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Bij de nadering van den honderdjarigen geboortedag van Mevrouw Bosboom — Toussaint,
Filkmaars eereburgeres, moet, dunkt ons, ook in
populairen vorm, een poging worden gedaan om
de herinnering aan deze, Hollands eerste, romanschrijfster te doen herleven. Waar zich te /Alkmaar
reeds een comite heeft gevormd om den then
September 1912 niet ongemerkt te laten voorbijgaan, meenen Wij een goed werk te doen door
in Breeden kring belangstelling te wekken voor
het doel, dat bedoeld comite beoogt. Wij wenschen
eenige schetsen te geven nit haar leven en
werken en daardoor de overtuiging te wekken,
dat Nederland verplicht is, den naam hoop te
houden van haar, die „altijd het groote voor
het Nederlandsche yolk heeft gezocht".

MEJ. TOUSSAINT.
I.
Honderd jaar geleden woonde in het huis,
thans B 6, op de Mient een mijnheer Toussaint,
lector in de chemie en pharmacie, of in goed
Hollandsch gezegd, leeraar in de scheikunde en
geneesmiddelen. Hij was van Fransche afkomst en
gehuwd met een mejuffrouw Rocquette, die evenals
hij afstamde van refugie's, d. w. z. om geloofsvervolging naar ons land uitgeweken Franschehervormden. Zoodra het huwelijk te Haarlem
was voltrokken, vestigde mijnheer Toussaint zich
Mer ter stede als apotheker. Zijn lectors-titel
gaf hem een „stilzwijgend" recht om niet alleen
geneesmiddelen te verkoopen, maar ook voor te
schrijven. Al spoedig had Toussaint in Alkmaar,
maar meer nog in de omgeving een goeden
naam en een drukke praktijk als geneesheer,
vooral als kinderdokter.
Den 16en September 1812 werd in het huis
op de Mient een kindje geboren, dat in de eerste
oogenblikken voor „levenloos" werd aangezien.
De gewone levenskreet bleef achterwege en het
poppetje was uiterst teer en licht en bleek. Maar
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hoe zwak ook, de nieuwe wereldburgeres kon
den volgenden dag in de registers worden geboekt als Anna Louisa Geertruida Toussaint.
Niemand blijder dan de vader, niemand gelukkiger, toen zijn kleintje toch wel degelijk levensvatbaarheid bleek te hebben en eerlang opgroeide
als een klein en teer, maar o, zoo schrander meisje.
De moeder was op en top de refugie, trotsch op
haar afkomst, dweepend met en treurend om haar
zonnig Frankrijk, zich niet thuis gevoelend in ons
kille natte noorden met zijn misten en regens
en modderige wegen, noodgedwongen hier haar
leven slijtend, zonder verheffing, zonder bezieling, zich overgevend aan een onverschilligheid,
die noodlottig moest inwerken op de verhouding
tot haar man, haar huishouding en straks op
haar kroost. Menig oudere stadgenoot weet nog
wel, hoe het in den huize Toussaint was gesteld
en wij zullen gelegenheid hebben, dat nader aan
te duiden. Het leepe Truitje hechtte zich van
kind of aan den vader en had reeds spoedig
„lets" tegen haar moeder, dat met de jaren erger
worden zou.

,

Na het gewone schoolonderwijs genoten en
zooveel van de Fransche spraakkunst te hebben
geleerd, dat zij zich in die taal „naar behooren
schriftelijk" kon uitdrukken (bij haar aan huffs
werd bij voorkeur Fransch gesproken), zond haar
vader zijn kleine vrouwtje naar een meisjesschool
te Harlingen. Treffend was het afscheid. Zij
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deed haar eerste reis over de Zuiderzee van uit
Amsterdam en het was den vader te moede, of
hij zijn kind voor altijd afstond, toen de boot
uit zicht ging. Maar in Harlingen vond Truitje
„heerlijke Friesche menschen" en „innige vriendinnen", die haar „bijna, bijna Alkmaar deden
vergeten". Bovendien legde zij zich ijverig op
de studie toe en vond al spoedig een welbehagen
in geschiedenis, vooral die der 16e en 17e eeuw
en na eenige jaren werd haar „bevoegdheid als
opvoedster en onderwijzeres" verleend.
Daarna kwam zij in de ouderlijke woning terug.
Dit verblijf nu, hoe kort ook, was van overwegenden invloed op haar Leven en toekomst.
„Al spoedig ontstond er tusschen mijne moeder
en mij, niet slechts verschil van neiging en gewoonten, maar bovenal had mij haar huiselijk
beleid niet dat vertrouwen ingeboezemd, dat een
dochter moet bezielen om zich, bij verschil, aan
hare moeder te onderwerpen. Daarbij mijn broeder,
ongeveer acht jaren mijn jongere, haar lieveling,
was toen in het ergste tijdperk van zijn kwajongensjaren, en ik kon geen vrede hebben met
haar wijze van hem in alles toe te staan, in
hem alles verschoonlijk te vinden ; zijn nalatigheid, zijn gebrek aan leerzaamheid steeds voor
te stellen als de schuld van anderen, — hem te
bederven in een woord, zooals ieder het zien
moest, die een oog had voor zulke slecht beraden toegeeflijkheid. Hoe meer mijn oordeel
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rijpte, des te pijnlijker moest dit juister inzicht
mij treffen bij de onmacht om er iets aan te
veranderen
Mijn zielsgoede vader was te schrander om
niet te voorzien wat er volgen kon uit het verschil van natuur en karakter tusschen mijn moeder
en mij. Hij wist vooruit, dat hij bij verschil van
gevoelen op mijn hand zou zijn, maar man des
vredes bij uitnemendheid, leverde hij liefst geen
slag, waar hij vreesde niet te kunnen winnen,
en week liever ter zijde uit of boog met filosofische gelatenheid het hoofd onder de stormen,
die niet waren te ontgaan".
Zoo schetste Truitje later de huislijke omstandigheden, zoo vond zij die reeds nu. En wel
gingen er stormen door dit huis. Truitje, die en
naar lichaam en naar geest geen stormen als
deze kon verdragen, werd gouvernante.
In 1833, dus op 21-jarigen leeftijd, vertrok zij
naar Hoorn, om zich te belasten met de opvoeding der kinderen van den heer de Bruyn Kops.
Al dadelijk gevoelde zij zich bij deze familie te
huis. Mijnheer was goedhartig en wellevend,
Mevrouw zeer ontwikkeld en — scherpe tegenstelling met de Alkmaarsche familie — beiden
waren geheel een om het verblijf in huis aangenaam te maken. Teruggesteld, geminacht werd
„de juf" in dezen huize niet.
„Waarheid is, dat ik, van nature beschroomd,
door mijne Friesche opvoeding en jeugdig voorkomen, veel meer geneigd was, mij ter zijde te
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houden of geheel terug te trekken, dan op den
voorgrond te plaatsen, en genoodigd, bijkans
gedwongen moest worden, eer ik er toe kwam,
mij in den gezelschapskring te begeven. Was ik
er eens, dan gleed het goed ; want bij gezelligen
kout en levendig gesprek heb ik nooit de zwijgende personage kunnen spelen. 't Geen dan
ook niet van mij verwacht werd".
Toch zou het verblijf bij de familie de Bruyn
Kops van korten duur zijn. Zij had zich vergist
in haar roeping, toen zij zich verbeeldde, dat
„men onderwijzeres, dat men opvoedster zijn
kan, als men boeken heeft gelezen over onderwijs en opvoeding, zonder practische ervaring,
zonder kinderen te hebben bijgewoond." Zij had
ondervonden, dat „een acte door examinatoren
afgegeven wel de bevoegdheid verleent om onderwijs te geven in de aangeduide talen en vakken,
maar daarmee nog niet de geschiktheid aanbrengt, zoomin als het dragen van lange messen
den kok maakt."
Zij moest zich zelf bekennen, voor onderwijzeres
volkomen ongeschikt te zijn.
„Waarheid is, dat ik alles tegen mij had :
mijne kleine gestalte, mijne teerheid van vormen,
mijne zwakke stem, mijne zenuwachtigheid en
schuchterheid. Ik miste alles in een woord, wat
kinderen imponeeren (ontzag inboezemen) moet.
Wel had ik het geduld en het overleg, het niet
tegen hen op te geven, maar die worsteling
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matte mij zoo af, dat de taak mij hoe langer
hoe meer tegenstond.
Het zekerste middel om de onwillige hoofdjes
tot het voibrengen van zekere plichten te dwingen,
waarvoor zij geen lust hadden, was mijne belofte
om te vertellen onder het maken van lichte
handwerkjes.
Als zij hare opstellen of de conjugaties, (werkwoordelijke vormen) afschuwelijk werk voor kinderen, waarmee men hen, geloof ik, nu ook niet
meer plaagt — met goeden wil en de mogelijke
attentie hadden afgedaan, ja dan moest ik tot
belooning historietjes voordragen, waarbij het
mij geen geringe moeite kostte mijn fantasieen
voor kinderlijke begrippen in te richten. 1k had
dan eene gewaarwording of ik geweld pleegde
tegen mijzelve, en het vermoeide mij onbeschrijfelijk."
Geen wonder, dat de vacanties voor haar stroohalmen werden, waaraan zij zich vastklampte.
En toch boden ook deze haar geen onvermengd
genot. Ja, er was lets aan verbonden, dat er
haar tegen opzien deed.
Laat zij ons zelve vertellen wat dit was. Het
geeft een aardigen kijk op de manier van reizen
in die dagen, zonder spoorwegen.
„Het was dan in den zomer van het jaar 1833,
toen ik, het voorrecht had eenige weken vacantie
te krijgen door eene schikking, waarbij mijne
kweekelingen eenigen tijd bij hun grootouders
in Gelderland zouden doorbrengen
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Reeds wat vermoeid van de worsteling met
hen en met mij zelve, reeds onbestemd den
twijfel bij mij voelende opkomen of juist hier
mijne roeping lag, besloot ik, na een kort bezoek
bij mijne ouders te Alkmaar, tot een toertje naar
Friesland, naar dat Harlingen, waar ik mij altijd
het meest thuis gevoelde, waar ik mijne vriendinnen en schoolkennissen weer vond en door
alien met opene armen werd ontvangen, al vonden
sommigen, dat ik wel een beetje „Hollandsch"
geworden was in de paar maanden, waarin men
mij niet gezien had."
In de vacantie thuisblijven wilde en kon zij
niet. Het stormde op de Mient en wel was de
moeder voor een oogenblik „blij en trotsch" met
haar dochter, maar een enkel onvoorzichtig woord,
een enkele uitlating over dien „deugniet en doeniet van een broer" was voldoende om het
zonnetje te verduisteren. Haar vader wilde noch
zich zelven noch zijn Truitje blootstellen aan
de luimen zijner vrouw en had gewoonlijk zelf
al een toevlucht voor de naar rust verlangende
gouvernante gezocht.
Maar o, dat reizen met postwagen of beurtschipper ! In mijn tijd waren zelfs de straatwegen nog niet aan de orde, maar toch tot een
stoomboot van Harlingen naar Amsterdam was
het gekomen, tot veler blijdschap, niet precies
met aller goedkeuring. Ze waren toch zoo betrouwbaar, die oude beurtschippers ; bij menschen-
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geheugen was het nooit voorgekomen, dat een
beurtschip verongelukt was tusschen Amsterdam
en Harlingen. En men kon de kajuit afhuren —
daar was men als thuis ! — of, als dat niet
lukte, was „de kelder" immers ook goed met
zijn kooien, die altijd naar teer roken, waar
't grove linnengoed steeds met groote vlekken
ijzerroest bezaaid was, en waar de schipper
'5 middags op stokvisch tracteerde — een onverdragelijke etenslucht voor de arme zeezieken,
die in de kooien vastgemeerd lagen. Het was
lets verschrikkelijks vooral voor mij, zenuwachtig
schepsel, een prinsesje op erwten van mijn geboorte af. En toch voorheen kOn het niet anders.
Ik zag in die dagen steeds tegen de vacantie
op, alleen om de zeereis heen en weer."
In de schooljaren had zij die reis zoo dikwijls
gemaakt. Haar grootmoeder woonde in Friesland
en had met behulp van tantes een tijd lang
over haar opvoeding gewaakt. Dat waken strekte
zich ook over de zeereis uit. Zooals wij een
kind met het spoor zouden „meegeven" en den
conducteur daarbij in den arm nemen, werd
Truitje aan de hoede van den beurtschipper
toevertrouwd.
„Mijne goede tantes plachten mij dan reeds
des avonds aan boord te brengen, daar het voor
dames niet te doen was te drie ure in den
morgen naar de haven te wandelen. 1k kon dan,
naar hare meening, terstond ter kooi gaan, gerust
slapen en mogelijk eerst wakker worden als het
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schip reeds in voile vaart was. Geregeld werd
ik aan de goede zorgen van den schipper gerecommandeerd ; geregeld werd aan dezen de
gewone vraag gedaan, wanneer hij dacht uit te
varen — ik had het antwoord wel kunnen geven :
„Wel, juffer ! als 't windje wat opzet, zoo tegen
half vier;" — daarop werd de trommel met
proviand overgereikt met allerlei delicatesses
(lekkernijen) gevuld — die ik meestal niet aanroerde — en onder heete tranen van weerszijde
atscheid genomen, al zou de scheiding geen
voile vier weken duren. Het was in 't langste
der dagen, en mijn wensch was, zoo lang mogelijk
op het dek te vertoeven.
Dan, de schipper, krachtens zijn mandaat als
beschermheer, gedoogde dit niet.
„Neen, jufferke, je zoudt maar kou vatten," —
en naar beneden moest ik ; naar kooi welhaast.
Want er kwamen meer passagiers aan boord
slapen en ik wilde mijn kooi in bezit nemen eer
zij opdaagden. Niet zeiden gingen de heeren
zitten kaartspelen en daarbij hun pijp rooken
die verschrikkelijke friesche baai ! — of er
kwamen dames met kinderen die zich bitter
beklaagden dat zij de kajuit afgehuurd vonden,
en wel juist aan vreemdelingen, waarmee geen
verdrag was te treffen. Soms waren het kennissen
van mijne familie, en dat was nog het ergste
voor mij , want die waren dan hartelijk en, om
de wille van die hartelijkheid, moest ik praten,
althans hare belangstellende vragen beantwoor—
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den — en liefst droeg ik zwijgend het onvermijdelijk leed.
Het spreekt van zelf, dat ik niet sliep en
eigenlijk al zeeziek was in verbeelding, eer het
schommelen en laveeren van 't schip op de
woeste baren het mij in werkelijkheid deed
worden. De marteling duurde soms tot in den
avond van den volgenden dag. Soms kionk reeds
v6Or vier of vijf ure de kreet der verlossing.
Welhaast stormde alles naar boven naar het dek,
van waar het machtwoord van den schipper zelfs
mij niet weerde, en wij zagen de prachtige ongeevenaard belangwekkende Hoofdstad oprijzen uit
haren gordel van groenblauwe golven, omstuwd
als een vorstin door eene eerewacht van schepen,
de vlaggen voerend van alle volkeren der wereld,
voor ons liggen. Aan den Harlinger steiger
bij de Nieuwe-Stadsherberg vond de landing
en dan moest ik den
plaats
Alkmaarschen beurtman opzoeken, in de hoop,
dat deze nog niet was afgevaren.
Meek dit wei het geval, dan moest ik ijlings
de stad in, begeleid door een kruier, die mijn
koffertje droeg, en tegelijk tot gids strekte, om
te zien of we de diligence nog konden halen,
die een paar uur later vertrok dan de beurtman
— hetgeen meestal gelukte. De blijdschap over
de goede kans werd echter vergald door het
leedwezen Amsterdam te moeten verlaten, zonder
er eigenlijk lets van gezien te hebben dan hoe
zij als een koningin op de wateren dreef". —
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Met zulke herinneringen aan een tochtje over
de Zuiderzee, koos Truitje in 1833 liever de
stoomboot. Het was wel wat gewaagd voor een
meisje alleen. Met zoo 'n stoomboot kon zoo van
alles gebeuren ! Maar de overtocht van Amsterdam
naar Harlingen duurde slechts acht uren, men
werd niet „op bevel" naar beneden gestuurd,
men had frissche lucht in overvloed en geen
proviand-trommel van noode en wat het voornaamste was — zoo goed als geen last van de
zeeziekte.
Zij kwam dan ook behouden over en werd
met open armen ontvangen, al vonden sommigen,
dat zij een beetje Hollandsch geworden was.
Dat beteekende in goed Friesch, wat vervreemd,
wat vervormd, wat ruimer en vrijer van denkwijze, in manieren of kleeding, dan in 't afgepaste
cirkeltje gebruikelijk was. In Harlingen sleet zij
heerlijke dagen, die haar bijna deden vergeten,
hoe onprettig het in de woning op de Mient,
hoe vermoeiend het in den huize de Bruyn Kops
to Hoorn was. Maar aan alle lofzangen komt
een einde en zij moest de terugreis naar Holland
aanvaarden. Te Harlingen vond zij een kennis
uit haar schooljaren, die jong getrouwd was en
het Nieuwediep tot woonplaats had.
Deze „zou de terugreis doen met een jacht der
K. N. Marine, waarmee een officier van de werf
om dienstzaken naar Harlingen was gekomen.
Zij sloeg mij voor, van dezelfde gelegenheid
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gebruik te maken en over het Nieuwediep naar
Alkmaar terug te keeren ; de reis was veel korter
dan over Amsterdam. Zij was dan niet zoo alleen ,
ik moest eenige dagen bij haar blijven uitrusten,
haar man leeren kennen, haar kindje zien. 1k
zou het mij niet beklagen, haar gehoor te hebben
gegeven ; het Nieuwediep was een aardige plaats.
En de Helder zeer interessant, voegde de hoffelijke zeeofficier er bij, die van Friesche afkomst,
ook met mijne familie bekend, de welwillendheid
had, zijnerzijds drang te voegen bij de noodiging
mijner vriendin. De vraag was maar voor mij,
een paar dagen mijii verblijf te Harlingen te
bekorten. Als men een beetje in de vroegte aan
boord ging, kwam men reeds in den voormiddag
aan, en de passagiers van het jacht hadden
nooit last van zeeziekte ! Het eerste argument
besliste, zelfs waar men niet al te vast geloof
hechtte aan het tweede. Mijne voorzichtige tantes
zelven vonden het meer raadzaam dan de reis
met de stoomboot".
Te Nieuwediep maakte 'mej. Toussaint kennis
met een zuster van Nicolaas Beets en aan de
toevallige omstandigheid, dat beide dames eenige
dagen in hetzelfde huffs logeerden, dankte Truitje
de eerste vroege bekendheid met de verzen van
Beets.
„De jonge dame was zijn zuster, een jongere,
ook mijn jongere, ofschoon zij veeleer mijn
oudere scheen , want ik had volstrekt niets van
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de flinkheid en beslistheid, die ik in mijne betrekking toch zoozeer behoefde. Wie niets van
mij wist, zou mij voor een meisje tusschen de
zestien en zeventien hebben aangezien, die pas
de kostschool had verlaten. Juffrouw Beets was,
zoo ik meen, niet veel boven de zeventien, maar
men zou haar de eenentwintig gegeven hebben,
die ik reeds had bereikt. Het verschil in leeftijd
tusschen ons was dus als van zelve geeffend ;
jonge meisjes sluiten zich gemakkelijk aan, in
omstandigheden als de onze. Wij moesten dezelfde
logeerkamer deelen ; de heer des huizes had het
druk met zijne zaken ; onze gastvrouw had het
druk met haar kindje en de huishouding. Juffrouw
Beets en ik sleten menig rustig uurtje te zamen;
— en het duurde niet lang of zij deelde mij in
vertrouwen mee, dat zij zoo 'n knappen broer had,
die eerst in het vak van haar vader (apotheker
als de mijne) zou worden opgeleid, maar bij
nader overleg, voor domine zou studeeren —
en dat hij nu reeds zulke mooie verzen maakte".
Nu was het waar, dat Beets, destijds 19 jaar,
reeds verzen schreef, die geplaatst werden en op
zijn 17e jaar een lijkdicht op Mevrouw Bilderdijk
had gemaakt, dat de aandacht trok, maar Truitje
had met die voortbrengselen geen kennis gemaakt,
kon er niet over in vervoering raken en stelde
bovendien weinig vertrouwen in „dichters zonder
baard", vooral niet, als zij een goed beklante
apotheek den rug toekeerden om domine te
worden. Zij dacht aan een eigen broer, die
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snaaksche rijrnen wist te maken en komiek voor
te dragen, zoodat hij de lachers aan zijn kant
kreeg en de verzekering erbij, dat er nog eens
een tooneelspeler uit hem zou groeien.
Zij dacht aan een ouden neef te Harlingen,
die „geen voorval, geen verjaardag, geen verwisseling des jaars, geen kermis zelfs voorbij
liet gaan zonder er verzen op te maken, grootere
of korte naar de stof het meebracht".
De zuster gaf haar bewondering maar niet zoo
prijs, en een bundeltje Muzen werd voor den
dag gehaald om die te staven en — de kritiek
zweeg. Haar „vooroordeel werd weggevaagd als
sneeuw voor de zon van dat genie".
En weer werd Truitje teruggevoerd, thans tot
haar eigen binnenste, naar eigen droomen ; want
„een onverschillige voor de toekomst onzer
Nederlandsche poezie was (zij) sinds Lang niet
meer".
De vacantie was om, de prettige dagen te
Harlingen en te Nieuwediep, gevolgd door een
kort oponthoud te Alkmaar, waren op en de
gouvernante trok met loodzware schoenen naar
Hoorn. Zij wilde het uithouden wal haar zelf
wanhopig, ja hopeloos toescheen ; zij wilde haar
onmacht niet bekennen. De uren, met de kinderen
doorgebracht, werden haar een straf. De zieltjes,
die zij moest leiden en snoeien, ontgroeiden
haar meer en meer en zij snakte dagelijks naar
het oogenblik, waarop zij haar lessen kon staken.
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„Werkelijk, als de kinderen ter ruste waren
gebracht, begon voor mij het werkelijke leven,
hetzij in mijn studien in de stille leerkamer,
hetzij in het gezellig samenzijn met de ouders.
Mijnheer Kops las gewoonlijk voor en zijn keuze
was doorgaans een gelukkige. Hollandsche lektuur
was niet verboden, maar er was zelden questie
van. Poezie viel niet in den smaak ; Hollandsche
tijdschriften drongen er niet door en de romans —
vertaalde kwamen niet in aanmerking en de oorspronkelijke, och ! wat was er dan eigenlijk ?
Of men mocht tot Sara Burgerhart en Willem
Leevend teruggaan, en die kenden wij. Noch
Hermingard van de Eikenterpen van Drost, noch
Het Slot Loevenstein van Oltmans waren hier
doorgedrongen ; eerst te Alkmaar leerde ik ze
kennen".
Totdat . . . . mijnheer met De Pleegzoon van
Van Lennep ter tafel kwam.
Maar — het einde naderde. Zij moest het zich
zelve bekennen, dat het juk haar te zwaar viel ;
zij kon noch mocht het langer dragen tot eigen
schade en die van anderen.
Tegengesproken werd die bekentenis niet. Een
Zwitsersche gouvernante werd geengageerd en
Truitje zou naar Alkmaar terugkeeren.
Aan een nieuwe gouvernante-betrekking behoefde zij niet te denken ; beter menschen dan
de toegevende en alles begrijpende familie de
Bruyn Kops zou zij niet vinden. De fout lag
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aan haar zijne, de kwaal was ongeneeslijk. En
toch — de gedachte aan Alkmaar en de mogelijkheid, gedwongen te zullen zijn, daar te moeten
blijven, stemde haar wanhopig. Truitje gevoelde
zich allerongelukkigst en keerde afgetobd naar
lichaam en geest huiswaarts. Dat was in het
jaar 1835.

II.
De terugkeer naar Alkmaar viel haar zwaar.
„'t Is altijd pijnlijk te bekennen, dat men zich
in zijne roeping heeft vergist, maar daarenboven,
ik was niet uit Alkmaar weggegaan met het
voornemen om er weer te keeren.
Na mijne opvoeding in het huis mijner grootmoeder vond ik mij reeds wat vreemd in de
huishouding mijner moeder, en het verblijf te
Hoorn had dien innerlijken weerzin versterkt".
Zij zag tegen haar moeder op, zij vreesde het
op den duur in Alkmaar niet te kunnen uithouden. Daarbij, hoe zwak naar lichaam en afgetobd naar geest — zij voerde strijd met haar
eigen 1k : zij wilde jets zijn, jets worden ; zij
begreep haar roeping, maar wanhoopte aan de
vervulling.
De thuiskomst viel mee. Haar moeder, die
„zich zoo zeer had bedroefd over het heengaan
van haar eenige dochter naar vreemden, — klaagde
ieder die 't hooren wilde, dat zij het zoo naar
vond — zij was de eerste om zich over mijn
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besluit te verheugen. 1k was zeker van hare hartelijke verwelkoming, al was het niet zeker dat
ik, in een hartstochtelijke bui, niet wel eens een
schampscheut zou moeten hooren over mijn echec
(nederlaag)". Weer was het haar „zielsgoede"
vader, die een schikking trof, welke voor beide
partijen de beste oplossing mocht heeten. Truitje
kwam nu eenmaal thuis en kon zich in de huishouding niet schikken, de moeder was blij, haar
dochter terug te hebben, maar zou geen enkele
opmerking of terechtwijzing van haar zijde dulden,
er moest lets op gevonden worden, dat beiden
zoo min mogelijk met elkander in aanraking en
botsing kwamen. „Om aller rust wille raadde hij
mij een oplossing aan, die ik zooveel mogelijk
volgde en waarbij ik mij wel heb bevonden,
egoIste als ik toen reeds was en meer nog werd
door de leefwijze op mij zelve, voor mij zelve,
te midden van het gezin. Hij raadde mij absolute
onthouding van alle huiselijke bemodingen.
Er was een ruime bovenkamer, die mij kon
worden afgestaan, waarin ik mij naar welgevallen
kon inrichten en kon terugtrekken als Achilles
in zijn tent, waar ik mij bezig kon houden zooals
ik liefst wilde om overigens mij niet te bemoeien
met, noch aan te trekken van, en de oogen te
sluiten voor 't geen niet te veranderen was. Dit
laatste kon ik hem wel niet toegeven, maar er
moest vaste wil en volharding zijn om den strijd
te strijden, waarvan de uitkomst onzeker was
en de gevolgen niet waren te overzien als er
2
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onheelbare wonden werden geslagen en de liefde
verkilde, de liefde, die ondanks alles, nog bij
geen onzer was verloren gegaan.
Niemand meer tevreden met die beschikking
door mijn vader voorgesteld dan mijne moeder
— „de mere" — zooals wij haar meestal noemden;
zij vond er niets onnatuurlijks in dat haar dochter
als logee in haar huis zou verkeeren, eene logee
die zij volgaarne diende en wier wenschen zij
voorkwam, zooveel het in hare macht stond. Ik
ontbeet in mijne eigene kamer. 's Middags aten
wij te zamen, maar eerst 's avonds aan de thee
kwam ik voor goed beneden. Ik las voor wat
mijne ouders gaarne hoorden, of ik had mijn
naaiwerk. Welhaast bracht ik mijn lessenaartje
mee, en bleef soms tot laat in den nacht zitten
schrijven in de warme huiskamer ; want — en
het wordt tijd daarop te komen — ik kon geen
vrede hebben met de gedachte tot niets nut te
zijn, om zoo maar heen te leven zonder een
doel. Reeds te Hoorn had ik het plan gevormd
om te vertalen en zoo mogelijk het vertaalde uit
te geven ; nu ving ik aan het uit te voeren ; niet
slechts om mijn zucht tot afzondering voor mijne
familie te rechtvaardigen, maar bovenal uit behoefte aan werkzaamheid, uit onweerstaanbaren
drang des gemoeds om voor wat anders te leven
dan voor 't geen in den regel onze meisjes en
vrouwen bezig houdt en waarmede zij haar tijd
dooden. Ik ben nooit geweest van 't gevoelen
dergenen, die men in deze laatste helft der eeuw
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met minachting over handwerken hoort spreken,
alleen ik kon er mij niet eeniglijk bij bepalen.
1k mocht, in mijn bijzonder geval, mij buiten de
huiselijke bemodingen houden, en de tijd was
mij te kostbaar om dien met lezen voor vermaak, met wandelen, met wat visites en wat
toilet maken door te brengen. 1k moest werken,
al kon ik nog niet van mijzelve gelooven, dat
ik tot scheppen, tot leaven geven aan zooveel
wat in hoofd en hart omging, talent en krachten
in mij had. 1k verbeeldde mij, dat ik het vooreerst met het werk van anderen moest doen, en
de voortbrengselen der nieuwcre Fransche letterkunde in anderen dan den toen gangbaren stiji,
dien Prof. Geel, geloof ik, den lamzaligen heeft
genoemd — voor mijn landgenooten zou over
brengen".
De bekendheid met de nieuwere Fransche
letterkunde dankte zij bovenal aan haar verblijf
te Hoorn. Eeu Amsterdamsche boekhandelaar,
Monsieur Delachaux, zond geregeld alles wat
op dit gebied uitkwam, aan den heer de Bruyn
Kops, die op zijn beurt voor de verspreiding in
den kleinen Hoornschen leeskring zorgde. In haar
vrijen tijd las en vertaalde mej. Toussaint zooveel
zij kon en „mijnheer Kops profeteerde het (mij):
„Juffrouw, u wordt nog eens een schrijfster".
Dat werd lachend gezegd en schouderophalend
beantwoord met de stille bekentenis : „Een vertaalster misschien".
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Het was haar echter bij dat lezen en vertalen
niet enkel te doen om te weten, „of zij elkaar
icregen". Zij bezat „den aanleg en de volharding,
den zin, die zoowel een gave is als de verbeel'ding, het geheugen, de intuitie (eigen inzicht)
en wat daar meer is ; gaven, die men ontvangt
bij de gratie Gods, doch die men kweeken moet
net ijver en vasten wil, zal men er de vruchten
van trekken".
Het lezen en vertalen, te Hoorn met ernst
aangevangen, werd te Alkmaar met ijver en toewijding voortgezet. Krachtig werd zij telkens
herinnerd aan de verzen van den jongen dichter,
welke zij te Nieuwediep had hooren voorlezen.
De jonge Beets had een roeping, een toekomst.
Zij had de hare. Beets volgde een eigen weg.
Zij zou zich een weg kiezen.
„Vroeg reeds was mijn hart geopend voor het
schoone, mijn geest ontvankelijk voor indrukken
van alles wat lieflijk was en welluide , vroeg
reeds schonk de fantasie mij vleugels om mij op
te heffen uit eene gansch niet poetische werkelijkheid tot de ideale wereld van licht, ruimte, zielsverheffing en vreugde, die mij schadeloos stelde
voor die andere, waarin ik leven moest zonder
er mij in thuis te vinden. Opvoeding en omstandigheden hadden samengewerkt om mijn jong
hart warm te doen kloppen voor 't geen velen
koud laat of lauw. Oeestdrift voor kunst onder
welken vorm, liefde en lust voor letteren en
poezie was mij niet ingeboezemd, — niet opge-
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drongen althans, — maar uit mij zelve opgekomen
en alleen aangewakkerd door de omstandigheden,
al van mijn vroegste jeugd af.
II( had het voorrecht geleerd te warden door
mijn vader die, onder huiselijk lief en leed, onder
beroepsbezigheden en zorgen heen, de zucht tot
letteren en poezie had behouden en wiens lust
het was mij mede te deelen wat hem zelf zooveel zorg had helpen dragen, over zooveel smart
had heen geholpen. Hem en een huisvriend, die
placht te zeggen, dat hij van de praktijk eten
moest, maar niet leven kon dan bij kunst en
poezie, dankte ik de vroegtijdige en meer dan
oppervlakkige kennis met Vondel, met Bilderdijk,
met Hooft en met Huygens".

De bovenkamer met de witte muren op de
Mient werd betrokken en de worsteling, die
straks een reuzenstrijd voor het zwakke schepsel
zou worden, nam een aanvang. De zucht om
niet alleen afgezonderd, maar ook onafhankelijk
te leven noopte haar zich opnieuw tot een uitgever te wenden. Opnieuw ; want reeds te Hoorn
had zij een poging beproefd om haar werk aan
den man te brengen. Ieder, die roeping en lust
gevoelt, anderen door middel van de pers mede
te deelen, wat in hem geworden is en tot openbaring komen moet, weet of zal ervaren, welke
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teleurstellingen daar wachten, vooral als honorarium mee het begeerde doe! is. Hoe menig
pen gaf den strijd op ! Maar toch — wat werkelijk waard is, bewaard te blijven voor tijd of
eeuwigheid, vindt zijn weg, trots gegronde of
vermeende bezwaren van uitgevers en onverschilligheid of onwetendheid van het publiek.
De schrijver zelf trekt daarbij echter aan het
kortste lijntje. Tijdens haar verblijf te Hoorn had
zij, een dag te Amsterdam vertoevend, zich gewend tot den ouden heer Immerzeel, „den schutsheer der Hollandsche poeten, den uitgever van
den Muzen-Almanak". Het bezoek bij den uitgever liep uit op een teleurstelling.
„Ik sprak met een der jongere zonen ; de
vader was niet thuis, of mocht niet gestoord
warden. Mijn voorkomen, dat mij vijf jaar jonger
deed schijnen dan ik was, deed hem een twijfelachtig : „Wel, wel ?" zou zoo iets door een jonge
dame ondernomen worden ?" ten antwoord geven ;
— en ik begrijp mij heel goed dat daarna het
vertaalde gedeelte van het manuscript, met wantrouwen ingezien, werd teruggezonden met de
beleefde afwijzing, dat dit genre geheel buiten
het vak lag van de firma Immerzeel".
Wij weten reeds, dat het bedoelde manuscript
een poging was om de voortbrengselen der
nieuwere Fransche letterkunde in een anderen
dan den toen gangbaren stip over te brengen.
De jongeheer Immerzeel gewaagde waarschijnlijk
tegenover zijn vader niet eens van het bezoek
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der jonge dame, tenminste zij zegt : „Had ik het
maar schriftelijk gedaan, zeker ware dan mijn
schrijven tot den ouden heer doorgedrongen ;
en, had het niet in zijn weg als uitgever gelegen,
zulke ondernemingen te steunen, vermoedelijk zou
hij mij den weg gewezen hebben naar anderen".
Schrijft zij hier haar teleurstelling toe aan zich
zelve en aan omstandigheden, zoodat de firma
Immerzeel buiten schot blijft, minder goed komt
de uitgever Frijlink eraf.
Door haar eerste teleurstelling niet afgeschrikt,
nam zij een roman onder handen, waarvan de
vertaling naar zij zich voorstelde, wel een weg
zou vinden onder het lezend publiek. Het was
Struensee ou la Reine et le Favori van Fournier
en Arnould. Een vertaling zonder de gebruikelijke wansmakelijke deszelfs en denzelven, dacht
zij, zou wel worden aangenomen door den heer
Frijlink, uitgever van een Leeskabinet. Een nieuwe
teleurstelling wachtte haar.
„Volstrekt onbekend met de eischen en de
gewoonten van den boekhandel, had ik de onvoorzichtighei d, het geheele boek afgewerkt aan den
uitgever toe te zenden, in plaats van telkens een
klein gedeelte te zenden en het voorts of te
werken, als het aangenomen was. Dit verzuim
droeg zeker bij tot de nieuwe mislukking, want,
na een oponthoud van zeven voor mij eindeloos
lange weken, kreeg ik tot bescheid, dat de roman
reeds vertaald was, en weldra in het licht zou
verschijnen — zoo ik my niet vergis bij den heer
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Frijlink zelf. Mij dunkt, die afwijzing had hij
geen weken behoeven terug te houden".
De eerste schreden op de letterkundige loopbaan waren niet bemoedigend. Enkele vertalingen,
b. v. die van Le manuscrit vert, geraakten zoek
of werden verscheurd, proeven van dichterlijke
bewerking werden opgegeven, een drama : Graaf
Devonshire (later een roman geworden) smoorde
in het derde bedrijf.
Zij was geheel terneergeslagen, maar waagde
een derde poging en zond haar vertaling van
Struensee aan den uitgever Steenbergen van Goor
te Leeuwarden. Deze zond het manuscript terug
met den raad, van het vertalen of te zien en
met oorspronkelijk werk voor den dag te komen.
Jaarlijks gaf de uitgever Robide van der Aa een
bundel romans en verhalen uit „Magazijn van
Romantische verhalen" en zou waarschijnlijk van
een jonge dame, die stiji en smaak toonde te
hebben, wel jets kunnen opnemen.
Mej. Toussaint trachtte zoo spoedig mogelijk,
zulk een bundel in handen te krijgen en — sloeg
de handen ineen van verbazing. Werd voor de
plaatsing niet meer vereischt ! ,Neen maar, zOO
zou ik het toch ook kunnen !" riep zij uit.
Terstond zette zij zich aan den arbeid. Alle
leed en teleurstelling werd vergeten en er mocht
van rust en verademing geen sprake zijn, eer
„Almagro" voltooid was. Het werd in den huislijken kring voorgelezen.
”Mijn moeder, hartstochtelijk en levendig in
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alles, die geregeld alles las wat het leesgezelschap aanbracht, was in eene verrukking. Zij
zei Coen en nog veel later : „wat het is, weet ik
niet, maar 't is toch zoo anders dan van de
anderen". En mijn vader had wel eens geglimlacht, vond een zeerover, die een fat was wel
wat onwaarschijnlijk, — maar ik zou het toch
eens wagen, en ik waagde het en zond het aan
den heer Robide van der Aa, terstond zonder
omwegen met mijn naam".
Het werd aangenomen en in het Magazijn geplaatst tegen een honorarium van 6 gulden het
blad.
De gunstige tijding joeg haar „een blos van
blijdschap op de bleeke wangen ; want het tobben,
de teleurstelling, het zitten peinzen over mij zelve,
zonder mij aan anderen to uiten, had mij toch
al reeds wat meer zwak en zenuwachtig gemaakt dan voor een frissche en gezonde jeugd
goed was.
„Maar dat gemis aan kalmte zelf was mij
zeker dienstig voor hetgeen ik zijn moest".
Iv.
De eerste overwinning was behaald en met
rimed bezield, vatte zij een nieuwen arbeid aan.
De drie bedrijven van Devonshire werden nog
eens doorgelezen, het geschiedboek werd weer
opgeslagen en Elisabeth van Engeland en de
ongelukkige Maria van Schotland herleefden straks
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in de verbeelding der jonge schrijfster, die dagen
tekort kwam en nachten met dagen verbond om
haar Historische roman naar eigen gestelde eischen
in te kleeden en — geplaatst te krijgen. Voor
haar ouders zelfs bestond zij niet.
„In eigenlijken zin — niet in den zin van 't
Evangelisch lied — was voor mij het „hier
beneden is het niet !" waar geworden. De holle
groote bovenkamer met den witten muur, de
groote antieke kast en schoorsteen was mijn
wereld, mijne oase, mijn Patmos. In het gezin
ging ik' rond als een slaapwandelaarster. 1k zag
noch hoorde jets van 't geen mij vroeger had
bedroefd of geergerd.
De Alkmaarders — ik was voor hen een mythe,
en zij voor mij niets, zooals ik toen meende. Zij
konden mij niets geven, noch ontnemen. 1k had
mijn schat in mij zelve . . . ."
Tusschen „Almagro" en „De Graaf van Devonshire" ligt slechts een jaar. De eerste werd in
1837 in het Magazijn opgenomen, de tweede
uitgave verscheen in 1838. En van nu of verrijkte zij elk jaar onze letteren met een of meer
deelen romans of novellen.
Een klein overzicht van haar uitgaven tot het
jaar 1850 b.v. strekke tot bewijs van haar buitengewone werkkracht, rechtvaardige het „Zij kwam,
zij zag, zij overwon".
1837
Almagro
De Graaf van Devonshire
1838
1839
De Engelschen te Rome (2 din.) .
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Lord Olenhouse en Anna
1840
.
Het Huis Lauernesse (2 dln.)
1840
Een Kroon voor Karel den Stouten
1842
Verspreide Verhalen
1843
Drie novellen uit Spanje
1844
De Graaf van Leicester in Nederland (3 ciln.) 1846
Negen novellen
1846
Diana . .
1847
Mejonkvrouwe de MauMon
1847
Fantasieen in December
1848
De Inhuidiging van Willem III
1849
Het Huis Honseiaarsdijk
1849
De Vrouwen uit het Leicestersche tijdvak 1850
Als Dr. Jan ten Brink later in „Hedendaagsche
Letterkundigen" zijn verwondering te kennen gaf,
dat in het kleine Alkmaar een meisje uit den
burgerstand werken uitgaf, waarin zij haar lezers
in Fransche en Engelsche aristocratische kringen
verplaatste, als hij dacht aan een opleiding voor
onderwijzeres en aan een opvoeding in een Friesch
stadje, dan wist Mevrouw Bosboom hem terstond
een afdoende verklaring te geven. Tusschen haar
opvoeding en optreden lag Hoorn en dankbaar
herdacht zij het verblijf in den aanzienlijke huize
de Bruyn Kops, de gelegenheid, haar daar geboden om met de beste producten der nieuwere
Fransche letterkunde kennis te maken.
Ook de lezing der werken van Waiter Scott
had niet weinig tot haar vorming bijgedragen en
— zij had de gave ontvangen, slechts oog te
hebben voor wat goed en schoon en edel is.
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In later jaren kwam haar een glimlach op het
gelaat, als zij aan Bien eersten drukken tijd
terugdacht. Hoe weinig wisten haar talrijke lezers
van het particulier leven der schrijfster, hoe
weinig vermoedden zij iets omtrent het bestaan
van een zwak schepseltje op de Mient, dat bezocht door alle mogelijke kwellingen en kwalen
niet was of te houden van haar levensdoel : het
Nederlandsche yolk slechts het hoogste te geven,
haar tijdgenooten terug te voeren tot de schoonste
tijdperken hunner geschiedenis, hen te wijzen op
het voorbeeld van hoogstaande, edele mannen
en vrouwen. Naast die roeping gevoelde zij een
anderen plicht. Omstreeks 1830 had in Frankrijk
„eene omwenteling plaats, eene hervorming zou
men misschien moeten zeggen, die de klassieken
(ouden) achterwaarts drong om voor de nieuwere
romantische school plaats te maken. Het was
een renouveau (vernieuwing), het mocht wellicht
een reveil (herleving) genoemd worden. Zeker is
het, dat de strijd heftig was tusschen de voorstanders van de eerie partij als van de andere,
maar waar de overwinning bleef aan de laatste,
waar al wat jong was onder schrijvers en dichters
naar ruimte, naar de vrijheid verlangde, werden
uitkomsten verkregen, die de moeite van den
strijd wel beloonden. Of de overwinnaars zich
nu wisten te matigen, of zij alien een wijs en
doeltreffend gebruik maakten van hunne verovering, zou ik niet durven beweren.
Bij revolution en hervormingen op elk gebied
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gaat men niet zelden te ver, en stoot om wat
men alleen had moet zuiveren, of vernielt wat
slechts oprichting noodig had gehad. De romantieken hadden de klassieke broozen weggeworpen
en wandelden nu in tootschoenen of schoeiden
den voet in 't ijzer, dat bij den malienkolder
paste".
Het feit, dat er eene moderne kunst, eene
moderne litteratuur in Frankrijk was ontstaan
en dat de voortbrengselen der laatste ook naar
Holland afkwamen, had in het huis der familie
Kops voor haar reeds geen geringe waarde,
maar legde haar nu de zelfgekozen verplichting
op om te zorgen, dat die overkomst op waardige
wijze geschiedde. En zoo zien wij de schrijfster
bij voorkeur verwijlen in de dagen van weleer
en in het verjongde Frankrijk, beweegt zij zich
in de hoven en de huizen der aanzienlijken. Als
straks een nog nieuwere litteratuur aankomt met
de producten van moralisten en realisten, dan
doet zij daaraan niet mee. Niet het vuil en het
bezinksel, maar de room en de aroma werken
veredelend op de zinnen. Het „mei* van burgerafkomst" voelt zfch best thuis in de kringen
der aristocraten, d. w. z. aan iederen kring wenscht
zij een zekere wijding te geven, die veredelend
moet werken op de personen, die zich in dien
kring bewegen.
En — de schrijfster is godsdienstig, bij voorkeur rechtzinnig. Haar godsdienstzin wortelt in
de eerste tijden na de hervorming. Haar godsdienst

30

is als haar smaak en haar kunst, van ouden adel.
Noch bij de rechtzinnigen, noch bij de vrijzinnigen van haar tijd kan zij het vinden.
Ook dit dient nog gezegd : Men moet haar
zekere ongewone zinswendingen en enormiteiten
van zinsbouw vergeven , niet lastig vallen over
enkele eigenaardigheden op taal- en stipgebied.
Het mag den lezer reeds opgevallen zijn, hoe
zij spreekt van : „men moet kinderen hebben
bijgewoond", hoe er wel wat valt of te dingen op :
„Zeker is het, dat de strijd heftig was tusschen
de voorstanders van de eene partij als van de
andere", enz.
Bij de bespreking van enkele harer werken,
komen wij op dit alles terug.
Alvorens den draad harer levensgeschiedenis
weer op te vatten, achten wij het niet ongepast,
hier een novelle van de schrijfster in te lasschen.
Niet alleen omdat onze keuze voor de Alkmaarders aantrekkelijk mag worden geacht, maar
ook omdat de schrijfster volgens ons inzicht in
al haar deugden en gebreken het meest uitkomt
in het kleine genre, kiezen wij : De Alkmaarsche
Wees, (uitgegeven in 1854; later in de guldenseditie : No. 8).
DE ALKMAARSCHE WEES.
Met een gewaarwording van vrolijke voldoening, toch door weemoed getemperd, zet ik dien
titel boven hetgeen ik ga nederschrijven. VoIdoening, omdat ik spreken mag van dien eerbied-
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waardigen karaktertrek onzer vaderen : zorge en
liefde voor het verlatene ; trouwe en teerheid
voor bet weeskind. Weemoed, omdat de instelling, die ook in onze stad van dien karaktertrek
getuigde, in mijnen tijd heeft opgehouden te
bestaan, voor onze Protestantsche weezen; omdat
ik niet zonder een blik van benijding en van
bewondering, die ik gaarne wil uitspreken, mijne
Katholieke stadgenooten uit eigen fondsen en
ten koste van welke offers dan ook, zich dat
voorregt zie verzekeren, waarop het menschelijk
hart en het vaderlandsch gevoel grooteren prijs
hadden behooren te stellen dan zij getoond hebben
te doen, die zulke offers te groot hebben geacht.
Hunne redenen te wegen of te doorgronden is
noodeloos en hier niet oorbaar ; maar de klagte,
die mij op 't harte lag, moest ik lucht geven :
Geen Gereformeerd weeshuis meer in dat Alkmaar, dat zich toch niet de mindere toont, als
er beroep wordt gedaan op hare goeddadigheid,
en dat eene der bloeijendste wordt geacht onder
de zeven Westfriesche steden ! Dat was het reeds
in 1611, als men Schagen en anderen gelooven
mag, en .. wat voor ons zijne belangrijkheid
heeft, toen bestond er een weeshuis.
Het was Zondag : er is iets eigenaardigs aandoenlijks in, op zulken heiligen dag des Heeren,
de weezen te zien opgaan naar het huffs van
Hem, die gezegd heeft, dat Hij hun Vader wil
zijn ; er is iets liefelijks in hen te zien komen
en gaan in lange statige rij, alien ordelijk en
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stemmig voortgaande, twee aan twee, de kleinsten
vooruit, soms nog wel aan de hand geleid, de
grooteren volgende, de plaatsvervangende vader
en moeder met de leermeesteressen den trein
sluitende ; het geeft u zoo goed een denkbeeld
van de stilheid, de aandacht en orde, die de
vrome godsdienstige zin met zich brengt. 1k
weet wel, dat ze niet daarom den Heer in 't
harte hebben, omdat ze door strenge tucht tot
uiterlijke stemmigheid zijn gedwongen, maar toch,
hunne opvoeding leidt hen tot vromen zin. Uit
het midden vaak van een verwaarloosd gezin
worden ze opgenomen en tot den Heere gebragt,
of ze hun hart voor Hem openen willen, en op
menig zacht en demoedig gezigtje, in menig
helder oog leest men bij hen iets, dat van die
ontvankelijkheid des harten getuigt. Mij althans
heeft het zien van zulke weezen altijd gesticht
en opgevoerd tot Hem, in wiens naam en ter
wiens liefde hun zoo trouwe verzorging gewordt.
Maar de Zondag is voor den wees niet enkel
een dag aan stichting gewijd, het is ook een
feestelijke, het is ook een dag van uitspanning;
de regelen van het Huis zijn streng en stipt, de
uren van iederen werkdag zijn er onverzettelijk
aangewezen voor iederen pligt voor iedere taak,
en die van de uitspanning zijn niet vele, en
worden niet genoten in volkomen vrijheid : maar
des Zondags is dat anders ; des Zondags mag
de wees uitgaan, en geen bijna is er zOO verweesd, zOO alleen, of hij vindt nog hier en daar
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in de stad zijne verwanten, of hunne vrienden,
of de verwanten zijner medeweezen, waar hij
open deur vindt om er de vrije Zondags-uren
door te brengen, en opene harten om ze hem
te vervrolijken. Zondags zet zich de wees aan
de tafels der riiken, of zelfs der armen, die dan
toch een schotel extra hebben, want ze hebben
een wees te gast .. zie het is niet enkel medelijden en zorge, het is voorliefde, die zich toont
in 't oud-Hollandsche karakter, aan wie ouderliefde missen moeten op aarde. Het was althans
zeker, dat die stemming heerschte in een gezin
te Alkmaar, aan welks disch wij op een Zondagmiddag van 't jaar 1611 een wees zien aanzitten,
uit de andere jongelieden wel te onderscheiden
door de kleeding, die hij draagt, de grove lakensche
stoffe met de roode bies op den schouder. Men
heeft het somtijds een hardheid genoemd, dat
de weezen de stadskleuren droegen of eenig
merk of wapen, dat hun als tot liverei strekt
hunner verlatenheid ; maar is dat in 't midden
van een yolk, dat juist voor die verlatenheid zoo
veel meegevoel heeft, niet als een beroep op
ieders goeden wil en voorkomendheid ? Ja, zoo
worden ze onderkend en onderscheiden, het is
waar, maar niet ter hunner vernedering, slechts
tot hunne aanbeveling aan elks meewarigheid.
Hoe menigte van spreekwoorden zijn er niet in
onze taal, die getuigenis geven, wat men voor
't weeskind voelt, hoe men er over denkt, hoe
men er jegens denkt te handelen ; en dan .. .
3
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zou de onderscheiding hun schade brengen of
schande? II( geloof wel, dat de bedoeling onzer
vrome vaderen een andere was.
De kring, in wiens midden wij onzen wees
aantreffen, is lang niet schitterend ; de omgeving
is niet alleen eenvoudig, maar zelfs armelijk; en
't is niet te verwonderen ; de gastheer is een
lakenwever, daarom bewoont hij het kleine schamele huisje in de Ramen, waar de droogrekken
voor 't laken aan de weverijen hun gerief bieden ;
hij heeft veel kinderen en 't weversloon is te
dezer dage niet groot ; want de Leijdsche lakens
beginnen boven de Alkmaarsche geprezen te
worden, en er wordt veel gewerkt fluweel gedragen en zware zijden stoffaadjen, die het laken
in geringschatting brengen.
Toch, al is de tafel maar van wit, geschuurd
hout, zij draagt een betrekkelijken overvloed.
Een kan hartig bier, dat in de bekers schuimt,
kaas en wittebrood, zooveel elk lust ; de sneden
krentenbrood geteld, doch ieder kan een deel
bekomen ; de weversvrouw duwt intusschen den
wees, die naast haar zit, een dubbel deel toe,
dat de laatste onder de tafel door aan het oudste
meisje wil toesteken, die het echter niet aanneemt.
„Mits gij de helft voor u houdt; Wollebrandt",
zegt ze.
„Straks komt Frans hier, geef het hem, Antje !"
antwoordt Wollebrandt smeekend.
„Ge zoudt het weten, Wollebrandt, ik mag
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hem niet", zegt de vijftienjarige, die reeds hare
voorkeur heeft.
„En mij wel, dat weet ik !" herneemt hij goelijk,
maar zonder teederheid.
Wollebrandt is pas in zijn dertiende jaar en
hij is nog een knaap, zijn uur om lief te hebben
heeft nog niet geslagen, of wel hij heeft in Anna
Jochems, zijne nicht, nooit iets anders gezien
dan eene zuster ; zij daarentegen onderscheidt
hem reeds van hare broeders.
„Frans heeft zijn ouders en zusters om lief te
hebben", lispelt zij, gij hebt niemand dan ons".
„Lacy ! .. ja, zoo ik mijne ouders nog had,
zou ik een gansch anderen weg gaan", zuchtte
Wollebrandt.
„Geen ondank, mijn jongen !" roept Pieter
Jochems, de huisvader, „als Gleyms de Jonghe
nog leefde, zou 't je vrij slechter vergaan. De
man heeft nooit zijn brood kunnen winnen , mijne
arme zuster zaliger is van kommer bezweken,
en armoe was troef, toen uw vader kwam te
vallen. In 't Huis ben je voor honger en kou.
geveiligd , dank er den Heere God voor !" en de
man ligtte de muts eerbiedig van 't hoofd.
„Zoo doe ik Pieter-Oom ! alleen, vader had
mij een beroep naar mijn wil laten kiezen, terwip
de Regenten . . ."
„Ei, wat! ze hebben je tot driemalen op een
ander ambacht gedaan, en nu ze ten leste ten
einde raad zijn is 't wel niet vreemd, dat zij u
in de kleermakers-kamer op de leer deden".
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„De snijders-tafel voor een Borst van mijne
statuur !" zuchtte Wollebrandt.
Frans komt in den kring en brengt zijn
oom, een oude varensgast mee. Door de
schildering van het zeemansleven. de won(leren van nieuwe landen en werelden geraakt Wollebrandt in vuur. Straks smeekt
hij H. H. Regenten, ook zeeman te mogen
worden, maar zij weigeren.
„Een paar maanden lang verkropte Wollebrandt zijn spijt" en — „ik kan zwemmen,
ik kan klimmen, de gracht is niet al te
breed, de muren waren mij nooit te steil .. .
de vensters niet te hoog . . ." hij beproefde
het waagstuk op zekeren nacht ; het gelukte.
,„Hij vlugtte, hij werd niet achterhaald".

-

in de maand Augustus 1648 trok er een stoet
de stad Alkmaar binnen, die er zeker nog al
wat opziens zal hebben verwekt. 't Was een
aanzienlijk personaadje met een gevolg van bedienden en negerslaven, en met al den omslag
van goederen en pakkaadje die rang en fortuin
tot behoeften maken ; en de kastelein waar hij
zijn intrek nam, was voorzeker niet weinig trotsch
op zulken gast, maar deze bracht hem welhaast
in groote verlegenheid, door hem te bevelen den
presiderenden Regent van 't weeshuis te laten
uitnoodigen om onverwijld tot hem te komen.
De Regenten van 't weeshuis waren notabele
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lieden, meestal tegelijk leden der Regering ; en
hoe aanzienlijk de vreemdeling ook zijn mogt,
hij was in 't eind de Stadhouder Frederik Hendrik
zelf niet, en de stad en hare regeerders hadden
zeker geene bevelen van hem te ontvangen ;
maar de toon des bevels waarop de eisch werd
gedaan, was zoo zeer die van iemand, gewoon
zijne bevelen onverwijld gehoorzaamd te zien,
dat de kastelein ook geene tegensptaak waagde,
daarbij de Hollandsche bedienden, die de heer
bij zich had, noemden hem „Ammiraal" en voor
een Admiraal zou alligt de Burgemeester zelf
zich in beweging stellen. De presiderende Regent
van 't weeshuis, hoewel niet weinig verwonderd
over den wensch van den onbekenden reiziger,
maakte dan ook geen bezwaar dien te vervullen. —
Bij den vreemdeling binnengelaten, zag hij een
man van hooge gestalte en forsche bouw, met
sterke trekken, die van vastheid en moed getuigden, en oogen, die zich wel niet wijd openden,
maar die van levendigheid en schranderheid
fonkelden, terwip de donkere gelaatstint getuigde,
dat hij keerkringshitte en zonnebrand had doorgestaan. Zijne kleeding was prachtig, groen zijden
damast met gouden bloemen doorwerkt; hij droeg
eene breede kanten bef ; een gouden koord sloot
het wambuis om de middel ; menigte van ringen
sierden zijne vingers, en aan een zwaren gouden
keten, dubbel over de borst neerhangende, droeg
hij een medaille, die zeker van eenig schitterend
eerbewijs getuigde. Een kort breed zwaard, dat
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het midden hield tusschen een Spaanschen degen
en eene Oostersche kris, hing aan een bandelier,
en de goudlakensche mantel, dien hij geheel van
de schouders liet afglijden, en die in breede
plooijen nederviel, werd door twee negers opgehouden, terwijl hij daar stond nevens de tafel,
waarop schrijfbehoeften geplaatst waren, en waar
naast Oostersch rooktuig, de admiraalstaf was
nedergelegd ten teeken zijner waardigheid. Zijn
hoofd was gedekt met een ronden, breedgeranden
filthoed, met gekleurden pluim, dien hij echter
afnam toen de Regent binnen kwam, wien hij
terstond aansprak bij zijnen naam.
„Ik begrijp niet, hoe het zijn kan, dat ik bekend ben bij uwe Hoog-Edel-Gestrenge", riep
de Regent verbaasd.
„Mij verwondert het minder, dat gij mij niet
herkent, waardige heer !" Daarop na eenig stilzwijgen, waarin de andere te vergeefs zich die
trekken trachtte te `herinneren, vervolgde de
Admiraal :
„Ik ben uw oude pupil, het kind dat het liefdebrood uwer barmhartigheid heeft gegeten, en die
het versmaadde uit trek naar wondere avonturen,
die hem ten leste tot eene fortuin hebben gebragt, daaraf hij en gij niet hebben gedroomd.
Om in een woord het al te zeggen, al herkent ge mij niet, het geval met den weesjongen
Wollebrandt Oleijms de Jonghe zal u niet gansch
uit de memorie zijn gegaan, en hier staat hij
voor u, na meer dan dertig jaren afzijns ! dank
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zij Gods genadig bestier, die zich over den roekeloozen knaap ontfermde".
Men kan zich de verbazing en verwarring van
den Regent voorstellen, toevallig na zulk een tijdsverloop nog in 't zelfde bestuur, die nu werkelijk
sporen van deze gelijkenis begon op te merken.
„Wollebrandt Gleijms !" herhaalde hij eindelijk,
wat een man zijt gij geworden, beide in fortuin
en statuur !"
„Ja, niet waar ? de plompe luijaard, die 't bij
u in 't Huis te makkelijk had en niet werken
wofi, is onder zware vermoeijenissen, hongerlijden, moeite, en het doorstaan van allerlei
perikelen, tot een ferme grootte opgewassen".
„God lof, dat het zoo met u is afgekomen ,
wij dachten u verloren, naar ziel en ligchaam".
„Door den Heer bewaard en geholpen !" hernam de Admiraal, terwip hij de hand nam van den
Regent, en die hartelijk schudde. Beide mannen
hadden de tranen in de oogen.
„Zoo 't niet te onbescheiden is, verhaal mij
een deel uwer avonturen", zeide de Regent.
„Volgaarne 't geheel later op ons gemak, als
gij mij de eer zult doen aan mijne tafel te
spijzen . . . . nu heb ik zaken te bespreken, die
haast hebben om afgedaan te worden".
„Aan uwe tafel spijzen . . . . gij meent u dus
in onze stad te vestigen ?"
„Als gij 't mij vergunt".
„Mijne vergunning zal u daartoe wel vrij
onnoodig zijn".
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„Zoo noodig, dat ik mij hier huis noch hof
zal koopen, v(56r ik eerst mijne vrijheid heb
gekocht van u".
„Van mij ! wat gaat u door 't hoofd, heer
Admiraal ?"
„Van u en van de andere Regenten, of om
duidelijker te spreken, vO6r ik mij losgekocht
heb van het weeshuis, dat ik verlaten heb als
een beschonken losbol de herberg, zonder het
gelag te betalen ; nu ben ik een man van fortuin
en van orde, en wil des geene schulden hebben,
en zonderling deze met den meesten spoed afdoen". In 't belang van het gesticht had de
Regent geen regt, tegenwerpingen te maken. Het
spreekt van zeif, dat er niet op de losprijs werd
afgedongen, die terstond voldaan werd, waarop
een voorloopige acte van voldoening volgde.
„Zie zoo !" sprak de Admiraal, „nu ben ik vrij
man, en ga welhaast naar een huis omzien ; ik
heb vastelijk besloten mij te Alkmaar te vestigen.
En nu, mijn goede heer ! kunt ge mij veellicht
ook eenige narigten geven omtrent sommigen
mijner verwanten, en allereerst omtrent het gezin
van Jochems?"
„De oude man is overleden ; eenigen zijner
kinderen zijn getrouwd en hebben zelfs weer
kinderen ; doch 't zijn meest arme Widen; de
weduwe leeft met de oudste dochter, die ongetrouwd is, en trekt uit de armenkas".
„Dat zal ophouden van nu aan !" hernam
Wollebrandt ; daarop bleef hij een wipe in wee-
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moedig gepeins verzonken, en zeide toen halfluid :
„En Anna ongetrouwd gebleven ! zij heeft mij
altijd lief gehad . . . . hoe ze zusterlijk met mij
deelde, als zij lets to geven had ; nu, ze heeft
haren broeder weer — wonen ze nog 2,,
„In 't oude vermolmde huisje in de Ramen,
daaraf naauwelijks meer eene kamer staat".
„Dat zal beter worden , ik ga ze opzoeken, en
al de verdere familie die ik hier hebben mag".
„Gun mij een' goeden raad, Ammiraal ! uit
aanmerking mijner vroegere kwaliteit. Zult gij
die luiden alien plotseling rijk maken ?"
„Certeijn neen ! zulke plotselinge overgang
mogt hen naar ziel en ligchaam schaden. 1k zal
onderzoeken, wat ieder hunner 't meeste dient".
„Dat was mijne bedoeling".
„Ik ben zeif ook niet in eenen sprong tot Raad
van Indie geklommen".
„Gij zijt ook Raad van Indie ?" vroeg de Regent
nieuwsgierig.
„Mitsgaders Kommandeur en Directeur in Perzie, waar ik goede communicatie hield met den
grooten Mogol, diens conterfeitsel (afbeedsel) ik
met mij brenge. Nu ben ik gekeerd als Ammiraal
eener retourvloot der Compagnie van twaalf
schepen, daaraf ik deze gedenkpenning drage,
waarop de vloot is afgebeeld".
„En dat alles omdat gij 't weeshuis ontvlugt
zijt . . . ."
„Neen ! niet alzoo", hernam de Admiraal, „'t
is waar, op de snijderstafel had ik dit alles niet
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verkregen ; maar toch zoo ik in 't Huis niet het
noodigste geleerd had, ik ware nooit van vOsir
de groote mast weggekomen .. en dit herinnert
mij een ouden kameraad mijner jeugd, mede een
Alkmaarder, die al vroeg op zee had gezworven
hoe het Frans van Befteren mag vergaan zijn ?"
„Frans van Befteren, die is rustend zeekapitein
en woont nog hier ter stede".
Dat volmaakt mijne blijdschap ! .. Het is hem
dan in 's Lands dienst niet zoo goed gelukt als
mij in die der Compagnie.
„Ik beeld mij in, dat alien, die van 't weeshuis zijn, daar trotsch op wezen zullen, dat een
hunner tot zulken rang is geklommen".
1k zal zorg dragen, dat zij er nog lang blij
over wezen zullen", hernam de Admiraal : en tot
aandenken voor deze stad zal ik mij doen conterfeiten zoo als gij mij hier ziet, in vol costuum,
opdat ieder na deze het weten moge en gedenken,
dat een Alkmaarsche weesjongen het gebragt
heeft tot Ammiraal". En de Admiraal heeft in
dit als in het andere woord gehouden. Zijn onderzoek naar de familie Jochems en anderen, aan
wie hij verwant was of bevriend, blijkt niet zoo
voldoende uitgevallen te zijn, dat het den welberaden man lust gaf hen uit den stand, waarin
zij leefden, op te heffen, op eene enkele uitzondering na ; zoo iemand van de kinderen van
vader Jochems lust mogt hebben zich tot de
studie der H. Theologie te begeven, werd hem
een jaargeld voor die studie toegelegd. Uit zijne
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latere uiterste wilsbeschikkingen blijkt het zelfs,
dat hij, hoewel voor alien zorgende, echter geen
hunner de bezorging zijner eigene zaken heeft
aanvertrouwd. Zijne vriendschap met Frans van
Befteren is vernieuwd geworden, en deze laatste,
goed bedacht in zijn testament, werd onder de
uitvoerders daarvan door hem aangewezen.
1k zou nog vele bijzonderheden kunnen aanvoeren uit dit testament, maar het zal genoeg
zijn te zeggen, dat daaruit overal de vrome,
billijke, schrandere, en voorzienige man is te
herkennen, die bijkans geheel vrij is van die
zonderlinge fantastische invallen, die menigmaal
parvenus kenmerken, vooral die welke hunne verbeelding hebben verhit door het voile genot van
Oostersche weelde. Alles kenmerkt den nuchteren
degelijken Hollander, die de waarde van het geld
kent, die in overvloed voor wie hij lief heeft
gevaar ziet, maar die hunne en hunner nakomelingen stoffelijke belangen verzekert tot in de verre
toekomst, tot op 150 jaren na zijnen dood.
Men begrijpt van zelve, dat wees- en diakenhuis door hem niet werden vergeten.
Het blijkt, dat hij te Alkmaar zich niet alleen
huis en hof zocht, maar zelfs verscheidene eigendommen in die stad zelve en in den omtrek
heeft aangekocht.
Voor een zijner huizen aan de zuidzijde van
de Langestraat schijnt hij bijzonder zwak gehad
te hebben. Hij heeft er zelf gewoond, is er in
gestorven, en heeft het tien jaren lang aan een
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zijner oude bedienden als woning verzekerd. In
eene der kamers moesten de uitvoerders van zijn
testament hunne vergaderingen houden, ten overstaan van zijn portret, dat aan 't boveneinde van
de tafel werd geplaatst, als om zooveel het zijn
kon, nog door den indruk van zijne tegenwoordigheid hun hunne verpligtingen te herinneren.
Dit portret in vol costuum, benevens een ander
in eenvoudig burgergewaad, en eene afbeelding
van de retourvloot, bevindt zich nog in de woning
van den Koster der Groote Kerk te Alkmaar, in
welke kerk de nobele Admiraal begraven ligt.
Een vrij groote zerk dekt zijn graf, dat een
wapen draagt (zeker geImproviseerd na zijne
verheffing) en tot opschrift voert zijne titels en
waardigheden, en verder : „en is binnen Alkmaar
gerust den 28sten Januarij 1679, oud 80 jaren".
Hij heeft dus wil gehad van zijnen rang en
fortuin, hoewel hij niet altijd werkeloos schijnt
gebleven sinds 1648, daar er scheepsjournalen
van hem bestaan van lateren datum.
De eere-medaille, die hem gewerd, wordt gevonden in het Koninklijk Penning-Kabinet te
's-Gravenhage.
Zij voert het volgende naïve opschrift
In 't Vreede Jaer belant
Dees Vloot door Wollebrant
Van Oost-Indies rijcke Cust
In 't Lieve Vaderland. —

OMSTREEKS 1850.

Al leidde mej. Toussaint in Alkmaar een oesterleventje, al waren zij en haar stadgenooten voor
elkander een mythe, het zou dwaas zijn, te veronderstellen, dat zij niet in de wereld kwam.
Heel dikwijls maakte zij een uitstapje naar Amsterdam, waar zij in de uitgeverswereld en al
ras in de kringen der letterkundigen een goede
bekende was.
In die kringen had zij een veelbelovend jonkman leeren kennen, tot wien zij zich al spoedig
bijzonder aangetrokken gevoelde. Het was Bakhuyzen van den Brink, een zoon van deftigen
Amsterdamschen huize, die na inleidende studi&I
aan het Stads-Athenaeum naar de Leidsche Hoogeschool vertrok en in 1834 op 24-jarigen leeftijd
als doctorandus in de theologie naar de hoofdstad terugkeerde.
Na een zwaren strijd met zijn familie dreef
Bakhuyzen zijn besluit door om de theologie te
laten rusten en zich aan de letteren te wijden.
Hij was een der oprichters van het tijdschrift „De
Muzen" en ijverig medewerker aan „De Gids".
Ware mej. Toussaint van 's mans particulier
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leven en den staat zijner financien beter onderricht geweest, het zou allicht niet zoover zijn
gekomen, maar de „jeugdige" schrijfster vond in
Bakhuyzen een tijdgenoot, die dacht als zij, tegen
wien zij mocht opzien en — zoo waren er niet
velen. Ook Bakhuyzen verwijlde bij voorkeur in
het verleden, ook hij vond zijn voorbeelden ter
navolging in het schoonste tijdperk van onze
historie, ook hij koesterde hooge verwachtingen
van den veredelenden invloed der vrouwen, mits
deze werden gevormd naar het Oud-Hollandsch
model. Een uitspraak als de volgende was de
schrijfster van ,,Majoor Frans" uit het hart gegrepen : „Immers, waar is zekerder maatstaf voor
den heerschenden toon en smaak te vinden, dan
bij het vrouwelijk geslacht, dat op de wetten
van het schoone eenen zoo beslissenden invloed
uitoefent ! 1k vereer de romantische tint, die onze
bevallige tijdgenooten versiert ; maar, eilieve ! wat
waren onze grootmoeders, van Brecht Proosten
af, tot op Lijsbeth Philips, de huisvrouw van
Rem Bisschop, toe ? Schoone, kloeke gestalten,
die in haar uiterlijk aankondigen, dat zij hare
schouderen aan die harer echtgenooten sloten,
om de huiszorg en de lasten van den kwaden
tijd te schragen ; moeders, die met Spartaansche
grootheid hare zonen naar zee- of slagveld zonden ; — nijvere huisbestierders, die zuinigheid
met zindelijkheid paarden, en welke, terwip zij
hare dienstboden met de grootste nauwlettendheid gadesloegen, aan deze tegelijk het voorbeeld
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eener werkzaamheid gaven, naar wier voorschrift
zij van hare jeugd of nevens en met dezen hadden
gearbeid ! Men vrage het moeder Geertruid in
Hooft's Warenar, wat men van een vrouw verlangde ; men vrage het de moeder van Ooossen,
in de klucht van Krul, welk een echtgenoote
haar zoon zoeken moest ; men vrage het eindelijk
aan vader Cats en beslisse, of zulke vrouwen
op ieder onvertogen woord blozen, om elke
onreinheid zwartzien, bij iederen schrik bezwijmen
zullen? Neen, het huiselijk verkeer was een afbeeldsel van het burgerlijke ; elk deed het zijne
en het noodzakelijkste het allereerst".
(Bakhuyzen : Amsterdam in Vondels tijd).
De kennismaking met Bakhuyzen leidde tot
meer dan vriendschap, zij liep op een verloving uit.
In 1841 vertrok Bakhuyzen weer naar Leiden,
werkte er met voorbeeldeloozen ijver en promoveerde het volgend jaar als doctor in de
letteren.
Maar wat Truitje aanvankelijk niet wist, kon
haar op den duur niet verborgen blijven. Haar
aanstaande had to Leiden het leven geleid van
den lichten vroolijken Frans en zijn schuldeischers
maakten het hem nu lastig genoeg.
Zijn reputatie verloor bij den dag, zijn familie
beschouwde hem als een onherroepelijk verlorene
en straks moest de jonge man met zijn twee
doctorale titels over de grenzen een goed heenkomen zoeken. Als balling zwierf hij geruimen
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tijd rond door Duitschland en Oostenrijk, naar
het heette om zijn letterkundige studien te voltooien, in waarheid om gesteund door vrienden,
die hem niet als verloren wilden beschouwen,
het leven te rekken en zich vast te houden aan
strooties. Door zijn verblijf in steden als Kassel
en Weenen, werd Bakhuyzen vertrouwd met de
geheimen van oude bibliotheken en archieven,
wat hem later ten goede zou komen.
Telkens gerustgesteld door Van Lennep, bleef
Truitje den balling trouw en niet weinig verheugde haar de tijding, dat Bakhuyzen zou terugkeeren. Het was waar, hij toefde reeds op de
grenzen en wachtte slechts op enkele voor hem
gunstige berichten. Maar in Luik leerde hij een
meisje kennen , nog waren hem niet alle losse
haren uitgevallen ; zijn Truitje, thans uit het oog,
was straks uit het hart en — Bakhuyzen bleef
in Belgie hangen als archivaris. Was van zijn
kant de verhouding tot mej. Toussaint „meer
vereering dan liefde" geweest, zij van haar kant
had den jongen man, wien zooveel vergeven
moest worden, omdat hij zooveel beloofde, werkelijk bemind.
De verbreking der beloften drukte haar zwaar,
haar vertrouwen in den medemensch werd gevoelig geschokt. 1) Andere wolkjes dreigden. Pas
') Lichamelijk waren zij al te ongelijk , „de kleine Sylphe"
schrijft Van Lennep in 1841 — „of aangekleede zenuw",
zooals Dr. Willet haar min poetisch noemt, is mij best
bevallen; maar zeker, als zij met Van den Brink binnen-
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ingevoerde wetten en besluiten in zake den geneeskundigen dienst verboden haar vader, langer
praktijk uit te oefenen ; de apotheek op de Mient
stond in een niet ongerepten geur ; het huishoudelijk budget geraakte in een schromelijk
gevaar ; broerlief begon de wrange vruchten zijner
averechtsche opvoeding te plukken ; de huiselijke
vrede werd al vaker en ernstiger verstoord. En
de arme Geertruida, die bij at haar leed en
lijden wel ieder jaar met een nieuw werk uitkwam, kon den bodemloozen put niet vullen.
Al schreef zij nog zoo hard, al offerde zij menigen
nacht, rijk werd zij niet. Waar Van Lennep voor
de beste en dikste zijner romans slechts een
5 a 6 honderd gulden honorarium ontving, moest
zij, voor een gansch anderen en kleineren kring
werkend, zich met minder tevreden stellen.
Toch behield zij den moed, toch bleef de
treedt, is 't even als viel zij uit zijn zak". Geestelijk schenen
zij beter IA elkander te passen ; haar vurige dorst naar
kennis, haar warme belangstelling in geschiedenis vooral
konden rijkelijk bevrediging vinden bij zijn ontzaglijke
geleerdheid, zijn veelomvattend verstand en scherp vernuft ; na zijn Leidsche uitspattingen moeten de reinheid
en lieflijke zachtheid der begaafde schrijfster hem te meer
hebben aangetrokken ; maar op den duur ging het toch
niet. Ondanks zijn fijn gevoel moet „Bakkes" haar te rauw
zijn geweest en wat hij voor haar voelde, bleek slechts
platonische liefde. Zoo was het dan voor beiden misschien
een uitkomst. dat zijn gedwongen ballingschap in het laatst
van 1843 hen scheidde.
(Prof. Kalif Gesch. der Ned. Letteren VII).
4
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bovenkamer haar liefste plek. Daar bij haar boeken
was haar wereld ; de mannen en vrouwen uit
historie en kunst waren haar beste bekenden,
haar liefste vertrouwden.
Trots bittere ervaring en harde slagen hield
zij zich aan het woord, hetwelk die ouden uit
het grijs verleen haar toeriepen : „Ende desespereert nimmer !"

MEVROUW BOSBOOM.
I.
In een zijner eerste kritieken over de werken
van mej. Toussaint ried Busken Huet de schrijfster
aan, niet alleen van het uit 't Fransch vertalen of
te zien en met oorspronkelijk werk voor den dag
te komen, maar ook haar stof te kiezen op eigen
bodem. Ook Potgieter had in de Gids een beoordeeling gegeven van haar historische romans ;
vooral De Engelschen te Rome was aan een alles
behalve malsche, maar toch overwegend gunstige
kritiek onderworpen en ook hij ried haar aan
een vaderlandsch onderwerp te behandelen. Mej.
Toussaint nam die wenken ter harte en kwani
in 1840, uit met „Het Hills Lauernesse". In het
nabericht van dezen roman vertelde zij, dat haar
doel was geweest, „den invloed te schetsen, dien
de hervorming had uitgeoefend op het burgerlijk
en huiselijk leven van de Nederlanders uit die
dagen. Een grondige, veelomvattende studie van
toenmalige zeden en gebruiken en ook van de
taal moest natuurlijk voorafgaan. Helder moest de
schrijfster zich voorstellen, wat alzoo tengevolge
van die wereldgebeurtenis kon omgaan in de
gemoederen van personen, zoo verschillend in
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aard, stand, opvoeding en levenswijze. En de
botsingen, noodzakelijk volgende op den verschillenden invloed, dien de Hervorming uitoefende op de betrokken personen, moesten met
kunstenaarshand voorbereid en hunne geweldige
uitwerking op schitterende wijze geteekend worden. En met verbazend talent heeft de schrijfster
zich van hare taak gekweten". (H. L. van Weeren).
Bij al den lof haar toegezwaaid, bij de van
innige bewondering getuigende waardeering, welke
de schrijfster na het verschijnen van dezen historischen roman gewerd, meende het stedelijk
bestuur van Alkmaar niet te mogen achterblijven.
Den 9den October 1845 stelde burgemeester
Druyvestein den Raad voor, de schrijfster eenig
blijk van hulde aan te bieden en de wijze, waarop
dit volgens B. en W. zou geschieden, werd in
de raadszitting van 24 Nov. d.a.v. goedgekeurd.
Het huldeblijk bestond in een cassette en zilveren
schrijfgarnituur, vergezeld van een door alle raadsleden geteekende oorkonde, welke later, aan het
Alkmaarsch museum weer zijn vermaakt. De zon
was doorgebroken en met vernieuwden moed,
thans niet langer strijdend tegen eigen zelfvertrouwen, volgde de schrijfster haar baan, haar
roeping getrouw, zich verheffend boven laatdunkende kritiek, gesterkt door warme beoordeeling en waardeering zelfs uit den vreemde.
Was het louter eerbied voor zijne vroegere liefde,
die Bakhuyzen tot 1850 over de grenzen hield ?
Wel eigenaardig, dat hij op aandrang van de
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weinigen, die aan zijn komst niet wanhoopten,
juist dat jaar in Nederland terugkeerde en de
betrekking van adjunct-rijksarchivaris op zich nam.
Immers het volgend jaar trad mej. Toussaint
in het huwelijk met den kerkschilder Bosboom. *)
Bij haar vertrek uit Alkmaar ontving zij zoowel
van het gemeentebestuur als van de burgerij
ondubbelzinnige blijken van waardeering en liefde,
door haar op hoogen prijs gesteld. Vanaf het jaar
1851 woonde zij in 's-Oravenhage en het echtpaar, levend voor de kunst, genoot heerlijke
dagen. Toch was dat geluk niet altijd onverdeeld. Mevrouw Bosboom, van kindsbeen of aan
tegenspoed en 1 ji den gewoon, zou ook in haar
huwelijk Moedertje Zorg achter zich zien. Haar
man stelde zulke hooge eischen aan de kunst in
het algemeen en aan eigen scheppingen in het
bijzonder, dat hij bij harden en onverdroten
arbeid toch betrekkelijk weinig produceerde. Hij
schilderde bij voorkeur het inwendige van katholieke kerken, vooral altaren en de bij missen
gebruikt wordende benoodigdheden. Wat hij daarvan op zijn reizen door Frankrijk en Belgie had
waargenomen, werd met onuitputtelijk geduld tot
in de kleinste bijzonderheden weergegeven, wat
niet aan de gestelde eischen voldeed, onver*) Bosboom werd in 1817 geboren.
In 1838 lid van Arti Sacrum te Rotterdam.
In 1855 bekroond op de wereldtentoonstelling te Parijs.
In 1849 Ridder van de Eikekroon.
In 1856 Ridder van Nederl. Leeuw en Leopoldsorde.
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biddelijk weer weggeveegd. Heel ondeugend zei
Mevrouw Bosboom dan ook : „Mijn man schildert
om het weer uit te vegen".
Kapitaal was bij het huwelijk van geen der
beide zijden meegebracht, het echtpaar leefde
voor, maar moest ook leven van de kunst en dat
ging maar al te vaak met groote moeite. Er
moest wel burgerlijk, maar toch deftig worden
huisgehouden, partijen en uitgangen konden niet
altijd worden vermeden en — waar Bosbooms
kunst langzaam produceerde, moest Mevrouw
blijven schrijven, niet alleen, omdat schrijven
haar een behoefte was geworden, maar ook omdat
riaar het honorarium in den Legel o zoo verlangend werd uitgezien.
Haar postuur werd teerder, haar gezondheid
zwakker straks kon zij over alle mogelijke
krankten en kwalen meespreken. Vooral duizeligheid, die haar dikwijls overviel, als ze na harden
en langen arbeid in het Voorhout verpoozing
zocht en jicht, die haar plaagde, zoodra zij zich
ter ruste had begeven, vervolgden haar tot aan haar
flood. Maar trots finantieele zorgen en lichamelijk
lijden, bleef zij met onvermoeiden ijver voortwerken.

II.
Voor de verschijning van haar: Don Albondio II
lag een tijdperk van drie jaren : 1850-1853. Die
open bladzijde in haar kunstenaarsleven kan deels
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worden verklaard door haar huwelijk en verhuizing naar Den Haag. Deels slechts ; want een
tijdperk van rust was het voor de schrijfster niet
geweest. In 1854 toch verscheen een roman in
4 deelen : Gideon Florisz. Het laatste tijdperk
van Leicesters bestuur in Nederland, en wie den
moed heeft, dien roman, zij het ook maar gedeeltelijk to lezen, moet terstond inzien, welke
studien daaraan vooraf moesten gaan, uit hoeveel
bronnen daarvoor moest worden geput. Behalve
eenige kleinere en grootere schetsen verschenen
nadien nog:

Don Albondio II . .
Een Leidsch student
Maria v6tz Oosterwtjk
Het laatste bedrtjf van een stormachtig leven
De verrassing van Hoey . .
Frits Millioen en zijne vrienden .
De Delftsche Wonderdokter . .
Majoor Frans
Raymond de Schrijnwerker .

1858
1859
1862
1864
1866
1869
1870
1874
1880

Bij al die uitgaven bleef nog tijd over voor
schetsen en opstellen in De Gids, voor bijdragen
in Eigen Haard en gedurende eenige jaren althans,
voor de redactie van den Almanak voor het

Schoone en Goede.
Mevrouw Bosboom bleef werken zoolang haar
zwak gestel en teere gezondheid het haar toelieten, dat is : tot aan haar dood in 1886.
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De vraag is gesteld, in de Groene, of het
jubelen en oprichten van gedenkteekenen niet te
ver gaat. Wij hebben zoo vele verdienstelijke
vrouwen en mannen in letteren en geschiedenis
te herdenken. Als wij voor die alien een gedenkdag houden, een monument stichten zouden,
waar moest het heen ! Het comae te dezer stede
kreeg kort na haar ontstaan den welgemeen den
raad, van zeer bevoegde zijde nog wel, om den
16den September maar stilletjes te laten passeeren.
Het heeft zich ten hoogste verwonderd, van dien
kant zulk een uitspraak te moeten hooren, heeft
even de schouders opgehaald en — zich niet
laten afschrikken.
Is er misschien slechts voor enkelen reden om
de nagedachtenis van Truitje Toussaint hoog te
houden ? Was zij niet streng partijdig?
Wat ons goed recht betreft om onze eereburgeres in eere te houden, ons niet te bekommeren om een plagerijtje of wat dan ook over
o des tauten zu viel" — wij werden erin versterkt
door een uitspraak van Mevrouw Bosboom zelve.
En die uitspraak leerde ons tevens voor de
zooveelste maal inzien, dat er niets nieuws is
onder de zon, dat zelfs gezegden en vondsten
van mannen met doctoralen titel al eerder gezegd
en gevonden zijn.
De 13e September van het jaar 1884 naderde,
de zeventigste verjaardag van Nicolaas Beets en
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de redactie van De Gids verzocht Mevrouw
Bosboom om een Beets-artikel. Of de bejaarde
„afgeleefde" schrijfster ook nog den geest en de
geestdrift behouden had ! De aanhef van haar
„Een en ander . ." in het September-nummer
was o zoo ondeugend en het lust ons een gedeelte ervan of te schrijven.
„L' encens prodigue au mediocre ecrivain est
une insulte au talent, un outrage au genie !" l)
is de uitspraak van een Fransch schrijver, wiens
naam mij niet invalt, maar die mij trof door
hare juistheid en die mij weergaf wat ik onbestemd gevoelde, als ik van allerlei huldebetoon
hoorde, waarbij men dapper de trom roerde,
zich opschroefde, zich opblies — om te bewijzen
dat de „betooging" recht had van bestaan en
dat men waarlijk geen kikvorsch te vieren had,
maar wel degelijk een os.
Beets is zeker niet een van de laatsten geweest om dit gevoelen met mij te deelen, en
velen ook zullen het met hem eens zijn, maar
zoover mij bekend is, heeft niemand ten onzent
de jubilarissen onzer dagen zoo scherp en schalk
gepersiffleerd als hij in zijn :
JUBILARISSEN.
„Die vijf en twintig jaar uw put geleegd,
Uw gang gewit, uw schoorsteen heeft geveegd,
Terzelfder kroeg de borrels heeft geschonken,
In 't zelfde huis gegeten en gedronken,
1 ) Net ophemelen van den middelmatigen schrijver is een
beleediging voor het talent, een bespotting van het genie.
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Zal jubilaris wezen ; gek of guit.
Een dagblad meldt het maanden lang vooruit ;
„Dien braven" moet men „aangenaam verrassen",
Een „prachtig album" heeft men reeds in 't oog.
Zend uw portret en wil uw duiten passen !
Als ieder wat doet, loopt het niet te hoog".

En toch zal het weinig baten. Wij leven nu
eenmaal in een Jubeleeuw ; ieder moet, om bet
zoo eens uit te drukken, zijne beurt hebben. Ik
zou wel eens een courant willen zien in onze
dagen, ondanks het heirleger van dag- en weekbladen, dat ons vervolgt, waarin van geen enkel
jubile gevierd, of nog te vieren, melding werd
gemaakt.
Aan 't jubelen is geen eind, en zelfs waar het
ware verdienste geldt, waar ieder die haar weet
te waardeeren met hart en ziel meejuicht, komt
mij nog wel eens de profetie van Da Costa in
het geheugen :
En voorts I geen eerdienst meer dan de eerdienst van 't Genie.
Nobele Da Costa! hij althans is op dit punt
niet verwend ! — maar te ontkennen valt het
niet — wij gaan den weg op om zijn profetie
te doen uitkomen, zelfs al zou Beets er zijne
machtige stem tegen verheffen ; ernst noch scherts
kan hier baten, men kan niet tegen den stroom
oproeien, Beets zelf moet het zich laten welgevallen — hij moet meedoen als het anderen
geldt, hij weet te goed, als men niet van zijn
tijd wil zijn, raakt men er onder of — buiten,
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zelfs als staat men er boven naar den geest ; het
eenige, wat men vermag, wat de eerbied voor
het talent, de geestdrift voor het genie dringend
gebieden is : aan de waarschuwing van bovenstaande uitspraak te denken en — zooveel het
althans kunst en letteren betreft — voorzichtig
en spaarzaam te zijn, om niet te beleedigen,
waar men heeft willen eeren, door aan middelmatigheden, aan lieden, die trachten zich naam te
maken — door burengerucht en marktgeschreeuw —
weg te schenken wat men den uitstekendsten
onder de kunstenaars, onder de letterkundigen
heeft toegekend als hun recht".
En in een noot bij dat woord recht vervolgt zij :
„Niet ieder jubilaris ondervindt, wat Beynen
ten deel viel, toen zijne vrienden, leerlingen —
voormalige en tegenwoordige — met zijne collega's hem hadden uitgenoodigd om eene ovatie
aan te nemen, die zij hem wilden brengen.
Ondanks alles, wat er gesproken werd, om hem
lof en dank toe te brengen, ondanks rijke speeches
van onze eerste redenaars, die, in rijm en onrijm,
van hunne vriendschap en dankbaarheid getuigden, was toch het hoogtepunt van de hulde deze
toen de dichter Van Zeggelen — in een vers
aan Beynen — deze woorden uitsprak : „dien
ridder . . . zonder kruis, die 't schoonste kruis
verdient !" brak er zoo 'n stormachtig applaus
los, dat de spreker een oogenblik moest zwijgen,
om die geestdrift plaats te geven. — Het was
dank aan den dichter, die de tolk was van 't geen

60

alien wenschten. — Beynen bleef niet zonder
kruis. Maar kon eenige decoratie hem meer eere
brengen dan die algemeene toekenning, die erkenning door die alien — een uitgelezen schare,
die het beschaafdste deel van Neerlands yolk vertegenwoordigde?Ik betwijfel of alle verdere ridderteekens, waarmee hij later begiftigd werd, zijn edel
gemoed dus hebben overstelpt van aandoening,
als die uitspraak door zulke toejuiching bezegeld".
„Nederland zou zijn echt Nederlandschen dichter,
schrijver-redenaar onwaardig zijn zoo het zich in
dezen onbetuigd liet".
Zou Nederland zijn Mevrouw Bosboom onwaardig zijn, zoo het zich thans onbetuigd liet ?
Nederland is zijn Bosboom-Toussaint zooveel
verschuldigd en niemand heeft de mate van dat
debet o. i. beter en juister uitgedrukt dan Prof.
G. Kalif in zijn Geschiedenis der Nederlandsche
Letteren. In het 7e deel daarvan (uitgave 1912)
lezen wij t.p. 299:
„Maar hier openbaarde zich dan ook wat de
kern van haar wezen uitmaakte : haar Christelijke
geloofsovertuiging.
„Die overtuiging werd met de jaren vaster;
daarin wenschte zij ook anderen to doen deelen ;
die deed haar, ten opzichte van de toekomst
haars yolks, een ander standpunt kiezen dan
waarop Potgieter stond. Op dezen, zou men
zeggen, al schatte zij hem overigens hoog, doelt
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zij waarschijnlijk in dit brok harer Fantasien
(Dec. 1848) : Wie dat ook liefst en meest herhale, ik zie niet in dat het goed is, het yolk
altijd toe te roepen : Gij zijt en voor immer
vervallen van uw vroegeren luister ; geen spoor
der aloude grootheid is meer in U
Nederland kan nog de benijding der volken
worden, met het standbeeld van Willem I als
baken voor zich ; zwijgen en spreken als hij,
denken en waken als hij, verdragen en gelooven
als hij, handelen als mannen, bidden als Christenen, strijden als helden, sterven als martelaars,
aan ons zelf gelooven, geen menschen vreezen,
op God vertrouwen .. .
Die overtuiging bracht haar, als romanciere
bij deze groep behoorend, dichter bij hen, die
het heil voor zich en hun yolk zochten in de
richting, waarin Bilderdijk en Da Costa waren
voorgegaan, al wenschte zij niet zoo ver te gaan
als dit tweetal".
Als Mevrouw Bosboom zich in haar Beetsartikel afvraagt, welke hulde den Hoogleeraar
moet worden bewezen, dan zegt zij, dat Beets
een soort van hulde vooruit heeft afgewezen, n.l.
die van den partijman.
Partijman wezen wil ik niet.
'k Wil aan geheel mijn yolk behooren ,
Mijn ernstig woord, mijn vroolijk lied
Moet zijn voor aller hart en ooren,
Partijman wezen wil ik niet.
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Beets wilde gehuldigd worden als echt Hollandsch huisvader en dichter.
En in datzelfde Beets-artikel herinnert zij er
aan, dat Beets haar den 16 September 1882 de
woorden toevoegde : „Wij dachten niet, dat gij
zoo lang zoudt leven . . .", waarop zij had kunnen
antwoorden : „ik dacht het ook niet — ik zwakke
bieze bij elken rukwind buigend — maar nog
door 's Heeren goedheid niet geknakt. Waartoe ?
Hij alleen weet het, die mij spaarde — allereerst
nog om Beets op mijne beurt to begroeten op
zijn zeventigsten verjaardag".
Welke hulde Nederland Mevrouw Bosboom
verschuldigd blijft tot in lengte van dagen ? De
erkenning van een der duurste verplichtingen
dankbaarheid. (Zij) . . . teedre rozelaar ! door
storm op storm geschud. Maar door Gods hand
gesteund, geschraagd, gesterkt, gestut. (Zag) de
eiken vallen om (haar) been, doch bleef ons over.
Prof. Veth.

IV.
Nu wij het leven en den strijd om het bestaan
dezer begaafde schrijfster kennen, moet het ons
verwonderen, dat zulk een vrouw zich z66 en
zoo lang staande hield, tot zulk een arbeid in
staat was.
Wat Nederland haar verplicht is, dat is ieder
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Nederlander in het bijzonder haar verschuldigd,
dat kan geen partij en geen partijman ontberen.
En wat dat is ? Als Mevrouw Bosboom ons iets
had te vertellen, dan was het dit : Wees iemand,
wees zelfstandig. Wat het leven, wat de jaren
voor ons met zich brengen, dat wij jong blijven,
jong in dezen zin :
Neen ! kloppe in ons nog als voorheen,
Schoon onze jaren vlieden,
Een hart vol leven, lust en vreugd,
In al wat schoonheid is en deugd,
In de oude borst een jonger jeugd,
Dan bij die jeugd'ge oude lieden!
N. Beets.

Dat „door 's Heeren goedheid jong en jeugdig
blijven" heeft zij ons zelve door haar voorbeeld
geleerd. Dat verlangt zij in de allereerste plaats
van hare zusteren, de Nederlandsche vrouwen
en niettegenstaande zij zelve een zwakke vrouw
was, durfde zij ook de Nederlandsche mannen
wel aan hun tekortkomingen te herinneren, op
hun verplichtingen te wijzen. Zoo menig held
uit haar romans en novellen staat daar om deze
waarheid te staven.
Men heeft gezegd, dat Mevrouw Bosboom zoo
vreeslijk partijdig was. Wij meenen, dat men
zich verkeerd heeft uitgedrukt. Was de schrijfster
b. v. niet tegen Rome, tegen Spanje ?
Wij hebben slechts te verwijzen naar haar
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novelle „Meester Jehan Guillermin en zijn kruisbeeld" ') en te herinneren aan den slotzin daarvan:
„Het kruisbeeld van meester Jehan Guillermin
kan ons zinnebeeld en zedeles zijn, hoe de kunst
kan geheiligd worden, waar zij gebruikt wordt
ter eere Gods en tot heil der menschheid".
Wij hebben slechts zoo menige bladzijde uit
Het Huis Lauernesse op te slaan en ter andere
plaatse te lezen, hoe zij in tegenstelling met
zoovele harer landgenooten over den hertog van
Alva heeft gedacht, om de genoemde beschuldiging te weerleggen.
Het is ontegenzeggelijk waar, dat er een jongere en meer ervaren schrijfster, een mej. Toussaint en een Mevrouw Bosboom uit haar werken
spreekt. Prof. Kalif heeft dit in zijn Letterkunde
zoo duidelijk aangetoond.
Mej. Toussaint wenschte : dat men in Nederland toch meer vergevingsgezind tegenover Rome
mocht zijn. Mevrouw Bosboom vreesde, dat Rome
zich al te sterk zou doen gelden.
Mej. Toussaint ging liever in de richting Bilderdijk—Da Costa dan in die van de modernen.
Mevrouw Bosboom wenschte niet te worden
aangezien als iemand, die de leiding nam der
conservatieven. Maar die schijnbare overgang
en die tegenstrijdigheid grondden juist op haar
door schrijver dezer
1 ) Onder den titel Levensroeping
schetsen voor het tooneel bewerkt. Uitg. J. van Leverink,
Schagerbrug.
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beginsel, toonden aan wat zij wel, wat zij niet
wezen wilde.
Schooner hulde dan haar „Meester Jehan" kan
Rome moeilijk worden gebracht, godsdienstig en
godvreezend was zij meer dan een harer tijdgenooten en als partij heeft het vooruitstrevend
deel onzer natie minder reden dan Roomsch of
Calvinist om der schrijfster een blijvend gedenkteeken op to rechten.
„Ik heb", schreef zij in haar „Historische
novellen", „in 1848 volstrekt niet kunnen instemmen in den grooten juichtoon van Vrijheid,
Oelijkheid en Broederschap — hoewel door een
gloeirijk dichter i) mede aangeheven ; — ik heb
niet zonder innerlijke deernis eene vreemde
vorstenfamilie als balling zien wegtrekken uit
een land, dat zij achttien jaren voorspoed had
geschonken, zonder dat een enkele der vele
pennen die zij geeerd en beloond had, zich ophief tot een toon van medegevoel".
Neen, men zoeke de schrijfster niet bij eenige
partij en verdenke haar niet van partijdigheid.
Hoe zij voor de rechten en de verheffing der
vrouw is opgekomen, men noeme haar geen
suffragette, hoe zij hart had voor al wat verdrukt en vertreden werd, zij vreesde den geest
harer eeuw. En die vrees was hierop gegrond :
Zij wenschte dat de mensch zijn individualisme,
') Da Costa 1648-1848: Toenaad'ring eischt Gods orde
in dezer tijden nood.
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d. i. zijn persoonlijkheid zou vinden en behouden;
zij zag zoo velen hun persoonlijkheid inboeten,
zooveel individualisme in de partijschap verloren gaan.
Wees wat gij kunt zijn ; doe hetgeen, waartoe
gij door God geroepen zijt, ende desespereert
nimmer — dat was haar roeping, haar boodschap.
Wie zichzelven voelt ontgaan, die wende zich
tot Mevrouw Bosboom. Zij wijst hem op den
Allerhoogste en houdt hem voor — den spiegel
der historie.
Wie dit niet inziet, daarvoor niet gevoelt, hij
stemme niet in met een Bosboom-hulde, hij blijve
ver van eenig monument te harer gedachtenis.

V.
n Ik

schreef mijn romans niet om lieden den
tijd te korten". — Was deze waarschuwing van
de zijde der schrijfster bedoeld om een zekere
groep lezers op een afstand te houden, dan was
zij geheel overbodig. De ouderen onder ons
herinneren zich nog wel, wat ons terughield, een
werk van Walter Scott onder handen te nemen.

Ivanhoe, de braid van Lammermoor, De Abt, enz.,
wij namen ze in handen, wij worstelden de eerste
bladzijden door en — legden die boeken ter
zijde. Vroeg men ons, hoe wij erover dachten,
dan hadden wij het antwoord klaar . „langdradig,
taai". Maar de enkelen, die het bij een vluchtige
kennismaking niet wilden laten, verzekerden ons,
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dat het toch zoo door en door keurige romans
waren. Op hun advies togen wij weer aan het
lezen, „maar overslaand wat wij niet mooi vonden". En toch — juist dat „niet mooie" had
den schrijver den meesten arbeid en den langsten
tijd gekost, dat bevatte de vrucht zijner nasporingen, het resultaat zijner studien. Die eindeloos
herhaalde en lange beschrijvingen van plaatsen
en toestanden, die uiterst nauwgezette teekeningen
van het in- en uitwendige der personen, de
schrijver legde ze ons met bijzondere voorliefde
voor. Wat bier van Walter Scott wordt gezegd,
geldt ook voor de werken van Mevrouw Bosboom.
„Het lezen dier werken vermoeit mij", hebben
wij meer dan eenmaal hooren zeggen en inderdaad — er is iets, dat vele lezers op een afstand houdt.
Een andere trek, die de schrijfster met haar
meester gemeen heeft, is het gebruik van ongewoon lange zinnen.
Een paar voorbeelden :
„Hoe zou deze het hoofd hebben' geschud bij
dat overkleed van karmozijnroode damastzijde,
met zilver en goud gebloemte doorweven, bij de
wijduitstaande mouwen, gemakshalve opgebonden
met witte linten en met gouden koordjes vastgestrikt, en die smalle geplooide lubben, even
sierlijk omzet als het kraagje, nauw uitstekende
boven den prachtigen halsband, en toch nog
weder met gouddraadwerk uitgemonsterd ; misschien had hij gevonden, dat de pelskraag, met
5
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de nederhangende strooken van wolfsvacht, toch
geene te warme dracht was voor eene herfstkleeding, daar de dunne overrok, met niets dan
zijde gevoerd, luchtig heen hing alleen over een
linnen plooihemd , hij droeg geenerlei afhangende
ketens, maar daarentegen vele kostbare ringen,
ieder van welke eenige geheimzinnige kracht werd
toegeschreven, ter voorbehoeding van kwalen of
tot verscherping van eenig zintuig".
Het Huis Lauernesse II p. 288.
„Intusschen heerschte er, buiten het huis en
daarbinnen, diezelfde vriendelijke, plegtige rust,
die zoo weldadig volgt op een moeijelijk doorgeleefden dag ; en welke dag is eigenlijk niet
moeitevol doorgeleefd, zelfs voor de gelukkigsten
op aarde, daar „leven" zelf, als Bilderdijk zegt,
het moeijelijkste van het leven is en hoewel hij
dat dieper en bitterder voelde dan anderen, is
het toch voor vele anderen niet minder waar,
waar zelfs ook voor de natuur, die verkoelenden
dauw behoeft, nadat ze de hitte des daags heeft
doorgestaan ; ruste, die zelfs het vee in de weide
niet missen kan, al heeft het den dag kaauwend
en herkaauwend doorgebragt, en die het moegezongen vogeltje zoeken gaat in het nestje
tusschen de twijgen der boomen".
,

De Samenkomst te Plainty-Hill.
Er scheen slechts een middel over om het of
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te wenden, om het te verzachten voor 't minst ;
de verbolgenheid van den aanstaanden overwinnaar van den aanstaanden meester van hun lot,
vooruit te verbidden door smeekingen, en door
aanbiedingen, zoo hoog als die in hunne macht
stonden ; maar wie zou zich belasten met zulke
eene zending te midden van de hitte des gevechts?
wie den strijder tegentreden, die den scherpen
degen nog vastgeklemd hield in de vuist ? wie
als zendeling des vredes heengaan met ongewapende hand, met ongedekte borst, zonder de
zekerheid te hebben, of in den gloed des toorns,
en in de duizeling der overwinning, de zendelingen niet zouden ontvangen worden als wederstanders ?" —
Leijcester in Nederland.
In zulke zinnen wordt een bevatting en nauwlettendheid vereischt, welke van den lezer billijkerwijze niet mag worden verondersteld. —
Ook laat de zinsbouw der schrijfster door dat
aaneenrijgen van gedachten maar al te dikwijls
veel te wenschen over ; b. v. :
„Het lot, waarvoor wij medelijden inroepen,
stond de aanzienlijke vrouw te ondergaan, in
wier boudoir wij u inleiden ; het was elf ure,
toen de kapper van haar ging ; haar kapsel moest
dienen voor een dejeuner, dat zij den volgenden
morgen op haar kasteel zou geven, en waarbij
zij hare gasten uit Parijs en Versailles wachtte,
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en dus bleef haar niets over, dan den nacht
door te brengen, op eene wijze, die waken noch
slapen kon heeten.
Een nacht in een armstoel.
De schrijfster was zich zelve van haar „eigenaardigheden" zoo goed bewust, dat zij er zelf
voor uitkomt, zelfs hier en daar tusschen den
tekst. En toch heeft zij zich die eigenaardigheden
niet afgewend. Zij komen zoowel in haar latere
als in haar eerste werken uit, waren een deel
van haar eigen 1k. Zij kon die moeilijke zinswendingen al denkend en schrijvend verduwen,
haar lezers moesten zich er maar aan gewennen.
„Om lieden den tijd te korten schreef ik mijn
romans waarlijk niet".
Neen, zij, die zoo hoog liep met de mannen
der historie, die nieuwe werelden hadden ontdekt, door en met hun geloof bergen verzet
en dagenlange zeestrijden hadden gestreden, zij
schreef niet voor lieden, op hun gemak gesteld. —
Integendeel.
Groen van Prinsterer bracht der schrijfster eenmaal een hulde, die waard is aan de vergetelheid
te worden ontrukt. Hij had zijn „Geschiedenis
des Vaderlands", bestemd als een geschenk voor
de Nederlandsche onderwijzers, voltooid. Het
manuscript was persklaar. Daar kwam hem toevallig nog eens onder de oogen wat Mevrouw
Bosboom had geschreven over de verhouding
tusschen Leicester en de Staten van Holland.
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Het manuscript ging wat later ter perse : de
schrijver zette zich terstond aan het omwerken
van het Leicestersche tijdvak.

VI.
EEN FRAGMENT.
Gij, die dit leest, weet gij wat zij is, de
armoede ? Gij acht mijne vraag overtollig en
niet eens waard, met een „zeker, wij weten",
beantwoord te wonden ; maar toch, gij knikt een
ernstig en weemoedig „ja" of wel verheldert
daarbij een blijmoedige glimlach uw gelaat ; want
gij denkt aan de vele malen, dat gij die armoede
hebt verligt ; dat gij haar hebt gespijzigd, gedrenkt en gekleed , gij herinnert u, hoe gij u
aan de schokkendste gewaarwordingen hebt gewaagd om haar vreeselijke wonden van nabij te
zien, en ze heeling te brengen , hoe veel malen
gij de onbewoonbare spelonken, waarin zij hare
slagtoffers langzaam doodmartelt, zijt binnengetreden, met de gedachte aan den Heer der
armen in uw hart, en Hem dankbaar, dat het u
vergund was den beker der lafenis te reiken, die
niet onvergolden zal blijven . . . maar die armoede
bedoelde ik niet met mijne vraag , ook niet
die klagend en smeekend aan uwe deuren haar
nooden komt uitroepen, niet deze, die schreijend
of krijschend voor haren honger de overblijfselen
vraagt van uw maal, dat uwe wei doorvoede
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huisdieren nauwelijks meer voor zich begeeren,
evenmin die zedige lijders, die de laatste broodkorst verdeeld hebben onder hun gezin en wie
wel nog de schaamte de vraag om uwe aalmoes
op de lippen terughoudt, maar die toch dankbaar de handen uitstrekken, als het scherpziend
oog uwer liefde hunnen nood heeft ontdekt, zelfs
met die nog meer schuchtere misdeelden, die
wel den arbeid zullen aannemen, door voorzienige kieschheid hun aangewezen, maar wier
eerlijke vlijt zich door uwe gift zou onteerd
achten. Luistert ! ik spreek van die armoede, die
gij niet kunt verligten, omdat zij nooit voor zich
zelve zal uitkomen, zich niet wil laten doorzien,
en geraden zijnde, nog te fier zou moeten zijn
om uwe hulp aan te nemen, zoo gij al vermetel
genoeg waart haar die te bieden. Die armoede,
die hare lijders niet leert, wat de honger is,
maar die hun de ziele nijpt met feller beten, dan
bij gebrek aan voedsel het ligchaam kunnen
folteren ; die hare lijders niet van dorst laten
versmachten, maar die hun toch den beker der
lafenis zoo vergalt, dat ze dien doormengen met
hunne tranen, of onverzadigd nederzetten ; die
hare lijders geen harde peluw spreidt, maar die
op het zachte leger zulke steenen der bezwarenis,
hun op het' hart wentelt, dat ze den troost van
den slaap niet vinden knnnen, die de havelooze
arme op zijnen stroozak nog vindt ; die hare
lijders toestaat zich te kleeden, met eene zekere
weelde zelfs, maar die onder het fijne gewaad
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hun akeliger trillingen door de leden jaagt, dan
waar de nijpende koude den arme van trillen
doet , die hun voorschrijft goede en wel verwarmde woningen tot woonplaats te kiezen, maar
die daarin, door de kille loodzware zorge, toch
al de huiveringen en al de koortsrillingen over
hen brengt, die den arme onder zijn ondigt
vlieringdak, of in zijnen vochtigen kelder, overvallen. De armoede die niet kan vragen, en niet
zal nemen, maar die nog moet geven, die nog
anderen moet helpen, en die zelve onteerd zou
wezen zoo hij hulpe vroeg: de fatsoenlijke armoede,
zooals men haar noemt, want ieder weet dat zij
bestaat, hoewel zij zich tot in het uiterste verbergt. Hebt gij die gekend ? vraag ik u nogmaals ; is het u wel eens gelukt haar, op de
eenige wijze, die mogelijk is te verligten ; dan,
dan zult gij het mij vergeven, dat ik met eerbied,
doch met smart, nog weer uwen blik op haar
rigte. Hebt gij haar niet gekend ? weet gij haar
niet te voelen ? gelooft gij nauwelijks aan haar ?
nu dan wordt het voor u noodig, dat ik haar
voorstel ; want gij loopt gevaar eene der diepste
wonden onzer beschaafde maatschappij voorbij
te zien.
Ziet gij, als gij den gewonen hongerige voedt,
als gij den havenlooze kleedt, als gij den verkleumde bij een koesterend vuur zet of een
betere woning geeft, als ge ze alien een klein
deel van uw speldegeld afstaat, gij rijken ! koopt
gij u daarvoor niet enkel hun dank (mogelijk
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koopt gij dien niet) maar toch de zekerheid, dat
hun behoeften zijn voldaan — hun nood is verligt, ware het slechts voor een tijd. Maar nu
mijn arme . . . tenzij gij eene vorstelijke fortuin
bezat, of vorstelijke magt, om geheel zijn lot om
te wenden met een magtwoord, kunt gij niets
voor hem, dan hem groeten alsof gij niets merkt
en . . . voorbijgaan, en toch is die armoede zoo
verschrikkelijk, zoo pijnigend, kan het slagtoffer,
dat zij zich gekozen heeft, beknellen met zoo
vele angsten, omkronkelingen met zoo vele v erwikkelingen, uitmergelen door zoo vele wean,
zoo onbarmhartig het neerdompelen in moedeloosheid en radeloosheid, dat zij het tot wanhoop
voert, tot razernij en hare ijselijkste gevolgen .. .
en de lijder moet een geloof hebben als een
Abraham of als een Christenmartelaar, zal hij
niet vertwijfelen aan de voorzienige zorge des
Hemels.
Die kwaal is opgekomen met de beschaving,
de verfijning der weelde, met de verdubbeling
der behoeften en zij breidt zich met haar uit —
zij bindt zich aan geenen stand, zoo min zij zich
door tijd last binden, maar zij heeft toch 'ongelukkig zekere standen, waarin zij bij voorkeur
haren zetel neemt ; om slechts van een te spreken :
die onzer dorpspredikanten ; tot schande van een
land, waarin Fransche operazangsters betaald
worden als ministers en waarin predikers van
het Evangelie nauwelijks daglooners-inkomsten
hebben ; wie onder hen met een groot gezin zijn
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bedeeld, en niet te gelijk met talenten gezegend,
om door deze de schaarschheid van dat inkomen
te verhelpen, zijn de echte martelaars van het
lijden, dat ik noemde. En toch is het aan hen,
om iedere week hunne gemeente vertrouwen, blijmoedigheid, ruste, dankbaarheid in te spreken, —
aan hen, dat geheel de leiding van het godsdienstig en zedelijk gevoel is aanvertrouwd —
in eenen kring zoo uitgebreid en zoo belangrijk
als die van de dorpen — mij dunkt, staatswijsheid alleen, zelfs waar barmhartigheid zweeg,
zou nog meer belangstelling vragen voor hen,
dan voor een fraaije sopraanstem, hoe zeldzaam
die ook zijn mag ! maar het is niet de jammer
van een hunner, dien ik nu wilde schetsen ; in
de steden vindt men de plaag even goed — en
ook daar waar geene landgenooten of regeering
schuld hebben. Daarbij, al bestond die schuld,
niemand van de hier levenden behoeft haar zich
aan te trekken, waar er over 1628 zou geklaagd
worden. Gij hebt het reeds begrepen ; ik ga u
inleiden bij doctor Gerrit. ledere wetenschap,
iedere kunst heeft hare worstelaars, die hare
martelaars zijn, en hoewel wij doctor Tuip hebben
gezien als een' man van invloed en aanzien,
sprekende als de gelijke en bijna als de meerdere
van den Amsterdamschen Burgemeester, — dat
toenmaals geene kleinigheid was, als men weet, —
was zijne positie volstrekt niet de regel, waarnaar wij den toestand van alle zijne collega's
te dien dage behooren te meten. Doctor Gerrit
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althans, een zeer jong mensch, pas in den aanyang eener loopbaan, die vooral door een verjaard
vertrouwen veroverd wordt, had nog daarenboven
eene onvoorzigtigheid begaan, die gelukkig al
meer en meer zeldzaam wordt in onze verstandelijke eeuw, waarin men zich boven alles toelegt, om de harten in te pressen en de hoofden
uit te zetten, opdat de laatsten toch onbetwist
de beheerschers der eersten zouden zijn — eene
onvoorzigtigheid, die niet meer te herstellen was,
en die hij misschien nog niet eens had willen herstellen : hij had namelijk een huwelijk aangegaan,
zonder genoegzame waarborgen van stoffelijke
welvaart in de toekomst, of liever, dat huwelijk
brak zijne beste vooruitzigten op eenmaal als
een stormwind de teere stengels.
De Goede raad van Doctor Gerrit.
VII.
Den 13den April 1886 stierf „de onvermoeide
strijdster voor het welzijn des Nederlandschen
yolks". Haar Bosboom miste meest van allen de
„lieve doode". Maar ook in de harten van zoovelen, die het wel meenden met Neerlands letteren
en kunst, die zich niet konden vereenigen met de
nieuwere stroomingen, met „de moderne woningen,
waarin men niet wonen kon, indien men een
hnis noodig had", liet „de vereerde Schrijfster"
een leegte achter.
De grijze Beets nam op den avond van den
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begrafenisdag het Septembernummer van De Gids
ter hand, maar — lezen kon hij niet, hij schreide.
In het najaar 1887 werd op het kerkhof te
's-Gravenhage een eenvoudig gedenkteeken voor
de schrijfster onthuld. De Nederlandsche vrouwen
legden hier de verkiaring af, hoeveel zij deze in
vele opzichten zoo merkwaardige zuster verschuldigd waren. — En nu — in 1912 rijst dat
gevoel van dankbaarheid opnieuw op, niet alleen
bij de Nederlandsche vrouwen, maar ook bij de
mannen.
Dat gevoel mag niet zijn een „onbestemd", een
onbewust meejuichen in het koor. Men brenge
der schrijfster de hulde, die haar toekomt. Zij,
die bij haar leven een afkeer heeft geuit van
„marktgeschreeuw", moet in haar monument niet
worden aangegaapt en dam vereerd door een
onwetende menigte. En daarom besluiten wij
deze opstellen met een lijkrede, waarin de doode
naar waarheid wordt geschetst. Terstond na den
sterfdag wijdde Prof. H. P. G. Quack „een enkel
woord aan de herinnering onzer lieve doode".
(Meinummer van De Gids 1886).
Daaraan ontleenen wij :
„Het is ons te moede, alsof wij haar beeltenis
plaatsen in het Rijksmuseum onzer Hollandsche
kunst.
War hangt, zwart omlijst, haar portret.
Te midden der zwierige keurenvendels onzer
oude doelenstukken, rechts en links omstuwd
door regenten in het donker gewaad met den
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witten platten kraag en den breedgeranden hoed,
omgeven door veldheeren en admiralen onzer
historie, door kloekgebouwde scherpziende staatslieden en vredige vrouwenfiguren, zit zij daar
zoo rustig en kalm op haar leunstoel ter neder.
Een stoet, een wolk van stoute fiere gestalten
schijnt de oogen doordringend op haar te richten.
Zij kan die aanblik verduren. Die heldenwereld
om haar heen is haar niet vreemd ; zij is hier
thuis. Het is haar „gemeente”, waarin zij is teruggekeerd : haar Hollandsche zestiende en zeventiende eeuw. Laat anderen passen bij de hemelsche blauwe, purperen of zachtroode verwen der
Italiaansche ideeele madonna's en heiligen zij is
kind en dochter der Hollandsche burgermaatschappij ; zij heeft lief de effen zwarte en bruine
kleuren, het licht en duister der werkelijk reeele
aardsche historische groepen. Slechts tegen den
donkeren achtergrond komt in gulden lichtenden
toon haar eigen gelaat uit. Zij is hier in haar
ware omgeving, goed omringd, goed bewaakt,
goed verdedigd.
'Feeder en ernstig ziet zij ons aan. De wangen
zijn een weinig verkleurd door de verrukking
van in dit herdieke huisgezin te zijn opgenomen.
De oogen tintelen van vrede en van liefde. Zij
is geheel en al, volkomen zich zelve. Geen moeite,
geen inspanning of zorg beroert haar meer. Haar
levenstaak is volbracht en afgewerkt. De tooverstaf der fantasie, Bien zij niet meer noodig heeft,
is nu uit haar vingeren gegleden.
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Hoe heeft zij dien tooverstaf in haar leven
gezwaaid ! Bijna een halve eeuw heeft zij voor
ons yolk gepeinsd en gearbeid. Zij had een rijk
historisch ideaal aan de natie mede te deelen en
zij heeft zich in dat werk geen rust gegund. Als
voertuig van haar gedachten gebruikte zij den
roman. En de bundels dier boeken volgden
elkander onafgebroken op. „Een kroon voor Karel
den Stoute", „Het Huis Lauernesse", „Alva", de
cyclus der „Leicester romans" met den „Gideon
Florensz", „De verrassing van Hoei", „Het Huis
Honselaarsdijk", „Media Noche", „De Delftsche
Wonderdokter", zijn de titels van slechts enkele
van haar vaderlandsche verhalen.
En al die werken zijn openbaringen van groote
kunst. Zij zocht altijd het „groote" voor het
Nederlandsche yolk.
Zij moest — zooals zij het zelve uitdrukte —
de stof die zij bewerkte groot voelen, om haar
dan groot te gaan voorstellen.
Deze vrouw deed niet mede aan het gebrek
en aan het zwak onzer dichtlievende tijdgenooten,
om bij voorkeur „onder-onsjes" te leveren, neen,
zij greep altijd naar het hoogste. Een schitterende
verbeeldingskracht stond haar ten dienste. Haar
was eigen de gift der inspiratie, en bezielend
en bezield werkte zij om aan haar gedachten
den voor alien tastbaren vorm te geven. In haar
behandeling merkte men voor alles op stoute
breedheid. Van kunstgrepen was bij haar geen
sprake. fiegen breedvoerigheid zag zij niet op, en
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het „laborieuse" het „savante" van haar onderzoek deelde zich soms aan haar stiji mede. Zag
men die tengere vrouw en dacht men dan aan
de geweldige historische steenblokken, die zij
vervormde, dan was het contrast haast grillig,
zoo grillig, dat men kon spreken van het vrouwelijk vrouwtje, dat mannelijker schreef dan de
krachtigste man. En van geen moeheid of verzwakking deed zij blijken. Zij had zich ten doel
gekozen, om aan het thans levende yolk het
perspectief van zijn historie te geven, onze zestiende en zeventiende eeuw voelbaar te maken,
en op die wijze intellectueelen en moreelen rijkdom aan dat yolk te schenken. Zij wilde dat
het hedendaagsch geslacht zou begrijpen, dat
het dan alleen waardig kon voortleven, wanneer
het zich opgenomen voelde in de samenleving
der heldengeslachten onzer geschiedenis, wanneer
het zich begeleid en gesteund wist door de geesten
der afgestorvenen, die weleer op dezen zelfden
grond grootere problemen hadden weten op te
lossen dan waarmede wij kinderen onzer dagen
nu worstelen en tobben.
Was zij groot in haar goedheid : wist zij door
voorbeeld te toonen, dat dienen de taak der
vrouw moet zijn ; zij wist toch ook te regeeren.
Zij was bescheiden, maar ook hooghartig. De
schuchtere vrouw kon zoo heldhaftig gebieden.
In bondige redenen werd het goed recht van
het ideaal dan door haar gehandhaafd. Met
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stemverheffing wist zij dan te spreken, en, zelve
gewoon te huldigen, vroeg zij hulde voor Holland's kunst. In het bewustzijn van haar smetteloozen naam was zij moedig tot onverschrokkenheid toe. Haar wilskracht en volharding deden
verzwakking vlieden. Zij wist, dat zij een „missie"
te vervullen had en leefde dienovereenkomstig.
Opziende tot haar portret, is het ons alsof zij
ons yolk blijft toespreken.
„0, mijn yolk — zoo schijnen haar lippen te
zeggen — blijf uw schoon verleden gedenken.
Zoek iets anders en degelijkers, ook in uw
letterkunde, dan schuim en wind. Offer niet aan
banaliteit en vulgariteit. Vlied het rijk der gemeenheid. Drink u geen roes aan eigen onbe
duidendheid. Heb niet lief het middelmatige, het
flauwe, het oppervlakkige, het karakterlooze, het
vluchtige. Laat u door geen klinkklank verleiden.
Maar wees u zelf. Blijf waarlijk leven. Doet gij
dit beslist en met bewustzijn, wees dan niet
bekommerd of droefgeestig. Zijt weder blijmoedig
omdat gij krachtig zijt. Hanteer de vreugde, zoolang de smart wil borgen".
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