

Weinig tyds daema trad er eene oude vrouw met omzig~ 
tigheid in de kamer. De Segnora stond op zonder spreken, 
deed alle deuren zacbtjes open ell dan weder toe, waema 
zy de Dwene by de hand greep en stilzwygend tot in den 
. boek der kamer by het veIIster ,eleidde. Met verdoofde 
en byna onboorbare stemme sprak Z1 dan tot de oude 
vrouw, terwyl op baer gelaet de oitdrukking eener ver
rukkende hoop begon te glansen : 

c Welnu, Ines, goede Ines, bebt gy eindelyk iets ont
dekt? Weet gy waer Anna Canteels verbleven is?» 

c Ja, ik weet nu waer zy bier in de stad woont, 
Segnora. :. 

c 6, God. eildelyk toch eens! Ha! dit verIigt myne 
smart ..... wat ben ik blyde, lieve Ines! » 

c Gy zoU nog veel blyder zyn, Segnora, als ik u zal 
gezegd bebben wat ik nog meer vemomen beb? » 

c Wat? wat, Ines? Zoudt gy ..... » 
De oude Dwene bragt, met belderen glimlacb, haren 

vinger op den mond en sprat suizend, in bet oor der 
edelvrouw: 
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« Dank God, ik weet oot waer zy zich bevindt. » 
Het woord zy, met nadruk uitgesproken, moest voor de 

edelvrouw eene zeer duidelyke beteekenis hebben ; want zy 
sprong lachend en lOch bevend regt en riep, terwyl zy 
zigtbaer geweld deed om hare ontsteltenis te bedwingen : 

« Zy? Zy?» 
« Ja, Segnora, zy leeft en is slechts eenige stappen van 

u verwyderd. » 
« Ach, hoe doet ge my Iyden, Ines! Spreek toch met klaer

heid; ik durf aen zulk onverwacht geluk niet gelooven. » 
« Twyfel niet langer, Segnora : zy, die wy zoeken, -

niet de oude, de andere, - is niet verre van hier. » 
Eene hevige ontsteltenis beving de edelvrouw by deze . 

voIle bevestiging van hetgeen zy nauwlyks had durven 
hopen; bleekheid en gloed wisselden elkander af op haer 
gelaet, en welligt gevoelde zy hare krac~ten verminderen, 
want zy leunde tegen'den marmeren pyler der schouw. 
Aldus byna magteloos zuchtte, zy smeekend : 

« Waer? Waer leeft zy? Ach, ondersteun my, goede 
Ines, het is my alsof ik bezwymen ging ..... NeeD, het is 
gedaen, geloof ik ..... Zeg, gauw, waer is zyf» 

c Wacht wat, Segnora, tot dat uwe ziDneD terugge-
keerd zyn; een oogenblik slechts ..... de blydschap over het 
gelukkig nieuws schokt u al te zeer ..... gy zoudt misschien 
de tydiDg welke ik u mededeelen moet, niet doorstaen. » 

2 
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c Welaen, wreede pynigster, bezie my! Ik beef, Diet 
waer? maer kracbt ontbreekt my locb niet meer. Zeg, van 
welke tyding spreekt gy? Moet ik uit uwen mond myn 
vonnis dan vernemen in stede der redding, welke gy 
my beloofdet? , 

c Ach, arme Segnora, gy dwaeIt. Houd u stH en koel
bloedig, ik zal u zeggen waer zy is. , 

By deze woorden ging de Dwene tot den overstaenden 
muer der kamer, en terwyl zy met den 'vinger naer een 
onvatbaer geluid scbeen te wyzen, zegde zy geheel geheim
zinnig: 

« Segnora, de Weesmeiskens uit het huis hiernevens 
zyn daer aenstonds met hare Moeder van de wandeling 
teruggekeerd. Hoort gy niet, hoe hare stemmen van op de 
plaets achter dezen moer we~rgalmen? , 

« Ja, Ines, ik boor ze dagelyks zoo ..... maer, 0 hemel, 
wat wilt gy zeggen? , 

« Zy is daer, tusscben de WeesmeiskeDs, Segnora; en 
wemgt klinkt bare stem op dit oogenblik in uw oor! , 

c God, is bet mogelyk! , riep de edelvrouw met onvoor
zigtige kracht c zy zoo daer zyn, zoo dig! by my! , 

En als voortgetogen door eeD onwe~rstaenbaer gevoel, 
liep zy Daer den muer en legde haer boofd ertegen, terwyl 
de uitdrukking der zaligheid en de spanning der angstige 
aendacht zich op haer gelaet vermengden. 
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Lang bleef zy aldus met zoeten lach stilzwygend luis
teren, tot dat deze rustige houding haer jagend bloed 
verkoeld had en hare geschokte zenuwen allengs had 
ontspannen. Daerenboven, sedert een oQgenblik had alle 
geluid van stemmen opgebouden, waerscbynlyk omdat 
men de Weesmeiskens van de opene plaets naer hare 
werkzalen bad doen gaen. 

De edelvrouw keerde, nog ganscb vervuld met blyd
scbap, tot de wachtende Dwe~e terug, en zicb nevens baer 
nederzettende, vroeg zy met zeer beperkte stemme : 

« Och, Heve Ines, vertel my toch, hoe gy my in eens met 
zoo veel geluk hebt kunnen overladen; hoe bet God beliefd 
beeft u zigtbaer te geleiden in uwe opzoeking? Gy zyt wel 
zeker, dat men u niet bedrogen beert, niet waer? - 0, ik 
stierf ervan! • 

« Luister dan met geduld op myn verhael, Segnora. De 
tyd is kostelyk, want Domingo beeft my by bet ink omen 
gezegd, dat gy met den heer Graef straks zult uitgaen .• 

« Het is waer wat Domingo zegde; 0, baest u dan! • 
« Welaen. Nu wist ik heden niet meer waer gaen of tot 

wien te spreken. Geen wonder, Segnora, het duert al vyf
tien dagen, dit nutteloos zoeken. Zoo meende ik alweder 
onverrichter zake tot u te komen, toen my eene oude 
vrouw, die v66r uw buwelyk dikwyls in het buis van 
mynbeer Iraef d'Almata lewerkt en gescbuerd had, my 
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op de straet aensprak en my Daer tyding van u vroeg. Gy 
kent ze nog wel, Segnora, dewyl zy ook by uwen vader 
arbeidde. , 

« Meent gy Theresia Costerlings? , 
« Ja, die zelfde. Van woord tot woord bragt ik de samen· 

spraek op Anna Canteels, - en ik vernam van Theresia 
dat zy op eene geheel slechte baen geraekt was en eindelyk 
eenen soldaet getrouwd had; alsook dat zy nu in de 
Kloosterstraet eene kamer van een klein huisje bewoont. 
Vol vreugde begaf ik my naer het Spaensch Kwartier en 
ontdekte dan ook, doch m~t vele moeite. de wooning van 
Anna Canteels. Och arme, Segnora, dit mensch is te bekra· 
·gen : - uitgemergeld en geel als een geraemte, morsig en 
onzindelyk, het is nauwelyks te gelooven! .Eventwel moet 
het harte by die ongelukkige soldatenvrouw nog goed zyn; 
want zoohaest ik haer van u sprak borsten de tranen uit 
hare oogen en zy smeekte zucbtend om vergiffenis. Uit 
haer vernam ik dan, boe zy haer gedurende eenige jaren 
by eenen boer had doen verplegen en opvoeden van den 
schat dien gy haer gelaten bebt. Later is Anna Canteels 
versukkeld en in kennis geraekt met soldaten, die haer tot 
slecbt leven en tot verkwisting bebben verleid. Zy heeft er 
dan eenen uit den hoop getrouwd, - en waerschynlyk den 
kwaedaerdigsten; - want hy heeft haer met sIagen en 
allerlei mishandelingen den schat ontwrongen welke haer 

• 
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toevertrouwd was. Eventwel heert zy dien niet afgestaen 
dan op voorwaerde dat men bet lot en bet beboud van haer 
zou verzekeren. Het is eene al te lange gescbiedenis, te 
vertellen hoe zy' een droevig verbael van eenen gesneo
velden krygsman en een afgebrand dorp uitgevonden heb
ben om haer. door voorspraek van ryke lieden dezer &lad, 
in het Weezenhuis te doen aenveerden. - Dit zy voor . 
t' avond. - Althans zy bevindt zich, hiernevens onze 
wooning, in bet Maegdenhuis en men noemt haer daer, 
onder de meiskens, met den bynaem van Houten Claer. It 

« Houten Claer! een spotnaem! aen baer! God, is zy 
missebien een voorwerp van vervolging? :& 

« Ocb neen, Segnora, men noemt haer zoo omdat zy de 
gewoonte heert altyd styf en regtop te gaen; bet scbynt dat 
elk Weesmeisken aldus eenen bynaem van bare gezellinnen 
beert gekreg~n; - diensvolgens zal Houten Claer mis
scbien nog wel van de schoonsten zyn. - Maer laet my 
lOch voortgaen, ik hoor reeds beweging daer beneden. 
Kom bier, voor den spiegel, Segnora, dat ik u belpe in 
uwen opscbik; ik zal intusscben voortgaen. - Dat stille 
spreken is loch lastig, bet versmacbt my byna. - Alzoo 
ik nu nog met de weenende Anna Canteels sprekende was, 
ging de deur open en een afgryselyke soldaet met lange 
knevels en barsch aengezigt trad al zwymelende in de ; 
kamer. Het was baer man: die dronke kerel bezag my met 
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wantrouwenden bIik en scheen in gramschap op te bruisen 
als hy bemerkte dat er tranen over de wangen zyner vrouw 
rolden. Met woest geweld rukte hy haer van den sloel en 
trok ze in eenen hoek, waer hy, al vloekende, de verklaring 
van de oorzaek myner tegenwoordigheid afeischte. De 
arme Anna we~rstond hem een oogenhlik, maer wreede 
mishandelingen dwoDgen haer even gamy tot bekentenis. 
DaD raesde de verwoede soldaet van belooning en van geld, 
tot dat ik alles wat myne tessche bevatte voor hem had 
uitgestort. Ik heh hem beloofd dat ik hem wekelyks eene 
gifte doen zaI. By is gansch getemd, want. .... Luister, 
Segnora, daer hoor ik den graef d' Almata den trap opko
men. Gelukkiglyk dat gy geree~ zyt om uit te gaen. J) 

Inderdaed, de graef trad met vriendelyk aengezigt bin
nen en bleef nog een oogenhlik by den spiegel staen wach
ten, tot dat zyne echtgenote haren opscbik gansch voltooid 
had. Met verw~ndering en blydschap zag hy dat hue oogen 
met het vuer van een nieuw leven blonken en zelfs dik
wyls met eene liefderyke uitdrukking in de zynen vielen. 
By waende daerin een gevoel van dankbaerheid voor zyn 
toegevend gedrag van's morgens te zien, en verheugde 
zich over den ongemeen zoeteD aenblik zyner vrouw. By 
valte welhaest hare hand en beide verIieten de kamer, om 
de Segnora de Beza de Santa-Cruz te pen bezoeken . 

• 1. 
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Des anderendaegs ontwaekte de gravin d'Almata veel 
vroeger dan naer gewoonte. Hare Dwene zelve was nog niet 
opgestaen, aIs de edelvrouw reeds het bedde bad verlaten 
en zicb zelve had begonnen aen te kleeden om uit te gaen. 
Zigtbaer was bet, aen den bestendigen lach op hare lippen 
en aen de haestigheid barer bewegingen, dat vrolyk onge
duld haer aendreef. 

Toen de Dwene in bare kamer trad was haer opscbik 
byna gansch voItooid. De oude dienstmaegd zag daerin een 
verwyt tegen hare slaperigheid en begon met sprakelooze 
spyt bet een en ander voorwerp te schikken; maer de 
gravinne keerde zich schertsend tot haer en riep : 
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c Nu, Ines, wees niet spytig, lieve; de blydscbap beeft 
my ten bedde uitgejaegd. Gy hebt u gisteren zoodanig voor 
my vermoeid; bet is uit erkentenis voor uwe dienstveer
digbeid dat ik u niet wekken wilde. ~ 

Zy naderde geheimzinniglyk tot de reeds getrooste 
Dwene, vatte baer by de hand, en ze in eenen hoek der 
kamer geleid bebbende, sprak zy, aIs van vreugde ver
voerd, docb met teruggeboudene stemme tot baer : 

c Ines, ik ga ze zien! ik mag ze bezoeken I Myn bart 
jaegt zoo vrolyk; het is alsof een nieuw leven met bel 
bloed door myne aderen vloot. Kom, belp my nog wat, ik 
weet niet wat ik doe van blydscbap en baest. ~ 

De verwonderde Dwene gehoorzaemde en zegde onder
tusscben met twyfel : 

c En de graef d' Almata, Segnora? ZaI die zich Diet 
scbrikkelyk verstooren, aIs gy nogmaels zonder zyne wete 
en ondanks zyn verbod uwe wooning verlaetr ~ 

c By weet bet, Ines; by beetl bet my toegelaten. ~ 
c Zoo! en is bet zeker, Segnora, dat dit oorlof u regt

zinniglyk werd gegeven? , 
c Ganscb zeker; gy kunt niet gelooven boe goedbartig, 

boe vertrouwend en hoe teeder by gisteren voor my was. 
Ik begryp dien plotselingen ommekeer nog niet. ~ 

c Ik wel, Segnora. De graef bemint u uitermate. Bet is 
nu aebt ~en lang dat BY kwynt en l!l zyne bewyzen van 
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genegenbeid'met onverwinnelyke treurnis heantwoordt. 
Gisteren, toen ik u de blyde tyding bragt, begonnen 
uwe oogen van levensvuer te vonkelen, eene warme kleur 
beroosde uwe wangen, uwe stem werd zoot en klaer als 
een snarentoon. Gy waert schoon, Segnora, schoon, 
lachend en statig. By die u bemint en lieC heeft, hy kon 
lOcb aen de bekoring ook niet we~rstaen; - en daerby, 
Segnora, hebt gy zelve niet tot hem met meer vrolykheid, 
met meer teederheid dan ooit gesproken! » 

c Boe diep ziet gy toch in de harten, Ines 1 Ja zoo is 
het : na vyftien dagen van wanhoop en van tranen, was 
ik nu zoo zeer door vreugde vervuld, dat alles wat ik 
zegde uit mynen mond vloeide met eene zoete geestig
beid en met eene indringende vriendscbap, welke den 
graeC tot het toppunt van geluk opvoerden. Als ik hem, 
dan, in den loop onzer blyde redekavelingen, de begeerre 
uitdrukte om bet Maegdenhuis te bezoeken, onder voor
wendsel van naer wat schoone kant uit te zien, omhelsde 
hy my met uitstorting des barten en zegde : c Ga, lieve 
Catalina, alle mistrouwen is verdwenen, verberg u niet 
meer voor my; ik weet wel dat het slechts eene zucht 
naer vryheid is die u zoo geheimzinnig handelen doet, 
omdat gy denkt dat ik u bespied. BlyC altyd zoo vrolyk; 
wees altyd zoo good, en ga voorts waer gy wilt. Uwe 
edele inOOrst en uwe eerzame fierheid zyn my genoegzame 
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waerborgen tegeo de onrustige bekommernis van myn 
castiljaensch gemoed .• 

Een zucht .ontsnapte de horst der Dwene; zy sprak met 
opgehevene handen : 

« En het is zulk een man, de goedheid, de liefde zelve, 
dien wy bedriegen moelen! God vergeve het ons, Segnora; 
wy. doen groot kwaed! • 

De edelvrouw liet het hoofd op de borst vallen, en 
scheen n~rgedrukt onder de bemerking der Dwene. Na 
een oogenblik sprak zy op droeven toon : 

« Wy doen kwaed, zeg! gy? Eilaes, het is waer _mis
schien; maer is er mogelykheid om dit noodlot le ont
vluglen? Ik ben onschuldig, gy weet het, - en ik stierve 
van schaemte vooraleer een enkel onedel gedacht in mynen 
hoezem toe te lalen ..... en toch moet ik Iyden en onder de 
verdenking gebukt gaen .• 

Zy zweeg een oogenblik en voegde dan by hare rede : 
« Zou ik hem alles verklaren, Ines? , 
« 6, Wat zegt gy daer, Segnoral • 
« Ziet gy, Ines, ik bemin den graef, zoowel door inspraek 

van myn hart als door eene grenslooze dankbaerheid. De 
overtuiging dat ik hem bedrieg, is my eene helle van pyn 
en wroeging : er zyn oogenblikken dat ik hem alles zou 
kunnen zeggen .• 

« Wacht u daerwel van, Segnora; het spaensche bloed 
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zou dan gewis en met regt de overhand nemen. Zyn leven 
zou vergiftigd zyn door eene voor hem akelige zekerheid 
en gy zelve kunt niet voorzien wal uw lot worden zou. 
Beter ware het, naer Spanje weder te keeren en poogen te 
vergeten waerom wy naer de Nederlanden gekomen zyn. » 

Deze lae18te woorden der Dwene deden eenen zeer 
pynlyken indruk op de edelvrouw; alsof haer een hoon 
geschied ware stond zy met statige fierheid regt, wierp 
eenen sturen blik op de oude vrouw en zegde : 

c Waervan durft gy my spreken, Ines? Vertrekken 
zond&r haer te zien? Gy spot voorzeker; want gy weel 
beter dan ik dat het onmogelyk is. - Kom aen, myne 
huike ..... wy gaen! » 

Er staet in de Gasthuisstraet een huis met eenen genoeg 
zonderlingen gothischen gevel, die in zyn opperste gedeelte 
versierd is met eene zinn~beeldige voorstelling der heiJige 
Dryvuldigheid. Boven de groote ingangpoort is een tafereel 
met verheven beeldwerk ingeme18t, waerop men een 
aental jonge meisjes ziet, welke door eene Moeder of 
Meesteresse worden onderwezen, alsook eenige weeskin
deren die aen de deure van het geslieht worden aenveerd. 
Onder deze kunstige beeldhouwery leest men de volgende 
verklaring over den oorsprong en het doel van het 
Maegdenhuis : 

... 
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Tot eerliek onderhoudt van Meyskeos Cleeoe, 
Die Nameels duer armoede moehten sneven, 
8eeft een godfurehtig man wt liefde alleeoe 
Dit godshuys wel begaeft, oobekent in d'leven. 

Dese goede man is wt dit leven geseheyden, 
Den XIX november M,DLXII. By heeft geleeft LXXllljaren 

ende was genaempt Jan vander Meere, Coopman alhier, 

Het is voor dit huis dat de gravin d'Almata in den 
vroegen morgen met hare Dwene zich aenbood. Deze 
laetste hief den yzeren klopper der poort op en liet hem 
nedervallen, dat de slag binnen het huis we~rgalmde. 
Intusschen sprak zy met haest tot hare meestersse : 

« Nu, Segnora, om Gods wiIle, bedwing U; men mogt 
aen uw gelaet merken wat niemand vermoeden mag. » 

De edelvrouw antwoordde niet. 
Na een oogenblik werd de poort geopend, door een 

Maegdenmeisken dat een paer groote sleutels aen den 
voorschoot droeg. Ongemeen vrolyk zag deze weeze er 
uit; gansch hare kleeding was zoo netjes opgeschikt; 
voorschoot, kap en armschachten waren va~ Iynwaed, 
maer zoo verblindend wit en zoo glansryk gestreken, 
dat de maegd daer scheen geplaetst te zyn als een 
levend bewys van de reinheid, de zorg en den kundigen 
arbeid, welke men, tot lof van het gesticht kon doen 
gelden. .. 
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c Wat belieft de Edelvrouw! » vroeg de maegd met 
zoeten glimlacb. 

c 0, Gy lief kind! , riep de Segnora aIs bekoord, terw}rI 
zy bet meisje onder de kinne streek. - Zy stak de band in 
bare tesscbe, zocbt er eene wyI in en baelde er eenen 
zilveren vingerbQed uit, dien zy de maegd ten gescbenke 
gaf, waema zy zegde : 

c Dat is omdat gy zoo vriendelyk en zoo netjes zyt, myn 
kind! - Ik kom om te zien, of ik oot eenige scboone 
kanten bier vinden moge. , 

c 0, Dank u, dank u, Edelvrouw , antwoordde het 
meisje. c Zeer scboone kanten bebben wy. Gelief bier in 
dit kamerken te gaen. » - En zicb by den trap onder de 
poort stelIende, riep zy omboog : 

c Vrouw Moeder, Vrouw Moeder, kom eens gauw 
beneden! Hier is eene schoone Edelvrouw die u spreken 
moot., 

Eenige oogenblikken daerna verscbeen er eene vrouw 
van omtrent de veertig jaren in de spreekkamer. Gezond
heid en stiIte des gemoeds blonken op baer gelaet en aUes 
getuigde in baer van goedheid en van vrede. Zy neigde 
voor de Segnora, bood baer met beuschbeid eenen zetel, 
en vroeg dan : 

c Wat eere voor ons Huis, Edelvrouw, dat de Gra
vinne d' Almata de arme Weeskinderen, bare geburen, 
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geweerdigt te bezoeken! Wat mogen wy ten baren dienste 
doen? » 

e Wel, Vrouw Moeder, ik verlang eenige scboone 
kanten te koopen, en t.e dier gelegenbeid een gesticbt te 
zien, dat zoo zeer uitblinkt door reinbeid en door tucbt. » 

De Moeder trok even spoedig groote laden open en begon 
talryke stukken kant onder de oogen der Edelvrouw te 
leggen; maer deze kon baer ongeduld niet bedwingen en 
zegde :-

e Ja, die kanten zyn uitermate scboon en ik zal er gewis 
van nemen; maer, Vrouw Moeder, dat gy vooreerst de 
goedbeid wildet bebben my uwe Weesmeiskens te toonen, 
daer zy aen bet werk zyn? » 

Zonder de verscbuldigde aendacbt op dit verzoek scby
nen te geven, begon de Moeder eensklaps de Segnora met 
verwondering te bezien, en op eene wyze die niet van 
onbeleefdbeid vry te spreken was. 

e Welnu, Vrouw Moeder » zegde de Segnora e gy 
antwoordt my niet! ID 

e Verscboon my, Edelvrouw lDZucbtte de Moeder. c Och 
God, waer zyn myne zinnen! daer was it ganscb ver
strooid ...•• Het is tocb zonderling! » 

c Wat is er dan dat u zoo zeer verwondert? ID vroeg de 
Segnora byna bevend. 

c Niets, niets, eene gelykenis..... maer, lieve hemel, 
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waeraen ik nu ook sta te denken! - Gelief my te volgen, 
EdeIvrouw. )) 

Zy geIeidde de beide vrouwen over eene vierkante opene 
plaets naer het achtergebouw, waer de meiskens zich 
bevonden.Onderwege sprak de Dwene, met diepen nadruk, 
aen het oor harer meestersse : 

c Cuidado, Segnora! )) 
De zaeI waerin de Gravinne door de Moeder gebragt 

werd, was vervuId met arbeidende meisjes van gansch 
verschillenden ouderdom. Allen waren zy eenerIei ge
kIeed : een zwarte wollen rok, een bIauw wollen Iyfken 
met een wit pIat kraegsken, een sneeuwwitte voorschoot 
en een zwart ftuweeIen kappeken : dit was haer geheel 
tooiseI. Het hair was baer naer achter opgestreken, 
en in het kappeken gevat, zoo dat haer voorhoofd zich 
gansch bloot en zeer verheven vertoonde. Verder drQ.e
gen zy, by den arbeid, Iynwaden armschachten, om de 
mouwen der wollen lyfkens voor het te spoedig sIyten te 
bewaren. 

De meesten zaten met een. kussen op den schoot en 
werkten kant; de overigen naeiden of teekenden lynwaed; 
eenigen breidden veeIkleurige wolle of borduerden met 
zyde en gouddraed op allerIei stoffen. 

Voor de komst der Moeder waren de meisjes bezig met 
bet zingen van een geesteIyk lied; de Segnora bad bet van 
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de plaets geboord, en bovenaI bad zy onder allen eene 
zoete, booge stemme bemerkt" die aIs de toon eener zilve
ren tluit bet gezang bebeerscbte. Het deed baer spyt, dat 
by bare verscbyning eensklaps bet gezang opbield, en ieder 
meisje, als met ontzag bet boofd over baer werk bukte. 
Zoo Iuidden de voorgescbrevene tucbtwetten, en de Moe
der was niet zacbt in bet stratfen. 

VoIgens bet verlangen dat de Edelvrouw uitgedrukt bad, . 
toonde de Moeder baer bet werk van elk meisken en.pf 
daerby zulke breedvoerige uitleggingen over alIes, dat de 
Segnora sIecbts zeer langzaem tusscben de'reijen kon 
voorderen. Vragen naer betgeen zy verlangde le weten 
of le zien, dit durfde zy ook niet doen; zy zag zicb dos 
veroordeeld tot bet pynlykste geduld en luisterde byna niet 
meer naer bare geleidster, versIon den als zy was door de 
gedacbte, dat iemand die baer duerbaerder was dan bet 
leven zelven, op dit oogenblik met baer de Iucbt dezer 
kamer inademde. 

De Moeder was genoegzaem verwonderd over de zon
derlinge onacbtzaembeid der Segnora en meende bare 
uitleggen te onderbreken, toen de Gravinne baer eens
klaps z8ide : 

c Uwe docbters zingen weI fraei en zoet Moeder; 
bovenal is er eene booge stemme onder, die eene betoove
r~n4e z~iv.erb~~4 )leert. J 
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c Ik geloof het wel , antwoordde de Moeder c het is de 
stem van Houten Claer ....• Wat hebt gy, Edelvrouw? De 
lucht benauwt u misschien? Kom, wy zunen op de opene 
plaets gaen, - daer is het frisscber, inderdaed. , 

c Gy bedriegt u, Moeder, antwoordde de Dwene met 
baest doch zeer koelbloedig. c Myne meestersse verbleekt 
niet zelden plotselings; het iseene zenuwkwael, maer het 
doet haer niets. , 

c Ah! des te beter , bemerkte de Moeder. « Wil de 
Edelvrouw bet lied nog eens hooren? , 

eAch ja, ik zal u dankbaer zyn; maer vergeef dat ik op 
dezen stoel nederzitte, want ik ben zeer vermoeid. , 

De Moeder liep riaer het oppereinde der zael en haelde 
er haren eigen zetel, die met leder bekleed en met vergulde 
nagelen afgezet was. Zy verzocht de gravinne er zich in te 
zetten, en riep dan tot de meisjes : 

c Kinderen, deze Edelvrouw zou u geern hooren zingen. 
Clara Houtvelt, stel u voor den lessenaer! , 

Terwyl de weezen zich bereid maekten om hare Moeder 
te gehoorzamen en naer bet teeken sclienen te wachten, 
vroBg de gravinne met slecht bedwongene ontsteltenis : 

c Clara HoutveIt, zegt gy, Moeder? It meen dat gy 
van eene Houten Claer gesproken hebt, die voorzangster 
is? , 

c Ja, Edelvrouw, Clara Houtvelt, dat is Houten Claer, 
s 
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bet Iieve engeItje dat daer voor den lessenaer stae1. » 
En zonder acbt te geven op de uitdrukking van bet 

gelaet der Segnora noch op de angstige aendacht, waer
mede de Dwene bare meestersse bezag, keerde zy zich 
tot de meisjes en riep : 

c Het Kerstlied! Clara, kind, zing gy voor; uwe zusters 
zulleo de grootenis herhalen. » 

Houten Claer stood daer inderdaed aIs een dichterlyk 
beeld des kinds voor den lessenaer. Uitermate fyn was zy 
van ledeo, misscbien wel wat mager, doch dit misstond 
bare twaelf jaren niet. Hare groote oogen schenen bet 
blauw des hemels te herspiegelen, en losten als peerlen 
onder baer albasten voorhoofd uit; klein als een gevouwen 
roozenblad was haer mondelyn, en zoot ~ls een blikkereod 
sterken de balve glimlach die in haer gelaet geprent stood. 
Eventwel, wat haer het meest onderscheidde en gewis niet 
met baer plat kappeken, haren voorschoot en baer wollen 
kleed overeenstemde, was de statigbeid harer bouding, en 
iets onuitlegbaers in haren oogslag, 'dat voor dit kind aen 
eene boogere afkomst deed denken. Aeo dien indruk wts 
zelfs geene barer gezellinnen ontsnapt; allen bielden zich 
voor overtuigd dat Houten Claer van geene geringe Iieden 
was geboren, ofschoon dit gevoelen by haer alleenlyk 
ontsproten was nit de statige bouding en uit de adellyke 
inborst van bet reine en schoone kind. Zoohaes1 Houten 
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Claer het look en van de Moeder ontvangen bad verhief zy 
baer vloeijend hoog stemmeken, en zong : 

I. 

llaria ende Josepb mede 
Voeren beyde te samen 
Tot Be&bleem ter stede, 
Daer G baer berbergbe namen. 

De andere Wees~eiskens antwoordden alien te gelyk : 
In exeelsis gloria! 

Et in terra pax bominibua. 
Vatasns! Vlllasusl 

Swigbet roete Jbesus ; 
Gbi fijt ons Dominus, 
Et in terra pax beminibus I 

Dit referein zongen zy aldlis na eIke strofe. Houten CIara 
bernam. 

11. 
In een arm buyseken, 
AI fonder weegbe oft doeren, 
Omdat G waren van have bloot 
Boesten bem aUo gbeooeren. 

In excelais gloria, enz. 

Ill. ' 

Alat quam ter reebter middernacht, 
Soe bevet die magbet gbebaert 
Ean kindeken van greter macht, 
Als die engel ens verklaert. 

In exeelais gloria, enz. 
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IV. 

Daer baerde .die fuverlijke 
Den Beere ghebenedijt 
Van hemel eode aertrijeke, 
LoE fi haer tot alder tijtl 

10 excelsis gloria, enz. 

v. 
Doe ranek met bliden ghesehalle 
Joseph aUeluya, en die Enghelen aUe : 

III exeelsia gloria ! 
Valsaus! Valasus I 
Swighet [oete Jhesus, 
Ghi Djt ODS Dominus. 
Et in terra po. hominibus. 

Gedurende dit lied zat de gravinne; met open mond, 
gansch verdwaeld te luisteren, .als hadde zy inderdaed 
het heilige alleluija in den hemel bygewoond. Hare oogen 
waren niet van Houten Claer afgekeerd geweest; zy hing 
letterlyk aen de lippen van het kind. Inderdaed, het zin
gende Weesmeisje had iets zoo rein en zoo hemelsch, uit 
hare blauwe oogskens straelde zulke innige zucht naer 
hooger, zy scheen zoo gansch in haren lofzang verslonden, 

, en verrukt door een geheim gevoel van harmony, dat zy 
aen niets dan aen een zalig zieltje, dat voor den troon 
Gods staet, kon vergeleken worden. De Dwene zelve was 
erdoor ontroerd en had vergeten in wat gevaer hare 
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meestersse verkeerde; zy ook zat daer, met uitgestrekten 
hoofde en gapenden mond, op Houten Claer te staren. 

Het gezang was ten einde; Houten Claer was reeds tot 
haer kantwerk teruggekeerd, de Jravinne en de Dwene 
zaten nog even roerloos en wekten de nieuwsgierige ver
wondering der meisjes op, - toen de Moeder tot de 
Segnora naderde en haer vol fierheid zegde : 

c Ja, ja, Edelvrouw, men zoeke in de gansche stad nog 
eene enkele zangster gelyk dat Heve kind! Ook zal zy nooit 
iemand buiten ons Huis moeten dienen. Daer zyn de 
Elizabeths-Nonnen van hierachter, de Witte Zusters nit 
het klooster in de Lange Nieuwstraet, en de OostmalIen 
op de Ossenmarkt, die bebben onze Clara reeds alIen 
besproken, om in haer klooster te gaen" als zy oud genoeg 

. zal zyn. Men zou baer zonder medegift aenveerden, omdat 
zy in de kerke de eerste stemme voeren zou; maer zy 
zullen ze niet hebben, Edelvrouw. Clara is myn kind en 
zy zal my niet verlaten zoo lang ik leve, als 't God belieft. 
Wat denkt de Gravinne over die schoone stemme? » 

De Segnora was door een onwoorstaenbaer gevoel over
meesterd; reeds lang verkropte zy twee tranen die uit 
hare oogen wilden. De Dwene bemerkte, op dit oogenbHk, 
welken stryd hare meestersse 16 doorwors16len had en 
vatte haer bedek16lyk by de hand, als eene herinnering 
aen pligtbesef en eene inspraek tot moed. Zonder op dit ' 
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teeken noch op de vraeg der Moeder acht te geven, stond 
de Edelvrouw van haren stool op en stapte regtstreeks tot 
voor het kantkussen van Houten Claer, die, uit eerbied 
voor de vreemdelinge, zich insgelyks oprigtte en de oogen 
ootmoedig ne6rgeslagen hield. De gravinne vatte bevend 
de hand van het meisje en zegde stamelend : 

« Kind, wat engelyke stem hebt gy! Bezie my toch, 
lieve; zyt gy dan verveerd van my! • 

Het kind hief zyne schoone blauwe oogen opwaerts en 
aenzag de Segnora met eenen aIlerzoetsten glimlach. 

« Och neen, Edelvrouw • antwoordde zy c gy spreekt 
toch zoo vriendelyk tot uwe dienaresse! • 

« Dienaresse! • zuchtte de Segnora met pyn, terwyl zy 
de hand der weeze nog gevoeUger drukte. c Zoudt gy my 
willen omhelzen, Clara ..... 0, Gy zingt zoo schoon! • 

c Omhelzen, Edelvrouw! • zegde het meisje ills be
schaemd. elk zou wel willen, maer ik durf niet. • 

Nauwelyks waren deze woorden den monde van het 
kind ontvallen, of de Segnora vatte het met de twee handen 
by het hoofd, en kuste het met zulken drift en met zoo 
langen zoen op het voorhoofd, dat het meisje, als het 
losgelaten werd, gansch rood van verrassing en ontsteld, 
yoor haer werk ging nederzitten zonder nog te durven 
opzien. 

Intusschen waren de Moeder en de Dwene genaderd en 
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badden beide dit vlugtig toonool nagespeul'd. De eerste 
wist niet wat zy erover denken zou; het waren al zonder
linge gissingen die baer door het boofd vlogen; docb zy 
durfde daeraen geenen grond toekennen, en deed geweld 
op baer eigen gemoed, om te gelooven dat bet de zang van 
Houten Claer aHeen was die de gravinne tot tranen toe bad 
verrukt. De meeste Weesmeisjes bUkten met gedacbtelooze 
nieuwsgierigheid of met nyd op hetgeen er geschiedde. Zy 
waren gewoon te zien, hoe Houten Claer altyd by iedereen 
het voorwerp van byzondere aendacht en streelingen was, 
en zy vermoedden ook Diets meer te dezer gelegenheid. 

Wat de Dwene betreft, deze beef de van angst; en niet 
zoohaest bemerkte zy, hoe bare meestersse na den glooi
jenden kus verbleekte, en boe bet vuer der verdwaeld
heid in bare vochtige oogen vonkelde, of zy zegde met 
luider stem me : 

« Segnol'a, dit schoone gezang heeft u dan wel terdege 
ontroerd; gy bevindt u kwalyk .... De opene lucht zou u 
good doen, in der waerheid. Laet ons liever namiddag of 
mOl'gen wederkooren. " 

Oit zeggende veinsde zy hare meestersse te ondersteu
nen ; maer trok ze onwe~rstaenbaer by de mouwe voort tot 
buiten de zael, en leidde ze, na eenige oogenblikken op de 
plaets verwyld te hebben, in de spreekkamer, waer zy by 
bare intl'ede de kanten gezien badden. 
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« Nu, Moeder , sprak de Dwene « toon ons met haest 
van het beste werk; myne meestersse heeft wat ruste 
noodig. lk ken op aerde geen mensch dat gevoeliger is aen 
toon en zang dan de gravinne. Het schokt hare zinnen tot 
bezwymens toe. , 

« Ah! ik kan de gravinne voldoen, Vrouwe, als het haer 
belieft. Clara kan nog veel schooner liedekens; ik zal ze 
hier all~en voor myne edele gebuervrouw doen zingen; 
het kind is zoo zoet en zoo vriendelyk; het beeft nog nooit 
iets geweigerd dat iemand vermaek kon doen! , 

De Segnora had inderdaed geene tegenwoordigheid van 
geest genoeg meer om te kunnen antwoorden. De zoen 
verlengde zich nog immer in haren geest; hare ziel hing 
nog aen het mondelyn van het aengebeden kind. De Dwene 
begreep dien toestand wel en ging daerom voort, zonder 
een bevel af te wachten : 

c Ja, die kanlen zyn uitermate schoon; de prys dien gy 
stelt, Moeder, is ",aerlyk hoog; maer dit geeft niets, myne 
meestersse neemt het geheele stuk. lk zal het straks 
komen halen en dit smalle van vyf Carol us-guldens er
by ..... Nu tot morgen, Moeder. Honderdmael bedankt voor 
uw vriendelyk onthael. Wy gaen, niet waer, Segnora?, 

De gravinne keerde zich tot de Moeder en zegde : 
« lk wilde de zangster een geschenk doen; zou ik haer 

mogen zien? , 
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c Oogenblikkelyk, Edelvrouw J antwoordde de Moeder, 
ter kamer uitgaende. 

c Om Gods wille, Segnora, wat gaet gy doen? J riep de 
Dwene met saemgevoegde banden. 

c Ik wil ze nog kussen eer ik van bier ga, al moest ik er 
het leven by verliezen, Ines. J 

c Uw Engelbewaerder sta u by, Segnora; bet gevaer is 
groot! Voorzigtig, voorzigtig, daer is zy reeds. J 

Houten Clara werd dOOl' de Moeder voor de gravinne 
gebragt; deze vatte weder de band van het meisje en 
zegde, terwyl zy bare tessche opende: . 

c Kind lief, uwe stem en uwe zoetheid hebben my 
betooverd. Ik moet u toch beloonen voor dit schoon 

. gezang. Daer, neem dit van my, als van eene vriendinne 
die u lief heert. J 

Het meisje ontving bet gescbenk en stond verrukt te 
staren op de voorwerpen welke in zyne bandjes lagen te 
blikkeren. Het was een schaerken met oogen van fyn zilver 
gewrocht, en een naeldenkoker van het zelfde metael. 

c Kus nu de Segnora J sprak de Dwene. 
Houten Claer, die gansch van blydschap vervoerd was 

over het bezit van dit Ueve scbaerken en dit nog schooner 
naeldenkokerken, liet het zich geene tweemael zeggen, en 
hief hare armen, met zoeten lach in de oogen, naer de 
gI'avinne. Deze kuste en herkuste het kind, tot dat de 
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Dwene. ertusscben viel met de strenge bemerking ~ 

« Segnora. de graef wacbt u; by mogt zicb verstooren 
over ons lang uitb]yven. :t 

En dit zeggende deed zy zelve eenige stappen naer de 
voorpoort. 

« Tot morgen, Vrouw Moeder , sprak de gravinne « tot 
morgen, myn lief kind. - Er ontbreekt u een vingerboed, 
ik zal bem u ook schenken, scboone zangster. :t 

Zy volgde hierop hare Dwene; de poort s]oot zich achter 
haer toe. 

eWe], Segnora! Segnoral :t nep de Dwene zoohaest 
zy op de straet waren « boe onvoorzigtig toch waert gy! 
Deze lieden moeten wel stekeblind zyn, om niet ten minsle 
te raden dat uwe aendoeningen iets geheims verborgen 
bouden, en ..... , 

Maer de Segnora legde baer de band op den mond en 
sprak, buiten zich zelve van opgetogenheid : 

« Zwyg, goede Ines, zwyg! Al zegdet gy my dat de graef 
alles ontdekt heeft, al grim den zyn baet en zyne wraek my 
aen, wat zou bet zyn? Ha, gy schynt dan niet te weten, 
dat ik ze geboord, gevoeld en gezoend beb? Dat zy my 
heeft toegelachen en toegesproken? Dathare lippekens met 
liefde op mynen mond hebben gerust? 0 God, bet is te 
veel geluk I Ik ben bereid om, alles af te staen, om alles te 
Iyden; maer ontneem my toch bet zalig vreugdegevoel 
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niet, dat nu myn hart overstroomt! ..... En (1, zwyg, lnes, 
laet my baden in het onuitsprekelyk genot; benevel den 
hemel myner verrukte ziele niet! ..... Wat is het engeltje 
schoon, niet waer, Ines? Watgeur van edelheid omvat de 
Heve nachtegale ! • 

De Dwene open de de poort onder het afvagen van twee
tranen en sloot ze weder toe, nadat hare meestersse er 
binnen getreden was. 

Intusschen was de Moeder van het Maegdenhuis, vol 
gedachten en al mompelende, naer de spreekkamer terug- . 
gekeerd, o~ de laden waerin de kanten lagen, te sluiten. 
Eventwel, toen zy daer gekomen was had zy reeds vergeten 
wat zy er te doen had, en ging, als bewusteloos, in eenen 
sloel zitten, waer zy eenigen tyd de oogen ten gronde gerigt 
hield en tot zich zelve met stille en trage stemme sprak : 

« Maer de geschiedenis van het afgebrand dorp en van 
den medelydenden soldaet? - Zou dit dan een verdicht 
verhael zyn? - Houtvelt? Zonderling is toch die naem. -
Het is misschien hare zuster ..... hoe zou dit kunnen zyn ? 
Houten Claer is iets meer dan twaelf jaren? Neen, het is 

. welligt eene nichte, eene mQei ..... Wie weet? Maer is het. 
mogelyk dat eene nichte of eene moei - eene zuster zelve ' 
- zich ontstelle. bezwyme, tranen storte en verdwale, by 
eenen enkelen kus op den mond van een kind? Wat zou 
dit onwe~rstaenbaer en wegslepend gevoel anders zyn dan 
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datgene wat de gravinne in mynen eigen boezem, door het 
zien harer ontroering, ontstak? Wat anders in de ziel 
eener vrouw is bebeerschend als het moederlyk gevoel ? •.• 
Ah, ik begryp! Arme moeder, wat moot zy Iyden! Een 
kind zoo schoon en zoo betooverend! Het niet gezien heb
ben sedert jaren, het terugvinden tusschen maegden, die 
tot den huisbodendienst worden opgekweekt, het niet 
mogen verlossen, noch beschermen; bezwym~n in eenen 
kus en moeten weggaen dat het harte ervan scbeurt f 
0, God, eenen handdruk, eenen zoen, eenen glimlach 
mooten ontstelen aen zyrl eigen kind, en het toespreken 
alsof men het eene vreemdelinge ware! Verdwalen, en 
altyd het gloeijende zweerd der oneer boven zyn hoofd zien 
hangen, bloedig worstelen tegen natuer en tegen samen
leving, en honderdmael verpletterd nederzinken onder het 
onverbiddelyk noodlot. Arme moeder. • • . • . • • . • . 
Maer wie kan het weten? Ik .bedrieg my misschien, - en 
alsdan ware myn vermoeden een hoon, gansch onheusch 
der gravinne toegebragt. Ach, het zy zoo het wil, de 
gravinne is good, zy bemint vurig het kind dat ik hoven 
alles lief heb : welk ook het geheim haers harten zy, ik 
toch zal het niet verraden : - daervoor beware my God! 
En vermits zy vermaek, - ja ik twyfel er niet aen, -
vermits zymoederlyke zaligheid in den aenblik en in den 
zoeten lach van Houten Clara schynt te vinden ..... dat zy 
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kome, de arme moeder, ik zal haer behulpzaem zYn en 
haer het weinige ••.•• lD 

c Vrouw Moeder! lD riep de Poortieresse c hier is Zuster 
Begga van de Annunciaten, die komt om het choorhemd 
van kanonik Visschers! lD 

c Ik kom, ik kom! lD antwoordde de Moeder met haest, 
terwyl ze reeds de aengekondigde Zuster te gemoet liep . 

••• 
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Ter nauwer nood had de zon een gering gedeelte harer 
hemelbaen doorloopen, of de gravinne d' Almata verliet 
hare wooning, om met hare Dwene voor de tweede mael 
het Maegdenhuis te bezoeken. In hare oogen glanste de 
reinste vreugde; alIes scheen haer nu schoon en vriendelyk 
op de wereld, sedert dat zy zelve was opgestaen uit hare 
gevoellooze treurnis van vele jaren. Haer echtgenoot vond 
in hare blydschap eene bron van troost en genot; hy was 
nu zoo goed en zoo teeder voor haer, hy betuigde haer 
zulk grensloos vertrouwen, - en zy was overtuigd dat 
geen ergwaen meer in zyn hart woonde! Zy ging dos het 
engeltje bezoeken, zonder te moeten vreezen dat het oog 
eens bespieders baer volgen zou. 
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De Dwene klopte. 
Gewis moest de Moeder een byzonder bevel aen de 

Poortieresse gegeven bebbeo; want a]s deze nu bespeurde 
wie er voor de poorte stond, wierp zy dezelve wyd open eo 
sprak, als verb]yd eo met lossen zwier : 

c Welkom, welkom, Gravione d'Almata! Uwe ootmoe
dige dienaresse. - Gelief binoen te gaeo, Gravinne; ik 
zal onze Vrouw Moeder al gauw gaen roepeo .• 

De frissebe maegd sloot de poort en vloog, a]s eene 
binde, naer bet aehtergebouw, van waer de Moeder eenige 
oogenblikken later met Houten Claer kwam aengestapt. 

Zoohaest het kind de spreekkamer binnentrad en de 
gravinne bemerkte, ging het regt tot haer, nam hare band 
en kusteze. 

Eene siddering doorliep de aderen der Segnora, doeb zy 
bedwong zieh en bleef met wellust in de blauwe oogen van 
het kind staren, zonder iets te zeggen. Nu had zy ook het 
handje van Houten Clara gevat en streelde haer met de 
andere op voorhoofd en sehouder .. De vaste en zonderlinge 
bUk der gravin deed gewis in het kind een onbegrepen 
gevoel ontstaen; want nu verdween eensklaps de gUmlaeh 
van zyne lippen en het bleef vragend in de oogen der 
Segnora zien, alsof het eene verklaring hadde verwaeht. 
Het seheen te zeggen : 

« Ik ben van iedereen bemind en gelieCkoosd, maer gy 
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bemint my gebeel anders. Waerom is diU En waerom 
. wenscb ik zoo vurig om by u te zyn? It 

Voorwaer de gravinne begreep de sprakelooze vraeg der 
weeze want zy zucbtte op droeven toon : 

c Gyarm kind!. 
Met aendacbt speurde nu de Moeder alle aendoeningen 

op bet gelaet der Edelvrouwe na; zy zag alzoo dat er 
iets lastigs in baren toestand was, dewyl nocb zy, noch 
Bouten Claer wist wat zeggen. Hierom sprak zy tot de 
Segnora : 

c Gravinne laet ons in de kamer gaen waer de clave
cimbel staet. Gy zult booren, boe onze Clara spelen kan. 
Acb, bet is eene kostelyke perel van een kind; zuster 
Catbelyne, uit bet Falcons klooster, beert baer muziek 
geleerd; en zy speelt zoo scboon, dat men ganscbe dagen 
zonder eten of drinken er zou zitten naer te luisteren •• 

cReeds moest er tusscben de gravinne en Houten Claer 
een band van liefde en vertrouwen ontstaen zyn; een 
gebeim gevoel dreef gewis bet kind aen om in deze ryke 
vmuw iets meer dan eene bescbermstel' te zien; want 
zoobaest de Moeder gezegd bad: c Laet ons in eene andere 
kamer gaen It was bet meisken de band der Segnora gaen 
vatten alsof zy hare moeder geweest ware. Deze beweging, 
boe eenvoudig ook, deed de oogen der gravinne van 
vreugde en van boogmoed blinken, en zy geleidde Houten 
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CJaer by de hand, geJyk zy het met haer eigen kind zou 
hebben gedaen. 

In de kamer waer de clavecimbel stood werd de Edel
vrouw eenen zetel aengeboden; de Dwene zette zich 
insgelyks nevens de Moeder in eenen stoel; Houten Claer 
stelde zich voor het snaettuig. 

c Nu J sprak de Moeder c zing het lied van Met tJreugde 
willen wy zingen. Daer is zulk schoon voorspel aen. It 

Houten Claer begon. Ongemeen gevoelig aen de muziek 
moest het meisje zyn; want reeds van den aenvang scheen 
zy begeesterd. Terwyl hare lieve vingerkens over het 
klavier liepen, lachte haer mondelyn de zoete toonen tegen, 
of eene waterende rimpel op haer voorhoofd kondigde aen 
dat zy eene diepere snaer geroerd had. 

Vol bewondering voor dit stout en betooverend spel, 
overladen met eenen regen van harmonische toonen, 
staerden de dry vrouwen op de begeesterde maegd, - toen 
deze eenskla:ps den ranken bals omhoog bief, haer blauw 
oog ten hemel stuerde, en onder begeleiding der clave-

. cimbel het volgende lied zong : 

I. 
Met vrueebden willen wi fingen 
Ende loven die Triniteit. 
Dat fi ons wit bringhen 
Ter eeuwigher falicheit, 
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Die eeuwelijc CaI dueren, 
Eeuwelijk Conder vergbanck. 
Ocb mocbt ons dat gbehueren, 
00, eeuwelijk is fo laock I 

n. 
Die blifcap is Conder eyndc 
Daer boven in Hemelrijck, 
Die wi daer fuBen vinden 
En beert egbeen gelijk. 
Daer is clat godlijk weCen, 
Bet fcenet ODI goedea dnDek, 
AIfo wi boren lefen, 
Acb eeuwelijc is fo lanckl 

m. 
Die beyligben aIle sader 
Sy maken grote feest, 
Sy loveD God den Vader, 
Den SaOD, dea beyUgben Gheest, 
Die goeden fullen scbeyden 
End flnghen der engelen fanek 
Tot eeawelic:kea tijde 
00 eeuweliek is fo lanek ! 

IV. 
lIaria, moeder 0D8 Bearen, 
Sij is van ons verblijt, 
Wanneer wi ons bekeeren 
In defer allendigher tijt. 
lIIaris, maghet reyne, 
6, Edel Wijngaertranek, 
Bidt voer ons int gJ.emeyne. 
Och, eeuwelijc is Co _ek !. 
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Zoo lang de stemme van het zingend maegdeken in 
gepeerlde toonen de ooren der vrouwen vervulde, bad nocb 
de Ifoeder, nocb de Dwene haer gezigt van bet kind 
afgekeerd. Maer nu het gedaen was rigtten beide te gelyk 
baren blik naer de gravinne, als om haer te zeggen : 

c Hoe hemelsch schoon, niet waer? , 
Eilaes, de gravinne zat met het boofd op de borst gebo

gen : een stroom stille tranen viel rus ongevoeld op haren 
schoot! 

Hooten Claer, welke het nu oot bemerkte, liet eenen 
luiden schreeow en Iiep tot by de Segnora. Zy aenzag ze 
nog eens met zonderlingen blik, begon dan insgelyks te 
weenen, legde haer hoofdeken op de knie der gravinne en 
meende, zoo rustende, haer hart van het droeve mede
gevoel te ontlasten. Maer de Segnora hief het kind in 
de hoogte, sloot het met de armen op de borst, bragt hare 
wang tegen de wang van het meisje, en bevochtigde zyn 
voorhoofd met hare tranen. Geene enkele klagt,geen enkele 
zucht ging op van het kind noch van de Vrouw. 

Zoo plegtig en zoo roerend was dit 1ooneel, dat de Dwene 
als met eerbied hare meestersse aenzag en niet spreken 
durfde; wat de Moeder betreft, deze hield zich nu verzekerd 
dat zy zicb in haer eerste vermoeden niet had bedrogen. 
Diensvolgens moest zy ook diep gevoelen, wat er in bet 
hart der Segnora omging. En inderdaed, zy worstelde met 
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geweld tegen het medelyden dat nit hare oogen losbreken 
wilde; maer pligtbesef.en zekere edelmoedigheid deden 
haer deze ontsteltenis overwinnen, en lieten haer toe, nog te 
veinzen dat zy niet raedde wat de oorzaek was van hetgene 
er geschiedde. 

Na eenige oogenblikken ontwaekte de gravinne nit hare 
vergetelheid. De stilte welke haer omringde verraste haer; 
zy hief het hoofd op en zag de oogen der Moeder onder
zoekend op haer gevestigd. Dan begreep zy zelve, tot hoe 
verre zy zich had blootgesteld en poogde zich, ten minste in 
schyn, te herstellen. Zy vaegde herhaelde malen de tranen 
van hare wangen en streelde bet kind om bare voortdn
rende ontroering te verbergen. Eindelyk, als zy tot haer 
zelve gekomen was, knste zy Honten Claer en zegde geheel 
verkoeld: 

c Engeltje lief, nwe stem beert my ganseb doen ver
dwalen ...•. gy betoovert door het schoone gezang ... 

lIaer het kind ging voort met weenen, en antwoordde al 
snikkende: 

cIa, 't is goed, nn zing ik toch niet meer .•.•• en van 
myn leven niet meer. .. • 

« Waerom dan, kind? .. 
« la, omdat het n weenen doet. ••.• En zeker, ik zinge 

nooit meer. noch voor n noch voor anderen..... want 
ik ben veel te kwaed op my zelve, dat ik n bedroefd 
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Jiebbe. Wee my, ik ben wel ongelukkig dat ik zingen 
kan. , 

De ~oorden van bet kind waren gewis niet van aerd 
om de gravinne te stillen. Ook was zy gereed om op 
nieuw in tranen te smelten; eventwel bet gescbiedde niet, 
omdat de aendacbtige blik der Moeder nog altyd op baer 
gevestigd bleef. De gravinne zette bet kind in eene gemak
kelyke bouding op baren scboot en sprak streelend : 

,,-:) c Clara lief, bet is niet zoo; bet zyn tranen van 
blydscbap die ik storte. Hebt gy dan nooit geweend, 
myn kind, als gy voor de eerste mael een scboon lied 
boordeU, 

Het kind antwoordde ganscb spytig : 
c Als zuster Catbelyne met meester Huygens by de cla

, vecimbel te samen zingen, dan ween ik altyd, ~delvrouw; 
maer dat is tocb zoo niet. , 

c Ja wel, myn kind, bet is bet gevoel der ziele, die 
versmelt onder de zoetbeid der muziek. , 

c Ja, de ziele die versmelt; bet bart dat beeU ..... 
maer ik wil tocb niet meer zingen..... als ik u nog moest 
bedroefd zien, ik wierde zeker ziek; want bet doet my zoo 
wee I acb, zoo wee I , 

c Arm kind! weet gy wat gy doen moet om my te troos
ten f Gy moet vrolyk zyn, en dit weenen laten. Een lacb op 
uwen mond zal my eensklaps weder blyde maken. , 
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Houten Claer hief het hoofd op en toonde de Segnora een 
aengezigt, dat nog ganseh nat van tranen was, doeh waer 
terzelfder tyd een zoete en betooverende laeh op blonk. Dit 
looken van liefde en van hemelsche goedheid in het kind 
tr~f de gravinne zoo diep, dat zy hare hand tegen bet aeo
zigt bragt en een oogenblik als bewusteloos zieh de oogen 
bleef bedekken, waerna zy weder aenving het meisje met 
uilgelatenheid te zoenen. 

By dit .Iaetste tooneel gevoelde' de Moeder dat hare 
te.genwoordigheid gewis de gravinne pynigen moest. Zy 
was edelmoedig genoeg om hare nieuwsgierigheid te over
winnen en verUet de ~amer, met de woor.tien : 

« Edelvrouw, ik moet uitzien naer myne meiskens, 
want het is geene kleine zaek zulke vlogt weezen in den 
band te houden. God weet wat leven zy weeI' maken. 
Blyf intussehen gerust hier met Clara, zoo het u belieft : 
niemand zal u stooren. It zal straks wederkomen ..... » 

Nauwelyks had de Moeder de kamer verlaten of de 
Dwene sprak tot de gravinne in de spaensehe tael : 

« Segnora, zoo deze vrouw niets vermoed hebben? Ik 
denk integendeel, dat zy alles geraden heeft. » 

« Het is wel mogelyk, Ines » antwoordde de Edelvroow 
zonder ontsteltenis « eventwel ik vreeze daer niet voor. Zy 
bemint'het engeUje missehien zoo zeer aIs ik; zou zy dan 
iets kunnen doen dat haer sehaden mogt? » , 
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« De tong eener vrouw, S~nora, spreekt dikwils tegen 
dank des harten. , 

« Och God, Ines, bedroef my niet, Heve; laet my de 
zaligheid genieten. , 

« Ik zwyg, Segnora; indien er kwaed geschied is, zoo 
is het geschied : het geluk is betaeld, geniet het dan. , 

Toen de Moeder een half uer daema terugtwam, sprong 
Houten Claer van den schoot der gravinne en liep haer 
le gemoet om haer een boek. te toonen. Het kind juichte 
van blydschap, terwyl het de handen tot de I[oeder 
ophief: 

« Ocb, Vrouw Moeder, zie nu eens wat scboon kerk.
boek, met gouden sloten en vol afgelegde beeldekens! En 
Mooster Jan, van den Rozier, die u conterfeytte (*) heef! 
er bloemen van zilver en lazuer in gescbilderd. 000 God, 
Wit ben ik blyde! En morgen kryg ik een liedekensboek.! 
En ik heb nog I1 peerlkransen in myne tessche - ocb, 
zie maer eens ..... 't is nog te schoon voor een konings
kindl, 

De gravinne was van haren zetel opgestaen en maekte 
zich bereid om het Maegdenhuis te verlaten. Zy vatte 
de hand der Moeder en dezelve vriendelyk drukkende, 
sprak zy: 

(!It) Cofttwfertm• de becldtenis van iemand sehilderen. Conterfellt,el. 
portret. 
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c Vrouwe, ik ben u veel versehuldigd. Indien it iets 
doen mag om u myne dankbaerheid te bewyzen, de deur 
myner wooning staet voor u open ten allen ure des 
daegs. Laet my u ten dienste zyn - en ik zelve zal u 
danken. » 

c Gy zyt te goed, Gravinne. Uwe vereerende vriend
sehap is my eene sehoone belooning genoeg. Besehik over 
my, treed in ons Buis wanneer gy wilt; alIes zal ten uwen 
believe staen. » 

c Tot morgen dan, goede Hoeder. Als ik by geval eens 
geerne met u spreken wilde, zoudt gy dan wel gelieven ten 
mynent te komen? » 

c Zeker, Edelvrouw, te veel eere I » 
Bouten Claer stond daer bedroeCd te kyken en seheen 

wel gereed om te weenen. 
c Tot morgen, sehoone naehtegale I » zegde de Segnora. 
« BlyCt gy niet hier? » zuehtte het kind. 
c It kom morgen weder - e~ dan breng ik u het 

sehoon liedekensboek. Kom, kus my nog eens, en vergeet 
uwe vriendinne niet. » 

c Neen, neen, ik zal dezen naeht weder zoo vrolyk van 
u droomen •• 

c Gy hebt van my gedroomd? » vroeg de gravinne met 
verwondering. c En wat droomdet gy dan, kind Iief? » 

c Oeh, het was zoo schoon I Ik droomde dat gy myne 
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moeder waert, en dat ik by u in uwen bedde lag en dal it. 
in uwe armen rustte, en dat gy my kustet, en dat. ..• JI 

« Tot morgen! tot morgen! J riep de ~avinne met 
verkropte stem. 

Zy vatte de hand der Dwene en trok baer voort tot op de 
straet, als badde zy een dreigend gevaer willen ontvlugteD. 

_a ... 
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« Gy hebt de goedbeid gehad my te laten roepen, 
Edelvroow? :I) zegde de Moeder van bet Maegdenhois, toen 
zy in de kamer der gravinne d'Almata trad. c Hier ben ik, 
ganseh tot owen dienste. , 

« Wees welkom, Vrouw. Moeder , sprak de Segnora. 
« Zet 0 neder in dezen stoeI nevens my : ik zoo geerne wat 
met 0 spreken. Gy vermoedt ongetwyfeld waerover ik 0 

onderhooden wil? , 
« Over Hooten Claer, Edelvroow., 
« Inderdaed. - Kent gy de gesehiedenis van dit kind?:I) 
Cl Ik weet er niet veeI van, Edelvroow. Clara was reeds 

omtrent een jaer in het Maegdenbois, toen ik aIs Moeder 
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werdaengesteId. Van de heeren Bestierders en AeImoese
niers heb ik. vernomen, dat zy, na de verwoesting van een 
dorp, ganseh ouderloos geworden was, en door eenen 
soldaet uit medeIyden werd opgenomen en verpleegd. 
Later is zy, op aendringen eener bIoedverwante van den 
stiehter onzes Huizes, onder de Weesmeisjes aenveerd. -
Wat my betreft, ik geloof geen woord van deze gesehie
denis; zy is my altyd voorgekomen aIs een verdiehtsel, 
dat uitgevonden werd om de ware afk.omst van Clara te 
verbergen. » 

« Maer weet Clara zelve dan niets van hare ouders 1 » 

It Al wat zy zieh nog twyfelaehtig herinneren kan, is 
dat zy, jong zynde, op een dorp en in een boerenhuis 
woonde. En wat my doet denken, dat zy noeh de zorgen 
noch de liefde eener moeder genoot, is dat zy van al het 
levende, dat haer daer kan omringd hebOOn, niets meer 
met klaerheid weet dan alleenlyk van een bont sehaepken 
dat haer speelgenoot was. - Dit bewyst onwederleggelyk, 
dat het kind geene moeder had of van dezelve was ver
laten. » 

De gravinne geraekte by dit gezegde in eene diepe 
verstrooidheid en seheen gansch door eene invallende 
overweging weggesleept. De Hoeder zag het wel en 
bedroog zieh over de oorzaek niet. Deze goede vrouw hield 
zieh voor verzekerd, dat de gravinne haer vertrouwelinge 
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van een gebeim wilde maken, en in dit gedaebt poogde zy 
zelve de Segnora daertoe gelegenbeid te verseba1fen. 
Wellevendbeid en edelmoed beIetteden baer, regtstreeks 
tot baer doel te gaen. Zy gevoeIde dat zy de eerbaerbeid 
der gravinne sparen moest en baer geene bekentenis mogt 
ontwringen, welke men missebien Diet wilde doen. - En 
dan, indien zy zieb eens bedrogen bad? -

Ziende dat de Segnora baer niets meer zegde, voegde zy 
by bare verkIaring als eenen roep tot aendaebt : 

c Zie, Gravinne, dit is alles wat ik van de gesebiecienis 
oozer Houten Claer weet. » 

c Houten CIaer! Waerom belet gy uwe meiskens Diet, 
elkander zulke leelyke bynarrien te geven ? » 

c Ja, Edelvrouw, willen en kunnen is twee. Wy bebben 
al op gewigtigere zaken te letten. zyt zeker en gewis, dat 
een vaendel soIdaten gemakkelyker le leiden is dan zulke 
hoop meiskens. » 

c Ziet gy, Moeder, ik beb u verzoebt ten mynent te 
komen om van u te weten wat iemand zou kunnen 
doen, die de kleine CIara zou willen besebermen en 
begnnstigen. » 

c Ik ,eronderste), Edelvrouw, dat die besebermster de 
gravinne d' Almata zou zyn? Ten eerste, zy· kan bet kind 
uit bet Maegdenbuis nemen en het in bare eigene wooning 
doen opvoeden; want a1 de Weesmeiskens zyn bestemd 
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em als werkvrouwen of huisboden in dienst geplaetst te 
worden, tenzy ze door het aengaen van een eerbaer 
huwelyk bet Maegdenhuis verlaten, - en ilat gebeurt ook 
nog al eens .• 

De Moeder zweeg en scheen een antwoord van de 
gravinne te wachten, maer deze deed een teeken van onge
duld alsofzy zeggen wilde : 

c En verder, verder! • 
c Ten tweede, elke Weeze krygt iets van den loon haers 

arbeids; die onbeduidende dagelyksche winst wordt voor 
elk afzonderlyk byeengespaerd. Als zy dan uit het Buis 
trouwen verstrekt haer het gespaerde tot bruidschat; en 
verlaten zy het gesticht om te gaen dienen, dan is het 
een schat tegen overvallenden nood en tegen ondeugd. 
Eene weldoenster kan dus, met geld in de spaerkas eener 
Weeze te storten, haer toekomend lot verzaebten of ver
zekeren .• 

c Is dit alles, Moedlir .• 
c Ik weet geen ander middel, Edelvrouw; want zoo 

lang eene Weeze in het Maegdenbuis verblyft, draegt ze de 
kleeding van het gesticht; zy eet aen de gemeene tafel; zy 
mag, boven zekere bepaelde kleinigheid, nooit in bezit van 

. geld gevonden worden, en mag insgelyks nooit uitgaen, 
dan met byzonder oorlof en slechts om in de buizen der 
goede burgers te gaen arbeiden .• 
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Genoeg zigtbaer was het, aen de onrustige bewegingen 
der gravinne, dat de woorden der Moeder haer pynden . 

• Met den toon der smart zuentie"zy: 
Cl God? wat zal dan het lot van Clara worden?» 
« Ha, Edelvrouw, dat is niet moeijelyk om le VOOI"

zeggen. Zy zaI in het Maegdenhuis my ne dienstbode 
worden en dan ook hare gezellinnen moeten dieneo, - en 
schuren, en wasschen en koken ..... » 

Cl Zy, Clara? » riep de gravinne als vergramd c zy zal 
de dienstmaegd der andere Weezen worden? » 

Cl Ja, gewis, Edelvrouw. » 
« 0, Het mag niet geschieden, Moeder; ik wil het niet! » 

Cl W elnu, Gravinne, het is oit liefde tot het kind dat ik 
zulks besloten heb; maer veronderstel dat ze myne dienst
meid, dat is te zeggen de dienstmeid van ons Hois, niet 
worde. Dan is het voorzeker veel erger met haer; want 
dan zal zy zich als dienstbode in vreemde huizen moeten 
verhuren, en barschheid, slaverny en misschien mishande
lingen onderstaen. Blyft nog het klooster; maer het ware 
wreed en onmenschelyk, in dien zin over de bestemming 
van een twaelfjarig meisje te beslissen, dewyl niemand 
welen kan, hoe het by haer met hart en geest zal staeD 
aIs de tyd zal gekomen zyn. » 

Met ontroering greep de gravinne de hand der Moeder 
en zegde : 
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c 0, Dank dat gy zoo edelmoediglyk bet engeltje bemiDt ; 
eene moeder zou niet zorgelyker spreken. Gy zyt eeae 
verstaDdige en goede vrouw. lIaer 1 zeg my eens, zoo bet 
niet mogelyk zyn de kleine Clara aeD baer nederig lot te 
oottrekken? » 

« Ik begryp niet wel, Edelvrouw.» 
c By voorbeeld, dat men baer leermeesters gave om baer 

in de spaenscbe mel te onderwyzen en in alIes wat eene 
welopgevoede maegd betaeml te weten! » 

eACh, Edelvrouw, dit zouden de beeren Bestierders 
nooit toelaten. Zulke zaken passen geene dienstmeid nocb 
arbeidster;.bet ware eene oorzaek tot ydelbeid en on
deugd. » 

c Dienslmeid I dienslmeid! » zucblte de gravinne, 
opstaende. c Neen, neen, het zal Diet zyn, 0 God! » 

Zy opende eene kast en Dam er eene zware borze uit, 
welke zy de lIoeder aenbood, zeggende : 

c Zie, goede vriendinne, hier is eene borze voI goud; 
zy bebelst eenen aenzieDlyken scbat. Stort dit alIes in de 
spaerkast van Clara en verzacht daermede baer leveo; 
weiger haer Diets, voldoe hare minste lusten, laet ze alles 
leereD, maek ze blyde en gelukkig; dat nooit het minste 
verdriet het lieve engeltje iD den weg kome. Doe dit, en 
geloof dat ik u eeuwig dankbaer zal zyn voor uwe goed
heid. » 
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« De spaerschat der Weezen staet onder het beheer der 
Bestierders, Edelvrouw; eens dat het geld gestort is, mag 
er niets uit dan op gegronde beslissing. Ik kan het alzoo 
niet gebruiken tot het einde dat ge my aenwyst •• 

« Eilaes, eilaes, waerom keert aUes dos tegen myne 
inzigten? Het is waerlyk noodlMtig. ,. 

« Nochtans, Edelvrouw, indien gy toestemtdat ik een 
gering gedeelte van het geld tot myner beschikking terug
houde, dan zal ik zooveel mogelyk uwen weldadigen wil 
vervullen •• 

« Ja, ja, ik dank u, Moeder, dat gy my zoo edelmoedig 
ter hulpe komt •• 

« Het overige van den schat zal ik in de spaerkast van 
Clara doen storten, als eene gift van .••.• van de· gravinne 
d'Almata? • 

De Segnora versehrikte ziglbaer by deze vraeg en sloeg 
de oogen nederwaerts als iemand die overweegt of be
schaemd is. 

c Zal it zeggen, dat een onbekende my dezen schat 
heeft ter hand gesteld, Edelvrouw? • vroeg de moeder 
met zekeren nadruk. , 

« Ja, ja, een onbekende. antwoordde de Segnora « een 
persoon die verdwenen is en van wien men niets weet. Ja, 
dit is goed I • 

Hoe langer deze samenspraek duerde, hoe vaster zich in 
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de Moeder de overtuiging wortelde, dat zy zicb niet bad. 
misgrepen over de ware betrekking, welke er tusseben de 
gravinne en Houten Claer bestond : zy bemerkte insgelyks 
dat er iets op bet barte der Segnora drukte en zy geneigd 
was om bel in baren. boezem te ontlasten; genoegzaem 
scbeen baer dit te blyken uit de weinige zorg welke de 
gravinne aenwendde om baer gebeim verborgen te houden. 
De Moeder nam voor, den wag tot de verklaring ~ indien 
deze waerlyk in het inzigt der Segnora lag - te verkorten 
en gemakkelyk te maken. De gelegenheid bood zich onver
wyld aen. 

e Niet waer. zegde de Segnora e gy zult aen Clara 
eenen spaensehen leermeester geven 1 Gy zuU haer doen 
onderwyzen in hetgeen eene maegd moet weten om met 
eere in de samenleving te verscbynen f. 

e Neen, Edelvrouw, bet mag niet zyn; te veel weten is 
voor eene vrouw van nederigen staet meest altyd eene 
oorzaek van ongeluk .• 

c Oeb God, Moeder, gy zyt waerlyk onverbiddelyk. 
Clara is van edelen bloede, zeg ik u I » 

« Ik weet het van voor dat ik de eere had u te kennen, 
Gravinne » antwoordde de Moeder koelbloediglyk. 

e Van wie weet gy diU» riep de verbaesde Segnora. 
« Van Clara zelve. » 
e Hoef Clara zou het weten 1 » 
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c Neen, Gravinne, zy weet het niet en loch zegt zy het. " 
c Wat raedsel is datr Ik begryp niet. " 
c Het is vreemd, inderdaed. - De EdeIvrouw heert 

zeker dikwyIs hooren spreken van eene ziekte of kwael, 
die men slaepwandel noomt? " 

« Ja, weInu?" 
« De kIeine CIara heert die kwael. " 
c Oeh, die arme! " 
« Ontstel u niet, Gravinne, zy Iydt n.iet zigtbaer daerby : 

het zal overgaen met den ouderdom. Zy is ook niet het 
gansehe jaer slaepwandelend; de kwael overvalt haer in 
de maend Mei, als de botten uitschieten en het bloed in de 
aderen aen het gisten kom!. Het duert omtrent dry weken 
of eene maend. " 

c En wat gebeurt haer dan? Om Godswille stel my 
gerust; gy doet my bitter lyden. " 

c Vertrouw op myn woord, Edelvrouw; er .is geene 
reden om daer zoo zeer in ontsteld le zyn. Toen ik eerst 
Moeder van het Maegdenhuis was, sliep Clara in de 
slaepzael der Weezen; in de lente overviel haer dan het 
naehtelyk wandelen en zy joog de andere meiskens -
ofschoon dezen de kwael van Clara kenden - niet zelden 
zoodanigen sehrik aen, dat geheel bet Huis erdoor in rep 
en roer geraekte. Ik vreesde daerenboven dat het kind 
zich eens doodelyk mogt bezeeren, en zette daerom zyn 
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beddeken boven onzen trap, in het voorgebouw, op het 
hangende kamerken. In den eersten hield ik het kamerken 
van plara gesloten; maer dit deed haer ongetwyfeld pyne 
Iyden; want als zy dan des nachts opstond, sloeg zy hare 
handjes paersch en blaow tegen het slot. Eens zelfs ver
wondde zy zich zwaer genoeg met door de vensterroiten te 
slaen. Meester Tyfelynck, de doctor van ons Hois, beval 
my dan de deore van het kamerken open te' laten. Ziet 
ID' wel, Edelvroow, wy hebben twee poorten onder het 
voorgeboow : eene op de straet en eene op den hof. 
Clara kan diensvolgens, als zy slapend wandeJt, niets . 
anders doen dan den trap afkomen . en rondgaen op eene 
afgeslotene plaets tosschen de twee poorten, waer niets 
zich bevindt dat haer wonden of bezeeren kunne. .... » 

« Moeder, Moeder, om Gods wille, haest 0, - ow ver
hael doet my beven als een blad! » 

De Moeder sloeg eenen navorschenden bUk op de Segnora 
en ging voort : 

« In het jaergetyde dat Clara slaepwandelend is, komt 
zy alIe nachten omtrent middernacht ten bedde oit, gaet 
voorzigtiglyk naer beneden en zet zich ne~r op den onder
sten trap. Daer blyft zy aldos een half oer zitten en kUmt 
dan weder naer boven om gerostelyk te gaen slapen tot 
den morgen. Maer zie hier het wonderlyke. Hare oogen 
zyn geopend, zy ziet met licht en zonder licht, zy spreekt, 

Digitized by Google 



-68-

vraegten antwoordtniet duidelykheiden met oneindigmeer 
gevoel dan by dage. Baer geheugen moet alsdan ook veel 
magtiger zyn; want zy spreekt van zekere omstandigheden 
uit hare eerste kindsehheid, waervan haer by dage geen 
sehyn van gedaehtenis meer overblyft. Eene vrouw moet 
haer dikwyls gezegd hebben, dat hare moeder ryk en van 
adel is; dit heb ik, meer dan eens, uit zekere afgebrokene 
woorden van Clara gehoord. Maer by dage moet men er 
haer niet van spreken; want zy weet niet het minste van 
alles wat zy in hare slaepwandelingen zegt of doet. Ja, 
zy zou zelfs niet weten, dat zy ooit haer bed verliet, indien 
men haer niet somwylen gewekt had met haren naem 16 
noemen. - Want als men haren naem noemt, dan ont
waekt zy oogenblikkelyk. » 

« Maer, Vrouwe, ik hoor u niet zeggen, dat gy ooit 
. gepoogd hebt het arme kind van hare vervaerlyke kwael 16 
verlossen. Die onversehilligheid is onvergeeOyk! Boe is het 
mogelyk zulk lief engeItje 16 zien Iyden, zonder hemel en 
aerde 16 verroeren om het 16 geoezen! Ware ik in uwe 
plaets! » 

« It weet het, Gravinne, dan zouden honderd genees
heeren van digt en verre geraedpleegd worden. Maer wie 
zegt u dat ik, die niet bemiddeld ben, niet uit liefde tot 
het kind gedaen heb wat eene gravinne, met al het geld 
der wereld, niet zou kunnen doen? » 
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c Oeh, vergeef myne baestigbeid; ik Iyde geweldig, 
Moeder. , 

c En tocb moet ik voortgaen, Edelvrouw; want ik beb 
u nog bet wonderlykste te verbalen. AIs Clara nu daer
onder op den trap zit en men baer aenspreekt, dan ant
woordt zy altyd alsof bare ecbte moeder voor . baer stond. 
Indien men die zuebt baers harten niet wederstreeft, 
ontbrandt in baer eene zoete vlam van Jiefde; zy ombelst, 
kust en lacbt; zy kruipt U op den scboot, streelt uwe wan
gen, ·ziet u in de oogen dat uwe ziele zicb ontstelt; stort 
als een stroom van betooverende woordeli in uw oor en 
verleidt u tot zelfsvergeten door eene gebeime magt, 
welke onuitlegbaer en onbegrypelyk is; ja, welke u somtyds 
doet beven. » 

Bier onderbrak de Moeder bare uitlegging als om eene 
·bemerking van de gravinne te booren; maer de Segnora 
lat daer roerloos, met uitgestrekten baize en met wyd 
geopende oogen, en zigtbaer bygende naer eene verdere 
verklaring. De vrouwe bernam : 

c Ik verbeeld my, Edelvl'ouw, dat de moeder van Clara, 
toen deze laetste nog bitter jong was, baer kind meer dan 
eens en welligt uren lang gestreeld en gekust beeft en 
daerby tranen stortte; want dikwils begint Clara in baren 
sebynslaep te weenen, omdat zy denkt dat bare moeder 
weentl AIsdan, 0 Edelvrouw, is bet kind zoo treifend, zoo 
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schoon van teederheid en lieCde, dat geen mensch op aerde, 
al ware zyn hart van steen, zou kunnen weerstaen aen den 
indruk van hare gebaren en woorden. Ach, indien hare 
moeder haer hooren kon! Voorwaer, zy zou alle gevaer 
verachten om haer kind met hare lieCde te laven, om het 
in zyne treurnis te troosten ..... om bet gelukkig te maken; 
want, eilaes, het zuiver zieltje Iydt schrikkelyk en vergaet 
onder den invloed eener geheime kwael..; .. Maer gy weent, 
Gravinne; myn verhael heert u al te diep geraekt. VergeeC 
my!» 

Gansch verdwaeld zat de Segnora als gedachteloos en 
met stille tranen in de oogen. Zy antwoordde niet op de 
uitroeping der )loeder, en scheen hare tegenwoordigheid 
te hebben vergeten; zelfs als deze hare hand tot vertroos
ting aengreep, verroerde zy zich niet. 

Eene tamelyk lange sUIte heerschte tusschen de twee 
vrouwen. Eensklaps verhief zich de borst der Segnora, een 
hevig rood beklom haer voorhoofd, zy sloeg de oogen als 
beschaemd ten gronde en zuchtte met byna onhoorbare 
stemme: . 

« 0, Heb medelyden met my, gy goede vriendinne! Clara 
is myn kind, - ik ben hare moeder! My is bet die zy 
roept, my is het die zy streelt ..... » 

Een tranenvloed brak los uit de oogen der Segnora en 
smachtte hare stem. 
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De Moeder eerbiedigde eene wyl de smart der gravinne, 
waerna zy aenving met haer a1lerlei troostende woorden 
toe te sturen. Zy sprak haer nog meer van Clara, wees 
haer de middelen aen om het geluk van het kind te ver
zekeren, deed en zegde alles wat haer edelmoedig hart 
haer inboezemde om verlichting in het gemoed der 
Segnora te doen dalen. Allengskens bereikte zy haer 
doel; - en nu het hart der gravinne ontlast was van 
het geheim dat zoo lang pletterend erop gelegen had, 
sprak deze ook veel vryer,. ja, ten laetste met meer opge
ruimdheid van geest. 

De beide vrouwen onderhielden zich nog langen tyd 
over het kind; maer byzonder over zyne kwael, waervan 
de gravinne tot de minste byzonderheid wilde kennen. 

Eensklaps verbleekte de Edelvrouw en zy begon van 
angst te beven. 

Terwyl de Moeder met verschriktheid naer het raed
selwoord dezer plotselinge aendoening· zocht, trok de 
Edelvrouw eene lade open en wierp eenige stutken kant 
op de tafel, wanneer zy zegde : 

lit Moeder, Moede~. daer is de graef d'Almata; ik heb de 
poort hooren opengaen I Ach, lieve, vertrek met haest, 
dat hy u hier niet vinde : hy mogt u dingen vragen, 
waerop gy moeijelyk zoudt kunnen antwoorden. Verberg 
bet geld ..... en ontmoet hy u, gy hebt my kanten te koop 
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gebragt. Ga, ga, tot morgen..... want it kom alle dagen 
by u.-

De Moeder stond op en ging met spoed ter kamer uit; 
de toon en de ontsteltenis der Segnora hadden haer ver
schrikt. Op den trap ontmoette zy inderdaed den graef 
d' AImata, die haer wel met onderzoekende nieuwsgierig
heid bezag, en haer sidderen deed, doch baer geen enkel 
woord toestuerde. 

Even sprakeloos ontsloot Domingo de poorte voor haer . 

••• 
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Reeds vyftien dagen waren er verloopen, sedert dat de 
gravinne d' Almata haer geheim aen de Moeder van het 
Maegdenhuis had toevertrouwd. AlIe morgenden, en dik
wyls daerby nog des namiddags, ging zy het kind bezoeken 
eD bleef dan, door toedoen der Moeder, telkens twee, dry 
oren met hetzelve, het streelende en onderwyzende in 
hoofsehe spreuken en edele manieren. Zelfs bad zy begon
nen aen Bouten Clara de spaensebe tale te leeren. In 
dien tyd namelyk moest men deze uitheemsebe sprake 
magtig ZyD, wilde men niet als een persoon van geringe 
afkomst aenzien worden; en, daer de Segnora aUes iDSpan
nen wilde om Clara zoo veel mogelyk bOveD hareD staet 
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van Weesmeisje te verheft'en, was het natuer)yk dat hare 
eerste zorg zich tot dit punt der opvoeding des kinds 
wendde. 

Bouten Claer, die uit aerd beminnend was, had zich met 
eene grenslooze teederheid aen hare beschermster gehecht; 
hare zoote woorden en onnoozele vleijeryen, genoegzaem 
bekoorlyk om een vreemd hart te verleiden, hadden zooda
nig op het gemoed der gravinne gewerkt, dat deze de 
gansche wereld vergat om aen niets meer dan het engel
achtig kind te denken. 

Bet bevie) den graefd'Almata niet zeer, zyne echtgenote 
gansche dagen uit den huize te weten, onder het onwaer

. schynlyk voorwendsel dat zy in de Moeder van het Weezen
" gesticht eene oude schoo)vriendinne had wedergevonden, 

wier gezelschap haer buitengewoonvermaekteen opbeurde. 
De ergwaen was des te geweldiger in zyn hart ontstaen, 
daer hy zich op nieuw byna gansch door de gravinne 
vergeten en verzuimd zag; maer hy wilde zyn woord 
getrouw blyven; en, hoe zeer het gedrag der Segnora hem 
ook bedroefde of pynde, hy deed haer niet bespieden noch 
toonde eenig verlangen om meer te weten dan de gravinne 
zelve hem zegde. In zynen boezein vergaderde zich in stilte 
de verdenking en de gramschap. Gewis het onweder, indien 
het eens )osbreken moost, zou schrikkelyk zyn. 

Eene tydiog uit Spanje kwam eensklaps dien stand van . 
}: 
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zaken veranderen. De oom van den graef d'Almata was 
overleden en had hem erfgenaem van al zyne goederen 
gemaekt. Deze goederen bestonden, oit een groot gedeelte 
van het land, rondom het vlek Rota, in het vrnchtbare 
Andalosie, nit een groot geta} hoizen in de stad Xeres-de
la-Frontera, en uit vele schoone schepen op zee, die oit 
Cadix naer de nieuwe wereld vaerden. 

De rykdommen welke aldos by de have van den graef 
d'Almata gevoegd werden, waren byna onschatbaer; en, 
om niet een groot gedeelte van een zoo zeer verspreid 
fonoin te zien verloren gaen, kon hy zieh niet onthooden 

. met alIen spoed naer Spanje te vertrekken. By achtte dit 
1lO0rval eene gelukkige omstandigheid om zyne echtgenote 
zonder wederspraek tot het verlaten van Nederland over 
te balen. Toen hy de gravinne het vertrek naer Spanje 
aenkondigde bemerkte by wel, wat bleeke doodverw over 
haer gelaet zich spreidde; hy verraste later wel roode 
oogen,door lang weenen ontstoken; nochtans hield hy zich 
alsof by aen die trenrnis geene verborgene oorzaek toe
schreef. Bet was hem genoeg, verzekerd te zyn dat hy zicb 
nu met de gravinne ging verwyderen . van het onbekende 
voorwerp, dat baer aen Nederland geboeid hield. 

Den avond voor den dag der afreize naer Spanje, zaten 
de Segnora en de Dwene stilzwygend in de kamer, waer de 
eerste by het venster gezeten had, toen de Maegdenmeis-
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kens ter wandeling gingen. Beide hadden sedert lang geen 
woord meer gesproken, en schenen met ongeduld of met 
vrees, iets of iemand te wachten. Over het aenzigt der 
Segnora liep van tyd tot tyd een byna onvatbare glimlach 
van vreugde, die telkens vervangen werd door de levenlooze 
uitdrukking der vergetelheid en der droomeryj het gelaet 
der Dwene verried integendeel een soort van moedelooze 
droefheid. 

Toen het reeds eenige oogenbJikken half elf op de kerk
torens geslagen was, hieven de twee vrouwen het hoofd op 
en blikten angstig naer de dear der kamer, waer de berden 
vloer onder de stappen van iemand kraekte. 

« Hemel, hy is nog Diet slapen gegaen! :t zochtte de 
Edelvrouw. - De graef d'Almata trad de kamer in, 
wierp eenen vragenden oogslag op de twee vrouwen en 
sprak: 

« Nog wakend, CataJina? Waerom niet gerost, daer wy 
morgen eene lange en lastige reize ondernemen moeten? 
Gy zyt droef, ik weet het; maer gy moet toch wat redelyk 
zyn en u aen de noodzakelykheid met geduld onder
werpen. :t 

«Wymeenden oogenblikkelyk te bedde te gaen,Calisto:t 
antwoordde de Segnora, opstaende en een licht vattende. 

« Ik weet niet :t bemerkte de graef c maer het is zon· 
derling, dat iedereen in dit huis heden het bed schynt te 
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ontvlugten. Daer is Domingo, -·die gewoonlyk van negan 
ure slaept en ronkt waer hy zit, - nu weet hy redenen 
uit te vinden om byna tot middernacht te waken. AlIes is 
toch sedert dezen morgen tot de reize gereed I ~ 

Op deze bemerking antwoordde de Sepora niet; zy 
scheen eene langere samenspraek met den graef te willen 
ontwyken en zegde, terwyl zy de hand aen de deure harer 
slaepkamer hield : 

c Welaen, CalislO, ik zal my haesten om uwen vriende
lyken raed te volgen, en poogen te rusten, indien het my 
mogelyk is. Men verlaet zyn vaderland niet zonder treurnis, 
aIs men niet weet of men het nog we) ooit zal mogen 
wederzien. ~ 

c Gy zuIt het wederzien, Catalina. In Gods naem, dweep 
lOch zoo niet met alIes wat u bedroeven kan. - Nu, slaep 
gerust, tot morgen. » 

c Tot morgen, Calisto. ~ 
De graef ging ter zael uit, en begaf zich naer zyn nacht

vertrek, dat aen de andere iyde des huizes tegen den hof 
gelegen was. De Segnora, door de Dwene gevolgd, trad in 
hare slaepkamer. 

Bier zetteden de beide V1'ouwen zich elk in eenen stoel, 
zonder dat iets in haer bet inzigt om ter ruste le gaen liet 
blyken. 

Na eenige oogenblikken van aendachtig luisteren, of 
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eenig gerucht zich nog verilemen liet, sprak de gravinne 
met gedoofde stem : . 

« Ach, Ines, zoo Domingo ons had verraden! Zoo hy ons 
voornemen aen zynen meester had bekend gemaekt! , 

« Hy zal het niet doen, Segnora. » 
« Zyt gy gansch zeker, Ines! , 
« Ha, ik heb hem beloofd dat ik, by onze aenkomst in 

Madrid, hem myne schoone Antonieta ten huwelyk geven 
zal. Die belofte kan hem met naekte voeten over gloeijend 
yzer doen loopen. Vrees niets van hem. » 

« Heb dank, Ines, dit verligt mynen angst : ik beefde 
voor verraed; want de graef bezag ons zoo wreed, zyn blik 
drong zoo diep in myn oog!" 

« Ik denk niet, Edelvrouw, dat hy iets nieuws vermoedt. 
Het is zyn gewoon, en eilaes, gegrond en regtveerdig 
mistrouwen. Maer ik verzoek u, ik smeek u, Edelvrouw, 
laet my toe nog eens regtzinniglyk te spreken, vooraleer gy 
uw gevaerlyk voornemen gaet uitvoeren, - en vergeef 
my zoo it u weder mishagen moet. , 

c Spreek, Ines; zeg wat gy wilt, 0 goede; maer om 
myner eUende wille, pynig my niet te zeer. » 

« Segnora, wat gy doen gaet is iets waerby gy uw eigen 
Ieven en het myne in de waegschael legt, iets waerby gy 
daerenboven uwe eer als vrouw verliezen tunt; want wie 
zou u verregtveerdigen zoo de bloedige en schynbaer 
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wettige wraek uws ecbtgenoots uw gebeim met ons beide 
in bet graf deed dalen? » 

« Acb, een weinig medelyden, Ines. Het is nntteloos. ]I 

« My is bet om bet even, Segnora; ik beb moed genoeg, 
en beb meer dan eens den punt eens dolks gezien; maer 
wat my aenbelangt is, dat gy, aen wie ik my als eene 
slavinne door liefde en dankbaerbeid beb toegewyd, dat 
gy wetet, Segnora, dat ik niet met vollen wil in dezen 
onvoorzigtigen, ja zinneloozen stap beb toegestemd. Ik 
beb bet u afgeraden, niet waer? _ 

« Ja, ja, Ines. » 
« Met tranen, met welsprekendheid, met gramscbap, 

niet waer?» 
c la, ik leg immers geene verantwoordelykbeid op u, 

Heve? ]I 

c En gy blyft dan by uw eerste besluit? Gy wilt uw 
leven en uwe eer in gevaer brengen voor een genot dat 
slecbts een balf uer duren moet? , 

c Gy spreekt er wellosselyk over, Ines. Gy wilt my dan 
berooven van de laetste zaligbeid die my misscbien op 
aerde nog gegund zal zyn? Morgen vertrekken wy naer 
Spanje. Wie weet of wy ons Nederland nog zullen weder
zien? Ik zou dus myne Clara verlaten, zonder dat ik ooit bet 
woord Moeder nit baren mond geboord bebbe? Zonder dat 
zy wete waerom ik baer aenbidde? Ik zou vertrekken als 
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eene vreemdelinge, die haer met onverschilligheid overle
vert aen haer lot van dienstmeid! Neen, neen, het )[an niet! 
Ja, ik weel, Ines, dat gy gelyk hebt : dat it eene dwaze, 
eene zinnelooze ben; maer ik zou te vergeefs worstelen 
tegen het gevool dat my voortrukt. Bet moet zyn! :t 

c Er wareveel op uwe gezegden te antwoorden, Segnora: 
Ik weet dat het nutteloos zou zyn. Welaen, het zy zoo : 
vrees geene bemerkingen meer van my; wat er van komen 
moge, ik zal u gehoorzamen. - Nog eenige oogenblikken 
en het zal tyd zyn. Domingo wacht ons reeds met den 
sleutel; de Vader van het Maegdenhuis zal insgelyks 
gereed staen; hy denkt dat wy een werk van bermhartig
heid gaen plegen en de kleine Clara van hare slaepwandel
ziekte willen genezen. :t 

Een groot vierendeel uers verliep nog in de diepste 
stilzwygendheid, waerna de Dwene opstond en de gravinne 
hare huike omhing, zeggende : _ 

c Segnora, het is tyd! Ga op de punten uwer vooten, 
dat de vloer niet krake. En nu, geen woord meer, zoo lang 
wy in den huize zyn. Vol~ my ..... :t 

De beide vrouwen verlieten de kamer en gingen in de 
diepste duisternis en met de grootste omzigtigheid den 
trap af. Byna beneden geraekt zynde, hoorden zy eensklaps 
een gerucht op het eerst,e verdiep. Bevend bleven zy staen 
~~~ luisterden vol angst: zy hoorden echter niets meer. 
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« Wee ons t'» zegde de gravinne «was het niet op de 
kamer van den graef? » 

« Zwyg, Segnora» antwoordde de Dwene « it geloof 
het niet. Boud u stil..... » 

Na tamelyk lang luisteren sprak de Dwene : 
« Het is niets ..... Kom aen.» 
En dan het hoofd tot de poort wendende riep zy pnsch 

stille : 
« Zyt gy daer, Domingo h 
« Ik wacht reeds lang » antwoordde de dienstknecht in 

de duisternis. 
De gravinne naderde met hare Dwene by de poort, 

en deze voorzigtiglyk geopend zynde, verlieten zy hare 
wooning. 

Zoohaest zy zich voor het Maegdenhuis bevonden ging 
de helft der poorte als van zelve open; want een man stond 
erachter. door het kykgat te loeren en op hare tomst le 

wachten. 
De Moeder van het Maegdenhuis ontving de vrouwen en 

leidde ze in het spreekkamerken, waer een licht brandde. 
Dan zegde zy tot de gravinne : 

« Edelvrouw, gy hebt lang getoefd. Reeds kon CJara 
beneden zyn; want haer uer is niet zoo juist, dat het som
wylen niet veel verschille. Houd u dan gereed, Edelvrouw, 
Clara mag ons niet zieD; wy zullen intusscheD waken. 

G 
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Neem wel in aeht dat gy hareD Daem niet noemet; want zy -I 
zou oogenblikkelyk uit haren slaep sehieten. -

e Het is koud _ bemerk~ de Edelvro!lw e zal het kind 
daervan niet ziek worden, als het eens lang duerde r-

e Het heeft geen nood, Edelvrouw; ik heb voor onze 
Clara naehtkleederen laten maken. Gedurende haren ziek
tetyc\ is Iy gewoon ermede te slapen ..... Luister, daer 
boven : daer hoor ik ze van den bedde opstaen. Tot straks 
dan; wy blyven hier. By den trap staet een _ stoel tot uwen 
dienste ..... Neem de lampe, Edelvrouw! -

De gravinne ging met het lieht by den trap staen. -Het 
hart klopte haer geweldif en zy beef de alsof een diepe 
angst haer ontstelde. Noehtans was het een overmatig 
vreugdegevoel alleen dat hare zenuwen sehokte; want wal 

hier gebeuren ging beloofde haer eenen hemel van galuk en 
zaligbeid. Arme Vrouw! In baren boelem gloeide, als eene 
verteerende' vlam, het grensloos, het onwe6rstaenbaer 
gevoel der moederlyke liefde; een eenig kind was haer 
,escbonken, Iy had aeht jaren getreurd en gekwynd, zy 
had ramp en droefheid rondom haer gespreid ; - uit liefde 
alleen tot baer ongelukkig en verlaten kind bad zy geleden 
als eene martelaresse. Het is waer, seden eenigen tyd bad 
zy eene belooning voor looveel smart gevonden : zy had 
gabaed in de streelingen, in de loenen, in den glimlaeh 
van Clan; - maer, eilaes, 7.y was nog aJtyd eene v~m-
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delinge voor haer : nog nooit had het woord Moeder in haer 
oor geklonken I Nu ging zy het hooren, dit heilig woord, 
dat als een goddelyke klank het hart der vrouwe treft en 
van oozeggelyke vreugde doet sidderen. 

Geen wonder dan, dat de doodsche stilte die haer om
ringde en de onpeilbare duistemis der afgelegene hooken, 
waerin het kleine licht geen enkel straeltje zond, op haer 
gemoed niet werkten; want de afwachting van het plegtig 
oogenhlik boezemde haer eene blydschap in, welke haer 
ganseb overheerschte. 

Zy stond by den voet van den trap en blikte omhoog . 
. Bouten Claer verscheen welhaest op het portael en lachte 

met stille minzaemheid de gravinne lagen, zoohaest zy 
ber kon bemerken. 

Het kind was gansch in wit linnen gekleed; zyB6 blonde 
haren, die niet zeer lang waren, rolden in vlottendelokken 
op zyne sebouders; eene sehoone roosverw blont op zyne 
wangen, nog blauwer als by dage schenan nu zyne groote 
oogen, die wyd open waren en zonderling onder het 
spiegelrein voorhoofd blonkeo. En wel verre van op di! 
gebeimzinnig uer van middernacbt en in deze omslandig
heid iets spookacbtigs aen 16 bieden, geleek. Houten Clara 
integendeel aen den speelzieken angel, dien de moederlyte 
inbeelding by de wiege van haer kiodeken droomt. 

Ter nauwemood bad Houten Claer de gravinne hemerkt; 

Digitized by Google 



-84-

of zy riep met al de indringende zoetbeid van baer zilver. 
fyn stemmeken : 

c Ha, moeder, zyt gy daer? Ik kom, ik tom. » 
Dit zeggende opende zy de armen tot de ombelzing en 

daelde den trap af, met zoo veel blyde baest dat de gra
vinne nauwelyks den tyd bad gehad om bet liebt neder te 
zetten, toen het kind reeds om baren hals bing en baer 
begon te zoenen, alsof bet zieb verblydde over bare terug
komst na jarenlange aCwezigbeid. Tusseben elken kus 
versmolten zieb woorden, die of se boon onverstaenbaer, als 
peerlen van gelQk in bet bart der gravinne vielen. De 
Segnora verdwaelde byna onder de driftige lieCdebetu\
gingen van bet kind; sprakeloos hield zy bet op de borst 
gesloten en dronk, in zelfsvergetelheid, den verleidenden 
naem van Moeder, die nu onopboudelyk van Clara's lippen 
viel. 

Eensklaps maekte bet kind zieb uit de armen der gra. 
vinne los, en terwyl bet zelC op den ondersten trap by den 
bouten pyler zitten ging, trok bet, van vreugde laebend, 
aen de band der Segnora en zegde : 

c Ha, lieve moeder, zet u daer nOOr op den stoel : bet is 
bier zoo goed en zoo vermakelyk, als gy er zyt. Aeb, wat 
ben ik weder droof geweest en wat beb it tranen gestor!! 
Het is nu reeds zeven dagen dat it bier aUeen zit en 
treurig wacbt! » 
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c Gy bedriegt u I » riep de gravinne aIs door yverzucht 
verdwaeld. c De vrouw van wie gy spreekt, is uwe moeder 
niet. lk ben uwe moeder, ie zyt myn kind I » 

Houten Claer bezag de Segnora met verbaesdheid en 
vroeg : 

c Waerom zegt gy dat nu zoo vreemd? Ik weet het 
immers wel dat gy myne moeder zyt? .... Maer waerom 
komt iY dan Diet daie1yks? - Gy hadt het my beloofd. De 
andere kinderen die eene moeder hebben, mogen er wel 
altyd by zyn I » 

Eene diepe droefheid drukte het hoofd der gravinne 
neder; pynlyke zuchten waren het eenige antwoord op 
des meiskens vraeg. Deze bemerkte het en sprak : 

c Och, God, lieve moeder, word toch niet droef; ik zal 
het niet meer zeggen. Ik weet dat het uwe schuld niet is 
dat gy niet altyd komen kunt. » 

En bare armkens om den hals der iravinne slaende, 
bragt zy haer aengeziet onder de oogen der treurende 
Segnora en bad smeekend : . 

« Och, gy zyt immers niet kwaed, moeder lief? It 
zie u zoo geern I AIs ik by u mag zyn en in uwe armen 
rusten mag, dan ben ik zoo blyde - zoo blyde aIs een 
engeltje in den bemel. Maer gy moogt niet zuer zien, 
moeder; want bet doet my iroote pyn ••.•. » 

De zoete woorden van bet kind schenen. magteloos 
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op bet gemoed der gravinne te zyn geworden. Deze Iiet 
zicb lydzaem streelen en zoenen, terwyl andere gedachten 
baren geest benevelden. Zy bad geboopt, dat zy aen 
Clara zou hebben hnnen zeggen : c Ik ben uwe moeder! » 
en dat bet kind al bet gewigt dezer verklaring, ten 
minste in zynen scbynslaep, zou bebben begrepen. Nu 
Clara baer van zelve als bare ecbte moeder aenzag 
en geen onderscbeid tusscben bier en de bestierster van 
bet Maegdenbuis scbeen te kunnen maken, was bet de 
Segnora niet mogelyk eenige beteekenis aen bare voor
genomene veropenbaring te geven. Daer zy bet gedroomde 
geluk niet vond, was zy ganscb over deze langgewacbte 
samenkomst onttooverd, en bet was met droeve n~rslag. 
tigbeid dat zy zegde : 

c Arm kind, bet is de andere vrouw niet die uwe moeder 
is : ik aJIeen weet wat uwe geboorte my heeftgekost, ik 
alleen beb bittere pynen geleden omdat gy op de wereld 
zyt, ik alleen beb jaren lang tranen gestort over uw onge
lukkig lot, ik alleen zal misscbien uit Iiefde en medelyden 
tot u eene bittere kwyndood sterven ..... Acb, ik geef myn 
leven prys aen de wraek van eenen vertoornden ecbtge
noot, - ·ik waeg myne eer en den naem van myn geslacht 
om bet woord moeder slecbts eeos uit uwen Iieven mond 
te booren ....• en, eilaes, gy begrypt my niet!» 

By bet einde dezer rede lekten stiIle tranea iD overvloed 

DigilizedbyGoogle . j 



-87 -

oit de oogen der gravinne. Houten Claer, insgelyks van 
medegevoel weenend, aenzag baer ganscb verwonderd, 
alsor men baer in eene vreemde en onverstaenbare tael 
badde aengesproken. Eindelyk zucbtte bet kind·: 

c Ocb God, moeder lier, willen ze u kwaed doen! 
Waeromh 

De Segnora sloot bet kind vast tegen bare borst en 
zoende bet stilzwygeod. Na aIdus eenen zekeren tyd 
in doodscb verdriet gebleven te zyn, bier de gravinne 
eensklaps bet boord op, vaegde de tranen van bare wan
gen, vatte met kracbt de twee banden van bet kind 
en riep, terwyl een lach van wanhoop baer gelaet oot
stelde : 

c Clara I Clara 1 » 

Devend en styr op bet kind starende, wacbtte zy naer bet 
uitwerksel van dien naem. 

Het meisje wreer zicb de oogen, aIs iemand dieontwaekt, 
sloeg angstige bUkken in het ronde en riep : 

c Ocb God, waer ben ik bier! Het is nacbt! » 
En zicb in de armen der Segnora werpende, zucbtte 

zy : 
'-

c It ben verveerd..... 't is bier zoo eendig (*) en zoo 
toudl ••.• » 

(*) Dit woordt beduidt BetlZaem, van eene plaets sprekende wier een
lIemheid het hili met IDPtsevoel heklemt. 

• 
( 
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Na dat de Segnora bet kind den tyd gegeven bad om 
met afnemende bevreesdbeid rond te zien waer bet zicb 
bevond, en zicb ganscb te still en, sprak zy : 

c Clara; myne lieve, gy erkent my wel, nietwaer! :t 
c Acb, ja, Edelvrouw :t antwoordde zy c ik ben niet 

meer verveerd ..... omdat gy met my zy1. Maer wat doen 
wy bier, zoo moedermenscb alleen in den nacbt! :t 

c Zit daer ne6r, Clara, en aenboor my zonder spreken : 
ik beb u iets te zeggen dat gy van uw ganscb leven niet 
vergeten moogt. :t 

c Ocb Heer, gy beert, Edelvrouw I nu word ik weder 
zoo verveerd I , 

c Wees stil en gerust, Clara. Niets kwaeds kan ons bier 
gebeuren. - Lnister met aendacbt, om Gods willel ..... 
Iedereen denkt dat gy eene arme weeze zyt, Clara; iedereen 
meent dat gy eene nederige dienstmeid zult word en; dat 
gy aIs eene slavin uw leven langzultmoete~ werken en ten 
bevele staen van meesters die u betalen. Gy denkt het ook 
en zyt te vrede met uw bitter lot. Maer bet is niet waer, 
Clara! Eens zuIt gy aIs meestersse bevelen, met ryke 
kleederen pralen, in eene koetse ryden, door uwe schoon
beid de edelsten bekoren en met fierheid nederzien op al 

. wie zich uwer eerste bestemming herinneren durn. Want 
ziet gy, lieve maegd, gy hebt eene moeder, die haer leven 
voor uw geluk zou willen verliezen. Die moeder is edel, 
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ryk en magtig; en nooit - nooit zal U haer engeltje ver
laten ..••• ! » 

Zy omarmde bet kind onstuimiglyk by deze laetste woor
den, en boopte gewis dat het iosgelyks in liefdebewyzen 
losbreken zou; maer bet tegendeel gesehiedde. Houten 
Claer seheen ganseli in eene diepe overpeinzing verzonken 
en zuehtte alsof zy tot zieh zelve sprake : 

c Ik zou ryk worden, in eene koetse ryden en sehoone 
kleederen dragen! En ik heb eeoe Moeder! Aeh, wat zal 
ik ze geerne zien ! ... Maer waerom komt ze my .dan niet 
balen, myne moeder! Ik ken ze niet! » 

Half zinneloos was de gravinne; hare oogen blonken met 
een belder vuer, en een zonderlinge laeh van verdwaeldheid 
bewoog bare wezenstrekken. Zy vatte het boofd van bet 
kind tussehen hare twee banden, en diep in zyne blauwe 
oogskens starende, riep zy : 

c Aenzie my, engel zoet, aenzie my ..... Ik ben uwe 
moeder! Gevoelt gy het niet aeo den gloeijenden kus dien 
ik u geef, 0, gy lieve sehat myner ziele! lIyn dierbaer 
kind I» 

Eene hevige blydsebap blonk op het gelaet van Houten 
Claer; eventwe) was er nog een sehyn van ongeloof in 
baren vreugdelaeh. 

c Gy, - gy zyt myne eehte moeder?» riep zy c myne 
moeder die by mynen vader woont r » 
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c Uw vader is allang in den hemel, Clara, hy is dood 
en bidt God voor ons ~ zuchtte de gravinne, terwyl zy 
alIe verdere vraeg onder eenen nieuwen kus versmoorde. 
c Ik ben uwe eenige, uwe ecbte moeder - en ik beb geen 
ander kind I » 

c 000 God! » zucbtte bet meisje c daer voor moet de 
heilige Maegd Maria gebenedyd zyn I Wat scboone liede18n 
zal ik nu myn beelleven lang ter barer ee18 zingen! Want 
dat beert zy gedaen I Wat·ben it bly, ... .d.at gy myne moeder 
zyt. Ik. zag u toch reeds zoo geeme loch, zoo geeme! » 

Eene geheimzinnige stem sprak op dit oogenblik in de 
duisternis : 

c Segnora, Segnora, het is tyd I ~ 
Met driftige baest begon de gravinne tot Houten Claer 

onhoorbaer te spreken. Gewis vreesde zy verstaen te wor
den door degene die welligt als eene ontydige bespiedster 
in de nabyheid stond en loerde. Lang duerde de &tille 
samenspraek. ; op beider aengezigt wisselden zicb nog 
tranen en lachen, treumis en zaligbeid, tot dat HouteD 
Claer met besluit opstond, en na eenen vUrigen kus tot bare 
moeder sprak : 

c Neen ik zal bet niet zeggen dat gy my gewekt bebt. 
Niemand zal weten dat gy myne moeder zyt .•.. Alaer gy zult 
wederkomen, niet waer, moeder lien It zal den. beiligen 
Engel Sinte Michiel bidden dat by met u blyve onderwege.» 
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Het lieht vattende klom de gravinne met het kind naer 
boven, en kwam eenigen tyd daema beneden by de twee 
vrouwen, die reeds lang ongeduldig op haer waehtteo. 

c Kom aen, IDes » zegde de Segnora c laet ons haestig 
buiswaerts keeren. Clara is reeds naer boveo gegaen; ZJ 
slaept gernst. - Vrouw Moeder, ik zal u morgeo vroeg 
laten roepen; wy vertrekken eerst op den middag, zoo dat 
ik nog tyd zal hebben om met u over gewigtige zaken te 
spreken. » '.' 

De Segnora en bare Dwene verlieten het Maegdenhuis 
en keerden terng naer bare eigene wooning. Voor de poort 
gekomen klopten zy zachtjes met de hand erlegen, opdat 
Domingo haer opendede. Zy ontvingen geen antwoord, 
of se boon zy het teeken menigmael berbaelden. Reeds 
begon de Segnora in at bare leden te beven, toen de 
Dwene, met bare band over de poort te laten pen, 
bemerkte dat deze sleehts aengestooten was en niet op slot 
stond. 

c Het is niets, Segnora » mompelde zy c die luije 
Domingo zal ergens zitten slapen. De poort is open; kom 
stillekens binnen en maek geen geruebt op den trap. » 

Zoohaest de Dwene het slot met voorzigtigheid had 
laten toescbieten, gingen zy beide tastend door de duister
nis en klommen naer boven, zonder dat het minste kraken 
van trap of vloer hare tegenwoordigbeid kon hebben ver-
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raden. t Ms zy de deur der slaepkamer van de gravinne 
bereikten, ontsnap16 een zware zucht uit bare bors16n; 
er scheen een steen van hare harten 16 vallen. Zy hadden 
de gevaerlyke onderneming volvoerd, en nu stonden zy 
weder by het vertrek dat zy hadden verlateB, zonder dat 
eenig ongeval haer in den weg getreden ware I 

De Dwene open de de deur der slaepkamer om hare 
mees16rsse erbinnen 16 lat.en pen; - maer, by den 
tweeden stap welken de Segnora waegde 16 doen, ontvloog 
een yselyke angstschreeuw uit hare borst en zy viel lood
zwaer op den vloer. Bleek en sidderend stond de Dwene 
by hare gevoellooze meestersse zonder zicb tot baer 16 
bukken : de verdwaelde vrouw staerde dieper de kamer in, 
waer eene akelige verschyning, by bet waggelend licht der 
keers, haer van schrik de dood deed smaken ..... De graef 
d' Almata zat daer, by het bed der gravinne, met een pistool 
in elke band en brieschend van woede als een getroft'en 
leeuw! By vestigde zyn gloeijend oog op de Segnora, 
lach16 een oogenblik met biLteren spot, stond op, en rigtte 
zyne regrerhand met bet pis tool vooruit Bier zyne magte
Iooze echtgenote •..•• maer hy scbeen plotselings door een 
geheim gedacht overheerscht te worden; want, by eenen 
scbreeuw der wanhoop, liet hy den arm met het moord
tuig aIs verlamd Havens zyne zyde nedervalIen en liep weg 
van daer, gelyk. iemand die 16rugdeinst voor bet gedachl 
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eener moord en zyne eigene razemy ontvlugten wiI. Onder
wege stortte by eene scbrikkelyke vermaledyding in bet 
oor der verpletterde Ines en verdween op den trap in de 
doistemis. De Dwene zonk geknield by de gravinne neder 
en stortte eenen vloed van tranen over baer. Reeds bad ZJ 
vergeten, in wat gevaer des levens zy zelve verkeerde, om 
op niets meer dan alleen op bet lot barer meestersse te 
denken. 

• •• 
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VI. 

De gravinne zat alleen in de tamer by de straet. Zy lag 
met bet booed op de leuning van eenen armstoel; bet bair 
was van onder baer kapsel losgevallen en bing verward 
langs baren bals; bare kleederen waren verkrookt en 
ontscbikt. Eene akelige stilte omringde baer : - zy scbeen 
een Iyk te zyn dat, na eene verrassende dood, in zulke 
gesteltenis ware blyven liggen. En, indien men aen bet 
trage docb bevige opzwellen barer borst merken kon dat 
bet leven haer nog niet had verlaten, dan loch erkende 
men teve9s, dat onuitsprekelyke martelpynen de ongeluk
kige badden afgemat en zy nu, onder de bitterste wanhoop, 
daer verpletterd lag. 
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Een gerucht, dat veroorzaekt werd door het geweldig 
toewerpen der voorpoort, deed baer sidderen en bet 
boofd eenigzins tot angstig luisteren opheft'en; doch zy 
viel onmiddelyk weder even roerloos op den kant van 
den zetel. 

De Dwene trad haestig, ofsehoon met looze stappen, de 
tamer in; en hare meestersse by den arm Yattende, sprat 
zy met blydBchap : 

c b, Segnora, laet 008 God danken : de graef is daereven 
binnen gekomen! :I 

De gravinne, als door deze tyding versterkt, wierp zich 
ragt in den sloel, hief oogen en handen ten bemel en bad 
met dallkbaerbeid : 

c Gezegend moet gy zyn, 0 God, dat gy bet niet hebt 
laten geschieden! Dat ik sterve als eene boetelinge ...• maer 
hy! by, de goede, wiens leven ik vergiftigd heb ..... 0, 

dank, dank. dat gy hem bebt bewaerd I - Uw Engel beert 
bet yselyk gedacht uit zynen geest geweerd; gy hebt Diet 
gewild, 0 Vader, dat eene moord op uwe ellendige diena
resse druUen zou. Ach, uw naem zy gebenedyd! :I 

c Maer, maer:l riepde Dwene als door onverwinbaren. 
sebrik gejaegd c nu is de graef in huis I By tan alle oogen
blikken komen ....• b, Zeg toch, wat gaen wy doen 7 Ik ben 
radeloos en tot de dood toe benauwd. :I 

c Wel, ga spoedig, Ines; ga bem vinden.:I 
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De Dwene sebeen in bet gebeel tot dien slap niet gereed; 
zy boog bet boofd en bleef sprakeloos slaen. 

c 6, Wee my:. riep de gravinne c zy durft niet! Ines, 
iY wilt dos dat ik zelve ga? Gy, die zoo welsprekend zyt, 
die zoo diep bet barte weet le trefl'en, gy zoudt my in dit 
lIiterst oogenblik verlaten? :. 

c Aeb, dierbare meestersse :. zuebtte de· Dwene c it 
durf bet niet wagen. Haddet gy gezien, boe by met gloei
jende oogen en met verwilderd gelaet de poorte toewierp 
en al bri,escbende den buize inliep, acb, gy zoudt vlug
ten ..... want de dood vergezelt bem! :. 

c Ha, gy weigert my dezen laelsten dienst :. zegde de 
gravinne pynlyk, terwyl zy als verpletterd bet boofd zinken 
liet c gy durft bet goede gedacbt niet uitvoeren, dat gy 
zelve als eene laelste plll':lk der redding my bebt aenge
wezen? Welaen, bet zy zoo! ik beveel myne ziel aen God, 
en wacbt met onderwerping op den slag die my trefl'en 
moet. :. 

De Dwene rustte met bet boofd op den rug van denstoeI 
en weende sprakeloos. Na eenige oogenbUkken der diepsle 
sUite, bief de gravinne bet boofd op en zegde : 

c Wat, ik zou ondankbaer en laf genoeg zyn? Be, pllgt
gevoel, myn bloedend bart, myn knagend geweten, - aUes 
roept my toe dat ik bem verlossen moet uit de belle der 
wanboop, waerin by nu ligt en Iydt als eene gedoemde 
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ziele; - en ik zou terugdeioseo Toor de bekentenis1 Neen, 
neen! :t 

c Blyf, aeh blyf, ongelnkkige Edelvrouw I :t smeekte de 
Dwene met gevouwen handen. c By zal u dooden! » 

lIaer de Segnora gaf geen aeht op dit gebed en ging 
met klimmenden drift voort : 

c Ik heb by naehte onze wooning verlaten ....• by waent 
my sehuldig aen het afsehuwelykste verraed; voor my, 
voor zyne beminde Catalina, beert hy tien jaren lang de 
rust en bet genot zyns levens opgeofferd; ik ben in zyn oog 
een vuig en veraehtelyk sehepsel geworden; liefde, haet 
en wraeklust worsteIen nu in zyn binnenste en seheuren 
wreedelyk zynen boezem..... En uit sebaemte, uit vreeze 
der dood zou ik hem in stryd met dit yseIyk gedaeht Iaten 1 
NeeD, Ines, indien er een sIagtoffer geeischt wordt dan 
moet de schuldige het zyn. - Bet is sedaen, bIyf gy bier, 
it ga •..•. :t 

Zy staple by deze woorden naer de deur; . maer de oude 
Dwene wierp zieh voor haer geknield neder en-riep : 

« Vergeef my, vergee! my, Edelvrouw! » 
c Aeh, it beb u Diets le vergeven :t antwoordde de 

Segnora, terwyl zy de Dwene opligtte en omheIsde. c Ik 
begryp uwe vreeze, goede lnes. Wees gernst en Iaet my 
peD. :t 

c· Gy zult niet gaen I » hernam de Dwene op eenen 
7 
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gebiedenden toon. c Uw aenblik zou hem tot razerny 
vervoeren ; tusschen zyne verwytingen zoudt gy niet kun
nen zeggen wat er dient gezegd te worden. Uw moed 
heert my tot pligtbeset teruggeroepen. De dood moge my 
wachten : ik ben het, die hier bode zyn zal. Ik wil niet dat 
myne meestersse zich in hare eigene woorden te bescba
men bebbe. Myn besluit is genom en ; wat it u dezen 
morgen beloofde zal ik uitvoeren. Ga, teer terug in den 
stoel, en wacht met boop. :. 

Zy liet de Segnora geenen tyd om eenige tegenwerping 
te doen en verliet haestig de tamer, welke zy langs buiten 
sloot, den sleutel eraf nemende. 

Nu de Dwene, door het voorbeeld harer meestersse, tot 
het verachten van aUe gevaer was opgevoerd, beefde zy 
niet meer. Integendeel, daer zy uit inborst eene uiterst 
moedige vrouw was, had het gewigt harer zending zelve, 
baer met eene ongemeene gemoedskracht bezield; en, 
zonder aerzelen was het dat zy door de gangen stapte en 
zich onvoorziens in de kamer van den graef d' Almata 
aenbood. 

De ongelukkige echtgenoot zat by eene tafel met het 
hoofd op de band geleund en halsstarrig ten gronde blik
kend. De twee pistolen lagen nog gespannen nevens hem. 

Toen de Dwene verscbeen, Iiep eene siddering bem door 
de leden en een bittere spotlach verkrampte zyn gelaet. 
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c Vuige slang, gy leeft nog I , brulde hy zonder zick te 
verroeren c gy brengt my uw bloed ten offer ..... ik begeer 
bet niet. De beul en het vuer zullen regt doen over uw 
schandelyk verraed I » 

Onder deze schrikkelyke woorden liet de Dwene zich 
geenszins ne~rdrukken; zy zweeg een oogenblik en sprak 
dan met koelbloedigheid : 

. c Graef d' Almata, gy verdenkt uwe echtgenote van eene 
misdaed : het is eene leugen I Zy heeft heiliglyk de trouw 
bewaerd welke zy u voor Gods altaer beloofde. , 

c Ha, het bedrog zal het verraed verbergen I Neen, neen, 
het is gedaen. Vertrek, terg my niet, het vuer mogt 
nogmaels in myne hersens ontbranden .••.• Ik wil uw bloed 
niet, zeg ik u I » 

c Graef d'Almata, hernam de Dwene zonder on18tel
tenis « gelief my te bezien : ik beve niet ..... zoo staet de 
misdaed niet voor haren regter. Gy zuIt my aenhooren; 
want ik breng u rust en vrede, - geluk misschien. Gy Iydt 
onui18prekelyke pynen, uw hart wil breken in uwen boe
zem. Indien uw akelig vermoeden gegrond ware. dan 
gewis zoudt gy reg! hebben, niet alleen om u zelven te 
folteren, maer ook om in het bloed der schuldigen uwen 
wraekdorst te lesscben. Het is zoo niet, Graef d'Almata. 
Gy hoont myne Meestersse! , . 

De graef wreef zich geweldig met de handen voor het 
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aengezigt en wrong zyne leden pynlyk te samen, als 
iemand die worstelt tegen een gedacht dat onwe~rstaenbaer 
in zynen geest wil dringen. 

c En bedenk, Sepor:t ging de Dwene voort c indien 
het waer is, dat de gravinne u onophoudelyk beeft bemind, 
indien zy zuiver en getrouw is gebleven; bedenk dan hoe 
onregtveerdig gy uw eigen hart verscheurt en het hare 
onder uwe ongegronde verdenking verplettert. En dit 
alleen is waerheid, Graef d'A!mala; elk ander gedacht is 
eene valscbe getuigenis! :t 

c God, God, boe durrt gy zoo spreken ! :t riep de graef 
met pyn en loom c en dezen nacht? :t 

c Een valsche getuige, Segnor. Ik weet het, wy mis
deden, wy zondigden schrikkelyk tegen u; niets vermag 
ons over dezen slap le verontschuldigen; maer was onze 
daed onvoorzigtig,ons doel bad Diets gemeens met hetgene 
gy vreest of vermoedt. Vergeef my myne stoute tael; ik 

. vernelief my met ¥rbied voor mynen heer en meester, 
maer ik verdedig bier de miskende eerbaerheid myner 
Meestersse. Ik ben gekomen om de hel des twyfels in 
uwen boezem le dooven. Gy moogt my verpletteren indien 
gy wilt : ik zal van de w.aerbeid getuigenis geven, al 
dreigde my de dood zelve! • • 

c Myn hoofd is gloeijend • zucbtte de graef « alles 
draeit voor myne oogen, ik lyde yselyk..... Catalina zou 

Digitized by Google 



- tOt-

zuiver zyn! Ik zou haer nog mogen bemiDnen! Ines, IDes, 
indieD gy een enkel valsch woord spraekt, dan ware uwe 
wreedheid door geene duizend dooden betaelbaer. Ach, 
beb medelydeD met my : bedrieg my niet! » 

Met langzamen tred naderde de Dwene tot den graef en 
wierp zich geknield voor zyne voeten. Zy vatte zyne hand, 
en na dezelve eerbiediglyk te hebben gekust, zegde zy : 

« Goede meester, ik smeek u als eene genade voor u 
zelven, voor de gravinne en voor my, dat gy my spreken 
latet. Ik ben gekomen om u bet geheim te verklaren, dat 
nu sedert zoo vele jaren als een· vergiftigde sluijer over 
uw leven hangt, - en is daerin iets dat u met regt ver
stooren mag, uwe eindelooze goedheid laet my hopen, dat 
gy zult vergeveD wat kan vergeven worden..... Mag ik 
spreken? Zult gy my lang aenhooren, zonder my te onder
breken? » 

« Sta op, vrouwe » sprak de graef, naer eenen sloel 
wyzende c indien het waerheid is wat gy zeggen gaet, zoo 
zegene u God. » . 

De Dwene ging niet zitten; zy bleef een ~einig ter zyde 
van den graef staen, boog het hoofd en begon dus hare 
rede, terwyl zy ten gronde blikte : 

« Graef d'Almata, herinner u het tydstip, dat gy op het 
landgoed der Ghyseghems m~t uwen broeder en zyne 
ech1genote een gastvry verblyf vond legen de vervolging 
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der vyanden van Spanje. Daer was insgelyks een jOdge 
edelman, dien gy als uw' trouwen boezemvriend bemindet 
en die u de innigste genegenheid geschonken had. Smart, 
blydschap, angst en hoop, gy de~ldet alles met hem : hy 
was u een tweede broeder ..... :t 

c Arme Lanceloot! :t zuchtte de graef. 
« Lanceloot van Bisthoven beminde onze Segnorita 

Catalina :. hernam de Dwene « gy zelf, Segnor, gy 
schiept behagen in die regtzinnige liefde en verzuimdet 
niet~ by elke gelegenheid, de deugd, den moed en de 
heuschheid van Lanceloot, in tegenwoordigheid myner 
Jonkvrouw te roemen. En nochtans, Segnor, gy waert niet 
ongevoelig voor de bekoorlyke schoonbeid van Segnorita . 
Catalina. Zoo verre dreeft gy den edelmoed en de goed
heid, dat gy de liefdezucht in uwen eigen boezem smoordet 
om het geluk van uwen boezemvriend te verhaesten. De 
lof welken gy niet ophield van Lanceloot te spreken, de 
gevallen die uw vindingryke geest deed ontstaen om hem 
in zyne wenschen behulpzaem te zyn, ontstaken eindelyk 
in myne lonkvrouw de vlam eenel' zoete genegenheid voor 
uwen vriend. Bet was een blyde dag - ook voor u, Graef 
d' Almata - toen gy in den tempel des Beeren de verloving 
mYller lonkvrouw met Lanceloot van Bisthoven voItrokken 
zaegt. Dez~ wederzydsche belofte, in tegenwoordigheid van J 
ouders en magen gedaen, scheed ieder onverbrekelyk en j 
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voor allen toeval veilig. Nog eenige dagen en de onscbend
bare band des huwelyks zou myne Mee~tersse aen uwen 
boezemvriend hechten. » 

« Eilaes » zuchtte de graef «waerom my die droeve 
tyden herinnerd Hyde ik nog niet genoeg? » 

. Zonder eene merkbare aendacht op des graven ontroe
ring te geven, ging de Dwene voort : 

« De akelige dood brak den band, eer de zegen des 
priesters hem voor altyd had gesloten. De oude beer 
Van Ghyseghem zag zich verpligt naer Gent te vertrek
ken, om aldaer by de onderhandelingen over den vrede 
tegenwoordig te zyn. Ik bleef dus alleen met 10nkvrouw 
Cathelyne, in het huis dat wy sedert eenigen tyd in de 
Hoogstraet bewoonden. Gy weet het, heer Graef, eene 
doodelyke ziekte trof my plotselings; ik lag bewusteloos te 
bedde in eene lange ylkoorts. - Op eenen dag, dien 
Antwerpen met menschenbloed en met tranen in zyne 
jaerb~ken heeft aengeteekend, vielen de Spanjaerds, met 
den degen in de eene hand en de vlammende toorts in de 
andere, van het kasteel in de stad. Moord en brand teeken
den hun spoor door onze straten. - De antwerpsche 
burgers liepen te wapen en boden eenen hopeloozen tegen
stand. AI wat spaensch was en in .hun bereik viel moest tot 
wederwraek vermoord worden. lk hoor nog het razende 
gehuil der menigte, die om u te vermoorden onze wooning 
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bestormde; ik boor ook nog de wanboopkreten van Lance
loot, die met den degen in de vuist en ganscb bebloed ow 
leven verdedigde tagen den razenden volksboop. Eilaes,als 

. de spaensche rune (*) genoeg bloed gestort, en bet voer 
genoeg strateo verteerd bad, lag bet Iyk van Lanceloot met 
vyf dagensteken doorwond; ow broeder met zyne vroow en 
zyn kind waren in den brand bonner wooning omgekomen. 
Vergeefmy, Graef d'Almata, dat ik tranen uit owe oogen 
ruk : ik ben ertoe gedwongen. Langen tyd daerna, als 
men de zaUge dooden slecbts nog in bet binnenste des 
barten betreurde, ontwaekte op nieow in u bet vuer eener 
grenslooze liefde voor myne ~onkvroow Catalina. Gy 
dacht dat bet u een plig! was, de verloofde uws afgestorven 
vriends gelukkig le maken, en gy smeeklet om bare band. 
Myne meestersse achtte niemand op aerde hooger dan u; 
geen man had in bare oogen een edeler bart en was meer 

('") De spaenscbc soldalen waren in vele macnden niet betaeld gewees, 
en eisebten bunne aehtersteUige soldy, met bedreiging van opstand eo 
plundering.De inwooncr. van Antwerpen badden begonnen met aerden
werken tegen bel kasteel op te werpcn. om zieb tegen eene verrsssing 
te verscbansen ; maer Sallclius d' Alvila, opperbevelbebber der bezetting, 
ontbood vaD a1le kanten de .paenscbe legergedeelten Dler Antwerpen. 
Op den' november U;76 vallen de Spanjaerden uit bet kasteel in de 
stad; zy moorden en branden met eene onuitsprekelyke wreedbeid, 
Iteken het vuer in vyf bonderd wooningen, setten bet Stadbulz iD vlam 
cn vermoorden meer dan 6,000 menscben. Ovcr de iOO Spanjaerden 
verloren er insgelyks bet leven. - Dien aenval noemt men de SpaemcAe 
fur;,. 
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der liefde weerd dan gy, beer Graef ..... en web, zy wei
gerde door. bet buwelyk haer lot aen bet uwe te verbinden; 
ja, zy verwierp uw gebed met angst en met afgryzen, 
alsof gy baer sebande en ongeluk baddet aengeboden.·Gy 
weet nog, Graef d'Almata, wat nuttelooze poogingen gy 
bebt gedaen om baer te overwinnen, boe dikwyls zy, voor 
uwe voeten knielend, onder eenen vloed van tranen u 
gebeden beeft van dit buwelyk af te zien. Het ware over
bodig u dit alIes te· herhalen. - Eindelyk, door eeoe 
onverwinbare liefdezueht gedreven, bebt gy de magt baers 
vaders ter uwer bulp geroepen, - en wat hebt gy gedaen? 
Gy hebt onze arme Segnorita als een oiferlam naer den 
autaer gesleurd en met zedelyk geweld haer bet jawoord 
ontwrongen. Getuig i~ bier va~ de waerheid ofte nieth 

« Aeh, ik beminde Catalina meer dan myn leven! :t 
« Ik weet bet, en wel verre zy van my bet scbuldig 

inzigt mynen beer en meester te betigten; maer gy, Graef 
d'Almata, weet gy de reden waerom myne Meestersse 
tegen u geworsteld beert als tegen iemand die baer onge
lukkig maken zou en wiens leven zy zelve met gal en 
bitterbeid vergiftigen moest? Kent gy het geheim, dat 
lang als een nare droom op ons alien loodzwaer beeft 
gewogen?:t 

Zy ~aderde haer boofd digter by den Graef en sprak met 
verdoofde stemme : 
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c De band, welke er tusschen Lanceloot en Catalina 
bestond, kon door geene magt op aerde worden losge
maekt : de dood zelve vermogt het niet. - Er leeft op 
aerde een kind van Lanceloot, heer Graef, een arm ver
bOrgen lammeken, het onschuldige pand der eeuwige trouw 
tusschen den zaligen verloofde en de lydende vrouw I :t 

Segnor d'Almata verbleekte plotselings en aenzag hals
starrig de Dwene, welke onder zynen yselyken blik het 
hoofd met benauwdheid boog. Eene zware ademing en een 
zonderling gorgelgeluid toonden genoeg, hoe diep deze 
verklaring den graef had gewond. Hem vlogen nu folte
rende gedachten van oneer en van schande door het hoofd; 
do~h hy deed geweld om niet onder zyn wee te bezwyken 
en bleef sprakeloos zitten. 

De Dwene ging op droeven toon voon : 
c God heeft u nog geene kinderen verleend, heer Graef; 

het is u diensvolgens niet mogelyk te besetfen, met wat 
onwe6rstaenbare magt het moederlyk gevoel eene vrouw 
beheerschen kan. En waen gy vader, zoo zoudt gy het toch 
niet begrypen. Geen man op aerde zal ooit ten volle besetfen 
wat het is, die drift welke als eene heilige vlam in het hart 
der moeder voor haer kind blyft blaken en baer zelfs nog 
op het doodbed, met den laetsten snik, tot God doet roepen : 
myn kind I myn kind! Ha, indien men zyn kind aenbidt als 
het in volle dartelheid en in levensweefde onder onze 
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oogen opgroeit, hoe moet dan de moederlyke liefde niet tot 
zinneloosheid worden opgevoerd, als het wicht, dat door 
ons het leven kreeg, ongelukkig is? AIs bet aen vreemde 
handen overgeleverd, in de wereld eenzaem dwaelt gelyk 
een verloren schaep, - als bet door de maetschappy 
gedoemd is om met den vlammenden stempel der oneer te 
worden geteekend? Graef d'Almata, myne Meestersse beeft 
acht jaren geleefd zonder te weten waer het arme kind van 
Lanceloot verbleven was ..... Zy heeft acbt jaren getreurd 
en geweend; baer moederhart heeft acht jaren gebloed ...•. 
aen niemand dan aen my, hare dienaresse, mogt zy spreken 
van ,hare pyn, van haer bitter lyden. Zy moest u bedriegen, 
u, dien zy vuriglyk beminde, u, dien zy eerde als het beeld 
der goedheid en des edelmoeds; zy moest u bedriegen, U 

tergen door de geheimzinnigbeid harer woorden en daden, 
U wonden in uw teederste gevoel, en uw leven veranderen 
in eene hel van verdenking, van wanhoop en van twyfel. 
Ach, ik heb de martelaresse zien verkwynen, ik beb den 
bIos harel' wangen zien vergaen onder den druk van het 
knagend verdriet, ik heb de dood allengskens tot haer zien 
komen. En gy zelf, heer Graef, hebt gy my niet dikwils met 
wanhoop gezegd : eilaes, zy zaI sterven, eene geheime en 
onbegrypelyke kwael verteert haer? ]I 

Een ratelende zucht van beklemde woede, was des gra
ven antwoord. 'De Dwene bernam : 
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« Eindelyk stemdet gy toe om eene reize naer Nederland 
te ondememen. Gy scbonkt daerdoor bet leven aen myne 
Meestersse weder. Na lang bedektelyk zoeken hebben wy 
het kind in Antwerpen teroggevonden : het leeft bier 
nevens owe wooning in bet Maegdenhois. Dezen nacbt 
wilde de ongelokkige moeder haer docbterken nog eens 
ombelzen, nog eens baer hart ontlasten van bet overmatig 
liefdegevoel, - en de afscbeidstranen over baer kind 
storten, vooraleer naer Spanje te vertrekken. De gravinne 
been bare wooning by nachte verlaten : het is eene straf
bare dwaesheid, inderdaed; maer geen ander doel had zy 
dan het ombelzen van haer kind ...•• En indien gy aen de 
strenge waerheid van dit aUes twyfelen mogt, Segnor, -
in de Kloosterstraet woont eene arme soldatenvroow met 
name Anna Canteels; zy was .het aen wie men het kind 
toevertroowde; zy weet aUes ..••. In het Maegdenhois hier
nevens woont het kind als eene stadsweeze : het is een 
dochterken en het heet Booten Claer. Misscbien, beer 
Graef, zult gy de bewyzen der onschuld ower echtgenote 
door nader onderzoek willen bevestigd zien ..... het is . een 
regt dat u toebehoort; maer ik smeek 0, welk ook owe 
.beslissing zy, Graef d'Almata, spaer de goede faem myner 
Meestersse, spaer de gedacbtenis van owen vriend Lance
loot, spaer ow eigen Bois van blaem en oneer! - Ik beb 
niets meer te zeggen ; nu weet gy de gansche waerbeid •••• :I 
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Reeds had de Dwene een oogenblik opgehouden van 
spreken als de graef met bedwongene gramschap haer 
zegde: 

« Het is wel, verlaet deze kamer. Ha, gy moest my rust 
en vrede brengen, en gy hebt niets gedaen dan de bron 
myner wanhoop en myner pyn van plae.s veranderd I 
Nevens de wonde, door een akelig vermoeden in myn hart 
geopend, hebt gy eene andere bloedende wonde geslagen .•.. 
Ik moet vrienden en magen raedplegen over hetgeen my te 
~oen staet : dien laster wil ik van myn geschonden wapen
schild gevaegd zien. Ga, laet my alleen, uwe Meestersse 
zal voor den nacht myne beslissing kennen .•••. :a 

Half droof, kalf vergenoegd, ging de Dwene ter kamer 
uit en bleef wat verder in den gang staen. Zy hoopte en 
vreesde zonder te durven raden, wat de uitslag harer 
pooging zou zyn. Eventwel, aIs zy bedacht dat hare ver
kIaring de opbruisende woede des graven had gestiId en 
dezeIve door eene andere, doch miD foIterende droefheid 
had vervangen, verbIydde zy zich innerlyk over hetgene 
zy had gedaen. Een enkel pynlyk vermoeden plooide by 
poozen haer voorhoofd: - zou de graef van Catalina 
scheiden? Zou hy haer verstooten aIs eene schuIdige echt
genote? Zou hy alleen naer Spanje vertrekken - en aIdus 
de laetste telg der Ghyseghems met schande overladen? 

Onder deze bepeinzing eindelyk gansch gebukt, ging de 
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Dwene tot de kamer harer Meestersse; en, erbinnen getre
den zynde, sloot zy de deur met bezorgdheid weder toe. 

Intusschen was de graef in zynen stoel blyvea zitten, 
zonder zich te verroeren, en met de oogen sty! en onver
schillig vooruitgerigt, als iemand die wegzinkt in eenen 
kolk van gedachten en overwegingen. 

De vlngtige rimpelen, die, van tyd tot tyd, over zyn 
aengezigt Uepen, en de bittere lach op zynen mond, ver
rieden alleen bet onweder dat in zyn binnenste aen bet 
wooden was. Meer dan een balf ner was by aen dezen 
stryd overgeleverd gebIeven, toen hy . zich met wanhoop 
over oogen en voorhoofd wreef, aIs om zicb te verlossen 
van die drukkende gepeinzen. By stond op,scbikte· met 
haest zyne kIeederen, nam eene handvol goud uit een 
kistje en ging als gejaegd ten buize uit. 

al. 
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Gewis de graef was zyne wooning ontvlugt om een 
weinig verkaIming onder den open hemel te zoeken; want 
hy wandelde eenige oogenbIikken later by de stadsvesten 
achter de Gasthuisbeemden. Misschien had de lucht inder
daed zyn wee verzacht en zynen toom gekoeld, vermits hy 
welhaest den weg naer zyne wooning insloeg en terug 
scheen te keeren naer de plaets waer hem zulke pynlyke 
slagen hadden getroft'en. Maer de graef ging zyne wooning 
voorbyen klopte aen het Maegdenhuis. Wat zyn inzigt 
zyn mogt zou niemand hebben kunnen raden, tenzy men, 
op de nydige uitdrukking van zyn gelaet, JOU hebben 
wilIen voorzeggen, dat hy in het gesticht ging treden om 

, Bouten Claer met een deel zyner gramschap te overladen"; 
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maer dit was niet mogelyk, de graef was daertoete edel
moedig van inborst. Misschien dreef blinde yverzucht hem 
aen om ten mins~ de oorzaek van het ongeluk en de bitter
heid zyns levens te zien, of welligt had folterende twyfel 
hem weder overwonnen en aengedreven om met eigene 
oogen te onderzoeken, of niet een snood bedrog onder de 
woorden der Dwene verborgen lag. 

Hoe het zy, toen de poortieresse hem opende, eischte hy 
op gebiedenden toon dat men de Bestierster roepen ginge. 
. De poortieresse leidde hem in de spreekkamer en liep 
met haest naer het achtergebouw, waer de Moeder bezig 
was met den arbeid aen hare meiskens uit te deelen. Zy 
liet deze bezigheid staen en kwam naer de spreekkamer, 
zoDder te vermoeden wie het was, die haer wachtte. Als 
zy den graef erkende verschool zy zigtbaeren eene anptige 
bleekheid ontverwde haer gelaet . 

• Vrouwe I> sprak. Segnor d' Almata met bitteren grim
lach c bet schynt dat myne tegenwoordigbeid u verrast en 
u beven doet. Ga, hael het meisje dat Houten Claer beet : 

ik wil ze zien! , 
Nu begon de bange Moeder inderdaed te beven en mom

pelde eeD oDverstaenbaer antwoord. 
c Welnu!, bernam de graef c is het noooig, vrouwe, 

dat de Bestierders des Huizes zieb met de zaek bemoeijen! 
Vergtgy een uitdrutJr.elykgebod van hunnentwege1, 
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« Acb, neen, neenl :t smeekte de Moeder. 
c Spoedig dan, voldoe aen myn verlangen. :t 
Maer de Moeder stond ganscb verbluft en stamelde : 
c Ja, ja, beer Graef, ik geloof dat zy is uitgegaen; ik zal 

pen zien!:t 
« Vrouwe, gy will my bedriegen :t riep de graef met 

gramscbap «bet mogt u berouwenl :t 
De Moeder verliet de kamer zucbtend en begat zicb 

naer bet acbtergebouw, van waer zy ,,:elbaest met Houten 
Claer terugkwam. Onderwege zegde zy tot bet kind : 

c Clara, bet is de graef d'Almata, de man van uwe 
bescbermster. Hy ziet zoo zuer en is zoo kwaed! Gy moet 
bem beel vriendelyk zyn, boort gy, kind.:t 

« Ja, Moeder, myne bescbermster beeft bet my ook 
bevolen; maer zy beeft gezegd dat by zoo goed is? :0 

De Moeder bad geenen tyd om op deze bemerking te 
antwoorden, vermits zy nu voor den dorpel der spreek
kamer gekomen waS. Zy bood Houten Claer den graer aen 
en bleef by de deure staen, met bet vast besluit, voor gebed 
nocb geweld te wyken, indien de graef van baer mogt 
eiscben Houten Claer met bem alleen te laten; de bange 
vrouw vreesde dat by bet arm kind mogte misdoen. 

Houten Claer ging sprakeloos voor den graef d' Almata 
sta~n en zag bem met baren gewoonen zoeten glimlacb in 
de oogen. De Segnor bad eerst zynen blik met sture gram-

11 
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schap op het kind gerigt; maer nauwelyks had hy den 
indruk van dit engelengelaet ondergaen, of alles veranderde 
in zyn hart en op zyn aengezigt. Bevend van aendoening 
en verbaesd staerde hy op de twee hemelblauwe peerlen, 
die als vonken eener beminnende ziele hem toeglansten, 
en op dit Heve mondelyn, rondom hetwelk een onwe~r
staenbare tooverlach dartelde. Hy ook, hy de vertoorode, 
de gewonde echtgenoot, moest zwichten voor de magt van 
eenen kinderoogslag! 

Het was echter de reine sehoonheid van Clara niet, die 
hier een wonderwerk wrochten zou : iets anders deed den 
graef van ontsteltenis beven en zyne oogen met een onbe
grepen gevoel glinsteren. Het meisje geleek aen haren 
vader : uit dit zuiver en streelend gelaet smeekte de zaUge 
Lanceloot om medelyden voor zyn kind, om genade voor 
zyne verloofde! De graef zag zynen boezemvriend voor 
zich staen, hem scheen het dat zyne dierbare stem aen 
zyne ooren bad, en nu was het hem niet meer mogelyk zyo 
gezigt af te keereo van wezenstrekken, waeriD hy, als in 
een geopend boek, de schoonste, de gelukkigste stonden 
zyns levens verhaeld en aengeteekend zag. 

Niet meer kunnende woorstaen aen het gevoel <lat in zyo 
hart opwelde, deed by een teeken aen de Moeder dat zy 
vertrekken zou. De aendachtige vrouw bad reeds bemerkt 
dat alle gevaer voorby was; zy had in hae~ 7f'lve gejuicht 
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over de betooveriDg van den graef, dieD zy door Clara's 
zoete bekoorlykbeid overwonnen waende. Nu boog zy zieh 
eerbiedig en verliet de kamer. 

Zoohaest de Segnor d'Almata zieh met het meisje 
alleenbevond, gaf hy den vryen loop aen de aendoeningen 
die bem sebokteD; by bragt de regter hand voor de oogeD; 
en, terwyl by met de andere de band van Clara vatte, 
stoi-tte by in stilte eenen v10ed van tranen, welke zynen 
boezem sehenen te ontlasten van al het wee dat er zieh had 
in opgeboopt. Onderwyl streelde het kind zyne hand met 
het merkbaer inzigt om den Iydenden man te troosteD. 

Eenige oogenblikken daerna verkalmde de storm in bet 
hart des graven. By begoD op nieuw het kind te bezien; 
maer ditmael was zyn aengezigt door vreugde verhel
derd en by seheen den zoeten glimlaeh op Clara's lippen te 
roepen. 

c Aeh, lief kind , sprak hy in tamelyk goed Neder
duitseh c gy kent my dan, daer gy my zoo vriendelyk 
aenziet? , 

c Gy zyt immers de graef d' Almata? , antwoordde het 
meisje c myne besebermster ziet u geerne en zy beeft my 
gezegd dat gy zoo goed 21t! Dan moet it u immers ook 
geerne zien, beer Graeff , 

Segnor d'Almata bief het kind op zyne knie, en het met 
Iiefde streeleooe vroeg by : 
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c Kent gy uw vader! » 

c Myn vader is in den hemel , zuchtte Clara c by bidt 
God voor my ..••. ik heb bem nooit gezien. » 

c Ik wel » zegde de graef c ik beb bem wet gezien en 
gekend, kind lief; by was my een dierbare vriend en een 
broeder. Ik beb hem bemind, acb, zoo zeer! De tranen 
die ik daer stortte, hebt gy uit myne oogen gerukt, want 
gy gelykt hem wonderlyk! » 

Onder de streelingen des graven was HouteD Claer 
volgens bare gewoonte spoedig tot zoete gemeenzaembeid 
overgegaen. Nu zy hoorde dat de Segnor baren vader bad 
bemind, was alle schuchterbeid uit baer verdwenen. Zy 
bragt hare armkens om zynen bals en bem op de wang 
kussende, zegde zy op den vleijendsten toon harer stemme : 

c Dat moge God u loonen, dat gy mynen vader bebt 
bemind ..... -en daerom zie ik u ook heel geeme! , 

c Kent gy- ten minste uwe moeder? » vroeg de graef. 
Houten Claer boog het boofd en antwoordde niet. 
c Aenbiddelyk kind! » riep d'Almata met ontroering 

edit geheim wilt gy niet verraden; maer liegen kan uw 
zuiver bart ook niet. Neen, neen, zeg bet nooit aen geen 
levend mensch op aerde! - Ha, gy zoudt ongelukkig 
zyn? Ik zou de stem uws vaders miskennen, zyn gebed 
verwerpen ..... en myn leven vergiftigen door de knaging 
des gewetens? Ondankbaer zyn en liefde beloonen met 
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haet ! .... Kind, kind, dank den goeden God in uwe reine 
gebeden. Uw zoete lach beert twee menschen van de dood 
gered; twee menschen, waervan de eene u dierbaer is en 
de andere u dierbaer worden zal door zyne weldaden ..... 
Gevoelt gy inderdaed .eene neiging om my te beminnen, 
Clara! • 

I: Ach, vraeg dit niet, heer Graef, gy zyt immers de 
beste vriend myner beschermster? Moet ik u dan ook 
niet beminnen! En gy zyt zoo goed, zeg! zy, zoo goed en 
vriendelyk voor haer! Daerom zal it u aItyd, altyd geerne 
zien .• 

De graef aenzag het meisje stilzwygend. Een onuitleg-
'" bare lach van zaligbeid blonk op zyn gelaet en by streelde 

het kind niet aHeen met vriendschap, maer tevens met 
dankbaerheid. De troost welke hy genoot, by de omwen
teling in zyne gedacbten ontstaen, het ge\1,lk dilt hem 
vervoerde by bet vormen van edelmoedige ontwerpen die 
zyn leven in eenen bemel van vrede en van liefde konden 
herschep.pen, - al deze gevoelens vloten over zyn bart 
als een verkwikkende stroom, en hy aenscbouwde met 
een soort van bewondering het eenvoudige kind, dat dezen 
zooten balsem in zynen bygenden boezem bad gegoten. 

Alsof eene stem in zyn. binnenste eensklaps hadde 
gesproken, stond hy op en zegde tot Houten Claer : 

I: Men zou zich wel ganscbe dagen met u kunnen verge-
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len, streelende maegd dat gy zyt! Kom. dat ik u eeneD 
goedeD ZQeD geve : misscbieD zaI ik aen u vrede en geluk. 
verscbuldigd zyn. - Maer gy zull Diets zeggen van hel
gene hier geschied is, niet waer? Kom. omhels my nog 
eens, ik hoop dat het de Iaetste maeI niet zyn zal. Ga 
nu maer naerbinnen, en zeg niets : gy zult gelnkkig 
worden, Clara. ,. 

De graef verUet de kamer en sprak nog eenige geheim
zinnige woorden met de Moeder van het Maegdenhuis, die 
niet zonder angst onder de poort was blyven wachten. 
Wat de graef haer gezegd had moest haer zeer verblyd 
hebbeD, want zy groette hem lachend en luidruchtig, 
waerna zy juichend tot Clara liep, haer met de handen van 
den grond ophief en in de uiterste vreugde baer begon 
te zoenen. 

Sepor d'Almata deed zich intusschen de poort openen 
en begaf zich met versnelde stappen Daer het midden der 
stad. LaDgen tyd daerna beyond by zich ip de Klooster
straet; en later zagen zyne bekenden hem de trappen van 
het Stadhuis bekUmmen. Dien dag moest hy gewis op vele 
plaetsen geweest zyn en haestige zaken hebben afgedaen ; 
want hy was voor de tweede mae} in het Maegdenhuis 
geweeSt en was eventwel dan nog niet in zyne wooning 
gegaen • • • • 
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Het was omtrent vier ure des namiddags; de gravinne 
zat gansch afgemat, uitgeweend en ne~rgedrukt in haren 
stoel; de Dwene bad, op weinig afstand van haer, in stilte 
aen eenen roozeokrans. 

ID het hart der Segnora was nu wel minder schrik, maer 
ook misschien veel meer verdriet; zy had uit Ines verstaen, 
dat haer echtgenoot aoo de waerheid had geloof gegevoo 
en nu Diet meer vervolgd was door het pynend gedacht, dat 
zy hem ontrouw was geweest; eventwel zy had insgelyks 
begrepen, dat hy haer verlaten wiJde en. alleen naer Spanje 
vertrekken IOU. Daer zy haren man vurig beminde en aen 
hem gehecht was door banden van dankbaerheid en van 
Iiefde, was deze zekerheid haer een barde slag, dien zy 
met Iydzamen angst te gemoet zag, gelyk iemand die ver
pletterd nederbukt onder het lot. 

Terwyl zy in haer binnenste weende en treurde 'Over 
het verlies van alles wat haer ·het duerbaerst was : 
van hare eer, van haren goeden echtgenoot; terwyl zy 
beef de, by het gedacht, dat by welligt in zynen toorn, 
woorden kon hebbim gesproken, die den openbaren smaed 
op haer en op haer kind mogten doen vallen, - terwyl 
zy dus ganscb in drukkoode overpeinzingen verzonken 
lag, ging de deur open en de graef d\Umata verscheen 
in de kamer. 

Met eenen luiden gil sprong de Segnora regt; ~onder 
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haren man te durven bezien viel zy op de knien voor 
hem neder en riep met opgehevene handen : 

« Genade, genade, Graef d'Almata! Ik heb misdaen, ik 
ben schuldig, ik verdien uwe wraek, uw mispryzen, uwen 
haet. 'Ach, doe met my naer uwen wille. Maer, by de 
bjttere passie onzes Heeren, verwyder my niet van u, doe 
my niet zoo wreedeIyk sterven ! Laet my uwe dienstmeid, 
uwe sIavinne zyn; maer dat ik uwe voetstappen volgen 
moge. Calisto, Calisto, ach, verwerp my niet! Ik zal u myn 
kind opofi'eren •... ! En, indien God my de magt ertoe ver
leent, ik zaI het gansch vergeten om myne sehuld te 
boeten ..... , 

De gl'aefliet haer den tyd niet om voort te gaen; hy hief 
haer van den grond op en zoende haer op het voorhoofd. 

Dit bewys van liefde verrasle de Segnora zoodanig, dat 
zy zich byna magteloos tegen de borst haers echtgenoots 
valIen liet. Hem met ongeloovige verbaesdheid in de oogen 
ziende, riep zy : 

eAch, heb medeIyden met my .... ik worde zinneIoos .... 
maer neen, gy zyt het wel, Calisto ...•. en gy haet my niet, 
gy Iacht my toe ..•. ? , 

Zy hing hygend en als in zaligheid bezwykende aen den 
haIs ha er echtgenoots, die haer liefderyk bleef aenschou
wen. 

e Dank, dank , zuchtte zy e gy hebt my dUs vergifi'enis 
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geschonken? Gy acht my nog uwer vriendschap woordig? 
Ik zal u mogen beminnen - u aenbidden als het beeld der 
goddelyke goedheid? Calisto, wees gezegend! :. 

De graef nam den arm der Segnora van zynen schouder, 
en, haer met teederen lach tot by het venster leidende, 
woos hy haer eenen stoel; hy ging nevens haer zitten, 
greep op nieuw hare hand en sprak : 

c Ik heb een doodend verdriet doorstaen, het is waer : 
eene yselyke verdenking heeft my het hart verscheurd, -
niemand kan zeggen wat ik geleden heb; want ik bemin u, 
dierbare Catalina, en ik dacht. .... maer ik had ongelyk; 
spreken wy, zoo lang ons God te samen op aerde laet, daer 
Diet moor van. Er is my heden een geluk overkomen dat 
my tot de uiterste blydschap zou opvoeren, indien uw 
vriendelyk aenschyn daertoe niet voldoende ware. :. 

c Een geluk?:. viel de gravinne hem in de rede c een 
geluk aen u, Calisto? 0, daervoor zy God gedankt! :. 

« Luister:. hernam de graef met geheimzinnigen doch 
vrolyken nadruk « gy weet wel, Catalina, dat myn zaJige 
broeder met zyne echtgenote in hunne wooning verbrand 
zyn, op den bloedigen dag der Spaensche Furie. Hun kind 
was insgelyks, volgens het zeggen van eenige geburen, in 
de vlammen omgekomen; maer gy herinnert u immers 
wel, dat anderen beweerden dat zy een spaensch soldaet 
het kind badden zien uit de vlammen halen? :. 
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« lk herinner bet my niet. , 
« Misscbien bebt gy het vergeten , ging de Segnor 

voort. «Gy weel, Catalina, hoe Ut mynen broeder beminde ; 
gy zuIt dus ook begrypen wat vreugde my moet vervoerd 
Ilebben, toeD ik heden, door een onverwacht ooeval, het 
kind myns broeders heb ontdekt. , 

c Het kind uws broeders?, riep de gravinne als aen de 
waerbeid dier tyding twyfeleode. 

c Het kind van Segnor Alonzo? , herhaelde de verbaesde 
Dweoe. 

cIa, ja, zegde de graef c het kind van Don Alonzo 
d' Almata, mynen zaligen broeder, - en geen twyfel blyft 
er : ik· beb de getuigenis van den spaeoschen soldaet 
door Schepenbrieven doen bevestigen en ben in bezit van 
andere onwederlegbare bewysstukken. En nu, luister met 
aendachtop hetgeen ik u zeggen ga, CataHna. -. De Hemel 
heeft ons huwelyk met geene kinderen gezegend; de doeh
ter myns broeders .•.•. , 

c Het is eene dochter?' riep de gravinne. 
c Een allerliefste kind, schoon en bevalUg aIs een 

engel! , antwoordde Segnor d'Aimata. c Zy Is, ){raeh
tens regt en wet, my ne eenige erfgename. Daer zy tot 
nu toe at de zorgen niet heeft genoten, welke de 
laetste telg der d' Almata's betamen, ben ik voomemens 
het kind in myne wooning en onder myne oogen te 
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doen opvoeden. Ik beb eene oorkonde van aenDeming 
onder behoorlyken zegel doen opstellen. Zy wordt myn 
kino en wettige erfgename ..... In het openbaer CD met de 
grootste ruehtbaerheid zal ik haer herstellen in het huis
gezin, waeruit een droevig ongeluk baer gerukt heeft : 
zoo zal iedereen haer eeren volgens hare hooge geboorte. 
Ik hoop, Heve Catalina, dat gy haer toelateD zult, u 
als hare moeder te beminnen; wat my betreft, it. wil 
dat ze my steeds met den naem van vader noeme ..... 
Niet waer, gy zult het arme kind om mynentwille be.. 
minnen? » 

Het was met eene zekere ne~rslagtigheid dat de gravinne 
antwoordde : 

c Acb, dat zy tome! Ik zal baer lief hebben omdat zy 
van uw bloed is. » 

c Catalina» zegde de graef op stillen toon c ik weet 
welk gedacht u bedroeft; maer daerin zal ook voorzien 
worden : ik zal u belpen. Wy zullen samen werken tot 
het geluk van al wie aen een van ons beide dierbaer is. 
Zoo is het goed, niet waer? » 

c 0, heb dank, heb dank! » zuchtte de gravinne, terwyl 
hare oogen van vreugde blonken. 

c WelaeD dan » sprak de graef opstaende en aen zyne 
stem eenen plegtigen toon gevende edit zy het pand onzer 
verzoening en onzer liefde. Ik schenk u het kind myns 
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broeders. Wees zyne moeder gelyk ik zyn vader wil zyn : 
het is een schoone band tussehen ons, Catalina. » 

Dit zeggende reikte by ~er gravinne een perkament 
waeraen groote zegels hingen, en dan voegde hy by zyne 
rede: 

c Bet is gevoeglyk dal eene moeder wete hoe haer kind 
heet. » 

Met nieuwsgierigbeid, doeh zonder haest, ontplooide de 
gravinne het perkament; maer nauwlyks had zy haer oog 
erop geslagen, of een luide sehreeuw ontvloog haer en zy 
riep, terwyl zy knielend voor den graefnederzonk : 

c Clara! myne Clara zal uw kind zyn! God, het is te 
. veel. ... ! » 

Meer kon zy niet zeggen; zy zonk ontzenuwd en magte
loos in de armen baers echtgenoots, die haer van den 
grond had opgeheven. 

De Dwene stond nevens den graef d' Almata en kuste 
weenend zyne handen. 

-----
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Het was een edeImoedig en geIukkig gedacht van den 
graef d'Almata geweest, Houten CIara voor het kind zyns 
broeders te doen doorgaeo. Door dit middel ontsnapte de 
daedzaek der aenneming aen alle uitleggingen, en de eere 
'zyner echtgenote aen alle verdenking. Het was ~em aIdus 
mogeIyk geworden de Segnora en haer dochterken geIukkig 
le maken, de gedachtenis van zynen vriend LanceIoot een 
dankbaer offer le brengen en zelf in de grensIooze liefde 
van Catalina eene beIooning te vinden. Na tien jaren van 
verdriet en twyfel ging nu voor hem een vrolyk en vreed
zaem leven beginnen; geen geheim zou er nog tusschen 
hem' en zyne echtsenote, aIs een noodlottige scheidspaeI 

Digitized by Google 



- t!6-

opgerigt staen; geene verkwyning, geene wanhoop meer : 
liefde en dankbaerheid zouden zyne baen met bloemen van • teederegemeenzaemheid en van levensvreugde bestrooijen. 
Daerenboven, de Bemel had hem een kind geschonken, 
een kind dat door velerlei banden aen hem gehecht was en 
dat hy inderdaed nu reeds als een vader beminde. 

De graef was geen man om een werk onvoltooid te laten, 
bovenal wanneer edelmoed en goedheid hem inspra
ken. By had Anna Canteels en haren man eene goede 
lyfrent geschonken om hunne doelmatige verklaringen en 
hunne stilzwygendheid te koopen; deze lyfrent zou na tien 
jaren worden verdubbeld indien het geheim van Clara's 
geboorte tot alsdan ongeschonden bewaerd bleef. Bet 
spreekt van zelve, dat deze arme lieden zich bereid toonden 
om gansch tot den wille des graven te staen, te meer daer 
hetgeen hy van hen eischte alleenlyk strekte tot het plegen 
eener goede daed. Zy verklaerden diensvoJgens voor de 

Sehepenen der stad Antwerpen dat Clara het kind was van 
Don Alonzo d' AJmata en lieten daer ·van, in tegenwoordig
heid des graven, eene oorkonde opstellen, waerin het 
Weesmeisken de namen van Brigida, Clara, luana, Condesa 
d'Almata ontving. 

Dil alles was ecbter nog niet genoeg. Om de gebeurtellis 
dezer wonderdadige terngvinding voor alien twyfel en 
alIen kwaedwilligen uitleg te beveiligen, had de graef 101'1 
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gedragen dat de zaek met al hare byzonderheden in de 
stad bekend wierde. - En al hadden de honderde stem
men, die oit het Maegdenhuis het nienws onder de bevol
king verbreidden, niet voldoende geweest om het verhaet 
der zonderlinge gesehiedenis algemeen le maken, de mid
deleD door den graef aengewend zouden voorzeker wet 
alleen dit doel bereikt hebben. 

Geen wonder diensvolgens, dat men in de stad van niets 
sprak dan van het zonderling lot van Houten Claer, en 
dat Itonderde persoonen, zelfs uit de hoogste standen der 
maetsehappy, zieh in het Maegdenhuis aenboden, met de 
lloop van het kind te mogen zien. Dezen werden eehter 
in hunne ver~aehting te leur gesteld; want het meisken 
was reeds, door bevel der heeren Wethouders, aen haren 
gewaenden Oom, den graetd'Almata, overgeleverd. 

Bet kind had men voorzigtigheidshalve insgelyks aen de 
waerbeid zyner gesehiedenis doen gelooven; - men ver
genoegde zieh met het nooit by iemand alleen te laten, om 
aDe antwoord op nieuwsgierige of onbeseheidene vragen 
18 voorkomen. 

Reeds dry dagen was het feest onder de Meiskens in het 
Maegdenhuis. Uit hoofde van het wonderlyke fait zagen de 
beeren Bestierders al het een en ander door de vingeren, 
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en lie16n de Moeder toe, gedurende deze week niet al te 
zeer op het volbrengen der arbeidstaek aen 16 dringen. 
Geene enkele Weeze was er, of zy had van den graef eene 
weldaed, en van Clara een gesehenk tot aendenken ont
vanlen. In den spaerpot van elk meisken was eene bedui
den de begiftiging gestort; de toekomst der Moeder en 
haers echtsgenoots was verzekerd. Daerenboven was elke 
Weeze in bezit van kleine gouden of zilveren voorwerpen, 
die zy aen haren dagelykschen arbeid gebruiken kon, of 
later, als vrye vrouwe, tot haren opsehik mogt aenwen
den. Het was eehter niet uit het genot dier giften, dat 
het ongemeen leven en de ui~elatenheid onder de Weezen 
ontstond. 

De oudsten en behendigsten, waeronder Trees de Beuze
laerster zieh door hare luidruehtigheid onderseheiden deed, 
waren in den vroegen morgen bezig met ook een aendenken 
voor Clara te maken ; - de vreugde en de nieuwsgierigheid 
der andere Weezen waren oorzaek, dat er alsdan niet veel 
tueht in de werkzael heersehte; want zy stonden alle 
oogenblikken op, om te zien hoe verre de arbeid mOll 
gevoorderd zyn. 

En inderdaed, het was wel de moeite weerd om 16 zien, 
dit ootmoedig pand van liefde en dankbaerheid, waeraen 
zoo vele arme maegdekens, met het zweet der haest op het 
aensehyn, werk16n. Trees de Beuzelaerster had de woorden 
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ervan uitgevonden en Meester Jan, van den Rozier, had 
de patroon geteekend en afgezet. Het was een prachtdoek 
waerop men, benevens eenige ligte versierselen, de vol
gende woorden in zyde van allerlei kleuren en in goud- en 
zilverdraed aen 't borduren was : 

GEHAECKT TER EERE 

VAN 

DONA BRIGITTA, CLARA, JOANNA, GRAVINNE D'ALMATA, 

DOOR 

BARE VORIGBE GBESELLINNEN ENDE NU OOTMOEDlGBE DEERNEl'I 

DE WEESEN UYT BET MAECBDENBUYS TE ANTWERPEN 

f589. 
GODT GBEVE BAER GBELUCK OP AERDE ENDE 

BIER NAMAELS DE EEUWIGBE SALICHEYT 

AMEN. 

Omtrent tien ure des voormiddags riep Trees de Beuze
laerster ~et luider stemme : 

« Heil, heil ! zusters, het is gedaen! Nog wat knippen en 
zuiveren, en wy smyten het van de rame! ~ 

Een algemeen vreugdegeschater begroette de blyde 
tyding. Trees liet de anderen de laetste hand aen het wel'k 
leggen en zegde, terwyl zy naer de deur sprong : 

9 
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« Ha, hy komt ter goeder ure, de hovenier van Ter ... 
zieken! Ziet, wel dry manden I De bloemen nu, de 
bloemen! le 

De manden met bloemen werden in de kamer gebragt 
en men begon een groot getal kleine tuilen te maken, 
hetgeen, in alle geval, niet zonder woordentwist en krakeel 
gesehiedde. Eventwel, daer het niet ernstig was, kwam de 
Moeder er niet tussehen. Integendeel zy aenzag het alIes 
met blyden laeh. 

Een half uer later stonden de Maegdenmeiskens, elk 
• met een bloementuil in de hal)d, op de plaets en onder 

de poort in reijen gesehikt; zy had den haer beste gewaed 
aengetrokken en blonken van reinheid; hare harten klop- . 
ten; het verlangen had hare aenzigten gekleurd; hare 
oogen gIinsterden van lev.ensvreugd. Voorwaer,de bloemen 
verbleekten by die levende roozen; want, de sehoonste 
tuil, dien een mensehelyk oog aensehouwen mogt, was 
gewis die vlugt frissehe maegden, wier natuerlyke bekoor
lykheid door geen vl'eemd tooisel was verminderd noeh 
verduisterd. 

Aen het hoofd van den stoet, aehter de geslotene poort, 
stonden de vier oudste Weezen des Maegdenhuizes : 
Lange Mie, Trees de Beuzelaerster, Geertruid de Kwezel 
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en Anna Moeijal, - houdende by de vier hoeken een rood 
fluweelen kussen, dat een Regent des Huizes geleend had, 
en waerop nu he~ geschenk VOOI' CIara gespreid lag. 

Terwyl de Weezen dus het teeken schenen te wachten 
om uit te trekken, hoorde men in de Gasthuisstraet het 
ryden van koetsen en het stampen van onrustige peerden. 
De Vader van het Maegdenhuis kwam eenige oogenblik
ken daerna aengeIoopen en wierp de beide poorten wyd 
open. Langzaem en slatig trokken de Maegdeken~ den Huize 
uit, onder toevIoed eener groote menigte volks, die een goed 
gedeelte der Gasthuisstraet vervuIde en met geweld voor
uitdrong om den sloet van digtby te mogen zien. De poort 
del' nevenstaende wooning werd insgelyks geopend, en 
Clara, als eene edele jonkvrouw in allerkostelykst gewaed 
gekleed, trad eruit, aen de hand des graven en der gravinne 
d'AImata. Haer voIgden een groot gelal bekenden en vrien
den, waeronder Zuster CatheIyne uit 'het'FaIconsklooster 
en meester Huygens, 'de orgelspeIer del' hoofdkerk, zich 
insgelyks bevonden. CIara werd geIeid tot by de vier 
maegden, die haer het geschenk der Weezen aenbieden 
moeslen. Terwyl het kind met kIoppend ,hart den schoonen 
glinsterenden doek beschouwde, wilde Trees de BeuzeIaer
ster haer, in name harer vorige gezellinnen, een. soort van 
aenspraek doen; doch by het tweede' woord dat de rede- . 
naerster sprak, versmoorde de stem in hare keel en zy 
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borst los in overvloedige tranen. Dit voorbeeld volgden niet 
alleen de dry andere geschenkdraegsters, maer Clara..zelve 
begon te weenen. De gravinne bedankte ,de Maegden voor 
haer vriendschappelyk aendenken, en dacht door troostende 
red en en een einde aen der Meiskens droefheid te stellen. 
Bet gelukte echter niet; want men weet het, niets is onder 
vrouwen meer 'ae~zettelyk dan tranen. Daerenboven, Clara 
had zich snikkend aen den hals van Trees de B~uzelaerster 
geworpen; de andere Weesmeiskens hadden dit 100neel 
met diepe ontroering aenschouwd. Ook zag men nu In den 
ganschen stoet niets anders meer dan voorschooten die 
langzaem aen de oogen gebragt werden. Al de Wees
meiskens badden hare aengezigten verborgen en weenden 
in stilte. 

Na eenige oogenblikken oordeelde de graef dat het tyd 
was om een einde aen deze treurige bewyzen van liefde te 
stellen. By zegde eenige woorden tot Clara en leidde haer 
tot het rytuig, dat op eenige stappen van daer wachtte; hy 
zelve en de gravinne klommen de reiskoets in; de lakeijen 
sprongen er achter op, de koetsier zweepte kletsend door 
de lucht. .... en de reizigers verdwenen in de rigting der 
Keizers- of St-Jorispoort, de heirnaen naer Brussel. 

Arme Weezen! zy hadden met zooveel vreugde aen haer 
geschenk en aen die bloemtuilen gearbeid! Zy hadden 
zich zoo zeer verheugd in de blydschap, welke zy waenden 
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datClara in dit bewys harer dankbare Iiefde vinden zou ..... 
en nu gaen zy daer alien met bet hart vol rouw en den 
vOOl'Schoot voor de oogen! Nu keeren zy stilzwygend en 
ne~rgedrukt terug, om haer verdriet in het Maegdenhuis 
te gaen ·verbergen, en in vryheid over het verlies der 
engelachtige gezellinne te treuren! 

.... 
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Het was wel vyftien dagen later; de Weesmeiskens 
wandelden, gedurepde het rustuer, op de opene plaets en 
schenen bezig met bet byeenzamelen van geld; want ieder 
meisken, door Lange Mie opgeroepen, bragt een koperen 
muntstuk in den voorscboot van Trees de Beuzelaerster. 
Omtrent het midden der plaets stond een oude man op 
eene ladder aen een steenen Lieve-Vrouwenbeeld te arbei
den. De tyd bad bet beschadigd : er waren eenige uit
staende vouwen der draperyen afgevallen, en hy was bezig 
met ze in hare eerste gedaente te herstellen. Gewis de oude 
gryze beeldhouwer moest in bet Maegdenbuis zeer bekend 
zyn; want de Meiskens wisselden met bem allerlei onschul-
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dige scherts en vriendelyk woordenspel. Op eens ontstond 
er in eenen hoek der plaets een hevige redetwist tusschen 
Anne Moeijal en lange Mie, over een vraegpunt dat zeer 
gewigtig zyn moest; want de. andere Meiskens kwamen 
er met groot geschater tusschen. AIs die snappende beraed
si aging lang genoeg geduerd had, riep Trees de Beuze
laerster met luider stemme : 

« Kom, kom, dat duert nog tot Pascben! Wat kent 
gy daervan, Moeijal? Wy zullen het maer seffens aen 
Meestel'Steven vragen, - die zal zeggen of het moge
Iyk is. » 

Meester Steven keerde zich om op zyne ladder, om 
regter te zyn over het geschil; doch hem klonken ter zelfder 
tyd zoo vele verwarde vragen in de ooren, dat hy geen 
enkel woord verstaen kon. 

« Ho, ho, ge zyt aItemael van de spanader gesneden, 
dat weet ik wel, eksterachtige maegdekens! » riep hy, 
terwyl by met de handen lachend voor het aengezigt 
wemelde als om eenen zwerm vliegen te verjagen It. genoeg, 
genoeg! om Gods wille, zwygt, - of ik kryge nog eene 
draeijenis en valle van de ladder. Wilt ge den ouden Steven 
arm of been zien breken? Scbei uit! Schei uit! l) 

Trees de Beuzelaerster, met harder te schreeuwen dan 
de anderen, behield eindelyk, volgens gewoonte, de over
winning, en zegde : 
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« Nu, laet my de zaek uitleggen, en spreekt dan nader
hand a1s het u niet aenstaet..... met dat schreeuwen 
aitemael! I) 

c Ge zyt gy de grootste ~chreeuwster van alIen I) mom
pelde lange Mie c zoo is het gemakkelyk aItyd gelyk te 
halen. Zie nu maer dat gy de waerheid kunt zeggen, als 
het mogelyk is! I) 

Trees de Beuzelaenter lette op dieD schimp niet en riep 
tot den beeldhouwer : . 

c Meester SteveD, zeg gy het liever, of het zyn kan. Wy 
hebben van de heeren Bestierders oorlof gekregen om alle 
weken eenen penning samen te leggen om een conterfeitsel 
van Houten Claer te laten maken. Clara is nu naer Spanje 
vertrokken, en geen schilder heeft haer ooit gek~nd. Lange 
Mie beweert dat een schilder niet noodig heeft iemand 
g,ezien te hebben om zyn conterfeitsel le maken. Is dit 
waer? J) 

Meester Steven schoot in een luiden lach en antwoordde : 
« la, ja, het is mogelyk ..... J) 

« Ziet gy we!! I) riep lange Mie zegepralend. 
« la, ja I) hernam de oude beeldhouwer spottend « het 

is zoo veel mogelyk als dat ik .dezen avond de kapuin zou 
opsmullen, die tegenwoordig aeD het spit van den grooten 
Turk aen 't braden is! Lange Mie, gy moest eens met de 
gauwte eenen haek aen mynen mantel zetten..... het is 
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waer ik heb van myn leven geenen mantel ryk geweest; 
maer dit doet er immers niets toe, Mieken? ]I 

De Weezen begonnen aIlen schaterend te lachen, tot 
groote spyt van Lange Mie, welke vergramd en beschaemd 
van daer wegliep. 

« Ziet gy nu wel le riep Trees de Beuzelaerster tot bare 
gezellinnen « dat bet niet zyn kan? Wy hebben al wel geld 
samen te leggen om een conterfeitsel te doen maken, -
en er is geen kunstenae~ die Houten Claer gekend heert! le 

« Ho, ho, Trees, wat zegt gy daer? ]I vroeg meester 
Steven « geen kunstenaer die Houten Claer gekend heert ? 
- en voor wie of voor wat aenziet ge my dan? lk, die 
den schoonen autaer in uwe kapeIle gansch alleen heb 
gemaekt?:a 

« Ja maer, Steven, gy maekt toch geene conterfeitsels? D 

« Hoe, wat, geene eonterfeitsels? Het is anders Wl\t 
schoons, zoo wat rood en blauw te saem gekletst, dat die .. 
Signors van den Borstel een conterfeitsel durven noemen. 
AIs ge er met de hand overwryft, 't is nietmetal, dan eene 
armzalige oogverblinding! Maer spreekt my vim een gehou
wen beeld! Dat is natuer; ge kunt het zien, tasten en 
voelen ..... kom, gy weet dat ik het hoofd van Houten Claer 
nog eens in potaerde heb nagebootst, als schetse voor 
den engel die op den autaer 8taet. Laet my haer eonter
feitsel in hout maken? ]I 
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« In bottt! in hout! D riepen de meiskens spottend. 
« la, in hout » bt.'rnam meester Steven «ge schynter 

om te lachen ; maer, kinderen Iief, waer zyn uwe zinnen? 
Houten Claer in hout, is er iets zoo klaer? » 

Dit zonderling woordenspel gaf de overwinning aen den 
beeldhouwer. Hy werd gelast met het bytelen van een 
houten conterfeitsel van het Weesmeisken Clara, en bedong 
op voorhand den loon zyns arbeids. 

Eene maend later, op eenen morgen, kwam meester 
Steven het Maegdenhuis binnen, met Houten Claer op 
zynen schouder. 

Het beeld van meester SteveD staet heden nog iD het 
Maegdenhuis, onder de poort, ter linker zyde, en dient als 
pyler aen de leun van den trap, op dezelfde plaets waer 
Houten Claer zoo dikwyls in hare slaepwandelziekte had 
gezeten. 

EINDE. 
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