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A. L. G. Toussaint geb. 16 Sept. 1812
Broertje geboren; naar Groot- 1820
moeder in Harlingen.
Onderwijzeres Sjouke Herbig.
Belijdenis bij Ds. M. E. Vinke in 1829 Vertaalt van Voltaire's Henriade
het 2e boek.
Alkmaar
Terug in Alkmaar.

1830
1831
16 April examen voor school- 1832
houderes.
Kennismaking met Mej. Beets en 1833
B's verzen.
Betrekking als gouvernante bij 1834 Vertaalt Le manuscrit vert en
drie bedrijven van De val v.
de familie de Bruyn Kops in
Hoorn.
Sigeth van Körner. begint een
drama over "Graaf Devonshire."
1835 Vertaalt Struensee van N. FourTerug naar Alkmaar.
nier en A. Arnould.
1836 Schrijft Almagro.
Kennismaking met Potgieter.
1837 Almagro verschijnt. (De verhalen van Robide v.d. Aa, enz.)
12 Mei voorberigt voor de Engelschen te Rome 7 Oct. voorber.
voor de Graaf van Devonshire.
10 Dec. Eene Moeder-Almanak
v.h. Schoone en Goede 1839.
Logeert bij W. de Clercq; Juli. 1838 Het Blijspel van de markiezin de
Caumartin. (De Gids '38*).
1839 De Echtgenooten van Turin.
(Verhalen van Honig enz. '39).
De Graaf van Devonshire*.
Kennismaking met J. P. HaseDe Cornet jes (onvoltooid.) (De
broek en diens zuster Betsy in
Gids 1912111); De twee DoopHeiloo.
zusters. (De Gids '39).
De Engelschen te Rome.
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1840 Lord Edward Glenhouse*. Een
Vader. (Alm. v.h. Sch. en G. '40).
De Man uit het Bidvertrek (Aurora '40). Het huis Lauernesse.
De Operazanger. (De Gids '40).
Logeert in Arnhem bij de ar- 1841 Vergelding (Alm. v.h. Sch. en G.
'41). Eene kroon voor Karel den
chivaris van Gelderland Mr. Is.
Stoute. (De Gids '41).
An. Nijhoff. Voltooit daar 29
Sept. Ximenès. Verloving met
Bakhuizen v.d. Brink in het
najaar.
Jaar der "verholen liefde"

Van den Brink naar Luik, Dec.
Vriendschap met Ds. v. Oosterzee.
Ds. v. Oosterzee naar Rotterdam.

11442 Leycester te Alkmaar. (Aurora
'42). Het rustuur van den kardinaal Ximenes. (Ned. Muzen Almanak '42.). Het kanten bruidskleed (Alm. v.h. Schoone en Goede '42). De hertog van Alba in
Spanje. (De Gids '42).
1843 De Prinses Orsini. (De Gids '43).
Het Sterven van Burgemeester
Hooft. (Ned. Volksalmanak '43).
1844 Het Model van Pierre Mignard.
(Vergeet mij niet '44). De Tweelingen van Malta. (Aurora '44).
1845 Lady Maria Gray. (Vergeet mij
niet '45). Eene vertelling aan de
kaptafel. (Aurora '45). Ary
Scheffer. Drie Koningen (Kunstkronyck VI 45/46).
1846 Diana. (De Gids '46); Bij eenc
teekening van den ridder P. J.
Schotel. (De Tijd IV '46 en V
'47); De Graaf van Leycester in
Nederland.

24 Nov. Door de stad Alkmaar
tot eereburgeres benoemd.
Schenking van een gouden
médaille door Koning Oscar van
Zweden.
Verhuizing van ouderlijk huis op
de Mient naar kamers op de
Bierkade.
Kennismaking met Bosboom in
de zomer, bezoek op zijn atelier.
Sept. Bosboom in Alkmaar. 10ct.
verbreekt zij de verloving.
19 Mei. Misverstand met Hasebroek over Diana.
1847 Lasthenia (Aurora '47) ;Een glas
Ontmoetingen met Bosboom.
water. Vertaling van een blijspel
van E. Scribe.
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Huurt in Alkmaar een woning 1848
op de Bierkade.

Mejonkvrouwe de Mauléon; Fantasiën in Dec. '48; Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap (De Tijd
VII '48); Eene Scherts van Phil.
11 (Aurora '48); Richard Leeuwenhart op Cyprus, (Vergeet
mij niet '48); Een doorluchtige
val, (Gids '48).

'49---'58. Redactrice van de AI- 1849 Gedenkschrift v. d. inhuldiging
manak v. h. Schoone en Goede.
des Konings, Willem 111; De
Sept. Met Bosboom op het Loo
goede raad van dokter Gerrit
ontvangen, maakt een rijtoer
(Holland '49); Op Zuiderhoef,
met de Koningin.
(Alm. v.h. Schoone en Goede
'49); Don Abbondio 11 (Nederland '49); Het huis Honselaarsdijk in 1638; De Republiek moet
gehoorzaamd worden, (Aurora
'49); Bij het portret van Dr. J.
J. van Oosterzee; (Het Holl.
schilder- en letterkundig album
111 '49); Meester Johan Guillermin en zijn kruisbeeld, (Vergeet
mij niet '49).

30 Dec. Veertigjarige bruiloft
van haar ouders.
3 April. Huwelijk met Bosboom,
ingezegend door Ds. J. J. v. Oosterzee. Naar Den Haag op de
Zuidwal.

1850 Een nacht in een armstoel. (Alm.
v.h. Schoone en Goede '50).
Eene herinnering aan eene beroemde vrouw (Anna Maria
Schuurman), (Aurora '50); De
Haarlemsche arria (Holland '50);
Een Alkmaarder te Praag (Vergeet mij niet '50); De Vrouwen
van het Leycestersche tijdvak;
Moedervreugde en Moederlijden,
17 Oct. '50; '49-'50.
1851 De Alkmaarsche Wees, Historisch. (Holland, '51), Kia-shing.
Eene Chineesche vertelling (Almanak v.h. Sch. en G. '51).
1852 Het adres van de kantwerkster
(Alm. van het Sch. en G. '52);
De zamenkomst te Plainty-Hill;
Herinnering aan een oud-tante,
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(Aurora '52); De zamenkomst te
Greenwich; Historische fantasie (Vergeet mij niet '32); De
baron Lubrecht Turk van He·
mert als bevelhebber te Grave,
(Holt '52); Media Noche*; Een
tafereel uit den Nijmeegschen
vredehandel, 1678.
Aan van Lennep: "veel emoties 1853 De Voltairiaan, (Alm. v. h. Sch.
en G. '53).
en bovenal veel "kiespijn".
Men verwijt haar, dat zij onder 1854 Jan Woutersz. van Cuyck, (Alm.
den indruk der Aprilbeweging
v.h. Sch. en G. '54); De van Behaar drievoudige stof gekozen
verens 1570 (Holland '54); Des
Konings Vriend (Aurora '54);
had, maar reeds in '52 voelde zij
't gevaar van de partij.
10 Febr. '54, "Toewijding aan
mijnen echtgenoot" voor: "De
Alkmaarsche Wees en eenige
andere Novellen."
1855 Het kind van vele tranen, (Alm.
v.h. Sch. en G. '55); Gideon Florensz.
1856 Eene familielegende uit de 16e
eeuw, (Alm. v.h. Sch. en G. '56);
('1) De Onbekende, idem.
1857 Oude Kennissen, (Alm. van het
Schoone en Goede '57).
1858 Een arme die rijk maakt. (Aurora '58).
Een Leydsch student in 1593.
(Nederland U-lIl).
Jehan en Jehanna, (met tekening van B.) (Almanak v. h.
Schoone en Goede '58.)
Haar Vader sterft.

1859

Verhuizing naar de Zuidbinnen- 1860 Graaf Eberhard en zijn zoon.
singel. Kruseman stelt haar voor
(Schefferalbum) .
een boek over de Hervorming te
Graaf Pepoli.
schrijven.
1861

XIV

Hoe Maria de Medicis naar Blois
vertrok. (Nederland UI)'De triomf van Pisani. (De Gids).

Het Leven - De Werken
Iets over den kinderdoop. (De
Christelijke Huisvriend).· Toelichting bij het portret van Bor.
(Kunstkroniek XXII).
Tweelingbroeder Nicolaas van 1862 De terugkeer van Golgotha.
(Magdalena) .
B. sterft; veel zorg voor diens
Een overdrukje, voorafgegaan
weduwe en 7 kinderen.
van een woord van den heer
Busken Huet. (Voor het Asyl
Steenbeek Amsterdam).
De bloemschilderes Maria van
Oosterwijk.
1863 Het laatste bedrijf van een
stormachtig leven. (Nederland
'63.1-11.)
Mevr. B. T. heeft de kinderziek- 1864 Een woord aan den vertaler van
Henri Sara sin.
te, ernstig ziek, melancholie van
Een Garibaldi-studie, uit bet
Boshoom.
Duitsch vertaald. (De Christelijke Huisvriend).
Moeder verhuist naar Utrecht, 1865
naar haar zoon.
De Verrassing van Hoey in 1595.
Begin Juli naar Luik en Hoey.
(De Gids 1865/66).
Corr. met Potgieter over Hoey.
Samenwerking met hem en Huet.
Sombere tijd.
Moeder sterft. Tentoonstelling 1867 Sept. Een Theeuurtje op den
van Oud-HolI. meesters in Arti.
huize Arkesteyn, Salonpraatje
over de Tentoonstelling.
Broer sterft.
1868 Frits Millioen en zijne vrienden.
Potgieter raadt haar een ander 1869
genre, een hedendaagse stof uit
het maatschappelijk leven aan.
Erelidmaatschap der "Maat- 1870
schappij van Nederlandsche Letterkunde."
1871 De Delftsche Wonderdokter.
De Holl. Mij. van fraaie kunsten 1873 Alkmaars beleg ten jare 1573.
en wetenschappen schenkt haar
De hertog van Alba in Nederde grote gouden médaille van
land·. (In Memoriam). Het 8ste
verdiensten.
Octoberfeest in 1873 te Alkmaar.
(Alkm. Courant. Feestnr. 8 Oct.)
XV
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1874 Majoor Frans. (Nederland):
Ballingschap. (De Christelijke
Huisvriend) .•
Albert Reville vertaalt gedeelte- 1875 Een koetsier die men op den
bok moet helpen. (Dagblad van
lijk Majoor Frans in de "Revue
Zuid-Holland en 's-Gravenhage.
des deux Mondes."
29 Jan.)
Zilveren huwelijksfeest 3 April. 1876 Laura's keuze. (Eigen Haard).
Yerhuizing naar de Veenlaan.

1877 De wijde wereld in. (Magdalena
1877, ook afzonderl.).
Langs een omweg. (De Gids
I--IV).
1880 Raymond de schrijnwerker.

16 Sept. 70 jaar.

1882 Het kasteel Westhoven op Walcheren in Zeeland. (Eigen
Haard).
1883 "En desepereert nimmer!" staat
er geschreven op het voetstuk
van het standbeeld te Batavia,
opgerigt voor Jan Pietersz.
eoen. (Holland-Krakatau).
1884 Een en ander naar aanleiding
van de feestelijke hulde Nicolaas
Beets te bieden op 13 Sept. '84.
(De Gids '84 lIl).

3 April 30 jaar gehuwd.
13 April overleden.

1886 Uit de dagen der jeugd van Mevrouw Bosboom-Toussaint (Autobiografie. (De Gids '86 IV).

XVI

VOORWOORD.
Een levensgeschiedenis van Mevrouw Bosboom-Toussaint te geven, was niet het doel van deze studie. Uit de
gebeurtenissen van haar naar het uiterlijk, rustig, leven
kan men deze vrouw niet leren kennen en kan men niet
begrijpen waardoor zij bij de grootsten van haar tijd in
zo hoge ere stond, noch haar de plaats geven van "de
beste romanschrijfster der 1ge eeuw,"l) waarop zij in de
geschiedenis onzer letteren behoort te staan.
"Jan ten Brink heeft, waarschijnlijk onder invloed van
Busken Huet, van deze schrijfster gezegd: "Hare levensgeschiedenis is de historie van hare boeken." De belangrijkheid van rechtstreekse uitingen in korrespondenties
moge de waarheid niet verduisteren dat de schrijfster
voor een groot deel ook in haar verbeeldingen leeft. Dit
na te sporen en aan het licht te brengen is de zwaarste
taak voor de toekomstige biograaf."~)
Wat een kunstenaar betekent, ligt in zijn werk en niet
in zijn leven. Vandaar dat een levensschets als Dyserinck 3 )

die heeft geschreven, hoeveel waardevols en

wetenswaardigs ze ook aan die van J. ten Brink heeft
toegevorgd. 4 ) niet duidelijk kan maken, wat de kunst
van Mevruuw Bosboom-Toussaint te zeggen heeft.
Over werk te spreken, dat niet wordt gekend, is een
1) G. K a I f f. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
VII, blz. 287.
2) C. G. N. de Voo y s in zijn beoordeling van Dyserincks
boek. De Nieuwe Taalgids, VI, 1912, blz. 57.
3) J. Dy ser i n c k. A. L. G. Bosboom-Toussaint. 's-Gravenhage 1911.
4) J. ten B rin k. Mevrouw Bosboom-Toussaint. (Volksuitgave, Amsterdam 1880.)
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ijdel pogen; het werk te beleven en te doen beleven, is
de eerste eis. Wie Mevrouw Bosboom-Toussaint wil kennen, ziet zich dientengevolge voor de taak geplaatst, een
analyse van haar boeken, elk afzonderlijk, te ondernemen. Anders immers bepaalt men slechts de reacties van
een tijd, van de omgeving, tenslotte van zijn eigen ik, op
de persoon der schrijfster; een karakteristiek blijft dan
beschrijving van de buitenkant, beschrijving van het
denkbeeld dat reeds gangbaar is.
Alleen een zich verdiepen in, een zich overgeven aan
het werk van een kunstenaar, verruimt ons inzicht en
opent ons een onvermoede horizon, bevrijdt ons van het
vooropgezette oordeel en brengt ons in een andere wereld; wij worden dan opgeheven, want wij zijn altijd
kleiner dan de kunstenaar. Bepaling van onze verhouding tot de schrijver mag nooit het doel van studie zijn,
wel zelfverrijking en deze is alleen mogelijk wanneer
men zich door de kunstenaars bij de hand laat nemen
en in hun geestelijk leven laat binnenvoeren.
Wat was hun stof, wat deden zij er mee, hoe heeft hun
geest daarmee geopereerd, hoe was hun compositie en
waarom was die zo? Hoe is het mogelijk hun taal, hun
zinsbouw te verklaren; deze niet alleen te karakteriseren,
maar van de inhoud van hun gedachtenleven uit, te
volgen?
Door zich de geest der schrijvers als probleem te stel·
len, komt men tot een dieper zien, ondergaat men
ook de macht van hun genie. De eerbied voor de mens,
die van de aanvang af aanwezig was, groeit tot begrijpend inzicht en ontzag, wanneer men zijn arbeidskamer
binnentreedt.
Wat in de werkkamer van Mevrouw Bosboom-Tous·
saint werd ontdekt, is in deze studie neergelegd.
Veel hulp bood, bij het onderzoek, de catalogus der
tentoonstelling van werken, brieven enz. in 1912 door
Dr. J. Dyserinck bijeengebracht, die met grote zorg door
2

Voorwoord

de heer G. A. Evers samen werd gesteld en waaruit, met
zijn vriendelijke toestemming, de bibliografie werd overgenomen. Vooral de uitgebreide lijst geschriften over
Mevrouw Bosboom-Toussaint was een rijke bron van
studie, die nog lang niet is uitgeput.
Ook de gegevens, die de Heer J. Bosboom Nzn. zo welwillend was over zijn tante te verstrekken, waren van
belang, omdat ze haar beter deden kennen.
De keuze der te bestuderen boeken werd bepaald door
de bedoeling, alleen historiewerken uit verschillende
levensperioden te bespreken; zij werden ingedeeld in
persoonsverbeeldingen en verbeeldingen van een tijdvak of romans der historie.
Een dergelijke greep uit het enorme oeuvre is uiteraard
slechts een proeve, een begin der studie, die door Prof.
de Vooys in bovenaangehaald artikel nodig werd geacht;
toch blijkt reeds uit dit begin, dat de vaste, diepe ernst
van deze werken dezelfde is, die, in telkens andere vormen, onze beste schrijvers altijd heeft bezield.
Moge deze aard van de arbeid onzer romancière, die
dan ook slechts schijnbaar van onze tijd zo ver verwijderd is, uit de hier volgende studie spreken.

3

DE WERKWIJZE.
Mevrouw Bosboom-Toussaint is voortgekomen uit de
school van Walter Scott; naast Hugo en Schiller, heeft
ongetwijfeld deze meester van de historische roman de
sterkste invloed op haar werk uitgeoefend, zowel bij de
keuze van de stof als in de wijze van behandeling.
Prinsen,l) Koopmans,2) Vissink,3) e.a. hebben reeds
gewezen op de overeenkomsten en verschillen die deze
schrijfster met de, door haar zozeer vereerde Scott, vertoont. Het verschil ziet men voornamelijk hierin, dat de
Nederlandse romancière een groter psychologisch doordringings- en scheppingsvermogen en een dieper religieus inzicht, doch een tekort aan technische vaardigheid bezit.
Er is echter nog een belangrijk punt van onderscheid,
dat vooral zichtbaar wordt, wanneer men de verhouding
tot de bronnen onderzoekt. Men ontdekt dan, dat deze
op een andere wijze zijn gebruikt, dat dus de werkmethode anders is, dat de aard der fantasie verschilt en
dat dit alles terug te voeren is tot een andere visie op de
werkelijkheid. Deze punten dienen nader te worden uitgewerkt.
Maigron 4 ) stelt duidelijk in het licht, hoe Scott, in
tegenstelling met de schrijvers van historische romans
1) J. P rin sen J .Lzn. De oude en de nieuwe historische
roman in Nederland. Leiden 1919.
2) J. K 0 0 p man s. Letterkundige Studiën. Amsterdam 1931.
3) H. V is sin k. Scott and his Influence on Dutch Literature.
Zwolle 1922 .
4) L. M a i g ron. Le Roman historique à I'Epoque romantique.
Paris 1898.
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vóór hem, te werk is gegaan: blz. 75: "c' est par l'évocation magique des choses d'autrefois qu'il est devenu célèbre ... "; blz. 83: ,,(La) grande nouveauté est de donner
Ie pas aux intérêts généraux et aux passions publiques,
sur les intérêts et les passions exclusivement privés, et de
nous meUre sous les yeux moins une tragédie domestique
que Ic drame de toute une époque ou de toute une
nation ... "; blz. 241: "On voyait enfin que Ie genre, tel
que l'avait fait Walter ScoU, n'excluait ni Ie sérieux ni
la profondeur; que Ie roman historique était tout simplement l'histoire dramatisée et rendue pittoresque."
Ook Vissink zet dit uiteen: " ... history was in its beginning either a chronical of external events, or so mixed
with legendary knowledge that it hardly deserved its
name. Only gradually did history begin to be seriously
studied, till at last it became a reproduction of past lire.
And then with the development of the historic sense, and
under the influence of the demand for fiction the historical novel was created. The man who was the first to succeed in this union of history and fiction is Scott."
Volgens Maigron is dus de historische roman van Walter Scott: "l'histoire dramatisée et rendue pittoresque,"
volgens Vissink: "the union of history and fiction."
Afgezien nu van het genoemde, secundaire, verschil in
religieus en psychologisch inzicht, dat bij de bespreking
van "De Graaf van Devonshire" nader zal worden aangetoond, lijkt bij Mevrouw Bosboom-Toussaint de grondslag van haar werk "history and (dus naast) fiction,"
"histoire dramatisée", te zijn, evenals dit bij de andere
volgelingen van Scott, o.a. bij van Lennep "met zijn levendigheid", en bij Drost "met zijn smaak",l) zo is geweest. Deze hebben immers ook binnen een historisch
kader, de personen en gebeurtenissen uit hun verbeel1) J. K 0 0 p man s. Van Adriaan Loosjes tot Mevrouw Bosboom-Toussaint. Letterkundige Studiën. Amsterdam 1931.
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ding opgebouwd.
Te midden der algemene "couleur locale," die door de
historische gegevens wordt verschaft, schijnen de karakters en verhalen door de verbeeldingskracht te zijn opgeroepen, evenals Scotts fantasie de historie van een
volk, van een periode schiep. "Avec Walter Scott," zegt
Maigron, "l'imagination prend dans l'oeuvre littéraire la
première place."
Mevrouw Bosboom-Toussaints macht der scheppende
verbeelding is zo groot, dat ook bij haar het historisch
kader het enig bindende schijnt te zijn. De gaafheid der
karakters ondanks de scherpe tegenstellingen der romantiek, de logische ontwikkeling der gebeurtenissen, wettigen het vermoeden, dat een ordenende geest heeft gewerkt, die ieder onderdeel, iedere menselijke overweging,
in een door hem zelf gevormd verband heeft kunnen
schikken.
Uit een immanente noodwendigheid ontplooit zich het
psychologische geheel, tegen de achtergrond der historische gegevens: "fiction and history." Men zou alleen
kunnen zeggen, dat de verhouding bij Mevrouw Bosboom-Toussaint het omgekeerde is van die bij Seott.
Toch is niets minder waar, dan dat die noodwendigheid door de schrijfster zelf is gemaakt. Een dergelijke
vrijheid bij het scheppen van historisch werk heeft zij
niet gezocht.
Integendeel, men ontdekt bij nadere bestudering der
bronnen van ieder werk afzonderlijk, dat de fantasie
sterk gebonden is geweest. De meeste boeken zijn, niet
alleen wat de omgeving, het décor, het schema en de rol
van enkele personages en de geest des tijds betreft, doch
ook voor de levensdétails der personen, zowel als voor
de gebeurtenissen, uit historiewerken geput, en de schrijfster heeft die zo getrouw gevolgd, dat enkele gedeelten
de overname of de vertaling zeer nabij komen.
Bij historische romans gebruikte men: "grond en oud6
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heden als belangrijk voor gevoel en verbeelding,"!) tot
het samenvlechten van een romantisch verhaal; maar
Mevrouw Bosboom-Toussaint heeft een ander doel. Zij
tracht niet van de gegevens iets te maken, maar er iets
uit te voorschijn te halen. De personen en de feiten voegt
zij niet samen tot een dramatisch, pittoresk geheel, gelijk
Scott en zijn andere volgelingen doen (vaak de historische overlevering ten spijt), maar de historische overlevering doet haar zoeken naar wat er achter ligt verborgen; blijkbaar gaat zij er van uit, dat niets belangrijker is dan de historie zelf, wanneer die goed begrepen
wordt. Zij schept dus niet een drama, maar zij ontdekt
het; zij ontsluiert datgene, waarvan zij de kentekenen in
de bronnen vindt.
Het verschil tussen Mevrouw Bosboom-Toussaint en
de school waaruit zij is voortgekomen, ziet men dus,
wanneer men haar verhouding tot de bronnen onderzoekt, doordat uit dit onderzoek de aard der fantasie en
der grondidee duidelijk wordt.
Voor de onderstaande werken werd, tot op zekere
hoogte, een dergelijk bronnenonderzoek gedaan.
1. - "De Graaf van Devonshire," van 1838, is samengesteld uit de gegevens, die Mejuffrouw Toussaint in
het werk van Gregorio Leti over het leven van
Koningin Elizabeth gevonden had.
2. - "De Engelsehen te Rome" van 1839, is gebouwd
op een werk van dezelfde G. Leti, over het leven van
Paus Sixtus V.
3. - "Het Huis Lauernesse" van 1840 is, volgens een
brief aan Busken Huet,2) met behulp van weinig
bronnen samengesteld, doordat: "destijds de bronnen
nog gesloten waren die nu in zoo rijke mate hebben
1) Voorlezing van D. J. van L e n nep. Over het belangrijke
van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding. 1827.
2) Uit de Brieven van Mevrouw Bosboom-Toussaint aan Busken Huet. J. N. van Hall. De Gids 1905, dl. 111, blz. 11.
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gevloeid, en die er waren stonden mIJ In Alkmaar
nog niet eens ten dienste. - Brandt en Lublink Weddik, een boekj e over de martelaren Voes en Pistorius en eene Oud-Hollandsche, half-Latijnsche beschrijving van het bisdom Utrecht waren mijn voornaamste hulpmiddelen, zoodat ik er mij nu nog over
verwonder dat ik het er daarmede nog zoo heb afgebracht. Een geheel omgewerkte Lauernesse zou
hetzelfde boek niet meer zijn."
Omdat dit boek als bronnen werk dus niet typerend is en omdat het, wat de inhoud betreft, reeds
uitvoerig door Koopmans 1 ) werd besproken, is een
hernieuwde analyse hier niet ondernomen.
4. - Voor "Eene Kroon voor Karel den Stouten," van
1841, heeft de schrijfster, behalve van gegevens uit
de Mémoires van Philippe de Commines, uit die van
Olivier de la Marche, en uit de Chronique des Ducs
de Bourgogne van Georges Chastellain, vooral van
"de Barante"~) gebruik gemaakt, en wel van het 1ge
deel, blz. 82 vgl. waaruit zij vaak letterlijk vertaalt.
5. - Voor "De Hertog van Alba in Spanje," van 1842,
zijn de gegevens, tot in détails, uit het werk van Leti
over Philips II verwerkt, wat in de behandeling zal
worden aangetoond.
6. - "De Prinses Orsini," van 1843 heeft Voltaire 3 )
en Saint-Simon 4 ) tot bronnen, die vaak verrassend
nauwkeurig en precies zijn gebruikt. Een nadere
analyse van dit boek, evenals van "Diana", dat er
het vervolg van is, zou zeker nog de moeite lonen,
daar deze beide een fijne karaktertekening hebben
1) J. K 0 0 p man s. Het Huis Lauernesse. Letterkundige Studiën. Amsterdam 1931.
2) De Bar a n t e. Histoire des Ducs de Bourgogne. Louvain
1827.
3) Oeuvres complètes de Voltaire. Siècle de Louis XIV. Paris
1819.
4) Mémoires du Duc de Saint-Simon. Paris 1829.
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en de style régence goed volgehouden is.
7. - Bij deze werken uit de Franse geschiedenis sluit
zich "Mejonkvrouwe de Mauléon" van 1848 aan, dat,
gelijk zal worden aangetoond, naar een anecdote van
Voltaire is bewerkt.
8. - "De Graaf van Leycester in Nederland," van
1845/46, met de beide vervolgromans van '49/50 en
'54/55, maakte een bronnenstudie van meer dan twee
jaar nodig; in het hoofdstuk, waarin deze werken
behandeld worden, zijn de belangrijkste bronnen
genoemd.
9. - "Media Noche", van 1852, is een niet zeer gunstig
beoordeeld boek. In De Tijdspiegel van 1852 werd
het besproken en er werd, (wat anders bijna nooit
gebeurt!) een bron genoemd. De Recensent van 1853
neemt dit werk, dat niet geheel "uit de verf gekomen
is," onder een sterke loupe en vestigt de aandacht
vooral op onzuiverheden van de taal. In een moeilijk
jaar, ("onder veel emoties en bovenal veel kiespijn") 1) was het boek geschreven en het kostte de
schrijfster nog heel wat zorg en studie. De Histoire
des Négotiations de Nimègue, van De St. Disdier,2)
is ongetwijfeld de voornaamste bron geweest. Op de
blz. 7, 13, 53, 69, 70, 100, 109, 151, 153, en 253 komen
de namen en gebeurtenissen voor, waar het verhaal
uit samen is gesteld.
10. - De bronnen, die Mevrouw Bosboom-Toussaint
voor de "Historische Novellen" heeft gebruikt, noemt
zij in de "Aanteekeningen" bij de uitgave van 1857,
n.l.: van Balen, Beschrijving van Dordrecht; van
Braght, Geschiedenis der Doopsgezinde Martelaren;
Brandt, Historie der Reformatie; Bareth, Hollands
en Zeelands Jubeljaar; Schotel, Kerkelijk Dordrecht;
Uit een brief aan van Lennep. Dy ser i nek, blz. 137.
DeS t. Dis die r. Histoire des Négotiations de Nimègue.
Paris, 1860.
1)
2)
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Houbraken, Groote Schouwburg der Nederlandsche
Kunstschilders en Immerzeel, Leven en Werken der
Hollandsche en Vlaamsche Kunstenaars.
Haar verantwoording is hier zeer nauwgezet en bewijst, wat boven van haar werkwijze is gezegd, dat
zij de roman veeleer uit de gebeurtenissen haalt, dan
dat zij er die tussen vlecht.
11. - "Graaf Pepoli" van 18GO is op een paar kleine passages van Leti's Leven van Paus Sixtus V,l) gebouwd,
die de schrijfster waarschijnlijk uit haar jeugd, uit
de tijd, dat zij "De Engelschen te Rome," schreef,
onthouden had, en nu opnieuw te voorschijn heeft
gehaald.
12. - "De BIoemschilderes Maria van Oosterwijk" van
1862, en "Het laatste Bedrijf van een stormachtig
Leven", van 1863, werden, zoals in een der volgende
hoofdstukken wordt getoond, op passages uit Houbraken geïnspireerd.
Daar een aanwijzen der bronnen op zich zelf, niet het
doel van deze studie is geweest, scheen mij een greep
uit het oeuvre der schrijfster voldoende om de verhouding tot de bronnen na te gaan en die aan enkele werken
te demonstreren.
Deze verhouding nu laat een werkmethode zien, die
bestaat in een interpretatie der gegeven feiten, in een
"diep grondeeren."2) De romancière verantwoordt, verdiept, en verklaart wat zij in haar bronnen vindt.
Er is een ontwikkeling in deze procedure aan te wijzen. De jeugdwerken zijn bijna als een mozaïek uit de
gegevens saamgesteld met hier en daar een ingevlochten
episode (b.v. Arabella in "De Graaf van Devonshire"),
waarin de fantasie de vrije t~ugel is gelaten en die dan
ook sterk romantisch is. De latere werken verliezen meer
Deel I, blz. 240 en deel 11, blz. 149 van de Duitse uitgave.
VgI. Hoof t sLijkklacht over Pieter Dirxz. Hasselaer regel
166: ,,(u) docht ... 't al te diep grondeeren deeren."
1)
2)
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en meer het mozaïek-karakter, doordat de kracht der
leidende gedachte groeit en de onderdelen meer bewust
gekozen worden en geplaatst in een te voren overdacht
geheel.
In het beste werk klopt de interpretatie zozeer met de
feiten, dat de fantasie en werkelijkheid elkander dekken,
identiek geworden zijn.!) Dit vindt zijn oorzaak in de
geaardheid der verbeeldingskracht, die zich niet in een
eigen gebied vermeit en uitbreidt, maar die zich houdt
aan vaste punten, langs welke de gebeurtenissen en
karakterontwikkelingen zijn verlopen.
Soms heeft de romancière, lang nadat zij een boek
geschreven had, het geluk te ontdekken: "dat de werkelijkheid (haar) fictie niet logenstrafte." Zij spreekt
dan van "intuïtie, van een gave, gelijk al het andere."2)
Gebonden aan de feiten, beweegt die intuïtie, haar fan·
tasie, zich toch in een vrije ruimte, vrij, maar bepaald
door de wetmatigheid van het geestelijk geziene leven.
En juist hierdoor komt zij tot dergelijke ontdekkingen.
Aldus werkt deze schrijfster met een grote fantasie,
maar ingehouden, maar bepaald; neemt zij een grote
vlucht, maar langs een aangegeven weg; dit is een structuur van haar geest, die ook de stijl zijn vorm gegeven
heeft.
Het nagaan dezer werkmethode openbaart de grondidee, want deze werkwijze wordt veroorzaakt door de
verhouding tot de werkelijkheid. De werkelijkheid is
voor Mevrouw Bosboom-Toussaint niet een gegeven om
"te dramatiseren en pittoresk te maken," zoals Scott c.s.
1) vgl. De woorden van J. H. Gun n i n g Jr., in het hoofdstuk: "De zin der Historie", aangehaald: "In dat letterkundig voortbrengsel (de historische roman) verdwijnt de tegenstelling of toevallig naast elkander plaatsing van geschiedenis en poëzie van hetgeen gewoonlijk "waarheid" en "verdichting" heet,"
2) Uit een brief aan Dr. Mulder over Gideon Florensz, die óók
een intuïtie blijkt te zijn geweest. Dr. C. Ta zeI a ar. Onuitgegeven Brieven van Mevr. Bosboom-Toussaint. Zutphen. z.j. blz. 16.
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doet, maar een geheim, dat haar ter ontraadseling is voorgelegd. Voor haar zijn de feiten de hiëroglyphen der historie en de zin daarvan te vinden en te zeggen is haar
werk.
Hieruit volgt, dat de studie, die van enkele harer werken ondernomen werd, dubbelzijdig worden moest: een
onderzoek naar de werkwijze ging samen met een ontdekken der idee.
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EERSTE NOVELLEN.
De bovengenoemde ontwikkeling der werkmethode
kan in de jeugdnovellen worden nagegaan. Zodra Mejuffrouw Toussaint immers, na vertalingen uit het Frans,
eigen werk gaat leveren, openbaart zich daarin haar
wijze van werken.
Natuurlijk was de jonge schrijfster onder de invloed
van haar lectuur. "Met Bilderdijk is zij (door haar vader)
opgevoed, schrijft zij aan da Costa. In Harlingen kreeg
zij van haar grootmoeder en de tantes, de zedelijke verhalen van Robidé van der Aa en de verhandelingen van
Warnsinck ter lezing, benevens De Kleine Pligten van
Juffrouw Neufville. "Ik slikte ze als medicijnen die walgelijk zoet zijn. Toen kreeg men medelijden met mij, gaf
mij de romans van Walter Scott. Die operatie trof doel.
Bilderdijk werd verdrongen, voor zeer langen tijd zelfs,
maar uitgewischt nooit volkomen."
"Uit twee bewaard gebleven schrijfboeken blijkt, welke
auteurs haar vooral aantrokken. Uit de treurspelen van
Racine (Esther, Bérénice, Brittanicus), van Voltaire
(Oedipe), van Körner (Zriny) schrijft zij geheele tooneelen af, of vertaalt die gedeeltelijk. Van V. Hugo en de
Lamartine schrijft zij veel lyrische fragmenten over, zoo
ook van Schiller en proza van Jean PauI. Eén gedicht
van Goethe vindt men er op Schillers dood en een van
de vijftienjarige ten Kate. Het Fransch trekt haar blijkbaar zeer aan, al verzaakt zij ook de Nederlandsche
dichters niet."1)
Haar voornaamste jeugdlectuur bestaat dus uit de
1) Uit een onvoltooide biografie van J. Bosboom Nzn., die mij
welwillend ter beschikking werd gesteld.
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binnen- en buitenlandse romantiek, (later noemt zij nog
Barbier en de Vigny) zodat het wel niet anders kan of
de eigen proeven dragen de kenmerken dier litteraire
stromingen.
In 1837 verscheen haar novelle "Almagro", in het
Magazijn van Romantische Verhalen van J. J. A. Beyerinck en deze eersteling werd door Potgieter in De Gids
van 1838 gunstig beoordeeld. "Met de litteratuur onzer
naburen is zij bekend, zij heeft veel verbeelding," schrijft
deze strenge criticus.
Het zeer romantische verhaal, dat door ten Brink in
zijn levensbeschrijving van Mevrouw Bosboom-Toussaint
uitvoerig wordt besproken, geeft in de eerste plaats het
karakter van een "beschaafde" zeerover, van een held,
die Byron en Voltaire leest. Deze gentleman-dief is echter niet, zoals ten Brink heeft gemeend, naar het voorbeeld van Byrons Corsair geschreven, maar veeleer een
navolging van Schillers Karl Moor uit Die Räuber, wat
C. J. Vierhout2) duidelijk heeft aangetoond.
"Hare novelle" zegt hij, "is eigenlijk de breedere uitwerking van ééne episode uit het drama, hetwelk zij zich
tot voorbeeld koos. Als het toeval Moor in de nabijheid
van het kasteel zijner vaderen heeft gebracht, kan hij
de verzoeking niet weerstaan, om er incognito een bezoek te brengen. Zoodoende komt hij in de gelegenheid,
zijne Amalia nogmaals te zien en zich te overtuigen, dat
zij hem, in weerwil van zijne afdwalingen, toch nog altijd hartstochtelijk liefheeft. Daardoor ontstaat in zijn
binnenste een felle strijd; want hoe gaarne hij zich aan
haar bekend zou willen maken, hij is te ver gegaan, om
weder in het gewone leven terug te keeren, en hij heeft
haar te lief, om haar in het misdadig leven dat hij leidt,
1) Almagro. (A. L. G. Toussaint, C. P. E. Robidé van der Aa
en J. J. in de Betuw, Verhalen) Amsterdam 1837.
2) Noord en Zuid. 1889, blz. 198. Invloed van Schiller op Mevrouw Bosboom-Toussaint.
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mee te sleepen. In denzelfden gemoedsstrijd verwikkelde
Mej. Toussaint haren held. Door den dood en den laatsten wil zijns broeders tot markies verheven, voelde hij
zich door den lust bekropen, om Editha, de speelgenoote
zijner jeugd, nog eens weer te zien. Hij gaat (uit Frankrijk) naar Engeland en vindt haar daar onder de hoede
van een oom. Zij herkent hem, is geheel onbewust van
het woeste leven, dat hij zeven j aar lang geleid heeft,
en geeft hem de ondubbelzinnigste blijken, dat hare vroegere genegenheid niet verflauwd, maar veeleer tot warme liefde aangegroeid is. Het moeilijke van zijn toestand
wordt nog vermeerderd, door dat ééne der logé es, Lady
J everless, besloten heeft, de beide gelieven aan elkaar
te koppelen, om zoodoende voor hare dochter den weg
te banen tot een huwelijk met den zoon van den rijken
lord, wiens gast zij is. 1n één woord de schoone Editha
wordt Almagro haast opgedrongen: hij is met haar getrouwd, vóór hij tot bezinning kan komen. Na eene week
van zaligheid treft hem hetzelfde lot als Karl Moor: een
der leden van zijne bende komt hem aan zijne belofte
van eeuwige trouw herinneren. De bemanning van zijn
schip bevindt zich juist, door onderlinge oneenigheid en
door den haat zijner vijanden, in eene hachelijke positie.
Hij meent haar niet in den steek te mogen laten en ontvlucht - na een innerlijke tweestrijd - daarom zijn huis,
na eerst zijne zielsbeminde jonge vrouw in een uitvoerigen brief opheldering gegeven te hebben van zijn gedrag."
Met Byrons Corsair heeft Almagro slechts weinig overeenkomst; zowel het karakter van de held, als de loop
van het verhaal zijn bij Byron geheel anders dan bij Mejuffrouw Toussaint. Lord Byrons hoofdpersoon is heerszuchtig, onbuigzaam, heeft vooral de wens om zich gevierd te maken, en leeft geenszins, als Moor en Almagro
"als frère-compagnon met zijne volgelingen". Tenslotte
maakt hij door zelfmoord een eind aan zijn misdadig
16
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leven. Byron schildert düs een woest karakter en een
somber lot, dat Mcj uffrouw Toussaint stellig minder
paste dan Schillers idealisme.
Toch is de novelle van Mej uffrouw Toussaint meer
dan alleen een uitwerking van Schillers episode. Het
eigene ligt in de eerste plaats in de poging een dergelijk
karakter als deze nobele misdadiger, deze romantische
persoon, psychologisch uit te beelden. Zij verklaart het
innerlijk van een figuur, die haar door de lectuur gegeven was: een eerste aanwijzing der latere wijs van
werken.
Een ander element, dat een kiem van haar idee bevat, is het zedelijk bevredigend verloop van het verhaal
en daarmee in overeenstemming is de persoon van de
predikant die AlmagI'O tot bekering brengt.
Busken Huet heeft er op gewezen dat de Gideonfiguur, de Christelijke redder, die in het werk van Mevrouw Bosboom-Toussaint velerlei gestalten aanneemt,
voor 't eerst in "Almagro" optreedt.l) Deze novelle is
dus in vele opzichten een prototype van het latere werk.
Een der volgende verhalen ,,sir Edward Glenhouse",
in 1839 voor hetzelfde Magazij n van Romantische Verhalen geschreven, is een karakterstudie met een sterk
romantische intrigue, van een aan "spleen", aan mensenhaat, lijdende Engelsman, die door een bevriende dokter
wordt genezen. Ook deze novelle is gebouwd op een motief van Schiller. Volgens Vierhout is het een andere bewerking der gedachte, die Schiller aan zijn onvoltooid
drama Der Menschenfeind ten grondslag legde. "Weliswaar", zegt hij, "kunnen wij uit het fragment van dit
drama den afloop niet met zekerheid bepalen; maar de
stemming waarin hij het schreef, en de titel, dien het in
de eerste uitgaaf droeg, - Der versöhnte Menschenfeind,
- spreken duidelijk genoeg." De schrijfster geeft dus
1) Cd. Bus ken H u e t. Mevrouw Bosboorn-Toussaint. Litterarische Fantasiën en Kritieken. Haarlem z.j. Deel 11, blz. 79.
2
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wederom een uitbeelding van een type, dat haar door
de lectuur was gesuggereerd. Het motto, waarvan zij haar
verhaal vergezeld doet gaan, is een aardige illustratie
van haar verhouding tot de stof:
Maer denck meer dan gij leest,
en leest meer dan er sta et.
Cat s.

Een hele groep persoonsverbeeldingen, alle kort na elkaar of misschien in dezelfde tijd geschreven, (tussen
1837 en 1840 verschenen elf verhalen), volgt op "Almagro"; nu een karakterschets uit het toenmalige leven:
"Eene Moeder"1), "Een Vader"2), dan een die op een historische bron is geïnspireerd: "De Graaf van Devonshire"
cn "De Engelsehen te Rome", dan weer 'n meer fantastische, met een politieke achtergrond, zoals: "De Echtgenooten van Turin". Hun aantal en hun verscheidenheid
bewijst, hoe snel de ontplooiing van dit talent in zijn
werk is gegaan.
In "De Echtgenooten van Turin"3) heeft de schrijfster
het litteraire motief van "the beauty and the beast",
psychologisch uitgewerkt, op een, aan Hugo herinnerende wijze. De waarde der tegenstellingen en vooral die
van het groteske, waarop Hugo in zijn Préface voor
Cromwell wijst,4) heeft zij hier ongetwijfeld willen tonen.
De onbegrijpelijke echtverbintenis van Moïna en Espaleto -, een wonderschoone vrouwen een gebochelde,
mismaakte man, is het romantische gegeven der novelle.
1) Almanak v. h. Schoone en Goede, 1839. In deze novelle staat
een natuurbeschrijving zoals men die in het latere werk niet
meer vindt.
2) Almanak v. h. Schoone en Goede, 1842.
3) Verhalen van J. Honig Jansz. Jr., A. L. G. Toussaint en E.
van Randerode, Amsterdam, 1839.
4) "La pOèsie sentira que tout dans la création n'est pas humainement beau, que Ie laid y existe à cóté du beau, Ie difforme
près du gracieux, c'est de la féconde union du type grotesque
au type sublime que nait Ie génie moderne."
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Een lelijke, nobele held, een schitterende boosdoener,
een engelachtig onzelfzuchtige, schone vrouw, een bloedige catastrofe, een redding op 't juiste moment, het is
alles wel zeer romantisch en niet oorspronkelijk. Doch
wèl oorspronkelijk zijn de zielkundige analyse, die soms
het gedachtenspel nabij komt!) en het vermogen deze
te plaatsen in het historische milieu. Het verhaal speelt
n.l. tij dens de woelingen in Italië van 18222 ) en juist de
nobele politieke rol die Espaleto, als een andere markies
van Posa, daarin vervult, verschaft de tegenstelling met
zijn lichamelijke mismaaktheid en met de deugniet Cherubini.
De karakters der hoofdpersonen komen uit tegen de
brede achtergrond der samenleving en "hier is het dat
Mevrouw Bosboom zich in haar eigenlijk element bevindt,"3) omdat die achtergrond voor haar een grotere
openbaringsvorm is van de werkelijkheid.
Deze novellen zullen wij echter niet voortgaan te bespreken, daar dit ons te ver van het doel afvoeren zou.
Richt de aandacht van de schrijfster zich niet op romantische lectuurfiguren, doch bindt zij haar fantasie,
onder invloed van Scotts romans, door geschiedkundig
gegeven feiten, dan ontstaat de reeks historische persoonsverbeeldingen, waal ait wij enige uit verschillende
productieperioden, ter analysering hebben uitgekozen.
1) Men vergelijke "De Dood van Angèle Degroux", van H.
Marsman, waarin een episode voorkomt die met bovengenoemd
motief een treffende overeenkomst heeft. Het gedachtenspel is
uit de aard der zaak bij de moderne schrijver echter veel verfijnder en in de richting van het sexuele - niet in die van het gemoedsleven doorgevoerd.
2) De bronnen voor deze opstand konden niet worden opgespoord, evenmin de gegevens waaraan de schrijfster haar opmerkelijke kennis van het toenmalige Parijs, waar een deel der handeling plaats vindt, ontleent.
3) Cd. Bus ken Hu e t. Litterarische Fantasiën en Kritieken,
Haarlem z.j. Deel XI, blz. 34.
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Toen "Almagro" was uitgekomen schreef Mej uffrouw
Toussaint nog in hetzelfde jaar: "De Graaf van Devonshire, Romantische episode uit de jeugd van Elisabeth Tudor."l)
In haar autobiografie van '86 2 ) deelt zij mede, dat zij
"De Graaf van Devonshire" eerst als drama had opgezet.
" ... Wer Kräfte fühlt, der muss die Kräfte regen" was
voor mij niet vergeefsch gezegd. Ik dacht er aan toen ik
mij opgewekt voelde om een drama te schrijven, naar
aanleiding van Leti's anecdotieke Historie van Elizabeth, uit het Italiaansch vertaald en in ouderwetsch Hollandsch overgebracht. Het onderwerp was: Graaf Devonshire's hartstocht voor Elisabeth, en deze gekruist
door de onbeantwoorde liefde, welke koningin Maria
Tudor voor hemzelven had opgevat.
Ik had een onbeschrijflijk genot in deze poging om
zelve iets voort te brengen, - en toch bleef ik steken in
het derde bedrijf. Ik weet niet meer uit welke oorzaak,
want het geheele plan was reeds in mijn hoofd gerijpt.
Het raakte ter zijde bij de andere proefnemingen, waarvan ik nooit het geheim, aan wien ook vertrouwde. Had
iemand mij des tijds voorspeld, dat er een roman uit
zou groeien, waarmee ik in 't publiek zou optreden, en
die succes zou hebben, hoe zou ik gejubeld hebben als ik het had kunnen gelooven. Maar ik mistrouwde
mij zelve."
Enige bladzijden verder zegt zij: "Toen "Almagro"
1)
2)

Amsterdam bij R. P. OUo, 1838.
Na het overlijden der schrijfster in De Gids afgedrukt.
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was aangenomen, bleef ik niet stil zitten. Er moest nu
wat beters, wat meer ondernomen worden. Eerst nu
dacht ik weer aan de vroegere poging om een Drama te
schrijven. Als Drama zag ik er van af - het werd een
Historische Roman."
Op welke wijze is nu deze historische roman met de
gegevens van de bron gebouwd, en wat heeft de schrijfster van dit eerste grote werk gemaakt?
De bron, Gregorio Leti.
Mej uffrouw Toussaint had dus, waarschijnlijk bij de
boeken van haar Vader, een geschiedwerk van Gregorio
Leti gevonden. Daar deze historieschrijver onze romancière bij het scheppen van een aantal harer boeken heeft
geïnspireerd, verdient hij een nadere bespreking.
Gregorio Leti werd in 1630 in Milaan geboren. Toen
men hem tot het Katholicisme wilde brengen, bracht zijn
afkeer van elke dwang hem aan de zijde der bestrijders
en kon hij in Italië niet blijven. Hij leefde in Génève, in
Frankrijk en in Engeland, waar Karel II hem tot geschiedschrijver benoemde en hem 1000 kronen schonk.
Zijn geschiedenis van Engeland viel echter niet in den
smaak van het hof, zodat hij bevel ontving het rijk te
verlaten. In 1682 kwam hij te Amsterdam, waar hij eveneens tot stadsgeschiedschrijver benoemd werd en nagenoeg twintig j aren woonde. Hij overleed aldaar den 9den
Juni 1701. Hij heeft een honderdtal boeken nagelaten.!)
Uit zijn werken blijkt dat hij anti-Katholiek was en
dat hij er steeds naar streefde particuliere anecdoten,
liefst van ooggetuigen, te verzamelen. In de biografieën
van Elizabeth, Paus Sixtus V en Philips II staan vele
"on dits," en wetenswaardigheden, waarvan de historische betrouwbaarheid niet boven twijfel is verheven,
maar die juist maken dat zijn boeken als roman te
lezen zijn.
1) Verkort overgenomen uit WinkIer Prins, Geïllustreerde Encyclopaedie, Amsterdam 1909.
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Zijn tekenende bijzonderheden waren het, die de gevoelige verbeelding van Mej uffrouw Toussaint herhaalde malen troffen. Uit een enkele anecdote van Leti is
meer dan eens een boek ontstaan, ("De Engelschen te
Rome", "De Hertog van Alba in Spanje", "Graaf Pepoli"), uit een zin maakt zij een episode. Zo is "Het
Leven van Elizabeth"l) haar tot bron geweest voor
"De Graaf van Devonshire". Daarin immers wordt
Lord Devonshire, Eduard van Courtenay in zijn verhouding tot Koningin Maria en Prinses Elizabeth beschreven. Bovendien zijn in de Duitse uitgave 2 ) van
Leti portretten van de hoofdpersonen afgedrukt, en
het lijkt zeer waarschijnlijk dat Mejuffrouw Toussaint
die voor zich had, toen zij haar persoonsverbeelding gaf.
't Is alleraardigst om te zien wat zij van zo'n prentje
weet te maken, hoe zij zo'n lelijk kopje met haar fantasie weet te omweven en er een belangwekkende persoon van maken kan. Leti's sobere aanduiding van
Courtenay: "een Heer van hooge qualiteit, van goede
gedaante, en (die) zoo welgemaakt van persoon was, als
eenig man weezen konde," werkt zij met behulp van dit
portretj e uit, zoals een dwepend meisj e haar filmheld
zou beschijven: -,,(hij) ontdeed zich van zijn mantel en
stond toen dáár in den vollen glans van mannelijke
schoonheid en prachtigen kleedertooi. Hij was in den
krachtvollen bloei des levens, nauwelijks zes en twintig
j aren oud, van een hoge en slanke gestalte, wier schilderachtige vorm in de nauwsluitende ridderkleeding op
het voordeeligst uitkwam. Dan, wie beschrijft naar waarheid dien schitterenden gloed zijner groote zwarte oogen;
die zachte zwaarmoedigheid, welke hun vuur temperde;
1) G. Let i. Het Leven van Elizabeth Koninginnc van Engeland, Amsterdam 1720
2) G. Let i. Das Leben der Königin Elisabeth, Hamburg 1707.
Er is geen verschil tussen de vertalingen, doch wel in de illustraties.
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dien zielenadel, welke dat open gelaat met zulk een verheven schoon verheerlijkte; dat trotsche voorhoofd, waarop die donkere lokken zich luchtig bewogen; dien kleinen mond, waaraan de licht opgetrokken bovenlip een
uitdrukking van fierheid gaf, weder verzacht door den
gullen glimlach, die er om heen speelde; - genoeg zij
het, licht herkent eene mijner lezeressen in deze omtrekken een ideaal van mannenschooheid, dat toen
geen ideaal was, maar de wezenlijke gedaante van den
edelen Graaf Courtenay, van wien Elisabeth op later
leeftijd zeide: Il Devonshire neH' humano amore haveva
talen ti angelici, (de Graaf van Devonshire was een engel in het minnen)." (Dit staat letterlijk zo bij Leti op
blz. 264.)
"Eene lichte bleekheid, nog sterker uitkomend door
den zwarten, glanzenden knevelbaard, welken hij droeg
op de manier, voormaals door François I in de mode
gebracht, was misschien nog een gevolg van de kerkerlijke opsluiting, waaraan hij sinds eenige maanden was
onderworpen geweest, maar zette hem evenwel iets ongewoon belangwekkends bij."
Typerend voor de toon van 't boek is deze verheven,
bijna geëxalteerde wijze van bewerken, die Johanna
Blok ondeugend deed vragen of zij misschien op Devonshire verliefd was, waarop de schrijfster antwoordde:
"Verliefd was ik niet op hem, maar hij was een ideaal
en mijn oudste zoon, en welke moeder heeft haar eerste
kind niet lief. Die nu nog geboren moeten worden, zijn
voor mijn gevoel niet meer dàt wat Hij was. Ze worden
misschien beter beredeneerd, maar ze bezielen mij minder."! )
Dit ideaal nu moet bij haar zijn gegroeid, toen zij Leti's
gegevens las, o.a. ook Courtenay's brieven, want die doen
hem kennen als een riddelijk en edelmoedig man. Men
1)

Dy ser i nek blz. 41.

23

De Graaf van Devonshire

vindt in het geschiedwerk een uiteenzetting van de spanning die er heerste tussen Koningin Maria en haar halfzuster, Prinses Elizabeth, en de verklaring daarvan. Niet
politieke, godsdienstige en familietegenstellingen waren
de hoofdzaak, maar: "De voornaamste reeden van haar
afkeerigheit van haar Suster was, naar men zegt, eene
Jalouzi, spruitende uit de liefde die de Koninginne langen tijdt gehadt hadt voor Eduward de Kourtenay graave
van Devon. Dat bleek te meer, om dat zij zoo ras niet
op den Throon was geklommen, of zij verloste hem uit
den Tour, waar in hem Koning Eduard, en de Hertog
van Northumberland, die hem niet beminden, hadden
laaten zetten, verleende hem zijne vrij heit, en herstelde
hem in alle des zelfs eer, ampten, en waardigheeden, die
de Graaf van Sterny zijn Vader bezeeten hadt, en waar
van men hem te gelijk met zijn leeven berooft hadt.
Wanneer men de Koninginne zoo driftig zag, om haar
geneegentheit voor den Graaf te betuigen, twijfelde men
niet meer, of zij hadt beslooten hem te trouwen, en dat
zij hem zulks door eenige andere teekenen van vriendschap te verstaan hadt gegeeven. Maar hoe meer dat de
Koninginnc hem teekenen van haar genccgcntheit gaf,
hoe meer dat de Graaf haar zijn onverschilligheit liet
blijken. Wanneer zij die versmaading bespeurde, was zij
daar over zoo gebelgt, dat zij besloot hem daar van berouw te doen krijgen, 't geen zij kort daar !laa deedt,
gelijk wij verhaaIen zullen. -- De voornaamste reeden
van de onverschilligheit van den Graaf omtrent de Koninginne, was, d'overgroote liefde die hij voor Princess
Elizabeth hadt. De Koninginne hadt in der daadt gansch
geen bevalligheeden, en zij was al te oudt voor een Heer
van dertig jaaren, gelijk die Graaf, wiens Moeder zij
zoude konnen geweest hebben; in plaatze dat Elizabeth
veel jonger en zeer schoon was, en manieren hadt die
bequaam waaren, het herte van alle degeene die haar
zagen te trekken: ook zoo was er de Graaf, wiens ge24
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neegentheit geheelijk tot de vermaakelijkheeden des huwelijks helden, zoo zeer op verlieft, dat hij haar voor
alle de Kroonen van de wereldt gekoozen zoude hebben,
en dat hij niet besluiten konde om een enkeldt opslag
van een oog aan Koninginne Maria te geeven; noch een
oogenblik uitvinden, om te bedenken, dat zulken gedrag
tot zijn onvermijdelijk verderf strekte. Ondertusschen
onderhielden de Graaf cn de Princcsse malkander dikmaal met Brieven."
Na dit verhaal drukt Leti een paar brieven af, die onder hun hoofsc toon ecn grote innigheid verraden, een
innigheid, die door Elizabeth veel meer beheerst wordt
dan door Courtcnay. Dit verschil in temperament komt
overeen met Leti's opmerking: "Bijaldicn de Princesse
meer wijsheit als liefdc gehadt hadt," en met de door
hem vermelde feiten uit Courtenay's leven, waaruit
blijkt, dat hem zijn liefde bovcn alles ging. Deze karaktertrekken heeft Mej. Toussaint in haar persoonsverbeelding uitgedrukt.
De brief van Elizabeth geeft en neemt. Zij begint met
zijn liefde te aanvaarden: "Ik twijfele niet of gij bemint
mij, maar ik vreezc dat die liefde u nadeelig zal zijn ... "
Dan waarschuwt zij hem voor de wraak der koningin
cn houdt hem de cer voor, die hem als haar echtgenoot, of toch minstens als haar gunsteling, zou
wachten. "Aangezien waarde Graaf, dat de liefde
dikmaals de reeden verblindt," geeft zij hem de raad,
zich ver van haar te houden; als hij aan zijn bestwil dacht: "dan zou hij zich zoo verrc van mij verwijderen, als ik wel wenschte dichterbij hem te zijn." en
zij eindigt: "dat ik mijnzelver liever van alles zoude berooven, als eenig naadeel aan uwe zaaken toe brengen.
Doe mij de gunst van te gelooven, dat ik u meer beminne
als gij mij bemindt, en dat ik u met ongeduld verwachte,
om u mondeling te zeggen 'tgeen de voorzichtigheit niet
toelaat u te schrijven."
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Een verliefd en hoffelijk edelman kon op die betuigingen niet anders antwoorden dan met de verzekering
van zijn trouw: "Ik wenste twee herten te hebben, om'
er een aan uwen goede raadt over te geeven. Maar vermits ik 'er niet meer als een heb, 't welk geschikt is om
mijn gelukkig te maaken door de gcneegentheit die ik
voor u hebbe, zoude het mij de doodt aandoen, indien
ik wilde het zelve voor iemandt anders doen leeven. Ik
bid u, mijn waarde Princesse, verzeekert te willen zijn,
dat'er noch geluk, noch Kroon is, die de liefde welke ik
tot u hebbe, eenigszints zoude konnen doen wankelen."
Hij denkt er niet over zijn liefde voor haar ook maar te
ontveinzen, de koningin wordt zelfs niet genoemd, alleen
"de Kroon", maar om haar af te wijzen. En in alle eerbied besluit hij: "Vergeef mij, zoo het u gelieft, de overgroote vrij heit welke ik neem, ik die niet zoude konnen
leeven zonder u te beminnen, noch niet konnen sterven
dan uw getrouwe Dienaar. Kourtenay."
Deze tedere verhouding van prinses en edelman heeft
Mej. Toussaint geïnspireerd en Leti's werk leverde nog
vele andere gegevens op om het beeld der minnenden en
hun tragisch lot te completeren.
Had zij Kenilworth van Scott gelezen, zoals wij mogen
aannemen, dan zal alleen reeds de tegenstelling in 't
gegeven bezielend voor haar zijn geweest. De lafheid
van Leycester die zijn liefde verraadt om de "eer" en met
de koningin het gunstelingenspel blijft spelen, steekt sterk
af bij deze edelmoedigheid en trouw van Courtenay die
voor zijn Elizabeth een kroon versmaadt en zijn leven
geeft om haar te redden.
"Men moet getroffen zijn door den persoon, dien men
tot held kiest, men moet hem groot voelen, om hem groot
te kunnen voorstellen", zegt zij in haar voorrede. Welnu,
men kan zich voorstellen dat zij, in haar tijd, op dit gegeven zó moest reageren; men kan zich indenken, dat
zij hier datgene vond, wat haar transporteerde in een
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sfeer buiten haar omgeving. "Wat was ik gelukkig onder
het schrijven," luidt het slot van haar opstel, "hoe leefde
ik dubbel, ja driedubbel! De dagen waren te kort; ik
knoopte er nachten bij aan, ondanks de waarschuwingen van Vader. Ach, ik kon toch niet slapen, het leefde
alles voor mijn geest - Elizabeth en Devonshire en Maria - ik leefde met hen en in hen en het kon mij overigens niet schelen wat er om mij voorviel. In eigenlijken
zin - niet in dien van 't Evangelisch lied - was voor
mij het "Hier beneden is het niet" waar geworden. De
holle groote bovenkamer met de witte muur, de groote
antieke kast en schoorsteen was mijn wereld, mijne oase,
mijn Patrnos. Ik zag, noch hoorde iets van 'tgeen mij
vroeger had bedroefd of geërgerd. De Alkmaarders - ik
was voor hen een mythe, en zij voor mij niets, zooals ik
toen meende, - zij konden mij niets geven noch ontnemen. Ik had mijn schat in mij zelve ...... !"1)
Hier was zij dus getroffen en haar fantasie actief geworden en toen speurde haar verstand Leti's gegevens
verder na. Dat blijkt wanneer men bij hem leest, hoe de
gebeurtenissen zich ontwikkelden en deze nauwkeurig
met haar verhaal vergelijkt.
Gaan wij nu eerst na, hoe Leti, nadat hij de toestand
heeft uiteengezet, de feiten op elkaar laat volgen.
Terwijl een zo innige verhouding, als uit de brieven
blijkt, tussen Elizabeth en Courtenay bestond, dacht Koningin Maria nog voortdurend "geen ander te trouwen
als de graaf van Devon (Courtenay) ... die alle hoedaanigheden hadt, niet alleen die een Man beminnelijk
maakten, maar die hem een van de grootste Koningen
der wereldt konde maaken. Maar ziende dat hij haar geneegentheit niet beantwoorde" wist zij niet meer wien
zij nu trouwen zou, want trouwen moest zij. Na vele mogelijkheden te hebben overwogen besloot zij tot een hu1)

D y ser i nek blz. 33.
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welijk met Philips 11, koning van Spanje, zeer ten ongenoegen van de "gansche Protestantze partije." Deze
kwam dan ook in verzet bij het bekende oproer van
Wyatt en Carew, dat bloedig onderdrukt werd, "in den
tijdt van zes daagcn liet men acht en tachtig perzoonen
van de alderschuldigste of alderongelukkigste ophangen." Ongeveer terzelfder tijd werd Johanna Gray onthoofd, zodat "de Koninginne zich door deze doodstraffen
geducht maakte, zelfs al eer dat zij Koning Philippus
getrouwdt hadt. Wyatt werdt tot Rochester gehangen, en
andere op andere Plaatsen, ten minsten ten getalIe van
twee hondert toe. Elizabeth en Devonshire werden in dat
Treurspel bedraait."
Beiden werden, onder verdenking van medeplichtigheid aan het complot, gevangen gezet; volgens veler meening was dit echter voornamelijk een wraakneming van
Maria, omdat haar liefde versmaad was. Bij zijn verhoor
wist Courtenay zijn en Elizabeths onschuld te bepleiten
en tot hun geluk kwamen er tijdens het proces brieven
van Wyatt, waarin deze "Godt tot getuige van hunne
onnoozelheid aanriep." Maar de kanselier Gardiner
meende, uit politieke overwegingen, geen geloof te moeten hechten aan,,'t geen onder de galg gezeit werdt" en
Devonshire werd opnieuw gevankelijk weggeleid, nu
naar het kasteel van Foderingay, terwijl Elizabeth uit
haar verblijfplaats, waar zij ziek te bed lag, naar "den
Tour" en vervolgens naar Woodstock werd overgebracht.
Daar heeft men "naar verscheide Schrijvers verzeekeren", drie moordenaars op haar afgezonden, die echter
zo onder de indruk van haar verschijning kwamen, dat
zij hun werk niet volbrengen konden.
Ondertussen begon de vervolging der gereformeerden
en velen, onder welke Johan Rogers, een' predikant en
vader van tien kinderen, de eerste was, werden "levendig verbrandt." Philippus echter trachtte 't volk voor
zich te winnen door de ongelukkigen voor te spreken en
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door zijn invloed kwam Elizabeth weer vrij, hoewel niet
dan na op 't punt der religie scherp te zijn ondervraagd.
Ook Devonshire werd uit de gevangenschap verlost maar
moest beloven niet te trachten de prinses te schrijven of
te zien. Op haar raad trok hij "gansch bedroeft zijnde"
naar Vlaanderen waar hij spoedig stierf, naar verluidt,
vergiftigd door den Koning. Deze toch zou in hem een
hinderpaal gezien hebben voor een toekomstig huwelijk
met Elizabeth, waar hij, om haar beminlijkheid, op hoopte, daar de dood van zijn ziekelijke gemalin Maria spoedig te verwachten was. Devonshire's afscheidsbrief aan
Elizabeth vindt men bij Leti afgedrukt en daaruit spreken onmiskenbaar zijn liefde en zijn trouw, hij zendt
haar tegelijkertijd twee ringen terug, die hij van haar gekregen had.
Na deze treurige afloop tracht Elizabeth tevergeefs
haar droefheid te verbergen, men gelooft zelfs "dat zij na
de doodt van den Graaf een eedt deedt, om nooit te zullen trouwen." Veel sprak zij over hem en zij zeide tegen
haar Staat-j uffers: "dat nooit perzoon als hij beeter de
konst om te beminnen gekendt hadt."
Dit is in het kort de liefdesidylle van Elizabeth en Devonshire, zoals die door Leti is meegedeeld.
Potgieter 1 ) noemt in zijn bekende bespreking van 't
werk van Mej. Toussaint Leti niet, maar wel een Engels
geschiedwerk, dat hij blijkbaar als de bron beschouwt,
nl. David Hume's Hislory of England 2 ) en het is ook wel
aan te nemen, dat Mej. Toussaint hier enkele gegevens
aan heeft ontleend. In 't bijzonder de opstand van Wyatt
beschrijft Hume uitgebreider dan Leti en deze beschrijving kan Mej. Toussaint gebruikt hebben; dit lijkt zelfs,
indien men haar passage over ditzelfde deel naast
die van Hume legt zeer waarschijnlijk. Devonshire's
1) De Gids 1838, Herdrukt in "Kritische Studiën dl. I, Haar.
lem 1875.
2) Ter vergelijking is hier gebruikt: A new Edition London
1767.
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dood wordt in 't kort vermeld, heel anders echter dan
bij Leti; volgens Hume: "finding himself exposed to suspicion, (he)begged permission to travel; and he soon
after died in Padua, from poison, as is pretended, given
him by the Imperialists." In haar voorrede doelt Mej.
Toussaint zelf op de verschillende lezingen die er over
zijn dood bestaan en op de vrijheid, die zij genomen
heeft, om enkele gegevens te combineren. Zij laat hem
sterven in Italië, wat veel meer gelegenheid tot een romantische uitweiding bood, dan zijn dood in Gent:
welk een fraaie tegenstelling, de stervende jonge graaf
en de verrukkelijke Italiaanse natuur: "Mijne afwijkingen van de geschiedenis zijn, naar ik vermeen, niet
vele, de ergste, die ik zal trachten te regtvaardigen, is
zeker, de dood van Courtenay, die aan eene nimmer opgehelderde ziekte gestorven is; maar juist het geheimzinnige van die lange kwijning in den vollen bloei des
levens en het vermoeden van sommige geschiedschrijvers, die aan vergift dachten, hem door Philips, of op
diens last ingegeven, deed mij de vrijheid nemen, dat
sterven, op mijne wijze uit te leggen. Heimelijke aanslagen tegen het leven van Elizabeth, gedurende haar ge-

vangenschap hebben er bestaan; en ik heb gemeend niet
tegen het waarschijnlijke te zondigen, zoo ik de man,
die reeds zoo veel had opgeofferd, een leven voor haar
liet prijsgeven, dat voortaan slechts geringe waarde voor
hem had. Leti doet hem in Vlaanderen zijn graf vinden,
anderen spreken van Pad ua, ik was hierin dus vrij."2)
De Roman van Mej. Toussainl.
Mej. Toussaint heeft dus 't eenvoudige verhaal van
1) And though he entered Westminster without resistance.
Hume, blz. 418.
Aan het hoofd sijner benden rukte hij in Westminster. De Graaf
van Dev. blz. 216.
2) Een woord aan den lezer. - "De Graaf van Devonshire,"
Amsterdam 1837.
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Leti als grondslag voor haar intrigue genomen; nu is
't boeiend na te gaan, wat zij van dit gegeven heeft gemaakt, en hoe zij haar roman om dit schema heen gecomponeerd heeft. De karakters worden zichtbaar uit de
gebeurtenissen en gesprekken en blijken een uitwerking
te zijn van wat Leti van hen vertelt. Maria is de heftige,
jaloerse vrouw, Elizabeth de betoverende, verliefde jonge prinses, die ondanks de tederheid van deze liefde, vermoedt dat voor haar iets anders dan een liefdeleven is
weggelegd, en Courtenay is de nobele held die alles, zijn
eer en zijn kostbaar leven, voor zijn liefde over heeft.
Met de compositie echter is Mej. Toussaint een eigen
weg gegaan. Zij heeft de chronologische volgorde der
feiten, zoals Leti die gaf, los gelaten en de lezer in medias
res geplaatst (zoals zij meestal doet). Het begin is volgens Potgieter "eenigszins alledaagsch": bij het openen
van het eerste hoofdstuk rijdt Courtenay op een geheimzinnige avondlijke tocht in somber weer naar 't kasteel
Ashridge. Uit Leti weten we, dat Maria Elizabeth daarheen had verbannen, om samenkomsten met de graaf zoveel mogelijk te verhinderen,1) doch tevergeefs, de graaf
overwint de moeilijkheden en nu is een der tochten van
Courtenay, waarop hij Elizabeth "te post" bezoekt, het
uitgangspunt van de roman. De hoffelijke, maar innige
ontmoeting van Eduard en Elizabeth is geheel in overeenstemming met de toon der door Leti afgedrukte of
geschreven brieven. Een enkel, in zichzelf gesproken,
woord van de graaf doelt op het einde, dat Mej. Toussaint voor hem heeft bestemd: ,,0, mocht ik u met grote
1) Let i blz. 207: "Zij beval mitsdien aan de Princesse, dat zij
zich op het kasteel Ashriedge, drie dagreizen van Londen zoude
begeeven, alwaar Kourtenay de zelve zoo dikmaals niet zoude
konnen zien. - Maar bespeurt hebbende dat die voorhoede onnut
was, dat zij daarom niet naalieten aan malkander te schrijven, en
door middel VMl haare Huisgenooten elkander tijdingen te laaten
toekomen en zelfs dat de graaf haar somwijlen te post ging bezoeken, besloot zij zich op een andere wijze te wreeken."
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opofferingen, met mijn leven kunnen toonen, hoe heilig
mij uw minste begeerte is!"
Zoals meestal in dit soort romantische verhalen, waarbij het de auteur er om te doen is de belangstelling te
wekken en de fantasie der lezers wakker te roepen, gebeuren er ook hier voorvallen, die schijnbaar toevalligheden zijn, maar waarvan de opmerkzame lezer onmiddellijk begrijpen moet, dat er meer achter steekt. Op de
tocht door 't bosch naar Elizabeths verblijf, wordt Devonshire door gemaskerde roovers aangerand en niet dan
door hun zijn beurs met goud te geven, vrijgelaten; tot
zijn schrik bemerkt hij later dat het de beurs met Elizabeths initialen was! Natuurlijk waren die roovers (hij
vermoedt het niet, doch de lezer wel!) politieke tegenstanders en later is die beurs het bewijs, dat hij de prinses heeft opgezocht, op 't moment dat Wyatt op 't kasteel
aanwezig was.
Nauwelijks immers zijn Elizabeth en Courtenay in hun
gesprek verdiept, of een vermomd persoon treedt binnen,
die verklaart Wyatt te zijn en hen tracht over te halen
tot een complot tegen Maria, daar deze met Philips wil
trouwen, wat velen als een gevaar voor het land beschouwen. Elizabeth en Devonshire weigeren, want zij ûjn
loyale onderdanen, en \Vyatt verdwijnt met een ironische bedreiging (die hij inderdaad eens zal volvoeren en
pas aan de voet van het schavot tracht ongedaan te maken), nI. hen medeplichtig te doen schijnen aan het complot. Verontrust moeten Elizabeth en de Graaf elkaar
verlaten, nadat zij hem heeft laten zweren hun liefde te
verzwijgen.
Dit eerste hoofdstuk bevat reeds sommige gegevens,
die in de roman worden uitgewerkt: de liefdesverhouding van Devonshire met de prinses en het komplot van
Wyatt, dat hun ongeluk zal zijn. De tegenspeelster is Koningin Maria en haar zien wij in het tweede hoofdstuk
temidden van haar hofstoet in de zalen van Whitehall.
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Een grote plaats bekleedt hier bisschop Gardiner, die
Mej uffrouw Toussaint stellig volgens Leti en misschien
ook naar Hume en anderen, getekend heeft in zijn rol
van leidsman der koningin en wreed vervolger der protestanten. Maria zelf is eveneens naar Leti geschilderd;
zwak door heerszucht, angst, en j alousie, wordt zij gemakkelijk door Gardiner geleid en tot de gruweldaden
gebracht, die haar regering zo schrikwekkend maakten.
Van Maria wordt door de schrijfster een duidelijk beeld
gegeven op die bijeenkomst in Whitehall. Haar liefde
voor Courtenay blijkt uit haar bezorgdheid bij de bezwijming die hem temidden van de gasten overvalt (de snelle rit naar Astridge had hem uitgeput 1) en haar angst
voor Gardiners oordeel uit de heftigheid waarmede zij
haar gevoelens voor de gunsteling verdedigt. Zij weet
dat Gardiner uit politieke overweging Philips voor haar
als echtgenoot heeft bestemd en nu braveert zij hem, innerlijk bevreesd, terwille van haar liefde en zegt, de
Graaf van Devonshire te willen huwen. Gardiner glimlacht fijntj es, want hij kent Courtenay's verhouding tot
Elizabeth en hij ziet hoe hij de gevoelens van Courtenay,
zowel als die van Maria, voor zijn politieke plannen kan
gebruiken.
Zo komen de figuren voor de lezers in het licht te
staan en het begin der intrigue is gegeven: Elizabeth en
Courtenay bedreigd, doordat Wyatt bij hen op tegenstand voor zijn komplot is gestuit en doordat Maria van
Courtenay verlangt, wat hij haar niet geven wil. Straks is
de draad der intrigue niet gespannen. De veelheid der
gegevens was te rijk dan dat de jonge schrijfster er een
heldere compositie uit opbouwen kon. Zij begeeft zich
op zijwegen - een romantische eigenschap -, en weidt
zeer uit over \Vyatt en zijn betrekking tot Arabella, Courtenay's zuster; een gefantaseerde persoon en gefantaseerde gebeurtenissen, die bijna grappig van schrikbarende romantiek zijn. In haar voorrede verontschuldigt
3
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zij dit: "Met Wyatt alleen, heb ik eenigszins willekeurig
gehandeld, het kwam zoo uit met mijne oogmerken ... "
j a, en bovendien viel het in haar geest, die toen nog behagen scheppen kon in een anonieme geharnaste ridder, die een jong meisje in de kerk tot een geheim huwelijk dwingt (dat alleen op papier bestaat) om ... haar
voorgoed onschadelijk te maken, zonder haar te doden!
In dit gedeelte heerst het echte melodrama en men verheugt zich, wanneer Mej. Toussaint zich weer op de vaste
bodem der geschiedkundige feiten begeeft en zich tevreden stelt met deze psychologisch te verklaren. Een veel beter geslaagde uitweiding is die over 't gezin
van de predikant met zijn tien kinderen, die, uit zijn
ambt ontzet, niet weet hoe zich en zijn gezin te voeden.
Potgieter wees al op dit goed geschreven deel, het hoofdstuk: "Een bladzijde uit het martelaarsboek der armoede". "Waarom toch navolgingen geleverd, als men zoo
goed oorspronkelijk schrijft?," vraagt de criticus zich af.
Mej. Toussaint werkt hier weer uit, wat zij als simpel
feit bij Leti gevonden had, en dan schept zij iets goeds,
doordat het gegeven haar fantasie in de diepte peilen
doet, en haar belet zich in het al te grillige te vermeien.
Is dus de bouw van de roman overladen met bijkomstige figuren en gebeurtenissen, toch is de grote lijn er
nog in te ontdekken, vooral wanneer men uit Leti eenmaal weet, langs welke vaste punten die verlopen moet.
Het toneeltj e in het huis van de arme predikant dient
tegelijkertijd om Courtenay, die het gezin komt helpen,
als edelmoedig te doen kennen èn als bestraffer van het
kwaad, want hij verjaagt er zijn vijand Benefield, die
van de toestand misbruik wilde maken.
Mej. Toussaint gebruikt dus de gegevens om reliëf te
brengen in het karakter der personen, maar zij remt
daardoor het vlot verloop van het verhaal. De compositie
is onrustig, want de roman springt van het ene toneeltj e
naar het andere; elk toneeltj e is vol kleur en opent ons
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een inzicht in de karakters, maar de geschiedenis gaat
daardoor veel te langzaam voort. Men ziet juist in dit
eerste boek, hoe zeer haar de psychologische verdieping
der figuren boeit, en hoe de dynamiek van het verhaal
haar zwakste zijde is. Later wordt de techniek der compositie, die hier slechts een zwakke navolging is van
Scott, veel beter, als haar geest zich niet meer zo laat afleiden door het romantische détail.
Voordat de handeling verder voort kan gaan, wil de
schrijfster ons in een hoofdstuk: "zonder handeling" nader brengen tot de persoon, die zij als een der drijfkrachten der gebeurtenissen beschouwt, tot Gardiner, de bisschop-kanselier.
Evenals in de meeste van haar boeken, gelijk in haar
hele wezen trouwens, kunnen we ook in dit werk drie
gebieden onderscheiden, dat van het hart, dat van het
verstand en dat van de geest. De geschiedenis der liefde
tussen Elizabeth en Courtenay, dus het hartsgebied, is in
dit jeugdwerk het voornaamste deel, de politieke overwegingen, die in het boek zowel als in haar zelf, het verstandelijke vormen, worden hier wel aangeduid, maar
blijven toch op de achtergrond, terwijl de geestelijke omspanning, die later zo belangrijk in het werk van Mej.
Toussaint is, hier ternauwernood zichtbaar wordt. De
hartsgeschiedenis is uit Leti genomen, de politieke krachten zijn ook, maar minder uitgewerkt, bij hem te vinden,
evenals trouwens bij andere schrijvers. De tegenstelling
tussen Katholiek en Protestant beheerst de politiek en
drijft Gardiner, de bisschop-kanselier er toe, de gevoelens
van de Koningin en van Courtenay's verraderlijke page
Darnley,l) voor zijn doel, de overwinning van het Katholicisme, te gebruiken. Mensen als de bisschop, die hun
psychologisch inzicht weten aan te wenden om anderen
naar een zeker doel te voeren, komen in vele van Mej.
1) Deze figuur doet, volgens Potgieter, veel aan Ludwig uit
Van Lenneps "Pleegzoon" denken.
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Toussaints werken voor: het zijn personen met een
scherp begrip en met behendigheid, die hun gaven voor
een eigen menselijk plan misbruiken en daardoor
mephistofelische figuren zijn.
Bisschop Gardiner is ook een dergelijke figuur, evenals Scipione in "De Engelschen te Rome", en Reingout
in de Leicester-cyclus, al is zijn doel, de macht der
kerk te vergroten, van een geheel ander gehalte dan dat
van Scipione, die alleen zijn wraaklust koelen wil. Gardiner is door de page Darnley op de hoogte gebracht
van Courtenay's liefde en wil die liefde nu gebruiken
om Elizabeth en mèt haar de Protestantse oppositie, te
doen vallen. Daarom ook moet koningin Maria niet met
Courtenay trouwen, maar met Philips, en Gardiner doet
alles om de graaf te vangen in de netten die hij voor
hem spant. In het hoofdstuk "Een meesterstuk van den
kanselier" wordt uitgevoerd, wat de kanselier gedreigd
heeft, te zullen doen: "die Bedlow, (de arme afgezette
predikant) een verstokt afvallige, zal het middel zijn,
waardoor de noodzakelijke val van den gevaarlijken
Devonshire bewerkstelligd wordt."!) De kanselier zorgt
er nl. voor dat Bedlow, de beschermeling van Courtenay, tot de brandstapel veroordeeld wordt en de terechtstelling heeft juist daar plaats, waar Courtenay voorbij
moet komen. Als deze inderdaad het gruwelijke schouwspel ziet, gebeurt precies wat Gardiner heeft gewild. de
Graaf stormt diep verontwaardigd, bij koningin Maria
binnen, overlaadt haar met verwijten over haar wreedaardigheid en kan zijn liefde voor Elizabeth niet meer
verzwijgen. Dit heeft onmiddellijk tot gevolg, dat Maria,
die hem juist heeft gezegd: "ik bemin U, Courtenay,"
buiten zich zelf geraakt van woede en gekrenkte trots
en wanneer hij dan ook nog Elizabeths voorspraak
1) Deze Bedlow is de predikant, wiens omstandigheden overeenkomen met die van de predikant Johan Hogers, door Leti en
anderen genoemd.
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wezen wil, laat zij hem in de Tower werpen.
Dan is het aan de kanselier deze, door hem gewilde,
scène uit te buiten. Op dat ogenblik zegt hij de opgewonden vrouw dat Courtenay waarschijnlijk mede
schuldig is aan Wyatts complot, maar wijst er tevens op,
dat zij hem niet bestraffen kan om zijn liefde voor Elizabeth en wegens zijn versmaden van haar, Maria'so
hand. Wil zij de schijn vermijden, dat dit de reden is
waarom hij gekerkerd wordt, dan moet zij ... huwen met
Philips. En nog dezelfde dag is het huwelijkscontract
gereed. "De listige aanslag van den kanselier, op diepe
menschenkennis gegrond en volkomen naar de karakters der daarin betrokkenen berekend, was nog boven
zijn verwachting gelukt... Van dien oogenblik dagteekende de bloedige vervolging tegen de onroomsehen."
Daarna wordt ook Elizabeth gevankelijk uit Ashridge
weggevoerd en naar Whitehall gebracht. Over de gevangenneming schrijft Leti: ... ,,(de Koninginne) zond
den Baron Hasting en de ridders Kornwall en Sothwell
af, om aan de Princesse bevel te brengen, van aanstonts
naar Londen te komen ... De Princesse lag ziek te bed de,
wanneer men haar dat bevel bracht; maar zonder dat
men acht op haar ziekte nam, volvoerden zij hunnen
last met zooveel gestrengheid, dat zij haar gestaadig in
't oog hielden. Alle de zachtigheit die men voor haar
gebruikte, was, dat men ze met kleine dagreizen voortgeleide."
Mej. Toussaint verhaalt dit als volgt: "Met meer ruwheid dan misschien hun last aanwees, waren de baron
Hastings, en de ridders Cornwall en SouthwelI in Elizabeths kamer gedrongen, ondanks den moedigen doch
zwakken tegenstand van Samers en de overige bedienden. Bij hun binnentreden was hunne verrassing misschien even groot als die der Prinses. De vrouw, tegen
welke zij met gewapende krijgslieden waren uitgetrokken; de gevaarlijke samenzweerster, die het rijk in op-
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roer zoude brengen, lag machteloos, zwoegend, met een
koortsachtig rood op de wangen en eene doffe matheid
in het oog, op haar ledikant. Zij vonden bij haar geen
andere wapens dan geneesmiddelen en geen andere
wachters dan een arts ... " Zijn de bijzonderheden aan
Leti ontleend, de opeenvolging der feiten en hun verband is anders. Bij Leti is de gevangenneming een gevolg van de opstand van Wyatt; bij Mej. Toussaint gaat
die er aan vooraf. Het verloop van deze opstand zelf is
waarschijnlijk saamgesteld uit Leti en Hume beiden.
Carew slaat op de vlucht, Wyatt wordt verslagen in
Westminster cn geeft zich over. Evenals bij Leti en
Hume volgen nu de wrede straffen en tegelijkertijd
worden Johanna Gray en haar gemaal terechtgesteld.
Als Elizabeth nog onder den indruk hiervan is, komt de
bisschop-kanselier haar scherp verhoren en tracht haar
tot bekentenis harer medeplichtigheid aan 't complot te
brengen, door de bewering dat Courtenay reeds alles
heeft verteld en zijn heil alleen gezocht heeft in de
genade zijner vorstin. Dit vindt men juist zo bij Leti.
"Men voer voort in haar l' ondervraagen, men zeide om
haar te verstrikken, dat de Marquis van Kourtenay zijn
schuldt bekent, en dat hij zijn toevlucht tot de goedertierenheit van de Koninginne genomen hadt." Elizabeth,
zowel bij Mej. Toussaint als bij Leti, "kent de graaf
beeter", gelooft het niet, en blijft hun beider schuld ontkennen en eindigt het verhoor, dat Gardiner haar later
persoonlijk nog doet ondergaan, bij Leti: "Mylord, ik
kan niet begrijpen, dat een Man als gij, die het hooft
van de Justitie van het Koningrijk zijt, die de schaale
recht behoort te houden, en te beletten dat men d' onnoozele niet onderdrukke, te werk gaat op een wijze,
die zoo strijdig is met het ge ene uw ampt van u eischt,
in mij niet alleen te willen aanmaanen, maar mij bijkans te verleiden, of mij te noodzaaken, om een schuldt
te bekennen, waar van ik mij voor Godt en de menschen
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gansch onschuldig bevinde." Bij Mej. Toussaint luidt dit
gedeelte: "Ik kan mij niet begrijpen, Mylord! dat een
man als gij, die aan het hoofd staat van de rechtspleging des koninkrijks, die de onschuld behoorde te verdedigen tegen onderdrukking, zoo st rij dig kan handelen met de plichten van zijn ambt, dat hij mij verleiden, j a bijkans noodzaken wil tot het bekennen van een
misdrijf, waaraan ik mij plechtig onschuldig heb verklaard, bij mijne eer en bij mijn geweten!"
Dit is dus bijna woordelijk hetzelfde, alleen de volgorde en daarmee het verband, is anders. Bij Leti is dit
verhoor voor de kanselier het einde, hij ziet geen kans,
Elizabeth onschadelijk te maken, als opvolgster van de
troon onmogelijk te doen zijn en zodoende de partij der
protestanten te vernietigen. Hij lijdt dus de nederlaag
en na dit gesprek was hij, "zoo gevoeliglijk bedroeft, dat
hij er ziek van wierdt, en kort daar aan stierf."
Mej. Toussaint slaat een andere weg in, haar geschiedenis is veel bewogener, wat vooral blijkt uit het proces,
dat de schuld van Elizabeth en Devonshire aan hoogverraad bewijzen zal, en dat door Gardiner geleid wordt.
Mej. Toussaint heeft alle draden van haar verhaal in
dit proces te zaam gebracht om haar compositie zedelijk
te doen sluiten; maar die bouw is nog heel zwak en
dientengevolge blijkt haar doel slechts dan, wanneer
men zich afvraagt waarom zij van de volgorde der feiten
bij Leti is afgeweken. Bij dit proces zegeviert het recht
en Gardiner treedt terug. \Vaardoor? Door een oude
zonde die zich op 't onverwachtst aan hem komt wreken.
Hij voelde zich zo zeker, toen hij het net om Devonshire
steeds strakker trok - hoe nobel en manmoedig de
Graaf zich ook betoont, de bewijzen tegen hem zijn
sterk en hij schijnt te zullen vallen -, als plotseling
Wyatts laatste woorden die de Graaf rehabiliteren, door
de gouverneur van de Tower worden meegedeeld. Men
ziet, als men zich Hume's en Leti's verslagen nog herin-
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nert, dat dit feit uit hun geschiedwerk genomen is; maar
Mej. Toussaint maakt er iets eigenaardigs van. Historisch is, (Leti tenminste deelt het mee) dat Gardiner die
vrijspraak niet aanvaarden wil, "zeggende dat men geen
geloof moet geeven aan 't geen onder de galg gezeit
wierdt" en hij houdt Devonshire nog een tijdlang in gevangenschap, maar bij Mej. Toussaint komt Arabella,
Courtenay's zuster, in een wanhoopstoestand hinnen om
te getuigen dat Wyatt werkelijk geen andere medeconspirators had en dat haar broer onschuldig is; en zij
kan het weten want zij is immers, - wat niemand heeft
geweten -, tot haar schande Wyatts vrouw. Zij legt de
huwelijksakte voor de bisschop neer: "Deze sloeg een
blik in de akte; op eens trilden zijn vingers zichtbaar;
hij werd doodsbleek, boog zich voorover en riep uit:
God wil het. .. Die bewijzen zijn echt! Dat was zoo goed
als de graaf onschuldig te verklaren; ook ontbond hij
spoedig daarop met bevende stem het gerechtshof, en
verliet de zaal zoo snel als zijn weifelende en onzekere
gang het hem toeliet; er moest een zonderlinge omkeering in dien anders zoo onwrikbarcn man hebben plaats
gehad! Ook hij boette nu eene vroegere schuld."
Hij is het nl. zelf geweest dic Arabella met Wyatt in
het huwelijk had verbonden, wetende dat dit jonge
meisje werd misleid. "En nu gebeurde het, dat hetzelfde
meisje het middel werd om een ontwerp in duigen te
werpen, waaraan hij zoo langen tijd, zoo onafgehroken,
met inspanning van alle krachten had gearbeid. -"
De Nemesis, die Leti niet gaf, heeft Mej. TOllssaint gefantaseerd! Aldus blijkt door een vergelijking met de
bron, het eigenaardige van haar talent: het zoeken en
het leggen van causaal, zedelijk verband, dat naast de
psychologische verdieping steeds fijner worden zal; uit
de werkwijze is de idee gebleken.
Met de afloop van het proces is in de politieke lijn
eigenlijk het belangrijkste geheurd, maar Mej. Toussaint
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had nog vele feiten in Leti gevonden, die interessant
genoeg waren, om te worden uitgewerkt; bovendien
moest de jeugdidylle van Elizabeth, de hartsgeschiedenis, haar droevig einde vinden.
Courtenay wordt vrij gelaten, maar Elizabeth nog niet.
Maria laat haar van de Tower naar Woodstock brengen,
waar de ruwe Benefield haar bewaken moet. Leti meldt
hoe zij onderweg op een landgoed door Lord Williams
wordt onthaald en Mej. Toussaint geeft ons een kleurig
beeld van het feest dat voor Elizabeth na de langdurige
gevangenschap een verademing is, waarbij tevens de
hopelooze liefde van \Villiams voor Zijll gevangene
blijkt. En daar in Woodstock ziet Courtenay zijn geliefde voor 't laatst, doch hij wordt niet herkend! Vrijgelaten, doch onder voorwaarde dat hij met Elizabeth
elke gemeenschap zou verbreken, had hij verlof gekregen zich buitenslands te vestigen en wil nu vóór zijn
vertrek langs Woodstock reizen. Dan gevalt het, dat hij
de man ontmoet, die door bisschop Gardiner is bestemd
om Elizabeth te doen vergiftigen. Deze moordaanslag is
een wanhoopsdaad van Gardiner, die hem niet gelukt,
want Courtenay offert zich op voor zijn geliefde, wetend
dat alleen zó een herhaling van de poging wordt voorkomen. Het langzaam dodend gif in zijn lichaam dragend, zoekt hij Maria nog eenmaal op, om haar de belofte af te dwingen Elizabeth voortaan als een zuster te
beschermen.
Maria is tot het uiterste getroffen door de toestand
waarin zij haar vroegere geliefde ziet; "een waarachtige, bijkans godsdienstige eerbied bezielde haar voor
den man, die zooveel had opgeofferd voor een vrouw, en
die grootheid van ziel genoeg bezat om de vrouw, die zoo
bemind werd, te naderen zonder zijn recht op haar
dankbaarheid te laten gelden; haar te naderen als een
vreemdeling, en voor haar het leven te laten als een
vreemdeling, om hare rust niet te storen en een gegeven
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woord niet te breken." Plechtig zweert zij te zullen doen.
wat hij van haar vraagt en dan reist hij weg om in
Padua zijn laatste dagen door te brengen, schrijft aan
Elizabeth van daaruit nog een afscheidsbrief, waarin hij
de van haar ontvangen dubbele ringt) insluit. .. en sterft.
"De trouwe dienaar bracht die laatste letteren aan
Elizabeth. Men vindt ze in haar levensgeschiedenis (nI.
Leti) terug. Ze zijn de roerende uitdrukking van een
gevoel, dat het gansclle leven van de graaf van Devonsl1ire bezield heeft."
Mej. Toussaint neemt "die laatste letteren" niet over,
maar zij hebben haar, met de andere brieven uit Leti,
de kern voor haar werk verschaft.
Uit de vergelijking met Leti blijkt, op welke plaatsen
zij haar bron nauwkeurig volgt en op welke plaatsen
niet. Vele bijzonderheden, kleine passages of anecdotes
zouden nog te citeren zijn, die zij van haar voorbeeld
overneemt en in ander verband, of op andere momenten, een plaats geeft, maar de genoemde kunnen volstaan, om aan te tonen hoe zij te werk is gegaan. Leti's
volgorde neemt zij niet over, omdat hij haar niet voldoende kansen bood, twee eigenschappen van hflar geest
tot verwezenlijking te brengen. De ene eigenschap is
de romantische behoefte aan het hevige, het schrille.
Leti was haar te eenvoudig cn daarom fantaseert zij bij
Wyatt's komplot nog het verhaal van de geheimzinnige
ridder, die in vermomming cn in 't geheim met Courtenay's zuster is gehuwd. Maar, alsof zij voelt dat deze
weg der grillige fantasie niet alleen voor "j onge meisjes" gevaarlijk is, doch ook voor haar talent, waarschuwt zij in deze episode tegelijkertijd tegen de verbeeldingskracht, die de arme Arabella in 't verderf
heeft gestort. Deze neiging naar hevige romantiek
neemt, zoals wij zullen zien, in een latere periode in
1)

Bij Leti vermeld.
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haar werken af, maar is hier nog sterk aanwezig.
De tweede eigenschap is de behoefte de compositie
dienstbaar te maken aan een geestelijk verband. Met een
banale term zou men dit verband de moraal of de zedelijke tendens kunnen noemen, en toch zou zulk een term
de geestesstructuur van Mejuffrouw Toussaint niet voldoende karakteriseren.
Zij draagt in zich het bewustzijn dat het leven zinrijk
is en dat deze zin in ieder leven nagevorst kan worden.
Natuurlijk groeit de zin, die zij zelf erin ziet, met het
rijper worden van haar geest. Er zal nog gelegenheid te
over zijn, om op het zinrijke verband te wijzen, dat zij
in alle wereldgebeuren, in en om de mens - indien er
van een wereldgebeuren om de mens ooit sprake wezen
kan, - tracht op te speuren. Men ziet haar worstelen
om datgene te vinden, wat aan haar gevoel van wat het
leven is, beantwoordt, en in de jeugdwerken kan men
het nog niet veel meer noemen dan een moraal, dan
het aantonen van een beloning van de deugd of een vergelding voor het kwaad.
Zo was het in "Almagro", zo is het ook in "De Graaf
van Devonshire". Leti noch Hume verschaffen haar een
verloop der feiten dat het zedelijk gevoel bevredigde
en ... nu legt zij zelf een zedelijk en in dit geval een zeer
melodramatisch en gezocht verband. Leti had haar gezegd dat Gardiner een "geduurig doortrapt, maar een
quaade staatkundige was," en zij had dit aangetoond.
Maar een vergelding moest er zijn. De boog die alle
menselijk gebeuren overspant, "het hemelsche gerecht,"
moest ook in dit leven zichtbaar worden en zij zoekt en
vindt een middel om dit te bereiken.

De invloed van Scott.
De eerste uitgave van "De Graaf van Devonshire"
stuurde Mejuffrouw Toussaint de wereld in met "een
woord aan den lezer," waarin de schrijfster over zichzelf
en haar werkmethode openhartig spreekt. Deze open-
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hartigheid is het tegendeel van onbeschroomdheid. Zij
verontschuldigt zich namelijk over het waagstuk, iets te
schrijven in de trant van Walter Scott. "Na Walter Scott,
zich te wagen, aan een geschiedkundigen roman, die op
Engelsehen bodem speelt, is een vermetelheid, wel geschikt, om een helderziend publiek, tegen zich in te nemen.!) "Dat veroorlooft zich alleen de onkunde of de
eigenwaan!" is de afkeurende kreet, die ik in verbeelding
reeds hoor ... maar ik heb 't niet ondernomen; mijn
Devonshire is geen geschiedkundige roman, niet in dien
zin, ten minsten zoo als ik dien begrijp, zoo als Walter
Scott dien heeft uitgevoerd. Hij schrijft om de eeuw, de
zeden, het plaatselijke te schetsen, en vlecht er het
romantische tusschen, om belang te wekken. Ik gebruik
dat alles slechts om niet tegen het locale te zondigen ...
De schrijver van Ivanhoe, van Waverley, van Woodstock, verpersoonlijkt eene sekte, eenen stand, eene partij, in een individu; ik bedien mij slechts van de partijen
en sekten, zoo ver ik er mijn personen in verwikkeld
zag."
Niet duidelijker zou het verschil tussen Scott's historisch-beschrijvende, en de psychologische werkwijze
kunnen worden uitgedrukt; en uit beider boeken kan
dit nader worden aangetoond. Het boek van Scott dat
aan "De Graaf van Devonshire" doet denken en dat zij,
al noemt zij 't niet, waarschijnlijk wel gelezen had, is
Kenilworlh. Ook deze roman speelt in de omgeving van
Elizabeth, hoewel in een andere periode dan "De Graaf
van Devonshire"; ook deze beschrijft een verzwegen
liefde aan het hof en een in haar hart gekwetste
koningin. Maar hoe groot is het verschil; niet alleen in
de stofbehandeling, maar ook in de verhouding die de
auteur tot de stof heeft ingenomen.
1) Opvallend is de merkwaardige interpunctie van het boek,
waarschijnlijk onder invloed van Leti. In de volgende drukken
heeft de schrijfster die veranderd.
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Scott noemt al zijn bronnen, in een voorrede, in tal
van noten onder aan de bladzijden, en in een aantal verklaringen achter zijn verhaal. Men ziet als 't ware hoe
hij uit een aantal stenen een mozaïek heeft saamgelegd.
Maar een levenswaar karakter springt daaruit niet te
voorschijn. Hoewel vastgehouden en geboeid door de
knap gelegde draden der intrigue is men geen seconde
overtuigd, dat het zó heeft moeten zijn en dat de karakters van Elizabeth en Leycester, van Varney, zijn slechte
geest, en van Amy Robsart, zijn schone vrouw, onwederlegbaar juist getekend zijn. Het was hem niet om karaktertekening te doen; het verwerken der historische gegevens tot een beeld van het verleden, de "couleur
locale" is bij hem primair en het menselijke gemoed
wordt slechts op een levendige wijs gefantaseerd "om
belang te wekken", zoals Mejuffrouw Toussaint het
uitdrukt.
Het goede van zijn boek zit dan ook veeleer in de
typering van de tijd, in de beschrijving van het schitterende leven aan het hof, de feesten, de costumes en
vooral ook in de zedenschildering. Het is een kleurrij k,
levendig tafereel. Zoals Maigron van Scott zegt: "c' est
par I' évocation magique des choses d' autrefois, qu' il
est devenu célèbre. Seuls la ferraille rouillée et Ie parchemin sale l' attiraient, remplissaient sa tête de souvenirs et de poésies." Scott heeft beschrijvingen gevonden
van een feest op Kenilworth, het kasteel van Leycester;
hij vond aantekeningen over allerlei personen, en een
lied op Leycesters verlaten vrouw. Om deze gegevens
bouwt hij, met heel wat wijzigingen trouwens, een
verhaal.
Leycester is heimelijk gehuwd met Amy, een mooi
jong meisj e; in 't geheim, omda t hij Elizabeths toorn
over een huwelijk van haar geliefde gunsteling, ten
zeerste vreest, want Elizabeth is door hem zo bekoord,
dat zij zelfs in staat schijnt hem tot koning te ver-
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heffen. Kwam het haar ter ore dat de beminde hoveling, wie zij doende is haar trotse hart te schenken,
een verborgen echtgenote had, dan zou haar wraakzucht hem ontzettend kunnen treffen. Vernedering ware
stellig het gevolg, gevangenschap, zelfs dood, niet onwaarschijnlijk. En Amy vraagt voortdurend, aan het hof
te worden voorgesteld. In deze klem geraakt, onzeker
wat te doen, leent Leycester al te licht het oor aan wat
Varney hem zegt. Varney, de edelman van zijn gevolg
"op wiens gelaat tot in de dood een sarcastisch, duivelsch lachj e ligt", heeft slechts één doel. Hij wil met en
door zijn meester de hoogst mogelijke rang bereiken.
Wat hem belemmert, ruimt hij weg tot elke prijs. Nu is
het Amy, die hem belet maatschappelijk te stijgen en
Varney weet er Leycester listig toe te brengen haar op
zij te schuiven. Tenslotte maakt hij Leycester door
leugens over haar vermeende ontrouw, zo wanhopig dat
de woorden ,,she hath deserved death - let her die!"
hem ontsnappen en dan is het nog maar een kleine stap
tot het bevel als tot een Judas: "What thou dost, do
quickly." Dit was Varney's doel en terstond vertrekt hij
om die opdracht uit te voeren. Als Leycester, eenmaal
alleen, tot andere gedachten komt, en hij Elizabeth zijn
schuld bekent, stuurt deze onmiddellijk mannen naar
Amy's slot, doch de hulp, die zij haar zendt, komt net
te laat. Amy is door Varney omgebracht. De afgezondenen kunnen haar niet redden, maar wel veroorzaken zij
Varney's zelfmoord; Leycester buigt in schuldbesef het
hoofd onder de woede van zijn koningin, die had gemeend zijn liefde te bezitten, en die alleen door haar
trots belet wordt de gunsteling geheel te laten vallen.
Men mag niet denken dat zij wraak neemt over een niet
aanvaarde liefde! Nadat hij een tijdlang van het hof
verwijderd heeft geleefd, wordt Leycester door de
koningin teruggeroepen en hoewel er van een huwelijk
geen sprake meer kan zijn, in eer hersteld. Jaren later
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sterft hij door vergif, en Scott zegt van zijn dood: "There
was something retributive in his death, if, according to
an account very gene rally received, it took place from
his swallowing a draught of poison, which was designed
by him for another person."
Het is een wreed verhaal en Scott heeft heel wat toevalligheden, verloren brieven, dronken lieden en onwaarschijnlijke personen nodig, om zijn roman tussen de
vaste punten te doen verlopen en om tot het eind, de
moord op Amy, te geraken. Uit de karakters van de
hoofdpersonen volgt die niet, en een gevoel van wrevel
over het boosaardig toeval kan de lezer niet van zich
zetten.
Zie hier tegenover nu "De Graaf van Oevonshire" van
Mej uffrouw Toussaint. Ook deze auteur gebruikte historische bronnen, al zijn het maar afgeleide en niet, als
Scott, oorspronkelijke; doch zij noemt ze niet in verklaringen of noten. Gelijk zij later mededeelt, was het
Leti die haar de stof verschafte, hoe anders echter werkte zij dan Scott. "Het onderwerp" zegt zij in de genoemde voorrede "moet ons bezield hebben, voor men
het koos, en voor men aan schrijven dacht. Zoo trof mij
het romantische der toestanden, in die krachtvolle
koningin, die eenen ongelukkigen hartstocht koesterde;
in dien beminnelijken man, die onbaatzuchtig genoeg
was, om eenen troon op te offeren voor eene liefde, wier
belooning zoo onzeker was. Zoo trof mij die jeugdige
vorstin, op een zoo geheel bijzonder standpunt geplaatst,
die zich met zooveel schranderheid onzijdig wist te
houden, tot de groote ontknooping van haar lot, den
troon harer vaderen, welken zij nooit uit het oog verloor; en, ik ondernam het, ze te schilderen."
Wat haar boeit is dus het gemoedsleven der personen. Zij verdiept zich in het wezen van de mensen
uit haar bron, (want mensen zijn zij in de eerste
plaats voor haar) en analyseert dit met behulp der
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gevondene gegevens. Zij verbindt de gegeven punten niet door een min of meer waarschijnlijke reeks
gebeurtenissen, maar diept de feiten uit, tot zij de
oorzaken in het gedachtenleven heeft blootgelegd.
Door deze werkwijze is het haar soms gelukt met
psychologisch inzicht te openbaren, wat voor de wetenschap verborgen was gebleven. Scott daarentegen
komt tot karakters die historisch onwaar gebleken zijn.
(Karel 11 en Cromwell in Woodstock.) En niet alleen de
karakters, ook de feiten zijn bij Scott in dit boek onj uist.
Voor de moord op Amy Robsart had hij gegevens,l)
maar de omstandigheden van het huwelijk en een groot
aantal détails heeft hij gefantaseerd en veel andere verkeerd geplaatst of voorgesteld. Th. Wright zegt van
[(enilworth: "circumstances and allusions to circumstances, which happened at different periods from 1560 to
1612, are reduced within the space of the year 1575,
presenting a succession of anachronisms such as is searcely allowable even in a romance."2)
Seott heeft dus gewerkt met opzettelijke verzinsels, in
tegenstelling met Mej uffrouw Toussaint, die in bijzaken
wel eens van de historische feiten afwijkt, maar wier
doel toch is tot een interpretatie der historie te geraken,
van de feiten uit te gaan en deze in een verhelderend
verband te zien.
De beide betekenissen die wij aan het woord fantasie
toekennen, worden in dit verschil tussen Mej uffrouw
Toussaint en Scott gedemonstreerd.
Het komt mij voor dat, als men haar wijze van werken zo voor zich ziet, men een antwoord vindt op Potgieters vraag: "is het u, lezer... duidelijk geworden,
waarom Mej uffr. Toussaint historische personen opvoert? Ik ga verder; vermoedt gij, onder welke soort van
1) Th. W r i g h t. Queen Elizabeth and her times, Londen
1836. Blz. 46.
11) W ri g h t, blz. 48.
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romans zij wenscht, dat wij dezen Graaf van Devonshire
zullen rangschikken? Het is mij niet helder."1)
Het antwoord op de eerste vraag kan nu zijn, dat zij
.historische personen opvoert, "omdat hun gemoedsleven
Pl'oblemen oplevert," die haar de oorzaak, de verwikkeling en de ontknoping na doen speuren; omdat de dimensies bij hen groter zijn, dan die van de mensen om
haar heen, omdat haar fantasie er door getroffen is;
omdat haar psychologisch talent er stof in vindt en
dan... omdat de tijd der historische romantiek het
vraagt. Zowel innerlijke als uiterlijke oorzaken hebben
dus haar werk bepaald.
En op Potgieters tweede vraag is het antwoord: men
moet dit boek, rangschikken onder de psychologische
romans met een historisch-romantische intrigue. Dit
jeugdwerk is niet meer dan dat: de psychologie van het
protestantse geweten, van een tijd, van geestesstromingen, van de geschiedenis zelf, bereikt zij hier nog niet.
Het is een psychologische roman in een historisch kader,
dat er één geheel mee uitmaakt, en dat niet zoals in de
historische romans vóór Walter ScoU, een décor is, dat
er los omheen is opgezet.
L. Maigron zegt in Le Roman Historique 2) over Scott's
voorgangers: "L' histoire n' est pour eux qu' un accessoire, au fond assez inutile, et qu' on peut détacher sans
grand dommage pour Ie roman." Hier brengt Scott de
grote ommekeer, gaat hij voort: "dans une oeuvre qui
de toutes ses racines plonge dans l' histoire, il est à
peine nécessaire que les personages historiques soient
bi en en vues." ,,scott heeft volkomen 't perspectief van
de geschiedenis veranderd, de menigte wordt de hoofdpersoon." "Il est Ie plus grand maître qu' il y ait jamais
eu en fait de divination historique.". Tot aan de WaverDe Graaf van Devonshire, Kritische Studiën. Deel I, blz. 264.
L. M a i g ron. Le Roman historique à I'Epoque romantique. Paris 1898.
1)
2)

4
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ley Novels was de roman autobiografisch maar: "il a
traité Ie roman historique pour lui même."
De zin voor het historische is bij Mej. Toussaint door
Scott gewekt, maar zij verbindt daaraan haar dieper
psychologisch, later zelfs geestelijk inzicht.
Vissink in: Scott and his Influence on Dutch Literature l ), zegt: ,.scott was a writer living in a world of
sense and romance. Mrs. Bosboom-Toussaint also saw
the spiritual side of things. This may have been to the
detriment of the vividness of the picture, but on the
other hand, her work gained in lasting qualities. Miss
Toussaint wanted to be a psychoiogist and a novelist
more than an historian. Hence the greater importance
attached to the characters, whilst their lives as representative of the age in which they live, are not brought
out in such strong relief. ... her work is more generally
human than Scotts. Mrs. Bosboom-Toussaint was the
Dutch author who saw the psychological possibilities of
Scott's novels perhaps at the expense of picturesqueness... in characterisation she surpasses the English
writer. In imagination, in depth of feeling, in power of
passion she is also the beUer of the two."
Dit laatste is, voor de jeugdromans althans, te kras,
doch Vissinks onderscheidingslijnen werken stellig zeer
verhelderend. Men begrijpt nu beter wat de schrijfster
in de voorrede zegt: "Ik ben dus de belagchelijke verwaande navolgster van Scott niet, ik heb het niet willen
zijn, Ik heb alleen getracht van hem af te zien, (men verwarre toch pogen niet met slagen) dat behouden der
waarheid in de geschiedkundige karakters, dat menig
vergrijp tegen de geschiedenis zelve, vergoêlijken
kan. -"
Scott bleef zij tot haar dood toe eren en een van haar
laatste wensen was, (en met haar zeventigste verj aardag
1) H. V i s sin k. Scolt and bis Influence in Dutcb Literature.
Diss. Amsterdam 1922.
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werd die wens vervuld), een geïllustreerde prachtuitgave van zijn werken te bezitten. Met Vissink's: "she is
better of the two," zou zij stellig niet zijn meegegaan,
want hetgeen zij op hem voor had, was haar zó eigen,
dat zij het zeker zelf niet als zodanig zag.
Vergelijking met Victor Hugo.
Een bijzonder punt vraagt nog de aandacht en wel
het karakter van koningin Maria, zoals Mejuffrouw
Toussaint het uitbeeldt, in vergelijking met wat haar
beroemde en vereerde tijdgenoot Victor Hugo er van
heeft gemaakt in zijn Marie Tudor.
Haar Maria is aanvaardbaar en is menselijker dan 't
gruwelijk monster dat Hugo geschapen heeft. Mejuffrouw Toussaint deelt in haar woord aan de lezer mede
dat 't lezen van Hugo's drama in 1834 haar voor lange
tijd van haar toen reeds ontworpen plan heeft teruggeschrikt. Goed te begrijpen is dit niet, want de beide
Maria's hebben met elkander niets gemeen, en de gegevens der intrigue zijn volkomen anders. Het doet dan
ook vreemd aan bij Mej uffrouw Toussaint te lezen:
"Vóór mij schetste Victor Hugo met krachtige trekken,
Maria Tudor: dan, hij heeft van haar eene zinnelijke
Sultane gemaakt, en zij was ondanks hare hartstogten
eene kuische vrouw! Victor Hugo heeft vóór mij geschreven, maar mijnen Devonshire heb ik vóór hem
gedacht." Toch is zijn stuk er de oorzaak van geweest,
da t zij het hare enkele j aren liggen liet: "Ik gevoelde
zoo geheel mijne onmacht, om nog iets belangrijks te
zeggen over een onderwerp, dat Hij had aangeroerd.
Later echter, op nieuw aangetrokken door hetgeen mij
vroeger boeide, weggesleept door mijne verbeeldingskracht, die mij altijd weder verleidde voort te gaan,
heb ik eindelijk, op mijne wijze, het eenmaal aangevangene voltooid." Door de melodramatische verwikkelingen loopt men gevaar de personen uit Mej. Toussaints
eerste boeken als sterk romantisch, niet levenswaar te
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beschouwen, maar uit een vergelijking met de schrijvers
uit haar tijd, in dit geval met Hugo, blijkt, dat haar
schepping veel dichter bij het leven staat, dan die van
Hugo, die in Maria slechts de verpersoonlijking van een
enkele hartstocht ziet en met de gecompliceerde vervlochtenheid van een mensenhart niet rekent. 't Mag
fors en ontzagwekkend zijn, maar "du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas" en 't monumentale in Hugo's kunst
wordt grotesk bij de poging deze vrouw te schilderen
als een wreedaardige, verliefde, ijdele zottin, die alleen
er op bedacht is haar gunsteling voor zich te behouden,
zelfs nadat gebleken is, dat hij haar bedriegt. De Maria
van Mej. Toussaint is te begrijpen, zij is verliefd, jaloers
en, onder invloed van de kanselier, ook wreed, maar per
slot beklagenswaardig, een armzalig mens. Mej. Toussaint is bij al haar romantische bewondering voor edelaardigheid en nobele figuren en haar voldoening bij 't
geven der contrasten in slechte mensen als bisschop
Gardiner, als Benefield, de gewetenloze, en Wyatt de
conspirateur, of Darfield de verrader, toch veel reëeler
dan Hugo in het ontleden der karakters; deze worden
door haar niet alleen gekarakteriseerd, zij worden ook
verklaard. Haar figuren wordt niet slechts het masker
van een eigenschap voor het gelaat gebonden, de mens
er achter wordt bespied en in zijn strijd getoond, al kende Mej. Toussaint de methoden der moderne dieptepsychologen niet.

Vergelijking met Schiller.
Behalve de vergelijking met Hugo en Scott moet men
tevens die met Schiller maken. C. J. Vierhoutt) toont aan,
dat "De Graaf van Devonshire", grote overeenkomst
heeft met Schillers drama Maria Stuart. "In beide wer1) Invloed van Schiller op Mevrouw Bosboom-Toussaint. De
Bibliotheek, (Bijlage van Noord en Zuid!) 1888. Door de Leidse
Universiteits-Bibliotheek werd dit zogenaamd onvindbare artikel
voor mij opgespoord.
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ken wordt eene bekoorlijke vorstin door een jaloersche
bloedverwante gevangen gehouden, die echter haar gekrenkte ijdelheid achter staatkunde en godsdienst tracht
te verbergen. Eene en dezelfde persoon speelt in de beide werken eene der hoofdrollen: Elizabeth; echter met
dit onderscheid, dat zij bij Schiller de verdrukster, bij
Tousaint de verdrukte is. Ook wordt Elizabeth, evenals
Maria Stuart, in een proces verwikkeld. Bij Schiller is
het rechtsgeding echter reeds afgeloopen en wacht het
vonnis nog slechts op bekrachtiging door de Koningin, bij
Toussaint daarentegen neemt het geding eerst in den
loop van het verhaal een aanvang. Het hoofdpunt in de
acte van beschuldiging is hier zoowel als daar: deelneming aan eene heimelijke samenzwering tegen de Kroon.
In beide processen wordt, ten nadeele der beschuldigde,
gebruik gemaakt van omkooping, valsche stukkcn en valsche eeden. De laatsten worden, bij Toussaint zoowel als
bij Schiller, door de betrokken personen in 't aangezicht
van den dood herroepen; in den roman vroeg genoeg
om het proces ten gunste van Elizabeth te doen afloopen,
maar bij Schiller te laat om de onrechtvaardige terechtstelling van Maria Stuart te verhinderen. - De Koningin van Engeland staat in beide werken onder den invloed van een staatsman, wiens hart gesloten is voor de
gevoelens van humaniteit en rechtvaardigheid, of die
deze gevoelens althans het zwijgen oplegt, wanneer hij
mecnt, dat ze in strijd zijn met de belangen van Kerk
en Staat (toen nog onafscheidelijk van elkander.). Beide
staatslieden (Burleigh en Gardiner) zijn van meening,
dat de rust des rijks slechts hersteld kan worden door
den dood der koninklijke gevangene. Zij nemen daarom
beiden het presidentschap van eene, uit een aantal leden
van den hoogen adel samengestelde, rechtbank op zich
en oefenen een alvermogenden invloed op de besluiten
van dit lichaam uit."
Uitvoerig gaat Vierhout alle punten van verschil en
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overeenkomst na en trekt tenslotte de conclusie, dat Mejuffrouw Toussaint zonder twijfel Maria Stuart heeft gekend en zelfs gedeeltelijk als voorbeeld heeft gebruikt.
De overeenkomstigheid der processen vervalt als bewijs,
wanneer men bedenkt dat Mej. Toussaint de feiten hiervoor aan Leti te danken heeft. Het sterkste argument
voor Vierhouts stelling is het feit dat twee tonelen, die
nauwkeurig, op één plaats zelfs woordelijk, met scènes
uit Schillers drama overeenstemmen, bij Leti niet voorkomen. Het toneel nl. waarin Courtenay bij de Koningin
naar binnen stormt, heeft inderdaad zeer veel gemeen
met dat van Schiller, waarin Leycester toegang tot Elizabeth eist. Courtenay zegt tot Gardiner "Kanselier, ik
moet de Koningin spreken, ga!" en Leycester tot Burleigh:
Tretet ab, Mylord - Was ich
Mit meiner Königin zu verhandeln habe.
Braucht keinen Zeugen. Geht!"

Het andere toneel is dat, "waarin de gevangen vorstin
op een wandeling verrast wordt door gewenscht bezoek;
Prinses Elizabeth door dat van Courtenay met den Graaf
van Arundel, Maria Stuart door Koningin Elizabeth en
Leycester. Doch de stemming en wat er hij het bezoek
gebeurt, is volkomen anders."
Vierhouts bewijsvoering is overtuigend: er moet ook
hier invloed van Schiller zijn geweest.
Zo wordt het dus al duidelijker, hoe de schrijfster
heeft gewerkt: de stof heeft zij uit Leti geput; bij de
wijze van behandeling en ook bij de vorming van de verheven toon, heeft zij evenals in de romantische verhalen,
Schillers voorbeeld gevolgd. Als kunstwerk uit een late
periode van zijn leven, is zijn drama natuurlijk oneindig
rijper en gaver dan de eerste roman van onze jeugdige
schrijfster.
In de karakteruitbeelding is Mejuffrouw Toussaint
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echter haar eigen weg gegaan, de opvatting der personen
(in 't bijzonder die van Elizabeth), is oorspronkelijk en
geheel anders dan die van Schiller. Hij geeft een heroïsch-idealistisch drama, vol gefantaseerde feiten,l) zij
eene weemoedige, heldhaftige idylle, die in hoofdzaken
niet van de historie afwijkt.
Door de vergelijking met Scott, Hugo en Schiller zijn
wij in staat Mejuffrouw Toussaints plaats in de Europese romantiek nader te bepalen. Van deze drie auteurs
ondergaat zij invloed, doch van allen onderscheidt zij
zich door een grotere eerbied voor de werkelijkheid.
Wij kunnen dus besluiten dat uit deze eerste historische roman tenslotte blijkt: een getrouw gebruik van de
voornaamste bron Leti, kennis, fantasie, een nog sterk
bevangen zijn door een bepaald soort romantiek, psychologisch inzicht en tenslotte een streven naar een geestelijk verband, naar een idee.

1) Leycesters rol als geliefde van Maria Stuart vond ik nergens vermeld.
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DE ENGELSCHEN TE ROME.
Nadat Potgieter in zijn critiek op "De Graaf van Devonshire"l) Mej uffrouw Toussaint op twee dingen had
gewezen, nl. dat zij studie nodig had, en dat zij Vaderlandse onderwerpen moest kiezen, wierp zij zich bij
haar volgend werk nog wel niet op de aangegeven stof,
maar wel met verdubbelde ijver op de studie der geschiedenis. Zij had zich voor "De Graaf van Devonshire"
en in mindere mate voor "De Echtgenooten van Turin"
reeds in historisch onderzoek verdiept, nu ging zij, op
veel uitgebreider schaal en voor een minder bekende
periode, daarmee voort. Het schijnt dat zij thuis een
tweede geschiedwerk van Gregorius Leti vond, dat over
Paus Sixtus V handelde 2 ), en blijkbaar heeft dit suggestieve boek haar verbeelding zo getroffen, dat Sixtus voor
haar leven ging, zoals "De Graaf van Oevonshire" het
kort te voren had gedaan. Juist zo zal haar nu de figuur
van Paus Sixtus, met de personen om hem heen, met
Karre en Anne Oston, in het woelige Rome van 1585 vervuld hebben, en het was Leti die haar fantasie had opgewekt, en haar de feiten had verschaft.
In het "Narigt" op de eerste uitgave van haar boek 3 )
1)
2)

E. J. Pot g iet e r. De Graaf van Devonshire. De Gids 1839.
Gregorius Let i. L'histoire de la vie du Pape Sixte. Paris

1711.
Gregorius Let i. Leben des berühmten Pabst Sixti V. Leipzig
1706.
Gregorius Let i. Het Leven van Sixtus den vijfden. Amsterdam 1695.
Gregorio Let i. Vita di Sisto V. Amsterdamo 1698.
3) Amsterdam 1839.
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noemt zij hem: "Men zoude mij aanwijzing kunnen
vragen naar de mijn, waaruit ik mijn Engelsehen heb
opgedolven, ik zoude niet veel anders te antwoorden
hebben, dan dat ik Karre en Anna voor rekening laat
van Leti, bij wien ik ze gevonden heb; voor zoover ik
weet is hij de eenige geschiedschrijver die hen noemt.
Mij echter was zijn getuigenis genoeg om er een romantische episode op voort te weven."
Doch niet alleen voor Karre en Anna is Leti haar bron
geweest, hij was het in de eerste plaats voor de grootse
figuur van Paus Sixtus, en bovendien voor allerlei bijzonderheden, die haar bij de beschrijving nuttig konden
zijn. Ja, dikwijls is Leti zo nauwgezet gevolgd, dat de
uitbeelding de vertaling nadert. Was het niet mogelijk
na te gaan, waar zij voor "De Echtgenooten van Turin"
de nauwkeurige 'kennis van het milieu vandaan had gehaald en bleef men in het duister omtrent het probleem
hoe de jonge schrijfster, die nooit buitenslands geweest
was, een zo levendige voorstelling van de stad Parijs
verkregen had, voor "De Engelschen te Rome" kan men
in Leti de plaatsen aanwijzen die maakten, dat zij in de
straten van het zestiende-eeuwse Rome thuis kon zijn.
"Wie lust heeft den loop van dit verhaal te volgen, verplaatse zich in verbeelding binnen Rome, maar Rome in
1587," zo begint het boek, en een historische beschouwing van Rome, gevolgd door een beschrijving van het
Sint Pietersplein, brengt de lezer in de omgeving waar
de roman zich afspeelt. Op dit beroemde plein gebeurt
een gruwelijk feit, en 't volk van Rome stroomt bijeen
om het te zien: om een terechtstelling bij te wonen. Een
van de vele slachtoffers der wrede strengheid van Paus
Sixtus V wordt opgehangen wegens een gering vergrijp,
en de bevolking beseft nog eens te meer dat niemand
"zich gewaarborgd houden kon tegen een dergelijken
dood." Dit doet de menigte gedrukt en in stilte uiteen
gaan, want er heerste een schrikbewind onder deze
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nieuwe paus "die een streng rechter was over een volk
van schuldigen." Het Rome van die dagen moet de lezer
voor de geest staan, daarom weidt Mej. Toussaint er over
uit; zij vertelt de toestanden en de eigenaardigheden
van de stad. Een merkwaardigheid in Rome was de
Obelisco del Vaticano, en daarheen voert Mej. Toussaint
enkele hoofdpersonen van haar boek. Na de terechtstelling was een der toeschouwers, een jongeling, dicht bij
de Obelisk gaan staan en zag toen een reisgezelschap,
bestaande uit twee vrouwen, een man en een knaapje,
langs hem heen het Sint Pietersplein oprijden. Mej.
Toussaint laat haar personages, die juist begonnen
waren in de gezichtskring van de lezer vorm te krijgen,
los, en wendt haar aandacht naar de zuil, om die nader
te bespreken. "Wij moeten over dit reuzenwerk iets zeggen," en echt romantisch laat zij zich afleiden en weidt
uit over een onderwerp dat plotseling de draad van het
verhaal verbreekt. Dit is ook de kunst van retarderen,
het middel om de nieuwsgierigheid der lezers te prikkelen. Hier zal het echter bovendien een zekere onbeholpenheid geweest zijn; Mej. Toussaint had die wetenswaardigheden blijkbaar -goed gelezen en wilde ze nu brengen in het raam van haar verhaal; op deze plaats kon
zij dit doen, daar de zuil en zijn geschiedenis ons de
omgeving en het wezen van Paus Sixtus leren kennen.
Deze beschrijving, die weliswaar de loop der gebeurtenissen onderbreekt, is voor een vergelijking met de bron
zo vruchtdragend, dat deze nader in het oog gevat dient
te worden. Immers, dat Mej. Toussaint Leti gebruikt
heeft, zegt zij zelf en het blijkt uit haar onderwerp, maar
hoè zij hem verwerkte, kan door dit kleine fragment van
enkele bladzijden nauwkeurig worden aangetoond.
Haar beschrijving van de Obelisco del Vaticano 1 ) komt
I) De Engelsehen te Rome. Verzamelde werken. Rotterdam z. j.
blz. 11 en vlg.
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overeen met die van Leti, die in de Franse vertaling in
deel 11 op pag. 6, 7, 8, 11 en 12 is te vinden: "Sixte avait
fait travaiIIer dès Ie commencement de son Pontificat au
transport de I'Obélisque, qui est à présent élevé dans la
place du Vatican. Il étaÏt couché par terre, derrière la
Sacristie de I'Eglise de Saint Pierre, et Sixte n'étant
encore que Religieux, alloit sou vent considérer ce monument de la grandeur de l'ancienne Rome, et Ie voyant
avec douleur enseveli dans la poussière et dans l'oubli,
il disoit qu'il n'eut souhaité d'être Pape, que pour Iuy
rendre sa première et son ancienne splendeur. On fit
faire à ce dessein un grand chäteau de bois d'une invention nouvelle; ct la beauté de cette machine attira à
Rome tout ce qu'il y avoit d'esprits curieux en Italie. Il
fut dédié à l'Empereur Auguste, et à Tibère. Cet obélisque qu'on appelle ordinairement aiguiIIe est d'un marbre nommé Pyropecide ... Celuy-cy fut fait par l'ordre du
Roy Nocoreus ... On a cru long-tem ps, que les cendres de
l'Empereur Auguste avoient été renfermées dans une
grosse boule de bronze, qui étoit sur cette aiguille ...
L'architecte Fontana chargé par une Bulle particulière du transport et de l'élevation de eet obélisque,
employa plus d'un an à faire construire la machine
qu'il avoit inventé pour ce dessein ; elle étoit entourée
de quaranle 1 ) grues tirées chacune par vingt hommes
des plus forts et des plus robustes et vingt chevaux
vigoureux et bien nourris, il y avoit outre cela quatre
eens hommes pour tirer des cordages et pour faire agir
plusieurs autres instruments nécessaires à ce transport.
On avoit placé deux hommes sur Ie haut de ce Chàteau,
dont l'un sonnant d'une trompette mettoit tous les
ouvriers en mouvement, chacun dans Ie poste qui lui
étoit assigné; l'autre faisoit cesser Ie travail avec Ie son
de sa cloche, dès que l'Architecte lui faisoit signe de la
1)

Vier zegt de Duitse vertaling en zegt ook Mej. Toussaint.
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sonner. Le mouvement des hommes et chevaux auroit
causé une étrange confusion, sans ces deux signaux
joints aux secousses causées par la pesanteur de l'Obélisque, qui sembloient faire trembier la terre."
Ongeveer hetzelfde nu vindt men in "De Engelschen
te Rome" op blz. 11:
"Achter de sakristie der H. Pieterskerk lag sedert onheuglijke dagen, in treurige vernedering, eene trotsche
gedenknaald, het gewrocht der Egyptische bouwkunstI),
aan haar vernederd vaderland ontschaakt, om aan Cesar,
Augustus en Tiberias te worden toegewijd. Rome was
gewoon de wereld op schatting te stellen om zich triumfbogen te stichten. Toen Sixtus nog zijn leven kommerlijl,
in het klooster der heilige Apostelen sleet, vond hij er
een weemoedig zoet genoegen in, dit schoone gedenkteeken der eeuwen te bewonderen, dat daar lag in het
stof der verwerping als een gevallen held op een verlaten slagveld. Dan gaf hij immers zijn verwondering te
kennen, dat altijd Rome's gebieders teruggeschrikt waren tegen de roemrijke onderneming om dit gevaarte op
te richten. "Alleen om dit uit te voeren, zoude ik wenschen Paus te zijn," had hij gezegd. Hij werd Paus. Hij
hield vorstelijk zijn woord. Hij deinsde niet terug voor
de duizenden moeilijkheden, die zich reeds in het begin
opdeden, voor de ontzettende kosten, die het volvoeren
vereischen zoude; met vuur omvatte hij het plan, met
ijzeren volharding zette hij het door; met helderheid
van oordeel koos hij de juiste middelen en de geschiktste personen, om het uit te voeren... Hij vreesde geen
mislukken, want hij wist, wat menschenhanden vermogen, als zij door een vasten wil aangespoord en door
een schrander brein voorgelicht worden. Daarom koos
hij Dominicus Fontana, den grootsten bouwkundige van
1) Dit wordt zowel in de Duitse, als in de Nederlandse en in
de Franse vertaling uitvoerig vermeld, en de Nederlandse geeft
in deel 11, op blz. 58, een plaatje van deze Obelisko del Vaticano.
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zijn tijd ... Door een opzettelijke bul daartoe gemachtigd,
aanvaardde Fontana het groote werk; meer dan een
jaar tijds besteedde hij alleen aan het samenstellen van
een houten gebouw of kasteel, tot de oprichting dienstbaar, waarvan hij de uitvinder was, en dat op zichzelf
niet alleen Italianen uit alle streken van Italië, maar
zelfs vreemdelingen naar Rome lokte. Alleen voor het
winden der vier kranen, die men gebruikte, had men
honderdzestig kloeke, welgevoede paarden noodig en
achthonderd sterke mannen, terwijl bovendien nog vierhonderd andere werklieden op verschillende wijzen bezig waren. Door middel van een klokj e en een trompetter op den top van het zoogenaamde kasteel geplaatst,
werd dit talrijke werkvolk tot den arbeid en het rustuur geseind."
Uit deze vergelijking blijkt hoe trouw Mej. Toussaint
haar voorbeeld gevolgd heeft. In de Duitse vertaling
luidt de beschrijving van de obelisk als volgt: (in boek
11, blz. 215 vlg.)
"Stracks zu anfange seiner regierung hatte Sixtus an
der versetzung desj enigen obelisci arbeiten lassen, welcher anitzo auff dem platze des Vaticani auffgerichtet ist,
vorher aber hinter der sacristey der S. Peters-kirche
auff der erden lag. Daselbst hat er ihn, als er nur noch
cin blosser Frater war, zum öffteren besehen, und höchlich bedauert, das ein so vortreffliches Meisterstück der
antiquität im Staube liegen, und sogar geringe geschätzet werden solte. Ja, er war zu unterscheidenen mahlen
in diese worte ausgebrochen: er mochte nur allein deswegen gerne Pabst seyn, damit er dieses herrliche monument aus der j etzigen verachtung wieder herfür ziehen
könte, enz. (= Nederlandse vertaling dl. 11, blz. 210).
Wat volgt is bijna geheel gelijk aan de Franse vertaling, alleen is het wat omslachtiger uitgedrukt. De
machine van Fontana wordt op dezelfde wijze beschreven en er wordt eveneens vermeld, hoe door het luiden
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van een klokj e en door een trompetter voor de goede
orde werd gezorgd: "Solcher gestalt gieng alles recht
ordentlich zu; widrigenfalls dürffte eine unbeschreibliche verwirrung entstanden seyn, immassen das geräusche der hebzeuge, der andern instrumente, der pferde
und der menschen; einer so erschrecklichen lermen verursachte, dasz die erde darunter hätte erzittern mögen."
Bij vergelijking is het duidelijk, dat Mej. Toussaint
deze passages bijna letterlijk heeft overgenomen. Kenmerkend voor haar is, dat zij na de beschrijving nauwkeurig gevolgd te hebben, de laatste aangehaalde zin in
een eigen beeld omzet en samenvat: "En alles geschiedde met zulk een orde en geregeldheid, dat alle werktuigen zich tegelijk en in overeenstemming bewogen, zooals de muziekinstrumenten bij een goed uitgevoerde
symphonie." Hieruit blijkt dat zij ook de technische beschrijvingen in haar verbeelding meeleefde.
Dat zij de feiten in haar eigen visie plaatst, komt telkens even uit. In het boven aangehaalde gedeelte over
Sixtus' plan de obelisk te doen herstellen staat in het
Duits eenvoudig: "Er liesz auch in wahrheit dieses eine
von seinen ers ten sorgen seyn und man arbeittete eiu
gantzes j ahr ohne aufhören," Mej. Toussaint neemt dit
over, doch voegt er een opmerking aan toe, waardoor
Sixtus' aard er duidelijk uit wordt: "Hij werd paus. Hij
hield vorstelijk zijn woord. Hij deinsde niet terug voor
de duizenden moeilijkheden, die zich reeds in het begin
opdeden. Hij vreesde geen mislukken; want hij wist wat
menschenhanden vermogen, als zij door een vasten wil
aangespoord en door een schrander brein voorgelicht
worden. Daarom koos hij Dominicus Fontana." Zulk
een zielkundige uiteenzetting midden in een technische
beschrijving, bewijst, hoe de schrijfster alles zag en hoorde en er de menselijke overwegingen bij gevoelde. Het
lijkt alsof zij eenvoudig overschrijft en vertaalt, maar bij
iedere passage blijkt hoe zelfs het kleinste in haar geest
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wordt opgenomen, verwerkt, en psychologisch wordt
verklaard. Het lezen moet bij haar wél een zeer actieve
bezigheid geweest zijn!
Wat zij bij Leti vond en aanteekende of vertaalde,
knipte zij als 't ware (misschien wel letterlijk) in stukj es en voegde deze in een ander verband samen. Men
kan, naast een bladzijde van haar, gedeelten uit verschillende pagina's van Leti leggen. Haar blz. 12/13 bv. zijn
samengesteld uit gegevens, die bij Leti verspreid voorkomen. Op deze pagina's nl. worden vele bijzonderheden medegedeeld over de zuil, het voetstuk en de
wijze, waarop het geheel gegrondvest is. Alle onderdelen
van deze beschrijving, zoals de aanduiding der marmersoort: "Pyropisch marmer," de beschrijving van de penningen die aan de vier hoeken der grondvesten werden
gelegd, vindt men bij Leti uitvoeriger. Over de penningen
zegt zij: "De overlevering heeft vele dier opschriften
bewaard en ze zijn waarschijnlijk overbekend, wij ten
minste mogen ons niet ophouden met ze op te tellen; wij
vreezen buitendien reeds in herhalingen vervallen te
zijn van hetgeen door anderen reeds met meer bevalligheid en zaakkennis is gezegd."
Een dergelijke wijze van rekenschap aan de lezers te
geven is ook in latere boeken te vinden. Bij deze angstvalligheid past goed dat zij hun niets wetenswaardigs
onthouden wil. Men krijgt bij dit gedeelte het vermoeden dat Mej. Toussaint met aantekeningen, vertaalde
stukjes, om zich heen zat, die nog geplaatst moesten
worden. Al te veel kan zij in het verband toch niet gebruiken, en daarom wordt het overschot nog in een noot
gezet, waarvan de gegevens weer geheel aan Leti's pagina's 219 en 223, uit de Duitse vertaling of aan blz. 218
(deel 11) van de Nederlandse zijn ontleend, een bewijs,
dat zij haar slof nog niet voldoende beheerst en zelf nog
te veel opgaat in historische bijzonderheden, die niet
direct met het verhaal in verband staan. Deze noot be63
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treft de bouwen het uiterlijk van het voetstuk van
de obelisk. "Vier leeuwen van gegoten metaal, liggende
op het voetstuk, dragen op hun ruggen het gansche
gevaarte, zoodat tusschen het voetstuk en de naald
zelve een zekere ruimte is, die het geheel, bij forschheid en grootte, iets luchtigs, iets onbeschrijfelijk zwierigs geeft." Bij Leti pag. 223 lezen we: "Am wunderbarsten aber ist, dass an den vier ecken dieser pyramide
vier gekrümmte löwen von gediegenem erzte stehen,
halten, so, dasz zwischen dem untersten theile des Obelisci, und dem obersten des fusz-gestelles ein leerer raum
einer guten spannen breit zu finden."
Het slot van de zin over het voetstuk en de leeuwen:
"die het geheel bij forschheid en grootte, iets luchtigs,
iets onbeschrijfelijk zwierigs geeft," heeft Mej. Toussaint
toegevoegd, wederom een bewijs, dat zij deze gegevens
zo verwerkt, dat er een levende voorstelling in haar ontstaat. In het klein is dit een voorbeeld der werkwijze:
historische feiten lezen, in zich opnemen en ... weergeven, nadat ze zijn beschouwd "à travers un tempérament." Op de analyse van dit temperament moet dus de
volle nadruk vallen, nadat eerst is nagegaan, wàt uit de
bronnen is verwerkt.
Bij de beschrijving en de geschiedenis van de obelisk
zijn alle détails letterlijk uit Leti, maar bij hem staan
deze over verschillende bladzijden verspreid, terwijl
Mej. Toussaint ze samen voegt in een verband, dat voor
haar doel past. Zo vertelt zij (volgens Leti) dat zich eens
op de zuil een "koperen kloot" bevond, "die het volkssprookj e met de asch van Augustus vulde! thans voert
zij het zinnebeeld der Christenheid: het kruis." Die koperen bol met de as van de heidense keizer is voor haar
natuurlijk de tegenstelling van het Christelijk kruis,
waarin Sixtus een deel van het oorspronkelijke kruis
aan had doen brengen; zij voegt deze beide gegevens, de
heidense bol en het christelijke kruis, die bij Leti ver van
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elkaar vermeld staan, in één zin samen en geeft zo aan
die symbolen een historisch perspectief. Tegelijk vormen
zij een geschikt hulpmiddel om van de beschrijving der
plaatselijke bijzonderheden naar het verhaal terug te
keren. Een overgang moest toch gevonden worden en
die bood zich hier. Immers aan de aanbidding der reliquie in het kruis had Sixtus grote kerkelijke voorrechten
verbonden; zoodat onophoudelijk duizenden gelovigen
daarheen stroomden, ... om den zegen der aflaten deelachtig te worden. (Hier is Leti bijna woordelijk gevolgd.)
"Dit was kennelijk het doel van eene der vrouwen uit
het reisgezelschap, dat de jongeling gadesloeg en dat wij
reeds vergeten hebben."
Zo is de schrijfster van een leerzame uitweiding, weer
tot haar verhaal teruggekeerd, na een typisch romantisch maar ook ietwat onbeholpen uitstapje, dat zij tegenover de lezer verontschuldigt.
Voor wij de geschiedenis verder volgen, moet de bronnenkwestie nog wat nader worden besproken. De drie
vertalingen van Leti, die wij hier beurtelings aanhaalden, zijn niet op dezelfde wijze naar het oorspronkelijke
Italiaans bewerkt. De Franse lezing van deze biographie
is duidelijk gekuist en veeleer een bewerking dan een
vertaling van het oorspronkelijke te noemen. De Nederlandse vertaling is ongeveer gelijk aan de Duitse, soms
met een enkel détail uitgebreid, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van Montalto's verkiezing tot Paus, waar vermeld wordt, dat hij tegen de zoldering spuwde "als een
man van 30 jaar," wat de Duitse en Franse bewerkers,
misschien uit aesthetische overwegingen, hebben weggelaten. Welke der drie vertalingen Mej. Toussaint gebruikt heeft, is moeilijk te beslissen; de Duitse of de
Nederlandse moet zij in ieder geval gelezen hebben,
daar in de Franse de gehele kwestie van Anna Oston, de
hoofdintrigue, niet voorkomt. Waarschijnlijk achtte de
5
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bewerker de vraag of Anna een "mingenoot" van de
Paus en zelfs van de jonge kardinaal Montalto is geweest, niet oirbaar voor Franse (Katholieke) lezers. De
schrijfster kan de Franse versie om de vlotte leesbaarheid naast de Duitse en de Nederlandse hebben gelegd,
die onafhankelijk van elkaar, (wat uit de jaren der uitgave blijkt) het oorspronkelijke Italiaanse werk zoveel
dichter volgen. Voor het gebruik van de Nederlandse
pleit de keus van een enkel woord dat bij Mej. Toussaint met de Nederlandse vertaling overeenkomt. Zij
spreekt nl. evenals de Nederlandse vertaling van "de
koperen kloot", die zich boven op de obelisk bevindt, de
Duitse vertaling noemt deze "eine grosse aeherne kugel",
en de Franse "une grosse boule de bronze".
De wijze waarop de bron voor de plaatsbeschrijving is
gebruikt, bleek uit het bovenbesproken gedeelte, doch
zo nauwkeurig als voor dit détail, is deze niet altijd gevolgd. De geschiedenis van de hoofdpersonen, Anna
Oston en de haar verwante ridder Karre, in hun verhouding tot Paus Sixtus en zijn neef kardinaal Montalto, benevens de vermelding der lotgevallen van vele
bijpersonen, meest familieleden van de Paus, zijn getrouw uit Leti overgenomen, maar het verband der
gebeurtenissen is zo gefantaseerd, dat een sluitende compositie is ontstaan.
Bij een nader onderzoek naar de verschillen tussen
de drie vertalingen blijkt telkens, dat Mej. Toussaint die
gegevens kiest of fantaseert, die zij in een dramatisch
geheel kan plaatsen. Een voorbeeld dezer keuze ziet men
in het verband dat zij legt tussen de Paus en zijn neef,
de jonge kardinaal Montalto, een van de hoofdpersonen
uit "De Engelschen te Rome." Deze heette oorspronkelijk
Alexander Peretti en is dus familie van de Paus, die vóór
zijn pontificaat Felix Peretti was. Als kardinaal kreeg
hij de naam Montalto, welke naam hij overdroeg aan
zijn bloedverwant, toen hij hem de kardinaalshoed

66

De Engelsehen te Rome

schonk. In deze verwantschap zit een moeilijkheid, want
de familieverhouding blijkt niet precies bekend te zijn.
Het oorspronkelijke Italiaanse werk 1 ) luidt in deel 11,
blz. 252: "Figliuoli d'una sua Figliuola, ... & Una Cogina
germana discendenta d'Antonio Fratello di Sisto, il primo dé quali fiJ. Alessandro Peretti, che creà Cardinale
pochi giorni dopo il fuo arrivo in Roma ... " en op blz. 16:
"Era no restati due altri Nipoti a Montalto, Alessandro
fratello dell'ucciso." De Duitse en de Nederlandse vertaling volgen het oorspronkelijke precies. Het Nederlandse werk is trouwens evenals het Duitse, een letterlijke vertaling van het Italiaanse, behalve dat deze vertalingen de verzen aan het einde der hoofdstukken van
het Italiaanse werk, niet overnemen. De Franse bewerking noemt Alexander niet anders dan "pronepos" en
"neveu" van de Paus, de Duitse vertaling spreekt van:
"nepoten oder pronepoten," in deel 11 blz. 32 is hij de
zoon van Camilla's dochter, maar in deel I, blz. 461 de
zoon van Antonio, een broer van Sixtus, in de Nederlandse vertaling vindt men dit eveneens. Mej. Toussaint
kiest het laatste en heeft daarvoor een goede reden,
want een der hoofdmotieven in haar werk is de liefde
van Paus Sixtus voor deze neef. Het moment waarop dit
menselijke gevoel, Sixtus' enig kwetsbaar punt, in strijd
gebracht wordt met zijn besef van goddelijke plicht, is
een der dramatische hoogtepunten van het boek.
Was deze jonge Alexander slechts een neef, dan was
de heftigheid bij deze botsing van gevoelens moeilijk te
verklaren, maar nu is hij meer dan een bloedverwant
uit de provincie. Alexander is bij Mej. Toussaint de
broer van die geliefde jonge Filippo, die "viel onder het
moordend staal van woesten euvelmoed," de zoon van
Sixtus' broer Antonio. Sixtus had, toen hij nog kardinaal
was, die neef Filippo voor zijn studie naar Rome laten
komen, maar de onveiligheid in Rome's straten was toen
1)

Gregorio Let i. Vita de Sisto V, Amsterdam 1698.
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groot en de jongen werd vermoord. Leti vertelt dat de
kardinaal zich met bovenmenselijke zelfbeheersing van
wraak heeft weten te onthouden, voorgevend dat "er
nehmlich alle seine affecten unterdruecken wolte." Een
der prelaten meende in die houding een ander doel te
zien en merkte op: "So musz man es machen, wenn man
nach der Päbstlichen hoheit strebet!" Inderdaad wordt
het aannemelijk, dat deze bedoeling bij Montalto voorgezeten heeft, als men leest, dat hij, onmiddellijk na het
aanvaarden van het pontificaat, deze moord, tegelijk
met vele misdrijven, die hem in de biechtstoel waren
toevertrouwd, streng heeft bestraft; waarschijnlijk toch
wel niet alleen uit rechtsgevoel! Juffrouw Toussaint gaat
uit van dit "affect" voor zijn familie en daarom is bij
haar de kardinaal-neef, Filippo's broer, die na Filippo's
dood "een voorwerp van Montalto's ernstige zorg" geworden is.
Op deze wijze geeft zij een oorzaak aan de grote liefde
van de Paus, die zij voor haar intrigue nodig had en
legt zij een gevoelsverband tussen de gegeven feiten.
Een nauwkeurige vergelijking met de bron brengt dus
hier en daar een klein verschil aan het licht, Mej. Toussaint fantaseert er personen bij, of doet voor de waarschijnlijkheid van haar roman een bepaalde keus, maar
in de grote trekken heeft zij Leti trouw gevolgd en heel
veel aan hem ontleend.
Mej. Toussaint behandelt niet, zoals Leti, het hele
leven van Felix Peretti, de latere Paus Sixtus, doch
neemt er slechts een episode uit, waarvoor zij echter veel
van zijn leven en karakter weten moest. Leti beschrijft
uitvoerig de loopbaan van Felix Peretti, en wanneer Mej.
Toussaint hem als paus uitbeeldt, staat hij van het begin
af duidelijk voor ons, en deze uitbeelding heeft Leti's
schildering tot achtergrond.
Leti's werk geeft de snelle ontplooiing van dit heerszuchtige karakter, laat zien hoe deze wilskrachtige aard
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zijn eerste trekken toont in de leergierige jongen, die zo
vlug carrière maakt en in korte tijd van varkenshoeder
kardinaal geworden is. Als kloosterling reeds overheerste
hij zijn medebroeders en wekte afgunst, doordat zijn
grote intellectuele gaven hem protectie en bevoorrecJ>ting bezorgden, een ongunstige conduitelijst ten spijt!
Zijn heimelijk verlangen het eenmaal nog tot Paus te
brengen, verraadt zich zo nu en dan door een woord
dat hem ontsnapt, want Leti zoekt en vindt in heel die
levensloop de voorbereiding voor het hoogste ambt. Een
Paus van groot kaliber, onverbiddellijk, eerzuchtig en
een heerser, was toen, volgens hem, in het corrupte Rome
nodig. De verdorvenheid der geestelijken, zowel als de
rechtsonzekerheid waren ontstellend groot geworden en
Peretti was de enige, die deze toestand kritisch zag en
er een eind aan wilde maken. Het verlangen om die
Augiasstal te reinigen, wordt in hem al sterker en is hij
eenmaal kardinaal, dan neemt hij sluw een houding aan,
speelt een aan zijn aard zeer vreemde rol, om aan de
macht te kunnen komen. Hij weet het immers, nooit
zullen de kardinalen in het conclave een krachtig man
als heerser over Rome kiezen. Hun Paus moet buigzaam
zijn, moet zich naar hen voegen, en daarom buigt hij
zich in de houding van een zwak, een onderworpen en
een liefdadig man. Vijftien jaren lang weet hij zich voor
te doen als een onschadelijk persoon, die dus een zeer
geschikte Paus zal kunnen zijn! De spanning, die in hem
leeft wanneer eindelijk de gelegenheid gekomen is, doet
Leti zijn lezers goed beseffen. "Je weiter man in dem
Scrutinio fortfuhr, je mehr trenneten sich bei ihm diejenigen verstellungs-nebel von einander, welche la enger als
fünffzehen jahr einen an statt des feuers mit lauter regiersucht angefulleten Aetna in seinem Herzem umhüllet
hatten." Maar is de arme, kuchende en gebogen kardinaal
Montalto eenmaal tot Paus gekozen, dan richt hij zich fier
op, hij werpt zijn stok temidden der ontstelde kardinalen
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en "spoog met een vaerd tegen de zolder aan." (Ned. vert.
deel I, blz. 615, in het oorspronkelijke Italiaanse werk
deel 11, blz. 146) en laat een krachtig stemgeluid de
zaal doorklinken. Zij zullen weten, wie zij zich tot meester kozen, die verdorven heren, die aan hun eigen lusten
steeds, aan het heil der kerk nooit dachten! En dan
begint hij het schrikbewind onder geestelijkheid en
stedelijke machten uit te oefenen, dat vijftien jaren heeft
geheerst en Rome tot een ordelijke staat herschapen
heeft.
Het is geen wonder dat dit gegeven inspirerend heeft
gewerkt; toch heeft Mej. Toussaint niet de wording van
dit karakter laten zien, maar uitsluitend het machtig
wezen van de grote Paus, zoals dit door de j aren is
gerijpt.
Hel Werk van Mej. Toussainl.
Hoe moet de Sixtus van Leti's boek tot haar verbeeldingskracht gesproken hebben, hoe sterk moet haar verlangen zijn geweest om hem gestalte te kunnen geven en
als een levend mens op te laten treden! Al in de aanvang van haar werk ziet men de verwezenlijking van
dit verlangen, wanneer Sixtus onverwacht, uit een geheime deur te voorschijn komend, in Karre's woning
staat! Zo ook is het haar zelf gegaan: zij beschreef een
kleine episode uit zijn pontificaat, maar uit de geheime
deur van haar verbeelding kwam plotseling de volledige
figuur van Sixtus op het toneel en hij blijft dit vullen,
overheersend door zijn heilig ambt en door zijn sterke aard.
Heerlijk moet het voor haar zijn geweest hem te doen
spreken, zodat al hetgeen Leti van hem vertelt, voortdurend voelbaar is. Bezield, en historisch goed verantwoord, heeft zij deze persoon volgens de door haar gevonden feiten uitgebeeld.
En toch staat hij niet op het eerste plan van haar
toneel, hij is alleen voortdurend op de achtergrond aan70
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wezig en oefent invloed uit op alle personages; de wijze
waarop de verschillende karakters op een mens als Sixtus reageren, vormt de behandeling van het eerste plan.
Daar ziet men, hoe velen als zijn slachtoffers verslagen
en vernietigd worden, hoe een kardinaal Montalto onderworpen wordt en een ridder Karre onder zijn suggestieve
invloed komt, hoe Scipione (haar eigen schepping) tot
het uiterste van wraakgierigheid gedreven wordt.
Het is een boek van menselijke hartstochten, gegroepeerd om deze hartstocht-mens, daardoor beweegt zich
het geheel in een met heftige gevoelens geladen atmosfeer, die toen blijkbaar de hare was en waarom zij zich
tot een figuur als Sixtus wenden kon. Later heeft haar
sfeer dit hevige der uiterlijke bewogenheid niet meer in
die mate, maar verdicpt zich tot dat geestelijk leven dat
voor haar beste werk karakteristiek zal worden.
Deze door haar gekozen periode uit Sixtus' regering,
voor de kennis waarvan zij al het bovenstaande nodig
had, begint met het reeds genoemde toneel op het SintPietersplein, dat wij voor de bespreking der bronnen
moesten verlaten. Het is een tafcreel van actie en reactie;
wij zagen de terechtstelling van de jonge Florentijn
Francesco, die door een vergissing van de magistraat
veroordeeld was en op bevel van Sixtus opgehangen
werd. Hierdoor is onmiddellijk duidelijk geworden hoe
schrikwekkend Sixtus werkzaam is: hij zuivert Rome
van bandieten, maar in zijn onverbiddelijke drift is hij
vaak wreed en de snelheid waarmee hij een vonnis uit
laat voeren, wordt oorzaak van gerechtelijke moord.
Dit bepaalde geval wordt bij Leti vermeld in deel 11,
blz. 145: 1 ) "In September trug sich eine seltsame und
recht klägliche begebenheit mit einem j ünglinge zu,
welcher von Florentz gebürtig und noch nicht siebenzehn j ahr alt war. Dieser wurde zum strange verurteilt,
1) Deel 11, blz. 142 in de Nederlandse vertaling: "In Herfstmaand geviel een zonderling en zeer jammerlijk geval voor".
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weil er etlichen sbirren sich wiedersetzet, welche ich
weisz nicht wegen was für schuld, einen esel aus seines
hern hause, in dem quartiere jenseit der Tyber, hätten
hinweg holen wollen. Nun erreten sich in warheit die
sbirren, indem dieser esel keineswegs derj enige war,
den sie meynten, und folglich handelte der unglückselige
jüngling gar nicht unrecht, dasz er ihnen widerstunde ...
Das unglück dieses jungen menschen, der um einer so
geringen ursache willen sterben muszte, (hat) jederman
zu einem herzlichen mitleiden bewogen."
Men verzocht de paus met aandrang, hem genade te
verlenen, omdat hij nog zo jong was. "Jedoch der Pabst
kehrte sich gar nicht hieran, und antwortete halb zornig: mangeIn ihm nur die j ahre, so könnet ihr ihn immer vom leben zum tode bringen lassen, denn wir
wollen ihm, damit solches angehen möge, zehn j ahr von
den unsrigen schencken."
Met dit geval begint Mej. Toussaint haar boek, plaatst
ons daarmee midden in de toestand en openbaart er
Sixtus' aard en invloed door. Nu vraagt zij zich af, hoe
de stad op zo'n feit reageert, hoe een dergelijke gruweldaad op de mensen werkt. De verlammende verschrikking, die door Sixtus' bewind over Rome is gevallen,
houdt allen op dit plein bevangen, maar één mens, Scipione, is getroffen in wat hem het liefste was, en een
mateloze drang naar wraak ontstaat in hem. Hier begint
de fantasie der schrijfster de historie te verlaten en een
èigen weg te gaan.
De passage uit Leti heeft bij haar zelf natuurlijk grote
verontwaardiging gewekt. Zij zal zich hebben ingedacht
hoe deze wandaad van paus Sixtus moest werken op een
hartstochtelijk Italiaan, - Italianen zijn voor haar steeds
hartstochtelijke mensen, - die persoonlijk met het
slachtoffer verbonden was. Zulk een gebeurtenis kon
Diet anders dan een gruwelijke invloed hebben, ze moest
een omkeer brengen in een vurig hart en het gevoel van
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liefde voor Francesco, de vermoorde jonge Florentijn,
in haat doen verkeren tegen Sixtus. Ziedaar hoe in
Scipione de getroffen liefde tot haat, de gevallen engel
tot een duivel wordt. Het heftige conflict van goed en
kwaad, van liefde- en van haatgevoelens, is hier, in tegenstelling met het vorige werk, niet in verschillende
personen uitgebeeld, maar in één mensen hart gegeven
en deze gedachtelijke strijd is het uitgangspunt der compositie. Hierachter fantaseert de schrijfster zich Scipione's voorgeschiedenis om zijn liefde voor Francesco te
verklaren, en hieromheen de duivelse intrigues waardoor hij paus Sixtus wonden wil. De verhouding tot
Francesco moet zoo pathetisch mogelijk zijn, opdat de
slag Scipione des te feller treffen en tot de "gewonde
wesp" - de titel van het eerste hoofdstuk - maken kan.
In overeenkomst met de gebruikelijke bouw van het
romantische verhaal, dat als een moderne detectiveroman regressief is saamgesteld, wordt de verklaring
van Scipione's wezen eerst veel later in het boek gegeven. Pas op blz. 27 lezen wij: "het wordt tijd zijn karakter beter te ontleden dan door zijn handelingen alleen."
Deze wijs van werken houdt de spanning vast.
Scipione, wordt ons dan verhaald, had het kindj e van
zijn geliefde zuster, die om politieke redenen gevangen
zat - haar man was al gedood - door de traliën van
haar cel van haar ontvangen; het was als: "een tweede
geboorte, waarbij de broeder vaderrechten verkreeg."
Al zijn liefde had hij aan dit kind gegeven, "en nu was
het dit kind, waaraan zich de koude gestrengheid des
pausen vergrepen had. Was bij zulk een kwetsing tegenover een man als Scipione, de uitkomst bevreemdend ?"1)
Hij zal, ,,sixtus' bloed laten schreien," evenals Francesco het voor zijn sterven deed. Deze woorden in de
roman hebben tot achtergrond het vreemde, door Leti
1)

De Engelsehen te Rome, blz. 289.
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genoemde feW), dat de schrijfster niet vermeldt, een
anecdote, die Leti zelf in twijfel trekt; hij voegt er tenminste aan toe, dat de oogen door het vele schreien ontstoken kunnen zijn geweest en daardoor een rode kleur
aan de tranen gegeven hebben. "Echter is het zeker dat
God wonderbaarlijk bloed zou konnen doen weenen,
gelijk als' er door zijne almagtige hand veel grooter
wonderwerken dan dat zijn geschied, en nog ligtelijk
konnen geschieden."
Dat Ftancesco's dood ook anderen rampzalig heeft
gemaakt wordt door Mej. Toussaint, als ongezocht, maar
voortreffelijk, in de loop van het verhaal aangetoond
door de krankzinnigheid, uit de smart ontstaan, van het
jonge meisje, dat eens zijn verloofde was, en door de
bittere woorden van de vrouw, die hem als een moeder
had verzorgd. Waren bij zachtaardige vrouwen de gevolgen zó, hoe moesten die dan bij de felle jongeling zijn,
die voor het kind een vader was geweest. Scipione's
houding wordt op deze wijze duidelijk gemaakt, en hoewel hij een romantische, bijna melodramatische persoon
blijft, tegen de achtergrond en in de stijl der gruwelijke
dingen die Leti uit het leven van paus Sixtus mededeelt,
is hij niet zo onaanvaardbaar als menige beoordeelaar,
die de bron niet kende, heeft gemeend.
Doch alleen uit het gegeven der "gewonde wesp" is
het boek niet opgebouwd. Een andere passage uit Leti
heeft de stof geleverd voor de intrigue van de wraak.
Scipione immers zoekt een middel om de paus te treffen
en ziet de mogelijkheid om de schone Anna Oston
hiervoor te gebruiken. Deze figuur is aan Leti's Sixtus
ontleend en bovendien aan zijn leven van Koningin
Elisabeth 2 ), waarin hij een beschrijving van haar geeft.
In de Duitse vertaling is zelfs een portretj e van haar
opgenomen: "Anna Oston, ein noch j ung und schönes
1)
2)

Deel 11, blz. 149: "dat hij (Francesco) bloed schreyde."
Das Leben der Königin Elisabeth. Hamburg 1707.
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Frauenzimmer." Zij is een Engelse weduwe, ijverig
Katholiek, die met haar zoontje naar Rome is gereisd,
om te ontkomen aan de tyrannie van Koningin Elisabeth: "dewelke zulk een onschuldige Koningin als Maria
zo godlooslijk had doen sterven, daarom wierdt zij te
raade het Rijk te verlaaten en liever door de werreld te
gaan zwerven, als op haar gemak te lee ven onder de
regeeringe van zo een godlooze Jezabel, gelijk zij Elisabeth noemde."!) Zij vestigt zich in Rome en Leti vertelt
dan verder - men vindt het in het hoofdstuk: "Vermoeden dat Sixtus eene mingenoot had -" dat er over
Anna's verhouding tot Sixtus gemompeld werd. Het
Romeinse beeld Pasquino (Pasquyn) 2:), dat door de
schimpschriftschrijvers altijd sprekende wordt ingevoerd, doelde op haar met zijn woorden: "dat de paus
alle koppelaarsters uyt Rome gebannen had, uytgenomen Mevrouw Kamilla (zijn zuster) ", maar, zegt Leti,
de vork zit heel anders in de steel. Pasquino, d.w.z. de
pamflettist, insinueert dus dat Sixtus bij zijn zuster
Camilla een schone vrouw ontmoet. Sixtus en Anna ontmoetten elkander daar inderdaad, maar voor een zuiver
politiek doel, want Sixtus zag in haar een geschikt middel, om over het Engelse hof te worden ingelicht, hetgeen
te beter mogelijk was, daar Anna aan ridder Karre was
verwant, die reeds tussen Engeland en Sixtus onderhandelde. Aan een verhouding tussen Anna Oston en de
strenge paus kan Leti niet geloven, veeleer heeft er iets
bestaan tussen haar en de jonge kardinaal Montalto,
"misschien was hetzelve niet quaalijk gegrond (dit vermoeden namelijk), om dat Montalto een jong man van
vijf en twintig j aren, en welgemaakt van persoon was!"
De jonge Montalto kwam veel aan huis bij Donna
G. Let i. Het Leeven van Sixtus den vijfden, deel 11, blz. 443.
Pasquino, naam van een beeld in Rome, waarop men spotdichten aanplakte. (vgl. paskwil, uit het It. pasquilo, verkleinwoord van Pasquino.)
1)
2)
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Camilla, zijn grootmoeder en Sixtus' zuster, waar de
Engelse haar intrek genomen had: "und ergötzte sich in
der gesellschaft der anmuthigen Signora Oston. Ob hierunter eine mehr als gemeine vertraulichkeit gestecket,
weisz ich nicht, zum wenigsten muthmasseten ihrer viel
etwas böses daraus, und könte es endlich wohl seyn,
dasz dieser verdacht nicht ganz ohne grund gewesen."
Voor dit historisch vraagpunt heeft Mej. Toussaint de
ingenieuse oplossing gevonden, die zij nodig had voor de
intrigue van haar roman. Zij koos uit de haar geboden
mogelijkheden een verhouding tussen Montalto en Anna
en gebruikte nu die verhouding als het middel, waar
Scipione Sixtus mee kon treffen. Want deze brandde
van begeerte de paus iets, wàt weet hij nog niet, maar
stellig iets ontzettends, aan te doen en toen hij de schone
Lady Oston ontmoette, rees in zijn door wraakzucht gescherpt brein het vermetel plan, dat Anna Oston de
kardinaal verleiden moest. Dan zou de paus zich genoodzaakt zien, zijn scherpe rechtspraak toe te passen op de
geliefde neef. Sixtus zal het liefste wat hij heeft, moeten
offeren uit plichtbesef. Zo ziet de lezer Scipione aan die
toeleg werken en als Molnars duivel, als een Mephisto,
met het hart van zijn suj etten spelen.
Het gaat zoals hij het heeft gewild, tenminste bijna,
want, gelijk in de meeste verbeeldingen van de boze
geest, ontbreekt op het laatst één schakel in zijn keten.
In een plan dat van de duivel komt, is niet op edelmoedigheid of op een goede daad gerekend en daardoor faalt
zulk een opzet telkens weer. Waarschijnijk stond Jobs
klassieke voorbeeld Mej. Toussaint voor de geest en wist
zij dienovereenkomstig de bouw van haar verhaal te
regelen.
Met gloed en verve en romantische effecten wordt de
groeiende hartstocht van Anna en Montalto geschilderd
en voortdurend staat als een dreiging op de achtergrond
de schrikkelijke paus, "voor wien elk kind in Rome's
76

De Engelsehen te Rome

straten beeft." Dit laatste is weer een trekj e uit Leti,
dat Mej. Toussaint te pas weet te brengen.
De heersersdrift van Sixtus, de passie van de kardinaal en zijn geliefde, die door Scipione steeds wordt
aangevuurd, geven aan dit boek zijn hartstochtelijk karakter, Mej. Toussaint zoekt in deze tijd nog het erge,
het sterk aangezet romantische.
De zedelijke houding van de schrijfster komt echter
hierin uit, dat Anna tracht, haar liefde, als ongeoorloofd,
te bedwingen; Montalto doet dit eveneens, maar Scipione, hun boze geest, laat hen niet met rust, ensceneert
een bijeenkomst in Montalto's kerk, waarschuwt de overheid, en brengt de schuldigen tot zelfinzicht en tot bekentenis van hun liefde. En wanneer tenslotte toch
Montalto zijn geliefde in de armen neemt en uitroept:
"Anna, ik bemin u, gij moet de mijne zijn!" dan spot
Scipione met zijn hellelach : "Kardinaal, neef van Sixtus,
zóó heb ik het juist gewild."
Maar nog lukt zijn toeleg niet, want ridder Karre, de
bloedverwant en goede genius van lady Oston, die eens
door haar bemind werd en haar nog liefheeft, ofschoon
hij voor de nieuwe minnaar plaats moest maken, is,
door haar bediende ingelicht, ook in de kerk aanwezig.
En omdat hij weet dat de gelieven in een valstrik zijn
gelokt, voert hij haar weg, nog voor de Sbirren op Scipione's teken binnen zijn gedrongen en voorkomt aldus
de schande en de dood van kardinaal Montalto en redt
zijn vroegere geliefde uit de verschrikkelijke situatie.
Daarna tracht hij nog eens haar voor zich te winnen en
af te houden van de omgang met Montalto, doch tevergeefs; het werk van Scipione was te goed gedaan.
Ten tweede male beraamt deze dan een samenkomst,
om Montalto in het verderf te storten en hij maakt het
gevaar nu ééns zo groot, door Montalto te betrekken in
politiek verraad. De plaats van samenkomst is nl. de
woning van de Spaanse ambassadeur, die Sixtus' poli77
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tieke tegenstander is.
Typerend voor de anti-Katholieke Leti, èn voor Mejuffrouw Toussaint die hem volkomen hierin volgt, is de
nadruk waarmee wordt aangetoond dat Philips "de allerchristelijkste koning," 's pausen grootste politieke
vijand is.
Ontdekt te worden in het huis van de Spaanse ambassadeur staat gelijk met een beschuldiging van landverraad. Scipione heeft alles voor deze laatste slag gereed
gemaakt: Anna en Montalto zullen worden overrompeld
bij de vijand van de paus, hij zelf zal bovendien de minnaar spelen bij Orsina, Sixtus' jonge nicht, om ook deze
bloedverwante van de paus smadelijk te doen vallen.
Maar, dat ene, waar hij niet op had gerekend, doet zijn
plan mislukken. Er wordt verraad gepleegd door de
enige persoon, die van alles op de hoogte was, door de
oude heks, die Scipione helpen zou. \Vant eens redde
Orsina haar het leven; uit dank hiervoor wil zij voorkomen dat dit jonge ding vernietigd wordt, en daarom
licht zij Karre omtrent alles in. De ene schakel springt,
en de hele ketting breekt! Anna wordt gewaarschuwd,
Orsina eveneens en de plaats van samenkomst blijkt
verlaten als de Sbirren daar verschijnen!
Scipione heeft alleen nog de voldoening de paus in
spanning en in angst te zien en hem zijn haat in het
gezicht te werpen, maar dit voert slechts tot zijn verderf
en niet tot dat van zijn suj etten, want onmiddellijk laat
Sixtus hem gevangen nemen en Scipione doodt zich met
het vergif, dat de oude vrouw hem had gegeven. Anna
en Montalto zien elkaar terug bij Karre. Deze is in het
boek de nobele figuur, hij is beheerst en kalm, in tegenstelling tot de hartstochtelijkheid der anderen; zijn persoon vormt een overgang naar een volgende periode van
de schrijfster, waarin de hevige gevoelens onderworpen
zullen worden.
Sixtus stoort plotseling deze compromittante samen78
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komst en dan is het Karre, die om Anna's eer en leven - te redden, toestemt in het huwelijk dat Sixtus
eist. Zijn offer, - want dit is het nu, - komt echter toch
te laat, Anna heeft ingezien, dat de gevoelens voor Montalto haar onteerden en haar aan Karre onwaardig
deden zijn, en daarom trekt zij weg; zij wil verdwijnen
in een grote stad en daar als liefdezuster boeten voor
wat zij misdreef.
Na Scipione's mededelingen omtrent Montalto's schuld
had de paus, in een uiterste van zielestrijd, in gedachten
zijn neef reeds geofferd, nu echter is hij in-gelukkig, dat
hij zijn beschermeling behouden kan en neemt hem opnieuw onder zijn verheven hoede, nadat hij hem een
"volkomen biecht" heeft afgenomen. Daarna overwint
de kardinaal Montalto "door geestesarbeid ... het lijden
van de ziel en de afdwalingen der verbeelding", terwijl
ridder Karre zijn evenwicht herkrijgt in de besognes
van de politiek en in de zorgen voor Anna's zoon.
Zo is Scipione's plan, de paus te treffen, zoals hij
door hem getroffen was, mislukt, en daardoor is de opzet van de schrijfster om door 't verloop der feiten aan
te tonen dat, wat de mens ook doet, een reiniging de
uitkomst is, volvoerd. Het zinloze kwaad vindt zijn eind
in zelfvernietiging; wie zich er door begoochelen liet,
moet boete doen, wie, zoals deze paus, aan een slecht
begrepen staatsbelang de mensen offerde, moet lijden in
zijn strijd tussen menselijke liefde en wat hij beschouwt
als een van hem door God geëiste plicht.
De verspreide gegevens uit Leti zijn aldus saamgevat
in een geestelijk verband van oorzaak en gevolg. Maar
dit verband beheerst de sfeer van het geheele werk nog
niet. Die sfeer wordt door het hevige en hartstochtelijke
bepaald en harmonieert niet met de rust van de grondgedachte. Uit de gegeven inhoud kon al blijken hoe zeer
het wild romantisch kenmerkend voor de stemming is.
Zo ziet men in dit boek de worsteling van de schrijf-
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ster tussen de romantische invloed van haar tijd en het
streven naar de uitdrukking van haar idee. Zij streeft
er naar haar eigen vorm te vinden.
Wat het verstandelijke betreft, is dit boek veel beter
dan het vorige, want er zijn veel geschiedkundige en
politieke motieven in aanwezig, die beter bestudeerd en
knapper zijn, dan die in de vorige verhalen; Sixtus' politiek bv. die niet óp religieuse grond, maar op machtsverhouding is gebouwd, is uitnemend naar Leti uitgewerkt, evenals Karre's spionnage tussen Sixtus en Elisabeth; maar hoe goed en veelbelovend ook, deze motieven bepalen toch de stemming niet, en zijn ook nog niet
ondergeschikt aan de idee.
De sfeer van schrilheid is ten dele te verklaren uit het
romantische gegeven zelf, voor een ander deel ook
stellig uit de bron Leti, die het heftige in de figuur van
Sixtus zo sterk doet spreken. Daarom moet men het boek
beschouwen naast zijn voorbeeld, want de Sixtus van
Leti is feitelijk de ware hoofdpersoon, tegen wie de
anderen worden uitgespeeld; zijn wreedheid is de bron
van actie, die de reactie doet ontstaan.
En toch, zag men alleen die sfeer van menselijke botsingen, van acties en reacties in een aangezette romantieke toon, men deed het boek te kort. Het geestelijk verband, de idee, werd boven even aangeduid; onderzoekt
men deze wat nader, dan onderscheidt men beter hoe
de verhouding der idee tot de menselijke conflicten is. In
het gebied der menselijke gedachte is Sixtus hoofdpersoon, maar in de bouw, de opzet van 't boek ligt als kern
een beschouwing van het kwaad, een beschouwing van de
Satan. Het kwaad doet zich in Scipione voor, en in die
opzet is deze figuur dus centraal. Deze beschouwing is
niet als bespiegeling gegeven, zij komt alleen tot uiting
in de gang van het verhaal, en deze draad, waardoor de
gebeurtenissen zijn verbonden, is in overeenstemming
met het levensinzicht van de schrijfster, dat later duide-
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lijker tot uiting komt. Langzamerhand wordt dit inzicht
verdiept, en meer bewust, en blijkt dan in de dialoog of
in de overwegingen van de schrijfster zelf, of van haar
personages; het is de gedachte, of zo men wil, het geloof,
dat het goede (in Gideon Florensz is dit wel het sterkst)
overwint, en dat het kwaad tenslotte machteloos is ...
De kennis van haar later werk stelt ons in staat dit
beginsel ook in "de Engelschen te Rome" aan te wijzen,
hoewel het daar nog zwak is uitgewerkt, Toch is het
ook in dit werk te zien. Door een gerechtelijke misgreep
immers is een Satansgeest in Scipione opgestaan, die hij
niet willens is en ook niet bij machte te onderdrukken,
en deze oefent zijn fatale invloed uit op ieder die hij voor
zijn duivels doel: Sixtus te doen lijden, gebruiken kan.
Het door hem toegepaste middel om de mensen te
doen handelen naar zijn wil, is de hartstocht, maar hoewel Scipione hierdoor veel ellende en verwarring sticht,
faalt hij toch en eindigt in de zelfvernietiging. Deze abstracte inhoud is een gevolg van het geestelijk verband,
en beide doen de gebeurtenissen in de menselijke wereld,
als niet door de mensen zelf bepaald, aanschouwen. Er
is als in "De Broederveete" van Frederik van Eeden, een
drama met een hemel-, een ziele- en een mensen-sfeer!
In het middeleeuws mysteriespel kende men drie plans:
hemel, hel en aarde, waarop het leven werd verbeeld.
Deze plans zijn wel niet dezelfde als de sferen van Van
Eeden, maar zij doelen er toch op, evenals van Eeden
dit doet, dat het leven in verschillende vormen is ingedeeld. Evenzo kan men in dit boek een onderscheiding
maken tussen het geestelijk verband, dat men als de
hemelsfeer kan zien, waarin de opzet van de Satan past
die zijn gang mag gaan, en de mensensfeer, die de werking van de harstochten in de verschillende personen
toont. De hemelsfeer is feitelijk niet anders dan de abstractie der gebeurtenissen, dan het zieledrama in 't bewustzijn.
6
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Dat uit enkele historische gegevens een dergelijke
compositie, al was de uitvoering nog gebrekkig, kon
ontstaan, wijst op een ongemeen talent.
Het is niet juist dat "een donkere levensbeschouwing"
uit dit boek spreekt, zoals Bakhuizen van den Brink in
De Gids van 1840 meent. Hij zegt daar: "De omstandigheden en de toevallen beheerschen er de mensch, omdat
zijn wil afhankelijk is van de hartstogten, die uitwendige invloeden opwekken en aanvullen ... De hartstogten
dus, de voorstelling van den strijd der omstandigheden
tegen en hare tiranny over den mcnsch, ziedaar het
element van juffrouw Toussaint."
Tegenover deze opvatting stelt Bakhuizen een andere
levensbeschouwing: "Er is een andere levensbeschouwing mogelijk, een levensbeschouwing welke ons tijdschrift meermalen der kunst trachtte aan te bevelen.
Volgens haar bestuurt niet de hartstogt of door den
hartstogt, eene onzichtbare macht het menschelijk lot en
bedrijf. De harmonie van geest en stof zoekt zij aan te
wijzen en te hervinden in alles wat de ondervinding haar
aanbiedt. Boven den hartstogt stelt zij den reinen wil,
die slechts door den eerste gewekt wordt, opdat deze op
zijn beurt door den laatste tot krachtige daad worde
bestuurd... De ruimte dezer beoordeeling laat mij niet
toe te betoogen, hoe de eerste levensbeschouwing hare
dichterlijke kleur hoofdzakelijk daaruit ontleent, dat zij
met de bestanddeelen der andere, zedelijke wijze van
beschouwing vermengd is."
Bakhuizen gaat hier van een zo geheel andere levensbeschouwing uit dan Mej. Toussaint, dat hij de hare niet
begrijpt. Indien hij gelijk had, indien Mej. Toussaint in
dit werk van 1842 inderdaad zulk een sombere levenshouding had, dan moet er een zeer grote ommekeer in
haar geest geweest zijn, want later had zij een zeer positief zedelijke, zelfs geestelijke houding, die in haar werken duidelijk aan te tonen is. Van een dergelijke omkeer,
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zo'n verandering van principe, is mij nooit iets gebleken
en deze lijkt bij haar ook niet aannemelijk.
Dit argument tegen de opvatting van Bakhuizen vindt
zijn sterkste steun in de boven gegeven analyse van het
boek, waaruit toch wel degelijk een geestelijke levenshouding blijkt, nog overwoekerd door het schrille en het
erge, doordat de schrijfster te veel onder invloed van de
romantiek stond, maar bij scherper onderzoek duidelijk
zichtbaar.
Wanneer dus even later Bakhuizen zegt: "Scipione's
figuur is en blijft een hoofdgebrek in het boek," dan
blijkt hij de opzet, de idee van het werk en de kern van
Mejuffrouw Toussaint niet te begrijpen. Zou dit niet
veel verklaren in hun latere verhouding?
Ook wat Bakhuizen in zijn vergelijking van Scipione
met Varney, uit Kenilworth van Scott, ten gunste van
Varney zegt, is niet juist. Want Varney is niets anders
dan een slecht mens, wel met "devilish" eigenschappen,
zoals Scott zelf telkens zegt, maar de Mephisto, het verpersoonlijkte kwaad is hij geenszins. Wel blaast hij zijn
meester Leycester het slechte in, maar hij tracht niet al
zijn suj etten volgens een te voren uitgewerkt plan ten
verderve te voeren.
Bij Scott bestaat alleen het menselijke plan, maar de
abstracte en de geestelijke sfeer ontbreken bij hem. En
juist deze sfeer, deze idee, is het, die Mejuffrouw Toussaint van andere historische romantici van haar tijd, als
Van Lennep, onderscheidt, haar een eigen plaats geeft
en haar tegelijkertijd tot een andere categorie behoren
doet, nl. tot die, welke voortgekomen is uit het Réveil.
Bakhuizen stond zozeer buiten dit gedachtenleven, dat
hij de nog zwakke, eerste uitingen er van niet heeft
kunnen onderscheiden.
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D E HER T 0 G V A N A L B A INS PAN J E.
De persoonsverbeeldingen, die uit enkele passages van
een historisch werk zijn ontstaan, typeren de verhouding
van de schrijfster tot de stof, die in vele variaties in al
haar werken aan te wijzen is. De keuze van de stof, een
punt waar Potgieter in zijn besprekingen van "De Graaf
van Devonshire" op wees, en waar hij sindsdien invloed
op heeft gehad l ), wordt afwisselend bepaald door belangstelling voor figuren uit de vaderlandse of de buitenlandse geschiedenis.
Naast de uitbeeldingen van personen, om wier hart~
geschiedenis het te doen is, zoals in het tot nu besproken
werk, staan die van grote historische figuren, die Mejuffrouw Toussaint om de een of andere reden verlangt te
schetsen, en waarvoor meer verstands- en geestesarbeid
wordt gevergd. Figuren der historie te doorgronden, die
grootse karaktertrekken hadden, en andere dan persoonlijke motieven kenden, trok haar steeds ten sterkste aan,
en wanneer op een dergelijk onderwerp haar aandacht
werd gevestigd, bestudeerde zij het met ernst en ijver.
Na "Het Huis Lauernesse", dat een tijdvak, zijn stromingen en gedachten-conflicten in gefantaseerde personen gaf, keerde zij zich weder tot historische figuren
en ondernam de studie van Karel de Stoute en van Alva,
1) Brieven aan Potgieter, blz. 11: "J a, zoo is het, ik moet altijd
iets hebben dat mij eerst heeft getroffen, zal ik het anderen kunnen schetsen, en niets trekt mij zoo aan dan wat ge juist opnoemt."
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op wie zij door Potgieter en Oltmans was gewezen. 1 ) Aan
de eerste schrijft zij: "Toen ik Ued. mijn laatsten brief
schreef had ik onder mijne onderwerpen een, dat mij
meer dan de andere bleef aantrekken, schoon ik het ook
verwierp en later, in afwachting van bronnen voor Karel
den Stoute toch weer opvatte. Ge moogt mij uitlagchen
cn mij dwaas vinden, want ik heb het verdiend en ook
als het slecht uitvalt of Ge raadt het mij af, dan houd ik
het in portefeuille, maar schrijven wilde ik het toch, al
ware het alleen om mij weer eens warm te maken voor
iets beters. Ik schets dan Alba! den Hertog van Toledo,
lijdende, vernederd, gevallen, zuchtend onder de ondankbaarheid van een meester, dien hij après tout trouw
diende, Alba getroffen in een zoon ... 't is weer Oltmans
die mij lagchende op het idée heeft gebragt. .. men zegt,
want gelezen heb ik het werk niet, dat Bilderdijk ook
in des Landvoogds voordeel spreekt, zou men mij kunnen
verdenken van napraterij, die pronkt met oorspronkelijkheid ?"
Haar beide schetsen over "Alba"2) ontstonden uit de
behoefte om zo iets onbegrijpelijks als de traditionele
Alva-figuur uit zichzelf te verklaren en ... te vergeven.
Zij zegt immers op blz. 221 van "Alba in Nederland":
"V ergeven ? Men kan het niet, tenzij men zich stelt op
het eigen standpunt van den gehate, om van daaruit de
drijfveeren te bezien die hem deden handelen". Dit is
haar motief wanneer zij zich met behulp van de gegevens in deze mentaliteit verdiepen gaat. Zij vindt dan in
het historisch vóór haar liggend lot de voltrekking van
van Goddelijk Recht. Want als zij een gebeurtenis, een
feit, leest in een geschiedwerk, een kroniek, dan slaat
Brieven aan Potgieter, blz. 11.
"De Hertog van Alba in Nederland". In het prachtwerk "In
Memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd". Haarlem
1873.
"De Hertog van Alba in Spanje". De Gids 1842. M.
1)
2)
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haar verbeelding aan het werk, een verbeelding die tot
achtergrond een vaste wereldbeschouwing heeft, een
overtuiging omtrent de geestelijke oorzakelijkheid in het
wereldgebeuren waar ieder mens zijn onverbrekelijk
verband en zijn onvervreemdbare plaats in heeft. Daardoor krijgt ieder feit perspectief, staat het in de onmetelijke ruimte en vindt toch, rustig en zeker zijn plaats.
Zoals een archeoloog te werk gaat, die uit een brok muur
een bouwwerk reconstrueert, of zoals een bioloog uit een
onderdeel van een plant of dier het geheel afleidt, zó
bouwt Mevrouw Bosboom-Toussaint uit historische gegevens een karakter, een levensverhaal op, dat past in haar
geestelijk wereldbeeld en dat er het gevolg van is.
Uit het feit, dat de idee voor de schrijfster de grond
der werkelijkheid is, vloeit voort, dat zij de bronnen
nauwkeurig bestuderen moet. De werkwijze openbaart
de idee, doch de idee determineert ook de werkmethode.
Zij zijn correlaat.
De voltrekking van het Recht staat voor haar vast.
In de vorige boeken konden we reeds enkele kleine bewijzen hiervoor tonen, nu is het Alva's levenslot dat met
deze wetmatigheid in harmonie moet zijn en inderdaad,
natuurlijkweg weet Mejuffrouw Toussaint zijn leven en
karakter zó te ontvouwen, dat alles duidelijk wordt en
een logisch verloop vertoont. Zij staat boven de gebeurtenissen, die plaats grijpen in en om deze mens en ziet
deze beide in dat zinrijke verband.
De beide novellen zijn in chronologisch omgekeerde
volgorde geschreven. "Alba in Nederland", dat in September 1872 werd voltooid, behandelt datgene wat aan
"Alba in Spanje", van 1842 was vooraf gegaan. \Vaarschijnlijk werd de schrijfster het eerst geboeid door wat
zij in Leti's leven van PhiIips 11 over Alva in Spanje
vond en beschreef zij later Alva's verblijf hier te lande,
naar aanleiding van ,,'t gedenken van den triomf der
Watergeuzen op 1 April 18i2", waarbij, tot haar veront-
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waardiging, een stroopop, die Alva moest voorstellen,
werd verbrand.
Zij wil hem nu anders, en beter, recht doen. Alva's
karakter ontleedt zij in het eerst geschreven stuk, in het
laatst geschrevene bouwt zij daarop voorfl), doch legt in
zijn houding tegenover het Nederlandse volk de oorzaak
voor wat in het eerst geschrevene gebeurt. Vandaar dat
in de verzamelde werken, "Alba in Nederland", het eerst
staat afgedrukt, hoewel het dertig j aar later is voltooid.
De oorzaak immers lag, volgens haar psychologische
verklaring, in zijn overtuiging omtrent "de volstrekte oppermacht zijns Konings en diens goddelijk recht op de
personen, de goederen, de conscÏentiën zijner onderdanen. Hier ligt de grote fout van zijn bestuur, waaruit alle
zijne verkeerde maatregelen, zijne onzinnige gruwelen
volgden. Hij kon niet anders. "De Koning gaat voor 't
eigen bloed!" was zijne leus als Grande van Spanj e - en
hij heeft met eigen bloedige tranen bewezen dat het
devies hem ernst was."
"Hoe begreep hij zelf zijne zending?" Hij kwam om
rebellie te straffen; "Rebellie, opstand tegen den Vorst,
ketterij, opstand tegen de Kerk, beide te zamen, beide als
vruchten van hetzelfde zaad: opstand tegen God."l)
Aldus tracht de schrijfster door zielkundig inzicht de
"keten van de wraak"1) te breken, om daardoor de weg
vrij te maken voor een hoger standpunt. In deze novelle
blijkt veel duidelijker het didactisch doel dan in de
vroeger geschrevene, die nog sterk op pomantische effecten is berekend.
Moge het dus naar de inhoud gerechtvaardigd zijn om
"Alba in Nederland" het eerst te plaatsen, uit de opvatting der schrijfster blijkt, dat dit het laatst geschreven is.
De feiten van "De Hertog van Alba in Nederland", ontleende de schrijfster aan verschillende bronnen. Zo heeft
1)

De Hertog van Alba in Nederland blz. 220 en vlg.
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Hooftl ) enkele bijzonderheden van Alva's reis naar Nederland verschaft: "De Hartogh van Alva, naa oorlof
van den Koning genoomen, ging aadelijk verzelschapt,
op den tienden van Bloeimaandt, voor windt van Cartagena t' zeil; ende, zich koortsigh op 't waater bevindende,
tot Nizza aanleggen; vandaar wat verquikt zijnde, tot
Genoua landen." Mevrouw Bosboom-Toussaint vertelt dit
in grote trekken na in "De Hertog van Alba in Nederland": "gansch het Zuidelijk Europa was als het ware
getuige geweest hoe de groote veldheer van Filips 11 zich
toerustte voor den tocht; met ingespannen belangstelling
had men in Opper-Italië, over de Zuidelijke grenzen van
Frankrijk langs de Zwitsersche Alpen, bij dien ontzagwekkenden krijgsmarsch toegezien, die weken lang had
geduurd eer het landschap van Bourgondië was bereikt."
Hooft deelt vervolgens de samenstelling van het leger
mede: "De Spaansche knechten waaren gestelt, naar de
oorden der lichtinge, onder vier regementen. - Alfonso
d' Ulloa beleidde dat van Napels; Julian de Romero dat
van Sicilié, Sancio de Lodogno dat van Lcmbardye, Gonzalo de Braccamonte dat van Sardinië. Voor Veldmaarschalk diende Chiappin Vitelli Markgraaf van Cetone,
een stout naamhaftig Hopman: Gabdel Cerbellon voor
Ooverste van 't geschut. Alva daarna quam tot Tudn, in
mondtgemeenschap met den Hartoghe van Savoye, die
hem heerlijk ontfing, en bijzette eenen Paciotto oft Pacieco vestbouwmeester zoo vermaardt dat de Koning belast had hem van den Savoyaardt te vorderen, om naar
zijnen raadt verscheide sterkten in Nederlandt te stichten. - De tweede (schaar) onder Don Freederik van
Toledo, bestond uit het regement, van Lombardye en vier
kornetten Spanjaarts; ook waaren'er veele vrijwillighen,
die op eigen borze den krijgh volghden."
Mevr. Bosboom neemt hier veel van over, noemt echter
1) Hoof t, Nederlandsche Historiën, blz. 258/9. Uitgave Dr.
W. Heeker, Groningen 1846.

88

De Hertog van Alba in Spanje

bovendien nog de namen der vrijwilligers, die zij dus
elders moet gevonden hebben: "Chiapino Vitelli, markies
van Cotone, droeg den titel van Veldmaarschalk, don
Fernando de Toledo, natuurlijke zoon van den Hertog,
voerde het bevel over de Spaansche en Italiaansche ruiterij, de Sicilianen werden gecommandeerd door Juliaan
Romero, Gabriël Serbelloni was Grootmeester van de
Artillerie,... don Sancho de Lodrono was kolonel over
het Napelsche en Milaneesche voetvolk, don Gonzalvo à
Bracamonte voerde het bevel over het oude Spaansche
voetvolk. .. Alfonso de Ulloa deelde het gezag over 't
Vreemden-legioen met Romero ... de vermaarde vestingbouwkundige Pacieco (werd) door den Hertog van Savoye aan Alba afgestaan voor den tocht naar de Nederlanden." Dan volgen de namen der vrijwilligers.
Het kan zijn dat Hooft en Mevrouw Bosboom op eenzelfde, mij onbekende bron teruggaan,l) maar dat Hooft
stellig voor dit onderwerp is gebruikt, bewijst een enkel
kenmerkend woord in deze novelle; "de ongeharnaste
regeering", dat in de Historiën in ietwat andere vorm:
"de ontharnasde regeering" op blz. 262 is te vinden.
De vele andere bronnen, die aan de schrijfster voor de
behandeling van de tachtigjarige oorlog stof verschaften,
zullen haar ook voor dit werk, dat lang na de Leycestercyclus is geschreven, gegevens hebben opgeleverd. Wij
zullen dit hier niet verder nagaan, daar het ons nu niet
om de Nederlandse geschiedenis, maar om Alva's karakter is te doen.
"Alba in Spanje" dat geen ander doel heeft dan dit
karakter uit te werken, kan weer worden teruggevoerd
op een werk van Gregorius Leti.2) In diens Philips 11
1) Want bij Bor, van Meteren en van Reyd komen deze namen
evenmin voor.
2) Gregorius Let i: Het Leven van Filips de Tweede, Koning
van Spanien. Amsterdam 1733.
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toch, wordt Alva's leven na zijn terugkomst in Spanj e
meegedeeld, en juist deze periode doet hem anders zien,
dan de traditie ons hem schildert. Hij wordt daar niet
getekend als de wrede veldheer, maar als onderdaan van
de Spaanse koning, die hij tot het uiterste getrouw is.
Leti geeft een aanvaardbare voorstelling van de figuur
die in de Nederlandse geschiedschrijving niet zwart genoeg gemaakt kon worden en Mejuffrouw Toussaint
volgt hem hierin, daar ook zij Alva in de eerste plaats
begrij pen wil.
Natuurlijk heeft Mejuffrouw Toussaint gedurende haar
studie van de opstand zich de vraag gesteld, waar in de
"ijzeren hertog" de mens zou schuilen en Leti bracht
haar het antwoord. Het is een bewijs dat de psychologie
haar het voornaamste was, meer dan de vaderlandse historische traditie. Het innerlijk leven der geschiedfiguren
wilde zij doorgronden en met een personage dat haast
een caricatuur van wreedheid was geworden, kon zij
geen genoegen nemen. Zij zet dit standpunt duidelijk uiteen in het begin van haar novelle, waar zij Alva op een
audiëntie bij Filips ten tonele voert, en zich aldus tot de
lezer richt:
"Wij hielden het ervoor, dat wij met hem hadden afgedaan. En toch wordt hij U nog weder voorgesteld door
mij en wel om een reden, die ik voor een goede houd.
Wij hebben hem veel gezien, dat is waar, maar wij hebben hem bijna nooit anders gezien dan als beul, meer
zeldzaam als veldheer, slechts enkele malen als regent
en alleen maar van eene zijde als staatsman; en onder
al die gedaanten wekt hij bij ons haat en afkeer; want
als beul was het onzer vaderen bloed, dat hij stortte; als
veldheer stond hij tegenover hen als vijand; als regent
was hij de ruwe vertreder van rechten en vrijheden, die
zij inriepen; als staatsman kon zijn staatkunde geen ander doel hebben dan hunne tenonderbrenging. - Maar
wij hebben hem niet gezien als onderdaan, niet als
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menseh, niet als vader; wij hebben hem altijd zien heerschen en onderdrukken, wij hebben hem nooit zien bukken, nooit zien lijden, wij hebben nooit met hem gevoeld!. .. Wij willen alleen maar een weinig rechtvaardig
zIjn voor den man, wiens karakter, zoowel als dat van
een ander, een mengeling is geweest van goed en kwaad,
want het kan niet schaden eene zaak of persoon van
meer dan eene zijde te bezien, zelfs niet voor Nederlanders en zelfs niet al geldt het Alba !"1 )
Na deze tot de lezer gerichte inleiding verschijnt ons
de gestalte van de zeventigjarige veldheer, die uit de nog
steeds opstandige Nederlanden is teruggekeerd. Hij heeft
échec geleden, hij weet dat in Spanj e de machtige Don
Ruy Gomez tegen hem intrigeert en verkeert in het onzekere hoe Filips hem zal ontvangen. Leti zegt daarvan in
het hoofdstuk "Alba beleeft onthaalt": "het was inderdaad zeer tegen den zin en wil van Ruy Gomez, dat
hij de hertog van Alba in Spanj e zag wederkeeren, dies
hij niet naliet de ooren des konings te vervullen met
eenigerlei lasterredenen en kwade nadenkingen, en zelfs
degene, die hem 't naaste behulpzaam moest zijn, deed
er mede zijn best toe; maar vermits de koning zeer voorzichtig was, schudde hij het hoofd op het aanbrengen van
beschuldigingen."2)
"Toen de hertog in Spanje aangekomen was, wierd hij
met alle bewijzen van beleeftheid van den koning ontvangen, zoo dat hij dezelve niet meerder had mogen wenschen ...." Hoe de ontmoeting van Filips en Alva eigenlijk
plaats had, dat vertelt Leti zijn lezers niet, maar daar is
juist de verbeelding van Mej. Toussaint aan het werk gegaan. Zij beschrijft de ontvangst van Alva zeer nauwkeurig: "Toen Alba aan zijne (Filips') voeten nederknielde, toen hief hij hem schielijk op en reikte hem de hand
1)
1I)

De Hertog van Alba in Nederland, blz. 255/256.
Leti, dl. 11, blz. 26.
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met een onuitsprekelijke uitdrukking van goedheid en
welgevallen en heette hem welkom met een hoofsch en
vleiend woord, doch dat oprecht genoeg klonk om welgemeend te kunnen zijn; en toen Alba zich opnieuw gebogen had tot den handkus, richtte Filips hem weder op
en de hand op zijn schouder leggende schoof hij hem
zachtkens terzijde af, zoodat de hertog aan zijne rechterhand kwam te staan; daarop sprak hij luid: "Ziedaar
de plaats, mijn Toledo! die gij niet weder verlaten zult."
Toen waren er onder de aanschouwers die verbleekten
van wangunst. Don Ruy Gomez wendde het hoofd af van
ergernis en verbeet de saamgetrokken lippen. Alba ontving het woord der vorstengunst met diepe aandoe. . ."1)
mng
..
Niet door de mededeling alleen, maar door de weergave van handelingen en gebaren der personages beeldt
Mej. Toussaint de belangrijke gebeurtenissen uit en
deze dramatische, door Scott beïnvloede wijze van verhalen, licht de lezer duidelijker in omtrent datgene wat
zich in het zieleleven der personages afspeelt, dan het
enkele noemen der feiten zoals Leti dat deed. Zo is haar
werkmethode steeds; zij maakt de gegevens, die zij heeft
gevonden, doorzichtig en brengt daardoor samenhang.
De verdere geschiedenis van Alva en van zijn zoon
Don Frederik, met het hele verhaal van de grillige
onberekenbaarheid van de ondoorgrondelijke Spaanse
Koning, wordt dan verder betrokken op de onwankelbare
trouw van Alva. Hoe zwaar hij ook moet lijden, hoe
wreed en onnaspeurlijk de handelingen van de koning
zijn, hij blijft hem trouw tot in gevangenschap en ongenade, hij blijft hem trouw tot in de dood. Deze gedachte
is uitgedrukt aan het slot van Leti's passage over Alva,
" ... zoo groot was 't gevoelen, dat de Koning van hem
had, geloovende hem gestaadig in twijfel te houden
1)

De Hertog van Alba in Spanje, blz. 258/259.
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van zijne toegenegenheid, en ondertusschen verzekert te
zijn van zijne getrouwigheid."
Mej. Toussaint moet hiervan zijn uitgegaan, zoals zij
ook in de geschiedenis van Mejonkvrouw de Mauléon
uitging van een enkele passage van haar zegsman Voltaire.
Leti vertelt dat Alva op zijn sterfbed zeide: "Aldus sterven diegenen die om den aart van hun vorsten op te volgen zoo veel christenbloed hebben gestort"; met een bijna
volledige overname van deze zinsnede schrijft Mejuffr.
Toussaint: "Zoo sterven zij die om hun vorsten te voldoen
het christenbloed niet hebben gespaard." Met andere
woorden, de houding van Alva tegenover de ongelukkige
Nederlanders was in de eerste plaats een gevolg van zijn
opdracht, "hij kon niet anders," hij was gezonden om te
straffen en hij strafte een opstand tegen vorst en kerk,
dus opstand tegen God. Zijn onaantastbare trouw, (hij
noemde zich: "de allertrouwste dienaar van Filips,")
was een meer overheersende karaktertrek dan de wrede
hardheid waarvoor hij in de geschiedenis bekend is.
Deze loyaliteit van Alva tegenover zijn vaak onberekenbare vorst, bepaalt ook zijn houding in het conflict tussen zijn zoon, Don Frederik, en Filips. De bij Leti voorkomende lotgevallen van Don Frederik zijn door Mej.
Toussaint gebruikt en psychologisch uitgewerkt. Filips
heeft namelijk Margarita, de hofdame van zijn vrouw,
voor Don Frederik bestemd, die... de hem door de
koningin geboden hand, niet wil aanvaarden, daar hij
weet dat Margarita aan Don Juan, 's konings halfbroer,
toebehoort. Voor deze opstandigheid wordt hij gevangen
genomen, hij ontvlucht echter, daar hij beloofd heeft met
een nicht te zullen trouwen, wat hij ook werkelijk doet.
Wanneer Filips dit hoort ontbiedt hij Alva aan het hof
en deelt hem mede, dat hij van de aanvang af geweten
heeft, aan wie hij Don Frederik ten huwelijk gaf. Het
was als een straf voor Alva bedoeld. ""Maar die ik van U
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niet had verdiend", antwoordde Alva met eene onuitsprekelijke uitdrukking van smart en zelfbewustheid. "Wie
weet?" hernam de koning. "Noem mij dan mijne schuld
Sire" hernam Alva ootmoedig. "Noem mij dan uwe grieven? Opdat ik ze kan uitwisschen, boeten! Het is nog niet
te laat voor eene oprechte verzoening. God in den hemel
die mij hoort, weet dat ik nooit iets gewild of gewerkt
heb dan ter eere zijner kerk en van uwe heerschappij.
Ik heb achttien duizend menschenlevens opgeofferd door
het zwaard der wet alleen aan uw meesterschap in
vlaanderen. Wat kon Alva meer doen voor Filips, geplaatst als hij was tusschen een volk en een vorst? Ik heb
den haat en de vervloeking niet geacht om de vriendschap van eenen en die enkeL .. " "Hertog van Alva!" viel
Filips in, "wij hooren den hoogen landvoogd van de Nederlanden, die tot zijn broeder spreekt. Wij hooren dat
niet gaarne en voor twee souvereinen is dit kabinet te
klein." En met koude hoogheid richtte hij den blik naar
de deur." Hiermede is de huwelijksgeschiedenis van Don
Frederik verklaard, Filips heeft Alva willen vernederen,
omdat hij hem te aanmatigend vond. Hij kon hem niet
aantasten in zijn positie van veldheer en staatsman zonder tevens zich zelf te treffen, maar hij vernederde hem
op deze particuliere perfide wijze.
Deze voorstelling der feiten berust op enkele opmerkingen van LeW), waar hij zegt van Filips: "Men wil
dat hij zich eens heeft laten verluiden tegen Gomez: dat
hij te zijner tijd wel zijn gramschap zou openbaaren tegen den Hertog, die hij nu noch in zijn herte verhooIen
hield" en verder op blz. 30, "dat alle nieuwe dekmantels
goed waren voor de vorsten om zich te wreken over oude
verongelijkingen."
Alva wordt tengevolge van zijn ongenade gevangen
gezet op de burcht Ureda, waar zijn houding gedurende
1)

Deel 11, blz. 27.
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de twee jaar van zijn gevangenschap getuigt vun ongeschokte kracht. "De Hertog betoonde altijd een verwonderlijke verheevenheid en bezadigtheid van gemoed, derhalven, hoewel hij wierd gehouden heel groots in voorspoed en welstand te zijn, echter gevallen en onder de
voet leggende, verhief hij zich noch hooger evenals de
palmboom doet tot verwondering van de geheele wereld."
Deze aanwijzingen waren voor Mevrouw Bosboom-Toussaint voldoende voor een uitgebreide beschrijving van
het innerlijk van haar held gedurende zijn gevangenschap. Het beeld, dat Leti gebruikte, neemt zij over; wanneer een hoveling Alva komt bezoeken zegt hij: "Spanje
vergelijkt U bij den palmboom, Monsenor, wiens kruin
zich te meer verheft naarmate de stormen hem teisteren."
Zeer trots is het antwoord, dat deze hoveling ontvangt,
als hij namens Filips het verzoek doet aan Alva om
wederom als veldheer op te treden: "Heeft dan de koning
een geketend veldheer noodig om zieh een nieuw koninkrijk te winnen?" Een antwoord dat bewijst hoe weinig
slaafse laagheid er gelegen had in zijn lijdzaam dulden, daar zijn eerste woord een zulk was, dat hem als
een nieuw vergrijp kon worden aangerekend."
Niet tevergeefs heeft Filips gebouwd op de nog steeds
ongebroken trouw van zijn onderdaan, die zelfs bij zijn
gevangenneming een smeekbede voor het welzijn van de
koning had geuit. "Gij meent dat Gij mij haat", had Filips
voor zich heen gefluisterd, toen Alva het paleis verliet,
"maar ik ken U beter, dan Gij u zei ven en mij." Filips
heeft juist gezien, want wanneer Alva het bevel krijgt
de veldheerstaf weer op te nemen, doet hij alsof er tussen hem en zijn vorst nimmer iets was voorgevallen en
vervult zijn post in Portugal.
Duidelijker wordt ons gaandeweg de verhouding tussen deze twee harde, onbuigzame naturen, die hun gevoelens niet in woorden kunnen uiten, doch ze slechts in
hun gedragingen te kennen geven. Aan de ene kant is
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het bevelen en vertrouwen; fiere gehoorzaamheid, die
het vertrouwen niet beschaamt, is er aan de andere kant.
Zo uitgebeeld wordt Alva een aanvaardbare figuur, een
mens, gelijk wij hem uit het medogenloos portret van
Moro kennen. Ook Filips wordt begrijpelijk, hoewel zijn
karakter minder uitgewerkt is en - waarschijnlijk opzettelijk - raadselachtig blijft.
In 1580 werd Alva ziek en stierf. "Deze dood ging den
koning zeer aan het hert", zegt Leti, ,,'t welk iets was dat
anders geenszins in hem gezien wierd." Mej. Toussaint
vertelt, dat Filips Alva op zijn ziekbed vaak bezocht,
maar "zonderling altijd met dat ceremonieel dat hen verhinderde alleen te zijn, en tot andere, dan uitdrukkingen
van oprechte genegenheid en dankbare trouwe gelegenheid te laten. Het scheen dat Filips nu de grootte van het
verlies, dat hij lijden ging, met ieder samenzijn dieper besefte ... ". Maar tot het laatste toe werd het stalen pantser
om hun genegenheid bewaard.
Dat Mej. Toussaint evenals in de vorige novellen ook
hier innerlijke motieven zoekt, om de détails in het verband te kunnen voegen, blijkt telkens uit kleinigheden.
Aan 't einde van haar schets, op blz. 336, komt zij, als zo
vaak, even uit het kader van het verhaal te voorschijn,
of zij een conférencière was, die haar publiek van een en
ander op de hoogte brengt: "Wij moeten nog opmerkzaam maken op de bijzonderheid, dat Alba bij zijne onderneming op Portugal, Don Fernando, zijn tweeden
zoon, aan het hoofd stelde der ruiterij, terwijl hij zijn
oudsten, Don Frederico de Toledo, die met hem, en voor
wien hij geleden had, geen deel schijnt gegeven te hebben aan den roem, die er te winnen moest zijn bij zulk
een krijgstocht! Wat mag dat geweest zijn? Eene kieschheid wellicht tegenover den Koning." Een dergelijke opmerking is tevens een typisch voorbeeld der behoefte om niets aan de aandacht te doen
ontsnappen, een behoefte die soms tot de beruchte breed-
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voerigheid heeft geleid.
Aldus zijn de feiten, die Mejuffrouw Toussaint uit haar
bronnen putte - want Leti is waarschijnlijk niet de enige
bron voor deze tijd geweest - als schakels in de ketting,
die haar psychologisch inzicht heeft gesmeed en zo heeft
zij voldaan aan haar verlangen om Alva zielkundig uit te
beelden en hem voor zichzelf en de historie in het verband te plaatsen dat voor haar de zin van het leven is.

7
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ME JON K V ROU WED E M A U L EON.
In "Mejonkvrouwe de Mauléon", twee jaar na "De
Graaf van Leycester in Nederland" verschenen, geeft
Mej uffrouw Toussaint iets heel anders dan in de grote
historische romans. Haar doel is nu niet om, zoals in
"Het Huis Lauernesse" en "Leycester", een historische
periode uit te beelden, maar om een hartsgeschiedenis
te geven, het verhaal van een onzelfzuchtige en fiere
liefde. Veel hartsgeschiedenissen komen ook in "De
Graaf van Leycester" voor, doch zij zijn meest gefantaseerd en geven uiting aan de hoofdidee, w'aardoor de
conceptie van het hele werk gedragen wordt; deze geschiedenis staat op zichzelf en vindt ook in zichzelf haar
doel.
Het mag een ontspanning zijn geweest voor Mejuffrouw Toussaint, zoals zij die telkens na het beëindigen
van haar grote werken zoekt, dit eenvoudige verhaal te
schrijven na, misschien wel tijdens, de zware roman van
Leycester; toch is ook dit een werk van studie en
niet louter een verbeeldingsgeschiedenis. Evenzeer als
"Diana"l) en "De Prinses Orsini"2) berust het nl. op de
kennis van de Franse historie, die zij blijkbaar omstreeks
1843, na het voltooien van "De Hertog van Alba in
Spanje",3) uit Voltaii"e en Saint-Simon verworven had.
De stof is in deze roman anders behandeld dan in de
tot nu toe besproken werken. Daarin immers had de
schrijfster de gegevens vertaald, bijeengezocht en in een
1)
2)
3)

De Gids 1843. M.
De Gids 1846. M.
De Gids 1842. M.
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bepaald verband gevoegd, maar hier is zij op een andere
wijze te werk gegaan. Deze roman is niet uit verschillende delen samengesteld, maar uit één anecdote opgetrokken. De compositie is daardoor rustiger geworden en
heeft in eenheid van handeling en bouw gewonnen.
Mejuffrouw Toussaint geeft zich blijkbaar meer en
meer rekenschap van haar verhouding tot de bronnen
en wordt zich meer bewust van wat zij doet. Op blz. 131
van "Mej onkvrouwe de Mauléon" komt de volgende
passage voor, die haar opvatting van fantasie en werkelijkheid, (wat voor haar de feiten en anecdoten der
historie zijn) vertolkt: "De geschiedenis kan soms haast
zoo ondankbaar zijn als een bijzonder persoon, zij kan
zoo wel eens een enkele schakel laten vallen, haar keten
is zoo onmetelijk; maar waartoe zou de roman dienen,
zoo deze niet die afgeworpen schakels weer opzocht en
aaneenhechtte ...... ?"
Die afgeworpen schakels der historie op te zoeken en
aaneen te hechten, beschouwt zij als haar werk. Tussen
de gegeven feiten, die de bekende schakels zijn, de karakters der personen en de opeenvolging der ontbrekende gebeurtenissen (de afgeworpen schakels) aan te vullen, die kunst heeft Mej uffrouw Toussaint verstaan.
De passage of het boek, waarvan zij is uitgegaan,
noemt zij soms; dit doet zij ook bij "Mejonkvrouwe de
Mauléon", dat aldus begint: "De vertelling die volgt,
heeft een hislorischen grondslag; Voltaire in zijn Siècle
de Louis XIV geeft den toestand, de betrekkingen en de
handelingen van Mej onkvrouwe de Mauléon voor waarheid, zoo als ze hier worden teruggegeven. Het karakter,
dat er zich uit afleiden liet, en de groepeering is ... mijne
verdichting."
Daar Mej onkvrouwe de Mauléon de verloofde is geweest van Bossuet, ligt het voor de hand de bedoelde
passage te zoeken bij wat Voltaire over Bossuet vermeldt: "Bossuet, qui devînt un si grand homme, s' était
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engagé dans sa jeunesse à épouser Mademoiselle Desvieux, fille d'un rare mérite. Ses talens pour la théologie
et pour cette espèce d'éloquence qui la caractérise, se
montrèrent de si bonne heure, que ses parens et ses
amis Ie déterminèrent à ne se donner qu'a l'église. Mademoiselle Desvieux l'y engagea elle-même, préférant
la gloire qu' il devait acquérir au bonheur de vivre
avec lui."l)
In Voltaire's hoofdstuk "Ecrivains Français," staan
nog enige gegevens die de vorige aanvullen: "On a imprimé pluseurs fois que cet évèque à vécu marié; et SaintHyacinthe ... a passé pour son fils; mais c'est une fa usseté reconnue. La famille des Secousse, considérée dans
Paris, et qui a produit des personnes de mérite, assure
qu'il y eut un contrat de mariage secret entre Bossuet,
encore très jeune, et mademoiselle Desvieux ; que cette
demoiselle fit Ie sacrifice de sa passion et de son état à
la fortune que l'éloquence de son amant devait lui procurer dans l'Eglise; qu'elle consentit à ne jamais se
prévaloir de ce contrat, qui ne fut point suivi de la célébration; que Bossuet, cessant ainsi d'être son mari, entra
dans les ordres; et qu'après la mort du prélat, ce fut
cette même famille qui régla les reprises et les conventions matrimoniales. Jamais cette demoiselle n'abusa,
dit cette famille, du secret dangereux qu'elle avait entre
les mains. Elle vécut toujours l'amie de l'évèque de
Meaux, dans une union sévère et respectée. Il lui donna
de quoi acheter la petite terre de Mauléon, à cinq lieues
de Paris; elle prit alors Ie nom de Mauléon et a vécu
près de cent années."I!)
Dit is alles wat van de intrigues en de karakters gegeven is. De toestanden, de wijze van leven, en de menta1) V 0 I t a i r e. Oeuvres complètes. Siècle de Louis XIV, Paris
1819. Deel 11, blz. 248.
2)

V 0 I t a i r e, Dl. I, blz. 53.
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liteit konden verder uit Voltaire en Saint-Simon 1 ) geput
worden, welke laatste, naar uit "Prinses Orsini" en
"Diana" blijkt, Mejuffrouw Toussaint ongetwijfeld heeft
gebruikt. Uit deze gegevens is een hele roman ontstaan.
Wij zullen zien hoe de schrijfster deze heeft verwerkt.
Mej uffrouw Toussaint begint haar boek met de lezer
te plaatsen op Mauléon, 't buiten van een jonkvrouw,
die door haar geheimzinnig leven de aandacht trekt en
de babbelzucht wekt van het cóterietj e landadel uit de
streek. De jonge dame is in kleding en gedrag zo
anders, dan het in de aristocratische kringen "du ton"
is, zo van de wereld afgekeerd, dat er een net van vermoedens en laster om haar heen gesponnen wordt, niettegenstaande zij zeer ingetogen leeft; want zij ontvangt
hofrijtuigen, een "petit abbé" komt veel bij haar aan
huis, nooit gaat zij naar feesten, doch wel. .. naar gemaskerde bals!
Deze inleiding moet de aandacht van de onverschilligste lezer boeien en de afwikkeling van de geschiedenis,
die stap voor stap in het verleden terugtreedt en telkens
een sluier, doch zelden meer dan één tegelijk van het
geheim aflicht, is zodanig vertraagd, dat het verlangen
om het hoe en waarom te weten steeds groeit. Langzaam
aan blijkt dan uit de gesprekken wie de geheimzinnige
jonkvrouw is en eerst wanneer de belangstelling voor
deze figuur voldoende is gewekt, wordt haar levensverhaal verteld. De schrijfster voert de lezer terug naar de
jeugd van Yolande Desvieux, toen zij de jonge, vurige
verloofde was van de veelbelovende Jacques Bossuet,
die jurist zal worden en haar vader, de oude Desvieux,
als rechter op moet volgen. De ouders van Jacques en
de vader van Yolande hebben de kinderen voor elkaar
bestemd en hun jeugdvriendschap heeft zich verdiept
tot liefde. Maar beider sombere voorgevoelens, als hij
1')

S a int - Sim 0 n. Mémoires complets et authentiques. Paris

1829.
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naar 't college moet vertrekken, worden maar al te zeer
bewaarheid. De rector van het college waar Jacques
wordt opgevoed, vindt, en hij zegt het aan de jonge man,
"het een verlies voor de Kerk en een schade voor zijn
roem", dat Jacques zich aan de wereld heeft gegeven,
"en aan den tabbaard en der balie zijn leven zal wijden".
Hij zou hem geestelijke willen laten worden wegens zijn
grote gaven en zijn talent als redenaar.
De woorden van de abt maken diepe indruk op
Jacques, ondanks zijn liefde voor Yolande, en wanneer
zij elkaar weer zien, voelt zij de verandering in hem,
hoewel hij zijn gedachten niet wil uiten. Tenslotte deelt
hij haar toch mede wat de abt hem heeft gezegd:
"En zoudt gij meenen in dat andere gelukkig te zijn?"
vroeg zij ernstig.
"Nooit, nooit, buiten u," antwoordde hij. "En gij?"
"Als zij mij van u scheiden, zal ik niet lang treuren,"
hernam zij.
"Mij zoo spoedig vergeten!" glimlachte hij.
"Ja, in den dood vergeet men immers alles?"
"Genoeg, Yolande, genoeg! die wreede veronderstellingen zullen wij niet voortzetten; gij wildet weten wat
mij ontstemde: gij weet het nu, maar het is reeds voorbij,
laat de indruk bij u ook niet langer duren dan dezen
oogenblik."
"Maar indien toch eens uw naam, uwe toekomst. .. "
hernam zij.
"Zoudt gij daarvoor zulk een offer willen brengen?"
"Jacques! ik weet het niet ... ik weet alleen dat ik zou
kunnen sterven om u groot en gelukkig te zien."
"Gij zult leven, om met mij gelukkig te worden!" riep
hij, haar in zijn armen sluitende.
En ziedaar het voorspel van het psychologische conflict. Want inderdaad komt enige tijd na dit gesprel<
Jacques, onder geleide van de abt de Navarrois, uit Parijs
weer bij haar terug, om haar tot een verbreken van de
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trouwbelofte te bewegen. " ... In een dicht, forsch pijnboomwoud", op een donkere Novemberdag, ontmoet zij
hen onverwacht op hun weg naar haar huis en de
abt neemt onmiddellijk de kans waar, om haar alleen
te spreken. "Verwij der U" zegt hij tegen Jacques. "Ik
zal spreken!" En dan deelt hij Yolande mede, wat hem
tot haar voert.
Buitengewoon fijn wordt hier de invloed van de geraffineerde abt op het onvoorbereide kind gegeven. Hij is
weer een van die personen uit de romans van deze
schrijfster, die door hun psychologisch inzicht hun medemens beheersen. Door zijn argumenten wordt zij zo omwikkeld, dat haar fier karakter, door hem geraden,
geen andere houding overblijft dan de abdicatie. De abt
spreekt haar van Jacques' talenten: "Ik heb de vroomheid
van uw Jacques bewaakt. .. zij is zoo uitgestrekt en ruim
dat alleen kerkelijk gebied haar een passend veld kan
zijn, omdat de Kerk tot iedere vlucht ruimte heeft, omdat zij alles bevat, de geheele aarde en den geheelen
hemeL .. Toen ik hem eindelijk mijn gevoelen mededeelde, mijne plannen liet inzien, deed ik twee ontdekkingen: vooreerst dat hij sinds lang eenige roeping had
gehad voor de Kerk, dat ook hij had begrepen hoe zij
alleen kon bevredigen, maar tegelijk zijn liefde voor U,
werkelijke liefde, zooals die in een ziel als de zijne wezen
moet; twee hartstochten streden in zijne ziel, beide zoo
onschuldig en zoo geoorloofd als hartstochten zijn kunnen, zoo rein als jongelingshartstochten niet altijd zijn:
eerzucht en liefde! maar die ééne hartstocht omvat de
wereld, eene toekomst, geheel een leven, de andere staat
noch in duur, noch in wezen met de eerste gelijk; zij
schijnt nu de beheerschende, zij blijft het wellicht nog
eene wijle, maar zal zij genoeg zijn om een geheel leven
te vervullen, zulk een leven, zulk eene ziel, zulk een
toekomst, zulke mogelijkheden te vergoeden? neemt gij,
jeugdige vrouw, de verantwoording van dat leven op u,
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dat gij aan zulke uitzichten zoudt ontrooven?" Diep
onder de indruk antwoordt Yolande: "Neen, mijnheer de
abt, neen zeker niet, het zal niet gezegd zijn, dat ik hindernis worde voor Jacques' roem; ik ook geloof mij zelven niet genoeg te zijn om hem te vergoeden wat hij kon
verliezen, zoo hij zich bindt aan eene vrouw ... "
"Ook om uw zelfswil, mijne dochter", hernam de Navarrois, "durf ik dit offer raden, want wie zegt ons dat
die bruisende eerzucht... indien slechts de tijd kwam,
niet later bevrediging zal zoeken in een ander doel? dat
hij met iets dat naar berouw zweemde terugzag op het
verzaakte ... indien gij dien blik hadt opgemerkt, indien
gij dien ook slechts gistet, slechts meende te raden ...
waar was dan uw geluk? .. " "Mijnheer de abt, ik meen
U immers reeds gezegd te hebben, dat ik het in den
geest reeds aan hem heb geofferd!" "Ik dank u," hernam
de priester, hare hand nemende, en hij drukte die met
warmte; "ziet gij wel dat ik U zóó sterk en groot vinde
als ik u had gewacht?" En even verder, nadat hij haar
nog meer van Jacques' gaven heeft overtuigd: "Daar is
grootheid in niet kleiner te zijn dan zijn lot. Eenmaal
dankt de Kerk en de Christenheid U dit besluit; want
gij zult het zijn die Jacques Benigne Bossuet als aan
beiden hebt gegeven." "l'IJeen," sprak zij zacht en bijna
alleen voor zich zelve hoorbaar, "ik heb ze nog wat anders gegeven: ik heb ze ook mij zelve gegeven. \Vant
van nu aan leve ik niet meer, niet meer mij zelve tenminste !... "
En Jacques? Hij verzet zich, maar niet met geheel zijn
hart en hij laat zich door haar overtuigen, dat het zó
beter is, want hij wil zich laten overtuigen, al is hij zich
dit niet bewust. "Zij zag hem aan, lang en ernstig, wel
droevig, maar zonder dat eene traan in het oog die zwakheid verraadde; en niets dan oneindige teerheid, zich
mengende in een diepe smart, was kenbaar op haar gelaat. "Jacques!" sprak zij, "nu heb ik de beslissing ge104
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nomen, die onherroepelijk is, in volkomene overtuiging
dat zij de eenige is die ons voegt, niet enkel ter wille van
uw roem, maar ook ter wille van mijne rust, van mijn
geluk ...... "
"Hij zag haar aan met groote, verwonderde oogen; hij
geloofde haar! Zoo scherpzinnig is geen man, zelfs niet
al heet hij Bossuet, dat hij de diepte kan peilen waaronder een vrouw hare verhevene opoffering verbergt..."
Jacques geeft toe, dat onvoldaanheid en teleurstelling
hem vaak zijn overvallen en verklaart dit door die roeping die hem ten laatste duidelijk hoorbaar is geworden,
maar dan: ,,0 mijne Yolande, zoo gansch vrij van zelfzucht! - en dan uwe toekomst, uw geluk?"
"Welnu dan! meent gij dat ik die beide van nu voortaan zoo gansch afgescheiden denke van de uwe? en dat
ik die niet voor altijd vinden zal in de uwe? Mijn egoïsme
zijt Gij!"
"Gij kunt mij dus opgeven?" vroeg hij met dien strijd
tusschen ijdelheid en zelfzucht, waarvoor hij man was
en man van genie vooral, die bedorvene kinderen der
maatschappij, zoo haast zij niet hare stiefkinderen zijn.l)
"Ja!" hernam zij met zachtheid, "ik voele, dat ik het
kan, omdat ik weet, dat ik het moet." "Gij hebt uw laatste woord gesproken Yolande?" "Ik weet geen ander om
u mijne liefde te bewijzen, Jacques!"
Uit deze gesprekken worden de figuren ons van binnen uit getoond en wel zo dat zij als mens aanvaardbaar
zijn. Tot ontdekking van zijn bijzondere talenten gekomen, offert dan Jacques Bossuet zijn en vooral haar liefde aan zijn "roeping" op, en kiest de kerkelijke loopbaan. Zijn redenaarstalent ontplooit zich schitterend, hij
stijgt hoger en hoger in de kerkelijke hiërarchie, maar
blijft altijd verbinding houden met Yolande, "de vriendin
1) Dit slaat duidelijk op Bakhuizen, die niet alleen door de
maatschappij maar ook thuis bedorven was.
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van zijn ziel", als "de bestuurder van haar geweten en
de teederste vriend van haar hart!" En zij leeft teruggetrokken van de wereld met de voldoening hem de weg
te hebben vrijgemaakt voor zijn roem.
Veel wordt van zijn leven, zijn talenten niet verteld, de
schrijfster veronderstelt de feiten uit het leven van Bossuet wel bekend en het is niet in de eerste plaats het
doel om Bossuet in zijn roem te zien, maar in zijn verhouding tot Mej onkvrouw de Mauléon.
"Bossuet was een groot man, een licht van zijn kerk,
een lichtstraal in den gloriekrans van zijn vaderland,
en dat hij het geworden is, dat hij zich alzoo heeft kunnen ontwikkelen, dat hij niet is gescheiden van het doel
zijner bestemming, dankt hij, dankt de wereld, dankt
Frankrijk aan eene vrouw, aan de krachtige en zelfverzakende liefde van een jeugdig meisje, dat begrepen had,
hoe een man van genie moet bemind worden. En die
jonge vrouw was op den achtergrond gedrongen, bijna
vergeten door de geschiedenis, voor wie ze zulk een
figuur had gered: erger nog, ze is de prooi geworden
van miskenning en laster; omdat de geschiedenis haar
niet heeft beveiligd door haar te plaatsen waar zij moest,
naast Bossuet, al was het dan ook aan zijne voeten. -"
Ziehier de gevallen schakel, die Mej. Toussaint heeft
opgeraapt!
Er was echter omtrent Bossuet nog meer bekend, waarvan Mej. Toussaint in haar verhaal een verklaring heeft
gegeven. Voltaire sprak immers ook van een abbé SaintHyacinthe, die de zoon van Bossuet genoemd werd?
Dit gegeven is door het leven van Yolande heengevlochten. Van het begin af immers was er een onverklaarbaar element in haar bestaan; de neiging om alléén, in stilte, gemaskerde bals te bezoeken; deze neiging
nu heeft een geheimzinnig verband met de jonge petitabbé, Saint-Hyacinthe, die haar zo vaak bezoekt. Hij
weet dat Yolande, samen met Bossuet, zijn leven regelt
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en hem beschermt, maar hij weet niet wie zijn ouders
zijn. En op een avond, wanneer de jonge man haar
smeekt, hem toch van 't geestelijk ambt dat hem hatelijk
is, te ontslaan en hem een krijgsman te doen worden,
weet zij het moment gekomen om hem het geheim van
zijn geboorte te onthullen.
Hyacinthe is niet de zoon van Bossuet - diens naam
en daarmee die van Yolande blijft onaangetast - maar
het kind van Yolande's nicht Loïse, die na een ontvoering tijdens een gemaskerd bal, een geheim, en - naar
later blijkt - onwettig huwelijk had gesloten.
Verlaten door haar man Henri, een avonturier en
zwerver, die aan de Kerk ontrouw was geworden, was
zij diep ellendig en beschaamd naar huis terug gekeerd.
Haar kind droeg zij op aan Yolande en Bossuet en daarna
stierf zij, gebroken door het leed. Voor de naamloze zoon
stond natuurlijk geen andere carrière open dan de geestelijke.
Dit alles vertelt Yolande aan Hyacinthe, die dan begrijpt zijn hoop op krijgsmanschap vaarwel te moeten
zeggen. Yolande echter verwacht nog altijd Henri's terugkomst, en in de overtuiging dat hij zijn Loïse, die hij
niet eens bij name kende, op een dergelijk feest zal komen zoeken, als waarop zij elkaar voor 't eerst ontmoetten, gaat zij naar ieder gemaskerd bal, en tenslotte heeft
zij werkelijk de voldoening in een der gemaskerden, die
zich in het gesprek verraadt, de vader van Hyacinthe te
ontdekken! Verheugd geeft zij hem aan zijn zoon en aan
de Kerk terug ..... .
Uit enkele zinnen bij Voltaire heeft de fantasie der
schrijfster deze romantische intrigue doen ontstaan, die,
hoe bizar ook, tegenover de geschiedenis van Yolande,
toch een bepaalde waarde heeft. De harmonie van haar
onzelfzuchtig leven immers is in tegenstelling gebracht
met de ellende van Henri en Loïse, die zich aan Kerk en
wet niet stoorden; en aldus is tussen de feiten het zede107
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lijk verband gelegd, dat in het werk dezer schrijfster
nooit ontbreekt.
Yolande was gelukkig, "zoo gelukkig als eenig mensch
in haar toestand het zijn kon, door de overtuiging dat
haar offer niet aan het ijdele was gebracht, dat het werkelijk doel had getroffen. Zij heeft genoten van den
roem van Bossuet, den adelaar van Meaux, zij heeft er
in gedeeld, zooals zij cr in declen kon, wier eigenliefde
zich had verplaatst op dien man, ... (zij) die de kracht
heeft gevonden de zelfzucht te dooden."
Zo is dus op de anecdote van Voltaire een kleurige
roman gebouwd, waarin de grote Bossuet ons als een
levend mens, geniaal, maar egoïst, voor ogen staat. Vast
en scherp is hij in zijn jeugdontwikkeling getoond, zo
dat geen plaats voor twijfel aan de historiciteit der onnaspeurlijke zielsconflicten wordt gelaten.
De beroemde Bossuet heeft Mej. Toussaint ijverig bestudeerd, door haar intuïtie geleid, vermoedend, dat de
historie hem slechts eenzijdig kende. Zij zal hem ook uit
andere bronnen, dan uit Voltaire hebben bestudeerd
en uit de verschillende gegevens haar eigene conclusie
hebben getrokken, die van de traditionele voorstelling
afweek. Dit blijkt uit een brief aan Beets: "Dat ik Bossuet wat van zijn hoogte heb gerukt wordt mij verweten.
Ik ben begonnen met de meeste devotie voor hem, maar
bij nadere kennis vond ik hem waarlijk zooals hij daar
is en verloor de sympathie, die het mij alleen mogelijk
zou gemaakt hebben hem in deze situatie, welke altijd
voor hem hachelijk was, op de hoogte te houden, die
zijn roem, niet zijn hart verdiend had. Waarlijk de man,
die van zijn kweekeling heeft gemaakt wat men weet dat
de oudste dauphin is geweest, die was zeker beter hoveling dan Christen, en de vergoding der menschen heeft
hem zeker al het kwaad gedaan, dat zij altijd doet, tenzij
men zoo superieur is van hoofd en hart als Bossuet althans niet geweest is. Ik verwed er mijn mooiste boek
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voor, dat ik hem uitgevonden heb."
Vooral de laatste uitdrukking is kenmerkend voor de
aangewezen werkwijze; uitvinden, raden, weten, wat
achter de gegeven feiten ligt, dat is de geestelijke werkzaamheid van deze schrijfster. Evenals Mej. Toussaint
in haar compositie meestal de regressieve methode volgt,
zo gaat zij zelf te werk: eerst ligt voor haar het feit dan denkt zij terug naar de oorzaken en analyseert die;
zij ontbindt het feit in zijn componerende elementen en
bouwt het daaruit weder op.
Een der beoordelaars van haar boek, Van der Waals,l)
trekt de door haar aangegeven lijn nog door en verklaart
uit het karakter van Bossuet zoals dat door Mej uffrouw
Toussaint is voorgesteld, zijn bekende harde houding
tegenover Fénélon: "Zijn egoïsme heeft hem verheven
tot adelaar van Meaux en hem, door den nootlottigen
terugslag van iederen botgevierden hartstocht, vernederd ... tot kwelgeest van den beminnelijken Fénélon!"
Mej uffrouw Toussaint zag dus Bossuet "als beter hoveling dan Christen", en van dat gezichtspunt uit ontvouwt
zij het zielsgebeuren dat hem de verloving deed verbreken. Overtuigend laat zij zien, hoe hij, voor de juristerij bestemd, zich onbevredigd gaat gevoelen en langzaam zich bewust wordt van "enige" roeping voor de
kerk en vooral... van zijn eerzucht. De wens van zijn
moeder, maar veel sterker de overtuigingskracht van zijn
leermeester, de abt de Navarrois, maken de slapende
verlangens geheel wakker en voeren tot het opgeven van
zijn liefde.
Men vraagt zich af, hoe Mejuffrouw Toussaint aan dit
inzicht in menselijk gedachtenleven, aan die dwingende
voorstelling, is gekomen. Is het alles, zoals zij in een
brief zeide: "intuïtie, gave, gelijk al het andere"? Is het
niet mogelijk dat juist hier in deze verhouding Bossuet1) H. G. van der W a a I s. Karakters en Typen uit romans
van Mevrouw Bosboom-Toussaint. Noord en Zuid, XIII, 1890.
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Yolande, haar blik op het menselijk gevoelsleven is verscherpt door wat er zo kort geleden met haar zelf is
gebeurd? Het verbreken van haar verloving met Bakhuizen, die Julie Sim on boven haar had verkozen en haar
lang in het onzekere omtrent zijn gevoelens had gelaten,
heeft, naar uit de brieven blijkt, haar zeer aangegrepen
en veranderd: "Passie zal ik nooit meer gevoelen, voor
niemand." Men zou kunnen zeggen dat zij hier iets van
haar innerlijke verhouding tot Bakhuizen heeft geobjectiveerd.
J. Bosboom Nz. schrijft in zijn artikel: A. L. G. Bosboom-Toussainl en Nicolaas Beels l ) eveneens over dit
punt, doch beoordeelt het anders. Hij deelt mede dat
Mej. Toussaint de stof voor "Mejonkvrouwe de Mauléon"
gevonden heeft in de moeilijke tijd die aan haar verloving met Bosboom voorafging. "De schrijfster verkeerde
in die dagen, zooals uit haar brieven blijkt, in een grooten
tweestrijd. In eenen brief aan Beets, waarvan de datum
onzeker is, zegt zij: "Ik had U over B(osboom) willen
spreken ... , over wien da Costa U zeker gesproken heeft
of spreken zal, als Gij er naar vraagt. Die relatie desavoueeren wij niet meer, behalve voor indiscrete menschen, die de zwijgende afspraak niet begrijpen -. De
zwarigheden zijn, voorzoover ik weet, niet verminderd,
de uitzichten niet verbeterd en ik voor mij geloof nauwelijks aan eene goede uitkomst in dezen, nu meer dan
vroeger. Wat er van zijn zal is alleen Hem bekend die
alles weet en alles stilt! Ik ben geresigneerd ...... de toestand een er vrouw alleen, ware het ook de meest gevierde en omringde, heeft iets pijnlijks en moeilijks, dat
mij althans onuitstaanbaar is ... en zonder nog zoo koel
te berekenen, wie geleden heeft zoo als ik, wordt getroffen
en gewonnen door een dévouement als B. mij toont; en
zij het dan zonder resultaat, mij zegt het reeds veel, ik
1)

Onze Eeuw, 1914, blz. 349 vgl.
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zou haast zeggen genoeg, een hart te hebben waaraan
het mijne zich hechten kan. En toch is het mij soms of
de verdeeling tusschen dit en het hoogere maar niet
moest plaats hebben...... om maar niets te vragen dan
naar den Heer, en toch, weg doen zonder dat er bepaalde
noodzakelijkheid voor bestaat, dat kan ook niet goed,
niet noodig zijn en dat zou zijn pijnlijk grieven, waar ik
weet dankbaarheid verschuldigd te zijn. Maar ik kan
afstaan, geloof ik, zoo 't noodig is - ook dit - alleen ik
bid toch, dat het niet noodig zal zijn, dat ik niet op die
proef gevergd zal worden. Ik voele en wete het, er is
iets dubbels in mij, misschien hangt het zamen en is het
onvermijdelijk met mijn kunstleven, met den aard zelf
van mijn talent en roeping, maar indien ik tot de vaste
overtuiging kom, zal ik met Gods hulp wegdoen wat
moet"."
"Wij weten", zegt de Heer Bosboom Nzn., "dat dit niet
noodig is geweest en dat zij aan den zachten drang van
Bosboom's geduldige liefde ondanks de afkeuring van
Beets (waarschijnlijk omdat Bosboom een schilder was),
tot haar geluk gehoor heeft gegeven."
In een noot tekent de schrijver van het artikel zijn
belangrijke conclusie aan: "In verband met het bovenstaande komt het mij voor, dat de schrijfster in de gestyleerde taal dier novelle, in de woorden die Yolande
spreekt, alles heeft uitgezegd wat er toenmaals in haar
kan zijn omgegaan; alzoo ook de gedachte om als 't
moest af te zien van een huwelijk en toch niet ongelukkig te zijn,l) lief te hebben geheel vrij van eigenbaat2)
1) Mej. de Mauléon, blz. 29: "Ik wil leven in de wereld, Jacques: ik zal geen huwelijk aangaan en ik zal niet ongelukkig zijn,"
hernam zij met vastheid. "Gij zult niet ongelukkig zijn, mijn arme
lieve nicht"; hij hield even op, alsof hij met moeite iets terughield, en vervolgde toen: "maar dit kunt gij immers niet ontkennen: gij zijt het reeds." "Ik ben het geweest," hernam zij, zacht
verbeterend: "slechts ik ben het niet meer, ik kan het niet meer
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en aan zulk een ideale liefde trouw te blijven tot den
dood."
De Heer Bosboom betrekt de zielkundige gebeurtenissen uit "Mejonkvrouwe de Mauléon" dus op Mej.
Toussaints verhouding tot Bosboom en niet op die tot
Bakhuizen. Wanneer wij echter de data nader beschouwen, dan lijkt het toch waarschijnlijker, dat Mej. Toussaint in dit boek van 1847/48 verwerkt wat zij in en na
haar, op 1 Oct. 1846 verbroken verloving met Bakhuizen
heeft geleden, dan wat zij in haar verhouding tot Bosboom doormaakte. Volgens Dyserinck ontmoette zij Bosboom voor 't eerst in de zomer van '46, toen zij hem een
bezoek op zijn atelier bracht. In September logeerde hij in
Alkmaar, "gedurende dien tijd ontmoette hij Geertruida
meermalen en na zijn vertrek zagen zij elkander in 1847
en later nu en dan weer."3) Bedenken wij nu dat "Mejonkvrouwe de Mauléon" in 1848 is verschenen, dus in
1846/47 geschreven moet zijn, (de tijd is niet precies bekend), dan ligt het eerder voor de hand er een terugblik, dan een blik in het heden of in de toekomst in te
zien. Van de door de Heer Bosboom aangehaalde brief
die Mej. Toussaints verhouding tot Bosboom beschrijft,
is de datum onzeker en deze kan dus niet als bewijs dienen, dat "Mejonkvrouwe de Mauléon" tijdens en onder
invloed van de daarin genoemde strijd geschreven is.
Bovendien lijkt Yolande's worsteling om de geliefde man
te laten gaan en toch te kunnen blijven leven, veel meer
op wat Mej. Toussaint tegenover Bakhuizen, dan op wat
worden ... het leven kan mij niets meer geven, dat is waar, maar
ook niets meer ontnemen ... " "Maar mijn hemel! wat doet gij dan
met uw leven, lieve nicht?" "Ik leer sterven ... en daar is wel een
gansche lange menschenleeftijd toe noodig."
2) Blz. 112/113 ". . .ik zal u (de abt) en hem toonen dat ik kan
liefhebben zonder eigenbaat, zonder eenig zelfbedoelen; neen hel
zal niet gezegd zijn dat die buitengewone jonkman door eene zo
gewone jonkvrouw is teruggehouden in zijne vluchl. .. "
3) D y ser i nek, blz. 80.
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zij tegenover Bosboom gevoeld moet hebben. Mej. Maclaine Pont brengt "Mejonkvrouwe de Mauléon" geheel
in verband met Bakhuizen. "Versmade Liefde", is de
veelbetekenende titel van haar opstel. l ) Zij vergelijkt
daarin zelfs het bos waarin Yolande van haar liefde afstand doet, met "Het Wilde Woudt sonder Ghenade", in
de buurt van Alkmaar, dat getuige zou zijn geweest van
Mej. Toussaints leed.
Te Winkel in zijn Onlwikkelingsgang 2 ) spreekt over:
""Mejonkvrouw de Mauléon", dat een zeer persoonlijk
karakter schijnt te dragen." Over het karakter zelf laat
hij zich niet verder uit.
Hoe het ook zij, of de subjectieve aard van het boek
uit de ene of uit de andere verhouding is ontstaan, de
indringende psychologie wordt door wat de schrijfster
ondervonden heeft, nog niet verklaard. Men kan het
anders zien. Niet haar levensondervinding obj ectiveerde
zij, niet de gebeurtenissen uit haar leven, maar haar
levenservaring, - het bewust verwerken en overwinnen
der gemoedsaandoeningen - stelde haar in staat, de
menselijke ziel in dergelijke gevallen zó van binnen uit
te verstaan, dat de korte mededeling van Voltaire voor
haar een bekende wereld opensloeg. Haar eerste bron is
het menselijk gemoed dat zij door haar eigen groei
steeds beter leerde kennen. De vermelding van een historisch feit geeft haar niet anders dan de aanwijzing
dat er een schat verborgen ligt. Zij leest dit, en er komt
contact, de wichelroede slaat aan, doordat haar innerlijk
er mee verwant is, doordat zij deze dingen, niet alleen
door intuïtie, maar ook door eigen ervaring weet.
Potgieter bedoelde iets dergelijks, toen hij in De Gids
Stemmen des Tijds 1920/21, blz. 417.
J. teW i n keI. De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche
Letterkunde, dl. VII, blz. 72, Haarlem 1927. Diana, "waarin zij
meende Bossuet in zijn waar karakter geteekend te hebben" ver·
wart te Winkel hierin overigens met Mejonkvrouwe de Mauléon.
1)
2)

8
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van 1838 1 ) bij het bespreken van "Almagro" schreef:
"Zij heeft veel verbeelding en wanneer zij lang genoeg
zal hebben geleefd om in haar eigen levensboek andere
dan witte blaadjes te kunnen opslaan, zullen wij in haar
arbeid ook die schoonheden mogen huldigen, die wij er
nu ongaarne in missen: Opmerkingen, klagten, bekentenissen van een vrouwelijk gemoed, lieflijke, zoete,
weemoedige toonen, ontlokt aan de streelendste aller
harpen - het vrouwelijk hart." En Thijm zegt in De
Dietsche Warande 2): "Ze was zoo kordaat niet als ze
deed, deze overgevoelige vrouw. Haar hart is een slagveld van hartstochten geweest..."
Tengevolge van haar eigen innerlijk leven was zij in
staat dergelijke hartstochtelijk bewogen personen als
Bossuet en Yolande uit te beelden. Ook neemt het aangeblazene, het opgeschroefde der hevige situaties en het
pathetische van de personen, dat onder invloed der
romantiek haar vroegere verhalen zo kenmerkte, in de
romans van deze tijd langzaam af; het krijgt een ondergeschikte plaats; het geheel wordt stiller, meer levenswaar, wat samengaat met het zelf doorleefde en het
vinden van een eigen weg.

1)
~)

De Gids 1838. B.
De Dietsche Warande, 1874. Deel X, blz. 563/64.
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DE BLOEMSCHILDERES MARIA VAN
OOSTERWIJK; HET LAATSTE BEDRIJF
V A NEE N S TOR M ACH TIG LEV E N.
Deze beide novellen zijn op een eenvoudige anecdote
geïnspireerd en even na "Graaf Pepoli" en even vóór "De
Verrassing van Hoey in 1595", ontstaan.
Kleinere verhalen heeft Mevrouw Bosboom-Toussaint
in overvloed geschreven, meestal tussen het andere, grote
werk door. Nu laat zij echter op "Maria Van Oosterwijk",
dat in de zomer van 1862 was voltooid, geen zwaardere
roman volgen, doch schrijft eerst het vrij korte, sombere
vervolg: "Willem Van Aelst, het laatste Bedrijf van een
stormachtig Leven."
Wanneer wij nagaan wat er in de jaren 1862;63 in haar
familie is gebeurd, kan het ons niet meer verwonderen,
dat omvangrijker werk toen niet ondernomen werd.
J. Bosboom Nz. in zijn artikel: "Over Mevrouw Bosboom-Toussaint"l) ver lelt van een mooie zomeravond
in 1862, waarop "Maria Van Oosterwijk" door de schrijfster aan zijn vader, Bosboom's tweelingbroer, als presentexemplaar werd overhandigd ... "Wie dacht toen dat
dit jaar '62 zoo rampspoedig voor oom en tante, voor ons
allen zijn zoude? - In September ontviel aan ons gezin
een meisje van acht jaar, in November stierf mijn
vader. Bij mijn oom zoo gevoelig, en aanhankelijk aan
zijn familie, als hij was, ging de smart dieper dan anderen wellicht meenen zouden; mijne tante voelde alles
wel diep mede, maar anders. Zij was bij alles wat er voor
kwam meer nadenkend, zooals in de Aspasia van Hamer1)

Onze Eeuw 1912, blz. 400.
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ling Socrates "der Nachdenkliche" wordt genoemd. Waar
mijn oom door het verdriet gebogen en bijna ongeschikt tot werken werd, bleef zij altijd in alles zelf ver
vooruit ziende, met bewonderenswaardige onbevangenheid het hoofd ophouden. Er was dan een zekere vertrouwen gevende rust in haar, die goed deed; zij zette
zich aan den arbeid en vond daarin troost en afleiding. - In '63 werkte zij aan haren "Willem Van Aelst,
het laatste Bedrijf van een stormachtig Leven.""
Zij schreef dus dit, uiteraard wat sombere boek, in
financieel, zowel als moreel zware dagen, (de zorg voor
de weduwe en de zeven kinderen rustte op hen), waarin
Bosboom een van zijn perioden van depressie doorleefde,
die zijn vrouw zo diep bedroefden.
Uit de briefwisseling met Mevr. Jolles 1 ) blijkt, hoe
zwaar "dit kruis", (zoals zij het noemt) haar viel te dragen: "Ik zou nog zoo opgeruimd kunnen zijn ... als niet
altijd dat zwaard van die somberheden boven mijn hoofd
hing, zelfs al is er eens een goede tijd, voorzie ik het toch
altijd!" (8 Nov. 1877).
In zo'n tijd maakte zij dit kleiner soort van werk. Heel
veel bronnenstudie had zij voor deze novellen niet nodig;
voor "Willem van Aelst," kon zij voortbouwen op wat
zij voor Maria had gevonden, en de structuur van het
verhaal is zeer eenvoudig. Het is weer een hartsgeschiedenis, die, hoewel in het verleden spelend, ditmaal buiten politiek en ingewikkelde gebeurtenissen om, het leven
van enkele personen geeft. Het schrijven van deze novellen die in toon minder zwaar en in de compositie
minder breed dan vele vroegere romans zijn, kan voor
Mevrouw Bosboom een ontspanning zijn geweest, toch
heeft zij, door haar psychologische intuïtie voorgelicht,
van dit kleiner genre geen routine-werk gemaakt. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij leefde, is
ook de tweede novelle fris gebleven en geeft alle elemen1)

Onuitgegeven, mij van bevriende zijde ter inzage afgestaan.
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ten van haar aard, alleen in minder diepe toon.
In deze werkjes blijkt haar werkmethode duidelijk en
de bron is door haar zelf aangegeven.
In Houbrakensi) Schouburgh der Nederlanlsche
Konslschilders heeft de schrijfster de korte biografie
van Maria van Oosterwijk, de bekende bloemenschilderes, en van Willem Van Aelst gelezen. Deze vertelt in
deel Il, blz. 217 van zijn werk, hoe Maria, "den 20 van
Oogstmaant 1630 binnen Noodtdorp buiten Delft geboren, van der jeugt aan blijken gaf van groot vernuft
en drift tot de Schilderkonst. - De zedigheid, die in haar
uitblonk, duld niet dat ik de waarde van heur konst door
een langdradigen letterklank uitschater, of haren roem
door een bochtigen bazuintoon uitbrom." Lodewijk XIV,
"Keizer Leopoldus," Koning Willem en Maria, ook de
koning van Polen waardeerden haar werk en kochten er
van. "Zij was zedig gelijk wij al gemeld hebben en buitengemeen godsdienstig, nochtans vrolik en bijzonder
ijverig in 't voortzetten van haare konst. .. Zij was in haar
63ste jaar, noch ongetrout zijnde, gestorven ten huize
van haar Zusters Zoon Jacobus."
Dan deelt hij verder mee hoe haar dienstmeisj e,
Geertje Pieters, dat door haar in de schilderkunst was
opgeleid, na haar dood, aan een tijdgenoot van Houbraken "een geestig voorval tusschen haar juffrouwen den
Konstschilder Van Aelst heeft verhaald." Deze bezocht
namelijk nu en dan het atelier, "begeerig om haar Penceelkonst te zien," doch: "kreeg eindelijk ook bevallen
in haar en maakte de minnerij." Maria "bedacht een geestigen vond, waardoor zij zijn voornemen verijdelde. Hij
was een losse knaap, die dikwijls aan den wint ging."
Met zo iemand kon de ijverige, zedige Maria niet huwen,
tenzij hij zich verbeterde. En daarom eiste zij van hem
1) Arnold Houbraken. De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en schilderessen, 't Amsterdam gedrukt
voor den AuUeur, daar de zelve ook te bekomen zijn. 1719.
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dat hij iedere dag op "zekere bestipte uuren" zou schilderen! Zij kon hem gadeslaan, want hun ateliers waren
slechts door een binnenplaats gescheiden en zij dreigde
met krijt een schreef op den post van haar glasraam te
zullen schrijven, wanneer zij hem niet zag werken. Een
jaar zou die proeftijd duren, maar Van Aelst "die wel
gissing maken konde dat hij in dat jaar meer schuldstreepen op zijn kerfstok gekregen had, dan hij met een
schoon praatje zoude hebben kunnen goedmaken, kwam
er naderhand niet naar omzien."
Deze kleine anecdote heeft Mevr. Bosboom-Toussaint
zo getroffen, dat er een roman uit is ontstaan, die ons
door de vaste tekening der karakters boeit. De sterke en
toch lieflijke Maria, die haar eigen roeping in de kunst
wil volgen en dit met grote energie weet te volbrengen,
geeft ons even een doorkijk op de zelfoverwinning die
het ook Mej uffrouw Toussaint zelf eens gekost zal hebben, om zich aan haar werk te wijden en zich vrij te
maken van haar liefde voor een geniale losbol! Dit
doet Te Winkel 11, blz. 264 spreken van: "een niet onbelangrijken blik in het kunstenaarsleven der 17e eeuw, en
misschien ook in haar eigen gemoedsleven uit vervlogen
dagen."
Tegelijkertijd is zij (Maria) een voorbeeld van wat
Mevr. Bosboom-Toussaint onder "waarlijk geëmancipeerd" verstaat. "Die mannen geest, waarvan Van der
Palm zegt, dat hij der teederste vrouwen eigendom kan
zijn zonder het echt vrouwelijk karakter te misvormen."
Haar echt vrouwelijke, moederlijke gevoelens blijken
uit de opofferingsgezindheid waarmee Maria blijmoedig
van haar eerste minnaar afstand doet, zodra zij merkt
dat haar jonger zusje zonder hem niet leven kan. En
deze jonge, karaktervaste vrouw is als contrast geplaatst
tegenover de geniale man, de wilde kunstenaar Van
Aelst. Haars ondanks krijgt hij invloed op haar: "ik zou
u kunnen haten, omdat gij er in geslaagd zijt mij ongelijk
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te maken aan mij zelve". En inderdaad, het komt zover,
dat zij hem op de bekende voorwaarden haar trouw belooft. "Men hecht zich aan hetgeen men redt! Maria beschouwde Van Aelst van nu aan als haar patiënt, met
gespannen belangstelling zou ze zijne vorderingen in
zedelijke beterschap nagaan."
Zijn verlangen, haar, de eerste vrouw die voor zijn
charme koel blijft, voor zich te winnen, wordt langzaam
tot bewondering en behoefte haar liefde waard te zijn en,
met verbazing over eigen braafheid, onderwerpt hij zich
aan de proef. Dat deze mislukt voelt hij als een grote
schande en zonder iets te laten weten vertrekt hij stil
naar Amsterdam.
Zo verdwijnt Van Aelst uit het leven van Maria en zij
wijdt zich nadien aan de kunst en aan de opvoeding van
haar jonge neef, de zoon van haar eerste geliefde en
haar zuster, die beiden zijn gestorven. Als hij dominé
wordt, trekt zij bij hem in en de beschrijving van hun
samenwonen is innig, weemoedig en zeer zuiver, in overeenstemmig met de "zedigheid," waar Houbraken van
gesproken had.
Volkomen juist karakteriseert de schrijfster haar werk
in een brief aan Potgieter van 1 Mei 1862: "Sterker contrast dan tusschen mijn eersten en mijn laatsten roman
(Maria Van Oosterwijk) is zeker niet uit te denken. In
den eersten is alles schril met harde, snijdende kleuren,
ongevormde gestalten of uitgeknipte poppen, en in den
laatsten is alles stil en effen, - simpel, ik hoop niet al
te arm, en ik hoopte een beetj e in diepte gewonnen te
hebben, wat ik in drukte en gewoel heb weggeworpen ... "
Zoals bU de meeste romantische verhalen is ook hier
de regressieve methode in de compositie toegepast: het
verhaal begint met Maria's ouderdom en dood - dan
volgt door een litteraire truc (de ordening van haar
papieren door de neef) de afwikkeling van haar levensloop.
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Doch het gegeven was te rijk om het verhaal met
Willems vertrek te laten eindigen, want de "wilde
Willem" van Aelst heeft, volgens Houbraken I, blz.
228 nog een lang avontuurlijk leven gehad. "Willem, anders Guilhelmo, was een man (nadat hij in
Italiën geweest had) die een grootmoedigen inborst
bezat, en die niemand, inzonderheit als hij wat boven zijn peijl gedronken had, ontzag." Een geschil
met de burgemeester van Amsterdam is hiervan het
gevolg, en Mevr. Bosboom werkt dit uit door hem in
Amsterdam gehaat te maken, te doen duelleren, naar
Parijs te laten vluchten, niet dan nadat een tweede "zedig" jongmeisje, Clara, onder zijn indruk is gekomen.
Hoewel opnieuw gevoelig voor lieflijke zachtheid, kan
hij ook door haar niet tot een degelijk leven gebracht
worden en op zijn reizen door Frankrijk en Italië, vol
romantiek en avontuur gaat langzaam zijn geniale aanleg door het ongebonden leven te gronde. Zo wordt ons
dit verhaald in "Het laatste Bedrijf van een stormachtig
Leven,"!) waarin ten slotte de losbol na een Italiaans,
rampzalig huwelijk, weer naar Delft terugkeert, in de
hoop, Maria nog eenmaal te zien. Haar vindt hij dan niet
meer, maar wel Geertj ePieters, die hem mededeelt, dat
Maria gestorven is en die met dezelfde "Gideon-eigenschappen"2), dus evangelische eigenschappen, als deze,
de oude ziekelijke man nog tracht te helpen, maar
tevergeefs. - En waarom? "Hij was kunstenaar geboren ... Het enthousiasme, dat kenmerk van iedere hoogere natuur! voerde krijg tegen zijn onbesnocide zelfzucht, en niet zelden met goed geluk, maar die zegepralen waren kortstondig en onzeker. En dat kwam
omdat hij een groot gemis had, het gemis aan beginselen,
of liever, om het juiste woord te zeggen, omdat hij het
In 1863 verschenen in "Nederland".
Cd. Bus ken Hu e t, A. G. Bosboom-Toussaint, Litterarische Fantasiën en Kritieken 11, blz. 49, Haarlem z.j.
1)
2)
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eene groote beginsel miste, dat alle bewegingen des harten zoowel als alle bedenkingen des verstands moet
leiden: ... , dat ééne levensbeginsel, dat sommige lieden
zeer ten onrechte, meenen te kunnen vervangen door
strenge levensregelen : hij had geen godsdienst!"
Hier is de leegte, het negatieve, aangeduid dat door de
Gideon-eigenschappen gecompenseerd moet worden, om
het dramatische evenwicht in dit boek van contrasten te
herstellen. En deze eigenschappen worden in naïeve eenvoudige vorm door Geertje verpersoonlijkt. Driemaal
verschijnt ons Gideon: eerst in Maria, de kunstenares,
dan in Clara, de aanhankelijke vrouw, tenslotte in de
bej aarde dienstmaagd: ook nu weer tevergeefs, want,
lijkt 't even of Geertj e Willem tot zelfinkeer zal brengen, de doem van zijn ellendig leven is zó groot, dat hij
op een drinkgelag als dronkaard sterft. Zo is dus ook in
dit boek een zedelijk oorzakelijk verband gelegd, dat in
de feiten niet gegeven was.
Een kort résumé als hier gegeven is, moet de indruk
wekken dat de romanfiguren eer typen dan personen zijn,
zoals van der Waals in zijn artikel over haar figuren l )
Mevr. Bosboom-Toussaint verwijt. Het komt mij voor dat
dit niet juist is. In haar gedachtenwereld leven eigenschappen die in haar figuren zijn vertegenwoordigd,
maar desniettemin is zo'n figuur een mens met al zijn
strijd en wisselwerking van gedachten. Deze wijze van
personen scheppen vloeit uit haar geestelijk levensinzicht voort.
Immers voor een levensinzicht als het hare zijn de
mensen geen typen, evenmin door erfelijkheid of andere
duistere machten gepredestineerde wezens, maar ieder
mens is de weerspiegeling van de wereld der ideeën. Op
een bepaalde manier wordt in ieder mens een strijd geleverd tussen ideeën en tegengestelde machten, die voor
1) H. G. van der Wa a I s. Karakters en Typen uit Romans
van Mevrouw Bosboom-Toussaint, Noord en Zuid. XIII, 1890.
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hem kenmerkend is, maar die overeenkomt met een
dergelijke strijd in anderen en in de wereld der ideeën
zelf. Toch heeft elkeen zijn identiteit, daar de kern van
zijn wezen het leven zelf is. Dientengevolge zijn de figuren van Mevr. Bosboom-Toussaint geen typen naar een
bepaald schema, maar individuele vertegenwoordigers
van ideeën en gedachten.
Eén punt uit het verhaal was in de feiten niet gegeven,
nl. Willems huwelijk en zijn laatste j aren in Italië. Zij
heeft hier niet alleen iets bij gefantaseerd, maar zij is
opzettelijk afgeweken van de bron en de verontschuldiging die zij in haar Naschrift hiervoor geeft, openbaart
een der trekken van haar wezen:
"Een naschrift dat gericht is aan de geschiedkundigen
onder mijne lezers, die sinds lang moeten opgemerkt
hebben dat ik der fantasie vrij spel heb gelaten, waar
het de avonturen van mijn held gold in den vreemde, en
dat ik van de bekende historische waarheid ben afgeweken, zoowel wat den tijd als de wijze en de plaats van
zijn einde betreft. Zij die Houbraken geloofwaardig achten, of die gewoon zijn hunne onderzoekingen uit te
strekken tot het doorsnuffelen van Amsterdamsche pui-,
begrafenis- en doodboeken, zullen een uitkomst hebben
verkregen in strijd met mijne voorstelling, hoewel daarmede niet is bewezen, daf er naar de diepere beteekenis
zoo groot verschil bestaat, en dat het historisch einde,
hoewel meer vulgair, minder tragisch is.
Een vermaard schilder van goede geboorte, die door
passie overheerd, zijne keukenmeid trouwt, vergeet zich
zei ven niet minder dan een kunstenaar, die verlokt door
de flikkering van rang en goud, zich laat vastsnoeren
door het huwelijk aan eene vrouw die hij niet kan
achten." Zij wijkt dus ietwat schalks van haar bron af, zonder
toch, meent zij, aan het karakter van haar hoofdpersoon
iets af te doen. Immers een Italiaanse, schatrijke, maar
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met een beestachtig karakter behepte, prinses heeft zij
hem doen huwen. Dit huwelijk ging hij aan omdat zij
anders was dan Maria en Clara: "Zij heeft mij lief om
mijzelven, om hetgeen ik ben, mogelijk zelfs om hetgeen
ik niet ben - zij wil mij niet tot iets anders maken, zij
wil mij niet vervormen naar het beeld dat haar het
meeste aanlokt, eer zij mij haar hart, hare hand schenkt."
Psychologisch is dit zeer juist opgemerkt, maar Mevr.
Bosboom-Toussaint ziet de ontzettende consequenties, en
het blijkt ook dat de twee in drift en heftigheid elkaar
niets toegeven, dat zij niet van plan zijn voor elkaar op
zij te gaan. Bij een der eerste samenkomsten ontrukt hij
haar de waaier waarmede zij hem dreigt te slaan en
werpt die in stukken voor haar voeten. " "Signor Guglielmo was recht gepartuurt" zou Hooft zeggen." Aan aanslagen op elkanders leven ontbreekt het zelfs niet, zij
tracht hem te vergiftigen en hij tart haar langs een bergspleet te rijden, wat zij doet en daardoor omkomt.
Dit nu is alles fantasie, want in Houbraken dl I, blz.
229 staat: "Schoon hij een grootmoedigen inborst bezat,
nochtans trof hem Venus' zoon met zijn vlammende
schicht, zoodat hij verslingerde aan zijn dienstmeit, dat
een dikke moffekop was, (en) de zelve troude."
Dit paste niet in Mevr. Bosbooms gedachtenwereld, in
haar levenssfeer, 't was haar te plat en zij werkt het met
een tikj e guitigheid even om: in haar naschrift staat
immers: " ... een uitkomst in strijd met mijne voorstelling, hoewel daarmede niet is bewezen, dat er naar de
diepere beteekenis zoo groot verschil bestaat, en dat het
historisch einde, hoewel meer vulgair, minder tragisch
is." Zij zocht dus de diepere betekenis der feiten, en wanneer zij meende die gevonden te hebben, nam zij de vrijheid het geschiedverhaal te wijzigen. De diepere betekenis was haar meer waard dan het historische feit. Mevr.
Bosboom-Toussaint zwijgt over de vrouwen kinderen die
Houbraken vermeldt, waarschijnlijk omdat ook dit alles
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te gewoon was voor het romantische verhaal, dat uit
sterke contrasten bestaat. Hier heeft de romantiek het
van de historie gewonnen, niet ten koste van de psychologische waarheid, maar wel ten koste van de werkelijkheid. Het komt zelden voor, dat zij de gegeven werkelijkheid niet aanvaardt; Van Aelst's historische onbelangrijkheid is in dit geval haar verontschuldiging, een bewijs,
dat zij zelf haar afwijking als een zwakte heeft gezien.
De stijlbehoeften van de romantiek zijn er de oorzaak
van.
De schrijfster voelde bovendien heel goed, dat zij,
door zich zo te voegen naar de eisen van de tijd, iets geleverd had, dat niet tot de hoogte van vroeger, beter
werk, reiken kon. Uit een brief aan Potgieter van 2 October 1862 blijkt, hoe dit kwam: "Ik ben noch oud, noch
lui, noch rijk genoeg om op mijn lauweren!!! te rusten.
En al zou ik ook niet anders dan haat en spot oogsten, al
zou men mij (zoals het vermoedelijkste is), voortaan
ignoreeren - toch zal ik de pen weer opnemen, niet
precies met veel lust, maar: het heilige moeten kan ook
voor inspiratie strekken. Ik wist wel dat "Maria van Oosterwijk" U maar ter helfte zou bevredigen. Mij zelve
voldoet zij dit niet eens ten halve. Maar denk eens onder
welke omstandigheden en indrukken ik de laatste helft
schreef! (Waarschijnlijk doelt Mevr. Bosboom o.a. ook
op de strijd met Huet!) Alleen het simpele en gemakkelijke van het sujet heeft gemaakt dat ik het boekje leveren kon... Gij die dus tusschen de coulissen kunt zien,
zult toch wel niet vragen dat zooiets de maatstaf zij van
de hoogte, die ik bereikt heb - of nog zou kunnen bereiken?"
En inderdaad, hoeveel verdienstelijks deze novellen
hebben, zij zijn meer geschikt om de werkmethode en
de moeilijkheden van haar persoonlijk leven te leren
kennen, dan om het talent naar waarde te doen schatten.
1)

J. Dy ser i nek, blz. 165 vgl.
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DE IDEE V AN DE EERSTE
LEY CESTER-ROMAN.
Naast de novellen en romans, waarin de karakteruitbeelding de hoofdzaak is, staan die werken onzer schrijfster, waarin een periode der geschiedenis niet alleen
beschreven, maar in haar psychologische en geestelijke
samenhang verklaard wordt.
.
In "Het Huis Lauernesse" van 1840 behandelde Mej.
Toussaint het begin der hervorming in Nederland, dit
boek was haar eerste "roman der historie", vijf jaar
later schreef zij haar tweede grote werk, dat met nog
veel meer recht een roman der geschiedenis mag heten.
Had zij immers, zoals in het hoofdstuk "De Werkwijze"
is medegedeeld, voor "Het Huis Lauernesse" slechts van
weinig bronnen gebruik kunnen maken, dus zeer veel
uit de fantasie alléén geschapen, voor dit nieuwe boek,
"De Graaf van Leycester in Nederland", maakte zij een
uitgebreide bronnenstudie, waarom het zich voor ons
doel, uit de werkwijze tot een conclusie omtrent de idee
te komen, zo veel beter leent.
Twee j aren heeft Mej uffrouw Toussaint besteed aan
het bijeenzoeken en lezen van de bronnen, die niet alleen
uit algemeen bekende werken, doch ook uit archivalia
bestonden, die haar door bevriende hand ter beschikking
zijn gesteld.
Dit blijkt uit een brief aan Potgieter, waarin zij
schrijft: ,,(De heer Nijhoff) heeft oneindig vele en allerpleizierigste bronnen voor mijn aanstaanden Leycester.
Brieven en b'escheiden over Leoninus, den Graaf van
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Nieuwenaer, Jonkh. van Hemert, etc., die hij mij alle met
de meeste gulheid aanbood."l)
Het is niet doenlijk dit alles nauwkeurig na te gaan,
wèl kan men, met behulp der brieven en uit enkele verspreide opmerkingen in de boeken, vaststellen, dat de
schrijfster voor de geschiedenis Bor, van Meteren, van
Beyd, Hooft, de Groot ll ), Wagenaar, Bilderdijk, Kluit 3 ),
en van der Kemp4), geraadpleegd heeft; voor de costumes de verhandeling van Stres0 5 ) en voor de kerkgeschiedenis Brandt, Trigland 6 ), en Ypey en DermouF).
Bovendien heeft zij stellig Leycesters correspondenties 8 ) bestudeerd, wat uit vele voorstellingen, feiten en
karakters, zoals van Elizabeth, van Leycester zelf, van
Philip Sidney en anderen, die met de briefwisseling in
overeenstemming zijn, ten duidelijkste blijkt. Bij de bespreking van de roman zal dit nader worden aangetoond.
Verder heeft zij Coornherts, Marnix' en Sidney's werk
niet alleen geraadpleegd en voor de taal gebruikt, maar
van de laatste de gesprekvorm van zijn Arcadia voor de
1) Waarschijnlijk waren hier gegevens bij, die J. A. N ij hof f
in 184.8 heeft gepubliceerd als: "Bijdragen voor Nederlandsche
Geschiedenis en Oudheidkunde." Arnhem 1848, waarin voorkomt:
Vita Elberti Leonini Gelriae cancellarii quam ipse scribere olim
orsus, met inlassching van bijvoegselen uit eene Nederduitsche vertaling."
2)
Hugo de G r 0 0 1. Nederlandsche Jaarboeken en His1orien.
Amsterdam 168t.
3) Adriaan K I u it. Historie der Hollandsche Staatsregeling
tot aan het jaar 1795, Amsterdam 1802-1805.
4) C. M. van der K e m p. Mauri1s van Nassau, Prins van
Oranje enz., Rotterdam 1843 en 1844.
11) Verhandelingen uitgegeven door Teyler's Tweede Genootschap. Haarlem 1814.
6) J. Tri g I a n d. Kerkelijke Geschiedenissen. 1650. Leyden.
7)
A. Y p e y en I. J. Der m 0 u 1. Geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk. Breda 1819.
8) Correspondence of Robert D u die y, Earl of Leicester, during his government of the low Countries, in the years 1585 and
1586, edited by John Bruce, London 1844.

127

De Idee van de eerste Leycester-Roman

episoden met Martina tot voorbeeld genomen, en uit zijn
Apologie for Poelrie zelfs gedeelten vertaald en ingelast.
En dan is er natuurlijk weer Leti, wiens kennis van
anecdoten en bijzonderheden Mej. Toussaint van nut
heeft kunnen zijn; in dit geval met die uit zijn Leven van
Koningin Elizabelh, dat voor "De Graaf van Devonshire"
reeds zulke goede diensten had bewezen. De persoon van
Douglas, een belangrijke figuur in de roman, vinden we
bij hem vermeld 1 ), evenals détails, waar andere schrijvers niet van spreken (hij beschrijft bv. het uitvaren
van Leycesters vloot), en tekenende trekken van Elizabeths karakter.
De hier genoemde werken moeten de voornaamste
bronnen voor de hele Leycester-cyclus zijn geweest; bij
de analyse zullen wij nog wel eens op passages stuiten,
waarvoor wij op een speciale zegsman kunnen wijzen.
(op Oldenbarneveld bv., uit wiens "Verhooren" is geput), doch wij hebben ons niet ten doel gesteld tot in
bijzonderheden de bronnen na te gaan, maar de verhouding tot de bron te vinden, om van hieruit tot een karakteristiek van het talent te raken. Wij hebben niet naar
historische volledigheid gestreefd, daar inzicht in de litteraire werkzaamheid voor ons de hoofdzaak was.
In de romans van eenvoudige structuur hebben wij de
arbeidsmethode van Mej ffrouw Toussaint aangetoond,
nu kunnen wij, met deze kennis, iets dieper graven en
nagaan, hoe haar talent zich in dit grotere werk ontplooit.
Wanneer wij, met de algemene kennis van de voorstudies, "Leycester in Nederland" zelf onderzoeken, dan
treft ons in de eerste plaats de compositie.
De compositie.
In de boven besproken romans kon reeds gewezen wor1) G. Let i, Leven van Koningin Elizabeth, Dl. 11, blz. 278: "Hij
liet maar eenen zoon na, Douglas genaamd, dien hij verklaarde zijn
bastaard te wezen, waar aan hij al 't geen hij konde van zijne
goederen maakte."
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den op enkele kenmerken van de bouw, die voor een
deel eigen waren aan het genre, het romantische verhaal,
en voor een ander deel uit de aard van Mej uffrouw
Toussaint voortkwamen. In de roman van Leycester, die
omvangrijker dan die andere werken is, lijkt een bewust
systeem gevolgd te zijn, dat op eigenaardige wijze harmonieert met haar verhouding tot de bronnen zoals wij
die reeds uit de vorige werken leerden kennen.
De regressieve wijze van vertellen komt nl. overeen
met de werkmethode van de schrijfster om van een felt
terug te denken naar zijn oorzaak; dat die regressie niet
alleen inherent is aan het genre, doch ook aan haar geest,
blijkt uit dit werk.
Bij de behandeling van een geschiedkundige periode
kan de regressieve methode, die als het ontwarren van
een knoop is, niet gevolgd worden, want het verhaal moet
voortschrijden in de tijd. Toch is die methode hier op
een bepaalde wijs behouden. Het is alsof de schrijfster in
andere afmetingen toch nog hetzelfde doet, alsof zij een
schets op een groter schaal heeft overgebracht. Haar gedachten diepen altijd een gegeven uit, en de compositie
van het eerste deel van Leycester bestaat nu, in overeenstemming met deze denkwijze, uit een aaneenrijging van
uitgewerkte gegevens, als een reeks knoppen, die zich
één voor één ontvouwen, zo dat 't hart van elk zichtbaar
wordt. Wat vroeger in de bouw van het verhaal, dat eer
statisch dan dynamisch was, zwak genoemd kon worden,
is nu in kracht verkeerd; de opengevouwen knoppen zijn
tot een krans verbonden.
Als men de inhoud van "Leycester in Nederland," deel
I, opslaat, dan blijkt de titel van elk hoofdstuk de aanduiding van een tafereel te zijn, of van een handeling
die op 't toneel gedacht kan worden. Dit is een dramatische vorm van het romantische verhaal, die ongetwijfeld door Scott beïnvloed is, doch die bovendien de
reeds aangeduide wijs van werken en van denken il9
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lustreert, waarbij de schrijfster taferelen naast elkander
plaatst. Elk tafereel toont dramatisch, door de actie en
de dialectiek van de gedachten, het inwendige der gebeurtenissen en door het picturale der beschrijving is
tegelijkertijd een duidelijk zichtbaar beeld ontstaan.
De hier volgende titels, die de inhoud vormen, duiden
telkens het tafereel of de actie daarop aan.
"Een uur voor de inscheping" zou kunnen heten: "Op de rede van Dover"
"Wat die vrouw wilde": "De intocht in Vlissingen".

"J acoba slaapt": "In de herberg".
"Het Troyaansche paard gestald": "Binnen. en Buitenhof".
"Douglas": "De Engelse jongelingen in de ridderzaal".
"De Graaf van Leycester voor 't eerst": "Leycester in zijn kabinet".
"Wederzijdsche verrassing": "Bijeenkomst in de ridderzaal".
"De Kanselier van Gelderland": "Bij Leoninus thuis".
"Ziekenbezoek": "Bij Martina thuis".
"Goede trouw in de staatkunde": "In de raadzaal van Leycester".
"Hoe jongelieden vrienden worden": "Wandeling in Den Haag".
"Na het avondmaal": "In de kapel".
"De Gouverneur-Generaal": "Toneeltje van de inhuldiging".
"Vrienden van den kanselier": "Toneeltje van de maaltijd bij Leoninus".
"Reingout" : "Toneeltje in de binnenkamer".
"Hoe Leycester te Utrecht wordt ingewacht": "Toneeltje der soldaten
om het vuur".
"Amsterdam en Utrecht": "In het Prinsenhof te Amsterdam".
"Sir Philip Sidney en Martina" : "Martina's huiskamer en het kabinet
van Leycester".

Hiermee is het scenario voor een kleurrijke film gegeven! Is deze nu ook boeiend of levert zij alleen maar
fraaie taferelen? Aan beide eisen wordt voldaan, want
wat op elk toneel gebeurt, is vol innerlijke en uiterlijke
actie en de uitvoerige bespreking van een persoon geeft
een scherp getekende figuur, als ware die bespreking
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een dose-up. Zulk een close-up wordt achtereenvolgens
van elk der medespclenden gegeven en het is wel de
moeite waard de woorden aan te halen, waarin de schrijfster duidelijk maakt hoe een dergelijk beeld ontstaat,
hoe een personage, (in dit geval Reingout), afzonderlijk
beschouwd en apart belicht wordt.
"De laatste persoon van het drietal, dat wij u wilden
voorstellen, is ons, om vele redenen samen, de merkwaardigste. Hij is, als de anderen, historisch eigendom,
maar wij nemen hem als eigendom van den roman. Wij
hebben daartoe niet noodig één enkel feit van zijn leven
te ontkennen of te verloochenen; wij nemen alleen de
vrijheid hem niet enkel op deze te beoordeelen; wij willen dieper gaan dan deze; wij willen verborgene vezelen
nasporen, en hem kennen in fijnere schakeeringen, dan
de ruwe schets, die de geschiedenis van hem geeft, waarop zij zijn karakter en zijn hart heeft beoordeeld, en haar
veroordeeling heeft uitgesproken. Alleen de meest gewone soort van menschen geschiedt geen onrecht met
zulk een oppervlakkige beschouwing, maar persoonlijkheden als die van Jacob Reingout, die zoovele tegenstrijdigheden in zich vereenigen, die tot zulke hoogten
zijn gestegen en tot zulke diepten zijn gevallen, hebben
recht op eene scherpere, op eene vrijere, op eene j uistere toetsing, dan die met twee pennetrekken gegeven
wordt, in de geschiedenis van geheel een land; met hunne
deugden en ondeugden, met hunne schitterende eigenschappen en met hun duisteren gemoedsstrijd, behooren
zij tot het gebied der fantasie, der poëzie (als het woord
niet te vermetel klinkt), en poëzie zal zich het hare toeeigenen, en zij wil trachten te ontleden waar de andere
alleen in stukken tornt, zij zal hem niel beier maken,
maar zal hem omgeven met den stralenkrans van het
genie, en het licht dat die op hem werpt, zal strekken
om hem beter te bezien."
In moderne taal zouden we dus zeggen, dat de schijn131
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werpers der "ontleedkunde", of der analyse, in de stralenbundel van hun licht, ons de personen "beter doen bezien." Het is wel zeer eigenaardig dat een zo ouderwets
aandoende roman als de Leycester is, elementen del'
moderne film blijkt te bezitten. En toch ... zijn dit juist
de elementen der historische romans uit de school van
Walter Scott. Duidelijk zet Maigron uiteen, hoe de verdeling in "scènes," bij het genre hoort, voortvloeit uit "la
logique de la forme objective à elle seule ... de tous cótés
les tableau x dramatiques surgissent avec une admirable
netteté de ligues."!)
Uitstekend heeft de schrijfster deze vorm van haar
genre, evenals de dialoog en het pittoreske der beschrijving, in het eerste deel van haar Leycester toegepast,
consequenter dan in een der andere werken.
Van het tweede deel geldt alles, wat hier van de compositie van deel één is gezegd, in veel mindere mate; de
auteur heeft haar plan niet door kunnen voeren; overstelpt door een overvloed van historische gegevens, heeft
zij, zoals zij in haar narede zegt, de roman bij de historie terug moeten laten treden, waar natuurlijk de compositie niet bij heeft gewonnen. Het evenwicht tussen
historie en zielkundige verwikkeling is verbroken en het
is begrijpelijk, dat een der beoordelaars de roman "verongelukt" heeft genoemd 2 ) en dat zij zelf eens van haar
"mislukten Leycester" spreekt 3 ). Slechts dáár is de compositie goed, waar de historische en de zielkundige feiten
zozeer samengaan, dat zij één geheel vormen, dat zij
twee aspecten van hetzelfde leven zijn. Eerst dan verkla1) L. M a i g ron. Le Roman historique à l'époque romantique
blz. 421 vgl.

2) (G. L.) Schüller (tot Peursurn. Bespreking van) De Graaf
van Leycester in Nederland. De Gids 1847. B.

') Brieven van A. L. G. Bosboom-Toussaint aan E. J. Potgieter
bewerkt en toegelicht door J. Bosboom Nz., Rotterdam z.j., blz. 25.
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ren zij elkaar en ook alleen dan krijgen zij de vorm, die
bij beide past. Zodra echter de beide elementen losser
van elkander worden, ontstaat er een geschiedbeschrijving met een verhaal er in, dan ontstaat het hybridische
genre, het "bastaardgenre", dat, zoals Koopmansi) zegt,
historie noch roman meer is.
In het eerste gedeelte van de Leycester-roman zijn die
elementen niet gescheiden, daar heerst eenheid en daar
is de roman verdiepte geschiedenis, zielkundige verwerking der gegeven feiten. Maar het gegeven was te groot,
en de greep verslapte; in het tweede deel voelt men hoe,
wat eenheid was, zich in fantasie en werkelijkheid gaat
splitsen, hetgeen bij de bespreking van het werk zal worden aangetoond.
Studiezin.
Tot nu toe is het werk voornamelijk van de historische
kant beschouwd, en als zoo danig vooral door Fruin,
hogelijk gewaardeerd. In zijn artikel over MotIey's
Geschiedenis der V ereenigde Nederlanden zegt hij van de
cyclus: "Het zijn de historische romans van Mevrouw
Bosboom-Touissant aan wie de eere toekomt van de aandacht van het publiek in die mate op het Leycestersche
tijdvak gevestigd te hebben. Niet alleen als verdichting,
ook als historische studie hebben zij groote waarde; zij
kenmerken zich door een oorspronkelijke opvatting van
den geest des tijds, die aanleiding tot denken en onderzoeken geeft."
Toch is de grondslag der conceptie niet alleen gelegd
door de wens, een weinig onderzocht gebied der geschiedenis van ons vaderland te elucideren, hoewel onder
invloed van Bakhuizen, die haar 't eerst op dit onderwerp wees 3 ), dit doel natuurlijk zijn bekoring heeft gel) J. K 0 0 p man s. Van Adriaan Loosjes tot Mevrouw Bosboom-Toussaint. Letterkundige Studiën. Amsterdam 1931.
2) R. Fr u i n. MotIey's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden. De Gids 1862 I, blz. 535.
J) Brieven aan Potgieter blz. 15.
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had. Het is waar, Mej. Toussaint heelt belangrijk werk
verricht voor de kennis der historie en toch zou zij uit intellectuele kennisdrang alleen niet tot zulk een arbeid
zijn gekomen. Uit intellectuele hartstocht kan kunst geboren worden, maar bij een vrouw geschiedt dit niet zo
licht, bij haar zijn de drijfveren van gemoed en geest
ook nodig, wil zij zich geïnspireerd gevoelen. De intellectuele hartstocht was wel degelijk bij Mej. Toussaint
aanwezig, meer dan in de eerste jaren van haar schrijverschap ... want hij was aangewakkerd door Bakhuizen
van den Brink! Maar bovendien zijn de krachten van
het gemoed en van de geest, die in de vorige romans al
zo duidelijk van de verstandelijke te onderscheiden waren, sterk gegroeid, eveneens onder de invloed der verloving, maar vooral door het droevige verloop van deze
liefde. - "Mijn Leycester is mij (veel te) lief als vrucht
van het merkwaardigst tijdperk van mijn leven, als
vrucht ook van strenge studie die behoefte was en vervulling in een groote smart."l)
Hel gevoel.
Met de ontplooiing van de studiezin is een verruiming
en verdieping van het gemoed gepaard gegaan en daardoor is Mej. Toussaint in staat geweest de reeks van gevoelsverbeeldingen te scheppen, die in de Leycestercyclus door de historie heen gevlochten zijn. Deze fantasieën van het hart vormen ieder afzonderlijk een geheel en toch zijn alle aan elkaar verwant. De rijkdom
van gevoelens, uit kennis van het eigen ik ontstaan, heeft
in vele nuanceringen in deze verbeeldingen gestaIte aangenomen. In vele figuren samen heeft Mej. Toussaint het
doorleefde buiten zich zelf kunnen plaatsen, het kunnen
ontleden en onderkennen en aldus meester kunnen worden; de zelfbeyrijding, die de genade van de kunstenaar
is, heeft zich door middel van haar romanfiguren bij
1)

Brieven aan Potgieter blz. 41/42.
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haar voltrokken. Aan Beetst) schrijft zij: "Goddank heb
ik moed gehad, kracht en licht om een meer subjectief
boek te schrijven dan ik nog ooit geschreven heb ... "
En aan Potgieter: "Menige bladzijde is met bloed en
tranen geschreven, menige bladzijde was eene overwinning op mij zelve. De Leycester is mij ook daarom meer
dan een ander boek en ik zou juist daarom kunnen wenschen, dat het zonder kritiek bleef - zoo ik vreezen
moest, dat haar koud en hard scalpel, gevoerd door eene
hand die niets van mij wist en niet met mij voelde en
voor wien het boek vele raadselen moet bevatten, dat
ontcijferen ging voor het oog van een nieuwsgierig publiek ... Aan uwe hand of aan die van Mensinga zou ik
het veilig toevertrouwen, want waar die de kunstenaresse
van de overtredingen tegen de kunst - of tegen de historie of tegen de taal - of tegen wat ook te beschuldigen hadden, zouden zij de vrouw weten te sparen."
Inderdaad heb~en de critici onder de personen van de
roman naar Mej. Toussaint zelf gezocht. In zijn Gidsartikel van 1912, over: "De Liefde in den Leycestercyclus,"2) deelt Prinsen uitvoerig de vele vormen der
liefde in de romans van deze cyclus mee en ... ziet in
Gideon de persoon die de schrijfster zelf zou zijn! "Aarzelend spreek ik hier de gedachte uit, die zich onder het
lezen van den Leycester-cyclus meermalen aan mij opdrong: het liefdeleven van Gideon Florensz is dat van
Toussaint zelf; onopzettelijk wellicht heeft zij aan het
leed, dat haar eigen ziel trof, aan den strijd dien zij te
strijden had, aan het geluk, dat ten slotte haar deel werd
in die j aren van 1845 tot 1855, gestalte gegeven in den
held van haar roman. In Gideon leeft Toussaint zelf."
J. Bosboom NZ.3) houdt Martina voor de figuur, waarA. L. G. Bosboom-Toussaint en Nic. Beets. Onze Eeuw 1914.
J. P rin sen J. Lzn. De Liefde in den Leycester-CycIus.
De Gids 1912, Dl. III blz. 488.
3) Brieven van A. L. G. Bosboom-Toussaint aan E. J. Pot gieter.
Bewerkt en toegelicht door J. Bosboom Nz. Rotterdam z.j. blz. 45.
1)
2)
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in Mej. Toussaint het meest zich zelf geeft, maar geen
der beide opvattingen is overtuigend. Er is namelijk ook
nog deze uitspraak van de schrijfster in een brief aan
Beets: "in een roman als deze, waar zult Gij mij zoeken?
Achter welke figuren meent Gij mij gevonden te hebben
en hoe ligt is zelfs bij den heldersten blik vergissing
mogelijk. Maar ik wil wel gelooven, dat Gij, die veel van
mij weet, de gestalte hebt kunnen uitvinden, die ik heb
trachten te bezielen met mijn eigen geest, weet Gij dan
ook of er van een tegenwoordig sprake is, of van een
verleden? Daarom, Hoog Geachte Vriend, bid ik U niet
te denken aan onbeslisten strijd, de auteur moet immers
haar poppen vooruit zijn, verre vooruit zal zij ze kalm
en een weinig juist in beweging brengen." Hier volgt uit
dat er inderdaad een gestalte is, "die zij heeft trachten
te bezielen met haar eigen geest," die dus de drager van
haar idealen is, maar hieruit volgt niet, dat het liefdeleven van één harer personen, haar eigen strijd uitbeelden moet. Zij is immers "haar poppen ver vooruit!" De,
bij de bespreking van "Mejonkvrouwe de Mauléon" aangeduide opvatting, komt mij dan ook veel aannemelijkel
voor.
De eigen levenservaring maakt, dat de schrijfster haar
personen ver vooruit is, die ervaring doet haar voelen.
dat zij elk van die gestalten had kunnen zijn, indien
sleehts deze eigenschap of die omstandigheid gcgeven
was geweest. Mejuffrouw Toussaint is dan ook zichzelf
in iedere figuur, omdat zij door zichzelf de gevoelens
van de mens begrepen heeft. Door de subj ectiviteit heen
is zij in staat schijnbaar objectief te zijn en verschillende objecten levenswaar te maken. Alleen het subject
schept wat slechts in schijn obj ecten zijn. Niet alleen
Martina en Gideon zijn "met bloed en tranen geschreven", maar allen zijn geboren uit haar smart. Zij heeft
het leven van haar strijd uit bezien, dus deze mensen
moesten allen iets van een dergelijke strijd vertonen en
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het is niet nodig in één van die gestalten haar eigen ik
te zoeken. Wat er in haar hart is omgegaan heeft vorm
gekregen. Mejuffrouw M. W. Maclaine Pontl) heeft in
"Versmade Liefde," (de titel van haar reeds eerder aangehaald artikel), de grondslag van het werk gezocht:
"Mej uffrouw Toussaint heeft haar hart uitgestort en
haar lééd geklaagd in hladzijden, zoo als wij slechts weinige in onze taal hezitten. Hare heldinnen leven of gaan
onder door de liefde. De schrijfster doorleeft met haar
de verschillende stadiën van haar eigen strijd, schijnbaar
verliezende, maar opklimmende tot overwinning. Het
boek getuigt van de ontroering van een hart, waaruit de
held is weggenomen ... Evenals het hart der schrijfster
is de geheele maatschappij uit hare voegen gelicht. De
vorst, de held, ... is gevallen - Willem van Oranje, de
Prins, ligt verraderlijk vermoord ... "
De Idee.
En toch, evenmin als uit de studiezin, is het werk uit
de liefdestrijd innerlijk verklaard. Kennisdrang en gevoelsexpressie zijn er wel elementen, maar niet àlle
elementen van. Mejuffrouw Toussaint leeft zelf in haar
figuren, maar zij leeft er tevens boven uit, wat een voorwaarde voor een doelbewuste compositie is. Haar compositie wordt niet bepaald door de gegevens uit de bronnen, ook niet door een romantisch verloop dcr gevoelsverhoudingen, maar door een leidende idee. Haar verstand bracht de historische gegevens samen en verklaarde ze; door haar gevoelsexpressie schiep zij het harteleven der personen, maar uit het besef van een geestelijk
verband ontstond de compositie. Het is pas de idee die
lyriek tot dramatiek of epiek maakt. Door bewustwording in verschIllende gestalten kan zich een auteur
lyrisch uiten, maar een samenbindende idee geeft de
mogelijkheid uit te stijgen boven de personen en ze te
1)

Stemmen des Tijds 1920/21 blz. 425.
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schikken in een bepaald verband; ontegenzeggelijk is dit
hier gebeurd.
In de reeds besproken werken werd telkens op het
geestelijk verband gedoeld en altijd weer moet dit worden aangetoond, omdat het voor het wezen van Mevr.
Bosboom-Toussaint zo belangrijk is. In Leycester is dit
verband, is de idee veel sterker dan in het vorige werk.
Hier is het niet alleen in de vorm van 't min of meer
conventioneel aanvaarden van een zedelijke voorzienigheid, - wat men in de meeste werken van die dagen
vindt - evenmin een wat dieper schouwen in de zedelijke causaliteit zoals in "De Engelsehen te Rome," e.a.
werken is gebeurd, in Leycester beheerst de idee de
compositie.
Hier kan men ook niet spreken van drie plans, waarin het werk verdeeld kon worden, gelijk bij "De Engelsehen te Rome". Er is veeleer één kern, één brandpunt
waarop de werkzaamheden der drie functies, verstand
en hart en geest zieh hebben saamgetrokken en in de
structuur van het verhaal, dat immers in een reeks van
taferelen, die zich als een kring om de kerngedachte sluiten, centraal is opgebouwd, wordt dit feit weerspiegeld.
Deze kern, die éne besturende idee, kan worden aangetoond. Het concipiëren en het schrijven van het boek
was de vervulling van een zielsbehoefte, want het moest
antwoord geven op de vraag hoe verlossing uit het leed
te vinden was. Toen zij zich voelde ontglippen, "wat zij
boven alles wenschen zou te behouden, de liefde van van
den Brink"l) had Mej. Toussaint een diepe smart gekend, maar zij was er uit gered. Daarom kan zij schrijven: "niet in treurige stemming werd mijn boek ontworpen en voltooid, hoewel in treurige omstandigheden naar
het uiterlijk." Wat was er in haar omgegaan? De eerste
Leycester-roman geeft het antwoord op die vraag. In
1)

Brieven aan Potgieter blz. 38.
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deze tijd vindt Mej. Toussaint niet een willekeurige episode die haar treft en tot bewerking noodt, neen, stelselmatig bestudeert zij een doelbewust gekozen periode die
met haar eigen innerlijk een parallel vertoont. Zij had
naar verlossing uit haar leed gezocht en die gevonden.
Het Nederlandse volk had naar verlossing in zijn ontreddering na Oranj e's dood gezocht en die tenslotte ook
gevonden. Dit zoeken naar een uitkomst heeft zij zowel
in al haar personen als in de houding van het volk geobj ectiveerd. Maar dit was nog niet genoeg, niet alleen
het zoeken, ook het vinden moest gegeven worden, want
bij niet minder dan verlossing kon Mej. Toussaint berusten. Het licht, dat zij zelf had gezien, wordt nu, door haar
talent opgevangen en gebroken in veel kleuren, in dit
werk getoond. "Ik moet dit tijdvak op deze wijze behandelen of ik zou iets gemankeerds voelen bij mij zelve."!)
schrijft zij aan Potgieter. De noodzakelijkheid van verlossing is dan ook de grondgedachte van het boek.
Leycester zou het volk de redding brengen, en als een
geloofsheld wordt hij begroet en ingehaald. Maar langzamerhand wordt onthuld waarom niet hij de verwachte
"Gideon, de Richter over Israël", kan wezen. Om hem
heen groeperen zich een aantal personages die allen de
verpersoonlijking van een verlangen zijn. In allen is iets
schrijnends, is een leegte, en het is alsof die leegte van
vele kanten wordt bezien; de leegte in de mens heeft
immers heel veel vormen! En dan voert de schrijfster
eveneens de vele vormen van datgene aan, wat pretendeert de vervulling van de levensvraag te zijn. Daar is
de aan Leycester toegekende macht en de verworven
macht van Reingout, die bij beiden aan de honger van
de heerszucht tijdelijk voldoening geeft. Daar is het
Katholieke geloof dat met eerbied wordt beschouwd
doch ...... te licht bevonden wordt. In de figuur van Ja1)

Brieven aan Potgieter blz. 45.
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coba wordt ons dit getoond. Daar is het orthodox Protestantisme van die tijd, dat er in de predikanten Libertus
en Modet niet genadig afkomt en als geestelijke voorziening ontoereikend wordt bevonden, evenzeer als de wijsbegeerte van Leoninus, de ongodsdienstigheid van diens
zoon en de dweepzucht van de arme Douglas. De strijdbare neutraliteit van Coornhert, de vormen dienst van
Leycester, de twijfelzucht van Reingout, zelfs de verfijnde kunst van Sidney, het is telkens een ander "neen" op
de vraag, of langs deze weg geluk en waarheid zijn te
vinden.
Ongemerkt, misschien zelfs onbewust, geeft deze kernvraag, met zijn voortdurend negatieve antwoord, een
spanning aan het eerste deel. Zo nu en dan wordt even
op een reddende figuur, op "een Gideon" geduid. Leycester I, blz. 308: "Ik had U als een anderen Gideon zoo
gaarne gezien als richter over ons Israël.", en Leycester
11, blz. 285, "een man, die voor U gestreden heeft, als een
rechte Gideon, als een held," wat als een preluderen op
het positieve thema is, dat eindelijk verschijnt in de jonge Gideon, die inderdaad, als Paul in "Het Huis Lauernesse", ook uiterlijk iets stralends en iets lichtends heeft.
Slechts sporadisch zien wij hem; haast schuchter treedt
hij op, maar waar hij is geweest, daar was zijn werk genezend, daar bleef een helder spoor en zijn woorden zijn
het positieve antwoord op de vraag, die indirect voortdurend wordt gesteld. Temidden van de grote reeks historische figuren die psychologisch worden uitgediept, is
hij naast Martina en Jacoba en nog een enkele bijfiguur,
de vrije schepping, waarin Mej. Toussaint van de idee
en niet van een historisch gegeven is uitgegaan. Hij is
"de gestalte, die zij heeft trachten te bezielen met haar
geest." De inhoud, het wezen van deze idee zal in het
hoofdstuk over "De Zin der Historie" uiteen worden gezet. Hier tracht ik slechts te wijzen op het feit, dat de beide delen van de Leycester-roman gebouwd zijn om, ont140

De Idee van de eerste Leycester-Roman

staan zijn uit de behoefte aan verlossing en dat die verlossing in Gideon wordt aangeduid.
Toch is er een persoon, Martina, die buiten Gideon om
de redding vindt. In haar verlatenheid wendt zij zich
tot de Christus met de vraag: " ... is daar dan geen middelaar, geen middelaar ook voor mij ? ..... Is dat dan noodig, viel het haar in. Is Christus een menseh, dat Hij verlaat? Is Christus een menseh, dat Hij zich afkeert van
wie roepen ? .. daar begreep zij het wonderwoord, dat
alle schuld dekt en uitwischt: verlossing, genade!"
En zij vindt verlossing, zonder Gideons persoon, maar
in zijn geest. Wanneer wij met de Heer Bosboom Nz. in
Martina juffrouw Toussaint zelf willen zien, dan kunnen
wij het in de eerste plaats in deze passage doen, dus niet
in haar liefde, maar in haar geloofservaring.
Het eerste antwoord op de behoefte aan verlossing,
waar het boek van is vervuld, wordt hier gegeven. Mij
dunkt dat men Mej. Toussaint het beste recht doet door
het boek van de kant der idee te naderen. Nog te zelden
is haar werk van deze kant gezien. Prof. Beijerman, Ds.
Mensinga en Prof. Siegenbeek hebben in hun discussies])
over de historische zijde van het werk gesproken, Fruin
heeft dit eveneens gedaan en naast hem staan de ontelbaar velen die het boek slechts als roman beschouwen
of de enkelen (Mej. Maclaine Pont) die het als gevoelsexpressie zien, zonder naar een leidende idee te zoeken,
die het leven der individuen zowel als de historie zou
beheersen. Zelfs Prinsen in zijn bovengenoemd doorwerkt
artikel over De Liefde in de Leycesler-Cyclus, geeft wel
een prachtig inzicht in het gedachten- en gevoelsleven
der personen, maar heeft ook zijn aandacht nog niet op
de idee gericht.
1) H. B e ij e r man. Oldenbarneveld, de Staten van Holland
en Leycester in 1585 en 1586, alsmede teregtwijzing voor den Heer
Predikant J. A. M. Mensinga en antwoord aan den Hoogleeraar H.
Siegenbeek, Deventer 1847.
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Dit alles is geen wonder. Het zoeken naar een leidende
idee, naar een beginsel, naar een zin der dingen, was in
de tijd waarin het werk geschreven werd, niet zo dringend nodig. Het Christendom in zijn overgeleverde vorm
was algemeen aanvaard, het behoorde tot 't bewustzijn,
zelfs tot 't onderbewustzijn van de tijdgenoten. Wat Mej.
Toussaint gaf, kwam overeen met de geest van het Réveil, het was niet van een andere aard, 't was alleen
maar inniger en fijner en ongetwijfeld grootser dan wat
voor allen gold. Het Réveil bracht niet een andere leer,
het was een "wekstem" (een woord dat Mej. Toussaint
herhaaldelijk gebruikt), die ontwaken deed, wat er wel
was, maar sliep. Doordat dit in wezen niet zo uitzonderlijk was, werd slechts een enkele maal, door C. Mulder
en J. H. Gunning Jr. o.a., op deze kant, op het leidende
Christelijke beginsel, van haar werk gewezen en wanneer
men het deed, dan was het meest om de "lering" die
er in gelegen was. D.w.z. men zag het niet als zo bijzonder, dat haar werk berustte op dit beginsel, maar wel dat
zij het predikte. Zelfs Huet, wie, als a-religieus criticus
deze diepere grond der Christelijke "Zieneres" op had
kunnen vallen, bekijkt het van de didactische zijde,
wanneer hij haar "de dichteres van het protestantisme"
en "apostolisch" noemt, en ten slotte spreekt zij zelf er
ook in die geest over. In een brief aan Mevr. van Calcar l ), die de Gideon Florensz in de "Vaderlandsche Letteroefeningen" had beoordeeld, schrijft Mevr. BosboomToussaint: "Ik wensch U den dank te brengen, dien ik
U schuldig ben, niet slechts omdat gij mijn boek met
warmte hebt aanbevolen en met zooveel tact er de gunstige zijde van in 't licht hebt gesteld, maar ook omdat
gij mij dáár hebt begrepen, verstaan en mede gevoeld,
waar ik het liefst begrepen en onderkend wilde zijn en
datgene op prijs wist te stellen wat mij ook het hoogste
1) H. Dy ser i nek. Uit de brieven van Mevr. BosboomToussaint. De Gids 1912, blz. 574.
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is geweest. Het historische recht of onrecht van mijne
Leycester-Romans zal wel niet spoedig beslist worden,
omdat het afhangt van het standpunt dat de beschouwer
aanneemt (n.l. tegenover de houding van Oldenbarneveld) maar dit recht hebt gij mij gedaan - gij en Mijnheer Gunning - dat mijn voorname doel is geweest te
werken op de conscienties."
Zij zag dus zelf eveneens de waarde in de didactiek,
omdat de geestelijke visie voor haar van zelf sprak;
maar aan onze tijd, die in een groot deel van zijn letterkunde geen geestelijk en zeker geen Christelijk beginsel
kent, is het weer gegeven om het feit van de leidende
idee in haar werk te onderscheiden.
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DE GRAAF VAN LEYCESTER
IN NEDERLAND.
Op de rede van Dover speelt zich een toneel af, dat de
inzet van Leycesters verblijf in Nederland vormt en dat
alle elementen die zijn komst medebrengt, in zich draagt.
Deze scène wordt alleen bij LeW) vermeld, die ook meedeelt waarom Elizabeth haar gunsteling de laatste momenten van zijn verblijf in Engeland niet alleen wou
laten. "Zij ging zelf ook tot Douvres toe, alwaar zij den
Graaf op het deftige schip van het Koninkrijk zag
scheep gaan ... Het scheen echter dat de Graaf zeer moeilijk was, omdat de Koninginne hem niet had willen toestaan, zijn vrouw met hem te moogen neemen, want wanneer hij van haar, die hij zoo vieriglijk beminde, dat hij
zonder dezelve niet leeven konde, van Douvres vertrok,
~n zijn afscheidt van de Koninginne nam, schreide hij als
een kindt en niets zoude hem hebben konnen troosten,
als de hoop, die zij hem gaf, dat hij zijn Vrouw zoude
laaten af haaIen zoo ras als hij in Vlaanderen zoude
gekoomen zijn!"
Dit gegeven is door Mej. Toussaint verwerkt tot een
analyse van Elizabeths jaloers karakter, die onmiddellijk doet vermoeden, hoe verstrekkende gevolgen haar
ijverzucht moet hebben. Elizabeth laat het persoonlijk
leven van haar gunsteling niet los, misgunt hem een
samenzijn met zijn geliefde vrouwen bovendien wil zjj
hem slechts zó veel voor de Nederlanden laten zijn, als
niet strijdig met haar belangen en haar "waardigheid" is.
Hiermede zijn dus al dadelijk, zowel in het politieke als
in het persoonlijke leven, de kiemen voor mogelijke con1) G. Let i. Het Leeven van Koninginne Elizabeth, dl. 11,
blz. 143.
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fIieten aangeduid. Leycester vertrekt naar Nederland,
("op het admiraalschip, eene zeetente, zoo prachtig als
er nog geen tweede gebouwd was, ten dage van Elisabeth
Tudor") maar hij is niet vrij, niet in de liefde voor zijn
vrouw, en niet in de macht die hij zal moeten uitoefenen.
Het luisterrijk vertrek uit Dover, niet bij Hooft en anderen genoemd, is ~ompositorisch knap gebruikt, Leycesters leven aan het Engelse hof, vol pracht en praal maar
zonder wezenlijke machtsverlening, wordt er door geaccentueerd. "En is hij vrij geweest, de Graaf van Leycester? heeft hij meester kunnen zijn in dat Nederland, waar
hij heen trok met zóó trotsche hoop in het hart? .. Wij
zullen het weten."
Het tweede hoofdstuk vertelt de glorieuse intocht in
Vlissingen, waarvan de hoofdzaken zowel bij Leti, Hooft,
Wagenaar e.a. als in Leycesters correspondentie te vinden zijn. Hij was, naar uit deze naïeve brieven blijkt,
verrukt over zulk een ontvangst en hem ontging dat deze
niet de mening van het hele volk weergaf. Juist van de
psychologisch verwikkelde zijde grijpt Mej. Toussaint
haar onderwerp aan en zij geeft dan ook geen schitterende beschrijving van de intocht, maar zet de tegenstrijdige stemmingen onder volk, regering en publiek
uiteen, om daardoor de innerlijk werkende stromingen
te doen gevoelen.
"Prins Maurits was," zo zegt Leti, en met hem noemen
vele bronnen het feit in dit verband, "door de Staaten van
Holland en Zeeland, het Stadthouderschap van hunne
Provintiën op gedraagen; maar alzoo hij [Leycester] de
zaaken op zijne komste in het Gouvernement niet in verwarring wilde brengen, toonde hij er geen misnoegen
over."1)
Mej. Toussaint kiest dit punt uit haar bronnen, om de
verhouding tussen Leycester en de Staten, die reeds vóór
1)
10

G. Let i. Idem, blz. 144.
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zijn aankomst moeilijk was, uiteen te zetten. Over de
historische juistheid van haar beschouwing betreffende deze verhouding hebben Mensinga, Beijerman 1 ) en
Fruin 2 ) geschreven, en tenslotte sprak Mr. Groen van
Prinsterer in de voorrede der tweede reeks van de Archives het gunstige oordeel over haar zienswijze uit: "Personne peut-être n' a mieux réussi à exposer la véritable
nature des rapports entre Ie comte et les Etats que Madame Bosboom-Toussaint dans ses romans historiques."
(blz. VIII).
Hooft zowel als Bor, Wagenaar, van Meteren en Bilderdijk heeft Mejuffrouw Toussaint er voor geraadpleegd. Hooft zegt: "Deezes bedrijfs, als 't Leicester ter
ooren kwam, belghde hij zich grootelijx, duidende t'
zijner verkleeninge, dat Graave Maurits de naam van
Prince werd toegeschreven: waarmee men dien scheen
booven hem te verheffen; en vraaghende wat hij in
Neêrlandt te doen had, daar een ander de Stadthouderij van Hollandt en Zeelandt bekleedde. En 't scheelde luttel of hij hadde 't bewindt opgezeidt, en alles laaten
drijven."3) Ongetwijfeld heeft Mej. Toussaint ook de
voorstelling van Ypey en Dermout4 ) verwerkt, die in deel
I, blz. 348 en in deel II, blz. 154 in 't kort vermelden,
hoe Leycester de tegenstander van de Staten was en
hen met steun van de kerkelijke partij door zijn "despotisme" tegen zich heeft ingenomen.
Merkwaardig is de felheid waarmede deze predikanten Ypey en Dermout tegenover Leycester staan; ook zij
dus vertegenwoordigen het particularisme. Mej. Tous1) H. B e ij e r man, Oldenbarneveld, De Staten van Holland
en Leycester in 1585 en '86. Deventer '47.
2) R. Fr u i n. Motley's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden. De Gids 1862. I, blz. 522, 535.
3) W. He c k er. P. C. Hoofts Nederlandsche Historiën, Groningen 1846, boek XXIII, blz. 1041.
4)
A. Y p e y en I. J. Der m 0 u t, Geschiedenis der Nederlandsch Hervormde Kerk, Breda 1819.
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saint volgt hen wel in het verband der feiten, maar niet
in hun sterke sympathieën. Zij staat veel hoger boven
de partijen, hoger dan Wagenaar, die anti- en dan Bilderdijk, die pro-Leycester is, en toont, naar zij in een
brief aan Mr. M. C. van Hall 1) met zachte ironie betoogt,
dat zij bijna de enige van de jonge school is, die de legitimiteit handhaaft, welke Leycester representeert. Het is
de ironie over de Hollandse weerbarstigheid tegen de
afgesmeekte hulp en het zelfverleend gezag, die LeYcester eens de klacht ontlokte, dat Holland hem in de ene
hand vuur en in de andere water bood 1
Ypey en Dermout heeft Mej. Toussaint stellig goed
gebruikt, misschien zelfs is hun korte samenvatting van
de tegenstelling tussen Leycester en de Staten, de Leidse
opstand en het vertrek van Leycester als gevolg, de
grond voor haar staatkundige intrigue, maar de schrijfster heeft de berichten harer zegslieden psychologisch
en dramatisch geïnterpreteerd, zodat deze tegenstelling
tussen de Staten van Holland en Leycesters bedoelingen,
in de cyclus van de drie romans voortdurend als oorzaak
voelbaar is voor de spanningen tussen de personen en het
voor Leycester zelf zo tragische verloop der gebeurtenissen.
In een harer brieven over Motley schrijft Mej. Toussaint: " ... om de gecompliceerde Nederlandsche zaken
juist te zien, moet men Hollandsche(er) zijn of de intuïtie hebben - Ie sixième sens - die God mij heeft willen
schenken."2) Deze intuïtie doet haar dit conflict van Leycester en de Staten aan het grotere, bij uitstek Nederlandse, onderschikken: de botsing tussen het provinciale
en het algemeen belang, hier zelfs het verzet tegen de
legitimiteit! In een aantal bladzijden, waarvan de sterk
rhetorische stijl al blijk geeft hoe zeer haar dit onderwerp in vervoering brengt, verklaart zij de tegenstrijdige
1)
2)

D y ser i nek, blz. 83/84.
Dy ser i nek, blz. 110.
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stromingen in de republiek en daar tegenover Leycesters
houding.
"En nu Leycester? Begreep hij, wat hem omringde?
raadde hij, wat hem wachtte? zag hij verder dan allen,
7 rhel. die om hem waren, partij- of tegenstanders? Zag hij zóó
vragen ver en wist hij reeds zóó veel, dat hij op alles was verdacht en zich tegen alles had gewapend, en hief hij
daarom het hoofd zoo moedig omhoog en zoo fier, omdat
hij wist dat de overwinning in zijn hand was? Neen! nogmaals neen! hij begreep niets; hij vreesde niets; hij zag
5 maal van alles om zich niets dan wat het scheen; dat was we]
niels zeker het bewijs, dat hij te klein was voor zijne taak, dat
hij niets zoude weren, dat hij niets zoude ontgaan, dat
zijn voet zich verstrikken zoude in iederen strik, dat hij
zich vastzetten zoude tusschen iedere klem, dat hij geen
enkel struikelblok zou weten te mij den, en daarom hief
hij het hoofd wel overmoedig omhoog en vroolijk, maar
niet met de zelfbewuste kracht van wie den strijd heeft
overwogen, doch zijne strijdkrachten kent, maar met het
lichtzinnige zelfvertrouwen der middelmatigheid, die
niets ziet dan de oppervlakte, die er niet naar vraagt, wat
zij tegengaat, en die zich zóó berekend acht tegen alles,
dat zij het niet eenmaal noodig vindt, de kansen te
tellen."
ZÓ moet inderdaad de man geweest zijn, van wie Hooft
zegt, dat hij "zich zelven terstondt uit het gezight verloor,
in (dezen) rook van ijdele glorie!"
Mej. Toussaint verdiept zich vervolgens in de gedachten van enkele grote heren en daarna in die van het
volk, dat zij in een merkwaardig gebouwde volzinnenreeks, waarin het woord volk veertien maal herhaald
wordt, naar zijn innerlijk ontleedt, totdat zij tenslotte
het in zijn kernpunt, zijn geloof, heeft geraakt en van
daar uit verklaart, waarom dit volk alles van deze held
verwacht: "het was hun eeuwig heil dat dit volk gewonnen achtte." Deze haar eigen wijze van een gebeurtenis
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te beschrijven, door de gedachten en de stemmingen
uitvoerig na te gaan, besluit zij nu plotseling met een:
"En nu, mijne lezers! hebt gij een goed oog op den intocht van Leycester? Dat wil zeggen, op het doel en de
beteekenis daarvan ... ?"
En wij hebben dan nog niets "gezien"! Wel een bewijs
hoe zeer voor de schrijfster "zien" de betekenis van
"weten" heeft. Haar schrijfwijze is immers niet zo zeer
plastisch, als wel psychologisch, werkt meer op het begrijpen, het weten en het medevoelen dan op het zien,
zelfs bij de beschrijving van wat uiterlijk zichtbaar is.
Zij is wel "pittoresk", maar plastisch is zij niet, daar zij
niet op de zinnen werkt. Toch heeft zij ook behoefte de
intocht zichtbaar voor te stellen, maar zoals zij dikwijls
doet, maakt zij de dingen, de taferelen voorstelbaar, doordat zij ons de psychologische reactie der personen toont.
Onder de toeschouwers bij de intocht bevindt zich een
fikse, wat ruwe maar goedhartige soldatenvrouw tezamen met een verlegen, teer jong meisj e: 't zijn Barbara
Boots en haar beschermelinge Jacoba. Barbara's naam
komt in de bronnen voor (bij Bilderdijk o.a.), Jacoba
niet. Barbara is door Fruin besproken, die haar onvergetelijk getekend, maar historisch onwaarschijnlijk heeft
genoemd. I) , J acoba is buiten elk gegeven om, vrij uit de
verbeelding ontstaan. 't Pleit voor de scheppingsmacht
der schrijfster, dat men 't verschil tussen historische en
onhistorische personen alleen merkt als men de bronnen
bestudcert. Beide leven evenzeer. Barbara nu is de
vrouw, die op dit toneel "iets wilde". De titel van 't
hoofdstuk is immers: "Wat die vrouw wilde," en wij zien
haar vastberaden op haar doel afgaan: zij wil een gesprek met de Graaf Hohenlo. Door 't gedrang heen weet
zij tot hem door te dringen, zich op zijn stijgbeugel omhoog te heffen en zich door hem te laten kussen, zo doen1) R. Fr u i n. MotIey's Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden. De Gids 1862, Deel I, blz. 669, noot.
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de de mogelijkheid verkrijgend hem haar boodschap, een
verzoek om hulp voor de gevangen Bloys van Treslong,l)
in 't oor te fluisteren. En zoals Barbara in haar kleurrijke kleding hier door 't volk een weg zich baant, zo
duikt haar felle figuur in vele delen van 't boek weer op,
telkens met een doel, dat zij ook bijna steeds bereikt.
Nu wordt de aandacht van de lezer van de politieke
strijd om Leycester, èn van de volheid van de intocht, op
Jacoba, het jonge meisje dat Barbara vergezelt, afgewend. Bij haar immers begint een der vele intriguedraden, die zich, uit het grote staatkundige geheel, loswikkelen, die er uit voortkomen en het ook weer samenstellen. Het jonge meisj e is aangereden door een der
paarden van de optocht; de ruiter, Douglas, Leycesters
zoon, komt naar haar welstand informeren, wordt diep
getroffen door haar schoonheid en... haar Katholieke
vroomheid, hij de fanatieke puritein!
Een nieuwe tegenstelling is gegeven en de spanning
van de lezer stijgt; men vraagt zich immers af: hoe moet
dat gaan? De schrijfster, die zo goed de kunst van retarderen kent, laat de beide gegevens - Leycester en de
Nederlanden, en Douglas en Jacoba - echter weder los
en voert ons naar den Haag, waar het blijkt dat een
gevaarlijk avonturier, Steven Paret, door Leycester in
dienst genomen is: "Het Troyaansche Paard gestald."
Paret en zijn rol in de historie zijn geheel bepaald door
wat er in de bronnen staat, maar Mej. Toussaint plaatst
hem hier met deze zinnebeeldige aanduiding, zodat wij
hem van 't begin af als een bedreiging, als een instrument
bij Leycesters falen, moeten zien. De lezer, die van 't verdere verloop nog niets kan weten, staat ook nu weer
met een vraag: 't Troj aansche Paard? Waarom?
Grappig komt de schrijfster aan 't einde van dit hoofdstuk even zelf om de hoek, om het gebruik van 't Neder1)

vgI. H

0 0

f t, Boek XXII, blz. 991 en blz. 994.
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lands als voertaal door haar Engelse personen te verontschuldigen. Om de Babylonische spraakverwarring te
vermijden, "zullen alle naties en talen zich mededeelen
door één en hetzelfde spraakmiddel, de taal die de auteur
hun in de mond legt. - Houdt het u voor gezegd. -"
Achtereenvolgens worden ons nu Leycester, Sidney,
Douglas en Leoninus voorgesteld, die allen voor de intrigue zeer belangrijk zijn. Alleen Douglas is als karakter
louter fantasie, de anderen zijn door de kracht van het
visioen "als dorre beenderen met vleesch bekleed" uit de
bronnen opgestaan. Evenzo is uit de bronnen zelfs met
woorden aan Hooft!) ontleend, een dramatisch en ook
zichtbaar beeld geworden, het ogenblik waarop aan Leycester de opperlandvoogdij met een geschrift wordt aangeboden. Leycester is vertoornd, want hij kàn niet aanvaarden, wat hij reeds bezat, hij is immers aangesteld
door de Koningin! Hij is gekomen tot regeren en niet om
nogmaals aangesteld te worden. Hij had gelijk, zegt Mej.
Toussaint "en dat hij ten laatste aangenomen heeft, is de
groote bronwel geweest, waaruit alle verwikkelingen
zonder ophouden zijn opgeborreld." Hij laat zich bepraten door de kanselier van Gelderland, de nobele humanist en filosoof Leoninus, die oprecht meent het land en
Leycester daarmee van nut te zijn. Deze Leoninus wordt
in een zeer schilderachtig binnenhuistoneel innerlijk en
uiterlijk afgebeeld. Na de beschrijving roept de schrijfster uit: "zulk een man moet hij geweest zijn, om te volbrengen, wat hij wrocht," wat typerend is voor haar reconstructie uit de haar bekende daden! De beschrijving
van zijn uiterlijk en van zijn rustige gedragingen is de
veruitwendiging van zijn gemoed, dat in enkele zinnen
wordt bepaald: "Het was geen vernuft, wat uit hem
sprak; het was gezond verstand; die rustige kracht in de
houding, die kalme helderheid van het gelaat, die kalme
1)

H0

0

ft, Boek XXIII, blz. 1042/43.
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overredingskracht van zijn woord, waren wel zeker de
afspiegeling zijner ziel en van zijn karakter." De tegenstelling dus van de opgewonden Leycestcr! Hij is de
humanist, Katholiek gebleven, doch die elk geloof in
zijn waarde laat, die "de vrijheid van geweten op het
punt der religie voor de Nederlanders had willen verwerven." Onkreukbaar, van een onaantastbaar hoog
beginsel, staat deze man voor de vertoornde grote heer,
weet hem tot rust te brengen en belooft, met een commissie uit de Staten, de punten van de opdracht nader onder
't oog te zien.
Er zijn vele draden in dit boek; deze: Leycester in zijn
moeilijke positie, is de belangrijkste, maar 't eigenaardige
van de compositie is nu juist dat de draden door elkaar
gevlochten zijn. Men krijgt iets over hem te horen, maar
plotseling wordt dit afgebroken en aan een andere
"draad" wordt voortgesponnen, totdat, na een enkel
hoofdstuk, de vorige weer opgenomen wordt. Het geheel
is als kloskant die men mede samenste!t; iedere drnad
afzonderlijk wordt zorgvuldig op zijn plaats gelegd, dan
voor een poos terzij geschoven, terwijl men werkt aan
een ander deel van het patroon.
Zo is het hier. Leycester laat men liggen om een nieuw
gegeven te bezien, het leven van Martina. Zij is de onvoldane vrouw van Burggraaf Daniël!), die in zijn eerzucht
de nood der zenuwzwakke vrouw niet ziet en haar zielsgesteldheid overlaat, neen, prijsgeeft aan de wi"ccdhci(~
van een bekrompen predikant. In deze man, Libertus
Fraxinus 2 ), is geconcentreerd al wat l\Iej. TOllssaint op
zeker soort van dominé's te zeggen had, en dat was niet
weinig! In vele brieven vindt men uitingen ovcr deze
1) Moest eigenlijk Daniël De Burggraaf zijn, De Burggraaf is
geen titel, maar een eigennaam, wat de schrijfster later, zoals uil
Gideon Florensz blijkt, heeft ingezien.
2)

Vgl. B 0 r, boek XXII, blz. 980.
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soort doders van 't geloof, "die pruiken", (aan Beets) 1),
en aan Potgieter: "Gij haat de dominé's - et bien qu'est
ce que cela fait? Gij kunt toch wel over de dominé's heen
zien; als ik dat niet deed, had ik allang geen geloof
meer!"2)
En Libertus is verdoemenis- en helbedreiger van 't
ergste soort! Martina, lusteloos en ziek van een onbegrepen leegte, wordt door hem gekweld en men voelt de
foltering met haar mee: "Hoe weinig kon hij, met zijne
scherpheid en met zijne koude, met zijn strakke kalmte
en met zijne koude deftigheid, met zijne dubbele aanmatiging van ijdel mensch en van gezant des Hemels
(als hij zich dacht) de geschikte trooster zijn voor dit
zachte, fijnvoelende tot weekheid toe diep voelende
wezen; niets kon hij doen dan verpletteren waar hij aanraakte ... " Hoe zeer wordt in hem de tegenstelling gegeven van de liefde die geneest! Toch weet Mej. Toussaint hem recht te doen door hem te plaatsen in zijn tijd
en hem te zien als strijder voor de kerk, die als zodanig
in Leycester de leider en beschermer zag; maar een
"Sieckentrooster" is hij niet!
Door Martina maken wij ook kennis met Paulus Buys,
die met genoegens, waarvan de jonge vrouw een afkeer
heeft: dans, een sledetocht, wat lichte flirt, haar en zichzelve te vermaken zoekt. Hij is een politiek belangrijk
man, die wij eerst als lichtzinnig mens benaderen.
Ook deze draden laat de schrijfster hierna los en in
een volgend toneeltje neemt zij die van Douglas en
Jacoba weder op. Douglas wordt in al zijn sombere bigotte heftigheid tegenover de ridderlijke Elias, de voor de
godsdienst onverschillige zoon van Leoninus, uitgewerkt.
Men ziet het, in elk volgend tafereel wordt een bepaalde
1) A. L. G. Bosboom-Toussaint en Nicolaas Beets. Onze Eeuw,
1914, blz. 352.
2) Brieven van A. L. G. Bosboom-Toussaint aan E. J. Potgie-

ter, blz. 114.
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verhouding, een persoon of een gedachte uitvoeriger beschouwd, komen die personen of die verhoudingen later
in de kring der belangrijke gebeurtenissen, dan zijn zij
bekend en kan de lezer zelf reeds zijn conclusie trekken.
Inderdaad is zulk een bouw merkwaardig en leent zich
moeilijk tot het navertellen van 't verhaal. Gaan wij
niet de op elkaar volgende toneeltjes na, dan ontsnapt
ons het essentiële element in de werkmethode van de
schrijfster; doen wij dit wèl, dan ontnemen wij het verhaal, dat ondanks deze bouw, door zijn innerlijke spanning boeiend is, te veel zijn verband. Het zou mij niet
verbazen indien het odium van langdradigheid, dat op
deze werken rust, veroorzaakt is door deze compositie,
die alles kringsgewijs behandelt en niet met rechte lijnen
werkt, wat Mej. Toussaint nog sterker doet dan Scott. Dit
is vermoeiend voor wie niet uit zich zelf gaarne bij iets
stil blijft staan en iets goed wil kennen voor hij verder
gaat.
Van deze mensen in de omgeving van de Graaf van
Leycester, bezit een ieder, naast het verband dat hij met
de historische gebeurtenissen heeft, zijn eigen leven dat
weer in wisselwerking op alles van invloed is; ware er
niet de centrale gedachte waarop boven is gedoeld in 't
bewustzijn van de schepster der figuren, het zou een
bont bewegen zijn geworden, waarvan geen compositie
mogelijk was; onderschikking aan een idee is voorwaarde voor alle compositie, zelfs voor alle denken.
Nu komt er voor 't eerst contact tussen twee gegeven
elementen, een eerste antwoord op de hunkering naar
een levensvulling, naar verlossing, de hoofdgedachte van
't boek, in de ontmoeting van Martina en de dichter
Philip Sidney. Een beter middel om de beroemde en
geliefde dichter ten tonele te voeren, had Mej. Toussaint
bezwaarlijk kunnen vinden. Het is zijn kunst, de "poëterye," die Martina's zieke ziel geneest, tenminste tijdelijk!
In een diep bedrukte stemming na een zware preek
wandelt zij peinzend op de Haagse Singel voort en vindt
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een rol papier die volgeschreven is met. .. verzen. Zij ziet
ze in, gaat zitten op een bank, leest verder "en het scheen
of met iedere frissche gedachte een nevel van droefgeestigheid wegtrok van haar geest, - of zij met iederen
regel een nieuwen vond deed voor haar hart." Zij "vergeet zich in dit lezen tot zij plotseling in onbeschrijflijke
ontzetting opsprong en vluchten wilde," want de eigenaar
van het geschrift, die ook de dichter blijkt, had haar
onbescheidenheid, maar ook haar bewogen-zijn bespied.
Achter het nu volgende en de komende gesprekken
ligt een grote kennis van Sidney's werk; een der gesprekken is zelfs gebouwd op de vertaling van zijn Apologie
tor Poelrie. Van die apologie is Mej. Toussaint misschien
wel uitgegaan voor de constructie dezer episode. De kennismaking van Sidney met Martina culmineert daarin.
Het is zeer natuurlijk dat zij elkander wederzien na 't
eerste samentreffen op de buitensingel, dat er een
vriendschap, een platonische verhouding uit ontstaat, die
bij de arme Martina niet platonisch blijft, ofschoon zij
zich daar geen rekenschap van geeft. De koele scherpzinnigheid van de predikant Libertus, die van haar zieleleegte niets begrepen had, ziet dit echter wel en hij grijpt
in, hard en grof, op een ogenblik dat Sidney hem beledigt
door twijfel uit te spreken omtrent de Christelijke liefde
van zijn leer. Libertus brengt hem eerst op sluwe wijze tot
de bekentenis van zijn verborgen huwelijk, (verheimelijkt om de koningin!) wat voor Martina - gelijk hij
gissen kan - een schok moet zijn en dan opent hij fanatiek een aanval op de "poëterye", waartegen Sidney zich
met vuur verzet. Welsprekend, bloemrijk en uitvoerig is
zijn rede ter verdediging en bij nadere beschouwing
blijkt die bijeengevoegd te zijn uit fragmenten der bekende apologie. Merkwaardig is dit ingelaste stuk; vooral
merkwaardig voor de werkmethode van de schrijfster,
in dit onderdeel volkomen parallel met al het overige
werk. ZÓ stelde zij "De Graaf van Devonshire", "De
Engelsehen te Rome" en andere boeken samen, zó was
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haar arbeid ook voor Leycester, al was het op veel gro·
tere schaal.
Achtereenvolgens, men lette op de volgorde, vertaalt
zij stukken uit de blz. 96, 65, 62, 114, 62, !)7, 78, 102, 85,
101, 100, 73, 71 en 66 1 ) en het wonderlijke is, dat er toch
een betoog uit is ontstaan, al sluiten de onderdelen op
een andere wijze dan in 't oorspronkelijke aaneen en a]
is het minder sterk dan dat van Sidney zelf! Een goed
geheugen 2 ) en een scherpe geest waren hiervoor zeker
nodig en eveneens een samenbindende gedachte. Dat die
anders dan bij Sidney was, blijkt uit de passage waarin
de dichter wil bewijzen dat de Bijbel vol "poëterye" is
en daarvoor in de eerste plaats, tot ontsteltenis van
Fraxinus, de openbaring noemt! Dit is een argument der
schrijfster, Sidney zelf spreekt slechts van de psalmen en
van de parabelen, met voorbeelden, die Mej. Toussaint
letterlijk vertaalt, maar de openbaring noemt hij niet.
Typerend is voor haar deze Christelijke, tegenover zijn
meer Renaissancistische kijk.
Na deze ingelaste episode waarvan de overgangen
naar 't fantasie-gedeelte schier onmerkbaar zijn, spreekt
Fraxinus: "Ik heb u niet gestoord in uwe redenen, Sir
Philip ... Maar leider, leider! zoo heftige, zoo roekelooze
verdediging van zoo slechte zaken, had ik van geen
deugdgezindig (sic!) mensch, zonderling niet van Sir
Philip Sidney gewacht!" - Fraxinus neemt, als Sidney
is vertrokken, Martina onder handen, men kan zich denken hoe, en de arme vrouw voelt diep haar schuld, waar
geen poëzie haar meer uit redden kan. Later is het Reingout, wiens psycho-analytisch instrument de scherpe
kennis van het lagere in de mensen is, die haar op de
schijn van haar platonische verhouding wijst: "Gij teert
1) Gebruikt is de vertaling van Albert Verwey, "Dichters Verdediging", Amsterdam 1891.
2) Op blz. 131 van deel 11 laat zij Sidney nog eens spreken met
uit zijn apologie vertaalde zinnen.
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op het geheugen eener dusgenoemde Platonische minne,
daarvan men u geleerd heeft, dat zij reine klare onschuld
is, en daarvan ik u zeggen kan, dat ze alleenlijk een verfijnde wellust is, en een genre van zinnelijkheid voor de
ziele, schoon ik wel weet, dat deze onderscheidinge niet
is van de competentie der lieden dezer eeuwe!"
Als Satans-zonde had Libertus haar gevoel ontleed, als
zinnelijkheid van de ziel, doet Reingout het, en het is
pas het besef van de werkelijkheid van Christus, dat
haar de verlossing brengt en haar schuldgevoelens overstraalt.! )
Prinsen wijst in zijn De Liefde in de Leycesfer-Cyclus
nog op het treffende gedeelte, waarin Martina tot bewustzijn komt geen kunstenares te zijn: "Zij was eene
van die vrouwen, als Jean Paul zegt, meer bestemd om
kunstwerken te zijn dan kunstenaressen; ze miste de
kracht van ziel, - de kracht van hoofd, - het geniale
scheppingsvermogen, - de objectiviteit, die zich buiten
zich zei ven kan denken, om in anderen te leven, - den
vrijen kunstenaarsblik, die heerschappij geeft over de
smarte, over het ongeluk, over de dwaling, om die moedig voor zich te stellen en te ontleden, en die dienstbaar
te maken aan zijne kunst, alles in 't eind wat den echten
kunstenaar vormt, wat hem meester maakt van zijne
kunst, en niet den slaaf van zijn verbeelding of den
weerhaan van zijn gevoel; - wat die echte, die bezielde
kunst maakt, die waarachtige afleiding is in eene groote
smart, en de rijke vervulling van een arm leven.
Deze woorden geven meer dan wa t l\Iurtina wus of
niet was. Ze geven ons een blik in de ziel van de kunstenares, die haar schiep. Schrap het negatief teken en ze
kunnen een fragment zijn uit de biografie van de schrijfster zelve."2) Ontegenzeggelijk kan Mej. Toussaint in deze passage evenals in andere, uit eigen ondervinding
1)
2)

Zie "De Idee van de eerste Leycester-Roman".
De Gids 1912, 111, blz. 463.
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spreken.
Het conflict in Martina's leven volgden wij hier even
buiten de compositie van het boek om; in werkelijkheid zijn de gebeurtenissen in enkele étappes tussen de
vele andere taferelen in geplaatst en wij zouden hier de
woorden kunnen gebruiken die Mej. Toussaint na het
bespreken van Martina's lot tot haar lezers richt: "Wij
zijn juist wat te ver voorwaarts gegaan met onze geschiedenis, door te diep in te dringen in de hare; en vooral
hebben wij Leycester en alle overigen, die om en door
hem onze belangstelling trekken, wat te veel vergeten."
Leycester handhaaft zich met moeite in de "Lage Landen"; Leoninus en De Burggraaf raden hem, maar: "algemeenheid van beschouwing, toegepast op belangen die
ieder afzonderlijk wilden zijn begrepen, was het groote
struikelblok, waar de Leycestersche regeering aan hinken zou, en de sprekendste fout, die zij bij iederen tred
zou begaan."l) Al te uitvoerig, zelfs voor een historische
roman, worden de staatkundige bezwaren volgens de
bronnen meegedeeld; de schrijfster voelde het zelf: "Wij
twijfelen, of wel alle onze lezers den moed zullen gehad
hebben, de laatste bladzijden te doorlezen, die bijna zonder roman voor den romanlezer nauwlijks iets anders
hebben kunnen zijn, dan een droge uiteenzetting van
belangen en zaken die ons niet verder brengen in de geschiedenis van Martina's hart, en die ons niet eenmaal
hoop geven op het wederzien van Jacoba, en toch zij, die
gelezen hebben, zullen ons wellicht eenigen dank wijten,
want zij hebben een overzicht over den gezonken toestand van Nederland's staatsbestuur vóór en op het
oogenblik van Leycester's aanvaarding daarvan, zonder
dat ze Hooft of Bor behoeven in te zien."
Duidelijk blijkt hieruit de moeizaamheid waarmee dit
gedeelte werd geschreven, waardoor de lijnen van verstand en hart te veel zijn uiteen gegaan, en duidelijk blijkt
1) blz. 227.
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ook het feit dat de schrijfster niet uitgestegen is boven
de gegeven feiten die zij, nauwkeurig verantwoord, wilde
geven. Wie haar werkmethode wil betrappen moet haar
wel - tijdelijk - volgen en wijzen op dit niet rijpe deel
van de roman. Maar, nadat op deze te grote nauwgezetheid der historica gewezen is, nadat ook de trage voortgang van 't verhaal tengevolge der typische constructie,
is uiteengezet, zullen wij verder sterker abstraheren.
Voor Leycester is het gewichtigste van alles, de verhouding tot de koningin, die "zich grootlijks te onvrede
betoonde"1) (zij zwoer en tierde volgens Bilderdijk) over
de hem verleende souvereiniteit. Hij was haar onderdaan
en geen souverein. Alle brieven van die dagen 2) draaien
om dit punt en Mej. Toussaint heeft door het toneel
waarin Leycester Elisabeths "bitse 3 ) brief" ontvangt, de
tegenstrijdige gevoelens symbolisch saamgevat. Woest en
onbeheerst is Leycesters toorn, - een scherp contrast
met het Socratische evenwicht van Leoninus - want hoe
kàn hij de eenheid vestigen in dit verdeelde land, zo hem
geen macht geschonken wordt! "Hier in Holland ben ik
niets !"
"En de Kanselier ook, die hem volgde met den stillen
afgemeten tred van een peinzende, bukte het hoofd onder
eene drukkende gedachte, toen hij hem zoo gadesloeg.
Hij sprak haar uit bij zich zei ven met deze woorden:
"Daar is nu toch de Graaf van Leycester in deze Nederlanden gekomen met den besten wil, hij is er ontvangen
als een beschermer en verlosser; hIj is er drie maanden
geweest, en hij heeft nog niets kunnen doen voor den
welstand der Nederlanden, dan - het opvatten van
goede voornemens."4)
De bekende tegenstellingen in de beschouwing van de
1)
2)
3)

4)

K I u i t, dl. 11, blz. 85.
Corr. blz. 110, 118.
H 0 0 f t, Boek XXIII, blz. 1046.
Leycester, J, blz. 261.
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souvereiniteit, door Wilkes en door Francken vertegenwoordigd 1 ), (volgens Francken, wiens officieel geworden
mening pas door Bilderdijk omvergeworpen is, berust
die namelijk van oudsher bij de Staten, volgens Wilkes
bij 't volk), worden door Mej. Toussaint nog wel niet
genoemd, maar zjj liggen achter de onzekerheid vall
Leycesters houding en positie en dit maakt zij duidelijk
voelbaar: "zoo blijft dus eigenlijk de soevereiniteit een
neutraal gebied. dat niemand toebehoort en waarop ieder
zijnerzijds strooptochten zal doen."
Als symbool voor deze onzekerheid en voor de tegenstand van Amsterdam, ook om koopmansredenen, gebruikt Mej. Toussaint het grote feest in deze stad, waar
een vendel schutters, verborgen achter een tapijt, slechts
op een teken wacht om Leycester te vermoorden. Bij
Bilderdijk vond Mej. Toussaint dit feit als volgt vermeld. 2 )
" ...... Amsterdam, waar men zoo kwaadaardig tegen
hem was dat men hem quasi recht feestelijk onthaalde
en hem een eerewacht van schutters gaf onder bevel van
Jan Corneliszoon Hooft; maar achter een wollen behangsel zonder muur waar tegen hij zat, een deel schutters
plaatste met geladen geweer, om, op het minste dat er
gebeuren mocht, met hun allen vuur op hem te geven."
Ook Hooft3) vertelt dit schandelijk bedrijf van Amsterdam, uitvoeriger en met meer smaak voor de détails
dan Bilderdijk. Hem vooral volgt Mej. Toussaint daar
haar, evenals Hooft, niet alleen de politieke opzet,
maar ook de bijzonderheden interesseren waardoor de
"broodtdronkenschap" der Engelsen tegenover de zuinige Amsterdammers wordt gekarakteriseerd, evenals de
1) vgl. H. Kam pin g a. De opvattingen over onze oudere
Vaderlandsche Geschiedenis enz. 's-Gravenhage 1917, blz. 149.
2) B i I der dijk, Geschiedenis des Vaderlands, Amsterdam
1835, dl. VII, blz. 122.
3) Hoof t, Boek XXVI, blz. 1199.
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eigenzinnigheid van de hopman J. C. Hooft, in zijn vijandschap tegenover LeycesLer: "Men festeerd' hem op 't
Raadhuis met een inkostelijk avondmaal; van 't welke
mij voorstaat het suikerbanket, welx gelijk ik niet geloof
dat in Amsterdam ooit gezien werd. - Leycester quam te
zitten teeghenoover een' hangkamer, beschooten met hout
ter halve verdiepinge toe, maar bekleedt met tapijten.
Achter deeze leide men een goedt getal schutteren, met
hun geweer; om, indien het stuk aanginge, op hem vuur
te geven ... Doch de burghers raakten vrij met de vreez:
en d' Engelschen met een' haatlijken roep, 's andren
daaghs, oover hunne broodtdronkenschap, en hoe zij, met
smaadighe dartelheit, veel suikergebax hadden onwaardelijk, ten venstren uit, op den Dam, in 't slijk geworpen."
Mej. Toussaint verwerkt dit gegeven tot een spannend
hoofdstuk, waarin het gevaar voor Leycester, dat deze
langzamerhand bevroeden gaat, wordt afgewend door
de jonge vaandrig Becker, die zich met opzet achter hem
posteert daar hij zich terwille van zijn vaderstad, niet
wil laten vinden voor zo'n verraderlijke moord: "De
Amsterdammers waren behoed gebleven voor eene daad,
die eene duistere vlek kon geworpen hebben op hun
geweten."
Door de nadruk op de dappere houding van de vaandrig te doen vallen, geeft Mej. Toussaint dus aan deze
gebeurtenissen een heel ander accent dan de schampere
Bilderdijk en de hooghartige Hooft het doen.
Wordt in dit toneel getoond, hoe wankel Leycesters
macht in Holland is en tot welke destructieve daden zijn
tegenstanders kunnen komen, daartegenover geeft ons
Mej. Toussaint een ander beeld van Holland in een
hoofdstuk dat: "Vrienden van den Kanselier" getiteld is.
Dit biedt ons een der allerfraaiste schilderijtj es uit het
boek; het verdiende een goede illustratie. Als antipode
van Leycesters, op los zand gebouwde macht, zien we
11
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hier de kern van wat aan Holland waarde geeft, de
eigenschappen, die de kracht der komende grote tijden
zullen zijn, in markante persoonlijkheden belichaamd,
en die saamgebracht in een typisch Hollands huisgezin.
Om dit éne hoofdstuk vergeeft men de schrijfster veel.
Leoninus ontvangt vrienden in zijn huis en Barbara,
zijn jonge, al te levendige vrouw is nieuwsgierig wie de
gasten zullen zijn, maar de rustige, wijze man weet haar
in een vlugge woordenwisseling op haar plicht te wijzen.
Hij ontvangt nu Marnix van St. Aldegonde, de "gemoedelijke Christen (d.w.z. gemoedschristen) waar Leoninus Stoïcijnsche wijsgeer bleek". Als goede vrienden
uiten beiden wat hun hart vervult, het sterven van
Oranje, de dood van Leoninus' oudste zoon en 't gesprek
komt dan vanzelf op Leycester. "Ik zal u mijn beeld
malen", zegt Leoninus (n.l. het beeld, dat hij zich van
Leycester heeft gevormd,) "zooals het staat tegenover
mijne Heeren de Staten, naar mijne bevinding. Op het
hoofd draagt hij iets, dat naar eene kroone gelijkt, en
daaromhenen eene soort van heilige glorie; over de
oogen een sluier, die niet gansch een blinddoek is; verders gebonden handen en voeten, den mond vrij om te
bevelen en doet het nood, hulpe te roepen, dat nietwes
zegt; want ze verstaan zijn tale niet." Marnix glimlachte.
"Uwe zinnepop is niet onaardig, alleen een pop had men
niet noodig gehad met zooveel kniebuigingen uit Engeland te halen.".
Van der Mijle en Meetkerke treden nu als nieuwe gasten binnen, zij brengen Oldenbarneveld met zich mee, en
die was niet verwacht! Dit veroorzaakt spanning bij het
gezelschap, want ieder kent de moeilijke verhouding
waarin Marnix tot hem staat. En inderdaad loopt het
gesprek niet zonder opgewonden woorden der twee strijders af, bij welke woordenwisseling de rondborstige
Christen en de scherpzinnige jurist zich duidelijk doen
kennen. Leoninus tracht verzoenend op te treden en
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juist als hij zijn doel bereiken zal door een dronk op
Maurits in te stellen, verschijnt een nieuwe gast die met
een heldere en volle stem het lied van Aldegonde inzet
en ... "het was sterker dan hunne verdeeldheid, sterker
dan hunne ontstemming, allen volgen - en Barneveld
zelf paarde zijne stem aan die der overigen, om eere te
brengen aan Oranj e's naam, met de verzen van zijn
mededinger !"1)
Is deze eenheid niet het zinnebeeldig en profetisch
tegenbeeld van het vorige hoofdstuk, waarin werd weergegeven wat Leycester drukt en doet wankelen? Men
denkt wel eens dat Mej. Toussaint de ware vorm voor
haar kunst niet heeft kunnen vinden. Was die eigenlijk
niet het drama met het symbolische tafereel en de vlugge
dialoog? Het is zo vreemd niet dat haar eerste ontwerp
een drama was!
Coornhert was die nieuwe gast. "Ge hadt wel zangdrift, goede vriend?" zeide hem Leoninus, nadat hij hem
zijn plaats gewezen had. "Hemelsch troosj en!" riep
Coornhert, met een schalken blik opziende naar St. Aldegonde, "hoe kon ik anders?" Met woorden aan zijn werk
ontleend en in gesprekken die zijn mening en zijn aard
voortdurend openbaren, wordt hij opgevoerd als een
enfant terrible, dat spreekt over wat de anderen passend
vinden te verzwIjgen. Zo legt hij de tegenstelling Oldenbarneveld en Aldegonde weder bloot en nogmaals wil
Leoninus vrede brengen en verzoekt hen elkaar de hand
te reiken; daar storten zijn jongste kinderen binnen en
roepen juichend "Vader! vader! Gideon is gekomenl
Gideon is hier!" Is dit ook symbolisch? Was het de bedoeling uit te drukken, dat alleen hij, en niet de filosoof,
de ware vrede brengt?
De jonge, sChlJnbaar onbeduidende figuur, waarvan
het rode haar en de diepe blauwe ogen, sterk uitkomen
1)

Leycester, dl. I, blz. 291.
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tegen het deftige zwarte pak, zal van nu aan de achtergrond van het verhaal beheersen. Als jong jurist is hij na
voltooide studie te Genève, naar huis teruggekeerd. Doch
onmiddellijk komt hij, tot grote ontsteltenis van zijn
voogd Leoninus, ervoor uit, dat hij ook in de godgeleerdheid is gedoctoreerd en deze wetenschap van plan
is toe te passen, omdat hij er roeping toe gevoelt.
Marnix tracht hem te verdedigen, maar Leoninus is
diep teleurgesteld in zijn veelbelovend pleegkind, te dieper nog, daar hij hem zijn dochter IvonneUe had toegedacht en ... kan dit vrolijk kind de gade van een theoloog,
een dominé zijn? Aan het nu volgend welkomstrnaai met
heel het huisgezin, blijkt wel dat Gideon en IvonneUe
van elkander houden en men vermoedt, dat dit vrolijk
weerzien gevolgd zal worden door veel strijd. Doch ... de
schrijfster deelt ons dit, haar compositie getrouw, pas
later verder mee.
Nu stelt zij tegenover Gideon die zijn roeping volgen
wil, in een volgend hoofdstuk Jacob Reingout in zijn
eerzucht, een Vlaming, (leerling van Granvelle), die de
naam heeft een scherpzinnig en onbetrouwbaar man te
zijn. De feiten uit zijn leven vond Mej. Toussaint in vele
harer bronnen (o.a. in Hooft, Wagenaar, Bilderdijk en
Bor) en in haar eigen werk veronderstelt zij dit bekend,
wat een criticus haar, m.i. te onrechte, scherp verweten
heeft. 1 )
Hem, Reingout, is het om de macht te doen, hij wil
heersen, hoe en waar dan ook. De beschrijving van zijn
uiterlijk is suggestief en meesterlijk gedaan: "Schoon hij
wel zes en vijftig jaar kon wezen, is het hem nog aan te
zien, dat hij een beeldschoon (sic) man moet geweest
zijn; nog heeft de opslag en de blik van zijn donker oog
iets fluweelachtigs en iets doorborends samen, dat verleidend moest zijn en gevaarlijk van overredingskracht,
1) [G.L.] Schüller (tot Peursum, Bespreking van) De
Graaf van Leycester in Nederland. De Gids 1847, B.
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voor mannen en vrouwen beiden. Wij hebben het reeds
gezegd, dat de rechte uitdrukking van zijn gelaat niet
vast te bepalen is: zij wisselt naar de gewaarwordingen,
die hij ondervindt of die hij wil opwekken. De eerste
heeft hij zoo goed in zijne macht, dat hij er zelden iets
anders van zien laat, dan wat hij wil, en het laatste is
hij zóó volkomen meester, dat hij altijd den indruk toch
maakt, dien hij begeert; wilde hij aantrekken, rede en
zinnen voelden zich geboeid; wilde hij afstuiten, eene
koude huivering dwong tot terugtreden; wilde hij gebieden, iets dat sterker was dan een trotsche wil, dwong tot
de hoofdbuiging der gehoorzaamheid; maar ondanks al
die bewegelijkheid, hebben toch twee eigenschappen
zijner ziel op zijn gelaat haar stempel gedrukt, dat
blijvend is onder alle wisselingen heen: scherpe schranderheid en stoute trots; maar de eene daalt soms af tol
fijne sluwheid, de andere plooit zich wel eens tot zachtere fierheid, maar stijgt het liefst tot laatdunkenden
overmoed, zoo haast hij de zelfbeheersching vergeet of
onnoodig acht."
Zijn Roomse geloof heeft hij verlaten omdat... hij
meende dat men in Holland Protestant moest zijn, om
tot aanzien te geraken, en de bladzijden die hem in zijn
innerlijke twijfel en verscheurdheid schilderen, zijn wel
mede de beste van het boek. Zij grijpen diep in de
psyche van het ongeloof en verklaren van binnen uit,
datgene wat opzettelijk bedriegen lijkt, doch in de grond
niets dan een onmacht, dan een leegte is.
"Satan" noemde Martina hem, toen hij haar een analyse van haar platonische gevoelens gaf; "Lucifer" heet
hij elders. 1 ) Hij is de duivel van het boek. de inspirateur
1) blz. 297: "wie hem (dan) had gezien, met een glimp van voldoening op 't gelaat en den glans van zelfbewustheid in het stoute
oog, ... die had bij zijn trotsch en schrander gelaat, de fierheid, en
ook de eigenaardige schoonheid van Lucifer onwillekeurig herdacht."
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ten kwade, zoals Scipione het in "De Engelschen te
Rome" was, zoals in "Mejonkvrouvrouwe de Mauléon" de
abt de Navarrois er iets van heeft, zoals er in de meeste
romans een boze invloed is. De schurk is een clichéfiguur der romantiek, doch ook de historie heeft Reingout nooit anders dan als schurk gezien; wat niet wegneemt dat Mej. Toussaint hier, evenals in alles wat bij
haar door de tijd bepaald is, weer zeer persoonlijk is.
Door de schurk der romantiek en der historie in zijn
diepste mens-zijn te verstaan, stijgt zij boven tijd en mode
uit en maalct hem tot een vorm van de menselijke geest.
\Velk een ontwikkeling zien wij in deze tijdsfiguur van
slechte mens, van Xavère in "Almagro", Cherubini in "De
Echtgenooten van Turin", Gardiner in "De Graaf van
Devonshire", Scipione in "De Engelschen te Rome",
en nog vele anderen, naar deze Reingout! De psychologische verdieping is telkens verder, fijner doorgevoerd
en de schurk is ontleed, tot hij als een afdwaling wordt
gezien. Reingout nu, ziet, meer dan iemand anders,
welke krachten en partijen er in Holland zijn, en dank
zij dit inzicht en zijn grote financiële kennis, verwerft
hij zich een plaats naast Leycester. Als diens raadsman.
diens meester bijna, is hij werkelijk een tijd lang de heersende persoon in Nederland geweest en Mej. Toussaint
doet niet anders dan de historische, raadselachtige persoon verklaren, vaak met behulp der woorden uit de
bronnen. Fantasie is alleen zijn verhouding tot Jacoba,
zijn kleinkind. Zijn liefde voor dit kind is in zijn fanatisme de éne zwakke plek, zowel in zijn karakter als ook
in het boek.
Naast de politieke werkzaamheid en de historische betekenis der personen, wordt ons telkens hun innerlijk
getoond, dat de binnenzijde van hun dadenleven is. De
hartelijnen zijn niet minder werkelijk en ook zeker niet
van minder waarde, dan die der historie, zij behoren
echter tot een andere verschijningsvorm van hetzelfde
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leven. Mej. Toussaint tracht ons die tweeëenheid te doen
beseffen, waarin zij echter niet altijd volkomen slaagt.
Deze hartelijnen zijn bijna alle uit de fantasie ontstaan en in dit geval bij Reingout, is dit tè voelbaar. Is
Reingout, waar hij uit zijn daden wordt verklaard, volkomen echt, hier lijkt zijn liefde voor Jacoba ongemotiveerd en vreemd. Waarom is dit kind hem boven alles
dierbaar, heilig zelfs, terwijl haar ouders en zijn eigen
vrouw hem niets geweest zijn? Deze zwakte of deze
kracht, hoe men 't noemen wil, is te vergelijken met
Scipione's liefde voor Francesco, doch lang zo duidelijk
niet verklaard, doordat haar voorgeschiedenis in 't duister blijft. Jacoba, in een klooster opgevoed, streng Katholiek, is een devote, zuivere, jonge vrouw, en door de
kennismaking met de boze wereld wordt zij heftig aangedaan. Douglas' extatische verering doet haar pijn en
maakt haar bang; Elias, Leoninus' zoon, die haar om
haar tere schoonheid ook gaat beminnen, ziet zij als een
trouwe broer en wanneer hij meer van haar verwacht,
breekt zij in wanhoop samen - zij wil dit niet. Haar
hele wezen is slechts op het geestelijke gericht. Men
vraagt zich af, of Reingout in haar de zuiverheid vereert die hem zelf ontbreekt? Er is hier de romantische
tegenstelling van goed en kwaad, van engel - duivel;
dit is de enige, psychologische verklaring van zijn sterke
bewogenheid bij al wat haar betreft. Haar van de wereld
afgekeerd karakter, het schuwe en het innige, haar argeloze houding, het is alles te vergelijken met Diana, die er
echter veel meer humor en minder diepe vroomheid bij
bezit.
Jacoba's ganse zijn gaat naar het innerlijke leven uit en
daardoor kan zij langzaam worden klaar gemaakt om
haar ziel te openen voor een "minder zinnelijk, voor een
gereinigd geloof'. Natuurlijk is het niet Fraxinus en evenmin Modet die haar iets kan doen gevoelen van wat 't
Gereformeerde op het Katholieke vóór heeft. Uiterst
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vernuftig weet Mej. Toussaint ons door de kennis van
de Kerk van die dagen langs deze, in haar oog, niet
waarachtig Christelijke herders, te brengen naar Taco
Sybrandsz, de bekende voorganger der Duifhuiskerk,l)
die met grote tact en liefde haar de waarheid en de
schoonheid van 't protestantse geloof en ... leven toont.
In deze toestand van toegankelijkheid hoort zij Gideon,
en van deze stonde af ziet zij in hem haar meester, haar
profeet, want deze wint het van de voorzichtigheid van
Sybrandsz, door zijn: "dwingt ze om in te gaan". Zo zijn
wij langs Jacoba's lijn bij Gideon gekomen, wiens leven
als theologant met heel veel worstelingen is begonnen.
Wij kunnen wel niet anders dan, evenals Mej. Toussa int, de ene draad van het verhaal naast de andere
leggen, en nu over Gideon verder gaan, en wel door ook
zijn hartelijn te volgen. Het was al lang beslist dat Ivonnette, de lieflijke maar wat frivole dochter van de kanselier, zijn bruid zou zijn, maar als de kanselier van
Gideons dominé's-plannen hoort, verbreekt hij dit verbond en Ivonnette weet zich plotseling niet meer verloofd. Hoewel haar droefheid hevig is, kan zij zich toch
niet sluiten, wanneer een nieuwe vreugde aanspraak op
haar maakt. De jonge, schitterende Essex, Leycesters
stiefzoon, maakt haar, niet vergeefs, het hof, cn als de
Kanselier en Gideon nog eens alle kanten van de huwelijksmogelijkheid bezien en Gideon tenslotte tàch cen
gunstig antwoord krijgt, zijn Essex en Ivonnette juist aan
't spelemeien in de hof. Gideon werpt ecn blik naar
buiten, ziet de twee geliefden, en weet dat zij, nu door
haar eigen wil, voor hem verloren is. Zijn Christelijk
aanvaarden van het lot, zijn overwinnen der verzoeking
van het harteleed, is het eerste waardoor wij de ernst van
1)
Y p e y en Der m 0 u t, Geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk, Breda 1819, B i I der dijk, Geschiedenis des
Vaderlands, dl. VIII. G. Bra n d t, Historie der Reformatie, Amsterdam 1677, e.a.
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zijn roeping leeren kennen. Eerst overwint hij in zijn
eigen hart en daardoor is hij pas in staat om de arme
Douglas ("poor Douglas", als Leycester altijd zegt) die
door zijn hopeloze liefde voor Jacoba in hevige zenuwkoortsen ligt, tot rust te brengen en inderdaad te doen
genezen. Slechts even zien wij hem in de ziekenkamer
met Leycester samen, maar dit is voldoende om de groei
van zijn persoon van jong jurist en theoloog tot "practiserend zieleherder" te doen zien. Leycester is getroffen
door zijn ernst en de eerlijkheid, waarmee hij toont,
zelfs in hem, de vorst, alléén de mens kan zien.
Leycester van zijn kant, draagt iets tot Gideons mensenkennis bij, door, na het goede woord dat Gideon voor
Ivonnette's verbintenis met Essex tracht te doen, Essex
tot de bekentenis te brengen, dat alles bij hem spel geweest is. Essex verklaart "met een wonderlijke vereeniging van losheid en zwaarmoedigheid" aan een huwelijk
niet te willen denken, daar heeft hij "te veel zelfkennis
en te veel conscientie" voor. Gideon wint aan psychologisch inzicht veel en hij vergeeft, maar zijn vroegere
liefde voor 't meisje keert niet terug. En als hij, na korte
tijd, uit plicht zich toch met haar verlooft, blijkt dit een
marteling voor hem, wat Leoninus niet ontgaat. En hoe
't de kanselier ook smart zijn "dochterke," dat na haar
vIinderflirt met Essex, diep beschaamd, maar met de
oude liefde tot Gideon is teruggekeerd, en zelfs heimelijk
zijn geloof heeft aangenomen, ook dit weer aan te doen,
dwingt hij er Gideon toch toe, van dit huwelijk af te zien.
En Gideon is vrij, vrij om de vleugels verder uit te slaan
in het onpersoonlijk leven. Onmiddellijk vertrekt hij naar
't legerkamp, waar Sidney, stervend, om hem heeft gevraagd.
Zo maken wij van stap tot stap de groei van Gideon
mee. Weer hebben we een lijn gevolgd en nu moeten we,
zoals Mej. Toussaint het noemt, "weder rugwaarts, om
te zien wat er intusschen is voorgevallen met anderen
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onzer goede kennissen," want het Sint Jorisfeest, dat
Leycester in Utrecht heeft doen vieren, mogen we niet
overslaan.!) En vooral daarom niet, omdat het een
typisch voorbeeld van de compositie is, die wij niet meer
volgden. De achtergrond van deze vierdag is vol politiek,
waarvan Mej. Toussaint de gegevens vooral uit Leycesters Correspondentie heeft geput (verscheidene zinnen
zijn letterlijk vertaald) 2) maar tegelijkertijd blijkt op dit
"staatkundig" feest, 't particuliere leven der personen.
Leycester zien wij in de grote zaal bewegen met zijn volgelingen om zich heen, maar telkens wordt een ander
tweetal op de galerij of in een zij zaal, sprekend opgevoerd. Zo horen wij in wat wij kunnen noemen "kringwerk", het laatste afscheid van Sidney en Martina, waarin hij haar om vergeving smeekt en met woorden aan
de apologie ontleend, op de poëzie als troosteresse wijst.
Doch alleen de herinnering aan hun vriendschap heiligt
haar gevoel en brengt haar een herenigingsbesef.
Zo zien wij Elias Leoninus met Jacoba; zij is aan hem
beloofd, doch weet dit niet en voelt zich bij haar
"broeder" veilig in dit wereldse gedoe. Gideon en Douglas
zijn er samen in diens kamer, waar Leycester met hen
spreekt. Reingout is gedwongen in een zij zaal met Paret
te spreken, die hij volkomen aan zich onderwerpt. Paret,
de onbetrouwbare, kent hem nog van vroeger en brengt
nu, in dienst van Leycester (hij was immers "het Trojaansche paard") brieven van 'Valsingham, (secretaris
van Elisabeth en zijn zwager), uit Engeland. Leycester
leest ze in tegenwoordigheid van Reingout en Paret. De
De Graaf van Leycester in Nederland, dl. 11, blz. 119.
L. blz. 103, vgl. Corr. blz. 112, L. 11, blz. 119, vgl. Corr. passim en L. 11, blz. 120, vgl. Corr. blz. 139, en L. 11, blz. 123, vgl. Corr.
blz. 227.
3) vgl. Hoof t, Boek XXIII, blz. 1053: "Thans vierd' hij, met
groote pracht en pleghtigheit, den dagh van Sant Joris, die den
Ridderen van den Hoozbant tot eenen spieghel is voorgestelt."
1)
2)
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brieven zijn voor Reingout vol gevaar, want er komt een
zin in voor, die hem feitelijk onmogelijk maakt. In een
post scripturn schrijft Walsingham nl.: "De inliggende
aangaande Ryngowt komt van een persoon van goed
crediet, en daarom zal Uwe Lordschap wel doen, een
oog te houden op zijn bedrijf!" Deze woorden zijn een
vertaling uit Leycesters correspondentie, blz. 192: "The
inclosed towching Ryngowt came from a .person of good
credyt, and therfor your lordship shaIl doe weIl to have
an eye to his doinges." De reactie van Reingout zowel als
van Leycester op deze woorden en de inliggende ongunstige berichten over Reingout, verklaren hoe 't mogelijk
was, dat Reingout hierna toch nog Leycesters eerste
dienaar bleef. Hier is dus weer een plaats, waar de werkmethode met de vinger aan te wijzen is! De twee schijnbaar tegenstrijdige gegevens, de brief en Reingouts positie lang daarna, vinden bij Mej. Toussaint logisch hun
verklaring in de uitzonderlijke macht, die Reingout over
de mensen heeft. Hij doet zich aan Leycester voor, en hij
suggereert zichzelf dat dit de waarheid is, als een herboren mens, die met zijn verlaten van de Katholieke kerk
ook met al het andere van zijn verleden heeft gebroken.
Dit verleden, hij geeft 't toe (hoe kon hij anders!) was
besmet, maar nu, en 0, hoe werkt hij op Leycesters gereformeerde dogmatiek, is dat voorbij LeYcester, die hem
al te gaarne als zijn dienaar houdt, voelt zich een waarachtig Christen, als hij zegt: "Gij zijt van deze wegen
teruggekomen, hebt U bekeerd tot den Heere, die u heeft
aangenomen; gij hebt mij niets van dat alles verzwegen;
en nu, bij God en mijn regenten plicht ! waar Zijne barmhartigheid vergeven heeft, zal ik u veiligen tegen den
haat der menschen. Ik heb u vrijgesproken, laat dat allen
genoeg zijn!" "Het is de vergiffenis Gods, die ik opnieuw
hoore uit uw mond!" sprak Reingout, opstaande en zijne
hand kussende. "Ik rijs op als een hernieuwd menseh."
En zo wordt begrijpelijk gemaakt dat Leycester deze
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man kon houden als zijn tresorier.
Meer nog horen wij op dit feest. Paulus Buis en Daniël
Burggrave bespreken zaken van Staat en Martina, gezeten in een duistere nis, waar zij na Sidney's afscheid een
ogenblik de stilte zoekt, hoort dit aan. Wat die twee te
zeggen hebben is ook niet geschikt om openlijk verteld
te worden! Daarom is dit afgeluisterde gesprek een
kleine vondst. Buis blijkt Leycester slecht gezind en een
gevaarlijk man te zijn, overeenkomstig de suspicie die
Leycester van hem heeft.1) Zo wordt hier dus de bekende gevangenneming van Buis, die o.a. Kluit zo uitvoerig
bespreekt, al voorbereid.
Nogmaals keren wij onze aandacht naar Jaeoba die
onder de joelende menigte in de grote zaal zich wat
"geprangd" gevoelt. Elias Leoninus stelt Gideon aan haar
voor, zij heeft hem al eens horen prediken en diep getroffen begroet zij hem als een heilige. En hij, die haar tot
de reformatie moet bekeren, ziet allereerst, "de belachelijke zijde" dier persoonsverering en weet met omzichtigheid daartegen in te gaan. Hij vraagt haar of zij iets
voor Douglas voelt. Als het tegendeel hem blijkt, spreekt
hij over wat hem opgedragen is: haar bekering. Zij is nog
niet zeker of zij die vrezen of verlangen moet en hij doet
haar verstaan haar niet te willen winnen zonder dat zij
het waarlijk wenst.
"Maar als het nu een gestadig punt van mijne overwegingen en gepeinzen was, hoe ik daartoe geraken zou,
sinds ik weifelend ben tussehen Uwe begrippen?"
"Dan zal het mijn lust zijn en mijne vreugd, u in dit
weifelen tot vastheid te brengen. En daartoe geve God
1) l,;orr. blz. 33: "Paule Buys I, find greatly envyed and myslyked; ... al devyces ar used to putt him out from being a councellor." Corr. blz. 130: "Paule Buys ys a very villayn, a dissembler,
an athest, and a practyser to make himself rych and great, and
no boddy eIles; but ye shaIl see I wyIl doe weIl inough with him,
and that shortly."
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zijn zegen!"
Dit onderhoud is tegelijkertijd het einde van wat er
over 't feest wordt meegedeeld. Ten tweede male trad de
jonge doctor als trooster en als helper op.
Nu door dit samenvatten der personen als in een knoop,
ieders eigen leven is belicht, kan de politiek in Nederland die door deze mensen wordt bestuurd, verder worden uitgewerkt. 't Is alsof de schrijfster zeggen wil dat de
geschiedenis van een periode niet alleen staatkundig ('t
militaire is al uitgeschakeld), maar ook zielkundig is en
hoewel zij ongetwijfeld in de gevoelens van die tijd de
hare heeft geprojecteerd, en er niet geheel in slaagt de
historie zielkundig uit te beelden, is de gedachte in haar
lijn. 1 )
Leycester is vermoeid en ontevreden, want de Nederlan..
ders, "such barbarous dutchmen", werken hem in alles
tegen. Hij weet zich tijdelijk soeverein, maar men begint
hem de instructie van een Staatsraad als regel voor zijn
handeling op te dringen. Paulus Buis wil het commissieschap, onder Reingout als tresorier, niet aanvaarden, wat
Leycester woedend maakt. Dit alles vindt men in de vele
bronnen. Reingout en Paret, die volgens alle schrijvers
baatzuchtige bedriegers zijn, ziet men hier bij hun bedrijf, dat door Mej. Toussaint als minder bedrieglijk en
baatzuchtig wordt voorgesteld dan Bar, Hooft en Wagenaar het melden. Voor Leycester is Reingout de goede
financier, de bekeerde Katholiek, maar ook de mens die
innerlijk niet evenwichtig is. Hij voelt zich intellectueel
de meerdere van allen, waardoor hij met allen spelen
kan, omdat hij, als een Reynaert, (ook Barneveld vergelijkt hem bij Reintje de Vos!) elk in zijn zwakke punt
kan tasten; maar hem ontbreekt een regelend beginsel;
1) VgI. B i I der dijk, dl. VIII, blz. 106, noot: "De krijgsdaden
kan men overal vinden: de ziel der menschen (welke eigenlijk het
instructive der geschiedenis is), wordt meestal voorbij gezien, en
in deze te doorschouwen, bestaat het ware nut der Historie."
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zijn enige begeerte is de macht en hij weet zelf dat die
ijdel is. "Weet ik zelf, wat ik ben? Ja, ik ben vreemd,
vreemd aan mijzelf somwijlen, gedeeld tusschcn zelfverachting, en toch, toch mij de meerdere achtende van
allen !"
Leycester geeft zich geheel aan hem gewonnen en
volgt hem bij zijn voorstellen ter verbetering der financiën blindelings, ook bij de plannen voor de overval op
Paulus Buis, omdat hij weet dat Reingout "de provinciën
der Unie saam wil voegen tot een groot geheel en niet tot
wingewesten van een koopstad." "De daad van een staatsman heeft geen andere rechtvaardiging noodig, dan eene
goede uitkomst" zegt Reingout bij zich zelf en "wat de
daden aangaat, die ik plege uit politiek inzicht, die kunnen mij niet scheiden van Jacoba."
Hij doet dus alles voor zijn doel, en Jacoba, de toevlucht voor zijn hart en zijn gemoed, is boven goed en
kwaad verheven en oordeelt niet; zo vindt hij bij haar
rust.
Wel zijn de zielkundige verwikkeldheden in deze mensen veel verfijnder dan in de vorige romans van de
schrijfster. Staatkundige en psychologische gecompliceerdheid gaan nu parallel.
Toch is Reingout, die zich zo hoog en veilig denkt, ook
uiterlijk nog kwetsbaar en in de eerste plaats in zijn
verleden. Paulus Buis, voor wiens gevangenneming hij
juist toebereidselen heeft gemaakt, zendt tot hem op
diezelfde dag, (het verband is hier van Mej. Toussaint),
zijn vroegere geliefde, een adellijke vrouw aan wie hij
trouwbelofte had gedaan: Marguerite Laguillaire. Haar
geschiedenis vindt men het uitvoerigste bij Bor.!) Mej.
Toussaint leidt haar karakter af uit de brief die bij Bor
staat afgedrukt'!!) De wreedheid waarmede Reingout de
B 0 r, Boek XXI, blz. 758.
S c h ü 1 Ier in De Gids van '47 verwijt Mej. Toussaint, dat
men Bor, c.s. nodig heeft om een volledig beeld van deze vrouw
1)

2)
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hartstochtelijke vrouw verstoot, wordt later een oorzaak
van zijn val. Dit oorzakelijk verband legt Mej. Toussaint
nu eens niet zelf, want alle bronnen melden het.
Het nu volgende gedeelte van het boek mist een overzichtelijke compositie. Zo ergens, dan is het werk hier
"mislukt!" Tot nu toe kon men de compositie als een
stengel zien, waaraan op vaste afstanden telkens rosetten bladeren groeiden. Iedere roset was een tafereel, dat
in onderdelen was gesplitst. Nu kan de schrijfster niet
meer blijven bij deze grondstructuur. De politieke toestand ontwikkelt zich te snel, karakteristieke taferelen
zijn er niet, en een knooppunt, waarin politieke en men·
selijke aangelegenheden samenkomen, kan zij niet meer
vinden.
Sterker wordt de tegenstand van Oldebarneveld; op
een verzoek van Leycester bij hem te komen, antwoordt
hij afwijzend: "hij kon niet gemist"!). Leoninus tracht
de Graaf bij het groeien van de tegenstand der Staten
onder Barneveld, tot steun te zijn, maar de maatregelen
in Utrecht, dat 't bolwerk van Reingout en van Leycester
is, waar velen verbannen en door Reingoudisten vervangen zijn,\!) veroorzaakten meer wrok in 't land dan Leycesters populariteit kon dragen; en het gevolg is:
"Utrecht werd van Holland afgescheiden en stond meer
dan ooit daartegenover."
Dan doet Reingout in deze strijd met Oldenbarneveld,
een gewaagde zet. Barbara Boots, de soldatenvrouw, die
te krijgen, evenals van Reingout. Dit lijkt mij niet juist, men krijgt
uit de roman een scherp beeld, dat dit verantwoord is, ziet men in
de bronnen, evenals bij Sixtus.
1) vgl. Hoof t, Boek XXIV, blz. 1080 en B i I der dijk. Ge·
schiedenis des Vaderlands, dl. VIII, blz. 119: "Maar zie! de Staten
van Holland konden toen juist hunnen advocaat zoo lang missen als
noodig was om van den Haag naar Utrecht, en terug te reizen; zij
ontschuldigden hem derhalve bij den landvoogd, die het zich al
wederom liet welgevallen."
2) vgl. Hoof t, Boek XXIV, blz. 1079.
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lang van het toneel verdwenen was, geeft hij, evenals
Paret, de opdracht, vliegende blaadjes tegen Oldenbarneveld en de Staten van Holland te verspreiden. Dit
wordt zijn val. Barneveld vermoedt, dat beiden met
Reingout in verbinding staan en doet een tegenzet: het
enige waar Reingout niet op had gerekend. "Reingout
dreef de politiek uit de behoefte eener ziel, gloeiende
van eerzucht, van trots, en rusteloos hijgende naar werkzaamheid; maar hij was niet genoeg staatsman; - en hij
was 't voor 't minst niet enkel! Hij was te geniaal, om een
nuchter staatsman te zijn. Hij had de gebreken van het
genie, de zwakheid van het karakter bij de sterkte van
het hoofd (aan wie denkt Mej. Toussaint?), bij den trots
der ziel. Hij liet zich afleiden ... "
"Maar Barneveld was enkel staatsman, met hoofd, met
hart, met ziel, met al. Barneveld hield één doel in 't oog,
en liet zich daarvan afleiden door niets ... en daarom kon
het Barneveld mogelijk zijn Reingout te overwinnen ...
al hield die dat wonderlijke raadvermogen van het genie,
en welke gaven al niet meer."1)
En zo gebeurt het door hem niet verwachte: Barneveld
laat Barbara en Steven (het Trojaansche paard!) arresteren en hun papieren 2 ) die bewijzen van landsverraad door Reingout en Paret bevatten, onderzoeken,
ondanks Reingouts tegenorder. Deze weet dat hij gecompromitteerd 3 ) en dus verloren is, zo hij niet Leycester
kan te spreken krijgen, voor de berichten hem bereiken,
en te paard gaat hij in vliegende galop naar Doesburg,
naar het legerkamp, waar Leycester is.
Het is te laat. Reeds voor hem was de bode daar en
hem wacht gevangenschap in Leycesters tent. "OverwonLeycester dJ. 11, blz. 296.
vgl. o.a. B 0 r, Boek XXI, blz. 755.
3) Hij spreekt o.a. in een dier brieven van Leycester als ,,het
manneken", (B 0 r, Boek XXI, blz. 757) wat mej. Toussaint over·
neemt.
1)

2)
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nen door Barneveld! Neen, niet overwonnen! Uitgegleden
over een zandkorrel! De leerling van Granvelle! De
meester van Hendrik van Anj ou! De heerschende gunsteling van Leycester, ten val gebracht, niet door het mislukken van eenige trotsche staatkundige verbinding,
maar door Barbara Boots; - niet omdat zijne tegenpartij
eenen grooten hefboom tegen hem had in beweging gebracht, maar omdat die behendig de kleine raderen der
intrige tegen hem had laten inwerken, die hij zelf al
spelend had te samengesteld! En zoo had de Geuzenna p 1) Granvelle verslagen; en voor hem die in den Geuzen-nap en in de vrouw uit het volk niet eene andere
hand ziet, dan die van het toeval, opgeheven over de
hoofden der staatsmannen, die hen woelen laat en heerschen laat en zondigen, totdat eene aanraking van dien
geduchten vingertop hen doet neertuimelen in het midden van hunne stoutste vlucht; voor hem zijn de lessen
der historie, als die der dagelijksche ondervinding, verloren schatten." En hiermede komen wij op het terrein
van de zin, die Mej. Toussaint in de historie ziet, die wij
in een apart hoofdstuk denken te behandelen.
Reingout, uit zijn ambt ontzet en, hoewel niet langer
in gevangenschap, in afwachting van zijn proces, ziet
nog niet voldoende het gevaar van zijn toestand voor
Jacoba. Gideon is ook hier weer als redder nodig om
hem "met 't zwaard van Gods toorn", niet tot 't besef van zijn zonden, maar van zijn verantwoordelijkheid voor zijn kleinkind, te overtuigen. Plotseling
beangst voor haar toekomstig lot wendt Reingout zich
tot Leyeester, die geen ander middel weet dan het
meisj e te doen trouwen. En ... zij wordt gedwongen zich
een bruidegom te kiezen, tegen haar uitdrukkelijke
wens! Geplaatst voor Douglas en Elias heft zij in haar
zielenood aarzelend haar blik naar Gideon: ""Wees gedankt voor Uw vertrouwen, zuster," zegt hij snel, en
1) Men denke aan de bedelnap der Geuzen (= bedelaars).
12
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aanvaardt haar als zijn bruid. Zij kiest in hem geen
echtgenoot, maar een vereerde zieleherder; wij zullen
later zien, wat dit hun beiden brengt.
Leycester doet nog al zijn best, zijn gevallen dienaar
te behouden en bij Hooftt ) en Bilderdijk c.s. vinden wij
vermeld, wat Mej. Toussaint getrouwelijk volgt, hoe
diens leven, maar niets meer, wordt gered. Mee naar
Engeland, wat Leycester had gewild, mag hij van de
Staten niet. Leycester staat hierin tegenover Barneveld
en voegt hem toe: "Zij die dus het uiterste recht vragen
tegen hunne schuldenaars, mogen wèl toezien, dat niet
te eeniger tijd ook van hen het alleruiterste zal gevorderd worden I"
"God almachtig behoede elk en een ieder, in zóó zware
zonden te vervallen, of daarvan te worden beticht, als
die, waaraan deze luiden, zonderling de heere Jacques
Reingault, schuldig zijn I" hervatte Barneveld, met een
al te duidelijke toespeling op wat hem zelf eens treffen zal.
Ook in "Gideon Florensz.", komt een passage voor,
waarin de toekomst wordt voorspeld uit een daad van
Barneveld, of, indien men wil, waarin diens later lot oorzakelijk wordt verklaard uit wat hij zelf aan anderen
heeft gedaan, welke passage eveneens wat geforceerd,
maar typerend voor de schrijfster is.
Reingout weet behendig aan de Staten te ontkomen,
vlucht eerst naar Vlissingen, waar hij onder Engelse bescherming staat en vandaar naar Spaans Brabant. Op
blz. 1108 vindt men bij Hooft: "En zoo fijn een man, die
ge ene dienstbooden, dan van den Hervormden Godsdienst, onder zijn gezin plagh te lijden, starf eindelijk tot
Brussel, daar hij zich uit vreeze voor zijn' schuldenaars
verhooIen moest houden, in 't Roomsch geloof." Mej.
Toussaint citeert Hooft, blijkbaar uit het geheugen, als
1) Hoof t J Boek XXIV, blz. 1108 = blz. 407/408 van Leycester,
dl. 11 en B i I der d ij kJ blz. 121.
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zij meldt: ""Reingout is overgegaan tot het Roomsch geloof," zegt Hooft van hem, en voegt er nevens, dat het
een bewijs was zijner huichelarij; maar wij weten uit
welk licht wij dit oordeel hebben te zien, en hoe Hooft
niet noodig had, die opmerking eerst toen te maken. Bilderdijk, als hij dit feit vermeldt, zegt er van: dat het
niets vóór, noch tegen hem bewijst. Met zijn oorlof,
zullen wij niet bij die machtspreuk berusten, en dien
overgang van tweeërlei zijde beschouwen, om haar te
verklaren." En dan volgt een analyse van Reingouts
gedachtengang, die volkomen aansluit bij de vorige van
zijn vermeend Protestantisme en die van zijn ongeloof.
Van tweeërlei zijden wordt die overgang beschouwd,
van de verstandelijke en van de "gemoedelijke"l) kant.
Verstandelijk kan men zijn overgang eenvoudig zien als
een volgen van zijn beginsel "zich te conformeeren naar
de uiterlijke religie, als naar de gebruiken van 't land,
waarin hij zich bevond." Doch 't lijkt waarschijnlijker,
dat als de grond de behoefte zijner ziel beschouwd moet
worden "als de laatste uitkomst van zijn innerlijken
strijd, - als het neerleggen van dat trotsche hoofd aan
de boezem der Moederkerk; ... de vrijheid van zijn stouten geest te laten binden, door den leiband der Kerk,
waar hij de enkele voorschriften van het Evangelie een
te enge beperking had geacht. Het verschijnsel, voor het
minst, is niet vreemd!... En daarom wenschte ik wel...
dat de Katholieken er zich niet over verheugden, als ware
dat zóó groot een triomf... dat de Protestanten zich daarover niet zoo ontrustten, als getuigde dat tegen hunne
zaak, als ware dat daarvoor groot verlies ... hij heeft verstomping gezocht, in eene daad, waartoe men meerderen
ziet komen, die moede zijn van den strijd met zichzelven,
met hunne zonden, met hun ongeloof, en niet sterk genoeg, om te gelooven aan eene verlossing uit genade, en
1) Dit woord gebruikt Mej. Toussaint heel veel in de betekenis:
van 't gemoed.
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om niet, zonder zinnelijke teekenen daarvan, en die zich
vastgrijpen aan de symbolen van boetedoening en schuldvergeving, uit gemis van dat innerlijk leven der ziele,
dat eene vaste verzekering geeft, die het uitwendige niet
meer behoeft." En zo zoekt Reingout zijn verlossing in
het Roomse geloof. Een karakter en een levensloop, door
alle bronnen schurkachtig en verraderlijk genoemd,
worden aldus van binnen uit verklaard.
Met Reingouts val heeft Leycesters macht een grote
knak gekregen en zijn plannen om naar Engeland te
gaan, zogenaamd ter bijwoning van het parlement, krijgen daardoor vaste vorm. Maar eerste ontvangt hij nog
in den Haag, de Heeren Staten, "de Gemaghtigden der
Hollandsche Eedelen en Steeden,"l) die hem, tot zijn
uiterste verrassing een zeer kostbaar geschenk aanbieden: "een gedekte kop in fabelachtige grootte".l) "Zoo
verstonden zij meesterlijk de fijne kunst, om dien fieren
vogel van zijn keurigste vederen te berooven, zonder dat
hij recht tot klagen had ... " zoo luidt een gedeelte der
verklaring die Mej. Toussaint aan dit vreemde, door verschillende bronnen genoemde feit, tracht te geven. De
Staten, bij monde van Oldcnbarneveld, willen nu nog de
verzekering, dat Leycester niet vertrekt uit discontentement tegen de Staten, doch die verzekering geeft hij niet
dan na heel wat heen en weer gepraat. Het is voornamelijk hun angst voor de predikanten en voor de Engelse
opinie, die de Staten drijft, en tenslotte geeft Leycester
toe "want hij denkt zekerlijk te keeren".2) Maar handhaving der religie en van zijn kerkenorde is de tegeneis.
Zo vertrekt hij, uiterlijk in vrede, maar innerlijk in
zeer verzwakte toestand, waarvan de gevolgen in het
komend tijdperk zullen blijken. "Zij, die gebeden hadden
om zijn komst, en zij, die zich gewapend hadden tegen
die komst", waren gelijkelijk teleurgesteld. En Elisabeth
1)

2)

H 0 0 ft, Boek XXIV, blz. 1098 en Leycester, dl. 11, blz. 355.
Leycester dl. 11, blz. 375.
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moest wel zien, toen haar "sweet Robin" voor haar
knielde, hoe hij geleden had. "Verloren hoop" was het
voor allen, voor wie de staatkundige ambitie het enige
was geweest. Ook voor elk, die van Leycester verlossing
uit de ellende had verwacht. Verlossing uit de chaos
kwam er door hem niet. Hij bracht juist nieuwe strijd
en sterker dan ooit was tijdens zijn bestuur de verdeeldheid onder het volk.
"Verloren hoop", dat was het einde van dit eerste
tijdvak, ook in veel persoonlijk leven, omdat de hoop niet
op de juiste wijze was geplaatst.
Daarom verloor ook Gideon de liefde van zijn jeugd,
maar daarom gold het niet voor hem, zodra hij tot het
onpersoonlijke gestegen was. Van toen af werd zijn leven
het lichtend spoor in deze duistere tijd. En dit spoor
dankt zijn licht aan de idee van waaruit dit werk geschreven is. Want het is niet als zoveel andere boeken
van Mej. Toussaint op een anecdote of een vondst geïnspireerd, maar uit de idee der verlossing is dit werk
gegroeid en met behulp der bronnen is het op die idee
gebouwd.
De volgende delen van de cyclus werken die idee dan
verder uit.
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DE VROUWEN VAN HET LEYCESTERSCHE TIJDVAK
Als Leycester naar Engeland is teruggekeerd, blijkt
hoe langer hoe meer dat de Nederlanders in twee partijen zijn verdeeld: de Engels- en de Staatsgezinden.
"De koopmansgeest en de geest van onafhankelijkheid
vereenigdèn zich tegen Leycester; maar hij had de gemeente in het algemeen voor zich, en inzonderheid de
Hervormde Kerk en haar geestelijkheid."
Na de val van Reingout en tijdens de afwezigheid van
Leycester, die bovendien van Engeland uit nog invloed
oefenen wil, groeit het verzet van alle kanten en in "De
Vrouwen van het Leycestersche Tijdvak" heeft Mej.
Toussaint dit op vele wijzen uitgebeeld.
Het aantal tonelen en personen is zo groot, de liefdesverwikkelingen zijn zo menigvuldig, dat de leidende gedachte moeilijk aan te wijzen is. Zelf heeft Mej. Toussaint gezegd, dat zij geen klassieke compositie geven
kon! "Klassieke eenvoud van conceptie, voel ik wel dat
niet tot mijn eigendommelijkheid behoort." 1 )
Is de compositie dan misschien romantisch? Zij is dit
evenmin, want de romantische afdwalingen zijn het niet,
die het werk gecompliceerd doen schijnen. Er is een opkomen en verdwijnen van personen, een uitwerken en
loslaten van karakters; want het is de weergave van een
tijdperk, van een menigte, van de mentaliteit der massa,
de groei van tegenstrijdige gedachtenstromingen, waarin
hier en daar een persoon als gevolg of als oorzaak zichtbaar wordt. De menigte en niet een mens, zelfs geen
groep van mensen, doch de psychische toestand van de
Nederlanden in die tijd, van velerlei kant belicht, dat
1)

Uit een brief aan Beets van 1855. D y ser i nek, blz. 150.

182

De vrouwen van het Leycestersche tijdvak

is het onderwerp van dit werk, waarin een tweede ontvangst van Leycester, zo anders dan de eerste, wordt
voorbereid.
Zij schreef aan Beets: "dat zij niet naar beauté d'ensemble had kunnen streven omdat zij te veel en te veel
soms verscheidens tegelijk had te omvatten."!) Het denkbeeld van haar tijd, (ook van Scott) , dat der "beauté
d'ensemble" heeft zij dus laten glippen en zij geeft geen
klassieke noch een romantische compositie, doch een die
veel meer aan die van moderne romans doet denken,
waarin de individuen ook slechts in zoverre vastgehouden worden, als zij voor een bepaald geheel - een tijdperk, een zaak, een stad - belangrijk zijn.
Doordat er in dit tijdvak voornamelijk van de mentaliteit sprake is, levert een bronnenonderzoek niet veel op.
Dezelfde bronnen als voor het drie j aar eerder beëindigde werk over Leycester in Nederland, zijn hiervoor gebruikt, misschien vermeerderd met enkele gegevens over
Leycester en waarschijnlijk ook uit de Archives de la
Maison d' Orange 2 ) , archivalia zoals bijv. de stukken over
het proces van Lubrecht Turk van Hemert, maar verder bestaat het vooral uit psychologische verklaringen
en de scheppingen der eigen, intuïtieve fantasie, nodig
bij de beschrijving der vrouwen, die in de bronnen meest
niet zijn genoemd.
Juist het feit, dat de geschiedkundige geschriften niet
vaak iets over de vrouwen melden, zal Mej. Toussaint aan
het werk hebben gezet om te laten zien hoe groot, hoe bepalend dikwijls haar invloed was, hoe de hartsgeschiedenissen niet alleen interessante bijkomstigheden zijn, maar
oorzaak van wat er aan belangrijks in de politiek gebeurt. Zij keert niet terug tot de geschied-opvatting die in
Uit ecn brief aan Beets van 1855. Dy ser i n c k, blz. 150.
Hoewel het 2e deel, dat 't jaar 1586 bevat, pas in 1857 is uitgekomen, moet zij dit toch, blijkens de brieven, hebben gebruikt.
Misschien in handschrift?
1)

2)
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de schoonheid van Helena de kern van de Troj aanse oorlog zag; en evenmin gaat zij zover als Stefan Zweig, die
in zijn Marie Anloinetle Freudiaanse complexen mede de
Franse revolutie doet veroorzaken, maar wel laat zij zien
dat hartsfactoren niet verwaarloosd mogen worden.
De wraakzucht der Vrouwe van Hemert over de onthalsing van haar man, die Grave aan de vijand overgaf,l)
zowel als de haat van Leycesters verlaten minnares, zijn
van onberekenbare invloed op de stemming en de "meneën" tegen hem. Uit de enkele bekende feiten heeft de
schrijfster geconcludeerd, dat de gevolgen in de psyche
van die vrouwen zo konden wezen en daarop heeft zij
een deel der intrigue van haar werk gebouwd.
Deze beide wraakzuchtigen werken tegen Leycester
in, en er ontstaat een complot van vrouwen, die Oldenbarneveld bezwarende gegevens over Leycester brengen,
welke de Advocaat behendig in zijn strijd van particularist tegen de niet erkende souverein gebruikt. Feitelijk
is dit de hoofdlijn van het werk, dat boeiend wordt gemaakt, doordat de figuur van Lady Margaret, Leycesters vroegere minnares, tot het einde toe wordt gecamoufleerd. Natuurlijk gebeurt dit door romantisch-litteraire
trucs, waarboven Mej. Toussaint echter uitstijgt door de
indringende psychologie der bedrogen vrouwen door de
sterke conceptie, waarbij het historisch geheel nooit uit
het oog verloren wordt en waarbinnen Lady Margaret
een duidelijke, zeer scherp getekende, maar toch ondergeschikte rol speelt.
Haar optreden wordt voorbereid door een vechtpartij
tussen Engelsen en Nederlanders in de prenterij van Jan
Cornelisz. in Utrecht, die is ontstaan doordat niemand in
de zaak het Engels machtig was. De drukker besluit nu
zijn dochter Deliana "een zoetzedig meiske," Engels te
doen leren en een Engelse leraar wordt gevonden, die
1) Zie de novelle van Mej. Toussaint: "De Baron Lubrecht
Turk van Hemert als Bevelhebber van Grave." Holland 1852.
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stuurs en nors, maar voor Deliana onbegrijpelijk aantrekkelijk is. Hij blijkt al spoedig een geheimzinnig en
gevaarlijk personage, dat niet schroomt met Deliana's
hulp de prenterij 's nachts voor eigen werk te gebruiken:
natuurlijk werk, dat tegen Leycester is gericht, iets waar
Deliana geen begrip van heeft. Zij kent slechts één gevoel, dat alles in haar overheerst, een liefde die volkomen offervaardig is, voor deze vreemdeling, voor Fabian.
Door vele toespelingen en kleinigheden doet Mej. Toussaint vermoeden, dat Fabian iets anders is dan een arme,
uitgeweken Engelsman die voor een gering loon wat lessen geeft, maar tot het einde blijft zijn identiteit verhuld.
Telkens wordl de lezer half ingelicht, totdat hij plotseling merkt, dat het geheim nog niet is opgelost.
Deze gang van het romantische verhaal heeft Mej.
Toussaint waarschijnlijk gevolgd omdat zij het groeien
der politieke tegenstellingen niet voldoende boeiend vond
voor een roman en inderdaad, alleen voor wie met de
toestand op de hoogte is en vooral voor wie de bronnen
kent, is het belangrijk de ontwikkeling der gedachten na
te gaan, zoals die zich voornamelijk in de dialogen openbaart. Doch zelfs voor de lezer die de gesprekken met
een historisch perspectief bekijkt, zijn deze vaak te weinig echt, te onnatuurlijk en te vaak de gedachten van de
1ge eeuwse vrouw door 16e eeuwse mensen uitgedrukt.
Het karakteristieke toneeltj e bij Leoninus thuis, uit
"De Graaf van Leycester in Nederland," wordt in dit
werk niet geëvenaard. Te veel vindt men hier geschiedkundige verhandeling in de monden van burgers, politici
en militairen. Zo houdt in het eerste hoofdstuk de eenvoudige printer Jan Cornelisz. een lang, een politiek betoog en iets dergelijks vindt men telkens weer.
Zelf heeft de schrijfster dit bezwaar gevoeld, waar zij
spreekt over "de omslachtige gang der rede van Mevrouw Prouninck", waarin deze, bijna drie bladzijden
lang, het verleden van haar man, de burgemeester van
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Utrecht, en de politieke toestand, van haar gezichtspunt
uit vertelt. "De lezer was in zijn recht om haar over te
slaan," roept de schrijfster hierna uit, zeer bewust van
haar breedvoerigheid, want zij kent haar fouten, "maar"
schrijft ze in een brief aan Potgieter ,,'t is niet dat ik
mijne gebreken niet ken, maar ze verbeteren, voilà la
chose."
Wie echter niet de natuurlijkheid zoekt, die de schrijfster niet wil geven, en het breedvoerige aanvaardt, die
ontdekt, hoe de politieke feiten uit de bronnen zijn bewerkt en gebruikt (het procédé is hetzelfde als in het
vorige werk en een gedétailleerd bewijs is daarom hier
niet nodig), die waardeert in deze gestyleerde conversatie de ruime uiteenzetting der politieke antithesen en de
heldere kijk op de psyche der partijen.
Om deze uit te beelden brengt Mej. Toussaint personen bij elkaar die van tegengestelde opvattingen zijn.
De jonge Wijndrik Rueel, een Staatsgezinde, doet aanzoek om de hand van Maria Prouninek, dochter van
Utrechts burgemeester, die door Bor, Hooft e.a. als een
fel aanhanger der Leycestersche factie wordt genoemd.
Wijndrik wordt het lang niet makkelijk gemaakt en
deze hartsgeschiedenis biedt gelegenheid, de partijen en
hun mening te ontvouwen en beider vertegenwoordigers
als rechtschapen mensen te doen zien.
Een andere historische persoon is de Prinses de Chimay, die door haar schoonheid een funeste invloed heeft
op de baron de Maulde, de jonge kapitein uit wiens
zwakte van karakter volgen moet, dat hij aan de Leidse
aanslag van '87 mee heeft kunnen doen.
Zo worden telkens draden gespannen tussen de gegeven punten, die de historische feiten en personen leverden en deze worden in verband gebracht, verklaard en
psychologisch uitgewerkt. Behalve de Prinses, Prouninck
en de Maulde treedt ook Cosmo de Pescarengis op, een
Piemontees van wie Reyd, Bor, Brandt, Hooft, enz. de
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levensfeiten vermelden. Deze man is een prachtige
"donnée" (een woord dat Mej. Toussaint in haar brieven graag gebruikt). Hij schoot geld op goederen voor,
was een "Lombardt oft Tafel-houder tot Leyden,"1 )
komt als zodanig bij de spilzieke prinses, weet haar van
dienst te zijn en daardoor een luitenantsplaats onder
de Maulde te verkrijgen. Historisch is, dat hij onder Leycester heeft gediend en de ziel van de Leidsche aanslag
is geweest. Ook zijn wezen wordt, als voor dergelijk
werk gepraedisponeerd, in dit boek reeds getoond, juist
in zijn reactie op een vrouw als de prinses, die hij doorziet, veracht en aan zich verplicht door het moordplan
van haar echtgenoot die zij verliet omdat hij Rooms geworden was, (wat historisch is), te verijdelen.
Hoe romantisch ook, - het toneeltje tussen beiden herinnert aan Arabella en haar echtgenoot uit "De Graaf van
Devonshire," - is dit gedeelte toch zeer geschikt om Cosmo te doen zien in zijn felheid en zijn macht op anderen,
eigenschappen waarin hij de reïncarnatie van Reingout
is. Voorlopig echter speelt hij nog geen grote rol, zijn
optreden diende als repoussoir voor de prinses en om
hem bij zijn latere verschijnen bekend te doen zijn.
Het toneel, waaraan waarschijnlijk het boek vooral
zijn naam te danken heeft, is dat, waarin een aantal
dames zich in het huis van Mevrouwe van Wittenhorst,
de verloofde van John Norrits, Leycesters veldheer, heeft
verzameld. De weduwe van Turk van Hemert, nicht van
Mevrouw van Wittenhorst, geeft blijk van haar wrok tegen Leycester en al wat Engels is, een haat zo hevig dat
hij aan waanzin grenst. Alle vrouwen zijn getroffen door
haar rouwen wraakgevoelens en door haar plannen, om
tegen Leycester te intrigeren: "er zijn machtigen in Holland, die alle diensten tegen Leycester beschouwen zullen als gedaan voor hen," roept zij uit en zij insinu1) E. van Re y d, Oorspronek ende Voortganek van de Nederlandsche Oorloghen, Arnhem 1633, blz. 238.
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eert dat John Norrits hem, Leycester, door de wil der
Koningin, eens zal vervangen; wat op zijn verloofde
diepe indruk maakt.
In zulk een stemming zijn "de Vrouwen," als John
Norrits zelf Master Fabian bij haar binnen brengt, om,
volgens wens der dames, onderwijs te geven in het Engels. Een Schots koerier is juist aanwezig om Norrits iets
te melden en deze herkent in Fabian ... de Graaf van
Derby! Vernuftig is de vondst, men kan bijna zeggen de
toneeltruc, waardoor Fabian plotseling in een ander licht
komt staan.
Voor de dames is dit hogelijk interessant en hij wordt
nog eens zo belangwekkend als hij haar de ter dood
veroordeling van Maria Stuart weet te melden en het
plakkaat, dienaangaande door Elisabeth gepubliceerd,
en hem door de landsdrukker Cornelisz ter vertaling in
het Nederlands toevertrouwd, in zijn tendentieuse, antiElisabethiaanse overzetting, voorleest.
En terwijl hij aldus onder de reeds opgewonden vrouwen tegen Engeland stookt, bespreekt Norrits met Nieuwenaar, de Graaf van Meurs, Prouninck en Kiligrew de
slechte toestand van de krijg, waarvan de Schotse koerier
hem kond kwam doen. Knap is hier verenigd hoe alles
tegen Leycester - die in Engeland zit - tezamen spant,
maar het ergste van alles is, dat een beslissing om Deventer te redden, dat door verraad van Stanley wordt
bedreigd, onmogelijk wordt gemaakt door de letterlijke
opvatting der kabinetsacte van de Graaf, waarin hij verbiedt "de bevelhebbers der garnizoenen te veranderen
in zijn afwezen, zonder zijn eigen hoog bevel of voorkennis !"1)
1)
Vgl. o.a. B i I der dijk. Geschiedenis des Vaderlands, dl.
VII, blz. 129, Amsterdam 1835, "Hij liet een schriftelijk verbod
van iets van gewicht of dat buiten het dagelijksche en gewone
werk liep, zonder zijn bevel en goedvinden te doen: en daar onder
telde hij uitdrukkelijk het aanstellen en afzetten van bevelhebbers
van plaatsen, forten, enz."
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De trouw aan de letter triumfeert: "Onvoorzichtige
triomf en noodlottige trouw, die den Graaf van Leycester
dáár werd bewezen! Zeker, zoo ooit iemand het slachtoffer is geweest van onhandige diensten te kwader uur
bewezen, en van ijverige vrienden, wier handen hem de
slagen toebrachten door gloeiende vijanden juist het
meest gewenscht, dan was het de Graaf van Leycestcr.
Geen zijner fouten, geen zijner tegenstanders heeft hem
zóóveel jammers berokkend als de ontijdige en onberadene wakkerheid zijner vrienden, misschien omdat hij,
juist bij de keuze zijner vrienden, de grootste fouten
heeft gemaakt."
En men weet het, Stanley heeft de stad verraden en
daardoor Leycester onberekenbaar geschaad.
Dit gebeurde door het gebrek aan doorzicht van zijn
vrienden, onder de vrouwen werkten de positief vijandelijke krachten. Duidelijk wordt nu de opzet van dit
boek, nl. om de tegenstoot tot Leycesters macht, die in
het eerste werk van de cyclus nog slechts verminderd
door de kwestie der machtsverlening, dus theoretisch
werd getoond, nu in de praktische détails te demonstreren.
Staatsrechtelijk stond hij al zwak, nu wordt hij militair, en door de werking van de vrouwen, door intrigues
bedreigd.
Hoort hoe Fabian de opgewonden vrouwen tegen Leycester opzet. Als hij haar medelijden heeft opgewekt door
het stuk over de ter dood veroordeling van Maria Stuart
voor te lezen, voegt hij er aan toe: "En de hoofdbewerker van dezen gruwel is de Graaf van Leycester, als van
alles wat er kwaads geschiedt in Engeland." "Zooals van
alle kwaad in Holland!" spraken de dames van Drunen
en de anderen, die door Leycester hadden geleden in
hare echtgenooten of verwanten.
"O! die man is er altijd bij, als er bloed te vergieten
is!" sprak de weduwe van Hemert.
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Fabian suggereert dan aan die, nu door het medelijden
"geopende vrouwenharten," dat Maria's dood af te werell
zou zijn, "als men slechts Elisabeth zoo veel te doen gaf
in 't buitenland, dat zij voor de Engelsche zaken geen
tijd overhield." "Men kan beginnen met Holland," sprak
een jonge vrouw ... "In Utrecht zou men ook ontevredenen kunnen vinden," sprak Mevrouw van Drunen. "In
alle Zeven Provinciën. Ik ben er zeker van," riep de
barones van Hemert.
"Welnu dan," glimlachte Fabian "indien ieder van
deze dames slechts het hare deed om een geest, als dezen,
in iedere der Zeven Provinciën, die zij bewoont, of waar
zij haar betrekkingen heeft, te ontsteken, dan zal het
niet lang duren ... of het zal hier in Holland alles vuur en
vlam zijn tegen ... "
"Tegen wie, mijnheer? Want ik versta niet, dat er in
mijn huis complotten worden gesmeed tegen de Koningin
van Engeland!" sprak Mevrouw van Wittenburg.
"Tegen haar onwaardigen dienaar, den Graaf van Leycester !" viel Fabian snel in.
"O! dat is wat anders ... "
"En opdat hij hier zoo haastig terugkeere, dat hij 't
proces en 't vonnissen van Maria van Schotland er bij
vergeet; arme Koningin als zij is!" sprak kapitein Hermon (de Schotse koerier).
"De Graaf terugkeeren? Neen, dat ware niet wenschelijk" hervatte mevrouwe van Wittenburg, wat verbleekend.
,,0, ja! maar op zulke wijze, dat hij hier kwam tot
zijn volmaakte ruïne," hernam Fabian ...
"En weet gij daar raad voor?" vroeg Mevrouw van
Hemert luid en snel.
En dan begint de ware conspiratie der vrouwen tegen
Leycester; Fabian heeft allen, die haar grieven hebben,
om zich heen, wekt alle gedachten op en leidt ze samen
tot een plan: "Dan zullen wij een heerlijke afleiding
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maken ten voordeele van de Koningin van Schotland,
den dood wreken van den armen baron van Hemert, de
aanzienlijke heeren van Utrecht (van wie er zovelen
verbannen waren) in hunne eere en rechten herstellen,
de edele Engelsche heeren, door hem in de schaduw gesteld, in hun rechte licht plaatsen, en het geheele land
van Leycestersche tyrannie bevrijden met denzelfden
slag, en waartoe ieder van u, op eigene wijze, iets vermag
bij te dragen." ...
Fabian stelt voor, en het is telkens de vrouwe van
Bemert die 't gretigst op zijn plannen ingaat en vraagt
wat er dan moet gedaan. Tot iets bepaalds wordt nog
niet besloten, maar als Fabian vertrekt geeft hij de koerier heimelijk een pakket voor Stanley mee: "vanwege
den graaf van Derby!"
Hoe de conspiratrices zullen werken, zal de lezer later
zien; eerst wil de schrijfster nog enkele andere vrouwen
tonen, die dit tijdvak mede samen stellen.
Maria Prouninck biedt als karakter weinig uitzonderlijks, zij is van belang om haar Vader en om Wijndrik,
haar geliefde; meer aandacht vraagt diens zuster Ada
en wel juist om de tegenstelling tot de anderen, die tegen
Leycester conspireren. Zij leeft geheel in haar liefde
voor de Maulde, die geslingerd wordt tussen hartstocht
voor de prinses van Chimay en eerbied voor de stille
Ada.
Deze tegenstelling van hartstocht en liefde, te vergelijken met wat Hooft in min en liefde uit wil drukken, behoort bij het romantische verhaal. Mej. Toussaint gebruikt
haar veel en in de Maulde wil zij laten zien waartoe verkeerde hartstocht voert; bij hem zelf tot een verwoeste
wil, waardoor hij tenslotte alle zedelijke kracht verliest
en eindigt op 't schavot; bij wie er onder lijdt, als de
versmade Ada, tot een groot leed dat haar wel innerlijk
verheft, maar toch sterven doet.
Met deze vrouwen: Maria, de prinses en Ada zijn dus
191

De vrouwen van het Leycestersche tijdvak

drie figuren opgetreden die niet door haar positieve handelingen, maar door haar invloed op de man, niet slechts
op 't wezen van de tijd, maar ook indirect op de gebeurtenissen hebben ingewerkt. De Maulde's droevig lot heeft
Mej. Toussaint psychologisch en ook zedelijk causaal verklaard, het daardoor duidelijk plaatsend in het zedelijk
verband des levens waarin zij alle historie ziet. Daarmee
wordt het opgevoerd tot een hoger, tot het boven-individuele peil en later in zijn kerker is dit besef de Maulde's troost.
Zo wordt de grond voor wat pas op het einde van het
volgende werk in deze cyclus gebeurt, in dit werk gelegd
en een verwondering bevangt de lezer als hij ervaart hoe
vast de gebeurtenissen en de karakters sluiten en hoe
logisch zij het historisch gegeven slot bepalen.
Pas door studie bemerkt men, dat de schrijfster terug
heeft gedacht van het gegeven uit en toen opnieuw heeft
opgebouwd naar dit gegeven toe.
De intrigues en de verhoudingen der mensen mogen
hun voortgang hebben, zij zijn niet onbespied en niet
ongezien.
Bespieden, dat doet Oldenbarneveld die uit Den Haag
"zijn geheim agent," zijn zaakwaarnemer naar Utrecht
zendt, om op een feest der prinses van Chimay in 't verborgene te onderhandelen met Leycesters tegenstanders,
"die aanvankelijk gezind zijn eene nieuwe orde van zaken te steunen, daartoe voor te bereiden en te verbinden ... "
En zien, dat doet Gideon, die in lang niet opgetreden
was, maar die als herder in komt grijpen als zijn lam
Deliana door de wolf wordt bedreigd, (in het hoofdstuk: "De wolf, het lam en de herder.") Wat er gaande is
begrijpt hij niet precies, maar hij voelt gevaar voor
Deliana, die zijn leerling is, nu hij predikant is geworden in de plaats van Taco Sybrandsz.
Modet is naar Engeland vertrokken met een zending
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van politieke aardt), om nl. Leycesters terugtocht af
te smeken, hij is immers een dier "predikanten in de
dubbele kwaliteit van volksleeraar en politieke volksleider die volgens een der Staatschen, God en de afgoden
dient."2)
Gideon is daardoor betrekkelijk vrij in het prediken
van zijn "rechte Christelijke gemoedelijkheid".2) Doch
"zijn stille zedigheid" werd door zijn ambtsbroeders, wier
meerdere hij verre was, opgevat, alsof zij ontstond "uit
een bewustzijn van minderheid en zwakheid", en vaak
"zag hij zijn heiligste gevoel gewond of zag hij ergernissen ontstaan, die hem van schaamte over hen deed
blozen en sidderen voor de gevolgen, ten opzichte der
hoogheerlijke zaak van Christus' Kerke."
Hij is tegen de zending van Modet en heeft het verzoekschrift der predikanten niet mee ondertekend, want "hem
scheen het heil en de uitbreiding der waarachtige
Christen-Kerk niet afhankelijk van uiterlijke wereldsche
omstandigheden en hij geloofde dus alle inmenging van
dienaren des Evangelies in wereldsche zaken zoo ongepast als onnoodig ... en het prediken in denzelfden geest,
vanwaar deze zending uitging was hem nog grooter
grieve". Hij verschilt van mening met zijn ambtgenoten.
Daardoor heeft hij in zijn korte ambtelijk leven reeds
beproevingen gekend en ze hebben "de zachtheid van
zijn gelaat wel niet gekreukt, noch de helderheid er van
verduisterd, maar toch heeft de eerste haar al te teere
weekheid verloren, en de andere is ietwat van karakter
gewisseld; zij is blijmoedige kalmte geworden die op een
1) Vgl. Bra n d t, Boek VIII, blz. 724, Boek XXII, blz. 7, 8,
Hoof t, Boek XXV, blz. 1120: "Neevens RatalIer reizde de predikant Harman Modet, gelast van den Kerkraadt, in 't gros, haare
Majesteit te bidden om naader omhelzing der gedreighde en benaude kerke aldaar, vermeerdering van hulpe, en spoedighe herzeinding van Leieester."
2) De Vrouwen van hel Leyceslersche Tijdvak, blz. 211.
3) Idem, blz. 338.
13

193

De vrouwen van het Leycestersche tijdvak

beginsel rust, dat niet door uiterlijke omstandigheden
kan verstoord worden ... Zijn gelaat kon niet verouderd
zijn, noch is het, maar het is zichtbaar, dat strijd en lijden
daarover heengegaan zijn en onder hun snerpende aanraking het eerste waas van jeugd hebben weggevaagd."l)
Zo is Gideon, in deze tweede fase van zijn leven, niet
meer alleen de knappe, idealistische theoloog, maar de
leraar in zijn werk, temidden van bekrompen collega'spredikanten.
Gideon ziet bij zijn huisbezoek dat het meisje Deliana
niet de oude is, een gesprek met de ouders brengt hem
echter niet veel verder. De wijze waarop zij voor "de
ware religie" staan en deze op hun manier ook politiek interpreteren, zodat zij star voor Leycester zijn,
geeft een even duidelijk beeld van de godsdienstige
ideeën van die tijd, als de vorige gesprekken en verhoudingen het van de politieke deden. Zo wordt ieder gebied
der maatschappij behandeld. De vrouw kan zich er
echter niet mee verenigen dat de predikanten "zoo razen
en jouwen van den stoel, tot verdoemen van zekere particuliere personen."
Gideon is het heimelijk met haar eens, maar wil dit
niet te duidelijk zeggen tegenover haar man die Modet
en de zijnen juist zo eert. Zijn bedoeling is hier niet Jan
Cornelisz van diens vormen- en namendienst tot een
levend Christendom te brengen, maar het dochtertj e
vertrouwen in te boezemen en te helpen uit wat haar
gemoed bedrukt. Met veel moeite weet de "herder zijn
lam" voor zich te winnen en tenslotte opent zij haar hart
en vertelt hem van haar gevoelens tegenover Fabian.
Gideon voelt het als zijn plicht in te grijpen en Fabian
te doen verstaan dat hij het meisj e huwen moet.
Fabian spot boosaardig met die eis, doch belooft
Gideon, maar dan ook hem alleen, zijn geheimen mee te
1)

De Vrouwen van het Leycestersche Tijdvak, blz. 340.
1~4
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delen. Als dit gebeurd is, - de schrijfster maakt de
lezer geen deelgenoot van dit geheim - meent Gideon,
dat voor een huwelijk niets anders nodig is dan uitstel,
want ondanks alles wat hem is toevertrouwd, is hij niet
gerust. Fabians anti-Leycesterse gevoelens zijn hem blijkbaar geopenbaard en geven hem geen borg voor een
goede verhouding met de voor Leycesters zaak zo ijverige
printer. Zoo is ook hier, weer anders en in een andere
kring der samenleving, de algemene antithese aangetoond.
Maar ... Fabian is nog heel wat meer dan een om politieke redenen min gewenste bruidegom, wij weten immers al dat hij zich Graaf van Derby noemt en aanvoerder der conspirerende Utrechtse dames is geworden,
doch Cornelisz en zijn vrouw, evenals Deliana en Gideon,
zijn hier niet van op de hoogte. Gideon was bij het probleem Deliana-Fabian wel de herder, maar of hij de
goede herder was? Dit zal uit 't vervolg moeten blijken.
Het is Wilkes, de Engelse gezant, bekend geworden
dat de proclamatie der Koningin wegens het vonnis van
Maria Stuart, vervalst en verkeerd vertolkt, uitgegeven
is en het Schotse krijgsvolk tot doldriftige woede heeft
opgehitst, wat één der oorzaken van Stanley's verraad
zou zijn geweest.
Jan Cornelisz de printer, wordt in verband hiermee
verdacht, totdat Wilkes hoort dat hij te goeder trouw
aan Fabian de vertolking opgedragen had. Beiden worden ontboden en Wilkes is verbijsterd en ontzet als hij
in Fabian een bekende meent te zien en hem toch niet
herkent als de Lord Strange, Graaf van Derby, die hij
beweert te zijn. De kwestie der identiteit schuift Wilkes
nu terzijde om te weten of Fabian inderdaad die periculeuse vertaling leverde. En de "Graaf van Derby" zegt
met "Satanische blijdschap": (Mej. Toussaint heeft nu
eenmaal telkens weer een nieuwe Satan nodig!) "ja, die
vertolking is van mij en ... door mijne zorg in Deventer
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ingesloten en verspreid, (het pakket van de Graaf van
Derby aan Stanley!) heeft zij tot het verlies van Deventer
medegewerkt. ..
Onder het mom van het schamel beroep eens taalmeesters heb ik den haat, overal waar ik mij ingedrongen
heb, tegen den graaf versterkt, tot hij laaie vlam is geworden die welhaast gaat uitslaan ... en hier te Utrecht,
in 't hart zijner heerschappij, is die kanker ingebracht..."
Onmenselijk is zijn vreugde: "Ik heb medegewerkt tot
Leycesters val, want Leycester zal vallen, als hij het
waagt, weer den voet in Holland te zetteIl. ZÓÓ menigte
strikken zijn daar reeds gelegd voor zijn voet die hij niet
kan ontgaan! ... "
Men ziet waartoe de haat Fabian, of wie hij dan ook is,
heeft gevoerd.
\Vilkes legt hem nu het zwijgen op, laat hem door
Cosmo Pescarengis arresteren en veronderstelt dat de
gewaande Graaf van Derby een zekere Douglas Sheffield
wezen zou.
De arme printer Jan Cornelisz blijft ook in hechtenis.
Dit feit betekent Fabians redding, want Deliana mag
haar vader op gaan zoeken en ... verkrijgt op haar smeken ook toegang tot Fabian. En deze misbruikt de onbegrensde liefde van het meisje voor een ontvluchtingslist.
Hij heeft een koffer uit zijn logies laten komen en
kleedt zichzelf en haar nu in de tooi die Graven en Gravinnen past. Het verrukte en verbijsterde, onnozele kind
zal onder de valse naam van Lady Margaret Douglas
Sheffield, Gravin van Derby, in de kerker blijven, terwijl
hij onherkenbaar in haar oude mantel vlucht. Zij is bereid tot alles, daar het, naar hij voor doet komen, om zijn
leven gaat.
Fabian komt juist op tijd voor een bijeenkomst van
zijn conspiratrices die op het bericht van zijn gevangenneming reeds hevig zijn ontsteld.
De dames hadden het plan gemaakt gemeenschappe196
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lijk, onder Fabians geleide, naar den Haag te gaan om
daar de openbare mening tegen Leycester op te zetten,
nadat zij allen in eigen kring reeds tegen Leycester hadden geageerd, altijd aangevuurd door de Vrouwe van
Hemert; nu echter Fabian gevangen is en zij de leider
missen, dreigt er onenigheid, die Fabian door zijn onverwachte komst nog juist bezweert. Toch wagen de meesten het niet meer zich te compromitteren door met een
suspect persoon op reis te gaan, en alleen de Vrouwe
van Hemert, vergezeld van nog een andere dappere, gaat
met Fabian weg. "Zoo deze vrouwen in onze eeuw geleefd hadden, ze zouden zich zeker in communistische
clubs vereenigd hebben."
Van deze vrouwen en haar komplot hoort men verder
niets, wel van Fabian en de Vrouwe van Hemert, die met
hun duister opzet naar Den Haag vertrokken zijn.
Deliana ontvlucht als Lady Margaret, gravin van Derby, uit de gevangenis, met behulp van Leycesters astroloog en gifmenger doctor Julio, die meent dat hij zijn
heer een goede dienst bewijst door deze vrouw te doen
verdwijnen en die een paar soldaten huurt om haar te
vermoorden. Zij weet echter aan die aanslag te ontkomen en wordt gered door Emerentia Sonoy, die juist
op reis is naar den Haag, naar Oldenbarneveld. Zij
brengt het meisje, dat door 't avontuur in een jammerlijke toestand is geraakt, bij Oldenbarneveld, in wiens
huis even te voren Fabian is aangekomen met belangrijk
nieuws en de belofte hem meer onthullingen te brengen.
Oldenbarneveld komt zeer gunstig uit in zijn onkreukbaarheid en het hooghouden van zijn plicht, naar zijn inzicht de Staat te dienen, tegenover de felle, persoonlijke
drijfveren van Fabian. De beschrijving van hun onderhoud heeft nog telkens het sterk aangezet romantische,
maar onmiskenbaar is de ernstige bedoeling. "En de
scherpe, schelle stem van Fabian had iets van het schuifelen eener ratelslang, iets van het snuiven eener hyena,
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die rondom haar prooi (Leycester) heensluipt, iets ook
van een fijn stylet, dat vergif brengt in de wonde die het
maakt." In de uiterste opwinding, waartoe hij zich had
laten vervoeren, ging hij voort: ""En omdat gij het zijt, gij
machtigste en schranderste in dit land, daarom zal mij
geen dienst te gering, geene misdaad te zwart zijn, die
gij mij gebieden zult tot dit doeL .. " Barneveld voelde zich
een oogenblik door de walging en den afkeer bevangen,
die wij ontwaren in 't bijzijn van een uitzinnige ... "
ZÓ komen Leycesters tegenstanders samen, verschillend
naar hun aard, maar één van doel en zo begrijpt men
ook waarom hij, die zulk een haat veroorzaakt had, nooit
de verlosser wezen kan.
De overtuiging dat Leycester de Nederlanden niet kan
redden, daar hij er op geen enkele wijze toe gemachtigd
is, niet door Elisabeth maar evenmin krachtens zedelijke
hoogheid of intellectuele overmacht, daar die veeleer bij
Oldenbarneveld berust, wordt al sterker bij de lezer en
roept een gevoel van medelijden op met hem, die wel
geroepen, maar niet uitverkoren was.
In dit licht bezien is het wel echt vrouwelijk, dat Mej.
Toussaint zich zo zeer, als zij blijkens haar brieven ongetwijfeld was, tot hem aangetrokken heeft gevoeld.
Men ziet in dit toneel van Fabian en Oldenbarneveld
Leycester als weerloos overgeleverd aan de Erinyen van
zijn verleden, en aan de doelbewustheid van zijn sterke
tegenstander.
De graaf van Derby weet de dubbelzinnigheid van
Elisabeths houding in de kwestie van een vrede met
Philips, uitstekend te verklaren en met schitterende ogen
luistert de Advocaat. Uitnemend is de vondst, op deze
wijs de lezer in te lichten omtrent de hoofdproblemen
van de tijd. Niet door verhandelingen buiten de personen
om, maar juist door hun mond, blijkt de politieke achtergrond der huidige en der komende verwikkelingen;
dientengevolge blijft er actie in het boek en weet de
198

De vrouwen van het Leycestersche tijdvak

lezer toch alles wat nodig is.
Fabian, (volgens eigen zeggen) de Graaf van Derby, is
nog aan 't woord: "De eere, de fortuin en het welslagen
van Leycester hangt er aan, dat er geen vrede gesloten
wordt dan met overleg der Staten van de Geüniëerde
Provinciën; en de Koningin zal op niets zien dan op haar
belang; er zal strijd zijn; toch zal Leycester hier moeten
bukken, want over de Vrouw heerscht hij als gunsteling,
over de Koningin heerscht hij als staatsman niet, en
Elisabeth is eene groote vorstin, die de beide belangen,
de beide toestanden wonderwel uit elkander weet te
houden."l)
"Ziedaar dan", zegt de Advocaat, "het groote vraagstuk
opgelost, waarom wij ons zooveel voorstelden van den
graaf te hebben aan 't hoofd onzer zaken, en daarbij toch
zoo weinig bate vonden."
Fabian heeft geruchten over de vredesonderhandelingen verbreid, als ware de graaf van Leycester er schuldig
aan, heeft daardoor onrust en mistrouwen opgewekt en
is van plan er mede door te gaan. Zijn bedoeling uit hij
met een "daemonische boosaardigheid", die aan Barneveld de kreet ontlokt: ""het is serpenten aard, aldus te
haten, de haat eener vrouw veeleer dan die van een
eerlijk man." Fabian verbleekte ... " Zij worden in hun
onderhoud door Wilkes, de Engelse gezant, gestoord,
deze wordt in een ander kabinet ontvangen, en bespreekt
met Oldenbarneveld behalve gewichtige staatsaangelegenheden -'t onderwerp is weer de door de Nederlanden
zo gevreesde, Spaanse vrede - óók het verblijf in Nederland van een zeer misdadige vrouw, Lady Margaret
Douglas Sheffield. Temidden van hun samenspraak
komt Emerentia Sonoy met de half waanzinnige Deliana,
die zich onmiddellijk Lady l\fargaret noemt, de kamer in.
1) VgI. T h. W r i g h t, Queen Elizabeth and her Times, London
1838, blz. 345, " ... the Earl of Derby was sent into Flanders with
commission 10 negotiate with the Prince of Parma for peace."
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De Advocaat en Wilkes zijn grenzenloos verbaasd en
Barneveld belooft de zieke te verzorgen vóór hij haar
aan Wilkes overlevert.
Is Wilkes eenmaal weg, dan blijkt de zoogenaamde
Lady Margaret alleen door Fabian, inmiddels door Barneveld geroepen, de rust te kunnen vinden en daarom
zendt Barneveld, hoe groot zijn achterdocht omtrent haar
naam ook is, het arme kind naar het huis van Leoninus.
de kanselier, waar Fabian haar verplegen kan.
Voor 't eerst blijkt deze gevoel te hebben voor 't leed
dat Deliana om hem ondergaat.
Deliana is dus nu veilig onder de hoede van de kanselier en in de nabijheid van haar Fabian. Maar wie de
Graaf van Derby is, en wie Lady Margaret, blijft nog
steeds verhuld.
Emerentia Sonoy,l) telkens Deliana's hulp en voorspraak, kwam bij Barneveld om hem tussenkomst te
verzoeken bij haar vader, de bekende Diederik Sonoy,
terwille van haar voorgenomen huwelijk met een staatsgezinde Fries, waar Diederik. Leycesters aanhanger,
niets van weten wil. Zij is weer een dier vrouwen door
wier lot de toestand blijkt en bovendien weet de schrijfster door Emerentia's woorden de militaire moeilijkheden te belichten. De politieke en de godsdienstige ziJn
al door vrouwenoog bezien, nu komt de militaire antithese aan de beurt.
Barneveld beschuldigt Diederik van rebellie: " "Hij zou
rebelleeren tegen den Graaf, wien hij eed heeft gedaan?"
riep Emerentia met hoogste verbazing.
Barneveld kleurde sterk op dat woord, dat op eens, met
vrouwelijke levendigheid van opvatting en inzicht en
met onbevooroordeelde rechtvaardigheid een pleit beslechtte, waarover de Staatslieden reeds maandenlang
twistten ... "
1)

B 0 r, boek XXIV, blz. 290: Emerentiana de Sonoy.
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De Staten eisen immers van de militairen, naast de
eed aan Leycester, bovendien een eed aan hèn, en "een
krijgsman heeft maar ééne trouw." Uit dit gezegde van
Emerentia blijkt hoe vele militairen vóór Leycester en
tegen de Staten met hun nieuwe eisen, moesten zijn en
door dit kleine intermezzo, door dit gesprek, wordt het
inzicht van de lezer in de Leidse aanslag voorbereid.
Dit gebeurt nog eens te meer door een schitterend ge~
componeerd gesprek tussen Leoninus, Barneveld en Maurits, de jonge prins, waarin vooral de houding van de Advocaat uitkomt als gekant tegen willekeur in de handel,
de inmenging in de staat door predikanten en tegen de
volkssouvereiniteit inplaats van die der "notabelen en
schranderen des lands", dus tegen alles wat Leycester
en de zijnen doen en voorstaan. Als ergens Oldenbarneveld recht wordt gedaan, dan is het hier in zijn oordeel
over alle onderdelen van de maatschappij. Zo staan de
meningen tegenover elkaar en Leoninus meent "dat er
gansch geen regeering meer schijnt te zijn, dat de Staat
zonder hoofd is, en dat alleen tijdige wederkomst van
den Graaf met welverzekerd gezag of zijn volslagen afstand het land behoeden kan."
En temidden van die onzekerheid intrigeert Fabian
voortdurend. Wel zorgt hij teder voor Deliana, die in
het huis van Leoninus tot rust gekomen is, maar hij blijft
toch ook in contact met Barneveld.
Gideon brengt zijn pleegouders een bezoek en ziet daar
Deliana, zijn weergevonden "lam", met Fabian. Opnieuw
grijpt hij wat eigenmachtig in. Wil Mej. Toussaint hier
zeggen, dat een te besliste hand zich met het leven van
een ander niet bemoeien moet? De gevolgen van Gideons
herderlijke daad zijn vreselijk. Door hem geperst Deliana een huwelijk te beloven, rukt Fabian zich woedend
"de valsche mutstatsen af," roept: "Ik ben Lady Margaret
Douglas Sheffield," en ziet Gideon vol angst en tarting
aan. Deliana verliest na één seconde, waarin haar alles
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duidelijk wordt, net verstand en stort bewusteloos neer.
Lady Margaret vertelt aan Gideon de ellende van haar,
door Leycester in letterlijke zin, vergiftigd leven. Zij
hoopt op meegevoel, want zij heeft eerbied voor Gideon
opgevat, als haar nog nooit een wezen afgedwongen
heeft. Wanneer haar echter blijkt, dat Gideon niet anders dan als zieleherder voor haar voelt, doodt zij zichzelf: "Ik sterf door u, ik sterf voor u!" roept zij uit en
op het laatste ogenblik werpt zij haar portefeuille weg
met de woorden: "wie Fabian's wraak wil vervolgen,
neme dit." Niemand merkt wie de brievenrnap heeft opgeraapt... allen zijn te zeer ontsteld en Gideon vooral
was sterk geschokt, omdat hij ziet wat zijn tussenkomst
veroorzaakt heeft. Schuldig voelt hij zich wel niet. .. maar
toch ... moest hij zich zijn onschuld opdringen.
Mevrouw van Hemert kan daardoor heimelijk de portefeuille grijpen, zij brengt haar bij de Advocaat die
juist had beweerd, geen vrouwen meer in zaken te gebruiken! Maar de wraak van Fabian neemt hij, door
Mevrouw van Hemerts hulp, nog met graagte aan.
De rol van deze vrouwen is nu uitgespeeld, de boze
opzet is volvoerd, aan Leycester en zijn zaak is onnoemelijk veel kwaad gedaan.
"Zoo bleef het arme Vaderland in dien verderfelijken
stand van zaken, waarin er eigenlijk geen regeering was."
Onzekerheid en twisten overal, Leycesters gezag, nu ook
zijn aanzien, door het compromittante van die brieven,
ondermijnd. Vanwaar moest redding komen voor het
arme Nederland?
De gedachte der verlossing, die in het vorige werk
werd opgezet, is in dit boek beantwoord door een: "ZÓ
kan het niet." Waar tweedracht is, daar is ontbinding.
De inzinking tijdens de afwezigheid van de Graaf is
zó groot, de antithese en de twisten zijn zó sterk, dat het
lijkt, alsof Nederland ondergaan en zijn onafhankelijkheid verliezen moet.
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Aldus is dit deel van de Leycester-cyclus een boek van
destructieve krachten die zich in vrouwen openbaren,
niet alleen in haar politieke intrigues, maar ook in haar
persoonlijk leven. Eigen ondervinding had Mej uffrouw
Toussaint een blik doen slaan in de gevaren van een
hartstocht die niet gezuiverd wordt door hogere gedachten. Zij had zich zelf scherp onderzocht, wat uit de briefwisseling met Beets ten duidelijkste blijkt,l) en door de
zelfkennis, die, naar zij in Gideon Florensz. zegt, "alleen
het voorrecht van den Christen is"Z) was zij in staat, de
gevolgen van ongeremde gevoelens te verbeelden. In
Deliana en in Ada Rueel heeft de hartstocht zijn verwoestend werk verricht. De Maulde is, door zijn hartstocht voor de prinses de Chimay, zwak, in eigen oog verwerpelijk geworden. De Vrouwe van Hemert werd verteerd door wraakgevoel en Lady Margaret vernietigde
na haar wraak zichzelf. Voorwaar, de negatieve krachten
hebben niet alleen in politiek en staatsbestuur hun werk
gedaan.
Het ziele- en het openbare leven werden naast elkaar,
als componenten der volksmentaliteit, maar ook in hun
wisselwerking getoond. En zoals het vorige deel van de
cyclus onder de idee der verlossing stond, zo staat dit
onder de idee, dat een in zich zelf verdeeld rijk niet kan
bestaan: niet in de mens, en ook niet in de staat.
Hoe vindt de Graaf de Nederlanden terug?

1) "In deemoed voor God erkenne ik, het was zonde ...... "
A. L. G. Bosboom-Toussaint en NicolaasBeets. Onze Eeuw 1914,
blz. 341.
2) "De volmaakte zelfkennis is alleen het voorrecht van den
Christen," Gideon Florensz, dl. 11, blz. 147.
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GIDEON FLORENSZ.
Geluckigh, die d' oorzaken van de dingen
Verstaet; en hoe zij vast zijn onderlingen
Geschaekelt; zulks, dat geene leventhêen
(God uytgezeit) oyt yet van zelve dêen
Oft lêen; maar al. door ander oorzaeks dringen.
Elke oorzaek heeft haer moederoorzaek weder,
't Gaet al zoo 't moet, en daelt van Gode neder.
Zijn goedtheid wijs en maghtigh, is de bron
Daer 't al uyt vloeyt, als straelen uyt de zon,
Hij kon en zouw, wa er 't nutst, ons helpen reeder.
P. C. HOOIT.

Waarom begint Mevrouw Bosboom het laatste deel
van haar Leycestercyclus, vier j aar na het vorige, met
dit vers van Hooft, dat er in generlei verband mee schijnt
te staan? Er ligt in het aanhalen van dit gedicht een
vingerwijzing; wie niet begrijpt waarom dit vers hier
staat, die heeft de zin van het werk niet gevat. Het moet
zo zijn dat in dit vers de hoofdgedachte, waaraan de
schrijfster haar arbeid onderschikt, te vinden is.
In het eerste deel "Leycester in Nederland" kon de
idee der verlossing aangewezen worden, in het tweede,
datgene wat de verlossing tegenwerkt, de destructie; en
hierin, in de bezegeling van al het vorige, ligt de verlossing zelf, maar tevens de verklaring waarom die anders
komt dan de mens zich had gedacht.
Er is een oorzaak voor het feit dat de uitredding niet
langs menselIjke gedachtepaden komt: "Hij kon en zouw,
waar 't nutst, ons helpen reeder." Dat wil dus zeggen dat
uit de schijnbare mislukking, "het nut" te voorschijn
komt. ,,'t Gaat al zoo 't moet." In deze woorden ligt de

204

G i deo n F lor e n s z.

hoofdgedachte van het werk besloten.
En bezien wij het laatste boek van de cyclus van dit
standpunt uit, dan inderdaad verschijnt in het chaotische, het onderliggend plan. Hiermee is nog niet gezegd
dat dit plan bewust in Mej. Toussaint aanwezig was, toen
zij haar cyclus opzette, veeleer zal dit zich aan haar zelf
tijdens haar werk en bij haar studie, hebben voorgedaan.
Het plan vormde zich in haar en langzamerhand ontdekte zij dat in dit plan de zin van de historie tot uitdrukking kwam. Dit was bij haar mogelijk, doordat haar
geest een bepaalde gronds truc tuur bezat, die uit vaste
categorieën van haar denken samen was gesteld en die
zij herkende in de werkelijkheid.
Zij kon in de werkelijkheid niet anders dan zichzelf
hervinden, daar de geest zich in reflectie openbaart en
slechts door reflectie terug te vinden is.
Alleen door het levensgebeuren in al zijn uitgebreidheid te betrekken op de orde die men in zichzelf erkent,
vindt de geest bevrediging en rust. Een probleem is voor
het menselijk denken slechts datgene wat men nog niet
op die orde heeft betrokken.
In haar zieleleven bezat Mevr. Bosboom-Toussaint een
vast beginsel, dat zij door verwarring heen, had weten
te behouden; zij loste daardoor haar problemen op. Datzelfde doet zij ook voor de personen harer fantasie en
voor die der historie, tenslotte voor de historie in haar
geheel.
Leycesters jaren in de Nederlanden waren een probleem, waarvan de oplossing nog nimmer was beproefd.
Zij onderneemt het "om dit logge onderwerp, in weerwil van zijn centenaarszwaarte, te voorschijn te dringen
uit zijne eeuwenoude schuilplaats"l) en zij lost het
vraagstuk op volgens de orde harer ziel, maar niet dan
nadat zij het uiterst verfijnd (breedvoerig, zegt men ook,)
1) Bus ken H u e t in "De Gids" 1864. Herdrukt in: Litte·
rarische Fantasiën en Kritieken, deel 11 blz. 83.

205

G i deo n F lor e n s z.

van alle kanten heeft bekeken en gepeild.
Oppervlakkigheid bestaat in het aanvaarden van een
oplossing, vóór de belemmeringen zijn gezien; de uitkomst kan dezelfde schijnen als na een diepgaand onderzoek, de draagkracht is alleen zoveel te kleiner.
Bij Mevr. Bosboom-Toussaint is de draagkracht groot,
omdat zij zich bij een gemakkelijke oplossing niet heeft
neergelegd. Alle moeilijkheden zijn aanvaard en tenslotte zegt zij toch: ,,'t Gaet al zoo 't moet. .....
De bron,
Daar 't al uyt vloeyt, als straelen uyt de zon,
Hij kan en zouw, waar 't nutst, ons helpen reeder."

Wij worden dus geholpen; maar hoe? Zoals het 't
nutst is.
Zij moest deze overtuiging van een zedelijke wetmatigheid in het leven bezitten, wilde het haar draaglijk zijn,
zij moest van deze overtuiging uit ook de historie zien,
wilde zij die zuiver kunnen duiden.
Het is goed dat de schrijfster met dit gedicht begint,
want wat er volgt is hartbeklemmend van menselijke
ellende, smaad, mislukking en kleinzieligheid.
Al dadelijk is het beleg van Sluis, waar het boek mee
aanvangt, een wanhopige worsteling, die met een overgave eindigt.
In alle bronnen, Nederlandse zowel als Engelse, die
cenigszins uitvoerig zijn, (niet in Leti,) wordt dit beleg
genoemd en ook in bijzonderheden beschreven, omdat
het verlies van Sluis zo belangrijk voor Leycester is geweest. Leycester kwam tijdens het beleg in de Nederlanden aan en deed van zijn kant al het mogelijke, de
benarde stad te ontzetten, doch tevergeefs. Immers, de
steun die hij in geld en troepen nodig had, gaven hem
de Staten niet; met alles waren zij te laat, overal was
er tegenwerking: bij Hohenlo, die de toegezegde 2500
man ruiterij niet zond, zowel als op de vloot, die lang
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niet algemeen voor Leycester was. Met traagheid en onvolledigheid waren de bevelen uitgevoerd en toen het
onheil eenmaal was geschied, wierp ieder der twistende
partijen de schuld verre van zich en zag er slechts de
anderen op aan. "Niemand begon met zelfbeschuldiging,
niemand onderzocht ernstig de consciëntie om ... in eigen
oneerlijke staatkunde, in bekrompenheid of in onverzoenlijkheid de bronnen te vinden, waaruit deze algemeene ramp was voortgevloeid."
In deze omlijsting van onenigheden en "consciëntiefouten", als oorzaak van mislukking, in overeenstemming
met de vorige delen van de cyclus, waarin deze als de
grond van Leycesters falen worden getoond, staat het dramatische, kleurige beleg van Sluis. Een ramp, een algemene ramp - tengevolge van de verscheurdheid van het
land. Met deze gebeurtenis zet het werk niet toevallig
in, want het is typerend.
Het beleg is boeiend en ook plastisch uitgewerkt, met
zorg samengesteld uit de vele gegevens die vooral Bor en
Hooft (de plaatsen zijn nauwkeurig aan te wijzen) leverden, tenslotte aangevuld met enkele bijzonderheden uit
het j aarboekj e Zeeland.!)
Alle namen, Groenevelt, van Meetkerken, Williams,
Francis Vere, Heraugière, Pescarengis, de Maulde enz.,
op die van de vrouwen, ("de consonanten der burgers")

en Gideon Florensz na, zijn historisch, toch is de beschrijving geen mozaïek, waarbij de auteur zich angstvallig aan de werkelijkheid gehouden heeft. De mensen
en de feiten, die zij, volgens haar geschiedkundig geweten, gebruiken moest, worden in haar verhaal vermeld,
maar de personen zijn karakters, en hun reacties op
elkander en op de ellende van de strijd, hoewel tussen
1) Zie de noot op blz. 153 van Gideon Florensz. I, waarin
Mevr. Bosboom-Toussaint mededeelt, dat zij dit boekje bij 't
overzien van haar werk heeft gebruikt, nadat zij had gemeend,
de eerste, volledige beschrijving te geven.
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authentieke stukken in verteld, zijn levend en tot één
geheel met het gegevene versmolten.
Bosboom heeft een vignet voor dit boek gemaakt en
tekende Gideon en Pescarengis op de wallen van Sluis;
voor zijn doen werd de tekening echter niet goed en hij
herhaalde deze poging dan ook niet. Toch blijkt uit dit
feit, dat de toneeltjes ~an het beleg inspirerend voor een
schilder kunnen zijn, wat geen wonder is, als men een
enkel zinnetje als het volgende tegenkomt: "Cosmo ging
langzaam en peinzend heen; eenige minuten daarna zag
men hem bij de batterij van de Groote Schans, zijn donkere forsche gestalte kwam scherp uit in de heldere
blauwe zomerlucht, hij leunde met den arm op een der
kanonnen, hij hield de rechter hand voor de oogen ... "
Gewoonlijk komt Mevr. Bosboom-Toussaint pas tot een
dergelijke plastiek, wanneer de innerlijke kant der dingen is uiteengezet; primair is die bijna nooit. Denkt men
bijv. aan "Het Huis Honselaarsdijk in 1838", dan moet
men het eens zijn met Potgieters aantekening in Gedroomd Paardrijden 1 ), waarin hij er over klaagt dat de
gezichten van het slot en van zijn hoven, slechts "schermen zijn voor het tooneel, waarop (de schrijfster) une
comédie d'inlrigue zoo geestig spelen liet."
Het toneeltj e bij Leoninus thuis, reeds eerder aangehaald, is een voorbeeld van zichtbaar maken, nadat de
intrigue, als primair, is verwerkt.
In dit boek, dat het beste is, ook volgens haar eigen
oordeel 2 ), dat Mevr. Bosboom-Toussaint geschreven heeft,
komen dergelijke toneeltj es vaker voor; het werk heeft
trouwens aan eenvoud en directheid van voorstelling en
ook aan compositie, vergeleken met het vorige, gewonnen.
Gedroomd Paardrijden, Haarlem 1912, blz. 233.
Zij schrijft dit o.a. aan Mevr. Jolles: "Gideon Florensz is,
geloof ik, het beste wat ik ooit geschreven heb en hélaas schrijven
zal, maar 't is geen boek om populair te worden."
1)
2)
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Was het eerste boek voornamelijk statisch kringwerk,
wat mede samenhing met het doel, een toestand te beschrijven, had ook het tweede dit karakter, daar het de
kringen van de samenleving gaf, dit derde en laatste
boek is niet meer beschrijving van een toestand en van
een mentaliteit, maar het toont de gevolgen, de ontknoping, in een verhaal. Vele draden, die in het vorige deel
zijn opgezet, worden nu samengelegd tot één patroon, de
gebeurtenissen lopen naar een doel; daardoor is de compositie meer dynamisch, zijn de hoofdstukken meer aaneengeschakeld.
Het overgaan van Sluis is een episode in een reeks
gebeurtenissen, niet slechts een toneel waaruit toestanden blijken, het is oorzakelijk, het is bepalend voor
Leycesters macht en voor zijn verhouding met de Staten.
Al het volgende komt logisch uit deze overgave van
5 Augustus voort.
Leycester is zeer vertoornd op de Staten en deze voelen wel dat, wil men Leycester houden - zonder hem
durven zij het nog niet aan en zij weten dat Elisabeth
geen ander zenden zal, "alle gunsten der Koningin gaan
door die hand," riep Valke uit, - zij van hun kant Zijne
Doorluchtigheid satisfactie moeten geven. Zij zullen beloven, op advies van de Kanselier, "de overeenkomsten
getrouwelijk na te leven en zich in de daad en niet in
schijn te onderschikken aan den Gouverneur-Generaal,
dien men eigenwillig gekozen heeft."l)
Zij moeten wel, want het volk en de predikanten zijn
zo zeer tegen hen, wegens het "verraad" van Sluis, dat
zij op straat zijn gemolesteerd,2) en dat een bezending
van het Dordtse consistorie reeds 6 Augustus de graaf
kwam smeken: "Gods kerke niet ten roof te laten,"3)
1)

vgI. H 0

2)

en B 0 r XXIII, blz. 23.
"niet ten roove te laten"
en B 0 r XXIII, blz. 24 "ten proie en verderve".

3)

14

0

ft XXVI, blz. 1176.

""

"""

""

"""
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hem het voorbeeld van Mozes voor ogen houdende. 1 )
Toch geven de Staten hun satisfactie niet van ganser
harte, "definitivelijk zal de Advocaat er nog wel eenige
evasive clause op weten te vinden, zoo ik hope!" fluistert Arnhem tegen zijn vriend Coopere. 2 ) En met de
bedoeling, hun oude houding van verzet eens te hernemen, dienen zij 15 Augustus de bekende verzoeningsacte in. 3 )
Deze gebeurtenis wordt ons niet beschreven, maar wij
vernemen dat zij heeft plaats gehad, uit een gesprek van
Leoninus met Marnix van St. Aldegonde op WesterSouburg, Marnix' "landhoeve."
Op deze wijze vlecht Mevr. Bosboom-Toussaint de politieke en de persoonlijke gebeurtenissen samen.
In Bor komt een schrijven voor van Marnix aan van
der Mijie, waarin hij mededeelt zich niet meer met de
Staatszaken te bemoeien en rustig te genieten van het
buiten zijn:
"Ik ben seer bekommert met het gemeene beste: maar
ik onthoude mij daarvan... Ik sie niet waarom ik mij
van selfs daartoe soude begeven en ook ben ik niet seer
belust om daar toe beroepen te werden, want ik soude
het plat afslaen ... ik leve onder de mijne, op 't mijne als
een lantman, maer ik wilde wel dat die kladde, 't welk
met het hoogste onrecht is geschied, mij niet waer aengesmeert. .. "
Van deze woorden gaat Mevr. Bosboom-Toussaint
waarschijnlijk uit bij de beschrijving van Marnix op zijn
buiten, waar hij zijn vrienden, Gideon en Jacoba, Leoninus en diens zoon Elias, tenslotte zelfs Leycester en
1)
2)
3)

volgens Bol', Hooft noemt dit niet.
Gideon Florensz. I, blz. 168.
H 0 0 f t XXII, blz. 1176 en Bol' XXIII, blz. 25.
Typerend voor Hooft zijn de purismen:
Hooft: "tot beeter bestier del' gemeine zaaken."
Bol': "beter directie en administratie van de publieke affaireo".

210

G i deo n F lor e n s z.

gevolg, ontvangt en waar Leoninus hem berichten komt,
hoe de zaken staan en hem van de verzoening spreekt.
"Ik hield," zegt Marnix "die verzoening voor onmogelijk, omdat de grond van die twisten in 't verschil van
beginselen ligt, daarvan de twee partijen uitgaan [" Leoninus legt hem uit, dat deze toch noodzakelijk was: "de
zaken stonden dus, dat we maar te kiezen hadden, tusschen dreigenden volksopstand en den openbaren oorlog
van de twee strijdende partijen en dan is het reeds veel
in den nood van het oogenblik te voorzien, zonder de
toekomst al te zeer te belasten."
"Zijt gij zeker van dit laatste, consultissime doctor?"
vroeg Marnix.
"Met Mr. van Oldenbarneveld en de Staten ter eener
zijde en den Graaf van Leycester en zijn weifelachtige
Meesteres ter andere, met Maurits van Nassau in 't verschiet. .. durf ik hierop in gemoede "j a" zeggen."
Aldus wijst dit gesprek naar de toekomst heen.
De woorden der verzoeningsakte, die Leoninus mededeelt, zijn letterlijk uit Bor genomen, met al de vreemde termen: "Niet twijfelende of Zijne Excellentie zou
reciproquelijk de gemelde Staten maintineeren in de
rechten, autoriteiten en prerogativen hun toebehoorende." Dit beviel Mevr. Bosboom-Toussaint blijkbaar beter
dan Hoofts "zonder te twijfelen, oft Zijn Doorluchtigheit
zoude weeder, van haare zijde, den Staaten in hunne
achtbaarheit, rechten, en waardigheiden, handhaaven."
Marnix gelooft niet aan de oprechtheid van dit stuk,
doch Leoninus is er wel tevreden mee, daar hij zorge
had gehad, "dat ze (de Staten) den burgerkrijg eerder
zouden kiezen dan de verzoening."
Maar uit een enkele uitdrukking blijkt toch wel, dat
die vredeswil zo diep niet gaat. Aandachtig heeft Mevr.
Bosboom-Toussaint de akte bestudeerd en uit de zinswendingen haar gevolgtrekkingen gemaakt, die zij nu
door haar personen uiten laat. Leoninus herhaalt de
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woorden van het stuk waarin de Staten: "heiliglijk voor
God en de wereld (protesteeren) , dat zij Zijne Excellentie eene ware en oprechte liefde toedragen."
Marnix glimlachte met zekere ironie, terwijl hij dien
laatsten volzin binnensmonds herhaalde en Leoninus
vragend aanzag. "Er volgt: "gelijk als van te voren," en
dat geeft ons een richtigen maatstaf voor de waarde der
uitdrukking," hervatte Leoninus, zijn bedoeling verstaande."
De Hollanders, die er voor bekend stonden, steeds te
zeggen wat zij dachten - zelfs de Engelse bronnen spreken van die trek - hebben ook hier hun ware mening
tenslotte niet verbloemd. De satisfactie was niet van
harte gegeven en dit blijkt, behalve uit de woorden zelf,
uit al wat volgt.
Leycester neemt schijnbaar in aanzien toe en trekt van
Vlissingen naar Dordrecht, waar hij met vreugde wordt
ontvangen. Na een korte tijd van politieke winst, stuurt
hij op 25 Augustus een zending van de Heren Bardesius
en Valke naar de Staten van Holland, omdat de StatenGeneraal nog niet verschenen waren, met een oproep tot
een vergadering, waarbij als beweegreden het gebrek aan
geldmiddelen wordt genoemd, en krijgt dan een antwoord, dat hem zeer onaangenaam iS.l) Zij eisen namelijk "herstel van 't geen in '86 tegens de tractaten was
gepleegd!" En 30 Augustus komt hun remonstrantie in
9 punten, bIjna een herhaling van Franckens deductie
over de souvereiniteit, waarvan de geest dus tegengesteld is aan de satisfactie van 5 Augustus! "Men heeft
maar zelden," zegt Mevr. Bosboom-Toussaint "eene meer
schreeuwende dubbelheid met zoo stoutmoedige aanmatiging zien opdisschen gedurende die twisten over het
Nederlandsche staatsrecht."
1) Gideon Florensz. I, blz. 350, en blz. 380, vgl. Hoof t XXVI,
blz. 1180 = B 0 r. XXIII, blz. 31, en B 0 r, XXIII, blz. 32, (niet bij
Hooft).
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De verdienste van haar werk ligt hier in de zelfstandige en oordeelkundige wijze waarop zij haar bronnen
gebruikt. Zij heeft Bor als grondslag genomen en Hooft,
die deze kwesties sterk bekort, niet gevolgd. Door deze werkwijze heeft zij zich in staat gesteld, zelfstandig
conclusies omtrent Leycesters bedoelingen en karakter
te trekken en zich onafhankelijk gemaakt van de antiLeycesterse Wagenaar en de anti-Staatse Bilderdijk. Dit
is een voordeel, maar een nadeel is, dat de schrijfster
deze gedeelten, waaraan zij toch duidelijk een grote
waarde hecht, en die historisch ook zeer belangrijk zijn,
zo verspreid plaatst, ze zo zeer opneemt in de gesprekken en de bewogen levens der personen, dat de helderheid er onder lijdt en pas een vergelijking met de bronnen uit doet komen, wat eigenlijk het verband der politieke feiten is. Ontegenzeggelijk maakt de schrijfster het
verloop van de roman op deze wijze levenswaar, maar de
aandacht van de lezer, die niet van dit alles op de hoogte is, - en wie is dat wel? - wordt te veel verdeeld. Men
is dan ook zeer verbaasd, dat van de satisfactie tot de
laatstgenoemde remonstrantie slechts drie weken zijn
verlopen, terwijl bijna het gehele eerste deel zich afspeelt tussen die twee gebeurtenissen.
Is het van een lezer te vergen, dat hij die feiten zo
vast in 't geheugen heeft? Of was misschien de lezer uit
de 1ge eeuw een mens, die beter de geschiedenis kende,
die meer kracht van denken had om een dergelijk moeilijk, hoewel sluitend gebouwd verhaal, te kunnen volgen,
dan een van onze tijd? Men zou het gaan vermoeden,
wanneer men in verband met deze structuur, denkt aan
het werk van Potgieter van dezelfde j aren. Diens Florence en diens Gedroomd Paardrijden openen zich ook
alleen voor een grote aandacht en ... een grote eruditie.
In de kritieken vindt men nergens dit bezwaar van moeilijkheid genoemd, zodat inderdaad de kennis en de aandacht der intellectuelen groot moet zijn geweest.
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De functie van het verstand, voor de kennis en het
verwerken der historie nodig, is dus niet afgescheiden
van de functies van de ziel en haar conflicten; er is een
treffende eenheid van verstand en hart, die voor Mevr.
Bosboom-Toussaint in haar beste werk typerend is.
Slechts wanneer de functies gedragen worden door een
samenvattend ziels- en geesteswerk, kan een dergelijke
werkmethode van vervlechting der motieven vruchtbaar
zijn. Vergelijkt men bijv. hoe Ina Boudier-Bakker in
De Klop op de Deur haar personen leven laat in het politieke kader, dat bij elk hoofdstuk in de aanvang wordt
uiteengezet, dan ziet men het verschil. Bij Mevr. Bosboom-Toussaint is de politiek, (die zij uit de authentieke stukken put) één geheel met het zielsbewegen der
personen, omdat zij dit zielsbewegen zelf uit de stukken
concludeert. Daardoor vloeit het ene gebied in het andere
over, j a meer, daardoor zijn de conflicten van de politiek
gevolgen van de zielsstructuur ; 't is zelfs ook nog dit:
de krachten in de ziel en in het denken worden op velerlei gebied in hun botsing en hun werking uitgebeeld.
Het positieve en het negatieve, het bindende en het ontbindende, constructie en destructie, licht en donker, het
j a en neen tot de godheid en het leven, is immers steeds
op elk terrein te zien. Mevr. Bosboom-Toussaint toont die
strijd in de Nederlanden van dat jaar 1587, toen de ziel
des volks door alles wat er was gebeurd, in een staat van
decompositie en van gisting verkeerde en door innerlijke
tegenstellingen heen, een nieuwe vorm van bestaan te
vinden had. Men meende het zonder hulp van buiten
niet te kunnen doen, maar toen die hulp werd verleend,
weerde men haar tevens af, als een kind dat de hand uitstrekt als het de eerste stappen doet, maar de helpende
hand wegduwt, omdat het toch alleen en zèlf lopen wil.
Dit was de toestand in de politiek, welke Mevr. BosboomToussaint met haar "raadvermogen" uit de documenten
las, die beter dan Wagenaar en Bilderdijk interprete214
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rende. Haar inzicht hief partijzucht op.
Maar dit was ook de toestand in de vele harten, die
leefden in die tijd van overgang. Er is een worstelen om
de norm, om een leven met structuur, om een ander
leven dan dat van het eigen ik en zijn belang.
In Leycesters eerste periode was dit reeds zo, maar
toen was de strijd nog niet zo toegespitst, toen was deze
theoretisch, in '87 is het meer dan een bepalen van de
houding, dan gaat het om de daad. Het is dan de vraag
of Leycester blijven zal of niet, het is de vraag voor
Leycester, of hij gewelddadig in zal grijpen; het is de
vraag voor ieder, niet hoe hij denken, (als in Leycester I)
maar hoe hij handelen moet.
Wat is voor ieder plicht? Wat moet Leycester, wat
moeten de Staten, wat Oldenbarneveld doen? Wat Cosmo, Volrnar en de Maulde, als zij zich verzetten willen
tegen de Leidse magistraat, die aan Leycester en de kerk
ongehoorzaam is? Dan grijpt diezelfde vraag dieper in
het leven der personen in, en ziet men het probleem
gesteld van Herbert Berk en Elias in hun liefde voor
Ludovica, en in Ada's liefde voor de Maulde, waar de
decisie over dood en leven in gelegen is. Het zijn de
lijnen van beslissing, die door de politiek en door het
zieleleven gaan. En evenals in "Leycester in Nederland,"
is Gideon degeen die nimmer aarzelt, die bij de moeilijkste besluiten, waarbij het Leycesters macht en zijn positie geldt, altijd zeker is, al breekt hij bijna onder de
zwaarte van de strijd. Want bij hem alleen is de gisting er reeds lang geweest, hij is de anderen, hij is de
hele toestand, ver vooruit, omdat hij zelf de norm en de
vorm al bezit, hIj, mèt Leoninus, maar hij veel sterker,
veel hoger en actiever, waardoor hij ook meer strijd ontmoet en tegenwerking ondervindt.
De lijnen der beslissing, die lopen door dit boek, hebben wij op politiek gebied, in de verhouding tussen Leycester en de Staten, gevolgd tot de remonstrantie van
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30 Augustus. Om Leycesters houding en zijn antwoord te
verstaan, moeten we teruggrijpen, naar wat er op zielsgebied in die weken is gebeurd.
Leycester had, na 15 Augustus, dus na de satisfactie,
een bezoek gebracht aan Marnix, op Wester-Souburg,
met het doel, hem te bewegen in zijn dienst te treden.
Marnix weigert, omdat hij, "niet met geheel zijn hart een
gezag wilde steunen, waarvan de oorsprong hem tegen
was en, dat door onrecht bestreden, nauwelijks anders
dan door geweld kon worden gehandhaafd." Dit gesprek van Leycester en Marnix is, naar de
schrijfster zelf zegt, gefantaseerd, het is "op gel'n
blad der geschiedenis uitgedrukt" - "maar" zegt zij,
"zijn (Marnix') gemis is toch voelbaar genoeg in Leycesters bestuur; en wij zeggen het een scherpzinnigen
historievorscher na: Op ons ligt alleen wel op te merken
het kleine rad, Aldegonde's afwezigheid van Holland,
met dezelver aanleiding: het kleine rad, waarmede de
Alwijze niet naar deze, maar naar andere zijde de uitkomst gericht, en eerbiedig zeggen we, wèl gericht heeft."
Behalve van deze opmerking die in haar geest viel,
maakte Mevr. Bosboom-Toussaint waarschijnlijk gebruik
van de bovengenoemde brief aan van der Mijie, waarin
Marnix zegt, zich met de Staat niet meer te bemoeien.
Zo verkrijgt Leycester deze dienaar, die hem zowel in
het staatkundige als voor de conscientie, van groot nut
had kunnen zijn, niet, maar wel verbindt hij Gideon aan
zijn persoon. Dit is van groot belang. Schoof Mevr. Bosboom-Toussaint ooit "schalmen in de keten der historie"
(Koopmans) dan wel hièr. Want met Gideon als conscÏentie-leider wordt Leycester onvermijdelijk een ander mens.
Zijn daden komen dan uit andere motieven voort en veranderen dus zijn politiek. De stukken, die in deze weken
op de onbeschaamde akten van de Staten, Leycesters
antwoord zijn, tonen een gematigdheid, waaruit Mevr.
Bosboom-Toussaint tot de conclusie van een verzach216
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ting in zijn denken is gekomen. En die verzachting is
Gideons werk, is het werk van de evangelie-prediker
door wie Leycesters toorn, zijn krachtdadigheid, tot mildheid omgebogen worden. Men ziet hier duidelijk het gevaar; alleen door tegen allen en alles in, zijn souvereiniteit met kracht, desnoods met geweld te "mainteneren",
had hij zijn positie blijvend kunnen maken, nu ontbreekt
hem niet alleen de wijze, en toch Christelijke Aldegonde,
maar bovendien kiest hij zich een zielsverzorger, die door
zijn eis van geweldloosheid hem tot een houding brengt,
waardoor hij innerlijk wel wordt verdiept, maar welke
zijn machtspositie ondermijnt.
Geen wonder dat Bingham, Leycesters militaire hulp,
Gideon gevangen zet, zodra hij er gelegenheid toe krijgt,
en geen wonder dat Cosmo heen en weer geslingerd wordt
tussen zijn krijgsmanstrouw aan Leycester en zijn gehoorzaamheid aan Gideons gewetensdrang.
Gideon zelf doet al het mogelijke om zich buiten de
politiek te houden, maar toch oefent hij, door zijn aanwezigheid alleen al, invloed uit. Hij is en zijn wezen
werkt in alles door.
Leycester trekt Dordrecht in, "Dordrechta victrix ..... .
mocht zij in blinkende letters nederschrijven op de vanen, die zij voor hem uitdroeg bij zijn blijde inkomst.. ...
zij zou haar lievelingswenschen (vooral op het stuk van
godsdienst) voldaan zien, hare gevoelens zegevierend
zien heendringen door alle de Geünieërde Provinciën."
Mevr. Bosboom-Toussaint wijst hier op het feit dat
Leycester de "Algemeene Staten" samenroept terwijl hij
toch zich op dat moment, dictatorschap toe had kunnen
eigenen. "Maar hij deed het niet. Hij wilde niet meer gezag dan hem geschonken was, maar dat wilde hij bewaren ... "
Gedurende de paar dagen rust, die hij zich gunt vóór
de Staten samen zijn, heeft het beslissende gesprek met
Gideon plaats, dat centraal is in het ganse oeuvre dezer
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schrijfster.
Gideon aarzelt in een relatie tot de Graaf te treden,
die, hij voorvoelt 't, zwaar zal zijn: " "ik ben geen bruikbaar man voor uwe Lordschap," en hij schudt met droeven ernst het hoofd. "Wat spreekt gij van uwe bruikbaarheid," viel -Leycester in, "meent gij, dat ik niet weet
wat ik in u vinden zal? De belangen van den Gouverneur-Generaal kunt gij niet dienen, ik weet dat zeer goed,
gij hebt ze zelfs hier en daar tegengewerkt"." Hij kent
dus het gevaar van Gideons aanwezigheid, maar toch
wenst hij die, om zijn persoonlijk leven, zijn conscientie,
voor te lichten. \Vant hij weet het, zijn vormen-Christendom is hem niet genoeg: "Bij Gods genade, man, spreek
mij niet van mijn Christendom, maar help mij aan het
behoud mijner ziele 1" Op deze bede kan geen "neen"
het antwoord zijn en Gideon blijft, blijft bij de hoge
"Christelijke" heer en helpt hem de verwikkeldheden
van zijn zieleleven te onthullen en de diepten van zijn
hart te peilen, om hem daardoor op te wekken tot een
levend geloof.
De dichteres van het Réveil, (niet alleen van het Protestantisme l ), dringt diep in de verborgenheden van het
mensehart en toont in dit gesprek van menseziel en evangelieprediker, wat, volgens haar, de scheidsmuur tussen
mens en Christus is, wat de mens verhindert tot een volkomen overgave te geraken.
"Gij hebt den Christus leeren kennen als den Heiland
der Wereld, maar Diet aangenomen als Uw verlosser. De
Christus stond u wel voor de oogen, maar hij was niet
in u ... Hij kan niets voor U wezen, of Hij moet alles voor
U zijn; ook heeft noch Zijn naam, noch Zijn dienst voor
u van eenige kracht kunnen zijn ... daaraf geen degelijke
ervaring van Christelijke troost was te wachten."
Even diep als Mej. Toussaint in Leycester I, de psy1) Bus ken H u e t. Litterarische Fanlasiën en Kritieken,
deel 11, blz. 86.
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chologie van het ongeloof in Reingout gaf, geeft Mevr.
Bosboom-Toussaint nu de psychologie van het bewustzijn, dat slechts in theorie gelovig is, maar dat het beleven van de Christus nog niet kent. Maar naast die
analyse van Leycesters psyche, staat die van de mens
Gideon, die van het geloof uit leeft. Onder de bezieling
der Christelijke Liefde ontwart Gideon Leycesters innerlijk en wijst hem de weg tot uitkomst.
Mevr. Bosboom-Toussaint bezigt hier en elders een
psycho-analyse, waarbij de mens voorondersteld wordt
een schepsel Gods te zijn, die dus slechts dàn zich zelf
kent, alleen dàn tot de bodem van zijn leven reikt, 'wanneer er geen belemmeringen meer bestaan tussen hem
en zijn wezensgrond. "Gij zoudt hebben aangedaan den
nieuwen mensch door Zijne kracht bezield, door Zijn
Geest bestuurd, die niet meer zichzelven leeft, maar in
wien Christus is levende ... gij zoudt Christi beeld hebben
uitgedrukt in het leven ... "
Dit gesprek is centraal in het werk van Mevr. BosboomToussaint, omdat hierin ligt opgesloten, wat de mens in
beginsel voor haar is; pas van dit beginsel uit gezien,
wordt haar zielkunde, die altijd zo geprezen is, verklaard. Haar mens is geestelijk, en eerst een terugkeer tot
de geest bevrijdt hem van de anti-Goddelijke dwang en
maakt hem tot de nieuwe mens. Feitelijk geeft haar analyse van de psyche dan ook steeds in een ontelbaar aantal vormen de afdwaling van de mens te zien; de afdwaling door wat zij de zonde noemt.
"Van welke zonde spreekt gij?" vroeg Leycester, verschrikt en verwonderd naar hem opziende. "Van de
éénige zonde daaruit al de anderen oorsprong nemen: de
afkeerigheid aan God, de zonde in één woord." En het
hoger inzicht (gevolgd door de bekering) dat Gideon vertegenwoordigt, kan Leycester genezen.
Alleen de onderkenning en de wil het ene nodige te
doen, kunnen, zegt Gideon, (en dit is dus de mening van

219

G i deo n F lor e n s z.

Mevrouw Bosboom-Toussaint) Leycester redden van het
eeuwige verderf.
"Gij hebt onderkend de vreeselijke kracht der zonde ...
Waarom zoudt gij blijven neergedoken onder dit schandelijk en schadelijk juk? Christus wil het niet, die niemand van zich stoot en die u tot zich roept... Waarom
zoudt gij niet dit ééne noodige willen, dat gij opstondt en
uw harte den Heere gaaft, en van Hem aannaamt, wat
Hij om niet wil geven?"
Gideon voelt Leycester te kunnen, te moeten helpen
en: "hij hief zijn helder, vriendelijk oog, naar Leycester
op, met die uitdrukking van liefde, die den ernst der
woorden steunde en den maatschappelijken afstand vergetende, die hem scheidde van den Graaf, strekte hij
de handen naar hem uit en Leycester ook vergat alles
rondom zich, behalve dit eene dat die ernstige jonge man
goede woorden tot hem had gesproken en dat hij hem
hooren moest."!) Van nu af blijft Gideon als aalmoezenier aan Leycesters zijde, en telkens blijkt, dat Leycester
aan zijn oordeel hecht en zich naar hem richt.
Gideon zelf "vreesde te zwak te zijn voor de taak, die
hem daar zoo in eens op de schouders was gelegd. De
tooneelen, in het salet van Leycester doorleefd, waren
hem als het voorspel van hetgeen hij te dragen, te kampen, te lijden zou hebben in de onmiddellijke nabijheid
van dezen man. Zou hij te allen tijde bekwaam zijn tot al
de zelfverloochening, die hier werd gevorderd?"
Door het opzien tegen deze zware taak krijgt Gideon
een flauwte, een eerste aanval van de kwaal, die op zijn
lijden in de wereld wijst.
En inderdaad, van nu af laat Lord Leycester hem niet
meer met rust. Temidden van hetgeen men zijn overwinning noemt, (de satisfactie en de algemene aanhang
van volk en predikanten in Dordt), wordt hij aangegre1)

Gideon Florensz. blz.

25~8.

220

G i deo n F lor e n s z.

pen door een duister voorgevoel; slechts aan Gideon vertrouwt hij dit lijden toe.
De predikanten kunnen voor hem persoonlijk niets
betekenen, want deze zijn voor een zeer groot deel (de
uitzonderingen, Beek bijv., door Brandt e.a. vermeld, worden ook door Mevr. Bosboom-Toussaint met name genoemd) staatszuchtige kerkdienaren, en het is dan ook
niet ongegrond dat zij bevreesd zijn voor Gideons positie
en aanwezigheid bij Leycester, en zich tegen hem keren.
"Gideon's invloed had onberekenbaar ver kunnen
gaan, indien hij het gewild had," doch "hij oordeelde, dat
het niet aan hem was, hervormer te zijn, maar dat het
zijne taak was, in stilte te werken voor het Koninkrijk
der Hemelen in de harten der menschen. .. Hij voelde
het, de verwarringen in de Kerk, de woelingen in den
Staat moesten niet verergerd worden door eene poging
om idealen te verwezenlijken. De werkelijkheid waarvoor de Leycestersche predikanten streden, (nI. voor de
directe invloed van hun kerk) was meer geëigend aan
de eischen van den tijd."
Uitnemend is in deze bladzijden de gedachte van de
schrijfster over ideaal en werkelijkheid, over de verhouding tussen Kerk en Staat en de positie van de evangelieprediker uitgedrukt, beter dan in enig andere passage van haar werk.
Leycester namelijk wil Gideon wèl direkte invloed
geven en wil alles, wat voor de predikanten en voor hun
gemeenten zal gebeuren, door zijn hand laten gaan.
Doch Gideon wijst deze "verzoeking" met beslistheid af.
Hij wil vrij zijn en tegenover de Dordtse predikanten
zelfs de schijn vermijden, dat hij zich, al is 't in Leycesters naam, met hun zaak bemoeit.
De tegenzin, die de predikanten dan ook al tegen hem
en zijn bediening hebben opgevat, weet hij door de oprechtheid van zijn onzelfzuchtige bedoelingen te overwinnen en hij ontwapent hun vijandigheid.
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Toch begrijpen zij hem niet, daar zij zelf voornamelijk
aan kerkelijke belangen denken; in hem vermoeden zij,
nu hij anders blijkt, een heimelijk streven naar een
professoraat, want het komt niet in hen op, dat hij zich
wijden zou, "aan de winst eener enkele ziele voor het
Koninkrijk der Hemelen"; zij vergeten op te merken:
"dat de kracht van de evangeliebediening niet juist (ligt)
in de ruimte, maar in de diepte."
Aldus wordt Gideon door zijn verhouding tot de mensen van zijn tijd, al duidelijker bepaald en gekarakteriseerd. In hem leeft in een positieve, construerende vorm,
de kritiek, die Mevr. Bosboom-Toussaint op gedachten,
stromingen en personen heeft. Hij vertegenwoordigt
voortdurend de reactie van haar levensideaal op al wat
er gebeurt. Na de enkele kalme dagen, waarin Leycester dus zijn
hart voor Gideon geopend heeft, komt de crisis; de Staten dienen hun beruchte remonstrantie in. Wijs en voorzichtig, "kalm en fijn" is Leycesters schriftelijk antwoord 1 ), maar bij de mondelinge behandeling, veroorlooft van Zuylen zich te zeggen: "dat zijne Excellentie
meerder autoriteit is aannemende dan bij de StatenGeneraal denzelven is gedefereerd." - "Toen vergat
Leycester over zijne drift te waken," zijn verbolgenheid
barst los en die allerpijnlijkste kwestie van de souvereiniteit, die hij in zijn antwoord zo angstvallig had bedekt,
komt opnieuw ter sprake.
Hooft en Bor volgt Mevr. Bosboom-Toussaint nu verder niet, zij wil blijkbaar tussen de remonstrantie met
Leycesters antwoord en de nu bij Bor en Hooft volgende
stukken, het onvaste in Leycesters houding motiveren,2)

°°

VgI. H
ft, XXVI, blz. 1183.
B r, XXIII, blz. 35 "om recht te seggen, de Hollanders bijsonder hadden weynig vertrouwen op den Grave van Leycester,
om de vreemde maniere van zijne procedueren, diemen dagelyx
80 langer so meer gewaer wert..."
1)
~)

°
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zij wringt weer een schalm tussen de gegeven feiten.
De gemachtigden toont zij als verschrikt door de gevolgen van wat zij als hun openhartigheid beschouwen,
maar zij, en vooral van Zuylen, aanvaarden wat zij nu
als onvermijdelijk zien: "openlijke strijd."
Leycester is na dit gehoor der Commissie uit de Staten,
stil, in zichzelf gekeerd; 't was alsof zijn gramschap hem
berouwde, hij wenst Gideon te zien. Doch deze blijkt er
niet te zijn en Leycester roept nu Sir Richard Bingham,
die het contrast van Gideon is; een verschil van oorlog
en vrede!
Sir Richard en Cosmo Pescarengis dringen op doortastend handelen aan, Leycester aarzelt ... als Gideon binnenkomt. "Mijn ziele is naar U uitgegaan den ganschen
morgen, my dearest, my beloved friend," roept Leycester
uit, en de militairen maken plaats voor Gideon.
Sir Richard Bingham haalt de schouders op en zegt
alleen: "Ik schijn hier wel geroepen om bij "the Comedy
of errors" toe te zien!"
Leycester moet Gideon echter spoedig laten gaan, en
andere dan geestelijke hulp brengt deze nu hem niet.
Wanneer de kanselier, die, als steeds, bemiddelend
tussen Leycester en de Staten op wil treden, Leycester daarna raadt, zich te wenden tot de jonge Doctor
Florensz, antwoordt Leycester, dat hij Gideon, in "hooge
estime" houdt: "alleen wat de Staatszaken belangt... die
zijn niet van zijne competentie."
En toch geeft Leycester toe, dat hij zonder Gideon raad
te vragen, weet, wat deze boven alles aanbevelen zou,
en hij gelooft, dat hij zich reeds daarnaar heeft gedragen.
"Schoon die lijdelijkheid en patientie ... ik bekenne het,
- mij uitermate zwaar valt."
Aldus heeft Mevr. Bosboom-Toussaint bewezen, dat
Gideon zonder het te willen, invloed heeft en dat hij
's Graven daden heeft geïnspireerd.
Wat zullen de gevolgen zijn?
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Tot nu toe is de lijn van Leycester en de politiek in
verband met Leycester-Gideon als de hoofdgedachte
van het boek gevolgd. Voor we ons echter naar het tweede deel, naar de werkelijke ontknoping wenden, moeten
nog enkele andere intrigue-lijnen, die met de hoofdlijn
onverbrekelijk verbonden zijn, worden nagegaan.
Hoewel Mevr. Bosboom-Toussaint Leycester, Gideon
en de politiek zo'n grote plaats inruimt, heeft zij toch
telkens, als rekening houdend met de lezers - hoe vaak
schuift zij zelf met even tussen het publiek en de roman
- het zware, staatkundige deel afgewisseld met een
hartsintrigue. "Volgens de eisen van de roman," zo zegt
zij, of: "wij hebben in lang niets gehoord, van ...... ". Door
haar eigen persoon vormt zij dan de overgang naar een
ander onderwerp van het boek, dat, meest door een gebrek aan doorgevoerde compositie, niet in onmiddellijk
verband met het vorige staat. Haar compositie namelijk
heeft nog altijd, al is het in mindere mate dan in het
reeds besproken werk, deze eigenaardigheid, dat zij van
een kern uit is gedacht, van en naar deze kern lopen
vele lijnen, die de schrijfster één voor één volgt.
Zo ook hier, de kerngedachte beweegt zich om Leycester, Gideon en de Staten, maar andere gebeurtenissen
staan met deze kern in direct, doch onderling in indirect
verband. Een analyse van dit werk zou dus onvolledig
zijn, zo niet tenminste een enkele dezer lijnen nader werd
belicht.
De belangrijkste, zowel voor dit gedeelte, als voor de
ontknoping, is die van Gideon-Cosmo Pescarengis.
Cosmo kwam al in "De Vrouwen van het Leycestersche Tijdvak" voor, wij vermeldden echter niet, hoe hij
daarin Gideon ontmoet en in hem de jonge theoloog herkent, die hem in Italië, toen hij zedelijk diep gezonken
was, - hij had een dubbele moord begaan - tot inkeer,
tot geloof en tot een beter leven had gebracht. Cosmo,
weer een echte hartstochtelijke, romantische Italiaan,
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had een zo heftige aanhankelijkheid voor "de redder
van zijn ziel" getoond, dat Gideon, dit persoonsverering
achtend, hem stil verliet.
In Utrecht vinden zij elkander terug en dan blijkt, dat
Cosmo nog op dezelfde wijze Gideon hartstochtelijk
vereert.
Steeds tracht deze hem af te wenden van zijn persoon
en te wijzen op "den eene, die aanbiddenswaardig" is.
Vergeefs, ook tijdens het beleg van Sluis, dat Cosmo als
luitenant van Nicolaas de Maulde, en Gideon als geestelijke, hebben meegemaakt, ziet men telkens en telkens
weer, dat Cosmo met een jaloerse liefde aan de jonge
doctor hangt. 't Is moeilijk voor Gideon, want zwaar
weegt hem de genegenheid van de Piemontees, daar deze
zijn geluk van hem afhankelijk stelt.
Gideon ziet Cosmo in gevaar, als Leycester hem tot zijn
kapitein bevorderen wil. Cosmo's heerszucht kennend,
vreest hij, dat voor diens zieleleven zulk een macht verderfelijk zal zijn. Inderdaad is van die tijd af, Cosmo's
rust verstoord. Een militair van aanzien en vriend van
Gideon te zijn, is voor een man als hij, niet wel verenigbaar.
Uit de enkele reeds genoemde zinnen van Bor, Hooft,
Van Reyd, Brandt e.a., die alle ongeveer hetzelfde melden, heeft Mevr. Bosboom-Toussaint die romantische
persoon gefantaseerd. Een Piemontees, een Italiaan, hij moest "dus" hartstochtelijk zijn -, een lombardhouder, die later bij Sluis gestreden heeft en tenslotte onder
Leycester kapitein geworden is; ... genoeg gegevens en
toch juist weer niet te veel, om haar in staat te stellen
een nieuwe persoonlijkheid te scheppen, die een tegenstelling vormt met de, bij alle strijdbaarheid, toch rustige Hollandse karakters. Hij is tenslotte de enige echt
romantische figuur uit dit, overigens zo beheerste, boek.
In hem vinden we elementen uit de vorige werken terug,
maar toch hoort hij tevens tot deze latere productie15
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periode. 't Is alsof zijn tragische geschiedenis in het verkort een beeld geeft der ontwikkeling van de schrijfster zelf: heftig, romantisch, schril, zijn de effecten in
het begin, - het einde is van een diepe ernst.
Van afkomst is Cosmo een Italiaanse graaf, die om zijn
misdaden is gevlucht; met zijn verheffing tot kapitein van
Leycester, springt zijn langbedwongen trots weer los en
dan is het ook, dat er verwijdering tussen hem en Gideon
ontstaat, doordat Gideon "al te rechtvaardig" is en hem
een blik in zijn eigen jaloerse binnenste doet slaan, die
Cosmo niet verdragen kan.
Gideon heeft, onwetend, misgetast door een gebrek aan
die liefde, die alles peilt en begrijpt, en daar Cosmo hem
zeer dierbaar is, lijdt hij in hem, wanneer deze norse en
gesloten mens nu óók voor hem zijn gemoed niet meer
openhoudt.
In overeenstemming met Gideons overtuiging, dat het
zieleleven van de enkeling hem het hoogste is, gaat hij
onder Cosmo's verharding evenzeer gebukt als onder de
zorgen voor Leycester en de Staat. Zo is Cosmo niet alleen als schepping op zichzelf van belang, maar ook omdat hij weer een andere kant van Gideons wezen duidelijk maakt. 'Vant tenslotte blijft Gideon het brandpunt
van het boek, hoe zeer ook Leycester er de hoofdpersoon
van schijnt te zijn.
Terwijl Gideon om en in Cosmo, dus "in een ander"
lijdt, wordt hem ook nog onrecht aangedaan door zijn
Utrechtse collega's, die hem om "zijn onzuivere leer" uit
het predikambt verstoten; bovendien verwijten de Dordtse predikanten hem het feit, dat hij zijn herderszorgen
verder dan tot de aanhangers der éne, ware, kerk, zelfs
tot Papisten, heeft uitgestrekt.
Zo wordt hij van alle kant gedrongen, maar hij blijft
staan; alleen daar, waar het Cosmo geldt, voelt hij een
tekort, in alle andere kwesties weet hij schuldeloos te
zijn. Doch nu komt zijn ergste beproeving: het vertrou-
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wen van de Graaf is niet onwankelbaar.
Leycester is geen held, hij is in geen enkel opzicht de
"sterke held die verlossen zou van de Spaansche Amalekieten". In het staatkundige is dit duidelijk genoeg en
het blijkt nog eens ten overvloede uit zijn houding in de
vredehandel. Geheel aan hem te wijten is dit niet, daar
Elisabeth hem nooit volkomen in haar plannen delen
laat en hem de mogelijkheid ontneemt, de vrees der Nederlanders voor de Spaanse vrede weg te nemen.
Getrouwelijk volgens Hooft e. a. 1 ) deelt Mevr. Bosboom-Toussaint de lezer mee, hoe Leycester eerst tot die
vrede maant en dan, als hij de schrik en de verwarring
ziet, zijn woordvoerders Valke en Menin, de opstellers
van 't bewuste stuk, verloochent.
Doch wat betekent beschuldiging van deze dienaars
naast een wantrouwen in zijn zieleherder, Gideon?
Op 't onverwachtst wordt Gideon, nog wel door Cosmo,
het verlaten van 't huis in de Dordtse Augustijnenkamp
belet en hem beduid, dat hij feitelijk gevangen is: "Wat
is dat!" riep Gideon in de uiterste verwondering, "doet
gij dat tegen mij? Ben ik hier gevangene?"
"Cosmo was intusschen met drift opgestaan. Hij was
doodsbleek geworden; hij sidderde heftig, en zijn lippen
werden wit, terwijl hij met een doffe, fluisterende stem
antwoordde: "Zoo is het".
"Op last van Zijne Excellentie?" vroeg Gideon, meer
verrast bij Cosmo's aandoening dan verschrikt over hetgeen haar scheen op te wekken.
"Ja", riep nu de Piemontees met verheffing van stem,
"Ja, en daar gebruiken ze mij voor, ze weten wel dat ik
sterk ben !""
Typerend is voor Gideon, dat Cosmo's toestand hem de
hoofdzaak is, hij vergeet zichzelf en zijn gevangenschap
voor deze éne mogelijkheid: nu eindelijk Cosmo weer te
1) Hooft, XXVI, blz. 1183.
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naderen. En er volgt een zeer bewogen onderhoud. Cosmo
wil Gideon nog doen vluchten, doch deze weigert en met
zijn hele ziel keert hij zich tot zijn stugge vriend. Maar
de ijskorst sluit zich weer en heftig verwijt Cosmo hem
zijn leed, omdat Gideon niet de heilige is gebleken, die
Cosmo in hem zag. "Ik heb u altijd gewaarschuwd in mij
niet meer dan een mensch te zien", hernam Gideon met
zachten ernst. "Neen Gideon", riep Cosmo, met felle
oogen op hem ziende, " ... gij wist wel dat ik het niet kon
aannemen: ... gij wist wel dat gij het hoogste, het heiligste, het Hemelsche voor mij hadt uit te drukken in het
leven; dat één twijfel aan uw barmhartigheid, mij den
dood in 't hart moest brengen en u voor mij maken tot
den ergsten vijand, den vijand mijner ziele ... " Gideon
voelde dat deze ure een beslissende was ... " en met grote
omzichtigheid dringt hij in dit bijkans verwoeste zieleleven door.
Teleurstelling, afgunst en spijt, tenslotte afschuw van
zich zelf, hebben Cosmo tot wraak gebracht, "ik heb die
wrake vervolgd op mij zelven, door uw werk in mij te
niete te doen, en ik ben wonderwel geslaagd, als gij ziet. ..
van mij kan gesproken worden als van den man uit de
Schrift, diens laatste erger is geweest dan zijn eerste."
De gedachte toestand van Judas, de verrader, komt de
lezer voor de geest; 't verwoestingsproces wordt bij Cosmo echter nog gestuit. Mild en zacht staat Gideon tegenover hem en het is de angst voor 't lot, dat Gideon van
Leycester wacht, van Leycester, die aan Gideon toch ook
heilige uren te danken had, waardoor Cosmo tot het inzicht komt, van wat hij bezig is te doen ...... en snikkend
neigt hij plotseling het hoofd...... "het is de noodkreet
mijner ziele, die het niet langer kan uithouden tegen u
en tegen God!" snikte Cosmo.
Dan wendt zich het gesprek; Cosmo geeft zich over
aan zijn liefde en aan zijn berouw. ""Ik weet, ik geloof!"
riep Cosmo en stortte zich in Gideons armen."
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Nog heeft Gideon de tijd, Cosmo te wijzen op 't gevaar
van een vernieuwd vereren van zijn persoon, als hij geroepen wordt om voor Leycester te verschijnen.
Geheel onder de indruk zijner blijdschap over Cosmo's
terugkeer, komt Gideon "de grote sale" in en nu volgt
een toneel dat in elk opzicht van het vorige verschilt.
Gaf Mevr. Bosboom-Toussaint ons eerst een analyse
van de verharde, in zichzelf teruggetrokken mens, die
tenslotte door de liefde tot ontspanning en overgave komt,
nu toont zij een onbeheerste en woedende bewustzijnstoestand, die heel langzaam door een ernstig verwijt tot
beschaming, tot versobering en tot inkeer wordt gebracht.
Wel is het duidelijk dat dergelijke analyses tot het
sterkste van Mevr. Bosboom-Toussaint's werk behoren.
Het ongeloof en de twijfel, het geloof en het verzet, zij
geeft die zielefases weer. Op de geïdealiseerde, wat pathetische taal - die trouwens van haar tijd is - en op de
onwaarschijnlijkheid van het gegeven, moge kritiek uit
te oefenen zijn, in abstracto is de analyse meesterlijk.
Gideon wacht, tussen de heren van 't hof, op Leycesters
komst. "Na eenige minuten van algemeene spanning,
waarin niemand zich kon weerhouden het oog op de deur
te vestigen, ging die eindelijk open en Leycester trad binnen, of liever stortte naar buiten, gevolgd door den secretaris Junius. Zijn gang was ongeregeld, zijne oogen flikkerden ... en zijn korte grijzende haren schenen als op te
rijzen. Zelfs in zijne kleeding heerschte wanorde." Alles
wijst er op dat hij buiten zichzelf is van drift. "Junius
heeft hem verraden, roept hij uit"l); maar er is meer;
de verraders, die hem verkocht, in de hand van zijn bitterste vijand geleverd hebben, die zal hij vertreden met
zijn voet, "en met mijn verrader, met mijn Judas zal ik
beginnen. Bij Jezus, waarom zie ik hier niet wie hier
1) Inderdaad staat in de meeste bronnen dat aan Junius belangrijke papieren zijn ontvreemd, die Barneveld in handen zijn gekomen.
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zijn moest? Gods Bliksem! waarom moet ik wachten .. ."
Nu wijzen hem Kiligrew en North op Gideon. Leycester
loopt met ongewisse schreden op hem toe, grijpt hem
"met onbeschrijfelijke woestheid", in de borst en stort een
stroom van vloeken en verwensingen over hem uit,
"waarvan de Engelschen in 't algemeen en Leycester in
't bijzonder de afschuwelijke gewoonte hadden 1 ) ; de aanval was zoo snel en zoo heftig, en ondanks alles, waarop
hij kon voorbereid zijn, toch voor Gideon zoo on gewacht,
dat hij een oogenblik als duizelde van ontzetting." Leycester noemt Gideon zijn Judas - men merke op hoe, in
tegenstelling met het vorige toneel, de Judas-geest hier
wordt genoemd, doch in waarheid niet aanwezig is -.
"Gideon zweeg, hij begreep er niets van, maar hij wilde
niet eens vragen. Dan spreekt hij fier en ernstig over
Leycesters "klagelijke toestand." "Mijn toestand! mijn
toestand!" riep Leycester zich zeI ven beziende... en hij
wordt ontnuchterd; maar dan komt de beschuldiging:
Gideon zou de papieren van Lady Margaret aan Barneveld gegeven hebben!
Gideon is zó verbaasd en verontwaardigd, dat Leycester dit van hem geloven kan, "dat de aangeklaagde zich
verhief tot een geduchten beschuldiger."
Leycester trekt de aanklacht terug, weet zelf niet meer
wat hij denken moet, zodat hij met zekere matheid eindigt Gideon te geloven en hem koel, als achteloos, vergeving vraagt.
"In gedachten vergeleek Gideon dit lauwe herstel met
de verzoening van Cosmo," en hij neemt zijn afscheid,
want hij voelt zich in 't hart getast en niet bekwaam
meer tot zijn ambt.
Leycester verzet zich even, maar laat hem dan, in
1) Vgl. Hoof t, XXVI, blz. 1195: "Daar de Graaf aan 't vloeken
en zweeren bij zijnen graauwen baardt, bij de kroon der Koninginne, bij de zon." ...
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kille hoogheid, gaan.
Bij alles wat Gideon ondervonden heeft, treft deze
miskenning hem het diepst en toch keert hij, als hij het
nodig acht in het belang van Leycesters ziel en van het
land, weer tot hem terug.
De lezer weet, wie, in werkelijkheid, Fabians wraak
voltrokken heeft, wie de brieven bracht aan Oldenbarneveld, en Leycester wordt hier ook van onderricht, door
Barnevelds geheim agent, die hem een kistj e met de
brieven overhandigt. Als Leycester hoort dat Oldenbarneveld deze van Mevrouw van Hemert heeft ontvangen,
ziet hij plotseling een verband: ,,0 mijn God! nu begrijp
ik alles; dit overkomt mij om mijne zonden!" roept
hij uit.
Een typisch voorbeeld, onder vele, der zedelijke oorzakelijkheid, die Mevr. Hosboom-Toussaint in alles ziet.
Tot zelfbezinning teruggebracht, is Leycester beter in
staat de moeilijke strijd voor de publieke zaken te aanvaarden, maar toch is hij niet kalm, want de toestand
wordt kritiek.
De Staten van Holland pasten steeds "de kracht der
traagheid" toe, wat leek op een moedwillig uitlokken
van wanordelijkheden. Maar zij rekenden de binnen- en
buitenlandse vijanden "niet zoo gevaarlijk als den Engelschen bondgenoot."
Leycester wilde die éne weerspannige provincie dwingen om "niet alleen tot zelfbehoud en zelfverheffing,
maar tot zelfbehoud van het geheel, hare krachten in
te spannen." Mevr. Bosboom-Toussaint voegt hier bij,
dankbaar te zijn dat zijn streven is mislukt, maar het
voor zeker te houden, dat niemand hem met recht van
onrecht kan beschuldigen. Wie dit wel doet is Wagenaar,
die daarom, zegt Mevr. Bosboom-Toussaint de "wijdluftige" remonstrantie van 6 September "en om redenen"
(daar die Leycester veel te gunstig uit doet komen) zeer
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bekort,1) terwijl bij Bor2 ) dit waardige stuk geheel te
vinden is. Hem volgt Mevr. Bosboom-Toussaint dan ook
bijwijlen letterlijk, soms met overname van woorden of
wendingen van Hooft. 3 ) Bor is haar liever, heeft zij eens
gezegd, maar Hoofts woorden vindt zij vaak aardig.
Bor (blz. 41 en 42) volgt zij weer getrouw: "sommige
booze geesten," zegt zij in Leycesters remonstrantie hem
na, "verbitteren Hare Majesteit (Elisabeth) om dan voor
hun zelf vrede te maken, dien zij veinzen niet te begeeren,"4) dit was duidelijk tegen Holland en zijn Advocaat gericht. En als een deputatie met een verzoenende
instructie tot Leycester komt, uit hij alle grieven tegen
Barneveld, zijn lasteringen en beschuldigingen, waarop
het antwoord van de Heeren is: "dat zij zoodanige propoosten van den Advocaat niet hebben gehoord." Legt
men hier Bor naast, dan wordt pas duidelijk wat er is
bedoeld, nl. de beschuldiging van Oldenbarneveld, dat
Leycester de landen aan de Spaanse Koning wilde
brengen. 5 )
Het is natuurlijk een groot bezwaar, waar verscheidene
critici voor andere plaatsen reeds op gewezen hebben,
dat Mevr. Bosboom-Toussaint uit de gegevens niet voldoende tot een helder beeld gekomen is. Zij is te veel
gebonden aan de woorden, abstraheert te weinig, wat
haar bij deze passages te uitvoerig maakt, een euvel,
waarvan een analyse van haar werk de bezwaren ondervindt.
Bij Bor e.a. volgt nu op het vermelden van de laatstgenoemde deputatie, die dus van Leycesters verontwaarWagenaar, VIII, blz. 237.
B 0 r, XXIII, blz. 39.
3)
H 0 0 ft, XXII, blz. 1187/1188.
4) " ... sommige bose geesten ... trachten hare Majesteit te verbitteren, om haar eyndelijk deze Landen te doen verlaten, daer
mede sy selfs den peys bevorderen en invoeren mochten, den welken sy tegenwoordig veynsen geensins te willen noch te begeren."
5) B 0 r, XXIII, blz. 51.
1)

2)
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diging getuige was, de vlucht van Oldenbarneveld naar
Delft, wel een bewijs dat men geweld verwachtte. Het
is bekend, dat van een aanslag op Oldenbarneveld, zowel
als van een op Maurits, (wat eveneens werd gevreesd)
niets gekomen is, en Mevr. Bosboom-Toussaint schrijft
dit bezweren van Leycesters toorn aan Gideons invloed
toe. Er moet iets zijn gebeurd, zegt zij, want Leycester
had Oldenbarneveld ook in Delft gevangen kunnen
nemen. Hij wilde het dus niet, en zij zoekt en vindt er
een verklaring voor.
Het gerucht van een beraamde aanslag op de advocaat, komt namelijk Gideon ter ore als hij op het punt
is Dordrecht te verlaten, en hij besluit, tot elke prijs,
zulk een misdaad te verhinderen.
Leycester is echter reeds in der haast naar 's-Gravenhage afgereisd. Gideon volgt dan, vindt hem in den Haag
en het gesprek dat zij daar samen voeren, is een der beslissende momenten van het boek.
Eerst toont Leycester zich nog innig schuldbewust over
zijn gebrek aan vertrouwen en zijn woestheid tegenover
Gideon en "met zwaarmoedige teerheid op hem neerziende, zeide hij: "gij weet niet wat ik heb doorgestaan en
waarmede ik heb te worstelen gehad nadat gij mij hebt
verlaten." Zij spreken nu van hart tot hart, maar Gideon
wil meer; hij doelt op de geruchten: "Ik voelde nu wel,
dat ik uwe Lordschap zeer lief heb! want ik kàn niet
gelooven, en ik wil mijne lippen niet bezoedelen met
datgene, wat ze van u zeggen."
"Wat kan dàt zijn!" hernam de graaf ernstig. "Zeggen
ze misschien, dat ik hun Barneveld wil laten vermoorden?"
Doctor Florensz, bleek als een doode, boog het hoofd
tot eenig antwoord.
"Stel u gerust!" hernam de Graaf met zekere waardigheid: zij vergissen zich. Ik ben van zins hem te vatten
en te vonnissen."

233

G i deo n F lor e n !I z.

Maar juist dàt wil Gideon voorkomen en hij pleit met
al zijn krachten voor de vrede.
"Met uwe nauwgezetheid kan men geen land regeeren!" roept Leycester uit.
"En zonder nauwgezetheid geen Christelijk regent zijn,
Mylord! denk daarop, zoo 't u ernst is, met het heil uwer
ziele"."
Het wordt een "strijd op leven en dood" tussen Gideon
en Leycester, het geldt Oldenbarneveld, maar het geldt
nog meer het Christelijk regentschap, en Gideon, die zich
zo angstvallig buiten het staatbestuur had willen houden,
grijpt hier beslissend in, beslissend, want hij overwint,
daar Leycester hem belooft, afstand van zijn plan te
doen.
Natuurlijk is de ontstemming en verwondering van
zijn teruggeroepen militairen groot, maar als Cosmo
Gideon bij Leycester ziet, begrijpt hij alles.
De jonge doctor is, na de worsteling, uitgeput en wil
zich terugtrekken, maar op Leycesters bevel: "Gij blijft,"
stelt hij opnieuw de schouders onder het zware juk."
Wij beleefden hier weer een crisis in het boek, want
het is nu zeker, dat Gideon zijn invloed op Leycester
houdt. Toch voelt hij zich voor de Staatszaken niet bekwaam, hij kan en wil niet voor Leycester zijn, zegt hij
tot de kanselier, in het nu volgende gesprek, wat Marnix
voor Oranj e was: "Ik ben niets dan een dienaar van 't
Evangelie; ik wil, ik mag, ik kan niets daarnevens zijn,
om niet te zeggen dat ik dit het hooge re achte. Mijne
roeping richt zich niet tot den Staatsman, maar tot den
mensch."
En de kanselier kan zijn pleegzoon, op wie hij al zijn
hoop voor een goede loop der dingen had gebouwd, niet
tot een ander inzicht brengen; maar als hij hem mededeelt dat de Graaf, zijns inziens met een valse eed, zijn
beweren, dat er geen vredehandel met Spanje gaande
was, bekrachtigd heeft, drijft hij er Gideon toch toe, over
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dit punt met de Graaf te spreken. Zo wordt dus, door het
zieleleven heen, de politiek geraakt.
Typerend voor het boek, en het wezen van de schrijfster, is het wel, dat de gedachten en de feiten door een
aaneenschakeling van gesprekken worden geopenbaard:
in de dialoog ligt alles besloten; wel een bewijs van haar
aanleg voor de dramatiek.
Als Gideon en Leycester hierna samen zijn, is deze
eerst niet gezind, de Spaanse kwestie aan te roeren, maar
klaagt tenslotte zijn ellende uit over de dubbelhartigheid
der Koningin, die hem omtrent die Spaanse vrede in 't
onzekere laat. En hij toont Gideon als bewijs de brief van
William Herlle. 1 )
De schrijfster deelt de inhoud van de brief niet mee.
Veronderstelt zij die bekend, of laat zij de lezer met opzet in het vage? In de roman gebruikt zij de litteraire
"truc" der geheimhouding heel vaak, maar in dit politieke deel bemoeilijkt zij hierdoor onnodig het begrip.
Het moest niet nodig zijn naar de brief te zoeken, welks
woorden toch heel veel, wat anders duister blijft, verklaren. Er staat immers in: "on Wensday morning we re
letters brought out of Spayne, bringing a full assent to
the peace, which are kept very close and secret."
Ware inderdaad deze vrede met Spanje tot een beslag
gekomen, dan zou Leycester meinedig zijn geweest en in
zijn angst over deze mogelijkheid en over het eerverlies,
dat hem voortdurend dreigt, wendt Leycester zich tot
Gideon en zoekt troost bij hem.
Zo verbinden zich voor de tweede maal de politieke en
de zielelijn en het is Gideon die de verbinding legt. Uit
dit gesprek blijkt duidelijk hoe zeer Leycester Gideon nu
vertrouwt en hoe innig hun verhouding is, zó zelfs dat hij
hem het doublet van zijn geheim berichtschrift toont, dat
hij, op zijn borst verborgen, draagt, terwijl Oldenbarne1) T h. W r i g h t. Queen Elisabeth and her times, dl. 11, blz.
345, London 1838.
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veld beweerd had, die zogenaamde dubbele instructie te
bezitten (volgens Bor).
Door dit vertrouwen diep getroffen trad Gideon naar
Leycester toe en bood hem zwijgend de hand, met tranen
in de ogen, en Leycester zeide: "Ik heb hier in Holland
veel wederspoed en veel verdriet, maar ik heb een oprecht en waarachtig vriend gevonden."
Die vriendschap is de winst voor Leycester, maar in
het openbare leven wordt het hem steeds moeilijker gemaakt. Het is dan ook geen wonder, dat de toon in deze
delen van het boek, verzwaart en somber wordt, de woorden "weemoed" en "zwaarmoedig" komen heel veel voor.
Na zijn vlucht is Oldenbarneveld in den Haag teruggekeerd en, door een acte van indemniteit, sterker nog
dan ooit; Leycester kan dan ook niet langer ingaan tegen
de kracht van het verzet en daarbij lijdelijk blijven: hij
richt zich daarom met brieven tot de bijzondere steden,
tot de Gemeenten, (waar hij toe gerechtigd was), maar
dit maakt de verdeeldheid nog veel groter, daar iedere
stad een eigen, ander, antwoord geeft. De kwestie voor
of tegen Leycester, heerste daarna openlijk, niet alleen
tussen Provincie en Provincie, maar zelfs tussen stad en
stad en tussen burgers en magistraat. Dit had Leycester
door zijn brieven nu bereikt: " ... de teerling was geworpen," en 't gevolg was algemene tweedracht.
Al wat in "Leycester in de Nederlanden" en in "De
Vrouwen van het Leycestersche Tijdvak," gegeven werd.
had op politiek gebied ten doel Leycester te schetsen in
zijn macht en onmacht, temidden van de twisten om de
souvereiniteit en de verschillende tegenwerkende krachten in het land. "De verlosser," "de destructie," en "de
crisis," zo zouden de ondertitels van deze boeken kunnen zijn.
De crisis in dit laatste boek is voorbereid door velerlei beslissingen; in Leycesters onderhandelingen met de
Staten, in zijn niet volvoerde aanslag op Oldenbarneveld
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en, voor zijn persoonlijk leven, in het doorbreken van
Gideons geest.
Tenslotte zijn de tegenstrijdige krachten in het publieke leven tot het uiterste gevoerd; Leycester verbindt
zich met de gemeenten, tegenover hem staat Oldenbarneveld, maar binnen in hem is een andere tegenstrijdigheid, zijn streven naar geweld en daartegenover de geest
van Gideon.
Het toneel waarop zich de laatste strijd afspeelt,
is Leiden, waar Cosmo zich, als kapitein van Leycester,
heeft gevestigd met de geheime, mondelinge opdracht,
om een opstand van hen, die Leycester welgezind zijn,
tegen de Staatse magistraat te leiden.
De bijzonderheden van deze samenspanning zijn in
elke bron te vinden; Bor, van Reyd, van Meteren, Brandt,
Hooft, \Vagenaar en Bilderdijk melden allen dezelfde
feiten, de meesten met de namen van de samenzweerders. Uit een dier namen, Andries Schot, schepen van de
Leidse magistraat, die in alle bronnen, behalve Bor,
Jacob heet, moet men afleiden dat Mevr. BosboomToussaint voornamelijk Bor gevolgd heeft. De uitdrukkingen, de woorden der gesprekken vindt men ook bijna
alle bij haar terug, maar bij het lezen van het boeiende
tafereel zou men niet zeggen, dat het uit vele kleine
stukjes samen is gesteld, want in dit gedeelte is Mevr.
Bosboom-Toussaint veel meer tot een samenvattend
beeld gekomen, dan zij bij het vorige, conscientieuse
weergeven der remonstranties heeft kunnen bereiken.
Pescarengis belegt een vergadering der samenspanners in zijn huis, waarin men de fouten van de magistraat
bespreekt, die sterk tegen Leycester is en niet volgens
de religie leeft: zelfs burgemeester van der Werff zendt
zijn zoon naar een Jezuïetencatechismus (o.a. volgens
Brandt), en in alle ambten zijn papisten of afvalligen
der religie ingevoerd; de President-Burgemeester had
zich zelfs niet ontzien te zeggen: "Hij mocht ter pre di-
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king gaan voor den schijn, nochtans, indien men hem
opensnede, men zou een dubbel Katholiek in zijn hart
vinden." Geen wonder, dat wie trouw in de religie zijn,
zoals de vele uitgewekenen uit Sluis, over deze en andere
zaken zijn gegriefd.
Cosmo Pescarengis voert al deze ontevredenen aan en
hij ontvouwt een plan "volgens het recht van den sterkste en van den behendigste", een uitdrukking, die de vredelievenden verschrikt. De Maulde zal, aldus Pescarengis' plan, op de dag, (een Zondag) dat hij met zijn soldaten moet vertrekken, op de Breestraat voor 't stadhuis
verschijnen ... en met behulp der in het complot betrokken burgers, eenvoudig de magistraat verzetten door
een enkele magistraatspersoon tijdelijk in verzekerde
bewaring te nemen. Van geweld mag en zal geen sprake zijn.
Onder de aanwezige samenspanners bevinden zich
echter ook de Professoren Savaria en Donellus, die er
niet al te gerust op zijn, dat alles ordelijk geschieden kan,
al weet Cosmo hen wel allen te overtuigen, dat zij slechts
handelen om Leycester het hem toekomende gezag te
geven.
Donellus, hoewel Leycester en de ware religie toegedaan, blijft tegenzin gevoelen en trekt zich terug, waardoor Cosmo de vergadering en de beslissing verdaagt.
De stemming was er niet meer naar en men gaat huiswaarts. Dit uitstel komt Cosmo zelf goed te stade, want
Nicolaas de Maulde moet nog voor het plan gewonnen
worden. Deze voelt zich namelij k bezwaard door de
kwestie van de eed, waar in "De Vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak" reeds op werd gedoeld, doch Cosmo
weet die moeilijkheid voor hem uit de weg te ruimen,
door hem er van te overtuigen, dat hij wèl de magistraat,
maar niet de personen trouw gezworen heeft, en de andere bekommeringen van de, door zijn hartstocht voor
de Prinses van Chimay, willoos geworden jonge man,
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ondervangt hij zonder moeite. De Maulde tracht, eenmaal
besloten de eedgenoten bij te staan, zijn onrust in een
vrolijk samenzijn met vrienden af te leiden; een waarschuwing van Wijndrik Rueel komt voor hem te laat.
Alles staat er dus voor Cosmo's plannen gunstig voor;
doch zijn tweede samenkomst wordt plotseling gestoord
door ... Gideon. Cosmo voelt onmiddellijk wat diens binnentreden zeggen wil. "Gij hier, Welwaarde Heer! Gij
hier op dezen stond!" En inderdaad, Gideon weet alles
en komt, als Cosmo giste, om hem af te brengen van
deze "periculeuze zaak": "laat af van 't geen gij vóór
hebt, want deze dingen zijn u niet geoorloofd," zegt hem
Gideon.
"Ter contrario, Signor, ze zijn mij opgelegd en ik moet
ze volbrengen", zegt Pescarengis met vastheid. "Dat zult
gij niet, Cosmo, dat zult gij niet!" herhaalt Gideon bijna
smeekend ... Cosmo, mijn vriend, mijn broeder! ... "
Als eenmaal tegenover Leycester, zo staat Gideon nu
tegenover Cosmo, om hem van een gevaarlijke zaak terug
te brengen, maar 't lukt hem ditmaal niet, tenminste
niet zo licht. Hij begeeft zich mede ter vergadering en ...
tekent er de lijst der aanwezigen, die, eerst gesterkt door
het feit dat 's Graven aalmoezenier zich onder hen bevindt, daarna merken, dat hij niet gekomen is, om hen
aan te sporen, maar om de aanslag te beletten.
Met grote moeite brengt Gideon hen er toe, - de Sabbathschennis is een sterk argument - te wachten, tot hij
zelf nadere instructies van Leycester heeft ontvangen.
De driftige doordrijvers als van Meetkerken nemen hem
dit uitstel kwalijk, maar de voorzichtigen, waartoe Volmaer, de ouderlmg, behoort, luisteren met graagte naar
zijn raad. "Voorwaar Doctor" roept hem een der felIen
toe: "de graaf zal het weten hoe treflijke diensten gij op
heden aan zijn cause hebt gedaan." - ... "De goede cause
van den Gouverneur-Generaal," zegt Gideon, "wordt,
mijns bedunkens, allermeest geschaad door onwettelijke
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diensten."
Weer heeft Mevr. Bosboom-Toussaint een schalm gesmeed in de keten der historie; 't was immers bekend
dàt de beraamde aanslag niet werd uitgevoerd - het
hoè en het waarom heeft zij gefantaseerd, als in het
geval van Oldenbarneveld - en het is weder Gideon,
die de beslissing brengt.
Voor hem is dit einde goed, omdat hij in het zedelijke
van geen aarzelen of twijfel weet. Maar Cosmo voelt met
"somberen weemoed", dat van uitstel, afstel komen zal
en dat voor allen moeilijkheden het gevolg kunnen zijn.
Hoe zeer wordt dit voorgevoel bewaarheid voor hem zelf!
Wegens schulden, zegt de historie - door op zijn geldzaken niet te letten, verklaart Mevr. Bosboom-Toussaint, geraakt Pescarengis in gevangenschap, wat de
vroegere samenspanners zeer beangstigt en Andries
Schot alles aan de magistraat verraden doet. Pescarengis wordt nu in nauwere bewaring in 's Gravensteen
gesteld en bovendien neemt men de Maulde en Volmaer,
de ernstige ouderling, gevangen! Hoe zeer had Gideon
zich vergist! Hij heeft zijn vrienden van wat hij als
zonde zag, weerhouden, maar hen tegelijkertijd in groot
gevaar gebracht.
Hoe groot gevaar zij lopen, komt bij het verhoor al
spoedig uit, omdat hun last van Leycester enkel mondeling was. "Dan zal hij u verloochenen" werd hen spottend toegevoegd. "Zoo ben ik een dood man,"l) riep
Volmaer uit.
Het proces en de verhoren heeft Mevrouw BosboomToussaint volgens Bor geschreven, toch is ook hier, zoals
gewoonlijk, een levendig geheel ontstaan, waarin de
woorden uit haar bronnen ongemerkt opgenomen zijn,
hoewel zij ze getrouwelijk tussen tekens zet. Hoe anders
is dit stuk dan het politieke gedeelte, waarin authentieke
1)

B <> r, XXIII, blz. 94.
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stukken worden ingelast, die zij niet voldoende tot een
samenvattend beeld verwerkt.
Al gevaarlijker wordt het proces voor de beschuldigden; het is niet meer het doel, te onderzoeken of zij
schuldig zijn, maar schuld te vinden, opdat door hun
vonnis een waarschuwend voorbeeld aan het land gesteld kan worden, voor ieder die zich tegen de "overheid"
verzetten wil.
De "overheid," en wat deed Leycester dan? Was hij
die overheid soms niet? Mevr. Bosboom denkt dat, in
afwijking van bijna alle bronnen, (zij verdedigt immers
"de legitimiteit") inderdaad zij meent dat Leycester feitelijk werd getergd om met geweld "zich een doortocht te banen in de stad" om zijn vrienden en
trouwe dienaars te bevrijden, wat een binnenlandse krijg
geweest zou zijn. "Dat het daartoe niet is gekomen, moet
men danken aan de voorzichtigheid, ik zou durven zeggen aan de humaniteit van Leycester" is haar oordeel.
Nu werd een krijg vermeden, maar hij offerde zijn vrienden op, want al zijn vreedzame pogingen tot intercessie
vermochten niets. "Wat zou Gideon gezegd hebben, die
den aanvang van dit treurspel een goed einde had genoemd?" Ja, waarom hielp Gideon niet? Hij had in
Utrecht de Graaf rapport uit willen brengen, doch vond
hem daar niet en ... werd door 's Graven kapitein Sir
Richard Bingham, die hem steeds als de slechte invloed
had beschouwd, in verzekerde bewaring vastgehouden:
"Ik heb nooit geweten, dat ik zoo schadelijk was en zoo
gevaarlijk voor de cause van den Gouverneur-Generaal,"
zeide Gideon bij zijn gevangenneming met een mengeling
van weemoed en bitterheid. Sir Richard antwoordt:
"Het kan wel zijn, dat gij het zelf niet weet, maar toch is
het zoo! of zijt gij het niet, die door uw kwaden invloed
Mylords verstandigste voornemens gecontramineerd
hebt? .. Zijt gij het niet, door wien Zijne Excellentie telkens belemmerd wordt als hij doortasten wil met zijn
16
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gezag in zaken van regeeringe? .. in naam van allerlei
hoogklinkende gevoelens bederft gij voor Zijne Lordschap de wereldsche zaken, tot den prijs van zeer onzekere winsten in de eeuwigheid!. ..... "
Gideon blijft echter niet lang gevangen, want Leycester heeft naar hem gevraagd en daarom moet Sir Bingham hem wel laten gaan en ... Gideon haast zich onmiddellijk naar Leiden terug, omdat hij daar zijn vriend
Cosmo gevangen weet. De wrede rechters laten echter
geen bezoek bij Cosmo toe en Gideon moet zich zelf van
medeplichtigheid beschuldigen (zijn naam op de lijst der
samenzweerders bewijst voldoende tegen hem) om als
gevangene in Cosmo's kerker te mogen binnengaan.
"Hooge inzet om sobere winst" riep Paulus Buis met
zekere goedhartigheid."
Het samenzijn van Cosmo met Gideon is een hartverscheurend hoofdstuk, dat alle critici van Mevr. Bosboom's
tijd roemden om de diepe Christelijke geest die er uit
sprak. Men voelt het telkens weer dat de dialogen van
Gideon met zijn vrienden: Leycester, Cosmo, de kanselier, zelfs met de rechters, de hoogtepunten vormen van
dit werk. De historie is verstandig, zielkundig en geestelijk geïnterpreteerd, maar deze passages stellen in het
licht, wat het protestants geweten is. Het Christelijk bewustzijn van het Réveil is hier op zijn diepst.
Het is niet teer, overgevoelig en verfijnd, naar het sentimentele of zoetelijke geneigd, als bij Vinet en andere
vaders van deze zielesfeer, - een gevoelstoestand die tot
nu toe in Frans-Zwitserland heeft doorgewerkt - maar
krachtig, mannelijk en groot. In deze passages ontdekt
men het geheim waaruit de zwakke vrouw haar onvergelijkelijke werkkracht heeft geput. Haar Gideon is haar
sterkste boek, niet omdat het zo'n enorme studie heeft
gekost, zelfs niet omdat het de historie nieuw belicht,
maar omdat het protestants gemoed, waarvan zij getuigen wilde, hier het best is uitgedrukt.
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Gideon daalt in Cosmo's vreselijke kerker af, en vindt
hem heel anders dan hij had verwacht. Inplaats van
opgewonden en over Gideons eindelijke komst verrukt, is
Cosmo onbeweeglijk en mat; ternauwernood heft hij zijn
ogen op en hij durft zelfs niet te geloven dat het Gideon
is, die voor hem staat; tot diens stem hem overtuigt.
Toch is er niet alleen ellende in hem omgegaan. Dat éne,
waar Gideon altijd om gebeden had, is eindelijk gebeurd:
"Gideon, ik kan U missen!" In de eenzaamheid was
het innerlijk geloofsleven van deze hartstochtelijke Italiaan voor 't eerst begonnen zich zelfstandig te ontwikkelen, buiten Gideon om. Door de gesprekken die Gideon
en Cosmo in de kerker voeren maakt de lezer de verdere
ontplooiing van dit gemoedsleven mee. De persoonsaanbidding, de aanbidding van een middelaar, was de grootste belemmering geweest, (een bij uitstek protestantse
gedachte), nu groeit Cosmo, ook door de afgeslotenheid
van de kerker, die, - als voorwaarde voor geestelijke
groei, - symbolisch is, in een heel snel tempo van een
onhandelbaar, nors en eigenzinnig man, tot een mens,
die volkomen vrede met het sterven heeft en die zelfs,
met hulp van Gideon, zijn vroegere felheid zó verzacht,
dat hij tot mildheid tegenover Leycester komt,- die hem
toch schijnbaar ellendig in de steek gelaten heeft, - en
tot begrijpen van zijn rechters. Dit laatste is het moeilijkste.
"Hierin is de lijdzaamheid der Heiligen, dat men
onrecht draagt met zachtmoedigheid," merkte Gideon
aan. "Met Gods hulpe hoop ik nooit meer te vervallen in
de vlagen van woesten toorn ... daarover ik mij laatstelijk heb berouwd; doch overigens ... Gideon, ... ik ken mij
zeI ven ; een heilige martelaar zal ik nooit worden... ik
kan niets zijn dan een taaie dulder."
Voorzichtig, om niet wederom van deze ziel het onmogelijke te vragen en haar daardoor af te wenden van
het doel, brengt Gideon Cosmo's gevoelens en gedachten
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op een hoger peil van rechtvaardig inzicht en van liefde,
zodat hij anders, niet meer zo schamper en met wrevel,
over zijn rechters denkt.
"Daarom laat u dringen door de liefde Christi, en buig
het fiere hoofd onder vernedering."
Juist doordat de kern van het geloof hem in Gideon.,
afwezigheid is geopenbaard, zodat hij in een direct, niet
meer indirect verband tot het goddelijke staat, kan
Cosmo het nu verdragen dat Gideon hem eisen stelt. Hij
heeft een vaste grond: "den Heer zelf, die weet wat in
mij is," waarop hij zijn innerlijk betrekt en waarvan
Gideon hem niet meer, zoals hij vroeger had gedaan, vervreemden kan, door tè veel van hem te vragen, dus doordat zijn liefde onvolledig is.
"De Heer zal mij dàt niet vergen" zegt Cosmo dan, en
dit afzien van Gideons eis is het bewijs, dat Cosmo zich
van Gideon, als persoon, heeft losgemaakt.
En dit maakt voor Gideon de weg weer vrij, om hem
te brengen tot een dieper begrip van de inhoud dier absolute liefde. Gideon en Cosmo staan nu naast elkaar.
Het feit dat de schrijfster hier zo duidelijk laat zien,
hoe dit proces zich in Cosmo's binnenste voltrekt, roept
de gedachte op, dat de plaats van handeling feitelijk niet
de kerker is, waar Cosmo en Gideon samen spreken over
het allerheiligste; doch dat de werkelijke plaats van
handeling het menselijk bewustzijn is, en meer bepaald
het protestants gemoed, waarin verscheidene stemmen
zich doen horen en dat tenslotte tot de overgave aan het
goddelijke komt, wanneer het luistert naar de hoogste
stem. Cosmo's kerker is niet anders dan een der vele
uitgedrukte beelden voor wat zich afspeelt in 't geweten
van de mens.
Pescarengis wordt opnieuw voor de rechters geroepen:
"en toen hij terugkwam nam hij Gideons beide handen,
drukte die met innigheid en zag hem een tijdlang zwijgend aan. Zijn gelaat had een ongewone uitdrukking van
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rust en ernst, iets waardigs en edels, als Gideon nog nimmer bij hem had opgemerkt; er moest veel in die ziele
zijn omgegaan, dat zij zulk een stempel drukte op dit
gelaat." Hij is niet weer, wat Gideon vreesde "scherpelijk
geëxamineerd", doch zijn executie is hem aangezegd voor
de volgende dag.
Diep ernstig is dit, hun laatste, samenzijn en eindelijk
is Gideon ook niet alleen de meerdere, maar hij toont
zijn eigen vroegere strijd, de crisis, die bij hem zo ver al
in 't verleden ligt. Hij vertelt aan Cosmo, dat hij, als
theoloog, door de Geneefse professoren werd geprezen:
"maar ik was geen Christen; mijn ziel dorst was kennen
en weten, en ik achtte kennis de hoogste, de volkomenste
macht. Ik had hoogmoed en zelfzucht te over in de ziel
om een duivel te worden ...... "
Doch toen had hij Cosmo ontmoet en diens nood en de
noodzakelijkheid om daarin te voorzien, had Gideon tot
een Christen gemaakt: "voor 't eerst voelde ik al de ernst
en de diepte der waarheid, die mijn verstand had aangenomen ...... "
"Van toen aan, Cosma, was mijn keuze beslist. Ik greep
mij krachtiglijk aan, om tot het leeraarsambt bereid te
worden."
De beslissing in zijn leven, waarvan vroeger werd gezegd, dat deze lang vóór de andere beslissingen in dit
boek, gevallen was, wordt ons dus ten slotte hier toch
meegedeeld. Gideon en Cosmo spreken nog lang samen, over vrees
en schuld, over het "ontbonden worden", en over de huivering van het: "na morgen de eeuwigheid".
Er ligt een rust over deze bladzijden, die te vergelijken
is met het - later geschreven - "Graaf Pepoli," waarin
eveneens de voorbereiding voor een schavot diep ingaand
besproken wordt.
Tenslotte wordt Gideon ontboden bij een "personaadje
van hooge kwaliteit," (Oldenbarneveld) en hij laat Pes-
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ca ren gis in de kerker achter: "Ik zal niet verlaten wezen
en getroost zijn! \Vees daar zeker van", is diens laatste
woord.
Als een tegenstuk voor dit toneel, evenzeer een blik in
het geweten, maar op een ander peil, is het volgende
hoofdstuk, dat vooral ook daarom een bespreking vraagt,
omdat het typerend is voor Mevr. Bosbooms verhouding
tot de bron.
Baron de Maulde, de zwakke kapitein, kan niet berusten in zijn dood en wanneer zijn vroegere verloofde,
de jonge Ada Rueel, in de kerker bij hem komt, om te
trachten hem te redden, vindt zij hem in een staat van
angst en wanhoop.
Volgens Bor,!) heeft "een Edel Jonk-vrouw van Leyden
uyt medelijden haer niet geschaemt als een Bruyt aen den
Magistraet en Commissarissen te gaen om den selven
Maulde ten houwelijke te begeren; en also hem vander
dood te verbidden. Maer in stede van haer te verhoren
of immers vriendelijk aen te spreken, de Commissarissen
hebben ha er onweerdelijk wechgestoten, en gestraft, seggen de, schaemt gij niet een verrader ten houwelijk te begeren ?"
En enkele bladzijden eerder meldt Bor: "Niclaes de
Maulde wert van een yder seer beklaegt, so om sijne
jonkheyt, beleeftheyd als andere goede qualiteyten, hem
werde na hem de dood verkondigt was van eenige aengeseyt dat hij moed houden sou de, dat een Joffrou genaemt Uytenbroek hem verbidden en ten houwelik versoeken soude: maer hij horende de selve noemen en in
haer geselschap wel geweest zijnde, hadde weynig moeds
dat hij door haer verlost worden sou de, of ook de selve
ten huwelijke niet begerende, konde hem niet te vreden
stellen, doch het versoek van de voorsz. Juffrou werde
1)

B 0 r, XXIII, blz. 101.
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afgeslagen."
Deze beide passages heeft Mevr. Bosboom-Toussaint
gebruikt, doch in afwijking van haar gewone procedure,
niet volkomen volgens het woord van Bor. Het geval van
Juffrouw Uytenbroek noemt zij slechts terloops, maar de
afloop van haar poging verplaatst zij naar die van Ada.
Dientengevolge komt Ada's daad in een zinrijk geheel te
staan, en is ook het gevolg voor het zieleleven van de
Maulde van een groot belang. Deze keuze en samenvoeging der historische gegevens, wijst er nog eens te meer
op, dat Mevr. Bosboom-Toussaint de feiten onderschikt
aan een psychologisch- zowel als zedelijk- en geestelijk
verband.
Het was een oud gebruik, dat een vrouw een ter dood
veroordeelde kon redden, door hem te huwen, en Ada
beroept zich daar nu op. Zij verwerft de toezegging der
hoge Heren, doch wanneer zij de wanhopige de Maulde
alles voorlegt... dan weigert hij. Zijn aangeboren fierheid overwint zelfs zijn afschuw voor die dood. Dit geschenk - het leven! - kàn hij niet aannemen van de
vrouw die hij verried, en die hem nu, uit louter Christelijke liefde, helpen wil, en bovendien ...... hij heeft een
ander lief! Kan Ada hem niet het leven geven, haar daad
redt hem toch uit de jammerlijke staat van lafheid en
van angst, waarin hij, reeds sinds de aanvang van 't proces, had verkeerd. "Ada! ik weet nu het middel om den
dood gelaten tegen te gaan. Ik neme dien als verdiende
straffe daarvoor dat ik uw hart gebroken heb. Ik zal het
hoofd buigen om te sterven, gedenken de aan u. En ik
zal getroost zijn ...... "
Zo is ook deze kerker een strijd in het gemoed; en in
zijn ondergang lijdt de Maulde, even goed als Pescarengis, toch geen nederlaag.
Ada sterft, in de nacht na deze weigering, doordat haar
hartstocht voor de Maulde, al was die overwonnen, haar
gestel had ondermijnd. In "De Vrouwen van het Leyces-
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tersche Tijdvak", waar haar leven, en feitelijk ook haar
sterven, toe behoort, is op dit einde al gedoeld.
De schrijfster is doorgedrongen in het innerlijk van
de gevonnisten, en van wie met hen zijn. Hoe is het
echter hem te moede, die het vonnis heeft geveld? Door
een meesterlijk gevonden overgang, weet zij ook dit gemoed voor de lezer te ontvouwen; j a, zij doet meer, zij
legt in de onverzettelijke beginselvastheid van Oldenbarneveld de oorzaak voor zijn eigen, latere ondergang. Ten
duidelijkste is het de bedoeling van Mevr. BosboomToussaint in deze laatste episode van Leycesters heerschappij, de grond te leggen voor al wat komen gaat, te
laten zien, dat Oldenbarneveld het was, als vertegenwoordiger van het Staatse beginsel, die Leycester verdreven heeft, maar hoe tevens in de triomf van dit karakter,
dat het beginsel van de Staten volgt, zijn eigen toekomstige nederlaag verborgen ligt; en wel niet alleen omdat
dit Staatsbeginsel over twintig jaren op zijn beurt verouderd is,1) maar bovendien, of liever maar vooral, omdat het karakter van geen buigen weet.
Oldenbarneveld kan zich niet afwenden van zijn werelds recht, omdat dit voor hem zwaarder weegt, een
sterker accent heeft, dan de "menselijkheid". Dit wil dus
zeggen, dat hij niet zoals Gideon, als norm de rechtvaardigheid en de absolute liefde kent, maar het wereldse,
betrekkelijke recht. Hierdoor offert hij Pescarengis en
de Maulde op, maar hierdoor valt hij zelf.
Vat men eenmaal in het oog, dat Mevr. Bosboom-Toussaint op deze wijs een oorzakelijk-psychologisch en geestelijk verband tussen de bekende feiten legt, dan ziet
men tegelijkertijd, dat de toespelingen en het gebruik
van een romantische anecdote, niet anders dan bijkomstigheden, dan litteraire trucs, te noemen zijn, die beter
1)

Vgl. Verhooren van Johan van OIdenbarnevelt, Utrecht 1850.
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achterwege hadden kunnen blijven, daar nu de diepere
bedoeling er door wordt bedekt.
Als Gideon namelijk tegenover Oldenbarneveld met al
de kracht van zijn rechtvaardigheidsgevoel en met de
hele inzet van zijn liefde, zich beroepend op wat hij eens
voor hem, bij Leycester, deed, voor het leven van zijn
vrienden pleit, dan blijft Oldenbarneveld onaandoenlijk
en onvermurwbaar, tot plotseling de ware naam van Cosmo Pescarengis wordt genoemd. Hij is een Italiaanse
Graaf, die Oldenbarneveld op reis eens had ontmoet en ...
aan wie door een zigeunervrouw een einde was voorspeld, dat gelijk zou zijn aan dat van zijn reiskameraad ... Oldenbarneveld! Bij de onverwachte herinnering
aan dit avontuur is Oldenbarneveld ontzet, hij aarzelt ...
maar neen, het "recht" gaat voor. "Ik mag geen persoonlijke consideraties gebruiken."
Onmiddellijk daarop komt het bericht, dat de executie
al heeft plaats gehad, en: ""Zij hebben wèl gedaan,"
sprak Barneveld met bleeke lippen."
In een noot meldt de schrijfster, dat het Italiaanse
avontuur geen fictie, doch een anecdote was, "een te welkome donnée voor de romancière om er niet eenig gebruik van te maken."
Hadden de woorden en de toon van de dialoog de ernst
der bedoeling niet bewezen, dit romanesk verhaal had
schade aan dit stuk gedaan; nu is 't slechts een accessoire
- een met effect,- voor de profetische woorden van de
inmiddels opgetreden kanselier, profetisch, want wie diep
ziet, ziet tegelijkertijd vooruit: "Justitie, Mijnheer de advocaat, God almachtig beware u en mij dat er over ons
zoodanige justitie worde geoefend ... het komt mij voor
dat men meest heeft gewogen de belangen eener partij ...
op zulke wijze dat de nazaat. .. tot het besluit moet komen, dat hetgeen te onzen dage justitie wordt genoemd,
niets is geweest dan een justitiemoord."

249

Gi deo n F lor e n s z.

Niettegenstaande Barneveld Gideon een professoraat
wil geven, reist deze ten spoedigste naar LeYcester :"die
een menschelijk mensch is, en die mij noodig heeft," zegt
Gideon met een stem vol smart en verontwaardiging.
Leycester ontvangt hem in Alkmaar met onstuimigheid,
heimelijk heeft hij, machteloos als hij zich wist, angst
gehad, dat men ook Gideon niet sparen zou. Hij is diep
verbitterd en gegriefd, maar hij is meer. "Ik ben een verpletterd man" zijn Leycesters woorden, en Gideon moet
hem troosten, óók in zijn schuldgevoel, waarvoor hij feitelijk niet getroost wil worden.
"Wil toch opmerken, Mylord! dat Gods hand tegen u
is in alle deze dingen en wil niet achten op de tweede
oorzaken maar denk op de eerste," laat Mevr. BosboomToussaint Gideon zeggen, waarmede zij haar begrip van
de loop der zaken in Gideon's mond legt en aanknoopt
bij haar motto, Hoofts woorden, over de moederoorzaak.
In deze woorden ligt besloten, wat door het hele boek
heen de grondgedachte is: Lcycester kón niet slagen,
zijn heerschappij was veroordeeld te verdwijnen om
plaats te maken voor iets beters - om Nederland onafhankelijk te doen zijn van een vreemde souverein. Er
is geen schuld; want Leycester deed, waar hij, met zijn
inzicht, toe in staat was.
Berusten kan hij nu alleen wanneer hij gelooft, dat
zijn lot zo is gewild, dat hij een schakel vormt in het
grote plan dat hij, naar zijn beste weten, mee voltrokken
heeft. Zo ziet het Mevr. Bosboom-Toussaint, dit laat zij
Gideon met die woorden zeggen, doch Leycester heeft
nog niet de rust van geest, om deze visie op zijn taak dóór
te kunnen denken.
Toch brengt Gideons aanwezigheid hem troost en weer
voert de schrijfster ons in de strijd van ecn geweten, van
een hart, dat zichzelf niet kende en dat door de milde
kracht van Gideon tot verheldering komt.
De behoefte aan wraak, de zelfbeschuldiging, waar
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Gideon het in zijn hart voor een deel mee eens was, angst
voor Cosmo's haat, één voor één worden die gedachten
aan het licht gebracht en in hun nietsheid doorzien. En
ten slotte is het Gideon die uitspreekt wat Leycester des
nachts al had beslist: hij acht het veiliger van de worsteling af te zien, dan een wettig gezag door onwettige middelen te handhaven. "Ik geef U mijn gevoelen Mylord!
als dat van een Christen, ... die geleerd heeft alles schade
te achten, wat verlies zou kunnen brengen voor de
eeuwigheid."
Leycester volgt die raad en blijft standvastig bij zijn
besluit, dat nu door Gideon bevestigd is. Tot de Kanselier
zegt hij: "Ik ben gekrenkt, ik ben verbitterd; ... maar er
is nog iets anders; ik ben overtuigd dat zij oordeelen mij
hier niet meer noodig te hebben en dat ik bijgevolg ook
hier geen nut meer kan doen."
Zelfs de kanselier, die, in zijn onrust over hetgeen er
volgen kan, als Leycester zó vertrekt, hem nog smeekt te
blijven, vindt geen gehoor.
Wat Mevr. Bosboom-Toussaint nu verder nog vermeldt
is voor een zeer groot deel compilatie uit de bronnen,
waaraan zij hier en daar een eigen uitleg geeft.
De beschrijving van de bekende penning met de
schaapjes en de Engelse herdershond, waaronder: "Invilus desero," en het randschrift: "Non gregem sed ingratos", voegt zij in haar verhaal. Eveneens noemt zij Leyeesters uitroep na de Leidse aanslag: "Nu wordt het tijd,
dat ik mijn hoofd berge!" doch met de, in haar beeld van
Leycester passende verklaring, dat "geenszins vreeze,
doch verbittering, ironie, gekrenkte trots", hem die woorden hebben ingegeven. Vrees kon het niet zijn, want zijn
vertrek was het tegendeel van overhaast. Doch zelfs tot
na zijn dood, - de schrijfster doelt hier waarschijnlijk
wel op Wagen aar c.s., - heeft Leycester ondank ondervonden, en heeft men zijn goede bedoelingen, die nu toch
wel, zo meent zij, uitgewezen zijn, over het hoofd gezien.
251

G i deo n F lor e n s z.

Na velerlei besprekingen en onderhandelingen trekt de
Graaf nu weg van Alkmaar over Amsterdam en Utrecht,
weer naar Dordt, en vandaar naar Vlissingen.
Nog schuift de schrijfster tussen Leycesters besluit tot
heengaan en zijn afvaart, een gesprek met Gideon, dat
beslissend voor diens leven is.
Door al de emoties is de jonge doctor, die in Leycesters
dienst toch reeds was verzwakt, zo aangegrepen, dat hij
een schrijven van zijn vrouw Jacoba, waaruit blijkt dat
Reingout nog altijd intrigeert en Gideon van haar vervreemdt, niet meer kan verdragen, en, als hij Leycester
alles heeft verteld, zakt hij ineen. Al die tijd heeft hij geleefd voor anderen, doch nu blijkt hij óók een mens te
zijn, met behoefte aan liefde en zorg. Leycester is het
die in Gideons nood voorziet en in stilte Jacoba weten
doet, dat haar man haar door zijn plichten had verwaarloosd, doch haar inderdaad meer liefheeft, dan zij wel
vermoedt. Een verzoening tussen Gideon en Jacoba bewerkstelligt Leycester dan als een van zijn laatste particuliere daden in het land; want, ofschoon hij Gideon
beloofd had hem naar Engeland mee te nemen: ("het is
tusschen ons voor 't leven, Gideon",) kan hij niet wachten
tot deze is hersteld; hIj vaart af, en een aanbod voor een
Engels professoraat laat hij voor hem achter. Als Gideon
weer hersteld is en eindelijk de zekerheid der liefde van
Jacoba heeft, dan ... verkiest hij toch in Nederland te
blijven, als "herder in West-Souburg"; hij kiest het nederigste lot, van mening dat: "de kracht eener Evangeliebediening niet ligt in de ruimte die zij omvangt, maar
in de diepte, waarvan zij uitgaat." Leycesters laatste tijd in Engeland wordt volgens Engelse bron beschreven, waarschijnlijk o.a. volgens Camden. t )
1) William Cam den, Tbe History of tbe Princess Elizabeth.
London 1688.
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Laster en belediging ten spijt, handhaaft Leycester zich
bij de Koningin, maar door de ontrouw van zijn echtgenote in 't hart getast, "dáár, waar hij zozeer kwetsbaar
was", sterft hij plotseling. Mevr. Bosboom-Toussaint acht
het onnodig aan vergif te denken, zoals Camden e. a.
doen. Tot het einde blijft zij trouw aan de conceptie, die
zij van hem had, daar zij: "de diepe ellende van zijn
blinkende grootheid (had) gepeild."
Hoe liet hij de Nederlanden achter? Er was strijd, zijn
vrienden werden achteruit gezet, of wel verplaatst, en
slechts Leoninus, die Leycester altijd getrouwelijk had
gesteund, doch steeds naar bemiddeling tussen de partijen had gestreefd, bleef geëerbiedigd en erkend. Zijn
lotgevallen, gelijk trouwens zijn leven, particulier zowel
als politiek, heeft Mevr. Bosboom-Toussaint geput uit de
"Bijdragen" van J. P. van Capellen.,)
Zij heeft er naar gestreefd, zegt zij, te werken in zijn
geest van onpartijdigheid, waar het de "publieke zaken"
gold. "Van meer innerlijke, heb ik gegeven wat het mijne
was ... maar ook niet het mijne."
Wat was voor Nederland de afloop van deze crisistijd?
In welk een toestand waren de Provinciën door de beslissing van de "souverein" gekomen?
Was de verlossing uit de chaos, waarvoor hij toch gekomen was, door hem tot stand gebracht?
Onder zijn bestuur had zich de oppositie sterk gemaakt, zij was gegroeid tot een krachtig lichaam, "geschikt voor de functiën, waartoe het geroepen werd. De
Aristocratische Republiek was daargesteld, onder de worsteling met den Algemeenen Landvoogd!"
Ziedaar de uitkomst van de crisis, die ondanks alles,
een verlossing was, anders dan men had gedacht, maar
toch een bevrijding ... en bovenal een ontdekking van de
eigen kracht. De onafhankelijkheid van Nederland is in
1) J. P. van Cap e 11 e n, Bijdragen tot de geschiedenis der
Nederlanden, Haarlem 1827.
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deze tijd geworden, zij "dankt haar bestaan aan dit tijdperk van overgang."
Zo besluit Mevr. Bosboom-Toussaint het beeld, dat zij
van de geschiedenis dezer periode heeft geschapen, een
beeld, dat door haar visie op het leven is bepaald.
Omgekeerd kan men nu haar levensvisie abstraheren
uit de wijze, waarop de feiten zijn beschouwd, en waarop
de trilogie is gecomponeerd.
In deze compositie heeft de schrijfster aangetoond, dat
niet Leycester, niet een vreemde souverein, de verlosser
van de "Lage Landen" wezen kon, maar dat die onpersoonlijk is, want Gideon, hoewel hij zijn naam aan het
laatste deel gegeven heeft, is evenmin de redder van het
rijk. Gaat men echter van een reddende idee, van de onpersoonlijke verlosser uit, dan ziet men in het hele werk
een wonderlijke eenheid van structuur
Men komt dan tot een ander oordeel dan SchuIler tot
Peursum,l) die meent dat: de gebreken die van de tijd
zijn, er door gedetermineerd worden; dat het chaotische
van het boek IS, wat het chaotische van Leycesters tijd
was. En dan zegt hij: "Gideon is een schoone conceptie,
die verbrijzeld en verpletterd wordt en zoo een kostbaar
voorbeeld oplevert van den jammerlijken toestand der
verwarde tijden. Ik acht het zelfs schade voor de kunst,
dat Gideon niet werkelijk vermorzeld wordt, maar weer
bijkomt en tenslotte prozaïsch leeft, met zijne, sedert den
eersten roman der trilogie, alle belang verloren hebbende
Jacoba."
Vóór men zich echter kritisch tegenover een kunstwerk
stelt, doet men goed te trachten, de zin er van te zien,
en SchuIler is hier met zijn kritiek voorbarig.
Immers, de overeenstemming van alles wat tot nu toe
in het werk is gevonden, geeft reden, één hoofdgedachte
1) [G.L.] SchuIler ltot Peursum, Bespreking van] Gideon Florensz., De Recensent, 1856 11.
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aan te nemen, één kompas, waar alles zich naar richt,1)
ieder détail krijgt dan zijn zin en zijn vaste plaats; het
boek is dan niet meer chaotisch. Neemt men de idee der
redding, der verlossing, als hoofdgedachte aan, dan is
ook een "vermorzeling" van Gideon niet alleen onnodig,
maar zelfs strijdig met het grondbegrip. Ook zijn
verhouding tot Jacoba is dan van belang, om hem tenslotte aan te tonen als een betrekkelijk mens. Gideon
kan daarom zelf de idee niet zijn; hij is niet anders dan
de vertegenwoordiger van het Christelijk-Protestants
ideaal van Mevr. Bosboom-Toussaint, en dit wordt door
hem uitgedragen in het persoonlijk, in het maatschappelijk, eindelijk zelfs in het staatkundig leven. Het laatste
is het zwaarste en is door hem dan ook niet bewust gewild; het begrip van de "Christenregent", waar hij met
Leycester over spreekt, verwerkelijkt hij niet. Wel duidt
hij beginselcn aan, die voor een Christenregentschap2)
nodig zijn. Past hij ze toe, dan blijkt daar uit, op welk
een onvermoede wijze die beginselen werken. Zowel bij
het plan tot gevangenneming van Oldenbarneveld, als
bij het afstel van de Leidse aanslag, buigt hij, door zijn
intercessie, de loop der gebeurtenissen om, tot nadeel
voor Leycesters macht. Hieruit volgt voor Mevr. Bosboom-Toussaint tcn gevolge van haar grondgedachte, dat
schijnbaar falen tot een ongeweten overwinning voert,
wanneer, zoals Gideon deed, volgens de "conscientie"
wordt gehandeld. Waar hij ingreep immers, kwamen
geestelijke krachten vrij en die werkten ten goede, zowel
voor de mens als voor de staat.
1) Vgl. het oordeel van Mevrouw Bosboom-Toussaint over
Wallis' V 0 r s ten gun st: " ... het getuigt op iedere bladzijde
van een groot talent, maar dat geen goed kompas heeft, waar
het zich naar richt." Uit een brief aan Mevrouw Jolles van 15
September 1883.
2) De hiervoor, volgens haar, nodige eigenschappen zijn tegengesteld aan die welke Mejuffrouw Toussaint in paus Sixtus V in
"De Engelschen te Rome," had beschreven.
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Cosmo en de Maulde hebben winst door de mislukking,
Leycester is bij zijn vertrek een dieper man dan bij zijn
glorieuse intocht. En in de staat voltrekt zich het proces van het recht op onafhankelijkheid door alles heen.
Een "vermorzeling" van Gideon zou dus aan de eenheid der conceptie afbreuk doen, daar hij dan als persoon, een te zwaar accent gekregen had. Als idee kan
hij niet vernietigd worden en als persoon dient hij achter
de idee terug te treden. Juist uit het feit dat hij aan het
einde van het gehele werk als een mens, gelijk de anderen, wordt getoond, blijkt de tweeledigheid van zijn bestaan: hij is een persoon 1) en hij vertegenwoordigt de
idee.
In de visie van Mevrouw Bosboom-Toussaint, zoals wij
die uit haar belangrijkste werk kunnen abstraheren, past
een noodlotstragedie dus geenszins, want die visie is ten
duidelijkste Christelijk-evangelisch.

1) Het is wel merkwaardig, dat de Gideon-figuur die uit de
intuïtie is ontstaan ten sloUe toch weer overeenkomt met de werkelijkheid. Mevr. Bosboom-Toussaint schrijft immers aan Dr.
Mulder: ,,[Er] moet in den laatsten tijd van Leycesters verblijf in
Nederland een jonge predikant zijn geweest die Fontaine heette
en die zekeren invloed op hem uitoefende. Maar ik ben tot die
kennis gekomen, lang nadat ik mijn Gideon het leven had gegeven.
Ik heb het geluk gehad meer zulke rencontres te doen ... " C. T az e I a a r, Onuitgegeven Brieven van Mevr. Bosbootn-Toussaint,
Zutphen z.j., blz. 16.
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D E ZIN DER HlS TOR I E.
"Het protestants geweten is het geheim, waaruit deze
zwakke vrouw haar enorme werkkracht heeft geput."l)
Het protestants geweten is het ook, dat haar geestelijk
inzicht der historie heeft bepaald.
In de werken van haar jeugd, in "De Graaf van Devonshire," "De Echtgenooten van Turin" en "De Engelsehen te Rome," was een zedelijk verband der feiten al
te zien, doch dit was voornamelijk een verband van
levens- niet zozeer nog van historiefeiten. Toch tracht
Mej. Toussaint de gegevens, die zij in de geschiedeniswerken vindt, door een eerst zedelijke, later meer geestelijke oorzakelijkheid (in een groter, niet meer enkel
persoonlijk geheel dus) te verbinden; wij hebben die gevallen zoveel mogelijk aangeduid. Zij streeft er ook reeds
naar haar compositie aan een bepaalde idee te onderschikken ("De Engelschen te Rome"), doch in die eerste
boeken is de idee nog zwak en overwoekerd door de
romantische elementen, wat maakt dat Bakhuizen die
poging in deze roman niet heeft onderkend.
Naarmate de schrijfster zich echter meer verdiept in
degelijk historiewerk (in ander werk dan Leti, die vooral de verzamelaar van anecdoten was), dat haar waarschijnlijk door Bakhuizen werd verschaft, naarmate tevens haar Christelijk bewustzijn en haar persoonlijk
gevoel door de levensondervinding groeit, wordt die idee
steeds sterker en helderder.
1)

Bespreking van Gideon Florensz.

258

De Zin der Historie

Mevr. Boshoorn ziet dan niet meer alleen een goddelijke
gerechtigheid in de levens der personen, en hel goddelijk, alles overspannend recht ziet zij ook niet meer vaag.
in het algemeen, maar zij verbindt die beide elementen
tot één grote samenhang; zij ziet nu in alles een goddelijke oorzakelijkheid, die in ieder onderdeel, in ieder
feit, in elk verband, zowel als in het geheel der dingen,
zich in het geschiedende openbaart.
Zoekend en studerend en het gevondene plaatsend
tegen de achtergrond van het Christelijk levensinzicht,
voelt en ziet zij de goddelijkheid van het bestaan zich
in de historie, zowel als in de mens, ontvouwen.
De schrille en sterk aangezette elementen van de Europese en die der Nederlandse romantiek, hebben wel een
grote invloed op haar wezen en haar werk uitgeoefend,
"niemand" zegt zij zelf,l) "ontduikt geheel den invloed
van zijn tijd," maar al meer en meer worden die elementen ondergeschikt aan haar eigen wereldbeeld.
Het volledigst heeft de schrijfster haar levensbeeld,
waaraan dus ook de zin der historie is ontsproten, in de
Leycester-cyclus uitgedrukt. Juist doordat zij nauwkeurig de bronnen en détails bestudeert, moet zij haar begrip, haar samenvattend beeld, verdiepen, wil zij een
vaste compositie kunnen houden.
In dit zo ingewikkeld werk kan zij niet blijven bij
het aanroepen van een goddelijk recht of een goddelijk,
bewust bestuur, zoals zij dit in de boeken van eenvoudiger bouw altijd heeft gedaan. Men kon nog glimlachen
om de naïviteit van passages als op blz. 20 van "De Graaf
van Devonshire": "Indien, wat toenmaals haar hoogste
wensch was, vervuld ware geworden, dan had Engeland
die Elizabeth gemist. .. ", of in "Eene kroon voor Karel
den Stoute" blz. 20: " ... dan leert men het groote woord:
"rechtvaardigheid""; zelfs is 't volgende uit "Eene Kroon
1)

Leycester I, blz. 351.
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voor Karel den Stoute"; (blz. 32) nog niet klemmend: "O!
de geschiedenis is meer dan wij weten, zij geeft beschamende lessen, terwijl we meenen, dat zij alleen vertelt."
Evenmin gaat boven de algemene denkbeelden van
haar tijd uit wat zij zegt in haar: "Fantasieën in
December '48," op blz. 7: "zonder te gelooven dat de Heer
des Heelals zich beperken zou slechts de God van Nederland te wezen, is het immers duidelijk dat Hij een gekweld en geloovig volk eerder en rijker met Zijnen zegen
zal bedeelen, dan volkeren in strijd en opstand tegen
Hem ... "
Ook vele losse opmerkingen, door de Leyc6ster-cyclus
heengestrooid, geven nog geen denkbeeld van iets meer,
dan het vlechten van algemene godsdienstige gedachten
door 't werk - wat men in die dagen vrijwel bij iedere
schrijver vindt: Leycester 11, blz. 129 "Barneveld is ons
een leerrijke onderwijzing van de gerechtigheid Gods,"
en 11, blz. 249: "voor hen, die in de geschiedenis nog iets
anders zien willen dan eene combinatie van feiten, ...
voor hen is het hier de machtige vinger Gods."
Dergelijke gezegden, die met vele te vermeerderen zouden zijn, kan men alle nog beschouwen als conventionele
opvattingen van de tijd, die niet boven de predikantenpoëzie verheven zijn; maar voor de Leycester-cyclus als
geheel, moet de glimlach in verwondering overgaan.
Evengoed als de toon van Vondels drama's alle ongeloof zwijgen doet, zo overtuigt de conceptie van dit werk
van de ernst en de diepte van de leidende idee der
sc~rijfster. De samenhang van de détails en de wijze
waarop de bronnen zijn gebruikt, werden als bewijs voor
het bestaan van die conceptie aangevoerd. Bovendien
kan men betogen, dat een zo grote inspanning van ziel,
verstand en geest, nooit kan ontstaan (niet bij een vrouw
altans,) zonder onderschikking aan een leidende gedachte.
\Vij poneerden in de aanhef dat het Protestants gewe-
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ten het historisch inzicht der schrijfster bepaalde, maar
tot nu toe deden wij niet meer dan tonen, dat zij een
zedelijk en een geestelijk oorzakelijk verband in de feiten van leven en historie legt, wat nog geen bewijs voor
onze stelling is.
Vervolgens trachtten we met verwijzing naar de bespreking van de Leycester-cyclus, te betogen dat een leidende gedachte die cyclus beheerst. Dat die leidende
gedachte Christelijk was, hebben wij op het eind van de
bespreking van Gideon Florensz uiteen gezet.
Nu rest ons nog te laten zien dat deze idee niet alleen
in het bijzonder de Leycester-cyclus leidt, doch dat deze
in het algemeen het historisch inzicht van Mevr. Bosboom-Toussaint bepaalt.
Prof. Huizinga zegtt) in Vier Voordrachten over den
huidigen stand der geschiedenis: "De historicus ziet in
het verleden zekere vormen. Om die ook voor anderen
zichtbaar te maken, tracht hij feitelijkheden zinrijk te
rangschikken. De conceptie van dien zin zelf, dien hij
in het gebeuren erkent, vloeit regelrecht voort uit zijn
wereldbeschouwing en wordt beheerscht door zijn waarheidsbesef."
De wereldbeschouwing van Mevr. Bosboom-Toussaint
nu, is slechts aangeduid en niet verklaard, wanneer men
van Protestants geweten spreekt, of van historisch Christendom. Dit zijn slechts woorden, die, men voelt het bij
het lezen van haar boeken, het proces, dat er in haar is
omgegaan, be- en niet ontdekken.
Tracht men dit proces te definiëren dan komt men tot
het volgende. Men ziet dat de schrijfster in haar levensbeschouwing van een absolute norm uitgaat, die norm,
welke het "gezuiverd Christendom" haar openbaart, en
die voornamelijk bestaat uit de idee der rechtvaardigheid
en der Christelijke liefde, in de strenge, anti-Roomszinnelijke betekenis; diezelfde norm vindt zij in alles
1)

De Gids, Nov./Dee. 1834.
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wat zij bestudeert, terug. De verschijnselen krijgen pas
een scherpe vorm, doordat zij zich aftekenen tegen deze
achtergrond.
In de eerste plaats betrekt zij haar psychologie op deze
norm, wat uit de persoonsverbeeldingen en uit de bespreking van Cosmo Pescarengis is gebleken. Daardoor is
haar zielkunde geordend, want het zielsproces is een
groeien naar of een afwijken van een reële wetmatigheid. Maar evengoed is deze norm de grond van haar inzicht der historie. Slechts doordat die norm, als absoluut,
overal haar inzicht bindt, kan zij het zieleleven van de
mens en de historie, als werking zien van de rechtvaardigheid, en ... menselijk gesproken - peilen. De
grondeloosheid der doordringingsmacht kan alleen bestaan doordat de norm het absolute is. En dit absolute
heeft bij haar zijn Christelijk-Protestantse interpretatie.
Ziet zij het in zijn actieve vorm, dan is het de werking
der rechtvaardigheid en der Christelijke liefde; en dan
Christelijk, volgens de ideeën van het Réveil, zoals zij
die in Gideon heeft uitgedrukt.
K. GrootI) zegt: "Wie die Erweckungsbewegung in
Oeutschland will das Réveil in Holland das Geistesleben,
alle Wissenschaft und Kunst, vom Standpunkt des Christentums abschätzen. Das Fundament alles Denkens und
Handeins solI der Offenbarungsglaube sein. Wenn Wissenschaft und Kultur sich mit diesem Glauben nicht vertragen, dann ist mit ihnen etwas nicht in Ordnung.
Tatkräftiges Christentum ist Erstes und Letztes: im Staat,
in der Gesellschaft, in der Kirche, in der Kunst."
Zo dacht men dus in de tijd van het Réveil en zo dacht
blijkbaar óók Mevr. Bosboom-Toussaint, want haar werk
getuigt van die gedachte.
1) K. G r oot. Die Erweckungsbewegung in Deutschland und
ihr literarischer Niederschlag als Gegenstück zu dem höllandischen
Réveil. (Mevr. Bosboom-Toussaint noemt hij niet). Amsterdam

1933.
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Rechtvaardigheid en Christelijke liefde zijn de grond
van haar historische studie en van haar uitbeeldingen
(van de gedachtelijke, niet van de kant der kunst en van
de vorm bezien) en wat zij eerst in de bronnen en in de
mens ontdekt, dat doet haar daarna, bij het zelf scheppen, de mens en de geschiedenis niet alleen beschrijven,
maar her-scheppen als een uitgedrukt beeld van haar
idee. Immers iedere geestesgesteldheid vormt zich haar
eigen werkelijkheid, zowel van het heden als van het
verleden. Haar geestesgesteldheid bepaalde dan ook niet
alleen de zin die zij in de historie zag, maar bepaalde
ook het beeld dat zij er van schiep.
Daar nu haar geest, volgens haar Christelijk inzicht,
het leven zag als een zich ontworstelen aan de zonde, (de
mogelijkheid van een eeuwig verderf, die bij haar dogmatiek, maar niet bij haar wezen past, roert zij slechts
zelden aan), moet zij de geschiedenis, de verleden werkelijkheid, ook zien en scheppen, als een ontworsteling
aan het kwaad, als een verlossingsgeschiedenis.
Dat zij dit inderdaad ook doet, is gebleken uit de Leycester-cyclus.
De historische feitelijkheid wordt met nauwgezette
studie van de bronnen, dus niet slechts als een idealistische fantasie, door haar opnieuw geschapen, als een
geschiedenis van bevrijding van het kwaad en van een
groei naar een hoger vorm.
Uit elke, schijnbare, ondergang rijst een overwinning
- in Graaf Pepoli, in Alba, Mej onkvrouw de Mauléon,
in Diana, in de Leycester-cyclus in zijn geheel, en in een
ontelbaar aantal levens van personen.
Uit elke, schijnbare, overwinning van het kwaad komt
een (zelf) vernietiging voort: in Scipione, Prinses Orsini,
Reingout, en Willem van Aelst. Men bedenke bij dit
laatste wel dat de vernietiging het kwaad, niet de personen geldt, want die kunnen in dit leven ondergaan,
maar niet kunnen ondergaan de bewegingen ten goede,
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die in hen vertegenwoordigd zijn. (Oldenbarneveld) .
Zo ziet en schept zij dus de historie als een geschiedenis der verlossing. Deze zin, deze idee heeft de schrijfster in de historie gezien en volgens deze heeft zij het
beeld der historie ook geschapen; maar bovendien heeft
zij dit beeld verpersoonlijkt in haar figuren. Deze verpersoonlijking heeft niet alleen in Gideon Florensz
plaats gehad, maar in allen die dragers zijn van de idee,
die zich in de geschiedenis zowel als in het individuele
leven openbaart. "Paul van Mansfelt in "Het Huis Lauernesse," Alessandro Minganti in "Graaf Pepoli", Monsieur
de la Rivière in "Een Leidsch Student in 1593," Geertj e
Pieters en Maria van Oosterwijk in "De Bloemschilderes
Maria van Oosterwijk" en in "Het laatste Bedrijf van een
stormachtig Leven," (en wij voegen hierbij ook "De
Delfische Wonderdokter,") zijn de vele incarnaties van
dit eene type."l)
In ieder boek is deze incarnatie gesteld tegenover een
oppositionele kracht, er is steeds een Lucifer- tegenover
een Christus-gestalte, of een Lucifer-gedachte tegenover
een Christus-gedachte. Soms is het strijdperk een toneel
waarop deze krachten in personen tegenover elkander
staan, dan weer is het strijdperk het bewustzijn van één
mens en altijd is het strijdperk het leven in zijn geheel.
Tn abstracto is de plaats van handeling het geweten,
het menselijk bewustzijn waarin de krachten van licht
en donker, van Christus en van Lucifer met elkander
strijden. Deze krachten treden in veelvuldigheid van
vormen op: zelfzucht, eerzucht, eigenbaat, de hartstochten van de liefde, van wraak en haat, strijden hun duister en gepraedestineerd verloren spel tegen de onzelfzuchtige dienst der goddelijke liefde. Deze laatste is
steeds de kracht waar het licht op wordt geconcentreerd,
zowel in iedere persoon als in de compositie van elk
1
Cd. Bus ken H u e 1. Litterarische Fanlasiën en Kritieken.
Dl. I1, blz. 79 vgl. Haarlem z.j.
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werk, als in de zin der historie in haar geheel. Als Rembrandts ,,simeon in de tempel" wil de schrijfster de goddelijke idee in de mens, in het leven en in de geschiedenis omhoog heffen in het licht. In "De Idee van de eerste
Leycester-Roman" is er al op gedoeld dat men in haar
tijd die Christelijke grondslag van haar werk wel zag,
doch niet vaak ingaand besprak. Deze grondslag werd
toen nl. (in het oppervlakkige) algemeen aanvaardl) en
als men die aanroerde, deed men het op een wijze, die
ons niet van zijn waarde overtuigt. 2 )
J. H. Gunning Jr., die zij hoog schatte, (hij en Ds. vaD
Oosterzee moeten haar bij het scheppen van de Gideonfiguur voor de geest hebben gestaan) en die haar ongetwijfeld goed begrepen heeft 3 ), zegt in een artikel 4 ) over
de Christelijke roman: "De Christen heeft de hoogste, eerbiedigste achting voor de historie als het tooneel der leidingen Gods, omdat hij de verwerkelijking eener Goddelijke gedachte in haar erkent."
Zo zag Gunning het en zo zag Mevr. Bosboom het ook,
maar zij deed meer dan zien, zij herschiep die verwerkelijking met haar fantasie en kunstenaarschap. Ook dit
drukt Gunning uit: "De Christen, zelf als wedergeborene
het product der verhevenste poësis (scheppingswerkzaamheid) Gods, is op zijn beurt in zijn mate weder
schepper: hij herschept de wereld naar het geopenbaarde plan Gods en den mensch naar het beeld Gods, naar
het in Christus aanschouwde afschijnsel van Gods heiligheid. Zijne "poëzy" is in waarheid wat de naam aan1) VgJ. De bespreking van de Geschiedenis der Hervorming
door Merle d'Aubigné in De Gids 1837. Dl. I, blz. 422. "Onder ons
zal de waarheid, God in de geschiedenis, nog wel algemeen er·
kend worden, Godc zij dank!"
2) C. M u I der. Mevr. A. L. G. Bosboom-Toussaint, evangeliste
en romancière. (De Vrije Kerk VI 1880, VII 1881.)
3) "Maar dit recht hebt gij (Mevr. van Calcar) mij gedaan,
gij en mijnheer Gunning ... ". De Gids 1912. Dl. lIl, blz. 574.
4) Ernst en Vrede. Dl. IV, 1856. De Christelijke roman.
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duidt. In dat letterkundig voortbrengsel (de historische
roman) verdwijnt de tegenstelling of toevallig naast elkander plaatsing van geschiedenis en poëzie, van hetgeen
gewoonlijk "waarheid" en "verdichting" heet."
Beter kon niet worden uitgedrukt wat de bedoeling van
Mevr. Bosboom-Toussaint was.
Wij, in onze tijd, kunnen die uitgedrukte geestelijke
werkelijkheid nu in een historisch perspectief beschouwen, want wij zijn in staat te zien dat haar wereldbeeld
bepaald is door de Christelijke romantiek in de vorm
van het Réveil, èn door haar, op een persoonlijke wijs
doorleefd, Protestants geweten.
Iedere tijd heeft zijn eigen wereldbeeld en schept zich
een ander beeld van het verleden.
Onze zeventiende-eeuwse Renaissance had in Hooft de
kunstenaar die door zijn dichterlijk vermogen in staat
was de historie te scheppen volgens het Renaissancewereldbeeld, Mevrouw Bosboom-Toussaint schiep door
haar psychologisch en geestelijk inzicht, het historiebeeld
der Christelijke romantiek, met de geestelijke zin, de
idee van het Réveil.
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De structuur van de geest, die de werkwijze en de vorming der idee heeft beheerst, bepaalde ook het karakter
van de stijl, wat wij uit het werk kunnen bewijzen. Voor
deze bewijsvoering moeten wij anders te werk gaan dan
de meeste critici tot nu toe deden. Busken Huet noemde
deze schrijfster: "le plus grand de nos écrivains qui ne
savent pas leur langue, doch dan ook Ie plus grand."t)
J. I. D. Nepveu heeft veel slordigheden vooral ook in 't
gebruik der vreemde woorden aangetoond,2) en G.
Kalff3) spreekt over de onzuiverheden van taal en beeldspraak.
Wij kunnen hun opmerkingen gemakkelijk met de
onze vermeerderen. Zo noteerden 4 ) wij als gewaagde
beeldspraak: " ... toen de réfugiés bij honderden kwamen
schuilen in de schauw van den Hollandschen tuin tegen
de hitte der vervolging," en: "Lord Robert werpt mij
vuur toe, maar ik neem het op in het koele vocht, dat
het dooft," en als foutieve: "Esse x, de oogappel eener
koningin, een oogappel, die zij zich intusschen heeft uitgerukt," en " ... de honderden kikvorschen, die dat knersetandend aanzagen," (nI. de Nederlanders).
Doch, fouten en onzuiverheden zoeken kan ons de stijl
1) Cd. Bus ken Hu e 1. Mevrouw Bosboom-Toussaint. Litterarische Fantasiën en Kritieken, dl. 11, blz. 102.
2) J. I. D. Nep v e u. Bespreking van Media Noche. De Recensent 1853, dl. I.
3) G. K a I f f. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
dl. VII, blz. 290, 295, 299.
4) Het laatste Bedrijf van een stormachtig Leven, blz. 125;
Leycester, dl. I, blz. 91; Alba in Nederland, blz. 222.
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4 maal

5 maal

3 maal

2 maal

niet doen karakteriseren. Daar dit juist ons doel was
hebben wij als materiaal het werk gekozen waarin het
wezen van de stijl der schrijfster het best tot uiting komt.
Zo namen wij uit de Leycesterroman de uitbeelding van
de intocht.
Leycesters intocht wordt bespiegeld, maar niet beschreven; "beschreven is een intocht reeds zoo vaak." "Wij
willen liever zien, in welke stemming de held van dien
dag den zijnen volbracht, en wat er van gedacht en gehoopt werd door hen, die hem volgden en omgaven, wat
cr besloten was door de Nederlandsche grooten, die hem
ontvingen, en welke gewaarwordingen de volksmenigte
rondom hem in beweging bracht; dat zal ons sneller
plaatsen op een standpunt, van waar wij het tijdvak, dat
wij intreden, kunnen overzien; veel juister oog geven op
de historische feiten, die wij gaan voorstellen, meer hulp
geven om de karakters te doorzien der personen, die wij
moeten opvoeren, een wisser leiddraad zijn om hunne
bedoelingen te leeren vatten, en een vaster maatstaf bij
het beoordeel en hunner handelingen, dan, zoo wij gingen
optellen, hoeveel zegevanen en triomfbogen er waren uitgespannen over de straten, hoeveel duizenden zich verdrongen op de pleinen, hoeveel honderden de takken der
boomen hadden veroverd als hooge tribunen, of wel, te
weten van welke kant Leycester's kraag was geplooid, of
welke pluimen afwapperden van van Hohenlolo's helm."
Zeer duidelijk is het dat hier de rhetorische figuur der
herhaling is toegepast. Eerst volgen vier afhankelijke
vragen, daarna vijf comparatieven, vervolgens weer vijf
afhankelijke vragen.
Deze stijlfiguur wordt voortdurend gebruikt, de aangehaalde zin is typisch, niet uitzonderlijk.
Een dergelijk voorbeeld ontlenen wij aan: "Eene kroon
voor Karel den Stouten" : een beschrijving van Maria van
Bourgondië: "Het kostbare hemdj e van zilverkant kon
gevulder hals bedekken, maar nooit blanker; en fijner
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voetje had zich nooit verscholen tusschen rood fluweel,
met paarlen bestikt; langer sluier van Brabantsche kant
had nooit nedergehangen van zoo prachtig eene wrong, 5 maal
en geene huive van blauw satijn met goud doorwerkt,
had ooit van glansrijker lokken en zachter voorhoofd, 5 maal
met nijdige ijverzucht, de schoonheden verborgen."
Vijf tegenstellingen, en vijf comparatieven bouwen
deze volzin op, die gecompliceerder - genuanceerder is
dan die van Leycester, daar het "had nooit" meer afgewisseld wordt met "geen ... had ooit."
Nog een voorbeeld uit "Eene kroon van Karel den
Stoute" waar meer stijlfiguren in zijn op te merken:
"Nicolaas van Calabrië had niet enkel in Maria's hand
den staf gezien van hare Rijken; hij had ook op de fijne
vingeren gezien, en ze hadden hem dieper gegrepen, dan
eenige schepter reiken kon; hij had niet enkel de paarlen 4. maal
van hare hertogskroon geteld; hij had ook de paarlen
tusschen hare lippen bespied bij den zoeten glimlach der
vertrouwelijkheid, en die glans had hem meer verrukt
dan het getal der andere. Hij had niet enkel gelet op
de leliën in haar wapen; hij had ook blikken gehad voor
de leliën op haar hals, en hare blankheid had zijne oogen
nog niet minder getroffen dan de gouden gloed der
eerste. Hij had niet enkel in de verte eene Vorstin gezien
op een ruimen zetel, dien hij deelen zou; hij had om zich
heen een kind zien spelen tusschen bloemen en vogels ... "
Behalve het viermaal herhaalde "hij had niet enkel" met
de tegenstelling "hij had ook" zijn in deze zinnen nog
meer stijlvormen aanwezig, van welke de opmerkelijkste
is, dat vijf maal een woord of 't synoniem van dit woord
op twee wijzen wordt opgevat: hand (= vingeren), staf
(= schepter) , paarlen, leliën en blankheid (= gouden
gloed) .
Deze laatste zin is meer uitzonderlijk dan de beide
voorgaande, doch daar hij een sterk voorbeeld is, tegelijkertijd ook kenmerkend voor de uitdrukkingsvorm der
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schrijfster. Uit deze aanhalingen die met ontelbare an·
dere te vermeerderen zouden zijn, blijkt voldoende dat
haar stijl rhetorisch is, dat zij de figuren van de rhetoriek heeft overdacht en bestudeerd, dat zij zich aansluit bij
voorgangers in Nederland (Bilderdijk) 1) en waarschijnlijk wel vooral in Frankrijk, o.a. bij de redevoeringen
van Vinet. In de meergenoemde biografische aantekeningen van '86 deelt Mevr. Bosboom mede, dat zij in hare
jonge jaren haar stijl geoefend heeft aan vertalingen uit
het Frans en door veel Frans te lezen. Vinets opstellen
over de Franse literatuur zijn eenvoudig gesteld, doch
zodra hij lezingen of preken uitspreekt, is de stijl meer
rhetorisch en treft men o.a. de figuur der herhaling telkens aan: "S'il ne s'agit que de voir les choses dans leur
réalité, et non de nous élever a leur idéal, il ne vaut pas
la peine que Ie poète se dérange; nous lui demandions
4 maal des idées; nous saurons bi en sans lui nous procurer des
sensations: nous n'avons qu' à descendre dans la rlle,
nous n' avons même qu' à rester chez nous."2)
En even verder: "Pour la grandeur des idées et des
images, pour la verve soutenue, enfin pour l' invention
4 maal lyriqlle, pour l'ensemble dll moins de toutes les choses, il
n'a personne au-dessus de lui parmi ses contemporains."
En in een studie over HllgO (geen cours) staan de volgende zinnen: "Pourquoi l' impression, si vive durant
la leclure, ne se soutient-elle pas après? Pourquoi n' eston pas, après qu' on a lu, persécuté par ses souvenirs?
4 maal Pourquoi l' esprit ne s' aperçoit-il pas qu' aucune pensée
saisissante se soit élevée dans l' esprit à l' occasion de celles de l' auteur? Pourquoi ne se surprend-il pas à créer
lui-même, à I'essayer du moins?"3)
Wat echter bij Vinet zo nu en dan voorkomt, de zin,
Die zij immers in haar jeugd had "ingezogen".
A. V i net. Etudes sur la Littérature française du 19ième
siècle, dl. 11, blz. 323. (Fragment d'un cours.) Paris 1851.
3) V i net. t.a.p. blz. 310.
I)
2)
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of de reeks van zinnen met de herhaling, is bij Mevr. Bosboom in sommige gedeelten van haar werk, veel meer systeem geworden. In het beschrijvende, beschouwende gedeelte, niet in het dramatische, is de aldus gebouwde volzin bijna regel. Op één bladzijde komt bijv. de naam van
Philip Sidney 5 maal voor, op een andere 't woord volk
13 maal! Een heel enkele keer verliest de schrijfster de
bouw van haar zin uit 't oog. Waarschijnlijk zijn dan
de denkbeelden zó talrijk, verdringen die zich zó voor
haar geest, dat zij ze niet meer in het schema weet te
brengen en door hun inhoud wordt afgeleid van de vorm
die zij zich voorgenomen had te gebruiken. Het is dan
als een overstroming die de oevers der rivier verlaat,
doch dit gebeurt slechts uiterst zelden.
In Leycester I, blz. 157 vindt men hier een voorbeeld
van: zij geeft daar een beschrijving van Libertus Fraxinus, de gereformeerde predikant in wie zij toont, wat
haar ideaal van zieleherder niet is. Hij is de tegenstelling
van de ware Gideon. Geen wonder dat bij dit onderwerp
de gedachten in zo groten getale oprijzen, dat de zin ontspoort: "Zoo ging het niet goed; dat zag Libertus Fraxinus en wie dachten als hij, zoowel als wij het nu zien
zooveel eeuwen daarna; maar, waar wij zouden gewenscht hebben, dat die kerk in kracht en vastheid had
toegenomen, door geestelijke meerderheid boven die,
waaruit zij zich had opgericht, door meer innerlijke lief- 3 maal
de van alle hare leden, voor het ééne en waarachtige
Hoofd, zich uitsprekende in onderlinge broederliefde en
innerlijke heiligmaking; door een meer volkomen geloof,
dat zich moedig en vertrouwend vasthield aan het woord
zijner belofte, en dat geene vrees kende, zelfs niet die
voor de zonde, in de zekerheid op de eeuwige voldoening
van haar Middelaar; in onwankelbare hope. zich ophef- 3 maal
fende tot bl'1jmoedige vreugde in de bitterheid des tegenwoordigen levens, met de volkomene zekerheid der toekomende zaligheid; en die liefde, dat geloof en die hope
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5Cheppende uit eene reine en geloovige opvatting van het
Evangelie, die zich gewillig mededeelde, maar die zich
nimmer opdrong. Zulk eene Gereformeerde kerk ... enz.,"
wederom een lange zin die vol bijgedachten staat, en
tenslotte komt het "maar" dat terug moet slaan op het
maar, waar, van de eerste zin, doch in dat verband
"daar" had moeten luiden, aan het begin van een nieuwe
volzin over Fraxinus: "Maar Libertus Fraxinus dacht
aan een uitwendige kerk ... "
Het is duidelijk dat het schema is geweest: "maar,
waar wij zouden gewenscht hebben, dat die kerk in
kracht en vastheid had toegenomen, daar dacht Libertus
Fraxinus aan een uitwendige kerk." Deze eenvoudige
zinsbouw wordt door bijzinnen vol argumenteren de bijgedachten dusdanig overvuld, dat het schema doorgebroken wordt.
Door dit mislukken van de werkwijze kan men aantonen, dat haar stijl aan de spanning tussen gedachten
en gevoelens, en een bepaalde wijze van beheersing dier
gedachten en gevoelens, zijn wezen dankt, en nader wordt
bepaald door de aard van elk dier elementen. Aan het
feit dat haar hartstocht, haar aandrift, groot was, dat
daardoor de overspanning van de geest ruim, breed en
vol veerkracht wezen moest, om de hele inhoud van gedachten en gevoelens te bevatten, is het toe te schrijven,
dat haar zinnen lang van adem zijn. Er was een sterke
beheersing nodig, om al dat levende in een vorm van
rhythme en van vaste bouw te brengen. Zodra er dan ook
vaart in de gedachten komt ("haar pen vloog over 't papier," schrijft W. de Clercq), wordt de korte, constaterende zin verlaten en verschijnt de lange periodenbouw.
Quack, in zijn Studiën en Schetsen, roemt haar periodenbouw en spreekt van "de stalen veerkracht", "als de
hand van een zaaier".
"Het oude harmonische Fransch was de muziek die
door haar brein golfde, ook wanneer zij Hollandsch
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schreef. De orgeltonen van Bossuet bleven in haar ooren
dreunen. Haar stijl kreeg daardoor iets rustigs, als het
Fransch der eeuw van Lodewijk XIV, de bouw zelfs van
een novelle, had bij haar iets wat aan de evenredige en
vaste, eenigszins massieve lijnen der architectuur deed
denken .... Nooit is dit zóó, als wanneer zij de uit de Fransche historie ontleende fictie dicht."
Langer is haar periodenbouw dan die der Fransche
meesters, doordat de verhouding tussen beheersing en
het te beheersene anders is.
Haar talent was oorspronkelijk zeer geschikt om zich
op natuurlijke wijs te uiten, wat uit verhalen in gesprekvorm, als "Een Vader",1) blijkt, maar het bevredigde haar waarschijnlijk niet, zo "gewoon" te zijn,
en onder invloed van haar tijd, die zeer rhetorisch was,
zocht zij naar een vorm. Zij vond de Ciceroniaanse dictie,
de vorm der welsprekendheid, en zij plaatste hierin de
woorden welke zij bijeenzocht uit geschriften der 16e en
der 17e eeuw, die het karakteristieke vaderlandse aan
haar historiewerken moesten geven. 2 ) Hiermee trad zij
in de beweging van de Vaderlandse romantiek, door Potgieter en Drost mèt haar vertegenwoordigd. De oude
vorm van woord en dictie werd opzettelijk gezocht, gebruikt en telkens anders aangewend. Zo ontstaat een
kunsttaal die voor hen de vorm is, waarin zij uiten, wat
zij aan hun tijdgenoten zeggen willen, waarin zij 't oude
vaderland herleven doen. Zij geven geen zelf-expressie,
doch uiten indirect een denkbeeld.
Pas later, als Mevr. Bosboom zich losmaakt uit dit Vaderlands verband en andere leidende ideeën heeft, zoals
haar ideaal van de positie en 't leven van de vrouw, komt
de natuurlijke gesprektoon, die hier meer bij hoort, weer
terug. In de brieven heeft zij die toon heel vaak gebruikt
en zelfs treft men woorden aan van een gemeenzaam1)

2)
18

Almanak van hel Schoone en Goede, 1840.
Leycesler dl. I, blz. 56: "Schorluinige Spanjolen".
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heid, die ons voor die conventionele tijd verbaast. Vief
en kittig, zonder voorbehoud of vaste vorm, schrijft zij
aan Mevr. Jolles: "Majoor Frans was een sterke knul"
en: "Beets had Lina Schneider aan tafel; een Jodenstreek van hem en een Moffendito van haar," Jan ten
Brink heet "een bluffer en blaffer." Doch dit hoort alleen
tot haar laatste tijd. Slechts eert enkele maal vindt men
in de werken van de middenperiode, een woord dat uit
de toon valt door gemeenzaamheid;1) zo is de taal van
Modet in Leycester soms wat al te ruw,2) in verhouding
tot de deftigheid van het geheel. In die tijd immers zoekt
zij de vaste vorm, de gestyleerde zin, de opzettelijke stijl,
die op normen berust. Het gevoelsleven, dat hieronder
ligt, behoeft niet minder echt te zijn, omdat het onderworpen wordt. Wat bij Potgieter droom en tucht is, is bij
haar gevoelsleven en beheersing. Tenminste, in het goede
werk, waarin het juiste evenwicht behouden blijft. Want,
als zij eenmaal haar vorm van rhetoriek gevonden heeft,
dan komt 't ook wel voor, dat zij stukken schrijft, waarin zij deze vorm met gedachten vult. Gedachten heeft zij
wel genoeg, maar wanneer de innerlijke bewogenheid
niet voldoende aanwezig is, wanneer wat zij te zeggen
heeft, niet volkomen uit het hart voortkomt, en daardoor
alle aandacht eist, dan ontstaan die cerebrale, oratorische passages, waaraan de vorm het eerst treft, doordat
die hoofdzaak is.
Dit is het geval met het begin van "De Triomf van
1) Leycester dl. blz. 155 " ... dat was uwe doling, Burggraaf!
dat gij gemeene zaak meendet te maken met den kanselier." "Van
de politieke zijde gezien, na 't afslaan van de opdracht door Graaf
Leycester, was het toch niet zoo 0 I i e dom," sprak de Burggraaf.
2) Leycester dl. 11, blz. 60 "zijnde hij (nI. Taco Sybrandsz)
geenszins een goede herder, maar een dolle, verpeste hond" en
Leycester dl. 11 blz. 61, sprekend over geestelijk voedsel door zijn
tegenstanders verstrekt: "Spijze noemt gij het? Het is niet dan
verkendraf, daar zich die logenlievende bokken mee verlustigen."
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Pisani", met "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap"!)
en het dithyrambische: "Een Doorluchtige Val"2).
Zie blz. 321 van: "De Triomf van Pisani" : "de Leeuw
met het zwaard heeft het zijne nog altijd vastgeklemd en het wapenschild, dat hem voert, heeft nog altijd het
"J e Maintiendrai" tot devies en is nog het veldteeken,
dat een vrij en zelfstandig volk op de banier draagt, al
is 't dan ook dat de scherpte van zijn zwaard niet meer als
voorheen wordt gevreesd; het kan nog zijn gewicht leggen op de schaal, waarin de belangen der volkeren worden gewogen, al is dat gewicht niet meer overwichtig en
al wordt het daar te licht geacht om het vroegere ontzag
in te boezemen, waar het zich dreigend opheft; - als hij
bedreigd werd, zou de Leeuw van Holland nog wel iets
van de oude kracht in den klauw voelen, en het zwaard,
niet ten aanval gewet, zou toch blijken niet machteloos
te zijn tot verdediging. -"
En de eerste alinea van: "Een Doorluchtige Val,":
"Ware zij nu de mijne, die groote gave, die magt geeft
over de taal, om haar in ruischende toonen uit te gieten,
- dan zeker zou ik in stroomen van vloeijend rijm mijne
tranen uitstorten over die stroomen bloeds, weêr heengevloeid langs de straten van Frankrijks hoofdstad.
Maar geene laauwere tranen, geene zwakkere poëzy
voorwaar, zou ik dan geven aan dien doorluchtigen val,
waarvan de doffe dreuning zich voelen laat vijf werelddeel en door, die duizelen van de snelheid, alsof zij mede
gevallen waren - den val van het huis Orleans!"
In deze en dergelijke stukken is de bouw, is vooral de
volzin zozeer hoofdzaak, dat de inhoud er in onder wordt
gebracht, zinnebeelden worden gezocht, niet omdat zij de
enige expressie der gedachten zijn, maar omdat zij een
fraaie vulling vormen.
In zulke stukken zit een oratorische bedoeling voor en
1)
2)

De Tijd VII 1848.
De Gids 1848 I.
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niet de noodzaak, om voor een vol gemoed de gestyleerde vorm te vinden. Valt dus 't accent bij het werk van
de schrijfster op de vorm als doel, dan ontstaat het oratorische, waarbij de vorm prepondereert op het gevoel
en voor zichzelf de aandacht eist; valt het accent op het
voelen en het denken, dan is de bouw niet anders dan
opzettelijk begeerde wil of spanning, en vraagt daardoor
de volle aandacht niet.
De beelden en de woorden zijn in dat geval veel meer
expressie dan versiering, geladen met gevoel en niet verstandelijk aangebracht, verantwoord en niet leeg.
Zo wisselt dus de waarde van de stijl met 't verleggen
van 't accent op een of meer der delen waaruit hij is
saamgesteld. De aandacht die aan de volzin wordt gewijd,
hangt altijd samen met de waarde, die aan het denken,
als het leidende beginsel, wordt toegekend. Die waarde
is bij deze schrijfster groot, vandaar de gelede zin; doch
ook de waarde van het gevoelsmoment is groot, vandaar
de kracht der samenvatting, de lange adem, de lange
zinnenreeks. Franse rhetoriek, een bewogen hart, een
hoofd vol gedachten en een sterk leidend beginsel, in verschillende verhoudingen, zijn dus de elementen welke
de stijl van Mej. Toussaint in 't algemeen bepalen.
De nuanceringen worden in de eerste plaats veroorzaakt doordat de schrijfster bewust een stijl van een bepaald land (naast 't 17e eeuwse Nederland, Frankrijk
o.a.) en van een bepaalde periode (behalve onze 17e
eeuw, de Régence bijv. in "Diana") volgt, en in de tweede
plaats, door het op en neer gaan van de mate der bewogenheid in hetzelfde stuk.
De stijl in haar werken variëert daardoor, niet alleen
van werk tot werk, van periode tot periode, maar ook
in de onderdelen zelf. "Pisani" begint met een verheven
stijl, zet zich verder voort als een hoogdravende hymne
aan de vrijheid en aan Garibaldi, doch later, als de
levensgeschiedenis van Pis ani zelf begint, wordt alles
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rustiger van toon en de stijl eenvoudiger.
De zoeven aangeduide elementen, gevoel, gedachtenleven en het leidende beginsel, zijn bij het bespreken
van de werken nader uitgewerkt. Haar rhetoriek werd
aan de Franse, werd ook aan Vinet verbonden, 't verschijnsel rhetoriek op zichzelf eist nu nog een diepere
analyse.
Hoe komt het, dat Mej. Toussaint die met haar levendige geest en fijngevoelig hart scheen voorbestemd, het
rhetorisch schema te doorbreken en te brengen wat tenslotte pas met '80 kwam, die modevorm voor haar kunst
gekozen heeft? Was het Potgieter die er haar toe bracht,
die haar inlijfde bij zijn beweging van de Vaderlandse
romantiek? Of is er meer? Wat is dan eigenlijk rhetoriek?
De rhetoriek komt voort uit de dictie van de redenaar;
zij is niet alleen een modevorm, zij is een houding, zij
is een levenshouding. De redenaar is ingesteld op beschouwen en verklaren. Hij staat in betrekking tot een
ander ik, hij denkt of zegt: "Ik zie, dit zie ik, ziet gij 't
ook wel? ZÓ ziet het er uit, nu gaan we 't samen eens
bekijken." De persoon van de spreker-schrijver is voortdurend aan het opmerken, aanwijzen en karakteriseren
voor een werkelijke of verbeelde toehoorder. Achter de
oratorische, rhetorische stijl zit deze houding. Vandaar
dat bij die stijl de persoon van de spreker-schrijver altijd
aanwezig is, zich voortdurend schuift tussen het onderwerp en de hoorder-lezer. Het toneelmatige is een karaktertrek van deze stijl en de schrijver-spreker is de prologus, is de explicateur, de conférencier. Deze neemt een
houding aan, gebruikt gebaren; spreekt op een bepaalde
toon over de op het toneel aanwezige dingen en personen
en wat niet zichtbaar is, moet hij verklaren. Hij gebruikt
de indirecte wijze van spreken en schrijven, want hij uit
niet wat hij voelt op 't moment, maar hij beschrijft wat
hij buiten zich heeft gesteld, hIj gebruikt de indirecte, de
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rhetorische stijl, de gestyleerde mededeling.
In de directe stijl vereenzelvigt zich de schrijver met
zijn onderwerp en hij drukt dit in woorden uit, zó dat
hij ook zijn lezer suggereert één met dit onderwerp te
zijn. Hij is zijn persoon en hij suggereert de lezer dit óók
te zijn. Daardoor verdwijnt hij als tussenpersoon. De
directe uiting is uit de vereenzelviging van schrijver,
onderwerp en lezer geboren, zij is de uitdrukking van
het eigen ik. Maar de indirecte ontstaat uit een zekere
dubbelzijdigheid, uit de verhouding van het ik en wat
dit buiten zich zelf heeft geplaatst. Dit is een leven in
twee werelden, wat de rhetoriek impliceert.
Is deze levenshouding in onze letterkunde na te
speuren?
De rhetorikeur in onze litteratuur ontstaat bij de overgang van het Middeleeuwse leven naar de rederijkerstijd.
Er komt dan splitsing tussen de behoefte het gevoel, de
bedoeling, direct uit te drukken en de poging er een
fraaie vorm voor te vinden. Het ideaal van de fraaie
vorm is dan ontleend aan de oudheid. is een gevolg
van de renaissance der ge eeuw, de Karolingische renaissance. De innerlijke tweeledigheid die onder deze stijl
verborgen ligt, is het primitief, Katholiek-Christelijk bewustzijn en een beginnend klassicisme. Met de 16e eeuwse renaissance wordt de tweeledigheid nog duidelijker,
doch daar dan de beide werelden dieper worden opgevat
en feller worden doorleefd, groeit de spanning tussen
beide en ontstaat er groter kunst. In Vondel is de tegenstelling heidendom en Christendom wel het sterkst, is
de spanning groot en soms wel zo dat zij in de gemoedskracht van zijn persoon wordt opgelost zodat de tegendelen tot een nieuwe eenheid samensmelten. De gemoedsgolf draagt en vult de vorm.
Na deze sterke periode vallen de delen langzaam weer
uiteen, wordt de spanning tussen Christelijk, nu Protestants, gevoel en klassieke vorm slapper. de afstand
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groter en geen geest verbindt de beide elementen tot een
diepe kunst.
Het klassicisme wordt al meer en meer verstandelijke
manier en het protestantisme van Calvijn vormt het gevoels- en het gedachtenleven. Dit Calvinisme nu staat
niet alleen los van het klassicisme, ook in zichzelve kent
het geen eenheid van gevoel. geen wezenseenheid, het
voedt op tot een zien en eeD aanvaarden van een dubbelzijdig leven, niet als vroeger, van Christendom en
heidendom, maar van het nu en het hiernamaals, van
het aardse en het geestelijke leven, van de zonde en van
de verlossing. Bij het strenge Calvinisme past daarom
geen kunst.
Een nieuwe kunst, los van klassicisme, kon daardoor
uit het Calvinisme niet ontstaan. Een andere invloed was
er nodig om een nieuwe levensvorm te doen komen, om
het gemaskerde, het gekerkerde gevoel zijn vrijheid te
hergeven. Die bevrijding had Rousseau kunnen brengen,
want Rousseau leert: terug tot de natuur. Onbegrepen,
zijn ook deze woorden weer verstard, daar zijn begrip
natuur is misverstaan. De oorspronkelijke grond der
dingen, die goed is, is voor hem natuur. "Toute chose est
bonne, sortant des mains du createur ... " Aan Rousseau's
beschouwing van natuur en mens ligt een monistisch
levensgevoel ten grondslag. Disharmonie is alles wat van
de oorspronkelijke harmonie afwijkt. De mens in wezen
is natuurproduct en daarom goed. De breuk ontstaat
alleen door divergentie: "toutechose dégénère dans les
mains des hommes." De maatschappij is slecht omdat zij
van de natuur is afgeweken. Terug tot de natuur betekent dus: terug tot het wezen, tot de harmonie die de
oorsprong van het leven is.
Weg dus alles wat het oorspronkelijke niet is, weg
alle mensenwerk, weg alle regel, alle houding, alle conventie, alle sleur, elke opgelegde band, alle rheloriek.
Hij zocht de zelf-expressie, die de expressie der har-
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manische werkelijkheid is. Hij vereenzelvigde zich met
de grond der dingen, met het als harmonisch gevoelde
leven.
Zelfexpressie is expressie van het leven zelf. Er is geen
scheiding, er is geen breuk, tenzij de mens die opzettelijk maakt. Terug tot de natuur = vereenzelvig u meL
het leven = faites l' hamme uno
"Ik heb;" zegt hij in de Rêveries du promeneur solilaire, "nooit iets gedaan, dat ik niet ook gedaan zou hebben als ik alleen op een onbewoond eiland had gezeten."
Nemen wij dit idealiter en zien er niet naar of dit werkelijk zo was, dan blijkt hieruit de bedoeling: leef als
zelf-expressie en niet om de houding. Wees u zelf.
Zelf-expressie, levensexpressie is goed, omdat het
leven goed is. Een monistisch levensgevoel is dus de
grond.
Deze ideeën stromen uit naar Nederland dat... Calvinistisch was; Calvinistisch tot in de ziel. En Calvinistisch is dualistisch, is geloven dat dit aardse leven slecht
is, is geloven dat leven van de natuur uit zondig is, omdat de natuur niet God zelf, maar het van God afgevallene, de Satan is. Daardoor kon Rousseau's eigenlijke
betekenis hier niet worden aanvaard, zelfs niet worden
gezien, omdat het levensgevoel van de Nederlander niet
monistisch was. Bellamy, Feith, Wolff en Deken c.s. poogden uit het indirecte los te komen en tot de zelfexpressie
te geraken, tevergeefs, de tijd was hiervoor nog niet rijp
en met Bilderdijk, de typisch dualistische mens, ontstond
een nieuwe rhetoriek, waartoe Mevr. Bosboom en Potgieter, al is het in fijner vorm, ook behoren. Pas in '80
kwam hier, wat in Engeland al veel eerder met Wordsworth verschenen was, de directe, natuurlijke wijze van
exterioriseren, van zich uit te drukken. Pas toen er een
nieuwe wereld zichtbaar werd, pas toen het dualistisch
Calvinisme weg viel, pas toen kon het: "terug tot de
natuur," het "wees U zélf' beleefd worden en in de lit-
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teratuur worden toegepast. Tot die tijd toe blijft de Nederlander toeschouwer van de natuur, van zijn eigen ik.
van zijn medemens, tot die tijd toe is hij de gesplitste persoonlijkheid, die tegelijkertijd het ik en het niet-ik is. Uit
de dubbelzijdigheid ontstaat de mogelijkheid, zelfs de
noodzaak van styleren, van rhetoriseren, daar dit de indirecte zelf-expressie, want de zelf-beschouwing is. Het
is de afstand en de spanning tussen ik en niet-ik. Het is
het geven van een bekleding aan het ik en niet de zelfonthulling. Dit kleed wordt met zorg gekozen en bewerkt.
De bekleding is een voorwerp van studie, er zijn maten
en regels voor, en hoe meer men zich daaraan houdt, des
te fraaier wordt het kleed, niet omdat het 't precies passende voor de inhoud is, maar omdat het op zichzelf een
fraaie vorm vertoont.
De rhetorische volzin is niet goed, omdat hij uiting
geeft aan dit ene gevoel waar hij bij hoort, maar omdat
hij zijn eigen harmonie bezit, afzonderlijke regels heeft
van klimming en van daling, van herhaling en van tegenstelling, van nevenschikking en van onderschikking.
Daarom moet Mevr. Bosboom zich bedienen van een
rhetoriek, omdat zij op een afstand van haar eigen leven
staat.
De rhetorische volzin die Leycesters intocht beschrijft,
is op dezelfde wijs gebouwd als die waarin de liefde van
Nicolaas van Calabrië voor Maria van Bourgondië wordt
beschreven: beide berusten op herhaling en op tegenstelling en dit komt doordat de beschrijving in beide gevallen gegeven wordt door een auteur die bewust van haar
onderwerp afstand neemt en als beschrijvingsmiddel die
bepaalde volzin kiest. Zij zelf blijft gereserveerd, zij
schrijft dan ook aan Beets: "de auteur moet immers haar
poppen vooruit zijn, verre vooruit, zal zij ze kalm en een
weinig juist in beweging brengen."
Zooals soms een dichter velerlei emoties in één versvorm brengen wil, zo wil zij allerlei gedachten onder één
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kunstvorm samenvatten. Daarom moeten al die gedachten en gevoelens in haar persoonlijkheid zijn opgelost,
moeten zij zich vrij en los in haar bewegen. Een ontleden en een zichtbaar maken is haar werk, mededelen
wat haar personen doen; niet met hen samen in het hart
der wereld staan, van daaruit samen leven en voor dit
leven de preciese uitdrukkingswijze, die met het innerlijk één is, te vinden. Waarom past dit bij haar niet?
Omdat dit hart der wereld voor de mensen van haar tijd
en richting, niet het standpunt is, van waaruit men leven
moet. Men wil leven van de Geest, de Christus uit, en ziet
het natuurlijke leven, dat het onverloste leven is, als datgene wat men moet beheersen en dat men wel kan zien,
begrijpen en ontleden, maar niet medeleven moet, waar
men bovenuit moet zijn om het weer te kunnen geven,
en dat de kunstenaar beheerst door het in een vaste vorm
te onderwerpen. Daarom past de natuurlijke stijl bij deze
mensen niet; zij zijn rhetorisch omdat zij dualistisch zijn;
het leven in twee werelden impliceert de rhetoriek. Het
criterium van natuurlijkheid en echtheid kan aan de gesplitste persoonlijkheid niet worden aangelegd. Zij moet
met het verstand styleren wat zij buiten het zelf doorleefde heeft gesteld, zij kan zien, zij kan beschrijven,
maar zij kan niet altijd zijn. Er is tussen zien en zijn een
spanning, die opgelost wordt in een vorm, welke symbool
is van de kracht dier spanning. Hoe groter de afstand,
hoe slapper de spanning tussen zien en zijn, des te bombastischer wordt de vorm; hoe kleiner de afstand, dus
hoe strakker de spanning is, des te eenvoudiger wordt
het symbool.
Een simpel zinnetje uit Leycester diene ter illustratie.
Martina heeft afscheid van Sidney moeten nemen, zij
voelt daarna de diepe kloof die haar van haar man, de
Burggraaf Daniël, scheidt en hij begrijpt het niet: "Toen
wendde zij zich om en plaatste zich voor het venster, dat
toch te hoog was om iets anders te zien, dan de blauwe
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Aprilslucht en den ouden hoogen domtoren." Zulk een
zin preludeert op de directe zielsexpressie van de nieuwE
kunst. Mevr. Bosboom was hier één met haar sujet.
Aldus wordt verklaard waarom de rhetoriek, de schone
vorm ter wille van zichzelf, vervalt, wanneer de spanning zo gestegen is, dat men alleen maar is en dit eenvoudig zegt. Het "faites l'homme un" is dan bereikt. En
er ontstaat een andere vorm van leven en van kunst. Dit
kan alleen wanneer het dualisme wordt verlaten.
Mevr. Bosboom is door haar bepaalde vorm van Christendom dualist. Zij bespiegelt de historie en het leven van
haar geestelijke ideeën-wereld uit. 000;- de vrijheid waarmee zij het door haar geschapene beziet, is zij in staat
bewust een vaste vorm te hanteren, die (in het beste
werk) gedragen en gevuld wordt door zielkundige substantie, zodat de aandacht niet op de geledingen der
rhetorisch gebouwde zinnen valt.
De volle toon, de zielsbeweging en de geestelijke visie
van haar werk, die, naast het rhetorische, de stijl karakteriseren, geven ons de mogelijkheid de schrijfster ook in
een ander verband van onze litteratuur te plaatsen.
Het is opmerkelijk in onze Nederlandse kunst, dat telkens weer de geestelijke houding terugkeert. De geestelijke lijn loopt van Veldeke over de dichter van Karel
ende Elegast, Penninc, Maerlant, Hadewijch en Ruusbroec naar Spieghel, Vondel en Luyken; de geestelijke
elementen hebben in de 18e eeuw geen grote, karakteristieke representant, maar in de 1ge worden zij duidelijker
zichtbaar. Na de tijd van Mevrouw Bosboom, Drost en
Potgieter volgt weer een verstarring, tot in 1880 een
periode van nieuwe bloei aanbreekt.
In deze eb en vloed der litteraire stromingen heeft Mevrouw Bosboom-Toussaint door haar geestelijke visie
duidelijk haar plaats.
Dat ook de redacteuren van De Nieuwe Gids haar eerden en verwantschap in haar zagen, blijkt uit het "In
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Memoriam" dat in het Juni-nummer van 1886 aan haar
werd gewijd. "Ook zij is heen gegaan, ook zij, die jaren
lang, sedert een vroeg rijpe jeugd tot in een groenen
ouderdom de vreugde was van de besten onder haar volk
... Als men later de literatuurhistorie van dit land zal
schrijven, dan zal van Mevrouw Bosboom worden gezegd,
dat zij een der weinigen geweest is, die de hartstochten
eener periode in hare werken wisten te belichamen. Een
der weinigen, die zich niet als dilettanten voor hunne
kunst hebben gezet, maar zich er tegenover stelden met
den ernst van een ernstige kunstenaarsziel. Want zij heeft
de woorden gedwongen den rhythmus harer stemmingen
te volgen, cn ze niet naast elkaar geschreven als doode
teekenen eener gehuichelde geestdrift."
Aldus zijn er in haar werk, door rhythme, toon en visie,
voorboden der nieuwe kunst van '80, die de nationale
romantiek doorbreekt en de directe expressie vindt voor
het zinnen- en zieleleven van de universele mens.
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OORSPRONKELIJKE WERKEN VAN
MEVROUW BOSBOO M-TOUSSA INT.
Almagro. Met titelvignet. (A. L. G. T., C. P. E. Robidé
van der Aa en J. J. in de Betuw, Verhalen.) Amsterdam.
1837*. 8°.
Eene moeder. (Almanak v. h. schoone en goede v. 1839.)
De graaf van Devonshire. Romantische episode uit de
jeugd van Elisabeth Tudor. Met titelvignet. Amsterdam.
1838*. 8°.
-. He druk. (Bibliotheek van fraaie letteren. 1.) Amsterdam. 1862. Kl. 8°.
Deze uitgave van Gebr. Kraay te Amsterdam werd in 1866
door D. A. Thieme te Arnhem overgenomen, die ze in zijne
sedert 1858 verschenen "Guldens-editie" opnam en de exemplaren van een anderen titel voorzag, zooals uit het aanwezige ex. blijkt. In hetzelfde jaar zag nog eene nieuwe uitgave, met andere letter gedrukt, het licht, die ook als "tweede druk" werd aangeduid; zie het volgend nr.

He druk.
Kl.8°.

(Guldens-editie No. 59.) Arnhem 1866.

In de beide uitgaven: Voorberigt ten geleide der nieuwe
uitgave van De graaf van Devonshire.

-. IHe druk. (Guldens-editie No. 59.) 's-Gravenhage.
1880. Kl. 8°.
Hierin bovendien vooraf: Aan mijn vriend Ds. J. P. Hasebroek.

Het blijspel van de markiezin de Caumartin. 1837. (De
Gids. 1838*, M.)

285

Bibliographie

De echtgenooten van Turin. (Verhalen van J. Honig
Jansz. Jr., A. L. G. T. en E. van Randerode.) Amsterdam
1839*. 80.
De cornet jes. (De Gids. 1912, 111.)
In 1839 voor "De Gids" geschreven, onvoltooid en niet gepubliceerd. Thans door Dr. Johs. Dyserinck uitgegeven.

Een vader. (Almanak v.h. schoone en goede v. 1840.)
De opera-zanger. (De Gids 1840, M.)
-. Met pI. (Almanak v. h. schoone en goede v. 1844.)
Engelschen te Rome. Romantische épisode uit de regering van paus Sixtus V. Met titelvignet. Amsterdam. 1839.
2 dIn. 8°.
Hierin: Voorberigt, 12 Mei 1839; en: Narigt.

-. lIe druk. (Bibliotheek van fraaie letteren. VIII.)
Amsterdam. 1862. Kl. 8°.
-. IIe druk. (Guldens-editie No. 60.) Arnhem. 1866.
Kl.8°.
In de beide laatste uitgaven alleen: Narigt.

Twee doopzusters. 1472-90. (De Gids, 1839, M.)
De man uit het bidvertrek. (Aurora. 1840.)
Lord Edward Glenhouse. Met titelvignet. (A. L. G. T. en
C. P. E. Robidé van der Aa, Twee verhalen.) Amsterdam. 1840*. 8°.
Vergelding. Met pI. (Almanak v. h. schoone en goede v.
1841.)
Het huis Lauernesse. Met titelvignet. Amsterdam. 1840.
2 dIn. 8°.
-. He druk. Met titelvignet. Amsterdam. 1841. 2 dIn. 8°.
V. H. Amsterdam 1852 2 dm. 8°.
-. IIIe druk. Nieuwe uitgave met platen van Alexander
V. H. Amsterdam. 1852. 2 dIn. 8°.
-. IVe druk. Uitgegeven van wege de Evangelische
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maatschappij. (Evangelische bibliotheek.
hem. 1860. 8°.
-. Ve druk. (Guldens-editie Ns. 18, 19.)
2 dIn. Kl. 8°.
-. VIe druk. (Guldens-editie Ns. 18, 19.)
2 dIn. Kl. 8°.
-. VUe druk. (Guldens-editie Ns. 18, 19.)
1876. 2 dIn. Kl. 8°.

1860, I.) ArnArnhem. 1861.
Arnhem. 1865.
's-Gravenhage.

Op den titel van het tweede deel dezer uitgave staat bij vergissing VlIIe druk.

VIIle druk. 's-Gravenhage. 1882. 8°.
-. IXe druk.
De Xe druk was niet te vinden en werd ook nergens aangekondigd gevonden.
-. Xle druk. Rotterdam. 1890. 8
Alle drukken bevatten de Narede van 22 October 1840, die
24 October 1885 voor de IXe uitgave werd aangeduid.
0

•

Eene kroon voor Karel den Stouten. Met pI. (De Gids.
1841, M.)
-. Met titelvignet. Amsterdam. 1842. 8°.
-. Ue herziene druk. Met pI. Amsterdam. 1865. Kl. 8°.
Leycester te Alkmaar. Met pI. (Aurora. 1842.)
Het rustuur van den kardinaal Ximenès. Met portret der
schrijfster. (Neder!. Muzen-almanak. 1842.)
Het kanten bruidskleed. (Almanak v. h. schoone en goede
v. 1842. *)
De hertog van Alba in Spanje. (De Gids. 1842, M.)
-. (Nederduitsche leesbibliotheek. Nr. 13.) Gent. 1842.
12°.
Het sterven van burgemeester Hooft. (NederI. volksalmanak v. 1843.)
--. (Letterkundig leesboek. Il. Bloemlezing - door J. L.
Ph. Duijser en G. A. C. van Goor.) Ve druk. Groningen.
1908.8°.
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Komt in alle drukken voor, waarvan de eerste in 1887 verscheen.

(Neerlandia-slotbundel. 2e dr. door D. Wouters. Groningen. 1924. 80 ).
Het modèI van Pierre l\lignard. Met. pI. (Vergeet mij niet.
1844.)
De tweelingen van Malta. M. pI. (Aurora. 1844.)
De prinses Orsini. (De Gids. 1843, M.)
-. Voorafgegaan door het leven en werken der schrijfster. Versierd met portret en eene illustratie. Rotterdam.
[1907.] Kl. 8°.
Lady Maria Gray. Historische novelle. 1566. Met. pI. (Vergeet mij niet. 1845.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1866, 1.)
Herdrukt in 1881.

Eene vertelling aan de kaptafel. Met pI. (Aurora. 1845.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1866, 1.)
Ary Scheffer. Drie koningen. Met pI. (Kunstkronijk. VI1845/46.)
De graaf van LeYcester in Nederland. Met titelvignet.
Amsterdam. 1845-46. 3 dIn. in 4 stn. 8° ..
Op de eerste bladzijde: Mijnen vriend, den wel-eerwaarden
zeer-geleerden heere dr. J. J. van Oosterzee toegewijd. Aan
het einde van het laatste stuk: Narede.

Lasthenia. Met pI. (Aurora. 1847.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1866.)
Herdruk in 1881.

Diana. (De Gids. 1846, M.)
-. Met titelvignet. Amsterdam. 1847. 8°.
Bij eene teekening van den ridder P. J. Schotel. Met pI.
(De Tijd. IV-1846; verbeterd herdrukt in V-1847.)

-.

(Neêrlands bibliotheek. 1867, 1.)
Herdrukt in 1882.
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Eene scherts van Filips II. (Aurora. 1848.)
Herdrukt in 1882.

-. (Neêrlands bibliotheek. 18ö7, 1.)
Herdrukt in 1882.

lUchard Leeuwenhart op Cyprus. Met pI. (Vergeet mij
niet. 1848.)
Mejonkvrouwe de Mauléon. 's-Gravenhage. 1848.* Kl. 8°.
-. lIe druk. (Guldens-editie No. 68.) Arnhem. 1867.
Kl. 8°.
-. IIIe druk. (liuldens-edihe No. 68.) Rotterdam. z. j.
Kl. 8°.
Fantasien in December 1848. Haarlem. 1848. 8°.
-. (De nieuwe Gids. 1912, 111.)
Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap. (De Tijd. VII1848.)
-. (Utrechtsch provo en stedelijk dagblad. 9 en 11 April
1871.)
Deze herdruk bevat in verband met den politieken toestand
in 1870-'71 een drietal toelichtingen van de schrijfster.

Een doorluchtige val. (De Gids. 1848, 1.)
De goede raad van dokter Gerrit. (Holland. 1849.)
Op Zuiderhoef. Een brief. Met pI. (Almanak V. h. schoone
en goede V. 184~.)
De republiek moet gehoorzaamd worden. Eene Venetiaansche vertelling. Met pI. (Aurora. 1849.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1868, 1.)
Bij het portret van dr. J. J. van Oosterzee. Met portret.
(Het HolI. schilder en letterkundig album. 111-1849.)
Meester Jehan Guillermin en zijn kruisbeeld. (Vergeet
mij niet. 1849. *)
Gedenkschrift van de inhuldiging des konings Willem
111, binnen de hoofdstad des rijks, 12 Mei 1849. Met losse
portrn. en pltn. Haarlem. 1849. Gr. 8°.
19
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(lle druk. Zonder pltn.) Amsterdam. 1874. 8°.
Het huis Honselaarsdijk in 1638. Historische novelle.
Amsterdam. 1849. 2 dIn. 8°.
-. lIe druk. (Guldens-editie. Ns. 117, 118.) 's-Gravenhage. 1878. 2 dIn. Kl. 8°.
Don Abbondio 11. (Nederland. 1849, 1-11.)
-. Utrecht 1853. 32°.

Eene herinnering aan eene beroemde vrouw. [Anna
Maria van Schurman.] (Aurora. 1850.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1869, 1.)
De Haarlemsche arria. (Holland. 1850.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1866, I.)
Herdrukt in 1881.

(Een bloemkrans. Leesboek ... uitgeg. door J. P. de
lieyser. Schooluitgave.) Ille druk. 's-Gravenhage. 1876.
Kl. 8°.
Vanaf de eerste ('s-Gravenhage. 1871.) tot in de thans 100pende XVe uitgave (Zwolle. 1912.) werd deze novelle opgenomen.

-. (Een bloemkrans. Leesboek ... uitgeg. door J. P. de
Keyser. Schooluitgave.) Ille druk. 's-Gravenhage. 1876.
-. (Analecta IX. Inleiding op de litteratuurstudie door
Dr. [F.] B[uitenrust Hettema.] 11.) Utrecht. 1'902. 8°.
-. (Uit eigen land. Nederlandsch leesboek ... verzameld
door L. Bückmann. 11. Utrecht. 1914. 8°.)
Een Alkmaarder te Praag. (Vergeet mij niet. 1850.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1867. 11.)
Herdrukt in 1882.
-. (Bibliotheek voor school en volk. Nr. 3.) 's-Gravenhage. 1880.
KI.8°.

De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. Met titelvignetten. Amsterdam. 1849-'50. * 3 dIn. 8°.
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Op de eerste bladz.: Den raad der stad Alkmaar, wordt dit
werk opgedragen met eerbiedige hoogachting, door H. E. A.
gehoorzame dienaresse A. L. G. Toussaint. Alkmaar, 8 October 1849. De reden dezer opdragt en een woord aan de
lezers, volgt aan het einde der geheele volgreeks Leycester
romans.

Een nacht in een' armstoel. Met pI. (Almanak v. h. schoone en goede v. 1856.")
-. (Drie vergeten novellen, van A. L. G. B.-T., Busken
Huet en Simon Gorter. (Nederl. bibliotheek. Nr. 45.)
Amsterdam. 1901$.8°.
De Alkmaarsche wees. Historisch. (Holland. 1851.)
-. (1912.)
Kia-shing. Eene Chineesche vertelling. (Almanak v. h.
schoone en goede v. 1851.)
Moedervreugde en moederlijden. Fantasiën. Uitgegeven
ten behoeve eener armen-bewaarschool te Alkmaar. Met
pI. Alkmaar. 1851 •. 8°.
-. lIe druk. Alkmaar. 1851. 8°.
-. Nieuwe uitgave. [Uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden bij den watersnood in Januari 1880.) Arnhem.
[1880.] 8°.
De zamenkomst te Plainty-Hill. Herinnering aan een oudtante. (Aurora. HS52.)
De zamenkomst te Greenwich. Historische fantasie. (Vergeet mij niet. 1852.)
De baron Lubrecht Turk van Hemert als bevelhebber te
Grave. (Holland. 1852.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1867, 11.)
Herdrukt in 1882.

Het adres van de kantwerkster. (Almanak v. h. schoone
en goede, 1852.)
Media-Noche. Een tafereel uit den Nijmeegsehen vredehandel. 1678. Met titelvignet. Haarlem. 1852.· 2 dIn. 8°.
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Bij de gravure naar de schilderij van den heer Bles, getiteld: De Voltairiaan. Met pI. (Almanak v. h. schoone en
goede. 1853.)
Jan Woutersz. van Cuyck, kunstschilder en martelaar.
(Almanak v. h. schoone en goede. 1854.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1869, I1.)
De Van Beverens, 1570. (Holland 1854.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1869, 11.)
Des konings vriend. (Aurora. 1854.)
-. (Neêrlands bibliotheek. 1869, 11.)
-. (Nieuwe lectuur. Leesboek ... door W. Pik. 111.) Groningen. 1912. 8°.
Het kind van vele tranen. Met pI. (Almanak v. h. schoone
en goede. 1855.)
Gideon Florensz. Romantisch-historische épisode uit het
laatste tijdperk van Leycesters bestuur in Nederland. Met
titelvignet. Amsterdam. 1854-'55. 4 dIn. in 5 stn. 8°.
Op de eerste bladzijde: Den raad der stad Alkmaar, wordt
dit werk opgedragen met eerbiedige hoogachting door H. E.
A. gehoorzame dienaresse, A. L. G. Bosboom-Toussaint. Aan
het slot: Narede, April 1855.

Eene familielegende uit de zestiende eeuw. (Almanak
v. h. schoone en goede. 1856.)
De onbekende. (Almanak v. h. schoone en goede. 1856. *)
Geteekend S., doch door Dr. J. Dyserinck aan Mevr. B.-T.
toegeschreven.

Oude kennissen. Bij eene teekening van den heer Van
Ingen. (Almanak v. h. schoone en goede. 1857.)
Jehan en Jehanne. Eene Brugsche venelling uit den
ouden tijd. (Almanak v. h. schaone en goede. 1858.)
Een arme die rijkt maakt. Legende uit het St. Jans gasthuis te Brugge. Met portret der schrijfster. (Aurora.
1858.)
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Een Leydsch student in 1593. Met pI. (Nederland. 1858,
11-111.)
-. Amsterdam. 1859. Gr. 8°.

-. lIe druk. Met pI. Amsterdam. 1876. 8°.
-. (Minerva. XXXVIII - 1912.)
Graaf Eberhard en zijn zoon. Met pI. (Scheffer-Album.)
Haarlem. 1860*. Fot
Graaf Pepoli. De roman van een rijk edelman. (Guldenseditie. Ns. 13-15.) Arnhem. 1860. 3 dIn. 8°.
Toelichting voor plaat 11 in het eerste nummer van De
Kunstkronijk, voorstellende de beeldtenis van Pieter
Christiaansz. Bor. Met pI. (Kunstkronijk. XXII-1861.)
lets over den kinderdoop. Naar aanleiding van eene
plaat. Met titelvIgnet. (De christel. Huisvriend. 1861. *)
Hoe Maria de Medicis naar Blois vertrok. Met pI. (Nederland. 1861 *, 111.)
De triomf van Pisani. (De Gids. 1861, I.)
-. Met pI. Amsterdam. 1861. 8°.
De terugkeer van Golgotha. Bij de plaat naar Eugène Laville. Met pl. (Magdalena. 1862.)
-. Een overdrukje, voorafgegaan van een woord aan
den heer Busken-Huët, Walsch predikant te Haarlem.
Uitgegeven ten voordeele van het asyl Steenbeek. Amsterdam. 1862. 8°.
Hiervan is een tweede druk verschenen.

De bloemschilderes Maria van Oosterwijk. Leiden. 1862.
8°.
Het laatste bedrijf van een stormachtig leven. Met pUn.
(Nederland. 1863, 1.)
-. Met pUn. Amsterdam. 1863. Gr. 8°.
Een woord aan den vertaler van Henri Sarasin, ter inleiding bij den Hollandsehen lezer, (E. Naville, Aard293
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sche teleurstelling, hemelsche verwachting. Henri Sarasin, een familie-portret.) 's-Gravenhage. 1864. Kl. 8°.
De verrassing van Hoey in 1595. (De Gids. 1865, 1-11 en
IV; 1866, 1-11.)
-. Amsterdam. 1866. 2 dIn. 8°.
Een theeuurtje op den huize Arkesteyn. Salon-praatje
over de tentoonstelling der schilderijen van oude meesters, in de kunstzalen van Arti. (De Gids. 1867, 111.)
Frits Millioen en zijne vrienden. Eene vertelling. Met
pltn. (Nederland. 1868, 1-111.)
-. Met pltn. Amsterdam. 1869.2 dIn. 8°.
De Delftsche wonderdokter. Amsterdam. 1870--'71. 3 dIn.
8°.
-. lIe druk. Amsterdam. 1872. 2 dIn. 8°.
-. IIle druk. (Opgedragen aan het Nederlandsche volk
en vermeerderd met eene inleiding.) Met geïllustr. omslag. Amsterdam. 1883. 8°.
Alkmaars beleg ten jare 1573. Met pI. (In Memoriam.)
Haarlem. 1873. Fo!.
-. (Idem. Goedkoope druk.) Haarlem. 1874. Gr. 8°.
De hertog van Alba in Nederland. Met pI. (In Memoriam.) Haarlem. 1873·. FoI.
-. (Idem. Goedkoope druk.) Haarlem. 1874. Gr. 8°.
[Het 8ste Octoberfeest van 1873 te Alkmaar.] (Alkmaarsche courant. Feestnr. 8 Oct. 1873.)
Majoor Frans. Novelle. (NederI. 1874., 1-111.)
-. Amsterdam. 1875. 8°.
[lle druk.] Met pltn. Amsterdam. 1875. Gr. 8°.
IIle druk. Met pI. Amsterdam. 1876. 8°.
Hierin vooraf: Jonker Leopold van Zonshoven aan de lezers
van Majoor Frans.
-. IVe druk. Met pI. Amsterdam. 1877. 8°.
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Ve druk. Amsterdam. 1881. 8°.
Met voorbericht van September 1881.
Vle druk. 's-Gravenhage. 1884. 8°.
Op de eerste blz.: Opgedragen aan Mr. G. van Tienhoven en
Vrouwe van Tienhoven, geb. A. S. M. Hacke. Daarachter:
Zeer waarde vrienden I 29 Sept. 1884.

-. (NederI. bibliotheek. Ns. 113-114.) Amsterdam
[1911] 8°.
-. Jubileum-uitgave. Rotterdam. 1912. 8°.
Ballingschap. BIj de titelplaat. Met titelvignet. (De
christel. Huisvriend. 1874.·).
Laura's keuze. Met afbn. (Eigen Haard. 1876.)
-. Haarlem. 1876. 8°.
De wijde wereld in. Met pI. (Magdalena. 1877.)
Ook afzonderlijk uitgegeven.

Een koetsier die men op den bok moet helpen. (Dagblad
v. Zuidholland en 's-Gravenhage. 29 Jan. 1876.)
Langs een omweg. (De Gids. 1877, I-IV.)
-. 's-Gravenhage. 1878. 2 dln. Gr. 8°.
-. Nieuwe uitgave. Arnhem. 1882. 2 dln. Kl. 8°.

Raymond de schrijnwerker. Novelle in gesprekken. Met
geïllustr. omslag Amsterdam. 188u·. 8°.
Op de eerste bladzij: Haren vriend, mr. G. van Tienhoven,
toegewijd door de schrijfster.

-. He druk. (Guldens-editie. Nr. 176--177.) Rotterdam
z.j. 2 dIn. Kl. 8°.
Het kasteel Westhoven op Walcheren in Zeeland. Historische herinneringen. Met afbn. (Eigen Haard. 1882.)
-. Met portr., pltn. en afbn. Haarlem 1882. 8°.
-. (Guldens-editie.

~o.

168.) 's-Gravenhage 1887. Kl. 8°.

"En desespereert nimmer!" staat er geschreven op het
voetstuk van het standbeeld te Batavia, opgerigt voor Jan
Pietersz. Koen. Met afb. (Holland-Krakatau.) 's-Gravenhage. 1883. Fol.
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Een en ander naar aanleiding van de feestelijke hulde
Nicolaas Beets te bieden op 13 September 1884. (De Gids
1884, 111.)
Uit. de dagen der jeugd van mevrouw Bosboom-Toussaint. [Autobiographie.] (De Gids. 1886, IV.)
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