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Woord vooraf 
Toen ik in 2005 deelnam aan ‘Promoveren na of naast het werk’, een workshop 
van de Universiteit van Amsterdam door Marita Mathijsen, kon ik niet bevroeden 
dat de weg die ik insloeg werkelijk zou leiden tot een promotie. Het gegeven dat er 
bij het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis van de Faculteit der Geestes-
wetenschappen ruimte is voor onderzoek dat geen directe maatschappelijke of 
economische winst oplevert, was voor mij een aangename ontdekking. Dat 
professor M.T.C. Mathijsen bereid was mij te begeleiden een nog grotere 
verrassing. 

Al vanaf het moment dat mijn leraar Nederlands aan het Chrysostomuslyceum in 
Boxmeer, Jan Post, haar leven en werk beschreef, intrigeerde mij de figuur van 
Truitje Bosboom-Toussaint. Het schrijven van een onderzoeksvoorstel was dan ook 
niet moeilijk. Had zij, de succesvolste schrijfster van de negentiende eeuw, zich 
volledig aangepast aan de ‘letterheren’, zoals Lodewick schrijft, verbeten werkend 
om de pijnlijke teleurstelling van de verbroken verloving met Bakhuizen van den 
Brink te overwinnen? Of is in haar romans waarin krachtige vrouwen optreden juist 
een vorm van verzet tegen de beperkingen van haar sekse te lezen? Mijn intuïtieve 
veronderstelling dat er sprake was van bijzondere, specifiek vrouwelijke literatuur 
werd gevoed door het werk van H. Reeser. Aan zijn gedetailleerde levens-
beschrijving van Geertruida Toussaint heb ik veel te danken, maar zij overtuigde 
mij ook ervan dat het bestaande beeld van Toussaint voor een belangrijk deel het 
beeld van Reeser is. Een andere manier van kijken, levert wellicht een ander beeld 
op; dat te beproeven werd mijn doel. 

Zonder de inspirerende begeleiding van mijn promotor Marita Mathijsen en mijn 
copromotor Maaike Meijer had ik dit onderzoek niet tot een goed einde kunnen 
brengen. Hun deskundige inhoudelijke en methodologische adviezen en hun 
consciëntieuze kritiek, gecombineerd met een aanhoudend enthousiasme voor mijn 
onderzoek waren van onschatbare waarde. En niet alleen van hun professionele 
expertise heb ik mogen genieten: ook aan de culinaire talenten van zowel Marita 
als Maaike en hun hartelijke gastvrouwschap bewaar ik aangename herinneringen. 
Dankzij hun vriendschap en betrokkenheid was het werken aan deze dissertatie 
zonder meer een genoegen. 

Velen ben ik erkentelijk voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren met mij mee-
geleefd hebben: de andere buitenpromovendi voor de bereidheid hun ervaringen te 
delen, (oud-)collega’s voor het kritisch lezen van de hoofdstukken, vrienden en 
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vriendinnen die met hun belangstelling het vuur brandend hielden, maar die ook 
zorgden voor afleiding en relativering. 

Dank ben ik verschuldigd aan het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis en het 
Gymnasium Apeldoorn die mij door een bijdrage uit het Matchingsfonds van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen in staat stelden me enkele maanden geheel te 
wijden aan het onderzoek.  

Ten slotte bedank ik degenen die het dichtst bij me staan. Zij hebben ieder op hun 
eigen wijze bijgedragen aan de totstandkoming van dit proefschrift: mijn vader, die 
mij altijd stimuleerde me te blijven ontwikkelen; mijn moeder, die – onveranderd – 
voor me klaar staat; mijn zus en broer die elk op hun eigen manier een voorbeeld 
voor me zijn; mijn kinderen Steye, Jiske en Roshan die me met beide benen op de 
grond hielden (‘Ga toch lekker een filmpje kijken’) en vooral mijn echtgenoot, Ed, 
voor zijn onvoorwaardelijke steun. Aan hem draag ik dit boek op.  

Apeldoorn, juli 2011 
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Inleiding 
I Literair-historisch beeld van A.L.G Bosboom-Toussaint 
In de Studenten-almanak voor het schrikkeljaar 1852 wordt de Leidse 
‘Plumpuddingclub’ gepresenteerd: een geheime vereniging die als voornaamste 
doel het amuseren van de leden heeft. De verslaggever geeft weer hoe een van de 
besproken onderwerpen het taalgebruik van mevrouw Bosboom-Toussaint was. 
Een student vertelde:  

Ik stel mij dus voor, dat zij, op een morgen eens vroeg uit de veren 
opgerezen en met Bosboom zich langs de meivelden vermeiende, aldus zal 
spreken: ‘Liefste mijne, ai zie, wat is het toch jolijselijk op een’ schoonen 
morgenstond als deze zich aan het gewoel der stad te onttrekken en in de 
vrije natuur zich te verlustigen met het geblaat der schapen en het geloei 
der runderen. Vindt ge dezen natuurlijken tempel niet heerlijker dan de 
kerkgewelven, die gij zoo schoon weet op ’t paneel te brengen? In trouwe, 
mijn waarde, springt uw harte niet in u op bij het zien van zulk een’ 
morgenstond, schoon als hij is?’ (Anoniem 1852A: 88) 

Uit deze humoristisch-kritisch bedoelde almanakbijdrage kan geconcludeerd 
worden dat in 1852 A.L.G. Bosboom-Toussaint een auteur was van wie het werk 
bij de Leidse studenten bekend was. Zo bekend zelfs, dat de stijl ervan een van de 
onderwerpen vormde van een bijeenkomst van de ‘Plumpuddingclub’. Veel is er 
met betrekking tot Bosboom-Toussaint niet veranderd in de ruim anderhalve eeuw 
die verstreken is sinds de uitgave van deze almanak: steeds is zij gezien als een 
auteur die aandacht verdient, haar werk een plaats in de canon. Anna Louisa 
Geertruida Bosboom-Toussaint is de enige negentiende-eeuwse vrouwelijke auteur 
die vrijwel standaard vermeld wordt in de literatuurgeschiedenissen tussen eind 
negentiende en begin eenentwintigste eeuw. Haar literaire werk oogst bewondering 
vanwege de gedegen historische kennis die eruit blijkt en vanwege de 
psychologische karaktertekening van de hoofdpersonen.  

Niet alleen de positie van Bosboom-Toussaint is ongewijzigd. In de kritiek 
weerklinkt vooral het aspect waar de Leidse club al de spot mee dreef: haar stijl. 
Veel van haar werk wordt als wijdlopig gekarakteriseerd, waarbij de breedvoerige 
beschouwingen opgevat worden als pogingen om de lezer te overtuigen van 
protestants-christelijke ideeën.  
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Gravure D.J. Sluyter, uit Aurora, 1858. Uitgever A.C. Kruseman.  
Bron: Regionaal Archief Alkmaar  
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Met betrekking tot Bosboom-Toussaint wordt later, naar aanleiding van haar roman 
Majoor Frans (1874), gesproken over haar opvattingen ten aanzien van de 
vrouwenkwestie die volop in de aandacht stond ten tijde van het verschijnen van 
deze roman. Annie Romein-Verschoor was de eerste die Bosboom-Toussaint langs 
de feministische (en socialistische) meetlat legde: in haar Vrouwenspiegel (1935) 
wordt de auteur zeer negatief bejegend als een burgerlijke, tamelijk egocentrische 
vrouw met weinig sociaal inzicht, vastgeroest in negentiende-eeuwse preutsheid. 
Dit oordeel is echter niet overgenomen door andere historisch letterkundigen. Wel 
is er sindsdien blijvend aandacht voor de vrouwelijke identiteit van Bosboom-
Toussaint, waardoor het beeld kantelde. De nadruk wordt niet langer vooral gelegd 
op historische kennis of psychologische diepgang in haar oeuvre, maar ook op al 
dan niet aanwezige emanciperende tendensen. Algemeen is men van mening dat de 
vanwege haar genrekeus en stijl vaak als ‘mannelijk’ getypeerde Bosboom-
Toussaint weinig op had met de positie van vrouwen in de samenleving.  

De waardering voor deze schrijfster veranderde van aard: de appreciatie van het 
werk van een vrouw die zich een plaats veroverde in de literaire wereld dankzij 
haar talent veranderde in lof voor een vrouw om het feit dát ze schreef, met daarin 
een kritische noot vanwege het ontbreken van het vrouwelijk perspectief. A.L.G 
Bosboom-Toussaint wordt tegenwoordig beschouwd als ‘de matrone van de 19e 
eeuw’ (Mathijsen 2005), een kundig en destijds succesvol auteur van soms 
langdradige historische romans met een sterk religieuze inslag, waarin engagement 
met de emancipatie van vrouwen ontbreekt.  

II Historiografie 
Tot nu toe is er nauwelijks verteltechnisch onderzoek gedaan naar het werk van 
Bosboom-Toussaint. Recensenten en historisch letterkundigen baseren hun 
bevindingen met betrekking tot Bosboom-Toussaint veelal op gegevens die 
rechtstreeks ontleend zijn aan haar romanpersonages, hun handelingen en hun 
woorden, waarbij ze meer dan eens de auteur vereenzelvigen met de 
verhaalfiguren. Jan te Winkel schreef in zijn letterkundige geschiedenis 
bijvoorbeeld:  

de zelfstandige karakterschepping der schrijfster, Gideon Florensz, als 
predikant de zuivere vertegenwoordiger van het vroom protestantisme, 
zooals de schrijfster dat zelve beleed en zooals zij dat ook in verscheidene 
andere romans door een hoofd- of bijpersoon, man of vrouw, laat 
vertegenwoordigen (Te Winkel 1927: 72). 
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Moderne narratologische inzichten speelden in 2009 evenmin een rol bij de 
presentatie van Bosboom-Toussaint in een handboek: ook Willem van den Berg en 
Piet Couttenier zijn in hun Alles is taal geworden bovenstaande opvatting 
toegedaan en zien genoemde Gideon Florensz als belichaming van de ideeën van 
de auteur.1 Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen verteller, focalisator en 
personage, er is dus geen aandacht besteed aan de specifieke manier waarop een 
verhaal is vormgegeven. Er is nauwelijks sprake van een analyse van het werk, 
terwijl de relatie tussen de genoemde elementen nu gezien wordt als cruciaal bij 
een interpretatie van het geheel.2 Geertje Mak heeft in haar studie Mannelijke 
vrouwen (1997) hier wel aandacht voor gehad en zij gebruikt Majoor Frans van 
Bosboom-Toussaint als een van de voorbeelden bij haar stelling dat met behulp van 
narratologische analyse tekstuele strategieën doorzien kunnen worden; een ander 
beeld van Bosboom-Toussaint leverde deze analyse echter niet op.3 

Het bestaande beeld van Geertruida Bosboom-Toussaint is voor het grootste 
gedeelte gebaseerd op het werk van vier auteurs die uitgebreide studies gemaakt 
hebben van Bosboom-Toussaint, haar werken en de receptie daarvan. Conrad 
Busken Huet is zeer invloedrijk geweest met zijn publicaties over Bosboom-
Toussaint, vooral met betrekking tot haar religieuze gedrevenheid. Hij is het, die in 
1864 stelde dat zij haar romans gebruikte ‘als orgaan voor haren geloofsijver’ 
waardoor het werk ‘breed van opzet, lang van stof, en zwaar van uitwerking’ is 
(Busken Huet 1864: 300, 307). Joh. Dyserinck schreef in 1911 Bosboom-
Toussaints ‘Levens- en Karakterschets’, gebaseerd op haar brieven en de voor-
woorden en naberichten in een aantal romans. Ook hij beklemtoont dat zij haar 
kunst dienstbaar maakte aan ‘de stichting harer lezers’; zij wenste in zijn optiek 
‘schrijvende getuige van Christus’ te zijn (Dyserinck 1911: 57). J.M.C. Bouvy gaat 
in haar proefschrift, een onderzoek naar ‘Idee en werkwijze’ van Bosboom-
Toussaint (1935) gedetailleerd in op een aantal werken en brengt de werkwijze van 
de auteur in verband met de idee die eraan ten grondslag ligt. Bouvy komt 
eveneens tot de slotsom dat Bosboom-Toussaint in haar werk uiting geeft aan ‘het 
historiebeeld der Christelijke romantiek, met de geestelijke zin, de idee van het 
Réveil’ (Bouvy 1935: 266). 

De meest gezaghebbende van de vier beeldbepalende historisch letterkundigen is 
H. Reeser. In De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint (1962) en De 
huwelijkjaren van A.L. G. Bosboom-Toussaint (1985), werken die Reeser een 

                                                 
1 Van den Berg en Couttenier 2009: 237. 
2 Brillenburg Wurth en Rigney 2006: 175. 
3 Mak 1997. Op Maks inzichten ga ik in hoofdstuk 5 in. 
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eredoctoraat aan de Universiteit van Amsterdam opleverden, citeert hij veelvuldig 
uit de correspondentie van Bosboom-Toussaint en haar tijdgenoten. Als voorwerk 
voor een eventuele brievenuitgave heeft hij een ‘Repertorium op de briefwisseling 
van A.L.G. Bosboom-Toussaint’ samengesteld. Reeser wordt dan ook algemeen 
gezien als de Bosboom-Toussaint-deskundige. Hij bewondert in het werk van 
Bosboom-Toussaint vooral de manier waarop zij de psyche van haar personages 
weet te schetsen en op die manier de historie interpreteert. Van groot belang daarbij 
is de ook door Bouvy benadrukte idee van Christelijke verlossing, vaak 
gepersonifieerd in bepaalde romanfiguren. Ook Reeser vereenzelvigt de auteur 
meermalen met een personage, bijvoorbeeld met ‘Ada Rueel, die tere meisjesfiguur 
waarin Truitje Toussaint zoveel van zichzelf had kunnen leggen’ (Reeser 1985: 
61). Hoewel hij wijst op haar strijd voor ‘een waardiger positie van de vrouw’ 
benadrukt hij dat emancipatiegedachten Bosboom-Toussaint vreemd waren (Reeser 
1962: 252).4 

Sinds de momenten van verschijnen is de tweedelige levensbeschrijving van 
Bosboom-Toussaint door Reeser de voornaamste, zo niet de enige secundaire bron 
naar wie met betrekking tot deze auteur verwezen wordt. Zoals G. Kalff (1912) en 
Te Winkel (1927) Dyserinck citeren, Romein-Verschoor (1935) gegevens aan hem 
ontleent en ook Bouvy en Reeser respectievelijk in 1935 en 1962/1985 
gebruikmaken van het werk van hun voorganger(s), zo leunen op hun beurt M.A. 
Schenkeveld-van der Dussen, Joke van der Wiel, Toos Streng, Erica van Boven en 
Mary Kemperink en Willem van den Berg en Piet. Couttenier op Bouvy en vooral 
op Reeser.5 Het beeld van A.L.G. Bosboom-Toussaint is dus het beeld van Busken 
Huet, Dyserinck, Bouvy en Reeser: handboekenschrijvers schrijven hen en elkaar 
na. 

III Onderzoeksvraag 
Van oudsher is bij de presentatie van Geertruida Bosboom-Toussaint de nadruk 
gelegd op dezelfde aspecten van haar leven en werk, waarbij de historisch 
letterkundigen steeds meer elkaars conclusies overnemen en er nauwelijks sprake is 

                                                 
4 Zie vooral Reeser 1985: 404-405. 
5 Zo vermelden W. van den Berg en P. Couttenier in hun handboek (2009) als secundaire 
bronnen m.b.t. Bosboom-Toussaint J.M.C. Bouvy (1935), H. Reeser (1962, 1985) en M.A. 
Schenkeveld-van der Dussen (1996); laatstgenoemde gebruikte voor het artikel waar Van 
den Berg en Couttenier naar verwijzen (‘Het mannelijk schrijverschap van A.L.G. 
Bosboom-Toussaint’) Dyserinck (1911), Busken Huet (1864), Bouvy, Reeser, B.Siertsema 
(1987) en Van der Wiel (1993). Zowel Siertsema als Van der Wiel noemt als secundaire 
bron voor Bosboom-Toussaint weer Reeser. 
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van een analyse van het werk. Uitspraken van romanpersonages worden 
rechtstreeks toegeschreven aan de auteur, waarbij de bevindingen soms 
ondersteund worden door citaten uit de correspondentie van Bosboom-Toussaint. 
De aandacht wordt voornamelijk gevestigd op de interpretatie van de historie en de 
rol van de religie daarin; de vrouwelijke identiteit is van ondergeschikt belang. 
Vooral naar aanleiding van Majoor Frans en bepaalde uitspraken van Bosboom-
Toussaint in haar brieven is men vrijwel unaniem van mening dat zij het 
traditionele rollenpatroon juist achtte, waardoor zij geen rol krijgt in de 
vrouwenliteratuur. 

In Met en zonder Lauwerkrans van M.A. Schenkeveld-van der Dussen (hoofd-
redactie) ziet men Geertruida Bosboom-Toussaint als een vrouw die zich 
distantieert van het vrouwelijk schrijverschap, die huiverig staat tegenover 
emancipatie (1997: 78). Schenkeveld-van der Dussen stelt dat Bosboom-Toussaint 
soms schrijft ‘als man voor de mannen’ door bijvoorbeeld weliswaar lezeressen 
aan te spreken en hen te plezieren met modebeschrijvingen, maar die te presenteren 
in een vorm die vooral de mannelijke lezers zullen appreciëren (Schenkeveld-van 
der Dussen 1996: 74). Toch wijst Schenkeveld-van der Dussen ook op het 
voorkomen van ‘sterke en zelfstandige vrouwen’ en ‘zwakke mannen’, naast 
‘gevallen van gender-bending’ en ze suggereert dat een deconstructivistische 
benadering van met name de historische romans wel eens een ander licht zou 
kunnen werpen op de vrouwelijke identiteit van Bosboom-Toussaint als auteur. 
Geconstateerde breuklijnen en inconsistenties dagen uit tot nader onderzoek van 
het werk van Bosboom-Toussaint (Schenkeveld-van der Dussen 1996: 78-82). 

Een ander geluid is ook hier en daar te horen bij Bouvy die in het werk, in 
‘rhythme, toon en visie’ ervan voorboden ziet van een doorbreken van de nationale 
romantiek (Bouvy 1935: 284), van een nieuwe kunst dus. Zo ook bij Ton Anbeek 
die ‘Multatuliaans raffinement’ en een ‘tenderen naar een moderne verteltechniek’ 
aanwijst (Anbeek 1978: 23, 32). De historica Maria Grever ziet het historische 
werk van Bosboom-Toussaint als een rijke bron waarin het niet-collectieve verzet 
van vrouwen te vinden is, doordat er ‘altijd bestaande historische vrouwenfiguren 
centraal [worden] gesteld’ (Grever 1986: 253).6  

                                                 
6 Grever noemt later Bosboom-Toussaint een rolmodel voor vrouwen die wilden 
emanciperen, al was in haar optiek de auteur zelf afkerig van de emancipatiestrijd (Grever 
1994: 102, 134-135). Overigens stelde H.L. Berckenhoff  al in De Gids dat de ‘hartader’ 
van de romans te vinden is in de vrouwen, die de meerderen blijken te zijn (Berckenhoff 
1886: 317). 



9 

De romans van Geertruida Bosboom-Toussaint en de opmerkingen van genoemde 
wetenschappers zijn voor mij aanleiding om het werk nader te onderzoeken. Het 
(her)interpreteren van het werk van Bosboom-Toussaint kan vanuit verschillende 
invalshoeken; ik kies voor een genderbenadering. Gender immers is een hiërarchie 
die de cultuur organiseert en die behalve op de niveaus van de persoonlijke 
identiteit en de maatschappelijke ordening ook op het niveau van denken en taal 
bepaalde waarden en associaties met zich meedraagt. Gender manifesteert zich dus 
ook in literatuur, zowel in schrijvers en critici als in stijlen, genres en stromingen. 
De opvattingen over de ‘mannelijke’ Bosboom-Toussaint, haar ‘mannelijke’ stijl 
en genrekeuze laten dit duidelijk zien. 

Een kritische benadering van dit stereotype beeld is mogelijk door aandacht te 
besteden aan de wijze waarop Bosboom-Toussaint zichzelf manifesteert in haar 
werk. Zoals Stephen Greenblatt uiteenzet, heeft het vertellen van een verhaal meer 
van doen met het voldoen aan bepaalde eisen dan met het uiten van individuele 
opvattingen.7 Er bestaat een afstand tussen de eigen aspiraties en datgene wat het 
verhaal uiteindelijk laat zien, waardoor in een verhaal conflicterende elementen 
kunnen voorkomen. Ik ga na of datgene wat in het werk van Bosboom-Toussaint 
algemeen gezien is als zwakte, wijst op een strategie van de auteur, met andere 
woorden, nagaan wat voor soort werk haar romans verzetten in het licht van de 
historische omstandigheden.8 Verder onderzoek ik welke verbanden er te vinden 
zijn tussen Bosboom-Toussaints vrouwelijke identiteit zoals die te zien is in haar 
literaire werk en de cultuurhistorische context waarin dit werk tot stand kwam. 
Literatuur kan immers reflecteren op de cultuur zelf: ze bevestigt enerzijds 
bestaande opvattingen en waarden en speelt anderzijds een rol in de productie van 
nieuwe ideeën. Ik vraag mij af welke samenhang bestaat tussen de manier waarop 
Bosboom-Toussaint aandacht besteedt aan de positie van vrouwen en het discours 
van haar tijd: welke plaats neemt zij in in de machtsstrijd waarin bepaald wordt 
welke zienswijze als normaal beschouwd wordt? Marita Mathijsen noemt de 
mentaliteit van de negentiende eeuw 'maskerade als overkoepelend begrip voor de 
wirwar van progressieve en conservatieve, sociale en elitaire, vrijmakende en 

                                                 
7 ‘Rather than the expression of one’s own free will, the story seems to be the product of a 
demand placed upon the teller by another (or an other). […] there is a sense in which the 
boundaries between “inside” and “outside” refuse to be fixed or stable’ (Robson 2008: 34). 
8 Ik volg hier Jane Tompkins: ‘My assumption […] has been that the text is engaged in 
solving a problem or a set of problems specific to the time in which it was written, and that 
therefore the way to identify its purposes is not to compare it to other examples of the 
genre, but to relate it to the historical circumstances and the contemporary cultural dis-
course to which it seems most closely linked’ (Tompkins 1985: 38). 
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onderdrukkende bewegingen die door een en dezelfde persoon verdedigd konden 
worden’ (Mathijsen 2004: 17). Is er in de verhouding van Bosboom-Toussaint tot 
de culturele autoriteiten9 sprake van een maskerade? 

In dit onderzoek stel ik de vraag: kan het werk van Bosboom-Toussaint gelezen 
worden als een negentiende-eeuwse maskerade van conformering aan de 
contemporaine cultuur waaronder een laag van onconventioneel genderbewustzijn 
te ontdekken valt met behulp van narratologische en stilistische analyse? Er zijn 
voldoende aanwijzingen voor een onorthodox genderbewustzijn op thematisch en 
formeel niveau om daar een grondig onderzoek naar te doen. 

IV Instrumentarium 
Om een antwoord te vinden op de vraag naar eventuele strategische keuzes van 
Bosboom-Toussaint maak ik in eerste instantie gebruik van het analyse-instrument 
van de narratologie. Narratologie is een combinatie van klassieke systematisering 
en postmoderne relativering10, die een aantal concepten hanteert waarmee teksten 
beschreven kunnen worden. Ik gebruik vooral de moderne vorm van narratologie 
die minder let op structurele elementen in verhalen, die niet louter op zoek is naar 
universele verhaalstructuren, maar die vooral aandacht heeft voor de specifieke 
manier waarop individuele vertellers hun verhaal vormgeven.11 Die vormgeving is 
van belang, omdat de manier waarop de inhoud gepresenteerd wordt iets zegt over 
de thematische en interpretatieve lagen ervan. 

Deze technische analyse combineer ik met onderzoek naar de culturele systemen 
die ten grondslag liggen aan een tekst: analyse en interpretatie dus van literaire 
teksten als culturele betekenisdragers. Uitgaande van de opvattingen van het New 
Historicism zie ik het culturele domein als een plaats vol tegenstellingen, waar een 
literair werk slechts geïnterpreteerd kan worden in relatie tot andere uitingen, 
zowel in zijn eigen tijd als in het heden.12 Een literaire tekst is ingebed in een 
intertekstueel netwerk van verwijzingen naar andere teksten, van gebruik van 
bestaande culturele modellen en tenslotte van algemene conventies waarvan de 
bronnen niet meer te traceren zijn. Hij maakt vaak gebruik van een of meer 
‘cultuurteksten’: een conglomeraat van geaccepteerde, steeds weer terugkerende 
motieven en wijzen van representatie rond een thema, dat zich steeds weer 

                                                 
9 ‘Culturele autoriteiten’ is de verzamelterm voor alle instanties die een rol spelen bij de 
beoordeling van een cultureel product (Brillenburg Wurth 2006: 67). 
10 Herman & Vervaeck 2005: 121. 
11 Brillenburg Wurth en Rigney 2006: 175. 
12 Greenblatt 1992: 170. 
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organiseert in nieuwe culturele teksten. Het gaat erom hoe een tekst de cultuurtekst 
reproduceert en interpreteert en hoe op zijn beurt de lezer hem waarneemt.13 Zo’n 
intertekstualiteit is dus vooral een leeswijze.  

Om conflicterende aspecten te herkennen is het belangrijk een verhaal te lezen 
als manifestatie van het gedrag van de auteur, als manifestatie van de codes waar-
door dit gedrag wordt gereguleerd en als reflectie daarop. Slechts in samenhang 
tonen zij hoe een verhaal geïnterpreteerd kan worden als uiting van een bepaalde 
cultuur, als product van een schrijver die zichzelf vormgeeft, een product van de 
constructie ‘auteur’.14 Het is bij het zien van deze samenhangen van wezenlijk 
belang oog te hebben voor tegenstrijdigheden, voor datgene wat de ogenschijnlijke 
bedoeling van de tekst lijkt te weerspreken. Deze ‘versprekingen’ zijn te vinden in 
de dialogen, maar ook in de behandeling van de figuren of in de enscenering. De 
aandacht ervoor legt de nadruk op schijnbaar toevallige details en marginale 
aspecten in de tekst.15 Ernst van Alphen16 en Maaike Meijer17 pasten deze manier 
van lezen met aandacht voor ‘versprekingen’, door hen ‘tegendraads lezen’ 
genoemd, al in 1988 toe in het kader van ideologiekritiek. Hun opvatting is dat 
ideologische tekens bijna per ongeluk lijken opgeschreven en bijna automatisch 
door de lezer worden geconsumeerd: zo worden stereotypen bevestigd en 
doorgegeven.18 Wanneer de lezer een herkennende, volgzame leeshouding heeft, 
zich laat leiden door de metataal van een vertelinstantie, gaat hij voorbij aan de 
mogelijkheden van de individuele lezer: hij kan namelijk ook zelf een 
interpretatiekader kiezen door de concepten en de codes die de tekst (in de 
metataal) veronderstelt, los te laten. De ‘tegendraadse’ leeswijze is een vroege 
vorm van ‘deconstructie’, een concept dat, sinds Jacques Derrida het in 1982 
introduceerde als filosofisch begrip, wordt gehanteerd in vele contexten. Een 
centrale notie erin is kritische analyse:  

Most broadly it has encouraged the questioning of the hierarchical 
oppositions that structure any field of inquiry and an interest in whether 
and how these fundamental oppositions are subverted by the phenomena 
that they are used to describe (Culler 2008: preface). 

                                                 
13 Meijer 1996: 33. 
14 Robson 2008: 56. 
15 Brillenburg Wurth en Rigney 2006: 282-285. 
16 Van Alphen Bij wijze van lezen (1988). 
17 Meijer De lust tot lezen (1988). 
18 Van Alphen en Meijer 1991: 15. 
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Ik gebruik deconstructie als leeswijze, een ontwrichtende leesstrategie, die wordt 
gekenmerkt door drie aandachtspunten. Ten eerste moet de lezer zich ervan bewust 
zijn dat in de Westerse cultuur een structurering in dichotomieën bestaat, 
bijvoorbeeld goed versus kwaad, aanwezigheid versus afwezigheid, leven versus 
dood, man versus vrouw, natuur versus cultuur etc. Hierbij is geen sprake van 
gelijkwaardigheid. Steeds wordt het tweede begrip beschouwd als negatieve versie 
van het eerste: er is sprake van een hiërarchie waarin het eerste begrip de norm is, 
het tweede de afwijking daarvan. Zo is ‘vrouwelijk’ in het Westerse denken 
tegengesteld aan ‘mannelijk’, waarmee het als concept onmiddellijk minder 
gewaardeerd wordt. Door deze binaire opposities ontstaat een bedrieglijke eenheid, 
een schijnbare orde die geconstrueerd is binnen een bepaalde cultuurtekst.19 
Vervolgens kan de lezer deze orde deconstrueren door te zoeken naar elementen in 
het werk die de manifeste stellingname ervan aantasten. Hij breekt dan met het 
bijna vanzelfsprekende tot-eenheid-interpreteren en laat een inconsistentie, een 
andere stem, groeien tot een onderliggend systeem. Maaike Meijer illustreert dit 
met een vergelijking: zoals één wespensteek op enkele millimeters van de huid het 
lichamelijk welzijn geheel kan ondermijnen, zo kan in een deconstructieve lezing 
een tekstdetail belangrijker worden dan de manifeste hoofdzaak van de tekst. Dat 
detail kan de rest als een wespensteek aantasten, waarmee deconstructie aantoont 
hoe een tekst het strijdperk is van eenheidsforcerende en eenheidsondermijnende 
krachten. 

Vooral de feministische narratologie maakt gebruik van deconstructie, waarbij 
zij aandacht besteedt aan het ontbreken van de vrouwelijke subjectiviteit in teksten: 
tegendraads lezen geeft de vrouwelijke ervaring wel een stem.20 Die stem kan de 
lezer onder meer horen in het materiële oppervlak van de tekst, in de taal, door te 
letten op het effect van klankverschuivingen, klankassociaties, woordspelingen en 
metaforiek. Met name in de metaforische component van de taal kunnen 
implicaties en connotaties worden ervaren die zorgen voor vraagtekens bij de 
eenheid van de tekst.21 De feministische narratologie maakt duidelijk hoe 
vrouwelijke auteurs zich de mannelijke verteltraditie toe-eigenen door haar te 
imiteren en te manipuleren en haar te verbinden met de vrouwelijke stem. Hierbij is 
sprake van zowel identificatie met als verwerping van de traditie, waardoor er 
ambiguïteit ontstaat.22 Om het werk van Bosboom-Toussaint te analyseren zet ik in 

                                                 
19 Brillenburg Wurth en Rigney 2006: 282-285. 
20 Meijer 1996: 76-80. 
21 Knowles, Murray and Moon 2006: 137. 
22 Herman & Vervaeck 2005: 136-143. 
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navolging van Maaike Meijer het instrumentarium van de feministische tekstkritiek 
in, gebruikmakend van verschillende theorieën en methoden als moderne 
narratologie, deconstructie, intertekstualiteit en stilistiek. 

V Opzet van het onderzoek 
In mijn onderzoek analyseer ik zes romans23 uit het oeuvre van Bosboom-
Toussaint; mijn keuze is gebaseerd op de plaats van het werk in het oeuvre en/of de 
receptie van de betreffende tekst. Zo is De Graaf van Devonshire (1837) de eerste 
historische roman van Bosboom-Toussaint; Het Huis Lauernesse (1840) is de 
roman waarmee zij haar naam definitief vestigde en in Mejonkvrouwe de Mauléon 
(1847) ontbreekt volgens onderzoekers als Bouvy en Drop de centrale gedachte die 
zij in de overige romans zien. In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak (1849-
1850) staat volgens onder anderen Bouvy de destructieve invloed van vrouwen 
centraal. Alleen al daarom mag deze roman, het middendeel van wat vrij algemeen 
gezien wordt als Bosboom-Toussaints ‘hoofdwerk’, de Leycester-cyclus, niet 
ontbreken. Majoor Frans (1875) is het succesvolste werk uit het oeuvre, bovendien 
de roman op basis waarvan men zich veelal een mening vormt over Bosboom-
Toussaints opvattingen over man-vrouwverhoudingen. Don Abbondio II (1849) 
tenslotte is net als Majoor Frans een eigentijdse roman, maar dit werk wordt door 
Reeser gezien als een van Toussaints minst geslaagde.  

Zo mogelijk heb ik de eerste druk van het betreffende werk gebruikt. Wanneer 
dit om redenen van praktische aard niet mogelijk was, heb ik met betrekking tot 
essentiële bevindingen de gehanteerde uitgave vergeleken met de oorspronkelijke. 
Een aantal romans is gedigitaliseerd en opgenomen in de DBNL of te vinden op 
Google Books; wanneer de digitale versie een eerste of een vroege druk is, verwijs 
ik naar deze gedigitaliseerde editie (zie bibliografie).24 In de andere gevallen ver-
wijs ik naar de editie van Charles Ewings, de laatste door Toussaint herziene 
drukken van deze werken. 

 

                                                 
23 Mejonkvrouwe de Mauléon, Don Abbondio en Majoor Frans worden door Bosboom-
Toussaint en/of door de vertellers in de werken zelf als ‘novelle’ betiteld, soms afgewisseld 
met ‘roman’. Omdat deze werken in de epitekst en de literatuurgeschiedenissen en -studies 
veelal ‘roman’ genoemd worden en het mij hier niet gaat om de precieze verschillen tussen 
beide genres gebruik ik ook voor deze werken de term ‘roman’. 
24 De verantwoording in de DBNL is niet altijd correct: zo wordt bij Don Abbondio II 
aangegeven ‘1849’, maar de gescande uitgave is die van D. Bolle, Rotterdam. z.j. [ca. 
1900].  
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In het eerste hoofdstuk ga ik aan de hand van De Graaf van Devonshire na wat de 
betekenis van de metaforiek in het werk is. Ik vergelijk de metaforiek in deze 
roman met die in andere werken van Bosboom-Toussaint en met werk van tijd-
genoten. In het tweede hoofdstuk staat Het Huis Lauernesse centraal: ik vergelijk  
onder meer de vertellerstekst met die van de personages en onderzoek de plot in dit 
werk en in andere romans van Bosboom-Toussaint. Hoofdstuk 3 heeft als 
onderwerp ‘ordenings-elementen’: via een analyse van de manier waarop de 
verteller, spiegelteksten en motieven functioneren in Mejonkvrouwe de Mauléon 
laat ik zien hoe de structuur van de roman bijdraagt aan de betekenis ervan. Ik ga 
na of dit ook geldt voor ander werk van Bosboom-Toussaint. Aan de hand van De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak onderzoek ik in hoeverre de stijl van 
Bosboom-Toussaint een bijdrage levert aan de thematiek van het werk en ook hier 
plaats ik mijn bevindingen in het kader van het oeuvre. Tot slot analyseer ik 
Majoor Frans; in dit werk onderzoek ik de karakterisering van de personages om 
vervolgens na te gaan hoe de repre-sentaties van vrouwen en mannen in het werk 
van Bosboom-Toussaint geduid kan worden. In een laatste hoofdstuk ga ik in op de 
genrekeuze van Bosboom-Toussaint en het verband ervan met gender. Hier laat ik 
aan de hand van Don Abbondio II zien welke overeenkomsten er zijn tussen het 
historische en het eigentijdse werk. Zo kom ik tot nieuwe uitspraken over de 
veronderstelde mate van conventionaliteit en conformisme in het literaire werk van 
Bosboom-Toussaint, specifiek met betrekking tot de representatie van mannen en 
vrouwen en interpreteer haar literaire werk als culturele betekenisdrager. Door te 
wijzen op tegendraadse elementen wil ik door de auteur gemaakte keuzes tonen, 
waarbij ik steeds weer de nadruk leg op gender.  

Mijn aanpak is zowel chronologisch als thematisch. Met betrekking tot het cen-
trale corpus houd ik de chronologie aan25; de onderzoeksvraag die voortvloeit uit 
de narratologische analyse en de voorlopige antwoorden daarop toets ik aan andere 
werken uit het oeuvre. Hoofdstuk 6 heeft een min of meer overkoepelend karakter.  
Tot slot: omdat een belangrijk deel van het onderzochte literaire werk van 
Geertruida Bosboom-Toussaint dateert uit de periode dat zij niet gehuwd was, 
spreek ik vanaf hier van Geertruida Toussaint en laat de naam van haar (latere) 
echtgenoot achterwege. 

                                                 
25 Met betrekking tot hoofdstuk 6 geldt dit niet: Don Abbondio II dateert uit 1849. Aan de 
hand van dit werk echter wil ik aantonen dat er overeenkomsten bestaan tussen vroeg en 
later werk, alsook tussen historische en contemporaine romans. 
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VI Onderzoeksbegrippen uit de narratologie en de stilistiek 
In mijn analyses van het werk van Geertruida Toussaint concentreer ik me op een 
aantal elementen dat elk op zichzelf op verschillende manieren opgevat kan 
worden. Omdat een volledig overzicht van de mogelijkheden niet van belang is 
voor dit onderzoek beperk ik me tot het presenteren van de analyse-instrumenten, 
waarbij ik er op wijs dat ik klassieke en moderne inzichten combineer. 
Fundamenteel is de driedeling in een tekst, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen de geschiedenis, het verhaal en de vertelling, een driedeling die het mogelijk 
maakt om alle belangrijke aspecten van een tekst tot een geheel te verbinden. Elk 
van de drie tekstniveaus presenteert specifieke elementen; door zich bewust te zijn 
van deze niveaus ervaart de lezer verbindingen die een beter zicht geven op de 
formele organisatie van de tekst en die tevens de vorm verbinden met de inhoud en 
de thema’s. Deze tekstniveaus, die ik in mijn analyses gecursiveerd aanduid als 
geschiedenis, verhaal en vertelling, ga ik een voor een na. Om onduidelijkheid te 
voorkomen reserveer ik de gecursiveerde termen voor de narratologische 
begrippen, de verschillende lagen in de tekst. De reële historische achtergrond 
noem ik ‘historie’; ‘verhaal’ in de gangbare zin gebruik ik echter wel, omdat met 
dit woord in het algemeen de tekstlaag van het verhaal bedoeld wordt en 
synoniemen evenzeer voor verwarring kunnen zorgen.26 Per tekstniveau leg ik 
steeds kort enkele begrippen uit, waarbij ik soms concretiseer met een voorbeeld. 
Hiervoor maak ik gebruik van oude verhalen als de sprookjes van de gebroeders 
Grimm27 en, wanneer dat om verhaaltechnische redenen niet mogelijk is, van 
algemeen bekend verondersteld werk als Max Havelaar van Eduard Douwes 
Dekker en De avonden van Gerard Reve.  

VI.a Geschiedenis 
De term ‘geschiedenis’ staat voor (kortweg) de verhaalelementen in chrono-
logische volgorde. Omdat datgene wat er gebeurt veelal niet strikt chronologisch 
gepresenteerd wordt, is de geschiedenis in feite een abstracte constructie die uit de 
concrete tekst afgeleid moet worden. Het genre van het misdaadverhaal laat 
duidelijk zien dat in een verhaal de geschiedenis niet rechtstreeks gegeven wordt, 
die dient gereconstrueerd te worden: de moord is gepleegd en het is aan de 

                                                 
26 Synoniemen van ‘verhaal’ zijn de termen ‘geschiedenis’ en ‘vertelling’; ook wel 
‘legende’, ‘mythe’ en andere specifieke genres. 
27 Grimm Sprookjes voor kind en gezin Rotterdam: Lemniscaat 1996. Dit is een vertaling 
van de oorspronkelijke uitgave uit 1819, voorzien van aantekeningen door de auteurs en 
commentaren van de samenstellers. 
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detective om te achterhalen wie de dader is en wat het motief. Om zicht te krijgen 
op wat er precies is gebeurd, is het van belang de gebeurtenissen na te gaan. 
Narratologisch gezien zorgen gebeurtenissen voor evolutie, voortgang door 
onderlinge verbindingen die vooral bepaald worden door temporele, causale of 
confligerende relaties, veelal ‘functie’ genoemd. De belangrijkste categorie is de 
kardinale functie: deze impliceert risico, een keuze of mogelijkheid die al dan niet 
vervuld wordt. Kardinale functies bepalen voor een groot deel de spanning in een 
verhaal. De andere soort functie wordt ‘katalysator’ genoemd: deze zorgt voor de 
voortzetting van wat de kardinale functie op gang brengt. In een sprookje als 
Sneeuwwitje is de vraag van de boze stiefmoeder aan de spiegel een kardinale 
functie: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in ’t hele land?’ 
Een bevredigend antwoord leidt tot een katalysator: er verandert weinig doordat de 
vrouw tevreden is. Een onbevredigend antwoord van de spiegel veroorzaakt een 
nieuwe kardinale functie: de stiefmoeder beveelt de jager om de mooie Sneeuw-
witje te doden. De jager trekt inderdaad zijn jachtmes, maar laat uiteindelijk het 
meisje leven. Haar intrek in het huisje van de dwergen is een katalysator, waarna 
de komst van de rechtmatige bewoners opnieuw een kardinale functie vormt: 
accepteren zij haar? 

Naast deze verbindingen bepalen de ‘indexen’ de gebeurtenissen: zij beïn-
vloeden niet de horizontale voortgang ervan, maar verwijzen naar een andere laag 
van de gebeurtenissen. Zo is de keurig gedekte tafel in het huisje van de zeven 
dwergen een index: de sierlijkheid en de properheid ervan is een index van de aard 
van de kaboutergroep. De personages behoren tot een ander niveau dan het 
interieur, maar krijgen betekenis dankzij de voorwerpen. De kraakheldere bedjes 
maken ook deel uit van de verticale opeenstapeling, de indexen. Dit zijn 
informatieve indexen die geen ontraadseling vereisen. Daarnaast bestaan er 
‘zuivere’ indexen die door de lezer geïnterpreteerd moeten worden: eigenlijk 
symbolen die informatie kunnen geven, die ergens voor staan. De vergiftigde kam 
en appel waarmee de boze stiefmoeder Sneeuwwitje probeert te doden kunnen 
bijvoorbeeld opgevat worden als objecten die staan voor vrouwelijkheid.28 Ik vat 
deze indexen op als motieven: elementen in een literair werk, die zich in alle 
tekstniveaus, dus ook in de geschiedenis kunnen bevinden en die door herhaling 
zorgen voor verbindingen. Overigens kunnen informatieve indexen achteraf 
zuivere indexen blijken te zijn (zie verder VI-d). De combinatie nu van functies en 

                                                 
28 Sandra M. Gilbert en Susan Gubar vatten de attributen waarmee de stiefmoeder 
Sneeuwwitje probeert te doden op als onderdelen van ‘the female arts of cosmetology and 
cookery’ (Gilbert & Gubar 2000: 40). 
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indexen bepaalt de structuur van de gebeurtenissen: vrij gecombineerd of 
geïmpliceerd – al dan niet wederzijds – vormt zo’n combinatie een sequentie, een 
afgeronde eenheid. Deze sequenties zijn ook weer onderling verbonden, 
verbindingen die de grotere gehelen van de geschiedenis vormen. Een analyse van 
de manieren waarop de sequenties verbonden zijn, verduidelijkt de manieren 
waarop spanning veroorzaakt wordt. In Sneeuwwitje is het vooral de spiegel die 
met zijn antwoord op de vraag van de stiefmoeder een nieuwe actie inluidt: haar 
vraag is een kardinale functie, waarna een katalysator volgt; in beide zijn indexen 
verwerkt, die eventueel geïnterpreteerd kunnen worden. 

In de geschiedenis worden de gebeurtenissen veroorzaakt of ondergaan door 
figuren die gegroepeerd worden in ‘actants’ ofwel klassen van acteurs die een 
gemeenschappelijk kenmerk vertonen. Deze term benadrukt dat het hier niet gaat 
om de concrete verschijningsvormen van personages, maar om de rollen die zij 
vervullen ten opzichte van elkaar. Actants vormen een abstract netwerk van 
functionele relaties, waarin zes rollen voorkomen, die ingevuld worden door 
diverse verhaalpersonages of verhaalelementen. Er is in elke sequentie een 
‘subject’ dat de actie uitvoert en streeft naar een bepaald ‘object’. In Sneeuwwitje is 
het ‘subject’ in vrijwel elke sequentie de boze stiefmoeder, die ernaar streeft de 
mooiste te zijn, (haar ‘object’). Dit streven wordt ingegeven en uitgelokt door een 
‘zender’; in dit geval ijdelheid. Steeds is er een ‘ontvanger’ die profiteert van het 
‘object’, het streven. In Sneeuwwitje is dat in de meeste sequenties de stiefmoeder, 
het ‘subject’ zelf; in de op een na laatste sequentie echter verandert dit. Hier is het 
‘subject’ de prins; zijn ‘object’ is (de glazen kist met) de prinses, waarbij de 
‘zender’ verliefdheid is. Wanneer dienaren de kist wegdragen en struikelen, schiet 
het stukje appel uit Sneeuwwitjes keel: zij profiteert van het streven en is daarmee 
in deze sequentie de ‘ontvanger’. De dienaren maken deel uit van de actant 
‘helper’. Aan de hand van de actant ‘tegenstander’ laat ik zien dat een personage 
meerdere rollen kan vervullen en dat ook een rol door meerdere personages 
ingevuld kan worden. Indien de stiefmoeder is ondergebracht in de actant ‘subject’, 
hoort Sneeuwwitje in de actant ‘tegenstander’, evenals de dwergen die tot 
tweemaal toe het meisje tot leven weten te wekken; wanneer de prins de rol van 
‘subject’ vervult, wordt Sneeuwwitje ‘object’ en ‘ontvanger’ en is de actant 
‘tegenstander’ leeg. Het is dus van belang om per sequentie de actantiële sys-
tematisering na te gaan, omdat aan de hand daarvan vastgesteld kan worden hoe de 
figuren op een abstract niveau opgevoerd en geconstrueerd worden. Daarnaast 
biedt het actantiële model de mogelijkheid om via het vaststellen van de ver-
houding tussen rollen en acties en gebeurtenissen inzicht te krijgen in het spel dat 
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met lezersverwachtingen gespeeld wordt. Een actie gaat immers uit van een actant, 
een gebeurtenis overkomt de actant: de lezer verwacht van een bepaalde actant een 
bepaald soort acties. 

Gebeurtenissen spelen zich af in een bepaalde tijd en ruimte en er bestaat een 
verband tussen actants, acties en setting. Sneeuwwitje speelt zich aanvankelijk af in 
de winter: het sprookje begint met de scène waarin de bordurende koningin zich in 
de vinger prikt en er drie druppels bloed in de sneeuw vallen, waardoor zij 
geïnspireerd wordt om een kindje ‘zo wit als sneeuw’ te wensen. Tegelijk kan dit 
gezien worden als een index, een verwijzing naar de onschuld van Sneeuwwitje of 
naar het ‘dode’ meisje in de glazen kist.29 Aangezien een genre bepaalde 
lezersverwachtingen wekt, ook wat tijd en ruimte betreft, is het zinvol om aandacht 
te besteden aan de manieren waarop de acties en de actants zijn geplaatst in een 
bepaalde setting. De onderverdeling van locaties in groepen is een mogelijkheid 
om inzicht te krijgen in de relaties tussen de elementen. Tegenstellingen tussen 
binnen en buiten, stad en platteland kunnen gerelateerd worden aan de gebeurte-
nissen die zich er afspelen om de betekenis van zo’n oppositie vast te stellen: 
ruimtelijke kenmerken fungeren als indexen. Zo wordt Sneeuwwitje door de jager 
naar het bos gebracht. Bij Grimm staat het bos van oudsher voor het leven waarin 
men de weg moet zoeken30, zoals ook te vinden is in Roodkapje en Hans en 
Grietje. Het bos betekent ook ‘gevaar’, de beschaafde wereld wordt immers 
verlaten. De dwergen wonen zelfs ‘over de zeven bergen’ en pas wanneer de prins 
Sneeuwwitje terugvoert naar de bewoonde wereld kan ze een plaats innemen in de 
‘grote-mensen-wereld’. 

VI.b Verhaal 
De feitelijke manier waarop de gebeurtenissen waargenomen en aan de lezer 
gepresenteerd worden, vormt het verhaal, dat drie dimensies kent: karakterisering, 
focalisatie en tijd. Karakterisering staat voor de concrete opvulling van de rollen 
(de actants uit de geschiedenis): hoe wordt een personage in het verhaal voor-
gesteld?  

Er zijn drie mogelijkheden om een personage te typeren. Dat kan direct, door 
een opsomming van karaktertrekken, met daarbij karakteriserende en evaluerende 
uitspraken, ook over het uiterlijk. Zo wordt de stiefmoeder in Sneeuwwitje 
                                                 
29 In ‘Anmerkungen’ hebben de gebroeders Grimm zelf gewezen op de aard van dit winter-
sprookje met achtereenvolgens de stemming van Advent (er wordt een kind verwacht), 
geboorte, beproeving, dood en opwekking uit de dood (Grimm 1996: 476). 
30 Grimm 1996: 470. 
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gepresenteerd als ‘een mooie vrouw, maar zij was trots en verwaand’, later werd zij 
‘groen en geel van afgunst’ en wordt meegedeeld: ‘afgunst en hoogmoed 
woekerden als onkruid in haar hart’. Sneeuwwitje daarentegen wordt indirect 
gekarakteriseerd. Een indirecte typering karakteriseert een personage via elementen 
die samenhangen met zijn aard: zijn daden en zijn taal, die in overeenstemming 
zijn met zijn karakter. Sneeuwwitje begint ten overstaan van de jager te schreien en 
smeekt voor haar leven, holt angstig door het bos en eet van elk bordje slechts een 
beetje ‘want zij wilde niet van één alles wegnemen’. Haar uiterlijk bevestigt haar 
karakter (de dwergen roepen ‘O, mijn God, wat is dat een mooi kind’) en zelfs haar 
omgeving geeft informatie: de dieren komen het meisje in de glazen kist bewenen. 

Een derde manier van karakterisering is de analoge: metaforen tonen de 
overeenkomsten met bepaalde beelden, waarbij een impliciete verwijzing naar een 
zekere ideologische lading nogal eens voorkomt. In de Grimm-versie van 
Sneeuwwitje komt weinig metaforiek voor31, eenmaal slechts worden de acties van 
de stiefmoeder benoemd als ‘heksenkunsten’. In andere lezingen, bijvoorbeeld die 
van Walt Disney kent de stiefmoeder niet slechts heksenkunsten, maar verandert zij 
in een heks, waardoor er sprake is van analoge karakterisering. De karakteristieken 
van de heks, zowel uiterlijke als innerlijke, benadrukken immers de aard van de 
stiefmoeder. Daarnaast kan een naam een karakter aanduiden; De namen 
‘Droogstoppel’ en ‘Wawelaar’ in Max Havelaar zijn sprekende voorbeelden 
hiervan. Overigens kunnen karakter en naam ook op ironische wijze juist elkaars 
tegengestelde zijn. Beeldspraken als onderdeel van analoge karakterisering 
bevinden zich op het niveau van het verhaal, maar omdat het in principe de 
formulering betreft – zeker wanneer het metaforen bij monde van de verteller zijn – 
beschouw ik in dit onderzoek de metaforiek als aspect van de vertelling. Zie 
hiervoor VI-c. 

Het is van belang om na te gaan wie een personage introduceert en 
karakteriseert, omdat hierbij mogelijkheden te over zijn om de lezer te 
manipuleren. Het gaat dan om de focalisatie. Essentieel in de verhaalanalyse is het 
begrip ‘focalisatie’. Dit betreft de verhouding tussen wat de lezer aangeboden krijgt 
– personages, acties en objecten, kortom het gefocaliseerde – en de focalisator: de 
instantie die waarneemt en daardoor bepaalt wat de lezer aangeboden wordt. De 
verhouding tussen de focalisator, het waarnemend (kijkend, denkend, voelend) 
subject en het gefocaliseerde, het object, is van grote betekenis om de informatie 
naar waarde te schatten. In principe moet de focalisatie losgekoppeld worden van 
                                                 
31 In interpretaties speelt metaforiek vaak wel een rol; zie bijvoorbeeld Gilbert en Gubar die 
de kam en de appel opvatten als atributen die vrouwelijkheid verbeelden. 
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de vertelinstantie: de lezer moet het gegeven dat een verhaal verteld wordt door 
een vertelinstantie/verteller terzijde schuiven en diens hiërarchische positie 
negeren. Het voornaamste is vast te stellen door wie in een passage de informatie 
gegeven wordt en daarbij voorbij gaan aan het feit dat de vertelinstantie/verteller in 
wezen ook de woorden van de personages weergeeft. Zo bezien zijn er twee criteria 
met betrekking tot de soort focalisatie: extern en intern. Extern wil zeggen dat er 
sprake is van een focalisator die buiten de geschiedenis staat: hij speelt geen rol in 
de gebeurtenissen. Interne focalisatie berust bij een personage in de geschiedenis. 

In de meeste verhalen is sprake van een grote mate van afwisseling tussen 
externe en interne focalisatie: de verteller en de personages wisselen elkaar af. 
Omdat in de sprookjes van Grimm de externe focalisator overheerst, laat ik een 
wisselende focalisatie zien aan de hand van de openingszinnen van De avonden 
van Gerard Reve:  

Het was nog donker, toen in de vroege morgen van de tweeëntwintigste 
december 1946 in onze stad, […] de held van deze geschiedenis, Frits van 
Egters, ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge, dat aan een 
spijker hing. ‘Kwart voor zes,’ mompelde hij […]. Hij had gedroomd, dat 
de huiskamer vol bezoek was. ‘Het wordt dit weekeind goed weer,’ zei 
iemand. Op hetzelfde ogenblik kwam een man met een bolhoed binnen. 
Niemand lette op hem en hij werd door niemand begroet, maar Frits 
bekeek hem scherp. Opeens viel de bezoeker met een zware bons op de 
grond.32 

De focalisatie verschuift van een externe focalisator (de vertelinstantie) naar een 
interne (Frits): hier geeft Frits zijn eigen droom weer. Het gebeurt echter ook dat de 
vertelinstantie weergeeft wat Frits waarneemt: ‘Buiten zag hij de voorbijgangers 
snel lopen met strakke, gespannen gezichten’. Een externe focalisator wordt veelal 
als betrouwbaarder ervaren dan een interne; als Frits stelt dat het kind van vrienden 
scheefgroeit ‘net als een plant naar het licht’, neemt de lezer hem evenmin serieus 
als de personages in het verhaal. Wanneer Frits echter zijn ouders focaliseert, 
wordt dat beeld veelal aangenomen als de waarheid, doordat vaak niet helemaal 
duidelijk is of de informatie puur de perceptie van Frits is of ook die van de 
vertelinstantie. Daarvoor zijn de wisselingen te diffuus:  

‘Draai mij een sigaret,’ vroeg zijn moeder. Hij rolde een dunne en reikte 
die haar aan. Ze stak hem, in het midden van de lippen, voor een vijfde van 

                                                 
32 Gerard Reve De avonden Amsterdam: De Bezige Bij, 1971 p. 5. 
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de lengte in de mond. Telkens nam ze hem, geklemd tussen duim en 
wijsvinger, eruit en rookte met korte trekjes, onmiddellijk gevolgd door 
uitblazen, nog voordat de rook in de gehele mondholte kon zijn 
doorgedrongen. 
‘Je rookt ontzettend stuntelig en belachelijk,’ zei Frits.33 

Slechts wanneer een personage subject van focalisatie is, in directe rede weergeeft 
wat hij zelf ervaart, bestaat er enige zekerheid over de authenticiteit van de 
ervaring. De lezer moet zich bewust zijn van nog een verschil in focalisatie, dat 
ook geduid wordt met de termen ‘extern’ en ‘intern’. Door zowel een externe als 
interne focalisator kan een object intern of extern gefocaliseerd worden. Dit 
betekent dat wanneer een focalisator een personage waarneemt, hij deze figuur op 
twee manieren aan de lezer kan presenteren: hij vertelt louter datgene wat hij ziet, 
uiterlijke kenmerken (extern gefocaliseerd) of hij geeft ook gedachten en emoties 
van het personage (intern gefocaliseerd). Interne focalisator Frits focaliseert zijn 
ouders bij voortduring extern: de lezer krijgt op geen enkel moment via Frits 
gedachten of gevoelens van de vader of de moeder te lezen. De externe focalisator 
(de vertelinstantie) focaliseert Frits zowel in- als extern: ‘Hij viel bijna in slaap, 
maar schudde het hoofd enige malen krachtig heen en weer. “Als we maar niet 
inslapen,” dacht hij […].’34 

Zoals ik hierboven al heb opgemerkt kan een personage op diverse manieren 
gekarakteriseerd worden, maar het is de focalisator die bepaalt hoe de lezer een 
personage ervaart. De relatie tussen verteller en focalisator is van wezenlijk belang 
in het vaststellen van betekenis: wiens visie wordt gegeven? Bovendien geeft de 
manier waarop gefocaliseerd wordt zowel informatie over het gefocaliseerde object 
als over het subject van focalisatie. Een analyse van de focalisatie biedt dus 
mogelijkheden om de eventuele impliciete ideologie van een tekst op het spoor te 
komen: de distributie van focalisatie bepaalt immers wie de macht heeft in het 
verhaal. 

Een derde aspect van het verhaal, ‘tijd’, krijgt in de structuralistische 
narratologie nogal wat aandacht, voor mijn onderzoek echter is de verhouding 
tussen de tijd van de geschiedenis en die van het verhaal slechts een enkele keer 
van belang. Het enige element dat nadere beschouwing vergt, is het begrip ‘pauze’: 
een moment waarop de geschiedenis stilvalt door een uitgebreide beschrijving, een 
ingebed verhaal of een uiteenzetting van de verteller. In veel negentiende-eeuwse 

                                                 
33 Gerard Reve De avonden Amsterdam: De Bezige Bij, 1971 p.12. 
34 Gerard Reve De avonden Amsterdam: De Bezige Bij, 1971 p. 65. 
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romans en zeker in die van Toussaint komt vertellerscommentaar voor: feitelijk 
staat de geschiedenis dan stil, omdat de verteller stilstaat bij een bepaald aspect van 
zijn verhaal. Hij besteedt bijvoorbeeld tijd aan maatschappelijke of religieuze 
opvattingen en toelichting daarop, waardoor deze niet-verhalende commentaren 
vaak expliciete informatie geven over de ideologie van een tekst. Bijvoorbeeld de 
opmerking van de verteller in Sneeuwwitje; hij merkt over de stiefmoeder op: ‘Nu 
had haar jaloerse hart rust, voor zover een jaloers hart rust kan hebben.’ Dit soort 
uitspraken kan echter geïroniseerd worden of zelfs weerlegd door beschrijvende of 
verhalende tekstgedeelten: een analyse van de verhouding tussen betogende, 
beschrijvende en verhalende gedeelten is dus nodig. Hoewel het element ‘tijd’ een 
onderdeel is van het verhaal, vat ik de vertellerscommentaren op als aspecten van 
de vertelling, de manier waarop het geheel onder woorden gebracht wordt. 
Ingebedde verhalen daarentegen, die ook de primaire geschiedenis stilleggen, 
maken deel uit van het verhaal, omdat zij op zichzelf narratieve teksten zijn, met 
ook weer de drie niveaus van geschiedenis, verhaal en vertelling. Uitgebreid 
vertellerscommentaar is een pauze in zowel de geschiedenis als het verhaal. In 
mijn onderzoek breng ik alle vertellerscommentaren – kort of lang – onder in de 
vertelling, omdat zij niet verhalend zijn.  

VI.c Vertelling 
Terwijl de geschiedenis niet zichtbaar is in de concrete tekst en het verhaal om de 
waarneming van de gebeurtenissen gaat, draait het bij de vertelling om de 
verwoording van die gebeurtenissen. De lezer heeft geen directe toegang tot de 
geschiedenis: een verteller brengt hem in concrete woorden en zinnen een verhaal-
wereld. De verteller is een narratologisch instrument en er bestaat een principieel 
onderscheid tussen verteller en auteur. Daarom spreek ik in dit onderzoek 
consequent van ‘hij’ wanneer ik verwijs naar de verteller. Op deze manier hoop ik 
te voorkomen dat in de analyses Toussaint en de verteller vereenzelvigd worden, 
zoals dat in literair-historische beschouwingen nogal eens gebeurt (zie hierboven). 

Een narratologische analyse op het niveau van de vertelling richt zich op de 
vertelinstantie en de manier waarop deze het bewustzijn van de personages 
weergeeft. Er zijn verschillende soorten vertelinstanties. Een eerste onderscheid 
kan gemaakt worden in vertelniveaus. Een extradiëgetische verteller staat boven de 
ruimte van het vertelde, hij is de hoogste in hiërarchie; zodra hij het woord geeft 
aan een personage is er sprake van een intradiëgetische verteller. Een tweede 
onderscheid heeft te maken met de betrokkenheid van de verteller: heeft hij het 
vertelde niet zelf meegemaakt en vertelt hij over zaken waar hij niet bij was, dan is 
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er sprake van een heterodiëgetische verteller. Een homodiëgetische verteller 
daarentegen heeft het vertelde meegemaakt, waarbij zijn betrokkenheid kan 
variëren van een centrale betrokkenheid als hoofdfiguur (autodiëgetisch) tot een 
marginale betrokkenheid als getuige van veraf (allodiëgetisch). Combinaties35 
leveren zes verschillende mogelijkheden op, waarbij de extradiëgetische- 
heterodiëgetische verteller de meest klassieke is: hij staat boven het verhaal en 
vertelt over zaken waarbij hij niet aanwezig was. Dit vertellen kan hij in een 
onopvallende hij-vorm doen, maar hij kan ook de ik-vorm gebruiken en daarmee 
(iets van) zichzelf laten zien. Zo is in Hans en Grietje de verteller extradiëgetisch-
heterodiëgetisch, maar alleen in de slotzin van het sprookje maakt de verteller 
zichzelf zichtbaar: ‘Mijn sprookje is uit […].’  

Een verteller kan meer of minder nadrukkelijk aanwezig zijn: een zogenoemde 
‘openlijke’ verteller spreekt veelal in de ik-vorm, geeft en herhaalt meningen, 
spreekt lezers aan en parafraseert, terwijl een ‘bedekte’ verteller zijn personages 
citeert, geen aansprekingen en evaluerende uitspraken bezigt en zichzelf niet als 
‘ik’ in de tekst presenteert. Een oordeel over de betrouwbaarheid van de verteller 
kan alleen de lezer vellen, die de status van de verteller vaststelt aan de hand van 
zijn sociale identiteit en zijn mimetische autoriteit. De sociale identiteit maakt deel 
uit van de autoriteit van de verteller, gebaseerd op zijn persoonlijkheid, die 
gekenmerkt wordt door onder meer zijn beroep, sekse, nationaliteit, opleiding en 
sociaal-economische klasse. De mimetische autoriteit moet blijken uit de stijl van 
vertellen: eerlijkheid, betrouwbaarheid en competentie van de verteller zijn soms af 
te leiden uit tekstuele aanwijzingen. Een duidelijk voorbeeld van een verteller die 
expliciet aanwezig is en zijn status beklemtoont, is Droogstoppel, een van de 
vertellers in Max Havelaar. Onder meer door het telkens noemen van zijn beroep, 
zijn waarheidsliefde en zijn fatsoensnormen benadrukt hij zijn betrouwbaarheid. 
Het oordeel hierover is echter aan de lezer, die zich mede op basis van de stijl van 
vertellen van Droogstoppel een mening vormt over deze verteller. 

Naast de manier waarop de vertelinstantie wordt ingezet is een tweede belangrijk 
aspect in de analyse van de vertelling de bewustzijnsvoorstelling: de manier 
waarop de verteller het bewustzijn van de personages weergeeft. De verteller heeft 
in principe drie grammaticale middelen tot zijn beschikking om het gedachte of 

                                                 
35 Een extradiëgetische-autodiëgetische verteller staat boven het verhaal, maar heeft het 
vertelde meegemaakt als hoofdfiguur; een heterodiëgetische-allodiëgetische verteller is 
slechts getuige geweest. Een intradiëgetische verteller functioneert in het vertelde en kan 
als personage vertellen over zaken die hij al dan niet heeft meegemaakt (hetero- of 
homodiëgetisch), als hoofdpersoon of als getuige (auto- of allodiëgetisch). 
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gezegde weer te geven. Zo is daar directe weergave in de mimesis (de verteller 
toont iets, een scène) in de vorm van de directe rede: een personage is aan het 
woord, zijn uitspraken worden letterlijk geciteerd, tussen aanhalingstekens 
geplaatst. Het herhaalde ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in 
’t hele land?’ is hier een voorbeeld van. Deze vorm is in de inquit-formule (‘zij 
vroeg’) geplaatst, wat inhoudt dat de gedachte of uiting door een vertelinstantie 
wordt aangekondigd. In de indirecte rede is de verteller aan het woord: hij 
formuleert wat personages denken en zeggen en heeft daarvoor vier mogelijkheden 
die qua complexiteit variëren van een diëgetische samenvatting (vermelding dat het 
personage iets zei of dacht) tot de accurate weergave van inhoud en stijl, overigens 
zonder te citeren. Het is dan ook de lezer die zich de oorspronkelijke gedachte of 
uitspraak probeert voor te stellen, die interpreteert, bijvoorbeeld een mededeling als 
deze over de stiefmoeder in Sneeuwwitje: ‘Toen stiet de boze vrouw een 
verwensing uit […].’ Een tussenvorm, beter gezegd mengvorm, is de vrije indirecte 
rede waarin de verteller dicht aansluit bij de gedachten van het personage, maar 
zelf zichtbaar blijft in de verwoording daarvan door het gebruik van de derde 
persoon enkelvoud.  

Tot slot wijs ik erop dat vertelstrategieën verbonden kunnen worden met gender. 
In principe houdt de narratologie geen rekening met gender: teksten worden uit hun 
context gehaald om ze volledig ahistorisch op hun structuren te onderzoeken. 
Narratologische analyse op het niveau van het verhaal kan echter diverse 
gendergerelateerde zaken aan het licht brengen met betrekking tot bijvoorbeeld de 
vorm van de plot of de houding ten opzichte van personages. Ook in de vertelling 
zijn gendergerelateerde strategieën aan te wijzen. In de fragmenten waarin de 
geschiedenis stilvalt en de verteller uitlegt, evalueert of de materialen van de tekst 
becommentarieert, zijn verschillen op te merken tussen de vertellerscommentaren 
die geformuleerd zijn door vrouwelijke of door mannelijke auteurs. Het 
voornaamste verschil is de mate van gerichtheid op het tot stand brengen van 
saamhorigheid en gemeenschappelijkheid: er is sprake van een zogenoemde 
‘engaging’ vertelwijze, die het werk van schrijfsters domineert en van een 
‘distancing’ strategie die meer te vinden is bij mannelijke auteurs. In hoofdstuk 3 
ga ik hier verder op in. 

VI.d Motieven 
Belangrijke betekenisdragende elementen in een literair werk zijn de motieven, die 
zich zowel in de vertelling, het verhaal als in de geschiedenis kunnen bevinden. 
Binnen de structuur van een tekst kan de lezer bewust of onbewust verbanden 
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leggen tussen bepaalde elementen. Eenmaal opgemerkte kenmerken zal de lezer 
herkennen als behorend bij een bepaalde persoon of zaak (identificatie), die zich 
daardoor onderscheidt van een andere persoon of zaak (differentiatie). Op basis van 
dit verschil zal de lezer steeds meer verhaalelementen in het proces van 
identificatie betrekken: niet alleen aspecten die aan elkaar gelijk te stellen zijn, 
maar ook elementen die een semantische overeenkomst vertonen. Op deze manier 
interpreteert de lezer, hij ziet een zekere notie herhaald en besluit de herhalingen 
onder één noemer te brengen, met andere woorden er betekenis aan toe te kennen. 

Zo’n interpretatieve noemer waar elementen onder worden gebracht, heet een 
motief. Verder onderscheid kan gemaakt worden in concrete en abstracte motieven, 
waarbij deze laatste afgeleid worden van de eerstgenoemde op grond van 
semantische overeenkomsten. Een concreet motief als de terugkerende beschrijving 
van maaltijden, wijnen en spijzen bijvoorbeeld, kan leiden tot een interpretatie die 
de belangstelling voor voedsel plaatst in het kader van een ander soort honger, 
zoals die naar gezelschap. Eten wordt dan een signaal van eenzaamheid. Motieven 
die staan voor iets anders kunnen als symbolen opgevat gaan worden: hun concrete 
verschijningsvorm verwijst dan naar een diepere betekenis.36 Motieven die als 
ordeningselementen verbindingen tot stand brengen tussen de tekstniveaus, die 
kunnen gaan fungeren als symbolen en op die manier bijdragen aan een 
interpretatie van het verhaal onderscheid ik in dit onderzoek van een andere vorm 
van symboliek: metaforen. Metaforisch taalgebruik kan ook gezien worden als 
symbolisch: het geeft op specifieke wijze uiting aan een bepaalde thematiek. 
Beeldspraak vat ik echter op als een middel dat in de vertelling een opvatting 
reflecteert door zijn specifieke bewoordingen; het is een element dat thuishoort in 
de stilistiek. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk geworden zijn dat mijn analyse-
instrumentarium zich laat definiëren als een conglomeraat, waarin delen afkomstig 
zijn uit de narratologie en delen uit de stilistiek. Met betrekking tot de 
narratologische analyse-instrumenten hanteer ik de termen zoals die in 
Vertelduivels van Luc Herman en Bart Vervaeck gebruikt worden: op een manier 
die het mogelijk maakt een verhaal op redelijk eenvoudige manier te analyseren. 
Deze aanpak is gebaseerd op theorieën van Roland Barthes, A.J. Greimas, Mieke 
Bal, Gérard Genette, Susan S. Lanser en Robyn Warhol. Wat de stilistiek betreft 
veronderstel ik veel bekend en zal ik alleen kort ingaan op twee algemene 
begrippen en een moderne metafoortheorie die van belang is voor deconstructie. 
                                                 
36 Op het niveau van de geschiedenis zijn deze terugkerende elementen te benoemen als 
‘indexen’, informatieve indexen die zuivere blijken te zijn. 
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VI.e Stijlfiguren 
De manier waarop de vertelling is verwoord noem ik de ‘stijl’ van de schrijver: de 
moeilijk vast te stellen wijze waarop het werk van een auteur zich onderscheidt van 
dat van anderen. Voor elke periode geldt dat er in het algemeen sprake is van 
taalvormen die uitdrukking geven aan een zekere collectieve geestesgesteldheid, 
een zogenoemde tijdstijl. Daarbinnen bevinden zich de verschillende individuele 
expressievormen, die kunnen zorgen voor doorbreking van de traditie, voor 
vernieuwing. 

In de periode die in dit onderzoek van belang is, de eerste helft van de negen-
tiende eeuw, werd de tijdstijl gekenmerkt door een oratorisch karakter waarbij het 
doel is de lezer (in wezen de toehoorder) mee te nemen in het betoog door zich in 
hem te verplaatsen. Effect wordt gesorteerd door middel van bepaalde technieken: 
aanwijzen, opmerken, concluderen, aanmoedigen. Daartoe worden onder meer 
stijlfiguren ingezet: een bijzondere ordening of bewerking van het taalmateriaal op 
lexicaal, morfologisch of syntactisch niveau. Het effect wordt bereikt door 
herhaling, door afwijking van een taalregel of door een combinatie van deze 
equivalentie en deviatie. In het werk van Toussaint zijn vooral stijlfiguren 
gebaseerd op equivalentie te vinden: repetitio, enumeratio, parallellisme en 
antithese. 

VI.f Beeldspraak 
Figuurlijk taalgebruik maakt net als stijlfiguren deel uit van de stijl van een auteur. 
Kenmerkend ervoor is dat een letterlijke lezing van beeldspraak interpretatie-
problemen met zich mee kan brengen; een figuurlijke wordt gestuurd door de 
context (zowel de tekstuele als de ruimere). Bij beeldspraak zijn twee elementen te 
onderscheiden: het beeld en datgene waar het beeld voor staat, waarbij een derde 
element de verbindende schakel is. Dit punt van overeenkomst wordt wel ‘ground’ 
genoemd: op basis hiervan zijn beeld (‘vehicle’) en werkelijkheid (‘tenor’) 
gekoppeld. Van oudsher worden er twee hoofdtypen onderkend: metaforen, die 
bepaald worden door analogie en metonymia’s waarbij de verbinding gebaseerd is 
op een ander verband. Terwijl bij de metafoor ‘vehicle’ en ‘tenor’ niet verwant 
zijn, zijn de twee elementen van de metonymia onderdeel van dezelfde entiteit: er 
is sprake van nabijheid, contiguïteit. Voor metaforische taal ofwel metaforiek37 
geldt dat zij in vrijwel alle vormen van taalgebruik voorkomt, als esthetisch 

                                                 
37 De termen ‘metaforisch’ en ‘metaforiek’ gebruik ik niet specifiek: in deze studie hebben 
ze betrekking op beide hoofdtypen beeldspraak. 
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element, maar ook vanwege haar informatieve karakter. Juist vanwege de 
werkzaamheid van beeldspraak is het van belang om aandacht te besteden aan de 
implicaties van het gekozen beeld. Beelden kunnen zo conventioneel zijn 
(geworden) dat het nauwelijks meer opvalt dat er sprake is van metaforisch 
taalgebruik: er wordt nauwelijks afstand ervaren tussen beeld en verbeelde. Deze 
stereotype voorstellingen nodigen niet uit tot reflectie op de representatie, terwijl 
juist een analyse ervan kan leiden tot een bepaalde interpretatie. Onderzoek heeft 
namelijk aangetoond dat menselijk denken en handelen gebaseerd is op een 
conceptueel systeem dat in wezen metaforisch van aard is. Omdat de consequentie 
hiervan is dat metaforische taal een uiting is van de metaforische concepten waarin 
de cultuur verankerd is, wil ik hier kort ingaan op de theorie van George Lakoff en 
Mark Johnson, uiteengezet in Metaphors we live by (1980).  

Lakoff en Johnson betogen op basis van studie van talloze afzonderlijke 
metaforen in engere zin dat de fundamentele waarden in een cultuur coherent zijn 
met de metaforische ordening van de fundamentele concepten in die cultuur. Er 
bestaat volgens hen een niet-talig, conceptueel apparaat van conventionele 
metaforen waarin het denken gestructureerd wordt: alle bestaande waarden passen 
in dit metaforisch systeem, ze vinden hun specifieke uitdrukking in taal, maar ook 
in redenering, gedrag en cultuur. Oriëntatiemetaforen bijvoorbeeld hebben te 
maken met oriëntatie in de ruimte: aan een concept wordt een plaats in de ruimte 
toegekend die gebaseerd is op lichamelijke en culturele ervaringen. Voorbeelden 
hiervan als BEWUST IS BOVEN; ONBEWUST IS BENEDEN en MACHT 
HEBBEN IS BOVEN; OVERHEERST WORDEN IS BENEDEN38 zijn te 
herkennen in uitdrukkingen als ‘ik ben al op’, ‘ze viel in slaap’, ‘hij heeft macht 
over haar’ en ‘hij heeft een ondergeschikte positie’. Op dezelfde manier brengen 
metonymische concepten structuur aan in taal, denken en handelingen: via de 
bekende systematiek (deel voor het geheel, producent voor product etc.) wordt iets 
geconceptualiseerd door middel van onderlinge relaties.  

Lakof en Johnson hebben vooral veel invloed gehad op taalkundig en gedrags-
wetenschappelijk onderzoek, maar er is naar aanleiding van hun werk ook 
onderzoek gedaan naar de werking van metaforen in literair werk. In zijn nawoord 
in de Nederlandse vertaling van Metaphors we live by stelt taalwetenschapper 
Gerard Steen dat bij proefpersonen gebleken is dat zij een voorkeur hebben om een 
bepaald metaforisch beeld van een verhaal op dezelfde wijze voort te zetten: zij 
geven een alternatief vervolg weinig ruimte. Deze gevoeligheid voor de coherentie 
                                                 
38 Conceptuele metaforen worden bij conventie weergegeven in hoofdletters, om het niet-
talige karakter aan te geven. 
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tussen metaforische uitdrukkingen is een gevolg van het bestaan van de 
onderliggende conceptuele metafoor (Lakoff en Johnson 1999: 258). Zeker bij het 
interpreteren van literair werk is het dus van belang te beseffen dat het 
onderliggende waardesysteem intern samenhangend is en coherent met de 
voornaamste oriëntatiemetaforen van de heersende cultuur, maar dat er zowel 
groepen als individuen zijn die met betrekking tot definities en prioriteiten eigen 
keuzes maken. Een alternatieve leeshouding vraagt om bewustzijn met betrekking 
tot het conceptuele kader: de contextgebondenheid van een tekst mag geen 
beperkende factor worden, maar kan aanzetten tot metaforenanalyse. Er kan 
bijvoorbeeld sprake zijn van ‘beeldbotsing’: een metaforisch gebruikt woord en de 
context waarmee dat woord geen goede combinatie vormt waardoor het 
interpretatieproces in werking gesteld wordt. De lezer wordt betekenisproducent.  

VII In het kort 
Met een geleend instrumentarium wil ik naar aanleiding van de formele en 
thematische dimensies van de romans van Geertruida Toussaint en naar aanleiding 
van de historiografie onderzoeken of in het werk van Toussaint een laag van 
onconventioneel genderbewustzijn te ontdekken valt. Ik wil nagaan of deze auteur 
behalve in de canon ook een plaats verdient in de vrouwenliteratuur. Daartoe 
onderzoek ik met behulp van narratologische analyses geconstateerde 
inconsistenties, tegenstrijdigheden in het werk op het niveau van de vertelling, het 
verhaal of de geschiedenis die in bestaande interpretaties zijn opgevat als gebreken 
van het werk of zijn genegeerd. Nader onderzoek van de betreffende ‘verspreking’ 
in de metaforiek, de plot, de structuur, de stijl en de personages leidt tot hypotheses 
die ik als uitgangspunten neem voor deconstructies, die ik vanaf hier 
‘tegendraadse’ lezingen noem. Daarmee ga ik na of er sprake is van ondermijnende 
elementen die aanzetten tot een terzijde schuiven van de metataal en of er 
aanleiding is voor nieuwe interpretaties. Eventuele herinterpretaties probeer ik te 
bevestigen door vergelijkingen met andere verhalen en romans uit het oeuvre van 
Toussaint en door plaatsing in de context. Zo wil ik antwoord geven op de vraag of 
het genre van de historische roman voor Toussaint deel uitmaakte van een 
travestie, waarmee ik tevens een antwoord geef op de vraag naar de positie van 
Toussaint als vrouwelijk auteur en haar verhouding tot de culturele autoriteiten. 
Door een historische tekst te zien als manifestatie van bepaalde culturele codes en 
als reflectie daarop kunnen elementen aan het licht komen die niet eerder gezien 
zijn, maar die historische relevantie bezitten. Lia van Gemert wees er ten aanzien 
van een moderne aanpak van historische teksten overigens met klem op dat een 
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interpretatie nooit een objectief gelijk kan krijgen en dat het resultaat van een 
analyse beïnvloed wordt door de gekozen methode (Van Gemert 1996: 6-11). Ik 
ben mij ervan bewust dat mijn interpretatie van het werk van Geertruida Toussaint, 
evenals de interpretaties van andere onderzoekers, gekleurd is; nu door gender als 
analysecategorie in te zetten. Relativering is op haar plaats: gender is immers 
slechts een van de factoren. Het is mijn bedoeling om via narratologische en 
stilistische analyses met daaraan gekoppelde tegendraadse lezingen de aandacht te 
vestigen op een tot nog toe wellicht onderbelicht aspect van Toussaints werk. 
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1 Metaforiek bij Toussaint 
De Graaf van Devonshire. Romantische Episode uit de jeugd 
van Elisabeth Tudor (1837) 

1.1 Inleiding 
In oktober 1837, ruim een half jaar na de publicatie van haar debuut Almagro, 
verscheen van Geertruida Toussaint De Graaf van Devonshire, haar eerste 
historische roman. Het onderwerp hield haar al langere tijd bezig. Zij kende de stof 
uit onder meer Het leven van Elizabeth Koninginne van Engeland van Gregorio 
Leti, een Italiaanse geschiedschrijver van wie dit werk (gepubliceerd in 1707) zich 
waarschijnlijk bevond tussen de boeken van Toussaints vader (Bouvy 1935: 21).39  

Aan het einde van haar leven beschreef ze hoe zij in de vroege jaren dertig van 
de negentiende eeuw na een poging om poëzie van Körner te vertalen de moed had 
om een nieuw project te ondernemen 

toen ik mij opgewekt voelde om een drama te schrijven, naar aanleiding 
van Leti’s anecdotieke Historie van Elisabeth, uit het Italiaansch vertaald 
en in ouderwetsch Hollandsch overgebracht (Bosboom z.j.: 390).40 

Ze staakte het werk, maar ondanks het toneelstuk Maria Tudor van Victor Hugo 
dat zij in 1834 las en dat haar deed aarzelen om het onderwerp opnieuw op te 
pakken, werd zij ‘op nieuw aangetrokken door hetgeen mij vroeger boeide’ 
(Toussaint 1837B: VI) en schreef zij de roman De Graaf van Devonshire. De 
inspiratie komt niet van Hugo, want: ‘Victor Hugo heeft vóór mij geschreven, maar 
mijnen Devonshire heb ik voor hem gedacht.’ (VI). In het voorwoord van de roman 
verantwoordt zij de in haar optiek vermetele keuze voor een onderwerp uit de 
Engelse geschiedenis door te wijzen op haar geestdrift voor de stof. De schrijfster 
vindt dat een roman over een onderwerp uit de eigen vaderlandse geschiedenis een 
‘weifelend nawaggelen’ van auteurs als Walter Scott en van Jacob van Lennep zou 
zijn en ‘al had men de stoutheid daartoe’, het onderwerp zou gekozen zijn 

met overleg en na lang beraad, zoo als eene huismoeder de stof voor eenen 
winterhoed, die twee jaar moet gedragen worden; maar al wie zoo kiest, zal 

                                                 
39 In een van de ‘poëzieboeken’ waarmee Toussaint rond 1829 startte en waarin zij 
overschreef wat haar getroffen had, is ook een levensbeschrijving van Leti opgetekend 
(Reeser 1962: 328). 
40 Toussaints echtgenoot Johannes Bosboom heeft deze herinneringen na haar dood 
gepubliceerd in De Gids 50 (z.j.) IV, 377-398. 
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zonder geestdrift beginnen, slechts flaauw eindigen en zoo mogelijk, zijne 
Lezers nog kouder laten, dan hij het zelf was (Toussaint 1837B: V).41 

Zij werd dus geraakt door het romantische van de lotgevallen van koningin Maria 
Tudor, Eduard Courtenay en Elisabeth: ‘die krachtvolle Koningin’, ‘dien 
beminnelijke man’ en ‘die jeugdige Vorstin’ bezielden haar. In de periode waarin 
zij aan de roman werkte, schreef Toussaint haar vriendin Johanna Blok:  

Kent Gij de werking van het Opium Vriendin? Het verdooft ons voor de 
ongeneugten van onze ligchamelijke pijn en brengt ons in eene 
denkbeeldige staat van gezondheid. In het zedelijke is schrijven opium 
voor mij (Toussaint 1837). 

In een latere brief, ook aan Johanna Blok, benadrukt ze opnieuw hoezeer zij 
bezield was door Devonshire (Toussaint 1838B). Het resultaat van deze geestdrift 
was een roman waarmee Toussaint zich een plaats begon te veroveren in de 
letterkundige wereld (Dyserinck 1911: 36-37). Dit blijkt uit de recensie van De 
Graaf van Devonshire van Gids-redacteur E.J. Potgieter waarin hij zich lovend uit 
over de jonge auteur, maar een streng oordeel velt over haar stofkeuze en haar stijl: 
Toussaints werk zou volgens hem aan kwaliteit gewonnen hebben ‘zoo hare 
historiekennis hare verbeelding evenaarde’ (Potgieter 1838: 657). Hij ziet 
bijvoorbeeld de geschiedenis van Arabella, de fictieve zuster van de Graaf, als ‘een 
melo-dramatischen gruwel’ (658); ook waarschuwt hij voor ‘overdrijving’ in de 
wijze van uitdrukking. Naar deze standpunten wordt door met betrekking tot 
Toussaint invloedrijke historisch letterkundigen als Johs. Dyserinck, J.M.C. Bouvy 
en H. Reeser in hun besprekingen van De Graaf van Devonshire verwezen, 
waardoor het accent in het oordeel over deze roman is komen te liggen op de 
verhouding tot de historische bronnen. Vrij algemeen is men van mening dat 
Toussaint zich tamelijk nauwgezet aan de feiten hield en dat het optreden van de 
niet-historische Arabella gezien moet worden als een uiting van Toussaints 
behoefte aan ‘het hevige, het schrille’, een ‘neiging naar hevige romantiek’ (Bouvy 

                                                 
41 In dit hoofdstuk gebruik ik om redenen van praktische aard de uitgave van De Graaf van 
Devonshire van Charles Ewings, 's-Gravenhage z.j.; deze komt vrijwel overeen met de 
eerste druk (Reeser 1985: 154). Deze uitgave wordt voorafgegaan door een brief aan Ds. 
J.P. Hasebroek, waar ik geen aandacht aan besteed; het originele voorwoord is hier 
verdwenen. Verwijzingen naar het voorwoord zijn gebaseerd op de eerste druk, in 1837 
uitge-geven bij P.R. Otto te Amsterdam. In de overige verwijzingen naar deze roman 
vermeld ik als jaartal ook 1837, omdat ik in deze studie het oeuvre van Toussaint zowel 
chronologisch als thematisch benader. Zie Bijlage I. 
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1935: 42). Ook de beeldspraak die Toussaint gebruikte, ‘even fel als haar emoties’, 
wordt gezien als een gevolg van haar ‘voortsnellende fantasie’ (Reeser 1962: 54).42 

Omdat Toussaint met betrekking tot vrijwel alle romanfiguren haar voornaamste 
bron nauwkeurig volgt en in haar inleiding afwijkingen verantwoordt, maar zwijgt 
over Arabella, vraag ik mij af of het optreden van dit personage niet anders 
geïnterpreteerd kan worden dan vanuit tijdgebonden romantiek. Waarom heeft 
Arabella een sleutelpositie in het verhaal, terwijl zij in de historie niet voorkomt?  

Door middel van een narratologische analyse van De Graaf van Devonshire ga 
ik na welke functie de figuur van Arabella heeft in de geschiedenis. Onderzoek van 
karakterisering en focalisatie in het verhaal kan haar rol verduidelijken, terwijl 
aandacht voor de vertelling, met name voor de daarin gebruikte beeldspraak, tot 
een andere interpretatie van het Arabella-verhaal kan leiden. Poststructuralistische 
benaderingen zien immers in de beeldspraak een mogelijkheid om problematische 
zaken aan de orde te stellen: de essentie van metaforen is namelijk nooit te 
vervangen of ongeschonden te parafraseren (Herman en Vervaeck 2005: 118). 

Mijn vraag is of Toussaints beeldspraak te duiden is als een uiting van haar 
opvattingen. Om deze vraag te beantwoorden besteed ik kort aandacht aan de 
traditionele metaforiek en manier waarop enkele tijdgenoten beeldspraak 
gebruikten. Mijn bevindingen zet ik in als uitgangspunten voor een tegendraadse 
lezing van De Graaf van Devonshire waarin ik Arabella’s positie in de roman wil 
verklaren vanuit een ander standpunt dan dat van Bouvy en in haar spoor Reeser, 
die er slechts ‘schrikbarende romantiek’ in zien (Bouvy 1935: 33). 

Om later na te kunnen gaan wat een tegendraadse lezing oplevert, maak ik op 
deze plaats gebruik van een traditionele samenvatting van de roman die verslag 
doet van een conventionele leeswijze. W. Drop heeft in zijn studie van de 
Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw de inhoud van De Graaf 
van Devonshire als volgt gerecapituleerd:  

1.2 Drops samenvatting van De Graaf van Devonshire 

Deze roman geeft het verhaal van de liefde tussen Eduard Courtenay, graaf 
van Devonshire, en Elisabeth, de dan nog verstoten prinses, onder de 
regering van haar zuster Maria die weldra “de Bloedige” genoemd zou 
worden. Deze koningin Maria koestert evenals Elisabeth liefde voor de 
ridderlijke en schone graaf, en ze laat hem direkt na haar troonsbestijging 
bevrijden uit de Tower, waar hij gevangen zit. Maar zijn eerste daad is een 

                                                 
42 Zie verder 1.4. 
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ziekte voor te wenden die hem moet verontschuldigen aan het hof, en 
spoorslags in het geheim naar Ashridge te rijden, het kasteel dat Elisabeth 
als verblijfplaats is aangewezen en waar niemand de in ongenade gevallen 
prinses durft bezoeken. Het boek begint met deze rit – dus mediis in rebus 
– waarop Courtenay wordt aangehouden door zogenaamde rovers, die hem 
zijn beurs ontnemen. Hun doel is evenwel niet zijn geld, maar de beurs, 
want deze is een vroeger geschenk van Elisabeth, versierd met haar 
initialen. De aanvoerder van de aanslag, de schurkachtige ridder Benefield, 
krijgt zo een bewijs in handen van Courtenay’s bezoek aan Elisabeth. 
Op Ashridge wordt Courtenay ontvangen door Elisabeth, die hem zeker 
bemint, maar die veel meer dan haar ridderlijke aanbidder rekening houdt 
met de gevolgen van hun daden, en die de graaf aanspoort tot 
voorzichtigheid tegenover de koningin. Hun samenzijn wordt verstoord 
door de verschijning van Wyatt, een edelman die hen tracht te betrekken in 
zijn voorgenomen aanslag tegen het katholieke bewind van Maria. Zij 
weigeren als loyale onderdanen, maar Wyatt legt een korte 
besluiteloosheid van Elisabeth uit als een teken dat zij alleen maar weigert 
uit vrees om zich te kompromitteren. 
De volgende dag verschijnt de in al zijn waardigheden herstelde Courtenay 
aan het hof, waar hem de grootste eer- en gunstbewijzen van de zijde der 
koningin ten deel vallen. Er vormt zich snel een communis opinio, dat men 
in hem haar toekomstige echtgenoot heeft te zien. De graaf is evenwel niet 
de enige, die daartegen overwegende bezwaren zou hebben. De machtige 
kanselier van Maria, bisschop Gardiner, acht het in het belang van zijn 
kerk noodzakelijk, dat Maria een verbintenis aangaat met Philips II van 
Spanje, en hij spint een intrige die zowel Courtenay als de altijd 
gevaarlijke protestantse Elisabeth in het verderf moet storten. Hij weet de 
graaf, die voorlopig een voorzichtige houding van onbegrip tegenover de 
koningin aanneemt, door een geraffineerd spel alle zelfbeheersing te doen 
verliezen. Courtenay protegeert namelijk het gezin van de edele predikant 
Bealow, wiens schone dochter bijna het slachtoffer is geworden van de 
lage Benefield. Gardiner zorgt nu, dat Bealow als ketter tot de brandstapel 
wordt veroordeeld en laat de exekutie zo plaatsvinden, dat Courtenay haar 
op zijn weg naar het paleis moet zien. Deze komt dan buiten zich zelf van 
woede en afgrijzen bij de koningin en overlaadt haar met verwijten. Zij laat 
duidelijk merken dat ze hem liefheeft en tracht zich te verdedigen door te 
zeggen, dat Gardiner een protestants komplot heeft ontdekt. Als ze ook 
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Elisabeth als medeplichtige noemt, verliest de graaf alle zelfbeheersing en 
bekent in uitdagende woorden zijn liefde voor Elisabeth. Maria is dodelijk 
beledigd en laat hem op staande voet arresteren. Onder leiding van 
Gardiner begint dan een proces wegens hoogverraad tegen de graaf en 
Elisabeth, die geen enkele gelegenheid krijgen elkaar te zien. Beiden 
blijven bij hun betuigingen van onschuld, maar het proces tegen 
Devonshire schijnt een fatale wending te nemen, als Gardiner door het 
getuigenis van Benefield’s mannen en door dat van Devonshire’s 
verraderlijke page Darley aantoont, dat de graaf met Elisabeth in kontakt 
heeft gestaan, wat hij steeds heeft geloochend. Verschillende verkeerd 
uitgelegde feiten en valse verklaringen – o.a. van Wyatt zelf, wiens 
opstand – nà de gevangenneming van de graaf – is mislukt en die 
inmiddels zelf al is veroordeeld – lijken te bewijzen dat Elisabeth en de 
graaf bij die opstand betrokken zijn geweest. 
Op het moment evenwel, dat het ‘schuldig’ over Devonshire zal worden 
uitgesproken, komt er redding. Wyatt heeft onder de galg zijn verklaring 
ingetrokken en de graaf en Elisabeth onschuldig verklaard; de bewijzen 
daarvan worden overlegd door Courtenay’s zuster Arabella. Nadat 
Arabella een dokument aan Gardiner heeft getoond, blijkt deze hevig 
geschokt en overtuigd; het proces wordt opgeheven en de graaf wordt in 
vrijheid gesteld, op voorwaarde, dat hij Elisabeth niet meer zal ontmoeten. 
Devonshire ontdekt kort daarna een gifaanslag tegen Elisabeth en weet die 
te verijdelen door zichzelf op te offeren. Hij weet van Maria, die geroerd is 
door een zo alles-opofferende liefde, gedaan te krijgen dat Elisabeth in het 
vervolg veilig zal zijn. Vervolgens sterft hij in Italië, langzaam gesloopt 
door het vergif… 
Het behoeft uiteraard nog nadere uitleg, hoe Courtenay’s zuster Arabella 
zo’n beslissende rol in het proces kon spelen. Zij was als een romantisch 
meisje van negentien jaar gehuwd met een geheimzinnige vreemde, die pas 
veel later Wyatt blijkt te zijn. Wyatt haatte haar geslacht en wilde 
verhinderen dat dit nog in aanzien zou toenemen door een verbintenis met 
één of andere vooraanstaande familie. Na een zeer romantische 
‘kennismaking’ wist hij haar door de macht van zijn wil tot een geheim 
huwelijk te bewegen; daarna verdwijnt hij uit haar leven, maar hij heeft 
uiteraard een andere verbintenis onmogelijk gemaakt. Arabella kan dan 
ook Lord Chandos, die haar bemint en voor wie zij wederliefde koestert, 
niet huwen… Aan de vooravond van zijn opstand belegt Wyatt een 
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bijeenkomst in haar huis in Londen en hij dwingt haar om eedgenoot te 
worden. Als Courtenay gevangen wordt genomen, gaat ze naar haar man, 
die aan ’t hoofd staat van het opstandelingenleger, omdat ze van de 
opstand redding voor haar broer verwacht. Na de mislukking van de 
opstand van Wyatt en zijn gevangenneming blijft ze bij hem; ze is ook in 
zijn laatste ogenblikken bij hem. Zo kan ze de bewijzen van Devonshire’s 
onschuld overbrengen. Maar wat Gardiner’s tegenstand plotseling breekt, 
is het bewijs van haar relatie met Wyatt, haar huwelijksakte. Want 
Gardiner was destijds de priester geweest, die het misdadige geheime 
huwelijk van Wyatt gesloten had. Nu ziet de bisschop deze uitkomst als 
een straf van God…(Drop 1972: 259-261). 

1.3 Narratologische analyse 
Waar Drop de roman thematisch navertelt, benader ik het werk met een 
narratologische analyse van de drie niveaus. Analyse op het niveau van de 
vertelling heeft betrekking op de vertelinstantie en de manier waarop deze het 
bewustzijn van de personages weergeeft. In het verhaal zijn karakterisering en 
focalisatie van belang, terwijl onderzoek naar de geschiedenis zich richt op de 
gebeurtenissen, de actants en de setting. 

1.3.1 Vertelling 
In De Graaf van Devonshire is sprake van een extradiëgetische, heterodiëgetische 
verteller die boven het verhaal staat en vertelt over gebeurtenissen waar hij niet bij 
was. De beslissing over de betrouwbaarheid van deze verteller is aan de lezer: de 
status van de verteller is afhankelijk van zijn sociale identiteit en zijn mimetische 
autoriteit, die samenhangt met onder meer zijn persoonlijkheid en zijn 
competentie.43 Toussaint toont slechts eenmaal rechtstreeks de persoonlijkheid van 
de verteller (‘Ik ben geene stugge zedenpreekster’, 269); meer is te concluderen uit 
de manier waarop de verteller zijn kennis van zaken en zijn meningen etaleert. De 
vraag naar de competentie van deze verteller is te beantwoorden door een blik te 
werpen op de manier waarop hij44 historische feiten verwerkt in zijn verhaal en de 
                                                 
43 De sociale identiteit maakt deel uit van de diëgetische autoriteit van de verteller, 
gebaseerd op zijn persoonlijkheid. Deze wordt gekenmerkt door bijvoorbeeld zijn 
nationaliteit en opleiding. De mimetische autoriteit moet blijken uit de stijl, eerlijkheid en 
competentie. Zie ook de Inleiding. 
44 Zoals ik in de Inleiding heb gesteld: om elke schijn van vereenzelviging van de verteller 
met de auteur te vermijden spreek ik van ‘verteller’, ook al laat deze zelf een enkele maal 
blijken van het vrouwelijke geslacht te zijn. 
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opvattingen die hij kenbaar maakt in zijn vertelling. Er is sprake van historisch 
geattesteerde feiten: hij noemt historische data, plaatsen en personen, beschrijft het 
van schilderijen vrij algemeen bekende uiterlijk van koningin Elisabeth I van 
Engeland en citeert haar (Latijnse) woorden over haar minnaar. Hij geeft een visie 
op het door hem beschreven tijdvak door de gebeurtenissen te verklaren vanuit de 
verschillende persoonlijkheden (‘ik zal trachten de personen en de hartstochten af 
te schilderen, welke haar zoo mogelijk nog vijandiger en vreeselijker tegen 
elkander deden overstaan’, 13). Hiermee voldoet hij aan eisen die een negentiende-
eeuwse lezer stelde aan een historische roman (zie hiervoor verder hoofdstuk 6). 
De historiciteit van de geschiedenis wordt overigens ook benadrukt in voetnoten, 
waarin de auteursstem hoorbaar is.45 Voetnoten kunnen dienen als bewijzen voor 
de competentie van de verteller (Bemong 2007: 510); ook kunnen ze fungeren als 
‘a textual shadow zone’ tussen de narratieve tekst en de realiteit van auteur-lezer, 
waarin commentaar geleverd kan worden zonder de geloofwaardigheid van de 
vertelling aan te tasten (Leerssen 1996: 56). De contemporaine lezer kan de 
betrouwbaarheid van de verteller vaststellen aan de hand van diens sociale 
identiteit. Zijn verhouding tot de samenleving is af te leiden uit normen en waarden 
die hij hanteert met betrekking tot zijn personages. In de negentiende-eeuwse 
zedelijke gemeenschap met haar religiositeit en vaderlandslievendheid kan de 
derde waarde, burgerdeugd, een deel van de mentale bagage gemaakt worden door 
een adequate opvoeding en begeleiding van de jeugd (Kloek 2001: 201-203). Dit 
zie ik in De Graaf van Devonshire bijvoorbeeld in begrip voor het (wan)gedrag 
van (zestiende-eeuwse) jeugdige personages als de jonge Arabella en de page 
Darley (65-67, 97) en de verzuchting van de verteller over de kinderen Bealow ‘wij 
hopen dat zij goede burgers geworden zijn’ (276). Op basis van mimetische 
autoriteit en sociale identiteit heeft de negentiende-eeuwse lezer deze verteller 
vermoedelijk als betrouwbaar ervaren. Bovendien hanteert de verteller een 
grotendeels ‘engaging’ vertelwijze: hij is gericht op het tot stand brengen van 
saamhorigheid. Hoewel hij geregeld in de derde persoon spreekt over zijn lezers, is 
er zeker ook sprake van ‘wij’ en ‘onze’ en is de tekst herhaaldelijk expliciet gericht 
op het teweegbrengen van betrokkenheid. Gecombineerd met de directe weergave 
van het bewustzijn van de personages – er is vaak sprake van directe rede – 
versterkt deze manier van vertellen opnieuw de geloofwaardigheid van de verteller.  

                                                 
45 Deze zijn te vinden op de pagina’s 8, 12, 17, 20, 171, 181, 232 en 250. 
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1.3.2 Verhaal 
De manier waarop in De Graaf van Devonshire de kenmerken van de personages 
worden aangebracht is voornamelijk direct; ook wanneer er sprake is van indirecte 
typeringen als daden die het verlengde van het karakter liggen, talige uitingen of de 
omgeving, is er duidelijk sprake van de interpretatie van de verteller. Telkens 
opnieuw noemt en toont hij dezelfde karaktereigenschappen: edelmoedigheid, trots 
en vurigheid bij Courtenay, ‘een der edelste, dapperste en meest begaafde heeren 
van gansch Engeland’ (14)46; scherpzinnigheid en kracht bij Elisabeth, die over 
‘buitengewone vroegrijpheid van hare verstand en kennis’ beschikte (9).47 Bij  
Maria zie ik standvastigheid, intelligentie en hartstochtelijkheid48, terwijl Arabella 
gekenmerkt wordt door eigenzinnigheid, lichtzinnigheid en emotionaliteit.49 

Ook bij de andere personages is het de verteller die de toon zet door na een 
introducerende beschrijving het accent te blijven leggen op bepaalde aspecten van 
een figuur. Wyatt als de geheimzinnige ridder wordt bijvoorbeeld bij voortduring 
gekenmerkt door een dreigende gewelddadigheid50; Chandos is oprecht, trouw en 
beschermend51 en de evangeliedienaar Bealow is vooral emotioneel.52 

De focalisatie ondersteunt deze typeringen vaak: wanneer de verteller het woord 
afstaat aan een woordvoerder op het tweede niveau blijft de visie op een personage 
(extern gefocaliseerd) veelal dezelfde. Wanneer een personage intern gefocaliseerd 
wordt of subject van focalisatie is, ontstaan er echter enkele verschillen. Kijkend 
naar de focalisatieposities constateer ik dat wat Courtenay betreft de verteller en de 
romanpersonages een ander beeld van hem schetsen dan hijzelf wanneer hij subject 
van focalisatie is. Terwijl de buitenwacht hem ziet als weliswaar overdreven trots, 
maar toch een edelman bij uitstek, komen in een subjectpositie zijn zwakkere 
kanten naar voren: emoties als schaamte, verwarring, angst spelen een rol.53 Ook 
bij Arabella worden andere aspecten van haar persoonlijkheid duidelijk wanneer zij 
in een subjectpositie geplaatst is. Haar humor bijvoorbeeld; in een zoveelste 
afwijzing van Chandos:  

                                                 
46 Zie ook Toussaint 1837B: 15, 39, 53, 54, 76, 80, 107, 111, 121, passim. 
47 Zie ook Toussaint 1837B: 11, 12, 99, 100, 245, 246. 
48 Zie Toussaint 1837B: 11, 43, 48, 115, 120, 182, 188, 191, 195, 263, 265. 
49 Zie Toussaint 1837B: 58, 65, 66, 67, 68, 131, 134, 211, 268. 
50 Zie Toussaint 1837B: 68, 69, 70, 72, 131-134, 214. 
51 Zie Toussaint 1837B: 36, 59, 67, 73, 133, 191, 205, 206, 241, 269. 
52 Zie Toussaint 1837B: 81, 83, 84, 87, 94, 97. 
53 Zie Toussaint 1837B: 41-42, 103-104, 111-113, 121, 172-173. 



39 

Is eene vrouw dan volstrekt geen meesteresse van haar wil, zoodra een 
man haar ernstig bemint? Moet zij zich dan maar snel en zonder nadenken 
op genade en ongenade overgeven? – Lieve Arabella, ik bemin u, wees 
mijne gade! – Beste Chandos, dat verheugt mij, van nu af aan ben ik uwe 
slavin. – Niet waar? zoo moest eene zwakke Eva’s dochter het aanzoek van 
een heer der schepping beantwoorden? Maar, bij den hemel, Mylord, zoo 
zal het niet gaan! Ik, Arabella Sterny, heb zoo goed mijn wil als de Lord 
Gouverneur van den Tower, en ik zeg u, dat gij u te houden hebt aan ons 
gesprek van gisteren! (Toussaint 1837B: 63) 

Arabella blijkt bepaalde aspiraties te hebben:  

Meent gij dat het ongehoord zoude zijn, wanneer eene vrouw in 
gezantschap ging; ik zeg u, men heeft dat meer gezien, en al mocht het niet 
zoo zijn, wat schaadde het, zoo ik de eerste ware? (Toussaint 1837B: 130) 

Arabella toont zich hier ambitieus, maar in deze roman is ambitie iets wat vooral 
bij Elisabeth hoort. Bij Elisabeth zie ik verschillen tussen enerzijds de interne 
focalisators – romanpersonages die haar focaliseren – en anderzijds de verteller en 
zijzelf als subject van focalisatie. De buitenwereld heeft kennelijk een bepaald 
beeld van Elisabeth: een beminnelijke, jonge prinses vol charme en onschuld. De 
werkelijkheid die de verteller tonen wil, is een andere: de scherpzinnige, 
ambitieuze vorstin in spe.54 

‘Devonshire’- dacht zij bij zich zelve – ‘heeft meer opgeofferd, en zoude ik 
zijn voorbeeld niet volgen? Zoude ik hem, bij alles wat hij reeds lijdt, zóó 
diep grieven? Als ik het leven slechts behoud, red ik mij een troon, en ik 
wil zulk een schitterend vooruitzicht niet wegwerpen voor eene zoo flauwe 
zekerheid, noch de hoop van een geheel volk, dat op mij staart, 
teleurstellen om eenige kwade jaren van mij af te weren. Het volk moet 
zien, dat het in mij eene moedige en welberadene Koningin te wachten 
heeft, die zich niet beangstigen laat of tot wanhoop brengen’ […] 
(Toussaint 1837B: 245). 

Bij de overige personages komen in- en externe focalisatie overeen, wat betekent 
dat alleen Courtenay, Arabella en Elisabeth in een subjectpositie anders belicht 
worden. Bijzonder is dat de rol van de verteller in de focalisatie niet consistent is. 

                                                 
54 Zie Toussaint 1837B: 7, 13, 16, 21, 30-31, 109-111, 113, 120-122, 171, 188, 239 versus 
23-24, 174-175. 
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Met betrekking tot Courtenay en Arabella wijkt zijn beeld niet af van dat van 
andere focalisators; met betrekking tot Elisabeth daarentegen wel. In bovenstaand 
fragment toont hij zelf heel bewust haar wezen, zoals zij dat zelf ook weergeeft. Zij 
wordt hierdoor min of meer door de verteller ingelijfd, waardoor Courtenay en 
Arabella als enigen in een subjectpositie apart gezet worden: zij tonen als subject 
van focalisatie aspecten van zichzelf die de verteller niet noemt en die ook de 
andere focalisators niet waarnemen. 

1.3.3 Geschiedenis 
De gebeurtenissen die de geschiedenis in een roman bepalen, zijn onlosmakelijk 
verbonden met degenen om wie ze zich afspelen. De lezer krijgt in deze historische 
roman politieke strijd voorgeschoteld: de macht van de Engelse koningin Maria 
(‘Bloody Mary’), overtuigd katholiek, wordt bedreigd door protestante edellieden 
die liever haar halfzuster Elisabeth op de troon zien. De situatie is extra 
ingewikkeld doordat beide vrouwen verliefd zijn op dezelfde man, de graaf van 
Devonshire, die vanwege zijn eergevoel in tweestrijd verkeert: zijn trouw aan de 
wettige vorstin compliceert zijn liefde voor haar concurrente. 

Het centrale ‘object’ waarvoor de actants in De Graaf van Devonshire zich 
beijveren, is macht: de voornaamste ‘zenders’, elkaars opponenten, streven naar 
een bepaalde politieke constellatie en in elke sequentie waarin een kardinale 
functie aan de orde is, zie ik een verwant ‘object’, bijvoorbeeld eerherstel of juist 
de dood. De belangrijke rol van ‘zender’ wordt geen enkele maal vervuld door 
Courtenay, de titelheld, die van ‘subject’ slechts een enkele maal. Hier zie ik de 
traditioneel omgekeerd evenredige verhouding tussen de actie en de mate waarin 
een figuur psychologisch uitgewerkt wordt tot een veelzijdig personage: hoe meer 
acties hij verricht, hoe oppervlakkiger hij gepresenteerd wordt (Herman en 
Vervaeck 2005: 60). Courtenay wordt uitvoerig gekarakteriseerd en van de 
kenmerken die Mieke Bal toekent aan de held is deze ‘kwalificatie’ (uitgebreide 
informatie over uiterlijk, psychologie, motivatie van daden, beeld van zijn 
verleden) het enige aspect dat in ruime mate van toepassing is. Kwalificaties als 
‘distributie’ (held komt vaak voor en doet zich gelden op belangrijke momenten 
van de geschiedenis), ‘zelfstandigheid’ (held kan alleen voorkomen, houdt 
monologen), ‘functie’ (bepaalde handelingen zijn aan de held voorbehouden: hij 
sluit overeenkomsten, verslaat tegenstanders, ontmaskert verraders etc.) en 
‘relaties’ (onderhoudt relaties met grootste aantal personages) gelden beduidend 
minder (Bal 2004: 132). In De Graaf van Devonshire vervult de titelheld veelal de 
rol van ‘helper’ of ‘tegenstander’: de gebeurtenissen overkomen hem.  
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De actants die in het relatienetwerk de belangrijke rollen van ‘zender’ en vooral 
‘subject’ innemen, worden gevormd door figuren die macht ambiëren of hebben, 
met name Wyatt, Gardiner en in iets mindere mate Maria: zij sturen de 
gebeurtenissen. De figuren die vooral de zaken ondergaan (‘ontvanger’, ‘helper’, 
‘tegenstander’ en soms zelfs ‘object’), zijn personages die in de karakterisering, op 
verhaalniveau, een gevarieerd aantal kenmerken krijgen: Courtenay, Elisabeth en 
Arabella. De actantiële systematisering toont dus een tweedeling waaruit blijkt dat 
de complexe personages die in het verhaal centraal staan in de geschiedenis veelal 
een passieve rol vervullen. 

Deze tweedeling zie ik ook in de setting: de koninklijke residenties versus de 
ruimtes waarin de ‘tegenstanders’ zich veelal bevinden. In Whitehall verblijven 
Maria en haar getrouwen, terwijl zowel Elisabeth als Arabella zich structureel 
buiten het centrum van de macht bevindt en Courtenay zich verplaatst van de ene 
naar de andere ruimte. Er worden grenzen overschreden, wat risico’s met zich 
meebrengt, vooral voor Courtenay en Arabella, die beiden in Westminster, de 
vergaderplaats van de machthebbers, hun gevaarlijkste momenten beleven. Acties 
en actants die grenzen overschrijden, spelen vaak een belangrijke rol in de 
geschiedenis (Herman en Vervaeck 2005: 64). Het moge duidelijk zijn dat Arabella 
niet alleen letterlijke grenzen overschrijdt: haar optreden is zonder meer 
onconventioneel. Hoewel de tijdruimtelijke situering van de geschiedenis is 
verbonden met de historische situatie in het zestiende-eeuwse Engeland is zij niet 
geheel een van de historische context afhankelijke achtergrond: er zijn keuzes 
gemaakt met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen en de context waar die zich 
afspelen. Ook illustreren uiterlijk, kleding en ruimte soms de aard van een 
personage. Voor Arabella en voor Courtenay wordt de ruimte gepresenteerd als 
afspiegeling van karakter of omstandigheden:  

Dit vertrek was niet alleen het boudoir van Arabella, maar eene schets van 
haar zelve, eene schets van haar karakter, uit zonderlinge tegenstrijdig-
heden samengesteld (Toussaint 1837B: 125). 
dat kerkerhol was eene afspiegeling van het zielelijden des Graven 
(Toussaint 1837B: 203). 

De geschiedenis is niet opzienbarend: alle functies en indexen zijn verbonden met 
de historische feiten, waarnaar de verteller verwijst, zowel in de tekst als in 
voetnoten. De controverse tussen Maria Tudor en Elisabeth I, dochters van Hendrik 
VIII, vormt de rode draad in De Graaf van Devonshire, maar het accent ligt op de 
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relaties tussen Courtenay en de drie vrouwen die een belangrijke rol in zijn leven 
spelen. 

1.3.4 Conclusie 
Een narratologische analyse van De Graaf van Devonshire levert andere informatie 
op dan een thematische benadering ervan. Door tegenstrijdigheden in de 
presentatie van zowel Courtenay als Arabella, door de gevolgen van hun 
incidentele optredens als ‘subject’ en door de functie van de setting bij deze beide 
personages worden zij narratologisch met elkaar verbonden en apart geplaatst van 
de overige verhaalfiguren. Vooral bij Arabella is dit intrigerend. Haar rol (haar 
actantiële positie in de geschiedenis) in combinatie met haar positie in de 
focalisatie (verhaal) geeft mij voldoende aanleiding om te veronderstellen dat dit 
personage, dat in bovenstaande thematische lezing van De Graaf van Devonshire 
geplaatst wordt in een nevenhandeling (Drop 1972: 261), veel belangrijker is dan 
zij schijnt. Het feit dat Arabella in deze roman het enige niet-historische personage 
van belang is, draagt daaraan bij.  

1.4 Paratekst  
Alvorens de rol van Arabella verder te onderzoeken, lijkt het me opportuun om na 
te gaan wat Toussaint zelf aangeeft over de verhouding tussen fictie en 
werkelijkheid in De Graaf van Devonshire. Daarnaast besteed ik aandacht aan wat 
in de epitekst hierover te vinden is en aan wat enkele critici en literatuurhistorici 
opmerken over de wijze waarop Toussaint haar bronnen gebruikte.  

1.4.1 Peritekst 
De auteur stelt in haar voorwoord uitdrukkelijk géén geschiedkundige roman zoals 
Walter Scott die opvat, te hebben geschreven: zij geeft aan ‘de eeuw, de zeden, het 
plaatselijke’ slechts te gebruiken ‘om niet tegen het lokale te zondigen’: haar trof 
‘het romantische der toestanden’. Wel heeft zij gestreefd naar ‘het behouden der 
waarheid in de geschiedkundige karakters’, hoewel ze zich voor een enkele figuur 
meer vrijheid permitteert. Zij stelt:  

Mijne afwijkingen van de geschiedenis zijn, naar ik vermeen, niet velen; 
de ergste, die ik zal trachten te rechtvaardigen, is zeker, de dood van 
Courtenay, die aan eene nimmer opgehelderde ziekte gestorven is; maar 
juist het geheimzinnige van die lange kwijning in den vollen bloei des 
levens, en het vermoeden van sommige geschiedschrijvers die aan vergift 
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dachten hem door Philips, of op diens last ingegeven, deed mij de vrijheid 
nemen, dat sterven op mijne wijze uit te leggen. […] Leti doet hem in 
Vlaanderen zijn graf vinden, anderen spreken van Padua, ik was hierin dus 
vrij (Toussaint 1837B: IV-V). 

Toussaint legt voor enkele personages (Courtenay, Benefield, de monnik Johannes) 
in korte bewoordingen verantwoording af van eventuele verschillen met de 
historie. Juist vanwege de gerichtheid van de auteur op historische correctheid is 
het opvallend dat zij in het voorwoord geen expliciete aandacht besteedt aan het 
fictieve personage van Arabella. Toussaint lijkt in haar voorwoord zelfs de rol van 
Arabella te bagatelliseren door haar niet te noemen en te stellen 

Met Wyatt alleen, heb ik eenigszins willekeurig gehandeld, het kwam zoo 
uit met mijne oogmerken, en ik verbeelde mij, dat het de meeste mijner 
Lezers vrij onverschillig zal zijn, of een Engelsche oproermaker, den haat 
tegen de Inkwisitie alleen, of dien tegen eene gansche partij en eene 
bijzondere familie, tot leus neemt voor zijne misdadige plannen (Toussaint 
1837B: IV). 

De tamelijk cryptische opmerking ‘het kwam zoo uit met mijne oogmerken’ wordt 
niet nader toegelicht, al kan de lezer deze plaatsen in de redenering van de auteur 
die het historische ziet als achtergrond voor haar verhaal. Aangezien Arabella 
echter in het leven van zowel Wyatt als Courtenay een belangrijke rol speelt, 
kunnen die ‘oogmerken’ ook anders opgevat worden. Het zal ‘de meeste mijner 
Lezers vrij onverschillig […] zijn’ of Wyatt een bepaalde familie, (in casu 
Arabella) gebruikt om zijn doelen te bereiken, meent Toussaint, maar zij zegt ook 
‘men moet getroffen zijn door den persoon die men tot held kiest’. Voor mij 
betekent dit dat Toussaint juist met de niet-historische Arabella, die een aantal 
narratologische overeenkomsten vertoont met de titelheld Courtenay55, een bepaald 
doel had. Het zal ‘de meeste mijner Lezers vrij onverschillig […] zijn’, maar 
Toussaint was kennelijk getroffen. De formulering van Toussaint kan hier opgevat 
worden als een strategische keuze, die gecombineerd met de eigenschappen die zij 
de verteller geeft, de lezer beïnvloedt. Deze kan een verhaal lezen over Maria, 
Courtenay en Elisabeth, maar hij kan ook oog hebben voor eventuele andere 
oogmerken van Toussaint, die dan te vinden zouden kunnen zijn in de figuur van 
Arabella. 

                                                 
55 De bijzondere subjectpositie, zowel in de geschiedenis als in het verhaal, en de 
spiegeling van beiden in de setting. 
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Onderzoek van Leti’s Het leven van Elisabeth, Koninginne van Engeland laat zien 
dat Toussaint deze bron tamelijk nauwkeurig volgt. Leti’s werk draait om dezelfde 
belangrijke personages, Elisabeth, Maria en de graaf, maar ook komen ‘Ridder 
Chandois Gouverneur van den Towr’, ‘den Cancelier’, ‘den Ridder Benefield 
Gouverneur van Woodstok’, ‘de Lord Williams’, ‘Arundel’ en ‘Wiat’ voor in zijn 
werk (Leti 1707: 224). Elisabeths eerzucht en Courtenays minnekunst worden 
genoemd.56 Er is echter geen sprake van een zuster van Courtenay. Het getrouwe 
brongebruik maakt het raadsel van de niet-historische Arabella alleen maar groter. 

1.4.2 Epitekst 
In het voorwoord van De Graaf van Devonshire noemt Toussaint zelf Walter Scott; 
het is dan ook voor de hand liggend dat Potgieter in zijn recensie in De Gids ingaat 
op eventuele invloeden van Scott. Hij komt tot de slotsom dat er slechts 
verwantschap is met betrekking tot de idee van een historische roman: hij ziet meer 
verschillen dan overeenkomsten. Hij verbaast zich over de keuze van Toussaint 
voor de protagonist: in History of England van de historicus David Hume is hij 
deze Courtenay tegengekomen als een tamelijk onbeduidende figuur. Als Potgieter 
hem vergelijkt met de helden van Scott, slaat de schrik hem om het hart, zeker met 
de heldinnen bij Scott in gedachten. De ‘bloody papist bitch Queen Mary’ en de 
indrukwekkende ‘Queen Bess’ zijn bij Toussaint veranderd in ‘Eene leelijke en 
eene coquette’. Hij zet de gebeurtenissen in Toussaints werk tegenover die in 
Kenilworth van Scott en beoordeelt De Graaf van Devonshire als een roman ‘die 
uitmuntend zou mogen heeten, zoo hare historiekennis hare verbeelding evenaarde’ 
(Potgieter 1838: 657). Wat die verbeelding betreft heeft hij waardering voor een 
hoofdstuk dat het gezin van de predikant Bealow beschrijft; de verhaallijn van 
Arabella ziet hij echter zoals gezegd als een ‘melo-dramatischen gruwel’ (658). 
Verder gaat Potgieter in op Toussaints taalgebruik dat hier en daar voor verbetering 
vatbaar is. Hij waarschuwt voor ‘overdrijving, valsche beeldenpronk, schijn van 
rijkdom, die voor het geoefende oog armoede aan gedachten verraadt en zoo ligt in 
manier verkeert en dan onuitstaanbaar wordt’ (663). Potgieter behandelt aspecten 
van De Graaf van Devonshire die door latere besprekers – vaak naar aanleiding 
van deze recensie – aan de orde gesteld worden: het brongebruik, de verbeelding en 
de taal. 

                                                 
56 Zie Leti 1707: 183, 277, 279. 
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1.4.3 Literatuurgeschiedenissen en -studies  
Toonaangevende historisch letterkundigen als Bouvy en Reeser die ruim aandacht 
besteden aan De Graaf van Devonshire gaan evenals Potgieter in op mogelijke 
invloeden van Walter Scott. Ook zij zien vooral de verschillen tussen Scott en 
Toussaint en noemen als voorbeelden voor de laatstgenoemde Gregorio Leti, David 
Hume, Victor Hugo en Friedrich Schiller, waarbij hun aandacht vooral uitgaat naar 
gebeurtenissen en personages. Bouvy noemt Leti als voornaamste bron, al ziet zij 
ook overeenkomsten met Hume, bijvoorbeeld in de beschrijving van Wyatts 
opstand. Ze wijst erop dat Toussaint de chronologische volgorde van Leti’s feiten 
loslaat wat zij verklaart vanuit het streven dat Toussaint in haar optiek heeft om een 
causaal zedelijk verband te leggen tussen de diverse gebeurtenissen. Bovendien 
zou Leti Toussaint te weinig kans bieden om aan haar behoefte aan romantiek te 
voldoen (Bouvy 1935: 39-43). Over de karaktertekening zegt Bouvy dat Toussaints 
figuren, zeker Maria, veel dichter bij het leven staan dan die van Victor Hugo, wat 
voornamelijk te danken is aan het feit dat zij de karakters niet alleen weergeeft, 
maar ook verklaart. Verder is Bouvy het eens met C.J. Vierhout die De Graaf van 
Devonshire vergelijkt met Maria Stuart van Schiller en stelt dat Toussaint twee 
scènes hieruit heeft overgenomen, waarvan een zelfs woordelijk; scènes die bij Leti 
niet voorkomen (Vierhout 1888: 190). Reeser neemt Bouvy’s bevindingen 
grotendeels over, hij legt alleen meer nadruk op Toussaints belangstelling voor de 
psyche van haar personages (Reeser 1962: 55-65). Min of meer afwijkend van 
Potgieter, Bouvy en Reeser noemen handboekenschrijvers J. ten Brink, G. Kalff, J. 
Prinsen, J. te Winkel, C. de Vooys, G. Knuvelder en W. van den Berg en P. 
Couttenier Scott als invloedrijk voorbeeld. Verder baseren zij zich in hun 
besprekingen hoofdzakelijk op Potgieter, waarbij alleen Kalff nog aandacht 
besteedt aan het Arabella-verhaal, dat ook hij ziet als een uiting van ‘hooggaande 
golven dier romantiek’ (Kalff 1912: 289). Evenals Potgieter verklaren Bouvy en 
Reeser de aanwezigheid van Arabella in de roman vanuit Toussaints behoefte aan 
romantiek. Bouvy spreekt over deze ‘gefantaseerde persoon en gefantaseerde 
gebeurtenissen, die bijna grappig van schrikbarende romantiek zijn’ die zij rekent 
tot ‘het echte melodrama’ (Bouvy 1935: 33-34); Reeser noemt haar slechts, in zijn 
overname van Bouvy’s verklaringen met betrekking tot het causale verband dat 
mede door de Arabella-verhaallijn gelegd wordt. 
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De vrij algemeen gedeelde mening dat de Arabella-geschiedenis is ingegeven door 
Toussaints behoefte aan romantiek, geldt ook voor de eveneens bekritiseerde 
beeldspraak. Reeser bijvoorbeeld oordeelt negatief:  

Welk een stortvloed van onzuivere, hevige beeldspraak! Als men er een 
inventaris van opmaakt, komt men in een waar dierenpark terecht. Daar 
zijn: tijger, tijgerin (2x), tijgerachtig vuur in de oogen (2x), leeuwin (2x), 
Afrikaansche panther, loerende hyena, gazel, luipaard, slang, ratelslang, 
verkleumde adder, bloedhond, schoothondje, kat, kameleon (2x), adelaar, 
valk, lammergier, duif, oester, vertrapte worm en boominsect. Toussaint, 
die veel van reisbeschrijvingen hield, moet er in die dagen veel gelezen 
hebben, want de reeks van exotische wezens, hierboven genoemd, is nog 
met de volgende beeldspraak-varia aan te vullen: gifplanten, pygmeeën, 
oase, woestijn, drift naar het goudland en wilde met scalpeermes. Hoort 
men bovendien nog van ‘Darley, die den vulkaan in zijn binnenste onder 
eene ijslaag verborg’, dan komt men tot de conclusie, dat de schrijfster, die 
al dit fraais (en nog veel meer) bezigde, zich geen rekenschap gaf van wat 
zij precies schreef. De vaart harer voortsnellende fantasie volgende, greep 
zij naar beelden even fel als haar emoties, maar niet zo zuiver als deze. In 
het latere werk van Toussaint zal dit euvel wel iets verbeteren, vrij ervan is 
zij echter nooit gekomen (Reeser 1962: 54). 

In een poging het raadsel van Arabella op te lossen en daarbij uitgaande van haar 
bijzondere rol in de geschiedenis en haar positie in het verhaal combineer ik nu de 
twee aspecten van De Graaf van Devonshire die veelal gezien worden als gevolgen 
van Tousssaints ‘onbeteugelde verbeelding’ (Kalff 1912: 290): het Arabella-
verhaal en de beeldspraak. Hierbij vat ik de beeldspraak op poststructuralistische 
wijze op als een middel om problematische zaken aan de orde te stellen.  

1.5 Metaforiek 
Metaforen werden in de negentiende eeuw gezien als elementen die dienen ter 
versiering van de tekst. Ook de klassieke narratologie gaat ervan uit dat alle 
verhaalelementen geparafraseerd kunnen worden zonder dat het essentiële van het 
verhaal daardoor vernietigd wordt. Zoals ik in de Inleiding heb aangegeven wordt 
tegenwoordig ervan uitgegaan dat metaforiek op specifieke wijze uiting geeft aan 
een bepaalde thematiek op basis van conceptuele metaforen die verbonden zijn met 
de heersende cultuur. Belangrijk in mijn onderzoek is de theorie van Lakoff en 
Johnson dat conventionele metaforen de ideeën, aannames en overtuigingen van 



47 

een cultuur tonen, maar nog belangrijker is dat door het gebruik van metaforiek via 
implicatie en connotatie veel meer meegedeeld kan worden dan door het gebruik 
van ongecompliceerde, letterlijke taal (Knowles 2006: 11). Met name de ‘ground’, 
de verbindende schakel tussen beeld en werkelijkheid kan informatie geven over de 
houding van de auteur ten opzichte van onderliggende conceptuele metaforen. Ook 
onconventionele metaforiek en beeldbotsingen dragen bij aan een antwoord op de 
vraag naar mogelijke eigen keuzes. Een tegendraadse leeshouding vraagt dus om 
metaforenanalyse. Ik analyseer Toussaints beeldspraak vanuit de gedachte dat zij 
met specifieke beelden eventueel uiting geeft aan haar opvattingen met betrekking 
tot bepaalde personages. Een analyse van de beeldspraak in De Graaf van 
Devonshire als uiting van opvattingen over problematische zaken kan een bijdrage 
leveren aan de verklaring van het personage Arabella: ik vermoed dat deze 
elementen uit de vertelling bijdragen aan de ‘oogmerken’ van Toussaint. 

In De Graaf van Devonshire komen talloze metaforen voor die de lezer duidelijk 
maken hoe de verteller zijn personages wil presenteren. Daarnaast gebruiken ook 
de personages metaforiek en steeds zie ik zowel conventionele als onconventionele 
beelden. Om deze te inventariseren gebruik ik de methode van M. Kemperink: zij 
gaf in 1997 een aanzet tot onderzoek naar de metaforiek in de literatuur van het fin 
de siècle (Kemperink 1997). In 2005 werkte G.H. Otten-van der Kaap een en ander 
uit in haar dissertatie over de metaforiek in de poëzie van de Tachtigers, waarbij ze 
deze afzet tegen de beeldspraak van de ‘oudere’ dichters uit de negentiende eeuw. 
Zij stelt dat traditionele herkomstgebieden van metaforiek gedurende de gehele 
negentiende eeuw worden gevormd door de mythologie, de Bijbel, flora en fauna. 
De metaforiek is tamelijk eenduidig en dikwijls gericht op het overbrengen van een 
overtuiging betreffende geloofszaken of anderszins ethische kwesties. De keuze 
voor een specifiek beeld is veelal gebaseerd op logica: op grond van een redenering 
selecteren auteurs een punt van overeenkomst tussen beeld en verbeelde, waardoor 
– als men de redenering volgt – de metafoor vaak logisch aansluit bij de letterlijke 
context, terwijl de twee werelden ver uiteen lopen. Daarom is het voor de lezer wel 
van belang om zijn klassieken te kennen: voorwaarde om de redenering waarop het 
beeld gebaseerd is te kunnen volgen, is een brede algemene ontwikkeling die 
kennis impliceert van de culturele kaders, omdat de wereld van de metaforiek vaak 
zo ver afstaat van de letterlijke context. Gedeeld cultuurgoed als de Bijbel, vaste 
uitdrukkingen, clichés of algemeen bekende allegorische voorstellingen worden 
veel gebruikt en deze metaforiek heeft nogal eens weinig met de niet-metaforische 
context gemeen, maar is zo gewoon dat dit geen problemen oplevert (Otten-van der 
Kaap 2005: 343-373). 
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Het is zinvol om de onderlinge verhoudingen van de metaforen tot elkaar na te 
gaan. Een metafoor maakt namelijk deel uit van een beeldenreeks, een aantal 
metaforen met een gemeenschappelijk betekenisaspect dat op grond daarvan een 
relatie met elkaar onderhoudt. Deze onderlinge verhoudingen van de metaforen in 
een tekst worden in dit kader de paradigmatische relatie genoemd. Een voorbeeld 
van zo’n paradigma is de reeks ‘pad’, ‘ourang-outang’ en ‘krokodil’ (Toussaint 
1838A: 372, 374): alle drie benamingen voor Josefe in De Echtgenooten van Turin, 
waarvan de overeenkomst een gebrek aan uiterlijk schoon is. Een tweede 
voorbeeld: de typering van de Engelse vlag ‘met dat kruis als een spinneweb’ kan 
redelijk neutraal zijn, een verwijzing naar de lijnen op het dundoek, tot de 
vergelijking uitgebreid wordt met ‘zoo vele kleine vliegjes’ die in de draden 
verward raken (Toussaint 1837C: 303-304): de combinatie maakt duidelijk dat het 
hier gaat om Engelands imperialisme en dat ‘spinneweb’ dus negatief bedoeld is. 

Daarnaast is de verhouding van metaforen tot hun letterlijke omgeving van 
belang: een betekenisaspect van een metafoor kan geactiveerd worden dankzij de 
letterlijke context waarin hij staat. Een metafoor als ‘marmeren’ in de beschrijving 
van een vrouw kan wijzen op haar blanke gelaatskleur; de relatie tussen een 
metafoor en zijn context is de syntagmatische relatie (Otten-van der Kaap 2005: 
56-57).57 

Voor het proza van Toussaint geldt logischerwijs dat de metafoordichtheid 
geringer is dan die in de door Otten-van der Kaap onderzochte poëzie, waardoor de 
onderlinge relaties van de metaforen soms minder nadruk krijgen dan de 
syntagmatische relaties. Vooral de context lijkt de betekenis van de metafoor te 
bepalen, wat in overeenstemming is met de bevinding van Otten-van der Kaap dat 
de metaforiek van de ‘oudere’ dichters tot stand komt op grond van een logisch 
beredeneerd punt van overeenkomst tussen beeld en verbeelde, waardoor een groot 
aantal metaforen een logisch aansluitpunt bij de letterlijke context heeft.  

Soms is de functie van een metafoor pas te vinden op het punt waar de 
paradigmatische as de syntagmatische kruist. De betekenis van de metafoor hangt 
af van het geactiveerde betekenisaspect van de metafoor op een bepaalde plaats. 
Met ‘bepaalde plaats’ wordt de directe context bedoeld, een plaats ‘in een 
woordenreeks, waarvan de delen een grammaticaal geheel vormen, een zin of een 
uitdrukking’ (Otten-van der Kaap 2005: 73-74). Met andere woorden: afhankelijk 
van de situatie waarin de metafoor omgeven is door andere metaforen uit hetzelfde 
                                                 
57 De begrippen paradigmatische relatie en syntagmatische relatie heeft Otten-van der Kaap 
overgenomen van Maarten van Buuren die deze gebruikt in zijn studie De la métaphore au 
mythe: Les Rougon-Macquart d’Emile Zola, Proefschrift Universiteit Nijmegen, 1985. 
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paradigma wordt een bepaald aspect ervan geactiveerd. Wanneer bijvoorbeeld de 
bovengenoemde metafoor ‘marmer’ voorkomt naast metaforen als ‘diamant’ en 
‘kristal’, kan hij nog steeds de connotatie ‘schoonheid’ of ‘kostbaarheid’ hebben, 
maar in combinatie met ‘steen’ en ‘staal’ is de ‘ground’ niet ‘kostbaarheid’, maar 
‘hardheid’. Dit zal ik verduidelijken met een voorbeeld uit De Graaf van 
Devonshire waar Courtenay metaforisch gekarakteriseerd wordt met beelden uit 
het mythologische herkomstgebied:  

dien fieren Graaf, schoon als de Grieksche Apollo en vorstelijk als hun 
Agamemnon (Toussaint 1837B: 20). 

Het eerste deel van de vergelijking is vleiend: Apollo is de god van het goede en 
het schone en juist dit laatste wordt in De Graaf van Devonshire steeds benadrukt 
met betrekking tot de titelheld. Hij is ‘voor de ridderschap van zijn vaderland en 
tijd, wat Gaston de Foix en Bayard voor de hunne waren’ (14) en hij is ‘een engel 
in ’t minnen’ (15). In deze reeks is sprake van een paradigmatische relatie met een 
positieve connotatie. Wanneer de lezer zijn voorkeur voor coherentie tussen 
metaforische uitdrukkingen loslaat, ziet hij dat het tweede deel van de vergelijking 
minder eenduidig is: Agamemnon wordt in vrijwel elk mythologisch handboek 
opgevoerd als held, maar ook als de man die bereid is zijn dochter Iphigeneia te 
offeren aan Artemis, godin van de jacht, tweelingzus van Apollo. De 
syntagmatische relatie, de verhouding tot de context, activeert vooral het negatieve 
betekenisaspect: in de letterlijke context verwijt Courtenay zelf namelijk Suffolk 
dat hij ‘zijne eigene dochter aan zijne eerzucht opofferde’ (29). Ruimte voor 
alternatieven op basis van de onderlinge verhoudingen van de metaforen genereert 
dus een probleem: waarom kiest Toussaint uit de talloze helden die de mythologie 
te bieden heeft, juist Agamemnon als beeld voor Courtenay? Een antwoord op deze 
vraag kan gevonden worden door de metaforiek in het werk van Toussaint te 
bestuderen. Door bepaalde paradigmatische relaties te ontdekken en door oog te 
hebben voor metaforisch taalgebruik en de context waarmee die metaforiek soms 
botst, kan de lezer ontdekken dat er wellicht sprake is van meer dan versiering van 
de tekst. David Punter stelt:  

Where a concept, an idea, an emotion may be hard to grasp in language, 
then a metaphor, an offering of perceived resemblances, may enable us the 
better to ‘come to grips’ with the issue in hand […]. Methaphor […] is 
rarely if ever innocent, it has designs on us (Punter 2007: 13-14).  
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Mijns inziens toont een analyse van de metaforiek aan dat Toussaint op geraffi-
neerde wijze een subversieve laag aanbrengt in haar werk. Zij conformeert zich aan 
de oppervlakte aan de contemporaine cultuur: haar metaforiek weerspiegelt de 
fundamentele waarden van haar cultuur. Tegelijk echter vestigt zij voor een goed 
verstaander de aandacht op de sekseverhoudingen. Toussaint hanteert namelijk 
zeker traditionele metaforiek, maar er is ook sprake van onconventionelere of op 
afwijkende wijze gebruikte metaforiek. Ik zal achtereenvolgens conventionele en 
onconventionele metaforiek in De Graaf van Devonshire bespreken, om later in te 
gaan op de metaforiek in ander werk van Toussaint. 

1.5.1 Conventionele metaforiek in De Graaf van Devonshire 
Toussaint gebruikt conventionele beelden uit de traditionele herkomstgebieden van 
metaforiek. Zij speelt daarbij met de focalisatie: verteller en personages hanteren 
de metaforen op verschillende wijze, waarbij de letterlijke context de verschillen 
accentueert. Hierdoor is de metaforiek voor meerdere uitleg vatbaar. Daarnaast 
kunnen metaforen in een ander licht komen te staan wanneer hun onderlinge 
relaties geanalyseerd worden. Ik geef een aantal voorbeelden58 uit de conventionele 
herkomstgebieden; samenhangend met de aantallen metaforen uit het betreffende 
gebied komt eerst de fauna aan bod, daarna de Bijbel en tot slot de flora.59 Naar 
aanleiding van deze voorbeelden ga ik in op enkele belangrijke aandachtspunten 
met betrekking tot focalisatie, paradigmatische en syntagmatische relaties en 
sekserepresentaties die gelden voor metaforiek uit elk herkomstgebied. 

1.5.1.1 Fauna 
Zoals uit Reesers pejoratieve opsomming al blijkt, gebruikt Toussaint veel fauna-
metaforen. De verteller hanteert deze beelden, die een negatieve connotatie hebben 
(Kemperink 1997: 7), vooral voor de mannelijke figuren: ‘hyena’, ‘bloedhond’ en 
‘lammergier’ voor Benefield, ‘tijger’ en ‘adder’ voor Darley, ‘ratelslang’, 
‘basilisk60’ en ‘adelaar’ voor Wyatt, ‘panter’ voor Gardiner. Er wordt dus een 
aantal vrij gebruikelijke metaforen gehanteerd waarmee de verteller personages 

                                                 
58 In deze analyse beperk ik mij tot de metaforen en vergelijkingen die direct betrekking 
hebben op de personages, omdat vooral deze vormen van beeldspraak van belang zijn voor 
mijn onderzoek naar de functie van Arabella in De Graaf van Devonshire en omdat ook de 
kritiek met name deze metaforiek betreft. 
59 Uit het mythologische herkomstgebied is in De Graaf van Devonshire een zeer beperkt 
aantal metaforen afkomstig 
60 Basilisk: fabeldier, slangdraak, volgens het bijgeloof zo vergiftig dat zelfs zijn blik 
iemand doden kan. Basiliskoog: fascinerend oog, verlammende blik (Van Dale). 
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positioneert. De personages zelf echter dollen in hun dialogen met de 
conventionele beelden uit het vogelparadigma. Polus, Benefield en Maria 
gebruiken ‘(nacht)uil’, ‘ekster’, ‘papegaai’ en ‘roerdomp’ als aanduidingen in een 
ironisch steekspel met woorden, gebaseerd op eigenschappen van de personen en 
een element uit Benefields blazoen (42-45). Het lijkt slechts een woordenspel, 
maar kan ook betekenen dat de metaforiek op losse schroeven wordt gezet: de lezer 
is aan zet. In deze passage doet namelijk de bezwijmende titelheld Courtenay in de 
focalisatie van Maria denken aan een zieke vogel:  

daar ziet zij, hoe zijn hoofd als zonder veêrkracht op zijn borst nederzinkt, 
hoe zijne oogen zich sluiten, zijne armen verslapt nederhangen […] 
(Toussaint 1837B: 44). 

Het geknakte kopje, de verwijzing naar veren, dichte ogen en slappe vlerken; voor 
mij is de titelheld opgenomen in het vogelparadigma, zeker omdat aansluitend aan 
deze beschrijving door een van zijn tegenstanders opgemerkt wordt ‘Hij valt van 
den prik als papegaai die men met suiker overvoed heeft’.  

Niet alleen het optreden van de ironiserende personages, ook de letterlijke 
context die onder invloed van een omringend paradigma metaforische trekken 
krijgt, kan dus door de lezer opgevat worden als een signaal dat de metaforiek 
multi-interpretabel kan zijn. Het is van belang om na te gaan wie focaliseert en wat 
de precieze connotatie van het gebruikte beeld is in de specifieke context: de 
syntagmatische relatie bepaalt mede de gevoelswaarde van de metafoor. Een 
voorbeeld van zo’n syntagmatische relatie is het gebruik van de metafoor ‘adelaar’ 
uit het (roof)vogelparadigma voor de blik van Wyatt. Die blik is door de verteller 
eerder al beschreven als gloeiend door ‘duister vuur’ (25), ‘een verzengend vuur’, 
‘den blik van een basilisk’ (68), flonkerend uit een ‘metalen beschutting’ (137), 
waarbij ik wil opmerken dat ook ‘ijzer’ hoort bij de beelden met een negatieve 
connotatie (Kemperink 1997: 7). In de focalisatie van Arabella is Wyatts blik toch 
net iets anders, ‘toch was er iets in hunne onverzettelijke vastheid dat haar aantrok 
en deed sidderen’ (68), sterker nog:  

Zij zag dien blik doorborend als van een adelaar, levendig als die der gazel, 
onwederstaanbaar gebiedend als het noodlot. En weder trof haar dat 
zonderlinge tijgerachtige vuur van zijn oog […] (Toussaint 1837B: 137). 

In deze zin staat de aanduiding ‘levendig als die der gazel’ (137), waardoor de 
connotatie van ‘gevaar’ verandert. De positieve gevoelswaarde van de gebruikte 
vergelijking (Kemperink 1997: 7) kleurt het ‘gevaar’ van Wyatts blik. Zeker als ik 
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de directe context erbij betrek, blijkt er een gevaarlijke aantrekkingskracht uit te 
gaan van Wyatt:  

De Lady aanschouwde toen een gelaat, zooals geene vrouw zich tot 
afschuw zoude voorstellen. Zij zag dat stoute voorhoofd, waarop een stalen 
wil en de hardnekkigste volharding gegriffeld waren. […] zijn oog, 
waarvoor zij het hare neersloeg met eene huivering, die geen afschrik was 
[…] (Toussaint 1837B: 137). 

Ik geef een tweede voorbeeld van de functie van de context in het duiden van een 
metafoor. Courtenay wordt eenmaal metaforisch beschreven door Arthur Polus in 
een passage waarin de spot wordt gedreven met de laaghartige Benefield:  

Zie, zie! hoe de nachtuil vlucht, bij de eer mijner dame! met hangende 
vlerken. Zekerlijk heeft de edele valk duchtig recht over hem gehouden, en 
ik wed dat hij zich verschuilen gaat […] (Toussaint 1837B: 117). 

‘Edele valk’ lijkt een gunstige benaming. Wanneer ik echter in ogenschouw neem 
dat voor deze Polus ‘spotvogel’ min of meer als epitheton ornans geldt, wordt het 
positieve karakter van zijn uiting discutabel. Bovendien worden hier door Polus de 
‘hangende vlerken’ genoemd, die reminiscenties wekken aan de verslapt 
neerhangende armen van de bezwijmde Courtenay (zie het citaat hierboven). De 
verteller heeft de aftocht van Benefield ook al beschreven in termen die eveneens 
voor Courtenay gebruikt zijn ‘met gebogen hoofd en nedergeslagen oogen’: de 
context zorgt hier dus voor een verbinding tussen Benefield en Courtenay. 
Afgezien van deze argumenten voor de opvatting dat de benaming ‘edele valk’ 
voor Courtenay ironie uitdrukt, is er nog een aanwijzing voor een negatieve 
‘ground’ in dit beeld. Vogelmetaforen komen uit het biologische herkomstgebied 
waarin de beelden van oudsher dezelfde specifieke connotaties hebben, zoals blijkt 
uit Vondels Vorsteliicke Warande der dieren dat op het titelblad aangeeft ‘met 
exempelen uit de oude historien’ (Vondel 1927). Hierin noemt Vondel de valk in 
een adem met de gier, een aaseter: ‘De valcken en gieren verscheuren de vogels’ 
(506). De havik tekent hij listig en agressief (627) en de adelaar is ‘Keyser van dit 
rijck […] daer elck voor knielt’ (512). Ook in Lucifer is ‘de hemelse adelaar’ een 
positieve metafoor voor de aartsengel Michaël, terwijl Vondel zowel diens 
regimenten als die van Lucifer vergelijkt met haviken. Het beeld van de valk 
gebruikt Vondel voor Michaëls leger, gezien vanuit de Luciferisten een 
angstaanjagende vijand (Vondel 2004: 100-101). Op dezelfde traditionele manier 
zet de verteller in De Graaf van Devonshire de valk in als metafoor voor vijandige 
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ridders die op bevel van Maria Elisabeth wegvoeren uit Ashridge: ‘Angstig, 
verward, verbijsterd liepen de bewoners daarvan dooreen, als weêrloze vogels, uit 
wier midden de valk zijne prooi heeft gekozen’ (Toussaint 1837B: 196).  

De vraag of Toussaint deze beelden van Vondel heeft overgenomen valt niet te 
beantwoorden, maar dat zij Vondel kende en waardeerde, staat wel vast.61 Mijns 
inziens passen de vogelmetaforen in De Graaf van Devonshire in de traditie; de 
metaforen ‘adelaar’ voor Wyatt en ‘valk’ voor Courtenay die in eerste instantie 
respectievelijk negatief en positief geduid worden, kunnen dus ook anders 
geïnterpreteerd worden: positief voor Wyatt en negatief voor Courtenay. 

1.5.1.2 Bijbel 
Een tweede herkomstgebied van conventionele metaforen is de Bijbel. De metafoor 
‘engel’ bijvoorbeeld komt een tiental malen op schijnbaar traditionele wijze voor in 
De Graaf van Devonshire: de verteller noemt Courtenay de ‘reddende engel’ (104) 
van de door Benefield aangerande Francis Bealow (die een ‘lief engelengezichtje’ 
heeft, 82) en de onbetrouwbare page Darley een ‘gevallen engel’ (226). De brave 
Williams laat hij Elisabeth beschermen ‘als een goede engel’ (248). Ook de 
personages hanteren metaforen uit het Bijbelparadigma: koningin Maria waardeert 
de acties van kardinaal Gardiner als die van ‘mijn goede engel’ met wie zij wraak 
wil nemen op ‘den duivel’ Courtenay, die haar liefde afwijst (193).  

De lezer ervaart echter een andere werkelijkheid: Gardiner die op listige wijze 
Maria overhaalt tot een huwelijk met de katholieke Philips II en Courtenay die ten 
aanzien van Maria geen kwaad in de zin heeft. Arabella ziet haar broer als ‘mijn 
heilige, mijn beschermengel’ (151) en bejegent haar geheimzinnige echtgenoot 
negatief: ‘Gij zijt mijn goede engel niet’, ‘hellegeest’, ‘satan’, ‘een duivel’ (68-70, 
132) tegen wie zij beschermd moet worden. Wyatt zelf kondigt aan ‘dreigend als 
een verderfengel’ (72) voor haar te zullen staan indien zij de band met hem zou 
verbreken. In de loop van het verhaal blijkt echter juist Wyatt Arabella’s 
beschermengel te zijn: hij redt haar uit een brandend huis, terwijl hij gezien zijn 
bedoelingen beter af zou zijn met haar dood. Courtenay gaat met de eer strijken, 
waarna hij uiteindelijk (in het hoofdstuk dat ‘Broeder en zuster’ genaamd is) 
Arabella volkomen in de steek laat. Zij redt zijn leven door in de rechtbank haar 
(geheime) huwelijk op te biechten: de plichten die haars inziens daarmee 
verbonden zijn, maken haar schuldig aan Wyatts complot tegen de koningin. De 

                                                 
61 Reeser citeert Toussaints brief aan Busken Huet waarin zij vertelt ‘Van Vondel heb ik 
gelezen wat ik heb kunnen grijpen en vangen […]’. Reeser heeft een tafereel uit Lucifer 
aangetroffen in Toussaints ‘poëzieboek’ (Reeser 1962: 21, 301, 328). 
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onwetende Courtenay staat daar geheel buiten en om dit te benadrukken negeert hij 
– haar beschermengel – Arabella hierna volkomen. Zowel Maria als Arabella 
hebben blijkbaar een verkeerd beeld van wie voor hen een engel is; de lezer kan dit 
vaststellen door het nagaan van de syntagmatische relaties. Ook met betrekking tot 
de titelheld is dit van belang. Courtenay gebruikt de term ‘engel’ enkele malen: 
eenmaal voor de door hem geredde Francis Bealow (‘Die engel! zij heeft dus hare 
eer verdedigd met meer dan vrouwelijken moed’, 93) en tweemaal voor de door 
hem aanbeden Elisabeth. Als ik ook hier de context in ogenschouw neem, valt op 
dat hij de metafoor gebruikt op momenten dat zij zich aan hem onderwerpt:  

‘Niets wil ik zijn, niets, niets dan uwe geliefde; maar de uwe voor eeuwig.’ 
– ‘Elisabeth! Engel!’ riep hij (Toussaint 1837B: 22).  

‘juist omdat ik u meer beminde dan mij zelve…meer …. dan gij …. mij 
beminnen kunt… was het […] dat ik uw belang stelde vóór mijn eenigste 
hoop op geluk!’ – ‘En ik zoude […] om die engel eens de mijne te kunnen 
noemen!’ riep de Graaf (Toussaint 1837B: 177). 

Een laatste voorbeeld uit het traditionele Bijbelparadigma: Courtenay die zich in de 
focalisatie van de verteller kromt ‘als een vertrapte worm op den killen vloer’ van 
zijn cel (204). Een beeld dat past in de letterlijke context en bedoeld lijkt om 
medelijden op te wekken met de gevangen graaf. Deze metafoor, in de christelijke 
traditie traditioneel ingezet als beeld voor de kleinheid van de mens (Van 
Hemeldonck 1977: 147) is door Courtenay zelf eerder gebruikt: hij bestempelt de 
hovelingen van Maria op negatieve wijze als ‘dien zwerm van blinkende 
hofwormen’ (60). In beide passages is de houding van de hovelingen (inclusief 
Courtenay) ten aanzien van Maria aan de orde, zodat de paradigmatische relatie 
betekenis krijgt door de syntagmatische: de bejegening van koningin Maria door 
deze ‘wormen’ is een zeer pragmatische. 

1.5.1.3 Flora 
Een derde traditioneel herkomstgebied is dat van de flora. De verteller gebruikt 
slechts af en toe gangbare beelden eruit. De jonge Elisabeth in de ban van 
Courtenay vergelijkt hij bijvoorbeeld met ‘een buigzaam rietje […] in dit 
oogenblik niets meer dan een gewoon zwak meisje’ (22): een beeld dat staat voor 
‘de broosheid van de mens, willoos buigend en brekend in de levensstorm, een 
geliefd beeld vanaf het oude testament’ (Van Hemeldonck 1977: 136). Ook het 
bloemenparadigma zet de verteller in:  
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Doch Elisabeth, ofschoon in blankheid aan de lelie gelijk, was geene 
zwakke bloem, die zich door iedere ruwe windvlaag laat heen en weder 
slingeren op haar stengel; (Toussaint 1837B: 216) 

Voor hoofd en hals is de bloem op een stengel de meest voorkomende metafoor. 
Het beeld van een door weersomstandigheden geteisterde bloem wordt vooral 
gebruikt voor de lijdende mens (Van Hemeldonck 1977: 170). Overigens zijn 
metaforen uit het bloemenparadigma traditioneel voorbehouden aan vrouwen: al 
vanaf vroege Griekse poëzie als de Hymne aan Demeter van Homerus wordt 
verband gelegd tussen bloemen en meisjes (Ferber 1999). In de Nederlandse 
literatuur is dat niet anders: Kemperink geeft aan dat bloemen bij voorkeur worden 
ingezet voor vrouwelijke figuren, waarbij zeker de (witte) lelie als ‘ground’ 
zuiverheid en reinheid heeft (Kemperink 1997: 9). Zwakheid, kwetsbaarheid wordt 
zo metaforisch verbonden met vrouwelijkheid. 

Het bijzondere is nu dat de verteller stelt dat Elisabeth geene zwakke bloem is: 
hij gebruikt dus het traditionele beeld om zijn vrouwelijke protagonist te 
presenteren als krachtig: een onconventionele vrouw. Opmerkelijk is dat daarna de 
onevenwichtige Williams Elisabeth aanbiedt ‘eene bloem in uwe doornenkroon’ te 
zijn (250); opmerkelijk vanwege het feminiene karakter van de metafoor en 
vanwege de context waarin de krachtige Elisabeth geen bloem is.  

Ook met betrekking tot Arabella worden tweemaal metaforen uit het vegetale 
paradigma ingezet, zoals:  

Ofschoon, naar het uiterlijke te oordeelen, Arabella’s leven aan een 
frisschen bloemkrans gelijk scheen, waaraan elke dag een versche roos 
toevoegde, zoo was toch, alleen voor haar voelbaar, hulst noch brandnetel 
erin gespaard (Toussaint 1837B: 67). 

Opvallend is dat met betrekking tot de vrouwelijke personages de werkelijkheid 
beduidend minder vaak vervangen wordt door een beeld zoals dat wel bij de 
mannelijke figuren gebeurt. Terwijl voor mannen geregeld beelden worden 
gebruikt als ‘ekster’, ‘bloedhond’, ‘valk’, wordt voor vrouwen slechts een enkele 
maal een beeld dat gebaseerd is op een overeenkomst ingezet (‘engel’ of ‘parel’). 
Bij vrouwen is zelden sprake van een metafoor in engere zin, wel van 
vergelijkingen: Arabella’s leven wordt bijvoorbeeld vergeleken met ‘een frisschen 
bloemkrans’ (67) of een ‘doolhof vol giftplanten’ (73).  

Arabella en andere vrouwen worden opvallend vaak genoemd naar hun relatie 
met de mannen uit hun omgeving (dochter, zuster), wat opgevat kan worden als 
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een vorm van metonymie. De functie van metonymie is immers het identificeren 
van iets door het noemen van een element dat ermee verbonden is, letterlijk of 
symbolisch. De associatie bepaalt welk element van de entiteit van belang is, op 
welk aspect van het geheel de aandacht gericht wordt. Daarmee kennen 
metonymia’s waarde toe en hebben ze ideologische betekenis (Knowles 2006: 54-
59). Omdat de vrouwen geïdentificeerd worden op basis van een specifieke 
verbondenheid zie ik in deze bewoordingen metonymie: relatie voor individu. 

1.5.2 Voorlopige conclusie 
In De Graaf van Devonshire is sprake van een scala aan traditionele metaforen. 
Enerzijds is dit aanleiding om te veronderstellen dat Toussaint de geschiedenis 
neerzet in bewoordingen die haar tijdgenoten kennen: er wordt aan 
lezersverwachtingen voldaan. Anderzijds kan de lezer dankzij de metaforiek 
geregeld ambiguïteit ervaren. Ten eerste door oog te hebben voor de ironie die kan 
blijken uit verschillende focalisaties: wie gebruikt welk beeld? Ten tweede door 
aandacht voor onverwachte verbanden met de directe context: op welk moment 
wordt een bepaald beeld gebruikt? Ten derde door te letten op bepaalde 
paradigmatische relaties: wanneer is dit beeld eerder gebruikt en door wie? 
Tenslotte is op te merken dat er soms expliciet wordt afgeweken van de conventies, 
zie bijvoorbeeld het bloemenparadigma. 

Mijns inziens is het voor het werk van Toussaint essentieel om paradigmatische 
relaties op te sporen en in verband te brengen met de context van een specifieke 
metafoor. Indien metaforen niet in elkaars nabijheid voorkomen, kan de connotatie 
veranderen wanneer op een zeker moment de context van een geïsoleerde metafoor 
een bepaalde interpretatie afdwingt en dan de reeks verwante metaforen dezelfde 
functie blijkt te hebben. De betekenis van een metafoor kan dus niet alleen 
vastgesteld worden door de connotatie die de directe context oproept: ook de plaats 
van de metafoor in een reeks speelt een rol. Juist de kruising van de 
paradigmatische as met de syntagmatische is van belang voor de interpretatie van 
de beeldspraak.  

Overigens heeft het aantal metaforen in engere zin – beeldspraak waarbij de 
werkelijkheid vervangen wordt door een beeld dat een overeenkomst benadrukt – 
in De Graaf van Devonshire een relatief beperkt aandeel in de totale metaforiek. 
Daarbij valt op dat het aantal conventionele metaforen dat voor de mannen gebruikt 
wordt aanzienlijk groter is dan dat voor vrouwen, terwijl het aantal mannen en 
vrouwen dat genoemd wordt in de roman vrijwel gelijk is. De verteller duidt de 
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mannen 22 maal aan met een metafoor in engere zin, de vrouwen acht keer; de 
personages gebruiken 24 metaforen voor mannen tegen negen voor vrouwen.  

Opmerkelijk is het gebruik van (conventionele) metonymie voor vrouwen. 
Vooral Elisabeth als voornaamste vrouwelijke protagonist krijgt metonymia’s 
toebedeeld: herhaaldelijk wordt zij, naast ‘de Prinses’, ‘de jonge Vorstin’ genoemd, 
‘de maagdelijke Koningin’ en ‘dochter der Tudors’, zeker naar het einde van de 
roman toe en veel meer dan Maria, wier voornaam ook, maar minder vaak, wordt 
afgewisseld met ‘de Koningin’. Het lijkt erop dat Elisabeths ambitie die via de 
focalisatie al een accent krijgt, wordt benadrukt in de beeldspraak. Arabella wordt 
hoofdzakelijk bij haar voornaam genoemd, voorafgegaan door of afgewisseld met 
de titel ‘Lady’. Voor alle drie de vrouwelijke hoofdpersonen geldt ook dat zij 
veelvuldig metonymisch geduid worden als ‘dochters van Hendrik VIII’, ‘Hendriks 
dochter’, ‘de dochter der Tudors’ of varianten hierop.62 Arabella wordt geregeld 
‘zijne zuster’ genoemd met een verwijzing naar Courtenay.63 In vrijwel elk van 
deze metonymia’s wordt de relatie met mannen gebruikt: vader en broer. Zo wordt 
Elisabeth ook een tweetal malen aangeduid als ‘geliefdste zuster van Eduard VI’.64 
De zeldzame keren dat een vrouw metonymisch met een vrouw verbonden wordt, 
is in een negatieve situatie: Maria betitelt haar concurrente Elisabeth eenmaal als 
‘de dochter van Anna Boleyn’ (122) en wanneer Gardiner Maria aanspoort tot 
zelfbeheersing en probeert over te halen tot een huwelijk met Philips II doet hij dit 
met een beroep op haar waardigheid als dochter van Katharina van Aragon (194). 
Hier is overigens in beide gevallen een personage aan het woord; de verteller 
daarentegen kiest in zijn beeldspraak onveranderlijk voor de vader-dochter-, of 
broer-zusrelatie. De conclusie dat hierin de maatschappelijke verhoudingen 
weerspiegeld worden, ligt voor de hand. 

Deze ‘standaard’- metonymie wordt op frappante wijze losgelaten wanneer de 
verteller uitlegt waarom de betrekkingen tussen Courtenay en Arabella eindigen:  

Haar broeder had niet begeerd haar weêr te zien; hij had haar zijne 
verwijtingen willen sparen, want haar gedrag had hem diep gegriefd, en hij 
betreurde het dat de dochter zijner moeder zijpaden had bewandeld, die 
zijn hooggestemd gevoel van eer beleedigden (Toussaint 1837B: 269). 

Wanneer Arabella niet aan de verwachtingen voldoet, onconventioneel gedrag 
vertoont, verdwijnt in de vertelling de gebruikelijke broeder-zusterverbinding en 
                                                 
62 Zie Toussaint 1837B: 16, 26, 121, 142, 165, 166, 175, 218, 249 passim. 
63 Zie Toussaint 1837B: 50, 58, 73, 141, 145, 150, 162, 181, 206, 235 passim. 
64 Zie Toussaint 1837B: 245, 249. 
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benadrukt de verteller plotseling de moeder-dochterrelatie. De conventionele 
metaforiek in De Graaf van Devonshire is dus minder eenduidig dan zij schijnt. 

1.5.3 Onconventionele metaforiek in De Graaf van Devonshire 
In dit kader rangschik ik de beeldspraak rondom de voornaamste figuren. Dan 
blijkt dat Courtenay en Arabella hier evenals in de focalisatie een bijzondere 
positie innemen: de titelheld vanwege de voor hem gebruikte metaforen en zijn 
zuster vanwege het feit dat uitgerekend het personage dat in de woorden van 
Potgieter centraal staat in de ‘melodramatische gruwel’, niet in kleurrijke beelden 
beschreven wordt. 

1.5.3.1 Courtenay 
Het is logisch te veronderstellen dat de titelheld Eduard Courtenay, van wie talloze 
malen de schoonheid, edelmoedigheid, trots en gevoeligheid worden benadrukt in 
omschrijvingen door zowel de verteller als de romanpersonages, in de metaforiek 
eveneens positief benaderd wordt. Een eerste vergelijking is die met Gaston de 
Foix en Bayard, die volgens de verteller voor hun tijd waren wat Courtenay voor 
de zijne is: ‘den treffelijkste onder de voortreffelijken’ (14). Al vrij snel blijkt 
echter iets anders. Op pagina 38 wordt Courtenay door de verteller ‘afgod’ 
genoemd: ‘den afgod van den dag’ en op pagina 46 opnieuw ‘afgod der schepping’, 
weliswaar in de optiek van de hem vijandig gezinde Gardiner, maar vrijwel 
onmiddellijk uitgewerkt in een ‘bittere satyre op den hoogmoed van den mensch’:  

Daar gaat de groote, trotsche Graaf, de aanzienlijkste van een aanzienlijk 
volk, begunstigd met alles wat de vooringenomenheid eener machtige 
Vorstin op het hoofd van een gunsteling laden kan; daar gaat de prachtige, 
bevallige jongeling, bloeiend van gezondheid en sterkte; op hem staren alle 
schoonheden van een grootsch hof, voor hem kruipt een heir van 
hovelingen, op hem richt eene gansche natie blikken van vertrouwen en 
hoop. Daar gaat hij, die man van geestkracht en fieren lichaamsbouw, die 
werkelijk zooveel eer en hulde verdient, in wien alle voorrechten der 
natuur en der maatschappij zich zóó hebben samen-gevoegd, dat men geen 
grooteren lieveling van beide zou kunnen aanwijzen. Welnu – onthoud 
dien afgod der schepping, twee, drie dagen het dierlijk voedsel of den dood 
gelijkenden slaap, en hij zinkt te zamen als een sneeuwpop voor de 
zonnehitte! En dan roemt de mensch van dezen, van minderen vorm nog 
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op eigen sterkte en matigt zich nog aan, te beoordelen de daden van Hem, 
die eeuwig uit eigen wilskracht bestaat (Toussaint 1837B: 46). 

Deze passage in de onvoltooid tegenwoordige tijd lijkt een expressie van 
religiositeit – de nietige mens tegenover de grootheid van God – , maar zowel 
Bouvy als Reeser stelt dat dit soort uitingen in het vroege werk van Geertruida 
Toussaint niet als bewijs van godsdienstige zin opgevat dient te worden. Beiden 
gaan ervan uit dat er in Toussaints vroege werk sprake is van een moraal die 
gestoeld is op het in wezen niet-christelijk rationalisme, met overigens ook daarin 
beloning van de deugd en bestraffing van het kwaad (Bouvy 1935: 43; Reeser 
1962: 45). De teneur is in elk geval ‘hoogmoed komt voor de val’. Ik vraag mij af 
waarom deze uiting over de ‘afgod der schepping’ juist gedaan wordt met 
betrekking tot Courtenay. Het kan zijn dat de focalisatie bij zijn tegenstander 
Gardiner ligt, maar ik zie twee argumenten om dit te bestrijden. Ten eerste zegt de 
verteller enkele regels voor het betreffende fragment: ‘Evenals ons, is het hem 
[Gardiner] zekerheid […]’. Ten tweede staat direct eraan voorafgaand: ‘Men zoude 
dit schouwspel kunnen doen strekken […]’; een formulering die past bij de 
verteller, die een halve pagina eerder op identieke wijze de lezer uitnodigt: ‘Men 
oordeele over Gardiners verwondering [..]’ (45). Mijn conclusie is dat het wel 
degelijk de verteller is die zijn titelheld hier negatief beschrijft door hem ‘afgod’ te 
noemen en hem te vergelijken met een sneeuwpop. Met deze metaforen gaat hij 
dus in tegen het door hemzelf geschapen beeld van de ‘edelste, dapperste en meest 
begaafde’ graaf. 

Een andere vergelijking die voor Courtenay wordt ingezet is die met een kind. 
De verteller gebruikt deze wanneer hij aankondigt welk gevolg Courtenays 
optreden als reddende engel in het huis van de belaagde dochters van Bealow heeft. 
Een vergelijking die lijkt te behoren tot de traditionele metaforiek:  

Een gevolg, waaraan hij toen evenmin dacht, als het kind dat een 
schoothondje bevrijdde, bij een tijger opgesloten, er acht op gaf, dat ook 
het wilde dier daardoor losgelaten werd (Toussaint 1837B: 104). 

De ‘ground’ is in deze context ‘onnadenkendheid’ en daarmee krijgt de 
vergelijking via het beeld ‘kind’, vóór de Tachtigers traditioneel deel uitmakend 
van het familieparadigma waarin de beelden allemaal de notie ‘familie’ bezitten in 
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de betekenis van een liefdevol verband (Kemperink 1997: 19)65, toch een andere 
lading. Zeker wanneer nagegaan wordt hoe dit beeld verder voorkomt in De Graaf 
van Devonshire. Weliswaar wordt Courtenay door de verteller ook vergeleken met 
het ‘naakte slavenkind’ (183), slachtoffer van de Afrikaanse panter, waarmee 
wellicht ‘onschuld’ geactiveerd wordt, maar in dezelfde alinea krijgt Gardiner een 
‘kinderziel’ toebedeeld vanwege zijn dweepzucht (183-184). Er is dus sprake van 
negatieve connotaties. Daarnaast is de notie ‘slaaf’ is te vinden bij Chandos, wiens 
angst en moedeloosheid door de verteller verklaard worden door erop te wijzen dat 
hij ‘een slaaf van zijn plicht en van zijn eed’ was. Courtenay bemoedigt hem met 
de woorden ‘Laat ons mannen zijn, Chandos!’ (191). Via ‘slavenkind’ en ‘slaaf’ 
wordt een relatie gelegd met ‘kind’ en ‘mannen’. Ook hier dus een paradigmatische 
relatie die een ander licht werpt op de metafoor: met betrekking tot ‘kind’ worden 
nu onnadenkendheid, dweepzucht en onmannelijkheid geactiveerd, waarmee dit 
beeld niet langer thuishoort in het traditionele familieparadigma met het kenmerk 
‘liefdevol’, maar een negatieve gevoelswaarde krijgt. 

Tot slot een opvallende metonymia van de verteller met betrekking tot de 
titelheld: wanneer Maria wordt afgewezen door Courtenay – zij noemt hem 
overigens herhaaldelijk ‘zon’ en ‘lichtstraal’ – neemt de verteller het voor haar op 
en roept uit:  

Wee den gewetenlooze, die misbruik maakt van die zwakheid der 
vrouwelijke ziel, waarin toch zooveel sterkte ligt; van die aanhankelijk-
heid, zoo vol zelfverloochening; van eene liefde die zóó weet op te 
offeren! (Toussaint 1837B: 185) 

Er is geen directe verwijzing naar Courtenay, maar gezien de syntagmatische 
relatie kan met deze ‘gewetenloze’ niemand anders bedoeld worden dan 
Courtenay: het vertellerscommentaar vindt hier plaats naar aanleiding van zijn 
optreden. Opnieuw dus een negatieve bejegening van Courtenay. 

De romanpersonages gebruiken slechts een enkele keer een onconventionele 
metafoor voor Courtenay: opnieuw ‘afgod’, ditmaal in de optiek van Chandos 
(205) en het al eerder genoemde ‘Hij valt van den prik als een papegaai die men 
met suiker overvoed heeft’ door de vijandelijke Benefield (44). Beide beeldspraken 

                                                 
65 Kemperink laat zien dat in het werk van de door haar bestudeerde Tachtigers de metafoor 
‘kind’ vaak gebruikt wordt voor vrouwelijke personages en dan zowel positief als negatief 
bedoeld kan worden: onschuldig en onbedorven, maar ook onverstandig, onverantwoorde-
lijk en grillig (Kemperink 1997: 9). Dat Toussaint deze metafoor zo’n vijftig jaar eerder 
gebruikt voor mannen en daarbij het negatieve betekenisaspect activeert, is bijzonder. 
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hebben een negatieve connotatie, die alleen in het laatste geval verklaarbaar is 
vanuit de vijandschap tussen de twee personages. 

1.5.3.2 Overige mannelijke personages 
In De Graaf van Devonshire zie ik over de gehele linie weinig onconventionele 
beelden voor en door mannen: de verteller gebruikt slechts een enkele keer minder 
traditionele metaforen voor de overige mannelijke personages. Arthur Polus noemt 
hij ‘enfant gâté van zijne familie’ (35): ‘verwend kind’, wat opnieuw een negatief 
aspect van de metafoor ‘kind’ activeert. Een vergelijking geldt Hendrik VIII: 
‘Elisabeths vader, dien Westerschen Sultan, dien Blauwbaard der geschiedenis!’ 
(221). 

Ook de romanpersonages hanteren weinig bijzondere beelden voor elkaar. 
Courtenay vergelijkt ‘de hoveling die zich plooit naar elke luim van zijn gebieder’ 
met een kameleon (61) en hij noemt Benefield ‘een blinkenden vogelverschrikker’ 
(143). Williams, die vooral gekenmerkt wordt door zijn ‘gewone aanvallen van 
zenuwzwakte’ (120)66, biedt Elisabeth aan onder meer ‘een oasis in de woestijn, 
een zacht tapijt voor uw voet dat gij vertreden mocht’ te zijn (250). Elisabeth 
waardeert zijn trouw, maar maant hem niet te vervallen in ‘onmannelijke wanhoop’ 
(251). De formulering van het afscheid geeft ook te denken: ‘Zij reikte hem hare 
hand, die hij kuste, zooals een Williams die kussen moest’ (251). Williams wordt 
hier kennelijk een soortnaam; het is aan de lezer om de soort te duiden. Het belang 
van deze metaforen blijkt niet onmiddellijk: de kameleon krijgt pas een extra 
betekenis dankzij een paradigmatische relatie, die ik in de volgende paragraaf zal 
toelichten. Blauwbaard kan in verband gebracht worden met de vrouwenverhalen 
in De Graaf van Devonshire (waarop ik zal ingaan in 1.6.3) en de blinkende 
vogelverschrikker krijgt meer lading wanneer de karakterisering onderzocht wordt 
op tegendraadse elementen, zoals ik in 1.6.1 zal doen. 

1.5.3.3 Elisabeth, Maria, Arabella 
De drie voornaamste vrouwelijke personages worden evenmin frequent op 
onconventionele wijze verbeeld door de verteller of de andere personages, maar de 
weinige beelden die in de roman voorkomen, zijn zeer duidelijk. Ik geef ze hier 
weer. Naar aanleiding Maria’s liefde voor Courtenay worden twee opmerkelijke 
metaforen gebruikt:  

                                                 
66 Zie ook Toussaint 1837B: 123, 248, 249. 
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Eene vrouw die vurig bemint, heeft iets van den kameleon; zij neemt de 
kleur – dat is de hartstochten, de gewoonten, de luim, de spreekwijze – aan 
van hem, aan wien zij zich hecht (Toussaint 1837B: 119). 

Het is ongeloofelijk hoeveel eene minnende vrouw verdragen kan van het 
voorwerp harer liefde […]: zoolang zij nog slechts eene flauwe hoop heeft 
op zijn hart, zal zij zich aan hem blijven hechten als de oester aan de 
schelp, als het boominsect aan het blad dat het voedt (Toussaint 1837B: 
184-185). 

Elisabeths situatie, waarin toestemming voor een huwelijk gevraagd moet worden 
aan het parlement, is aanleiding voor metaforiek waarin ook een woordspeling 
ontdekt kan worden:  

het stond geene prinses van den bloede vrij, over hare hand te beschikken, 
zonder de toestemming van dat lichaam (Toussaint 1837B: 178). 

Een van Arabella’s juffers herinnert zich Arabella’s Schotse uitdossing van enig 
moment en de vergelijking die gemaakt werd: ‘schoon als de bruid van Wallace’ 
(128). Mijns inziens zijn deze enkele onconventionele vormen van metaforiek 
ondubbelzinnig en zijn ze op te vatten als vingerwijzingen naar de positie van de 
vrouw. Het beeld van de kameleon heeft een negatieve connotatie, het is immers al 
eerder door Courtenay gebruikt als kritisch commentaar op een al te eerzuchtige 
hoveling. De weinig aantrekkelijke beelden van oester en boominsect voor 
afhankelijke vrouwen wijzen op een veroordeling van volgzaam gedrag, zoals ook 
de verbinding van de woorden ‘hare hand’, ‘toestemming’, ‘beschikken’ en 
‘lichaam’ te interpreteren valt als onderhuids commentaar op juist deze combinatie. 

De bruid van Wallace tenslotte is de vrouw die door de Schotse held William 
Wallace op handen werd gedragen, hij koos echter voor de mannenwereld: de 
strijd.67 Arabella bevindt zich net als genoemde bruid zonder echtgenoot in een 
vrouwenwereld, die zij beschrijft als ‘eentonig en vervelend’ (129). Ook hierin zie 
ik commentaar op de afhankelijke positie van vrouwen. 

                                                 
67 Het is niet na te gaan of en zo ja, in welke mate Toussaint bekend was met de geschiede-
nis van William Wallace. Tegen het einde van de achttiende eeuw kwamen in Engeland 
diverse publicaties op de markt die gebaseerd waren op The acts and deeds of Sir William 
Wallace, knight of Elderslie van de vijftiende-eeuwse Henry the Minstrel, ofwel Blind 
Harry. In de talloze ‘magazijnen’ en ‘bibliotheken’ als het Magazijn van geschiedenissen, 
romans en verhalen (1790-1811; 25 delen) verschenen bewerkingen Engelstalige literatuur 
(Schouten 1997: 25); het is mogelijk dat Toussaint langs deze weg kennis heeft genomen 
van de bruid van Wallace. 
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1.5.4 Metaforiek in De Graaf van Devonshire – conclusies 
Zowel de conventionele als de onconventionele metaforiek is in De Graaf van 
Devonshire op een specifieke manier ingezet en draagt bij aan de mogelijkheid om 
deze roman op een niet-gebruikelijke manier te interpreteren. 

Naar aanleiding van een analyse van de gebruikte beelden concludeer ik dat in 
de vertelling dankzij de metaforiek de presentatie van de personages zoals die 
plaatsvindt in het verhaal soms weersproken wordt. Zoals in het verhaal via de 
focalisatieposities bepaalde aspecten van een karakter belicht worden, zo kunnen in 
de vertelling metaforen en vergelijkingen de representaties aan het wankelen 
brengen, ook door de wisselwerking tussen de opvattingen van de verteller en die 
van de personages. Dit gebeurt op opzienbarende wijze met Courtenay: de held van 
het verhaal wordt in de beeldspraak feitelijk onderuitgehaald. Er is sprake van een 
verteller die talloze malen de schoonheid, edelmoedigheid, trots en gevoeligheid 
van Courtenay benadrukt, maar wanneer in detail nagegaan wordt welke 
metaforiek deze zelfde verteller voor de held gebruikt, kan niet ontkend worden dat 
hij in zijn beelden iets anders toont: ‘Agamemnon’, ‘kind’, ‘afgod van de dag’, 
‘afgod der schepping’, ‘sneeuwpop’, ‘valk’, ‘worm’ en ‘gewetenloze’. De verteller 
is in zijn beeldspraak stelliger dan de romanpersonages, die de beelden speels en/of 
vanuit hun emoties hanteren, passend bij hun rol in het verhaal.  

Voor Arabella worden in de vertelling zo goed als geen beelden gebruikt. Haar 
personage wordt des te intrigerender vanwege het vrijwel geheel ontbreken van een 
metaforische typering voor deze fictieve figuur, vaak gekenschetst als melo-
dramatisch, in een roman waarvan de metaforiek door Reeser omschreven is als 
‘een stortvloed van onzuivere, hevige beeldspraak’. Ik bestrijd Reesers opvatting 

dat de schrijfster, die al dit fraais (en nog veel meer) bezigde, zich geen 
rekenschap gaf van wat zij precies schreef. De vaart harer voortsnellende 
fantasie volgende, greep zij naar beelden even fel als haar emoties, maar 
niet zo zuiver als deze. In het latere werk van Toussaint zal dit euvel wel 
iets verbeteren, vrij ervan is zij echter nooit gekomen (Reeser 1962: 54). 

Volgens mij is de metaforiek in De Graaf van Devonshire een bewuste keuze van 
Toussaint en kan de beeldspraak leiden naar een interpretatie waarin Arabella 
geplaatst wordt tegenover Courtenay en vrouwen tegenover mannen. 

De conventionele metaforiek in deze roman toont vooral beelden die vanwege 
hun traditionele herkomstgebieden vertrouwd aandoen. Bij analyse ervan blijkt 
echter dat er meerdere malen sprake is van ambiguïteit. In de eerste plaats vanwege 
een spel met focalisatieposities: verschillende partijen gebruiken de diverse 
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beelden op een eigen wijze. ‘Adelaar’ en ‘valk’ zijn duidelijke voorbeelden. Ten 
tweede lijkt bij een geïsoleerde metafoor de directe context de betekenis te bepalen, 
maar indien de lezer oog heeft voor soms ver uiteen liggende metaforen uit één 
paradigma kan de paradigmatische relatie een bepaalde connotatie veroorzaken. Bij 
de metafoor ‘kind’ bijvoorbeeld worden door de paradigmatische relaties zoveel in 
de betreffende context ‘onverwachte’ aspecten geactiveerd dat dit tamelijk 
traditionele beeld onconventioneel wordt. Eerder dan een verwijzing naar het 
liefdevolle familieverband is de metafoor hier een accentuering van 
onnadenkendheid, dweepzucht en onmannelijkheid. Ook de syntagmatische relaties 
tonen de dubbelzinnigheid van de beelden, zoals bij de metafoor ‘engel’, die 
mannen slechts op bepaalde momenten gebruiken en die door vrouwen verkeerd 
geïnterpreteerd wordt. De (bredere) context maakt duidelijk wanneer een vrouw als 
engel gezien wordt en wie nu werkelijk een engel is en wie niet. 

Er zijn aanzienlijke verschillen in frequentie en vorm van metaforiek voor 
mannen en vrouwen: het zijn vooral mannelijke personages die in de beeldspraak 
een (vaak negatieve) typering krijgen, zowel door de verteller als door de 
personages. De metaforiek die voor de vrouwen wordt gebruikt is anders van aard: 
er is vooral sprake van metonymische relaties. Gezien de aard van metonymie zou 
een verklaring hiervan kunnen liggen in contiguïteit, aangrenzendheid. Bij 
metonymie wordt het beeld bepaald door het voornaamste aspect van het verband: 
wanneer ik zeg ‘Ik houd van Mozart’, gaat het om zijn muziek en niet om zijn 
persoon. Een formulering als ‘Courtenays zuster’, die in de plaats komt van 
‘Arabella’, kan dus gezien worden als een accentuering van de broer-zusrelatie, 
van zijn plaats in haar leven. Andere verklaringen van het gebruik van metonymie 
zijn ook te vinden, bijvoorbeeld in de samenhang met de sociale context, waarin 
vrouwen niet zelfstandig konden opereren. 68  

                                                 
68 Nog een andere is de misschien wat vergezochte maar wel intrigerende verklaring van 
het gebruik van metonymie door Els Schrover in haar artikel over poststructuralisme, 
waarin zij ingaat op een onderzoek van Dorothy Dinnerstein naar de effecten van de door 
Freud genoemde onzekerheid ten aanzien van biologisch vaderschap. Een effect zou zijn 
dat mannen geneigd zijn om veel waarde te hechten aan bepaalde symbolen:  

Uit deze stelling laat zich de hypothese afleiden dat mannen over het algemeen 
geneigd zullen zijn metaforische relaties, die gebaseerd zijn op gelijkenis (zoals de 
gelijkenis tussen de vader en zijn junior met dezelfde familienaam), te prefereren 
boven metonymische relaties, die gebaseerd zijn op contiguiteit (zoals de relatie 
tussen de moeder en het kind dat zij negen maanden gedragen heeft (Schrover 
1991: 197). 

Het gebruik van metonymie zou dus typisch vrouwelijk kunnen zijn. 
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Wanneer wel metaforen voor vrouwen worden gebruikt, blijken die vaak indirecter 
te zijn dan die voor de mannelijke personages. Zelden vervangt de verteller een 
vrouwelijke hoofdpersoon door een beeld: haar leven wordt geschetst in meestal 
traditionele beelden (Arabella), er is sprake van een uitgebreide toelichting bij het 
beeld (Maria) of het beeld wordt zelfs niet van toepassing verklaard (Elisabeth). 
Ditzelfde geldt voor vergelijkingen. In de onconventionele metaforiek is de 
verteller rechtstreekser in zijn uitingen met betrekking tot vrouwen, denk aan 
metaforen als ‘kameleon’ en ‘oester’ voor afhankelijke vrouwen. De 
getalsverhouding tussen onconventionele metaforen voor mannen en voor vrouwen 
is vergelijkbaar met die van de conventionele metaforiek: 16: 4. 

Samenvattend kan ik stellen dat voor mannen en met name voor Courtenay 
conventionele en onconventionele metaforen en vergelijkingen gebruikt worden die 
(negatieve) karakteristieken benadrukken, terwijl voor vrouwen vooral 
metonymia’s ingezet worden, die hun positie beklemtonen. Waar voor vrouwen 
een enkele maal sprake is van conventionele metaforen of vergelijkingen betreft 
het meestal hun leven en niet hun persoon. De (eveneens infrequente) 
onconventionele metaforen en vergelijkingen kunnen opgevat worden als expliciete 
verwijzing naar de positie van de vrouw. Vooral de zinsnede ‘de dochter zijner 
moeder’ zie ik als een sterk argument voor mijn idee dat in De Graaf van 
Devonshire de oppositie tussen mannen en vrouwen zowel kwantitatief als 
kwalitatief zichtbaar wordt in metaforen en vergelijkingen en aangescherpt wordt 
in de metonymie.69 Ook in andere werken van Toussaint heeft de metaforiek deze 
functie in de representatie van mannen en vrouwen, zoals ik verderop zal 
demonstreren aan de hand van onderzoek van enkele veelvoorkomende 
paradigma’s. Analyse van de metaforiek in De Graaf van Devonshire draagt mijns 
inziens bij aan een verklaring van het romanpersonage Arabella. De metaforische 
representaties neem ik als uitgangspunt voor een tegendraadse lezing.  

1.6 De Graaf van Devonshire tegendraads gelezen 
De tegenstrijdigheden in De Graaf van Devonshire die blijken uit de narrato-
logische analyse – de actantiële systematisering die toont dat de graaf niet de held 
van de geschiedenis is en de focalisatieanalyse die laat zien dat juist de niet-
historische Arabella naast de titelheld een bijzondere subjectpositie in deze 
historische roman heeft – worden bevestigd in de metaforiek van het werk. Vooral 
de metaforische presentatie van Courtenay door de verteller staat haaks op de 
                                                 
69 In het verhaal zie ik eveneens argumenten voor deze oppositie; dit werk ik in paragraaf 
1.7 uit. 
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directe karakterisering door diezelfde verteller. In mijn deconstructie van de tekst 
neem ik deze metaforische presentatie van Eduard Courtenay als uitgangspunt en 
interpreteer in de geest van de negatieve metaforiek zijn optreden. De metaforische 
‘versprekingen’ worden dan ook zichtbaar in de karakterisering, op het niveau van 
het verhaal.  

Mijn stelling naar aanleiding van deze tegendraadse lezing is dat Toussaint op 
geraffineerde wijze een subversieve laag aanbrengt in het verhaal, waardoor zij 
zich aan de oppervlakte conformeert aan de contemporaine cultuur, maar tegelijk 
voor een goed verstaander de aandacht vestigt op de sekseverhoudingen. In De 
Graaf van Devonshire wordt de ontwrichting van het verhaal door meer aspecten 
dan de metaforiek bewerkstelligd. Enkele van die aspecten komen in volgende 
hoofdstukken uitgebreid aan de orde, omdat ze ook in andere romans van Toussaint 
van belang zijn. Elementen als het gotieke, de mise en abyme, de ontbrekende 
moeder en andere motieven in De Graaf van Devonshire komen hier slecht 
summier aan de orde; ik concentreer me op de behandeling van de figuren op het 
niveau van het verhaal. 

1.6.1 Courtenay 
In de directe karakterisering en indirecte typering via daden of woorden van 
Courtenay krijgen zijn edelmoedigheid, trots en vurigheid veel nadruk. In een 
tegendraadse lezing zie ik iets anders: het beeld dat uiteindelijk ontstaat van 
Courtenay is dat van een man die door zijn omgeving gezien wordt als een ware 
held, edelmoedig, dapper, begaafd, maar die in feite vooral ijdel is. Een man, die 
nonchalant omspringt met gevoel en bezit van anderen, vooral van de vrouwen in 
zijn omgeving. De vergelijking van Courtenay met Gaston de Foix en Bayard 
bijvoorbeeld (14) kan gezien worden als een intertekstuele verwijzing die de 
aandacht vestigt op de verhouding tussen vrouwen en mannen. Het treurspel 
Gaston en Bayard van de Fransman Buyrette de Belloy uit 1771 was begin 
negentiende eeuw in een bewerking van J.G. Doornik een van de kasstukken van 
de Amsterdamse stads-schouwburg (Worp 1920: 229).70 In dit toneelspel zijn de 
beide titelhelden elkaars rivaal in de liefde voor Euphemia. Zij stellen uit 
edelmoedigheid haar elkaar ‘ter hand’ (Doornik 1785: 55). De jonge vrouw 
verwoordt enkele malen haar positie in de mannenwereld, bijvoorbeeld:  

                                                 
70 Ook Te Winkel spreekt over het succes van dit toneelstuk; zie Te Winkel 1925: 321. 
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Hoe slecht is onze kunne in achting bij de grooten! Zij achten nauwlijks 
ons als uit hun bloed gesproten (Doornik 1785: 31);71 

Ook hier weer een vrouw in subjectpositie die haar situatie becommentarieert. Een 
situatie die het gevolg is van het gedrag van de eerzuchtige mannen om haar heen: 
haar vader, maar ook de helden Gaston en Bayard, met wie Toussaint Courtenay 
vergelijkt.  

Aspecten van Courtenays karakter die aandacht vragen zijn gulheid, 
hoffelijkheid en trots. Al vrij vroeg in het verhaal wordt aandacht besteed aan de 
zorgelijke financiële situatie van Elisabeth (9, 13, 16, 17) en het is dus niet 
verwonderlijk dat de edelmoedige Courtenay haar royaal tegemoet komt:  

Met de onbezorgde vrijmoedigheid eener vorstin, die weet dat ze later 
vergelden kan, had zij Courtenays aanbod om uit zijne fondsen in hare 
geldmiddelen te voorzien, aangenomen, en de Graaf, eenmaal die vrijheid 
verkregen hebbende, voorkwam met angstvallige teederheid elke aanvrage 
(Toussaint 1837B: 100). 

Hij schenkt met gulle hand, ook ‘wat goud’ aan behoeftige burgers (61). Rijk is hij 
echter niet: er wordt aangeduid dat hij om uit te kunnen geven anderen nodig heeft, 
joodse woekeraars (74) en zelfs zijn page Darley, tegen wie hij zich 
verontschuldigt met de onwaarheid dat hij zijn oude min zijn geld heeft 
geschonken (97, 144). Er is weliswaar sprake van opbrengsten uit landgoederen, 
maar in de dagelijkse praktijk lijkt hij daar weinig van te merken. Arabella won 
door haar moedige optreden tegen vijanden van haar vader en haar broer Sterny-
house terug en kreeg ook als beloning 

haar aanzienlijk moederlijk vermogen, dat eigenlijk aan onzen Graaf 
Courtenay behoorde, als eenige zoon zijner ouders; - daarom noemde zich 
Arabella ook altijd zijne rentmeesteresse en had hij enkele malen zonder 
omstandigheden uit hare beurs geput (Toussaint 1837B: 66). 

Hij beschouwt haar bezit vanzelfsprekend als het zijne:  

Dit herinnert mij iets; ik heb nog bevelen te geven voor een feest op 
Devonshire-house, waarin gansch Londen deelen zal. Bella, mag ik nog 
voor een paar dagen over uw huis en uwe bedienden beschikken?’ Deze 

                                                 
71 Zie ook Doornik 1785: 88. 
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vraag scheen bloot voor den vorm gedaan, want de Graaf boog zich zonder 
het antwoord af te wachten, en verliet het vertrek (Toussaint 1837B: 62). 

Courtenay is dus royaal met geld van anderen. Ook elders zie ik in Courtenays 
interacties aspecten van zijn karakter die niet geheel en al gunstig zijn: de 
complimenteuze houding ten opzichte van Maria die aanleiding is tot onzekerheid 
en schuldgevoel, vertoont hij met groot gemak op allerlei momenten ten opzichte 
van diverse personages. Hij belooft zijn min haar te komen bezoeken (58), prijst de 
schoonheid en wakkerheid van de vrouwen en dochters van deftige Londenaren 
(80) en hij zal de deugd en de talenten van de meisjes Bealow aanprijzen (96). 
Door de resultaten van het tegendraadse lezen lijken dit vooral loze beloften en 
vleierij. Een ander voorbeeld: wanneer Courtenay tijdens de rechtszaak 
ondervraagd wordt over de brand in Sterny-house meldt hij dat hij het geluk had 
zijn zuster te redden (231). Arabella is uit het brandende huis gedragen door een 
geharnaste mannengestalte, die niemand anders zijn kan dan Wyatt (147); deze legt 
haar op een bank achter in de tuin, waar zij later gevonden wordt door Courtenay, 
die ten tijde van de brand sliep (150). Hij presenteert zich echter als haar redder. 
Courtenay is zich zeer bewust van zijn eer, maar schroomt niet de Italiaanse arts 
Paësilio om te kopen (47-48) en met Maria te lachen om ‘de naïeve aanmatiging 
van het wapen der Devonshires’ dat aangeeft ‘Courtoisie, Prouesse en Loyauté’ te 
zullen verenigen (107). Wanneer Elisabeth hem probeert te overtuigen van zijn 
geschiktheid om koning te worden, iets waarvoor hij met Maria zal moeten 
trouwen, spreekt hij haar in eerste instantie niet tegen:  

Zij scheen een antwoord af te wachten, dat echter niet volgde; want de 
Graaf bleef zwijgen als wenschte hij dat zij voortging (Toussaint 1837B: 
174). 

Dit zou strategie kunnen zijn, hij laat Elisabeth haar argumenten uitputten, maar 
hier kan ook sprake zijn van een zekere ijdelheid, zoals die op andere plaatsen 
blijkt. Courtenay hecht aan uiterlijk vertoon en lijkt zich onder alle omstandig-
heden bewust van zichzelf:  

‘Het is voorkomen!’ zeide Courtenay, en op zijn gelaat lag een adel en 
eene zelfvoldoening, die niet van deze wereld waren (Toussaint 1837B: 
272). 
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Aan het voorkomen van Courtenay worden, vergeleken met de andere personages, 
de meeste regels gewijd: van hem wordt op twaalf verschillende plaatsen in een 
totaal van 83 regels de uiterlijke verschijning beschreven, zonder commentaar.72 

Hijzelf noemt Benefield ‘een blinkenden vogelverschrikker’ (143), wat een 
vorm van projectie zou kunnen zijn. Wanneer de lezer de aandacht voor de 
schitterende uitdossing van Courtenay eenmaal opgemerkt heeft, kan hij in het 
fragment waarin getoond wordt hoe de graaf zich in zijn cel kromt als een vertrapte 
worm (204; zie ook 1.5.1.2) een buitengewone beschrijving van het 
gevangenenverblijf waarnemen. Daarin zou namelijk sprake kunnen zijn van een 
bijzondere syntagmatische relatie, die een verband legt tussen Courtenay in zijn 
vroegere pracht – kleding met gouden boordsel en borduurwerk, met diamanten 
gesp (225) – en het glinsterende spoor van de kruipende slak.73 

dat sombere kerkerhol […] waar nacht en koude hem omgaf; waar morsig, 
troebel water van uit den grond opzijpelde om het hol met stank en 
vochtigheid te vervullen; waar niets schitterde of blonk, dan het 
glinsterende spoor van de slak die verder kroop […] (Toussaint 1837B: 
203). 

Naast de hier genoemde details die het ideaalbeeld van Courtenay ondermijnen, 
wordt zijn personage een in geheel nieuw daglicht gesteld wanneer ik het verhaal 
van Arabella nauwkeurig naga. 

1.6.2 Arabella 
Ook het verhaal van Arabella bevat bij nadere beschouwing veelbetekenende 
bijzonderheden, die de aandacht vestigen op deze vrouw als ‘object’, slachtoffer 
van de mannen om haar heen, die, wanneer zij als ‘subject’ optreedt, steeds 
teruggezet wordt in haar onderworpen positie. Kort na de introductie van Arabella 
doet de verteller in een verhaal binnen het verhaal, acht pagina’s lang (65-73), uit 
de doeken met wie de lezer hier te maken heeft. Hierbij noemt hij haar ‘fijn 

                                                 
72 Van Maria lees ik 61 regels over haar voorkomen op slechts twee plaatsen en daar wordt 
uitdrukkelijk bij vermeld dat zij zich in wezen weinig om haar uiterlijk bekommert. 
Arabella krijgt in dit kader 46 regels in twee keer, Elisabeth 42 regels op drie verschillende 
pagina’s; de enige andere man bij wie expliciet aandacht aan zijn uiterlijk wordt besteed is 
Wyatt: achttien regels op vier plaatsen. 
73 In De Graaf van Leycester is sprake van een vrouw die te volgen is, omdat zij ‘als de 
slak, haar spoor nalaat’ (Toussaint 1846-II: 325); een paradigmatische relatie die kan 
dienen als argument voor de opvatting dat deze beschrijving van Courtenay een  
ondermijnend karakter heeft. 
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opmerkenden geest’, onuitputtelijke goedheid van hart’, maar ook de nutteloosheid 
van het eerstgenoemde en de ontluistering van het tweede door respectievelijk 
‘eene verregaande loszinnigheid en zorgeloosheid’ en ‘overdreven behaagzucht’ 
(65). De verteller beschrijft haar boudoir en legt – hier expliciet – de relatie tussen 
personage en ruimte:  

Dit vertrek was niet alleen het boudoir van Arabella, maar eene schets van 
haar zelve, eene schets van haar karakter, uit zonderlinge tegenstrijdig-
heden samengesteld (Toussaint 1837B: 125). 

Een mengeling van kunstvoorwerpen en rommel wordt beschreven, waarbij 
behalve allerlei gebruiksartikelen nadrukkelijk een fresco, beelden en een bronzen 
kop genoemd worden van respectievelijk Ulysses, Saffo, Maria en Medusa. 
Volgens de verteller is alles wat hier staat, verzameld op basis van ‘wat smaak of 
luim haar ingaven’ (126). Een tamelijk willekeurige keuze, lijkt het, maar bij elk 
van deze kunstwerken kan beredeneerd worden waarom Arabella juist deze koos. 
Odysseus, die onder Penelopes vrijers een slachting aanrichtte, onder de mannen 
die haar tot een huwelijk wilden dwingen en die profiteerden van haar bezittingen. 
Saffo, de lyrische dichteres die in een intieme sfeer een kring van aristocratische 
meisjes onderrichtte, bekend om haar voorkeur voor vrouwen. Maria, symbool van 
moederliefde, juist voor Arabella die al jong haar moeder moest missen. Tot slot 
Medusa die een afschrikwekkende werking moest hebben voor ieder die haar zag, 
gestraft door Athene, omdat ze de liefde bedreef in een van de tempels, met andere 
woorden: tegen de conventies inging.74 Wanneer deze aspecten van de vier 
objecten geaccentueerd worden, is het mogelijk om de situatie van Arabella erin 
gespiegeld te zien. Wellicht ten overvloede: Courtenay die van haar financiën 
profiteert, haar ‘fijn opmerkenden geest’ (65), haar moederloosheid en haar 
onconventionaliteit. Arabella’s positie is uitzonderlijk. Wanneer ik deze dimensie 
van dit personage op tegendraadse wijze belicht, zie ik andere elementen dan die 
welke door de verteller benadrukt worden. Ik ga ze na. 
Na de dood van haar moeder houdt Arabella’s vader haar opvoeding voor voltooid 
en verheugt zich slechts in de ontwikkeling van haar schoonheid. Door de verteller 
wordt dit gepresenteerd als de oorzaak van haar feilen; de andere kant is dat zij 
zich dus geheel zelfstandig ontwikkelt. Haar financiële onafhankelijkheid verwerft 

                                                 
74 Opvallend detail is dat de bronzen Medusa-kop hier fungeert als lampetkan ‘uit welks 
mond zich het water ontlastte in eene diepe schaal van zuiver albast’ (126). In feite een 
omschrijving van een brakende vrouw. Daarnaast wekt albast de associatie op met de 
huidskleur van de ideale vrouw: wit, doorschijnend, dus zwak. 



71 

ze door haar optreden tegenover graaf Northumberland bij wie ze pleit voor het 
leven van haar vader en broer. Diverse malen wordt Arabella’s onpartijdigheid in 
politieke kwesties benadrukt (66, 67, 212): zij ‘zag allen die haar zien wilden’. Let 
wel, niet allen die zíj wilde zien. Haar isolement wordt nog duidelijker, wanneer 
opnieuw gekeken wordt naar de metafoor die Arabella’s leven verbeeldt: ‘een 
duisteren doolhof vol giftplanten en adders’ (73). Degenen die zij in de loop van 
het verhaal het meeste ziet, zijn haar broer Courtenay en haar aanbidder Chandos: 
is hier een bijzondere syntagmatische relatie? Worden hier Courtenay en Chandos 
op subversieve wijze vergeleken met gifplanten en adders? Voor het overige heeft 
Arabella geen diepgaande contacten, er is zelfs sprake van stilzwijgende afkeuring  

als een gevolg van hare levenswijze, welke te zeer afweek van de gewone 
uiterlijke ingetogenheid der vrouwen uit die eeuw […] (Toussaint 1837B: 
67). 

Bij tweede lezing valt dit ‘uiterlijke’ op. Behalve deze grief, zo geeft de verteller 
aan, is er ook de kwestie van het geheime huwelijk. Vanwege haar fascinatie voor 
de geheimzinnige ridder, omdat ‘alles in haar brandde en gloeide’ (69), trouwt zij 
met hem en ook als zij na verloop van tijd merkt dat het slechts in naam een 
huwelijk is, waagt zij het niet stappen te zetten het te verbreken: uit angst, maar 
‘ook hechtte zij te veel aan de wettigheid van dien band’ (73). Te veel. 

De zestienjarige Arabella is in de woorden van de verteller door het 
kwaadaardige wezen gestraft voor haar nieuwsgierigheid en het onbedacht 
voortzetten van een romantisch avontuur, maar tegelijk laat hij de lezer met de 
bijna dertigjarige Arabella de aantrekkingskracht van de ridder ervaren. Wanneer 
deze dreigt ‘werkelijk zijne rechten’ in te roepen (het huwelijk is nooit 
geconsummeerd) en Arabella reageert met de kreet dat zij van afschuw sterven 
zou, staat er:  

De Lady aanschouwde toen een gelaat, zooals geene vrouw zich tot 
afschuw zoude voorstellen. Zij zag dat stoute voorhoofd, waarop een stalen 
wil en de hardnekkigste volharding gegriffeld waren. Zij zag dien blik 
doorborend als van een adelaar, levendig als die der gazel, 
onwederstaanbaar gebiedend als het noodlot. En weder trof haar dat 
zonderling tijgerachtig vuur van zijn oog, waarvoor zij het hare nedersloeg 
met eene huivering, die geen afschrik was. Zij zag ravenzwarte haren, 
waarin zich reeds zilver mengde; doch op de vaste trekken van dat 
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sprekend aangezicht lag geen afdruksel der jaren, maar slechts de diepe 
groeve van geweldige hartstochten. 
Zij zette zich naast hem neder  (Toussaint 1837B: 137). 

Elementen die bij de analyse van de focalisatieposities en de beeldspraak al 
opvielen, humor en ambitie, een eigen wil bij Arabella in een subjectpositie en 
positieve beelden voor Wyatt, zie ik nu ook duidelijker in de woordkeuze: de 
ontkenning van afschuw, een huivering die niet onprettig is. In het verhaal wordt 
Arabella’s ambivalentie bevestigd door haar aanbod om Wyatt te redden op het 
moment dat hij nauwelijks meer kan ontsnappen aan de lijfwachten van de 
koningin. De lezer kan hier iets liefdevols bespeuren: ze noemt hem voor de eerste 
en enige maal bij zijn voornaam: ‘Sir Thomas! […] drie schreden van hier is eene 
kleine zijdeur geopend, ga haar binnen en gij zijt gered’ (214). Hij wijst haar echter 
af, waarna het raam boven hem door Arabella ‘met drift’ wordt gesloten, waarmee 
haar woede of frustratie wordt gesuggereerd. Haar initiatief wordt niet 
gewaardeerd:  

‘Gered! Nu alles verloren is, ’ riep hij met zijne diep doordringende stem, 
waarin meer dan wanhoop lag, ‘gered door eene Sterny, bescherming van 
eene vrouw! Dit ontbrak er aan om mij te verpletteren,’ – en hij stapte 
recht op de krijgslieden toe (Toussaint 1837B: 214). 

Ook Courtenay stelt redding door een vrouw niet op prijs. Arabella’s bekentenis in 
de rechtszaal, beschreven in het hoofdstuk dat nota bene de titel ‘Broeder en 
zuster’, draagt, beschouwt hij niet als aanleiding tot zijn vrijspraak, maar als 
belediging van ‘zijn hooggestemd gevoel van eer’ en hij verbreekt het contact met 
‘de dochter zijner moeder’ (269). Opvallend is hier de reactie van Chandos, die 
Arabella meeneemt naar Maria:  

‘zij is eene vrouw, zij zal medelijden hebben met de zwakheid eener 
zuster’ (236). 

Voordat de uitkomst van dit alles gegeven wordt, staat er een zeer duidelijke 
lezersaanspreking, waarin in de onvoltooid tegenwoordige tijd een advies gegeven 
wordt naar aanleiding van Arabella’s lot:  

Jeugdige lezeressen! ik ben geene stugge zedenpreekster, maar gelooft mij, 
de verbeeldingskracht is een gevaarlijk vuur, dat gij, vestalinnen der 
onschuld, liever moet laten smeulen dan voeden: de ingetogenheid der 
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maagd is de beste waarborg voor het geluk der vrouw (Toussaint 1837B: 
269). 

Deze aanbeveling wordt veelal gezien als kenmerkend voor de vermeende 
conservatieve denktrant van Toussaint, vermoedelijk ook door de verwijzing 
‘zedenpreekster’, maar gezien Toussaints metaforiek kan de allocutie ‘gij, 
vestalinnen’ de lezer op een ander spoor zetten. Ook hier kan sprake zijn van een 
verborgen waarschuwing: het was immers de taak van de Vestaalse maagden om 
het vuur brandend te houden en voeding is dan onontbeerlijk. Deze metafoor is op 
zijn minst ambigu. Onmiddellijk na deze raad aan de jeugdige lezeressen, wordt 
verteld hoe het Arabella is vergaan:  

onder de leiding van de verstandigen gemaal, die nooit met overijling 
handelde, viel haar een kalm en rustig levenslot ten deel (Toussaint 1837B: 
269). 

Het meest opmerkelijke in dit Arabella-verhaal is dat uit alle mogelijke 
echtgenoten voor de fictieve verhaalfiguur Arabella, Toussaint juist kiest voor 
Chandos, niemand anders dan de Lord of the Tower, de gevangenenbewaarder. 

Arabella is dus een vrouw die zelfstandig is, financieel onafhankelijk en 
onpartijdig. Ze leidt een tamelijk geïsoleerd bestaan, omdat haar leefwijze afwijkt 
van die der andere vrouwen. Ze wijst namelijk huwelijkskandidaten af. Wat 
niemand weet, is dat ze gebonden is door een geheim huwelijk met een man die 
haar aantrekt, maar die onacceptabel is voor haar (politieke) omgeving en wiens 
motieven ook slechts politiek zijn. Zij neemt tweemaal een risicovol besluit om een 
man te redden en wordt tweemaal afgewezen. Uiteindelijk wordt ze ‘gered’ door 
Chandos, wiens oprechtheid, trouw en veiligheid talloze malen door de verteller 
zijn benadrukt. Metaforisch is hij ‘een verstandig trooster’ (241). Arabella valt een 
‘kalm en rustig levenslot ten deel’ aan de zijde van de gevangenenbewaarder. 
Mijns inziens is hier sprake van een ideologische manoeuvre van Toussaint: zij laat 
zien dat vrouwen onvrij zijn. Behalve Arabella zijn er in De Graaf van Devonshire 
namelijk ook vrouwen die in de marge van het verhaal een bijzondere positie 
innemen wanneer ik kijk naar eventuele ideologische boodschappen. 

1.6.3 Vrouwenverhalen 
In nog twee hoofdstukken in De Graaf van Devonshire worden vrouwen ten tonele 
gevoerd, die elk slachtoffer zijn van de mannen om hen heen: Eva en Francis 
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Bealow en de minnares van Suffolk. Zowel Eva als de anonieme minnares blijkt 
een sterke vrouw te zijn, die uiteindelijk voor zichzelf weet op te komen. 

Hoofdstuk IV, getiteld ‘Eene bladzijde uit het groote martelaarsboek der 
armoede’ is geheel gewijd aan de Lutherse predikant Thomas Bealow en zijn tien 
kinderen, levend in grote armoede.75 Het gezin wordt in feite onderhouden door de 
twee oudste dochters, Eva en Francis, die met borduurwerk de kost verdienen. 
Enkele malen wordt aangegeven dat Francis de mooiste van de twee zusjes is, 
zowel door de verteller als door een Londense volksjongen. Vooral Eva probeert 
steeds weer haar vader moed in te spreken, af te leiden van hun uitzichtloze situatie 
en ze voedt de jongere kinderen op: zij bestiert het moederloze gezin. Francis is 
geïntrigeerd door de edelman die een geborduurde sluier komt ophalen en haar zal 
vertellen over een feest waarop de sluier gedragen zal worden. Eva houdt haar voor 
terughoudend te zijn ten opzichte van de man, die Benefield blijkt te zijn. Een 
poging tot aanranding blijft niet uit en Eva haalt hulp in de persoon van de graaf 
van Devonshire, die constateert dat Francis, ‘die engel!’, ‘met meer dan 
vrouwelijken moed’ haar eer verdedigd heeft (93). Hij weet Benefield te verjagen, 
waarna de meisjes vertellen wat hun overkomen is. Eva, weliswaar ontsteld en 
verbijsterd, heeft steeds haar ‘tegenwoordigheid van geest en beradenheid’ 
behouden, iets wat alleen de recalcitrante page Darley opmerkt (97). Francis 
daarentegen is na haar paniek bezwijmd in de stoel waarin men haar heeft 
neergezet. De aandacht gaat dan ook vooral naar haar uit. De verteller besluit, ver 
na dit vierde hoofdstuk, De Graaf van Devonshire met informatie over de kinderen 
Bealow: de kleintjes zijn in Christ’s Hospital opgevoed en 

Eva en Francis, door Darleys voorspraak onvervolgd aan haar lot 
overgelaten, vonden een toereikend bestaan in den arbeid harer fijne 
vingeren. Francis werd de brave huisvrouw van een gegoed burger in 
Bondstreet. Eva bleef ongehuwd (Toussaint 1837B: 276). 

‘Onvervolgd’ is positief: de protestante meisjes worden dus met rust gelaten in de 
tijd van vervolgingen; ‘aan haar lot overgelaten’ heeft echter de connotatie 
‘onverschilligheid’. Voor meisjes zijn er weinig andere mogelijkheden om in hun 
onderhoud te voorzien dan met handwerken (zie verder hoofdstuk 3). Vooral het 
feit dat de laatste zin uit bovenstaand citaat - Eva bleef ongehuwd – ook de slotzin 
van deze roman is, kan niet genegeerd worden. Een slotzin geeft immers nog eens 
de hoofdzaak of zorgt voor een betekenisvolle ‘uitsmijter’; daarnaast geeft hij 
                                                 
75 Tijdens het bewind van de streng-katholieke Maria is de positie van andersdenkenden 
risicovol: Bealow kan dus niet zonder gevaar voor vervolging zijn ambt uitoefenen. 
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informatie over de houding die de verteller heeft ten aanzien van het vertelde – en 
die de lezer dus ook kan hebben (Korsten 2002: 192).76 In tegenstelling tot de 
zwakke Francis wordt de sterke Eva dus geen ‘brave huisvrouw’. Gezien de 
voorkeur van de verteller voor Eva, kan dit wijzen op een voorkeur voor een 
zelfstandig leven.77 

Een andere vrouw wordt ten tonele gevoerd in hoofdstuk IX, dat naar haar 
genoemd is: ‘De minnares van Suffolk’. Treffend is dat deze ‘titelheldin’ slechts 
een kleine rol speelt in dit hoofdstuk: het gaat om Gardiner en Benefield die de val 
van Courtenay voorbereiden en die daarbij geholpen worden door deze vrouw die 
een belangrijk bewijsstuk levert in de vorm van een brief. In zijn beschrijving van 
haar benadrukt de verteller ‘de diepe sporen van smart’ die haar gezicht tekenen, 
veroorzaakt door Suffolk, die haar verstoten heeft.78 Zij brengt haar lot onder 
woorden en eist wraak, maar de mannen hebben slechts aandacht voor de papieren 
die ze brengt. Gardiner oordeelt ‘Waar eene vrouw vonnis velt, valt het niet zacht’, 
maar ziet tegelijkertijd de brieven ‘gretig’ in (161). Ook nu weer veelzeggende 
informatie in de laatste zinnen van het hoofdstuk:  

‘Wie was toch die schoone, droevige vrouw, Mylord?’ 
Gardiner haalde met minachting de schouders op, en antwoordde: ‘Eene 
verstootene minnares van Suffolk, die hij, dwaas genoeg, onder de 
vrouwen zijner gemalin eene plaats heeft laten behouden’ (Toussaint 
1837B: 163). 

En ook hier dus een man die geen waardering of begrip kan opbrengen voor een 
vrouw die hem een dienst bewijst. 

Tenslotte kort aandacht voor de koninginnen die naast Elisabeth en Maria in 
De Graaf van Devonshire genoemd worden: de echtgenotes van Hendrik VIII 

wier hoofden hij met een kortstondigen luister omgaf, om er later zooveel 
schande en zooveel ellende op te doen nederdalen, dat zij het lot der 
geringste burgervrouwen hadden te benijden  (Toussaint 1837B: 221). 

Het is niet voor niets dat de verteller Hendrik VIII ‘dien Westerschen Sultan, dien 
Blauwbaard der geschiedenis’ noemt. Zoals Rosemarie Buikema en Lies Wesseling 

                                                 
76 Korsten bespreekt de slotzin in het kader van sprookjes van Poesjkin; zijn opmerking 
geldt m.i. echter ook voor andere genres en andere auteurs.  
77 Eva’s ervaringen met de krachteloze vader en de zorg voor het grote gezin zouden 
hiervoor ook argumenten kunnen zijn. 
78 Van Suffolk is al eerder opgemerkt dat hij een vrouw – zijn dochter – ‘gebruikt’ (zie 1.5). 
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stellen, is het huis van Blauwbaard het symbool van zijn sociale en culturele macht 
(Buikema 2006: 20), hier in de vorm van de troon overgenomen door zijn dochter. 
Zowel voor Maria als voor Elisabeth betekent dit toch ‘een verboden kamer’ in de 
vorm van een beperking in keuzevrijheid van een echtgenoot, van leven zelfs. 
Immers Maria verlangt ernaar eens ‘voor zich zelve heen te leven’, niet gestuurd 
door Gardiner c.s. (271) en Elisabeth, die voor de troon kiest, geeft daarmee 
Courtenay op. Zoals de echtgenotes van Hendrik VIII slachtoffer waren van deze 
‘Blauwbaard’, zo worden ook zijn dochters beperkt door de patriarchale orde. 

In de geschiedenissen van Eva, van de minnares van Suffolk en zelfs van de 
koninginnen wordt dus de verhouding tussen mannen en vrouwen aan de orde 
gesteld. Zo fungeren deze vrouwenverhalen als spiegelteksten79; in hoofdstuk 3 ga 
ik er verder op in.  

1.6.4 Voorlopige conclusie 
Een tegendraadse lezing van De Graaf van Devonshire levert een aantal 
betekenisvolle elementen op, waaronder Courtenays zelfingenomenheid en details 
met betrekking tot Arabella met daarbij vooral de verbintenis met juist de 
gevangenenbewaarder. Daarnaast zijn er de overige vrouwenverhalen die mijns 
inziens significant zijn, omdat zij een interpretatie van het verhaal bekrachtigen die 
ontstaat op basis van de metaforiek.  

De presentatie van de graaf als ‘een der edelste, dapperste en meest begaafde 
heeren van gansch Engeland’ (14) en van Arabella behept met ‘eene verregaande 
loszinnigheid en zorgeloosheid’ en ‘overdreven behaagzucht’ (65) wordt aangetast 
door mededelingen van de verteller die van ondergeschikt belang lijken. In 
combinatie, vooral ook met de metaforiek en de spiegelteksten, veranderen zij 
echter het beeld van deze personages. Courtenay blijkt een ijdele figuur te zijn die 
vooral zijn imago bewaakt en Arabella een moedige vrouw die gevangen blijft in 
de patriarchale orde. 
Een roman als De Graaf van Devonshire waarin een verteller de lezer door de tekst 
leidt, nodigt niet uit tot een ontwrichtende leesstrategie die de aandacht vestigt op 
aspecten in de tekst die de ogenschijnlijke bedoeling van de tekst lijken te 
weerspreken. Het is dan ook opmerkelijk dat enkele van de elementen die bij een 
deconstructie opvallen ook te berde gebracht zijn in negentiende-eeuwse en 
vroegtwintigste-eeuwse kritische commentaren. Ik wijs hier op de hiërarchische 

                                                 
79 Een spiegeltekst, ook wel een mise en abyme genoemd, is ‘een ingesloten, relatief klein 
fragment dat het geheel op zo’n manier weerspiegelt dat het leidt tot reflectie over de 
betekenis van de gehele tekst’ (Korsten 2002: 203-207).  
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structurering (zie de Inleiding). Potgieter bijvoorbeeld stelt verbaasd te zijn over 
Toussaints keuze voor Courtenay: ‘Wij vreesden, bij het onbelangrijke van den 
held, het overwigt dier beide vrouwen’ (Potgieter 1838: 657), Arabella noemt hij 
een ‘oorspronkelijk karakter’ (Potgieter 1838: 659). Zoals gezegd kan in een 
deconstructieve lezing een tekstdetail belangrijker worden dan de manifeste 
hoofdzaak van de tekst. C.J. Vierhout merkt op: 

Over ’t geheel is het laatste gedeelte van den roman slordig bewerkt: 
dingen van ondergeschikt belang worden nauwkeurig meegedeeld en 
andere van veel gewicht verzwegen. Zoo verneemt de lezer niet, wat 
Courtenay tot Elizabeth gezegd heeft […]; maar wel, welke van de 
dochters van dominee Bealow eene ‘brave huisvrouw’ werd en welke 
ongehuwd bleef, terwijl de eene zoowel als de andere slechts eene zeer 
ondergeschikte rol in den roman speelt (Vierhout 1888: 188). 

Het gegeven dat er weinig serieuze aandacht is gewijd aan het Arabella-verhaal – 
het wordt genegeerd of terzijde geschoven onder de noemer ‘romantiek’ – zie ik als 
het ontwijken of verdringen van een ontwrichtend element. Bouvy neemt het 
ingebedde verhaal nog het meest serieus.80 Zij trekt twee conclusies: dat dit 
ingebedde verhaal zorgt voor een zinrijk geestelijk verband en dat dit kenmerkend 
is voor de werkwijze van Toussaint. Zij verbindt ze echter niet met elkaar: de 
gevolgtrekking dat het Arabella-verhaal cruciaal is in de roman, spreekt zij niet uit. 

Een andere interpretatie is mogelijk doordat de metaforiek de aandacht vestigt 
op karakter en handelen van Courtenay, waarmee de narratologisch zo nauw met 
hem verbonden Arabella ook naar voren schuift. Zij kan nu gezien worden als 
belichaming van de vrouw die klem zit in de mannenwereld, zoals ook Eva en de 
minnares van Suffolk.  

Niet alleen in De Graaf van Devonshire maar in het gehele oeuvre van Toussaint 
wordt de metaforiek ingezet op een bijzondere manier: een analyse ervan laat zien 
dat zowel traditionele beeldspraak die ten gevolge van paradigmatische en 
syntagmatische relaties onconventioneel wordt als onconventionele beeldspraak 
uiting geeft aan onorthodoxe genderopvattingen. De metaforiek fungeert dus als 
middel om problematische zaken aan de orde te stellen. Een vergelijking met 
metaforiek zoals die in het werk van enkele tijdgenoten te vinden is, maakt 
duidelijk tegen welke normen Toussaint zich afzet.  

                                                 
80 Al spreekt ook zij herhaaldelijk van een romantische ‘behoefte aan het hevige’; zie 
Bouvy 1935: 30, 32, 33, 34, 35, 42, 43. 
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1.7 Vergelijkenderwijs: focalisatie en metaforiek bij enkele 
tijdgenoten 

Dat Toussaint afwijkt van het ‘normale’ taalgebruik, de literaire conventies, blijkt 
uit de receptie van haar werk. Met de eerste recensie van Potgieter is de toon gezet: 
voor zover de historisch letterkundigen specifieke aandacht besteden aan de 
metaforiek van Toussaint81 zijn ze niet positief. G. Kalff bijvoorbeeld wijst op ‘de 
overladenheid der beeldspraak’ en komt met staaltjes (Kalff 1912: 290-291), 
Bouvy wijst op ‘gewaagde beeldspraak’ (Bouvy 1935: 267) en Reesers oordeel is 
vernietigend (zie 1.4.3).  

Om na te gaan op welke wijze metaforiek door enkele andere auteurs uit de 
vroege negentiende eeuw is ingezet, gebruik ik werk van Petronella Moens en van 
Elisabeth Hasebroek. Van elk van hen is onlangs een titel opnieuw uitgegeven in 
een reeks die een podium biedt aan vrouwelijke auteurs die een bijzondere plaats 
verdienen in de rijen der strijdbare vrouwen.82 Daarnaast analyseer ik werk van 
twee mannen die de cultuur van die periode mede bepaalden, Aarnout Drost en E.J. 
Potgieter. Bij een thematische benadering van hun werken zijn vernieuwende 
elementen te vinden: vooruitstrevende ideeën, psychologische analyse, hoofdrollen 
voor vrouwen en een pleidooi voor scholing voor meisjes. Bij een narratologische 
analyse blijkt uit de focalisatieposities en de karakterisering door middel van 
metaforiek echter dat daarin vooral sprake is van een gedeeld cultuurgoed, meer 
dan van een min of meer persoonlijke belevingswereld die op een vernieuwende 
manier afwijkt van de conventies. 

1.7.1 Petronella Moens: Aardenburg (1816) 
In Aardenburg, of De onbekende volksplanting in Zuid-Amerika van Petronella 
Moens wordt een verlichte samenleving in een denkbeeldige kolonie in Zuid-
Amerika weergegeven. Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet, inleiders van de 
heruitgave uit 2001, vatten de inhoud als volgt samen: ‘Adolf Tavenier en zijn 
vriend Stotgart zijn de belangrijkste personages. Het boek schetst hun jeugd, hun 
liefdesleven en de stichting van Aardenburg. Als aller lieveling Albert, de zoon van 
de gerespecteerde Adolf en Suzanna Tavenier, een reis door Europa maakt met zijn 

                                                 
81 Meer aandacht wordt besteed aan de stijl van Toussaint, waarbij men dan vooral ingaat 
op de stijlfiguren in haar werk. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 
82 De Amazone–reeks van Amsterdam University Press onder redactie van Lia van Gemert 
en Piet Couttenier; behalve de hier genoemde auteurs is tot op heden werk heruitgegeven 
van Anna Roemersdochter Visscher, Cornelia de Lannoy, Elizabeth Maria Post, Betje 
Wolff en Agatha Deken en Rosalie en Virginie Loveling. 
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vriend Van Vliet, beleeft hij allerlei avonturen. Ook Van Vliets adoptiefdochter 
Miona speelt daarin een grote rol. Intussen bloeit en groeit de kolonie […]. Zowel 
de algemene samenlevingsvormen als hun persoonlijke situatie worden uitvoerig 
uit de doeken gedaan’ (Moens 2001: 9). 

Een extradiëgetische, heterodiëgetische verteller brengt zijn verhaal, laat 
personages aan het woord en schotelt de lezer hun brieven voor; uit vrijwel alles 
blijken vooruitstrevende ideeën.83 De opvattingen over vrouwen zijn echter 
behoudend, wat ook blijkt uit de presentatie van de vrouwelijke personages. 
Vrouwen bevinden zich zelden of nooit in een subjectpositie: een externe 
focalisator zoomt grotendeels extern in op zijn objecten. Een voorbeeld:  

Daar stond de ongelukkige vrouw nu als een woedende leeuwin die van 
haar jong beroofd was. Woede fonkelde in haar blik. Zij scheurde zich de 
boezem open, en bloed, dat om wraak schreide, mengde zich met de 
moedermelk, die de om deernis vleiende natuur nog voor het onnozele 
wicht deed vloeien (Moens 2001: 75).  

Met betrekking tot de vrouwen blijft het veelal de vraag hoe zij zèlf de beschreven 
gebeurtenissen ervaren; anders dan bij Toussaint, worden zij ook door de verteller 
niet intern gefocaliseerd. Wanneer er sprake is van een intern gefocaliseerd 
personage is het vrijwel altijd een van de mannen: nagenoeg alleen mannelijke 
gedachten en gevoelens kunnen worden meebeleefd. Zo spreekt Van Vliet over zijn 
adoptiefdochter Miona:  

ik wilde haar zelf opvoeden en in de nuttigste kundigheden onderwijzen. 
Reeds gedurende mijn reis had ik, door oefening, haar opluikende 
vermogens zoveel mogelijk ontwikkeld. […] Het waas van de jeugd, de 
bloeiende schoonheid zal haar met de jaren, of mogelijk door krankheid of 
ander toeval ontvluchten. Doch zij zal in alle omstandigheden beminnelijk 
blijven en zelfs in de hoogste ouderdom, die door zoveel vrouwen met 
angst tegemoet gezien wordt, zal de zachte, edele menselijke ziel van mijn 
Miona zich nog, met eeuwig jeugdige bevalligheid, in al haar trekken en 
bewegingen uitdrukken (Moens 2001: 51). 

Wat mannen van vrouwen verwachten wordt duidelijk gemaakt door zowel 
verteller als personages: als echtgenote en moeder vooral beminnelijk zijn, 
                                                 
83 Deze worden op basis van Moens’ inleiding door Veltman–van den Bos en De Vet aan 
de auteur toegeschreven. Zie bijvoorbeeld ‘Haar opvatting van de huwelijkse staat laat 
Moens formuleren door de predikant Hambroeck […]’ (Moens 2001: 15). 
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voorzien van een ‘zachte, reine engelenziel’ (2001: 65). Net als in De Graaf van 
Devonshire van Toussaint geven metonymia’s de belangrijkste relaties van 
vrouwen weer, bijvoorbeeld ‘beminnelijke gade’ (Moens 2001: 53) en 
‘blijmoedige, trouwhartige leidsvrouw van zijn jeugd’ (54).84 Hier benadrukken 
adjectieven welke karakteristieken van belang zijn. Een vrouw die niet wil deugen, 
krijgt als adjectief ‘schone’ (59), ‘romaneske’ (60), ‘zwakke’ (79), ‘ellendige’ (79) 
of ‘ongelukkige’ (80). In dit werk van Moens worden ook mannen met 
metonymia’s als ‘de minnaar’ (79), of ‘haar redder’ (79) geduid. Bij hen staan er 
eveneens typerende adjectieven bij, zelfs wanneer mannen bij hun persoonsnaam 
genoemd worden. Deze vallen als zodanig buiten de metaforiek, maar passen wel 
in het conventionele beeld: ‘de waardige heer Tavenier’ (44).85 

Waar metaforen of vergelijkingen worden gebruikt, zijn deze traditioneel. De 
zondige mens als ‘half engel, half dier’ (67), een van haar kind beroofde moeder 
als ‘leeuwin’ (75), een baby als ‘paradijsbloem van de schoonste huwelijkskroon’ 
(94) en liefhebbende echtgenoten als ‘Gods engelen’ (124). Nergens valt mij een 
onconventioneel beeld op: het zijn gebruikelijke beelden uit de bekende 
herkomstgebieden. Een enkele metafoor uit het mythologisch paradigma lijkt vrij 
willekeurig gekozen te zijn: Angelica is in de optiek van de verliefde Adolf ‘een 
eeuwig jong schijnende Hebe’ (59). Hebe is inderdaad de Griekse godin van de 
jeugd en de schoonheid en zij wordt de bruid van Herakles, als beloning voor diens 
heldhaftigheid. Angelica trouwt echter niet met Adolf, maar met een ander van wie 
zij zwanger is; in dat huwelijk schendt zij ‘alle plichten die zij aan haar echtgenoot 
verschuldigd’ is (62). De keuze voor Hebe is dus op een enkel aspect – haar 
schoonheid – gebaseerd; verdere overeenkomsten zijn er niet. 

Aan de hand van deze bevindingen met betrekking tot de focalisatie en 
metaforiek in Aardenburg van Petronella Moens kan ik stellen dat hier verhaal en 
vertelling elkaar versterken. Er is sprake van een verhaal waarin vrijwel alleen 
mannen subjectposities innemen; in de vertelling worden via traditionele metaforen 
de conventionele verhoudingen bevestigd en er is geen verschil in metaforiek van 
de verteller en de personages. Evenals in het werk van Toussaint worden vrouwen 
vooral metonymisch geduid, waarbij het gaat om relaties. Dit geldt, anders dan bij 
Toussaint, ook voor de mannen, maar bij Moens blijkt uit de adjectieven 
                                                 
84 Zie ook ‘de tederste vriendin’ (54), ‘de gevoelvolle dochter’ (69), ‘de lieve gezellin van 
zijn leven’ (78), ‘de trouwhartigste moeder’ (122), ‘verstandige, blijgeestige 
echtvriendinnen’ (128), ‘zijn lieve, altijd fijn beoordelende gade’ (128). 
85 Bijvoorbeeld ‘haar geleerde huwelijksvriend’ (53), ‘de trouweloze booswicht’ (79), ‘een 
vermoeid reiziger’ (123), ‘de achtenswaardige Tavenier’ (46), ‘de fiere knaap’ (53), de 
edele zestienjarige knaap’ (55), ‘de jonge moedige Adolf’ (64). 
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overduidelijk de geaccepteerde rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Metaforen 
en vergelijkingen komen minder voor dan in het werk van Toussaint en de gekozen 
beelden zijn zonder meer conventioneel. Aardenburg van Petronella Moens is een 
utopische roman waarin zeker verlichte denkbeelden over een multiculturele 
samenleving voorkomen: de bestrijding van onwetendheid en vooroordelen, het 
propageren van tolerantie. De denkbeelden met betrekking tot de gender-
verhoudingen zijn echter traditioneel. 

1.7.2 Elisabeth Hasebroek: Elize (1839)  
Evenals Aardenburg van Petronella Moens is Elize van Elisabeth Hasebroek 
uitgeven in de Amazone-reeks, een serie waarvan de naam herinnert aan strijdbare 
vrouwen. De roman Elize wordt gepresenteerd als  

een verhaal vol geheimen dat zich deels in Nederland, deels in Engeland 
afspeelt met op de achtergrond de cholera-epidemie die in de jaren dertig 
door Europa raasde. Hoofdpersoon is Elize die de zorg voor Eddy, het kind 
van een jeugdvriendin, op zich neemt. Een afgedwongen eed aan een 
geheimzinnige vreemdeling, de vader van het meisje en tevens een 
vroegere beminde van Elize, kost haar het eigen liefdesgeluk. De roman 
begint met haar sterfbed, als ze het laatste stadium van voortgaande 
onthechtheid aan het aardse leven heeft bereikt (Hasebroek 2004: 
achterflap). 

In de inleiding op en toelichting van deze uitgave benadrukken de inleiders 
Margaretha H. Schenkeveld en Riet Schenkeveld - van der Dussen de manier 
waarop Hasebroek de nuances in liefdesverhoudingen beschrijft ‘op een voor haar 
tijd nieuwe en diepgaande manier’, vooral door de psychologische analyse in het 
werk (Hasebroek 2004: 30). 
In Elize is sprake van een interne focalisatie. Er zijn twee personagegebonden 
vertellers, een gezelschapsjuffrouw die de historie vertelt die zij als getuige 
meemaakte en de titelfiguur, Elize, die in een brief van 22 pagina’s haar 
levensverhaal schrijft. Opmerkelijk is dat de eerste verteller de lezer in de inleiding 
van het verhaal wijst op de positie van jonge vrouwen als zijzelf, die in gedwongen 
dienstbaarheid behalve de eigen moeilijkheden ook het leed van anderen te dragen 
krijgen. Die bewering over een algemene kwestie, in onvoltooid tegenwoordige 
tijd, lijkt de toon te zetten voor het verhaal: aandacht vragen voor de vrouw die 
voor haar eigen inkomen moet zorgen en daarmee voor de man-vrouw-
verhoudingen. Zij karakteriseert de personages direct en toont daarin haar 
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traditionele voorkeuren. Van meet af aan wordt Elize getypeerd als christelijke 
heldin, ook in de beschrijving van haar uiterlijk: ‘Het grote oog glinsterde in haar 
vervallen gelaat en spiegelde een engelachtige ziel af, zoals ook al haar trekken, die 
aan een lijdende heilige deden denken’ (Hasebroek 2004: 58). Ook met betrekking 
tot Eddy zijn de opvattingen van de verteller duidelijk:  

Bijna was zij ertoe gekomen de eerste schrede te doen. ‘Gij verontschuldigt 
uw gedrag, maar het is geen laagheid zijn ongelijk te bekennen’, had haar 
hart tot haar fierheid gezegd. Deze was dus overwonnen, maar haar 
maagdelijke schroom niet en deze was het die haar verhinderde een stap te 
doen die haar niet … gevraagd werd. Zoals altijd voor iedere vrouw, was 
deze schroomvallige ingetogenheid thans haar beschermengel. Het was 
gelukkig voor haar dat zij zich niet meer tot een onvrouwelijk gedrag had 
laten wegslepen; het was vruchteloos en dus vernederender dan alles 
geweest (Hasebroek 2004: 147). 

Deze vrouwelijke protagonisten zijn geregeld subject van focalisatie, waardoor hun 
eigen gedachten en gevoelens weergegeven worden. De lezer kan dus zijn eigen 
oordeel vellen, al geeft de verteller voortdurend uitleg en commentaar, waarin 
tijdgebonden conventies herkenbaar zijn. 

Het verhaal heeft een traditionele huwelijksplot. Eddy’s luchthartige vriendin 
Cecilia, bij wie onder invloed van haar echtgenoot lieflijke deugden tevoorschijn 
komen, geniet een gelukkig gezinsleven en de lijdende Elize, sterft in volle 
overgave aan haar Heer. Eddy rest ‘kalmer genegenheid en stille vrede’ (197) naast 
een echtgenoot die geheel vervuld is van de engelachtige overledene.86 Met de 
tamelijk onconventionele Eddy loopt het dus beduidend minder goed af dan met 
andere vrouwen. Omdat de roman eindigt zoals hij begonnen is, met een 
commentaar van de verteller over ‘haar eenzaam pad in harde dienstbaarheid’ 
(198), is er onmiskenbare aandacht voor de positie van de (ongehuwde) vrouw, 
maar duidelijk uitgewerkt vind ik die niet.  

In de metaforiek zijn geen aanwijzingen te vinden voor bijzondere denkbeelden 
over man-vrouwverhoudingen. De metaforiek die de eerste verteller hanteert, is 
uitgesproken conventioneel: sterke mannen met trekken van de ‘Byronic Hero’, 
worden als ‘de leeuw’ (57, 128), ‘de elzenstam’ (57) ‘de edele stam’ (79), ‘de 

                                                 
86 De verteller verklaart de moeizame verhouding tussen de echtelieden door erop te wijzen 
dat Eddy’s liefde ‘eer een mannelijk dan een vrouwelijk karakter’ had; Eddy voelde zich 
‘bekneld’ door de ‘vrouwelijke plichten’. Onbegrip tussen man en vrouw wordt benadrukt, 
maar het belangrijkste is dat Eddy te ‘fier’ is (2004: 193). 
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wolf’ (79), ‘een adelaar’ (101) gepresenteerd; hoofdpersoon Elize als ‘vrome 
lijderes’ (67), haar hoofd ‘als een geknakte bloem’ (74), ‘de verwelkende bloem’ 
(81), ‘primula veris [witte sleutelbloem] (116); andere vrouwen als ‘de winde’ 
(57), ‘het vlindertje’ (81), ‘knopje’ (86), ‘de mimosa pudica’ [kruidje-roer-me-niet] 
(123), ‘een witte lelie’ (182). In de brief van de andere verteller, Elize, komen veel 
metonymia’s voor. Zij benoemt de personages naar de relatie: ‘de angstige 
moeder’, ‘zijn dochter’, ‘zijn echtgenote’ (154), ‘de vaderlijke basstem’, ‘de 
ongehoorzame dochter’ (155), ‘zijn stamhouder’, ‘haar eersteling’ (156), ‘de rijke 
erfzoon’ (157), ‘onze huiswaardin’ (160), ‘zijn oogappel’ (172). De enkele 
metaforen zijn uit het Bijbelparadigma, in overeenstemming met het karakter van 
Elize: ‘de schone Sodomsappel’ (156) bijvoorbeeld, of ‘het grote Babel’ (170). De 
personages gebruiken bij beide vertellers dezelfde veelvoorkomende beelden uit 
het bloemen-, vogel- en Bijbelparadigma als ‘bleke roos’ (58), ‘de vreemde duif’ 
(70) en ‘engel’ (63). Een enkele keer komt er een bijzonder beeld voor als ‘een 
Don Quichot’ en daarmee samenhangende verwijzingen (184); deze beeldspraak 
past in de directe context en illustreert de traditionele wending in het verhaal 
waarin de ‘harde’ man zijn gevoelens niet langer meer verbergt dankzij een 
geliefde (en dus niet langer gevaar loopt als een Don Quichot te strijden tegen zijn 
medemensen). 

In deze traditionele metaforiek zie ik nergens ambiguïteit of bijzondere 
paradigmatische of syntagmatische relaties. Vandaar dat ik Elize van Hasebroek 
net als Aardenburg van Moens lees als een roman waarin zowel verhaal als 
vertelling toont wat de contemporaine lezer verwacht. De vrouwen in een 
subjectpositie bevestigen uiteindelijk hun ‘natuurlijke’ bestemming, in de woorden 
van de titelheldin ‘gezegend met de voortreffelijkste man’ (Hasebroek 2004: 62); 
de personages hanteren de metaforiek op dezelfde wijze als de verteller. In het 
slotgedeelte van het werk hebben de protagonisten geen subjectpositie meer: de 
verteller heeft het laatste, conventionele, woord en de verwijzing naar de 
moeilijkheden van alleenstaande vrouwen wordt afgerond met conventionele 
metaforiek (‘rozen’ en ‘dorens’) over het nut van moeilijkheden (198).  

Elisabeth Hasebroek was een van de eerste auteurs die aandacht besteden aan de 
psyche van personages; in deze zin was zij zeker vernieuwend. Ook is er in Elize 
aandacht voor de positie van vrouwen in de samenleving en krijgen vrouwelijke 
protagonisten een subjectpositie toebedeeld. Uiteindelijk is voor hen echter de 
traditionele christelijke opofferingsgezindheid passend; in de metaforiek is dat van 
meet af aan duidelijk. 
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1.7.3 Aernout Drost: Hermingard van de Eikenterpen (1832) 
In 1991 zag een nieuwe uitgave van Hermingard van de Eikenterpen. Een oud 
vaderlands verhaal van Aernout Drost het licht. In dit werk, oorspronkelijk uit 
1832, zijn de hoofdrollen voor vrouwen, zoals de titelfiguur die zich ontwikkelt tot 
een geloofsheldin. De geschiedenis speelt zich af in het jaar 320 wanneer de 
Batavieren van de Eikenterpen ten strijde trekken tegen de Romeinen. Onder hen 
bevindt zich Siegbert, de aanstaande echtgenoot van Hermingard en omdat de 
wichelares, Witte Geertrud, een noodlottige afloop heeft voorspeld zoekt 
Hermingard steun in de godsdienst. Het Germaanse geloof voldoet niet en dankzij 
een oude prediker, Caelestius, bekeert zij zich tot het christendom, waardoor ze in 
conflict komt met de tradities van haar stam. Joke van der Wiel, die het werk 
toelicht, ziet het als een ‘roman met visie’ (Drost 1991: 260) en spreekt in het 
nawoord over Hermingard als over ‘een intellectueel, emotioneel en moreel 
begaafd mens’ (267). 

Een analyse van de focalisatieposities laat zien dat de visie op het christendom 
vooral wordt weergegeven door Caelestius en door de extradiëgetische, 
heterodiëgetische verteller die de woorden van de oude man parafraseert. De 
vrouwelijke protagonist als subject van focalisatie doet geen belangrijke 
mededelingen. Hermingard wordt vrijwel voortdurend extern gefocaliseerd. Wat er 
in haar omgaat, wordt geïnterpreteerd en verwoord door anderen:  

‘Wat deert u?’ Hermingard weende. ‘Zij treurt om de geliefde, waardige 
vreemdeling,’ antwoordde Marcella, ‘wie de plicht naar elders riep; deze 
treurigheid doet haar de toekomst somber tegemoet zien en niets dan 
donder- en bloedwolken zien.’  
‘En vindt zij dan nergens troost?’ zei de grijsaard, met beklagende 
overtuiging. ‘Neen, neen!’ riep Hermingard uit, opnieuw in tranen 
uitbarstende. 
‘Tevergeefs, ’ hernam Marcella, ‘zoek ik haar vertrouwen op de 
rechtvaardigheid en goedertierenheid der Goden in te boezemen. 
Vruchteloos zoek ik de edele Hermingard van angstige vrees voor de 
toekomt terug te houden’ (Drost 1991: 30). 

De keren dat Hermingard zelf aan het woord is, bestaan haar uitingen uit (al dan 
niet retorische) vragen, uitroepen, wensen, herhaling of bevestiging van de 
woorden van anderen en uitdrukkingen van begrip, medeleven etc. Het feitelijke 
beeld van Hermingard wordt bepaald in de objectpositie, gefocaliseerd door de 
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verteller, die weliswaar op de achtergrond blijft en door de andere 
verhaalpersonages. Evaluerende termen worden overvloedig toegepast. 
Veelgebruikte adjectieven, ook bij haar naam zijn ‘edele’, ‘lieve’, ‘schone’, 
‘vrome’, ‘dierbare’, ‘vorstelijke’, ‘geliefde’ en nog 24 alternatieven, die de 
karakterisering bepalen: een kleine 120 keer wordt een beeld gegeven van een 
emotionele, afhankelijke vrouw. De verteller presenteert Hermingard als 
bewonderenswaardige jonkvrouw ‘die zich te allen tijde boven het geslacht van 
haar tijdgenoten onderscheidde’ (103), maar geeft ook aan dat haar ziel vol was 
van ‘grootse en godverheerlijkende denkbeelden’, terwijl haar mond […] geen 
woorden’ had (252). Inderdaad: Hermingard huilt87, huivert88, bidt89 en zwijgt90 
voornamelijk; haar verzet bestaat uit een halsstarrig volhouden in ‘stille gebeden en 
stomme smart’ (165) en het dopen van haar stervende geliefde. Evenals Elize in de 
roman van Hasebroek sterft zij jong, tot haar grote vreugde. Veel duidelijker in 
haar groeiende verzet is de Romeinse Marcella die scherpzinnige vragen stelt (135) 
en haar christelijke opvattingen explicieter uitspreekt ten overstaan van anderen 
(163, 216).  
Zoals in het verhaal Hermingard traditioneel ‘vrouwelijk’ gekarakteriseerd wordt, 
zo wordt ze ook in de metaforiek neergezet: metonymisch als ‘maagd’91 en 
‘jonkvrouw’92 vooral door de verteller en als ‘gebiedster’93 door haar vrouwelijke 
ondergeschikten. Dit kan opgevat worden als een signaal van de 
uitzonderingspositie waarin de titelheldin zich bevindt. De andere vrouwen worden 
namelijk meestal bij hun voornaam genoemd, evenals de mannen in de roman, al 
worden de oudere mannen wel verbeeld als ‘grijsaard’ en jongere als ‘knaap’.  

Wat de verdere metaforiek betreft: deze is vooral te vinden in de aanduiding van 
kleuren en is een illustratie van de bevindingen van Van Hemeldonck en van 
Kemperink. In de kleuring hebben beelden als ‘elpenbeenkleurig gelaat’, 

                                                 
87 Zie Drost 1991: 21, 23, 24, 30, 45, 50, 61, 62, 70, 84, 102, 111, 119, 120, 137, 146, 165, 
168, 230, 238, 240, 252, 254. 
88 Zie Drost 1991: 32, 38, 41, 42, 49, 69, 72, 119, 142, 170, 177, 224. 
89 Zie Drost 1991: 45, 88, 165, 166, 167, 174, 177, 181, 221, 222, 225, 251. 
90 Dit zwijgen wordt dan expliciet vermeld. Zie Drost 1991: 50, 55, 143, 163, 165, 169, 
173, 225, 252. 
91 Zie Drost 1991: 14, 21, 22, 35, 42, 49, 50, 53, 63, 65, 69, 71, 72, 74, 77, 83, 84, 102, 103, 
104 (2x), 105, 107, 111, 136, 164, 169 (2x), 174, 176, 180, 182, 221, 227, 228, 241, 243, 
248, 250, 251, 255. 
92 Drost 1991: 21, 36 (2x), 41, 42, 43 (2x), 44 (2x), 51, 52, 58, 61, 62, 63, 65, 70, 74, 77, 
89, 90, 91, 105, 110, 114, 117, 126, 147 (2x), 148, 157, 163, 166 (2x), 171, 174, 241. 
93 Zie Drost 1991: 24, 25, 52, 53 (2x), 54 (3x), 62, 74, 76, 77, 79, 80 (2x), 86, 89, 142, 161 
(2x), 162 (2x), 240 (4x). 
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‘zilverwitte lokken’, ‘spierwit lam’, ‘wit kleed’, ‘vloeibaar zilver’, ‘engelen in wit 
kleed met gouden riem’ duidelijk een positieve connotatie. Negatieve connotaties 
horen bij ‘donder- en bloedwolken’, ‘donkerrode gloed van het vuur’ en ‘de 
bloedrode flikkering van een kruis’ (Van Hemeldonck 1977: 59-71; Kemperink 
1997: 7).94 Opmerkelijk is dat er weinig metaforen gebruikt worden: de beelden die 
bij andere auteurs gebruikt worden om de werkelijkheid te vervangen zijn hier 
realiteit. De Batavieren van de vroege vierde eeuw leven met lammeren (Drost 
1991: 32), vleermuizen, uilen, nachtspinnen (58), duiven en reigers (94), reeën 
(110) en worden omgeven door eiken (32), beuken en popels (65). Die maken deel 
uit van de setting en versterken als zodanig de indruk die de gebeurtenissen maken. 

Hermingard van de Eikenterpen is in veel opzichten een vernieuwend werk: het 
is een van de eerste Nederlandse historische romans van betekenis, met daarin de 
beschrijving van een periode uit de vaderlandse geschiedenis. In een ander opzicht 
is het een traditionele roman. Verhaal en vertelling tonen een mannelijk ideaal: 
Hermingard is edel, schoon, lief, vroom en zeker niet heldhaftig of assertief. De 
titelheldin bekleedt nauwelijks een subjectpositie en in de vertelling ondersteunt 
metonymie van zowel verteller als personages de conventionele opvatting van 
mannen: de vrouw als maagd en jonkvrouw. Verdere metaforiek ‘kleurt’ op 
traditionele wijze de vertelling. 

1.7.4 E.J. Potgieter: Marie (1839) 
In zijn vertelling Marie uit 1839 schenkt E.J. Potgieter aandacht aan de positie van 
de vrouw: het verhaal is een pleidooi voor meer ontwikkelingsmogelijkheden voor 
vrouwen. Een autodiëgetische verteller geeft zijn ervaringen weer en maakt 
duidelijk welke negatieve gevolgen een opvoeding heeft die de geestkracht van een 
jonge vrouw beknot. De mannelijke ik-figuur bezoekt als huisvriend de hofstede 
‘Duin en Dal’ waar het jonge meisje Marie woont, samen met haar ouders. Hij 
constateert dat de zestienjarige Marie niet langer de jonge spring-in-'t-veld uit het 
verleden is, maar een door haar gouvernante gedresseerde jongedame die ‘had 
plaatsgenomen in den cirkel van Mama’ (Potgieter 1903: 83). 

Oppervlakkig bezien wordt in dit verhaal een lans gebroken voor de 
ontwikkeling van meisjes. Bij nadere beschouwing van de focalisatie en de 
beeldspraak blijken ook hier weer man en vrouw op een traditionele manier 
gerepresenteerd te worden. Marie blijft ‘object’: het mannelijk ‘subject’ presenteert 
haar volledig afstandelijk, ze wordt van buiten af waargenomen, haar gevoelens en 

                                                 
94 Zie Drost 1991: 28, 32, 33, 38, 118, 145;30, 33, 38. 
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ideeën zijn niet aan de orde, hoogstens de speculaties van de ik-verteller daarover. 
Zijn gevoelens en opvattingen staan centraal:  

En zij zelve! Arme Marie! die in uwe vrijheid, eene duinroos gelijk, uwe 
geuren ieder voorbijsuizend windje prijsgaaft, uwe knopjes voor iederen 
afzwervenden zonnestraal ontsloot, waarom moest men u in eene broeikast 
verplaatsen, uwe weelderigste loten afsnijden […].  
En nu? Weldra zult gij in onze wereld optreden […] (Potgieter 1903: 98). 

Bij voortduring wordt Marie gepresenteerd zoals zij was: als een kind. De nadruk 
ligt op wat zij voor de ik-figuur betekende en hoe hij terugverlangt naar dat kind. 
De mannelijke hoofdpersoon beschrijft zijn vriendinnetje in de veertien pagina’s 
die het verhaal telt als ‘lieve’ (78), ‘het (lieve) kind’.95 De lezer raakt ervan 
overtuigd dat de ik-figuur dol is op Marie. Wanneer ik echter op verhaalniveau 
naga waaruit de aantrekkelijkheid van Marie voor hem bestond, komt een bepaald 
vrouwbeeld aan het licht: een jonge vrouw die opkijkt naar haar (ongeveer vijf jaar 
oudere) mannelijke leermeester. Bewijzen die deze aandraagt voor de zich 
ontwikkelende geest van Marie zijn bijvoorbeeld de vragen die zij aan hem stelde, 
die ‘mij deden aarzelen, hoe die te beantwoorden? – wie er in de zee woonde? 
waarom zij niet vliegen kon? wat de wind aan de boomen vertelde?’ Marie wilde 
een vlinder vangen, woudduiven op het mos voederen, paardrijden, Arend en Geert 
de horlepijp leren dansen (85). Bovendien wordt de geest van Marie gezien als een 
geschenk van ‘de welwillendste aller feeën’ (98). Aan het einde van het verhaal 
wordt dit bevestigd: de ik-figuur tekent uitgebreid de voor hem ideale vrouw:  

iets, dat in ons vaderland zeldzamer is dan rijkdom, weelde overvloed? – 
eene gastvrouw, die toon geeft, – die het gesprek levendig houdt, – die ons, 
door de gave van haren geest, de gaven der fortuin vergeten doet […] 
(Potgieter 1903: 95). 

Ik eisch bij vrouwen van hoogeren stand al de geneugten van hart en geest, 
opdat de verveling niet tot maitresses voere. Hoe zoude ons leven, onze 
maatschappij, onze letterkunde er bij winnen, indien vrouwen er eenen 
meer dan lijdelijken invloed op uitoefenden. En zij zelve! (Potgieter 1903: 
97) 

                                                 
95 Zie ook Potgieter 1903: 80, 83 (3x),84, 87, 91, 92. Daarnaast ‘lieveling’ (79, 83), die 
‘rondhuppelde als een ree’ (83), ‘het arme schepsel’ (84), ‘de kleine’ (85) ‘mijne 
gunstelinge’ (80, 87) ‘eene duinroos gelijk’ (97) en ‘schuldelooze’ (99). 
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Samenvattend: voor de verteller zou een vrouw dankzij een andere opvoeding iets 
kunnen zijn wat de verveling verdrijft en leven, maatschappij en letterkunde zou 
kunnen verrijken. De formulering is veelzeggend: een vrouw is ‘iets’ en gezien de 
positie van de vrouw in de samenleving van de eerste decennia van de negentiende 
eeuw en het hier gehouden pleidooi kan ‘onze’ niet anders betekenen dan 
‘mannelijke’.  

Dit uiteindelijk toch conventionele vrouwbeeld – zoals geformuleerd in De 
Recensent: de vrouw ‘Tot hulp, tot vreugd, maar ook, wanneer zij wèl wil, ter eere 
des mans’ (anoniem 1819: 116) – is duidelijk herkenbaar in de metaforiek. Er is 
sprake van een bijzonder gebruik van metonymie: behalve Marie hebben de 
vrouwen in het verhaal geen van allen een naam. In de verhalende gedeelten noemt 
de verteller hen ‘de vrouwe van Duin en Dal’, ‘de echtgenote van een onbekende 
staatsraad’, ‘de moeder van een wakkere zeeman’96, ‘een Suisse’97 ofwel 
‘Mademoiselle’. Dit kan natuurlijk gezien worden als argument bij de stelling dat 
vrouwen onbeduidend worden door hun bekrompen opvoeding, maar het kan ook 
dienen als bewijs voor de vanzelfsprekendheid van de bestemming van de vrouw. 
Overigens heeft de knecht wel een naam, evenals de baronnen en de ridders, die 
geen enkele rol spelen in het verhaal, aan wie de ik-figuur niet meer dan enkele 
gedachten wijdt. Slechts af en toe gebruikt de ik-verteller een metafoor en dan 
noemt hij Marie ‘het kind’, terwijl hij toch ook in een van zijn vergelijkingen stelt 
dat jonge meisjes gezien hun door hem afgekeurde opvoeding kennelijk ‘onnoozele 
nonnekens’ (92) moeten blijven. Daar heeft hij bezwaar tegen. De verteller somt op 
wat hij verwacht van een vrouw: spaarzaamheid, overleg, nauw toezien, 
ordelijkheid, zorg voor welvaart en voorspoed in haar woning, vroomheid, 
blijmoedigheid, onbekrompen levensbeschouwing, veelzijdige beschaving en 
gezelligheid (108). Daarnaast eist (!) hij ‘al de geneugten van hart en geest, opdat 
de verveling niet tot maitresses voere’ (97). Dit alles maakt mij duidelijk dat het 
perspectief onmiskenbaar mannelijk is. De karakterisering van Marie, haar 
objectpositie in het verhaal en de metaforiek in de vertelling versterken mijn 
opvatting dat in Marie weliswaar progressieve uitspraken gedaan worden, maar dat 
het mannelijk perspectief blijk geeft van traditionele opvattingen: de vrouw als 
ontwikkelde gastvrouw, spaarzame huishoudster en boeiende bedgenote. 

                                                 
96 Zie Potgieter 1903: 83 (2x), 87; 83 ,84, 91; 299 (2x), 300, 305; 299 (2x), 305. 
97 ‘Suisse’ wordt hier gebruikt als soortnaam: ‘Eene Suisse, zonderling verschijnsel!’ 
(Potgieter 1903: 88) Voor ‘Mademoiselle’ zie Potgieter 1903: 86 (1x), 87 (3x), 91 (2x), 92 
(2x) 94 (3x). 
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1.7.5 Verdere conclusies 
De hier besproken werken van Moens, Hasebroek, Drost en Potgieter hebben 
aspecten die thematisch gezien opgevat kunnen worden als vooruitstrevend. De 
verschillende inleiders zien de door hen gepresenteerde romans als voorbeelden 
van werk waarin nieuwe elementen zichtbaar zijn. Volgens Veltman-van den Bos 
en De Vet heeft Moens verlichte denkbeelden en ironiseert ze de conventies van de 
zedenkundige roman (Moens 2001: 13). Schenkeveld en Schenkeveld-van der 
Dussen zijn van mening dat Hasebroek op ‘een voor haar tijd nieuwe en 
diepgaande manier’ personages en hun onderlinge relaties beschrijft (Hasebroek 
2004: 30) en in de optiek van Van der Wiel schreef Drost een roman waarin 
‘Hermingard als een tijdloos voorbeeld aan iedereen [wordt] voorgehouden’ (Drost 
1991: 267). Potgieter tenslotte pleit in zijn verhaal voor een andere opvoeding van 
meisjes.  

Narratologische analyse met de nadruk op focalisatie en metaforiek laat echter 
zien dat deze werken op dat niveau traditioneel zijn. De vertellers hebben 
conventionele opvattingen met betrekking tot de man-vrouwverhoudingen: in elk 
van de werken karakteriseren zij de personages met evaluerende termen. De 
vrouwen die subject van focalisatie zijn (bij Hasebroek en Drost) worden door de 
vertellers becommentarieerd of hebben bijzonder weinig mede te delen. De 
gebruikte metaforiek is niet speciaal: alle vier de werken tonen metonymia’s voor 
de vrouwelijke personages en weerspiegelen daarmee de sociale context. 
Metaforen en vergelijkingen komen uit de traditionele herkomstgebieden en roepen 
geen vragen op door bijzondere paradigmatische of syntagmatische verhoudingen. 
Evenmin is er verschil tussen de metaforiek van de verteller en die van de 
personages. Mijn conclusie is dat deze werken van deze vier auteurs uit de eerste 
helft van de negentiende eeuw met betrekking tot vertelling en verhaal passen in de 
contemporaine verbeelding: de genderverhoudingen erin tonen de binaire 
opposities, zoals die destijds algemeen geaccepteerd waren. In hoofdstuk 5 ga ik 
daar verder op in, maar om aan te tonen dat Toussaints sekserepresentaties 
afwijken van die van haar tijdgenoten besteed ik er ook hier kort aandacht aan. 

Het negentiende-eeuwse denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid werd 
grotendeels bepaald door het verbinden van ratio en emotie met respectievelijk het 
mannelijke en het vrouwelijke geslacht. Op basis hiervan werden karakterschema’s 
geformuleerd, een ‘geslachtskaraktertheorie’, waaruit het ideaalbeeld valt af te 
leiden (Streng 1997: 10-14). Overigens was dit ideaal voor wat de vrouw betreft 
niets nieuws: vanaf The Booke of Courtesye uit 1405 (Pisan 1984) tot in de 
vrouwenbladen tot ver in de twintigste eeuw kregen dezelfde eigenschappen het 
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adjectief ‘vrouwelijk’: bescheidenheid, bevalligheid, puurheid, fijngevoeligheid, 
beleefdheid, meegaandheid, welwillendheid, innemendheid, terughoudendheid, 
kuisheid (Gilbert en Gubar 2000: 23). Zo zijn ook de heldinnen in Aardenburg van 
Petronella Moens, in Elize van Elisabeth Hasebroek en in Hermingard van de 
Eikenterpen van Aernout Drost gerepresenteerd. Het ‘kind’ in Marie van Potgieter 
was onbevangen en schalks en kan onbekrompen van levensbeschouwing, 
beschaafd, smaakvol en gezellig worden indien zij ‘wekelijks onze redenaars 
hoort’ (Potgieter 1903: 97). Mannen immers zijn rationeel, energiek, dapper, 
zelfstandig, doelgericht en verstandig, om maar een greep te doen uit het overzicht 
van geslachtskenmerken dat Karin Hauser samenstelde op basis van contemporaine 
bronnen (Streng 1997: 11).  

Vooral de metaforiek bij Moens, Hasebroek en Drost weerspiegelt deze 
karakteristieken. Wat Otten-van der Kaap stelt over de metaforiek van 
negentiende-eeuwse dichters van voor Tachtig is zichtbaar in de manier waarop 
Moens, Hasebroek, Drost en Potgieter beelden gebruiken met betrekking tot 
mannen en vrouwen: er is sprake van retorische metaforen. Dit zijn niet-
oorspronkelijke beelden en beelden die ter ondersteuning van een overtuiging 
dienen. De metaforiek laat een ordening van de wereld zien, die een blauwdruk 
lijkt te zijn van een collectief wereldbeeld, gebaseerd op religieuze opvattingen of 
negentiende-eeuwse conventie (Otten-van der Kaap 2005: 274).  
Ook in het werk van Toussaint zie ik traditionele metaforiek en de binaire 
opposities, maar in vergelijking met haar tijdgenoten gebruikt Toussaint, zeker in 
haar vroege werk, weinig traditionele metaforen voor vrouwen. Waar zij ze inzet, 
is er vaak sprake van een bepaalde focalisatie of een opvallende paradigmatische of 
syntagmatische relatie, iets wat ik in het door mij onderzochte werk van Moens, 
Hasebroek, Drost en Potgieter niet heb kunnen vinden. Mannen worden bij 
Toussaint op subversieve wijze gerepresenteerd, terwijl zij in het werk van haar 
tijdgenoten geheel voldoen aan de kenmerken die de geslachtskaraktertheorie 
noemt. In de onconventionele metaforiek bij Toussaint is een duidelijk afstand 
nemen van de geijkte patronen waarneembaar. Bij genoemde tijdgenoten is dit op 
thematisch niveau wel hier en daar zichtbaar, maar de focalisatie en de metaforiek 
onderschrijven deze stellingnames niet. Bij Toussaint daarentegen zie ik een 
verteller en vrouwen in een subjectpositie die afwijkende opvattingen uiten in 
metaforische bewoordingen; zeker in het latere werk. Metaforiek geeft in het 
oeuvre van Toussaint de tekst een extra lading, een lading die in het werk van 
genoemde tijdgenoten ontbreekt. 
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1.8 Metaforiek in het oeuvre van Toussaint 
De belangrijkste herkomstgebieden van de door Toussaint in haar eerste historische 
roman gebruikte metaforen – fauna en flora, de Bijbel – gelden voor een groot deel 
van de metaforiek in haar gehele oeuvre. Ook beelden uit de mythologie komen 
voor. Zowel in het vroege als in het late werk98 toont de vertelling beelden uit de 
bekende paradigma’s, steeds op dezelfde manier door verteller of personages 
ingezet, waarbij de lezer meer dan eens bijzondere paradigmatische of 
syntagmatische relaties kan ontdekken. De conclusies waartoe de analyse van de 
metaforiek in De Graaf van Devonshire leidt, gelden voor Toussaints gehele 
oeuvre. Uit elk veelvoorkomend paradigma geef ik enkele sprekende voorbeelden 
als argumenten bij mijn stelling dat in het werk van Toussaint de metaforiek gezien 
kan worden als een instrument in de representatie van mannen en vrouwen. Ik 
citeer voornamelijk de verteller; wanneer het gaat om uitingen van personages 
vermeld ik dat erbij.  

1.8.1 Ter illustratie: beelden uit de traditionele herkomstgebieden  
In het werk van Toussaint kleurt het bekende roofvogelparadigma – weliswaar in 
afnemende frequentie – de representatie van mannen.99 Dat er een onderscheid 
gemaakt dient te worden tussen de diverse roofvogels blijkt ook in andere werken 
dan De Graaf van Devonshire.100 Vrouwen worden zowel door verteller als 
personages geregeld ‘duiven’ genoemd en zo geplaatst tegenover de roofvogels101, 
waarbij de ornithologische beelden voor vrouwen soms expliciet verbonden zijn 
met de notie ‘onvrijheid’. Zie bijvoorbeeld:  

Heeft de prachtige goudvink achter de vergulde traliën geboren een 
denkbeeld van de ruime bosschen, die daar ginder zijn, en waarin zijne 
broeders vrij rondfladderen? (Toussaint 1839B: 488)102 

                                                 
98 De jongste roman die ik onderzocht heb, is Langs een omweg uit 1877. 
99 Zie Toussaint 1840A: 155, 156; Toussaint 1840B-I: 136, 267, Toussaint 1840B-II: 11, 
109; Toussaint 1847: 54, 128, 209; Toussaint 1868: 71; Toussaint 1877: 285. 
100 Zie bijvoorbeeld de presentatie van Aernoud in Het Huis Lauernesse (1840B-I: 65) en 
de jezuïeten die in Graaf Pepoli ‘den valkenblik’ toebedeeld krijgen (1860: 314). 
101 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1840B-I: 65, 136 (verteller), Toussaint 1840B-II: 418 
(personage); Toussaint 1849: 20-21, 186 (personage); Toussaint 1850-I: 145 (personage). 
102 Het betreft hier een jonge vrouw, die in een bevoorrechte positie aan het hof opgroeit. 
Zie ook Toussaint 1840B-II: 379. 
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Met het in het vogelparadigma zo invloedrijke beeld uit Vergilius’ Aeneïs103 in 
gedachten kan ik niet anders dan constateren dat ook hier man en vrouw 
metaforisch tegenover elkaar geplaatst worden. In ouder en jonger werk zie ik 
dezelfde beelden uit het (overkoepelende) biologische paradigma, veelal in 
bewoordingen van de verteller, die tamelijk rechtstreeks afhankelijkheid afwijzen. 
Vergelijkbaar met de kameleonmetafoor uit 1837 (zie 1.5.3.3) is dit beeld uit 
Majoor Frans:  

onze meeste jonge dames, die allen op iets anders willen lijken, dat zij 
eigenlijk niet zijn; die geene eigene opinie hebben, maar als zekere 
insekten de kleur aannemen van het blad waarop zij rusten (Toussaint 
1875: 72). 

Deze roman uit 1875, die de onafhankelijkheid van de vrouw expliciet als thema 
heeft, bevat veel metaforiek in de uitingen van de mannelijke personages. Het zijn 
nogal eens voor de hand liggende metaforen waarin Francis bijvoorbeeld geduid 
wordt als ‘eene wilde rank’, ‘de zoete oostersche vrucht’, ‘een kruidje-roer-me-niet 
(Toussaint 1875: 117, 187, 389), maar eenmaal ook is er verrassende beeldspraak 
van de personagegebonden verteller Leopold:  

Levensomstandigheden, en opvoeding, ik zou liever moeten zeggen, 
gebrek aan opvoeding hadden haar in zekeren zin misvormd tot het geen 
zij niet had moeten zijn, zoo als vruchtboomen worden geleid en 
verwrongen tegen hunne natuurlijke rigting in (Toussaint 1875: 162). 

De vergelijking lijkt mank te gaan: Leopolds opvatting is immers dat majoor Frans 
meer leiding nodig had? Door gebrek daaraan is zij misvormd en Leopold 
vergelijkt deze misvorming met een vruchtboom die misvormd wordt door leiding 
en verwringing tegen de natuurlijke richting in… Vergist Leopold zich? Is er 
sprake van onzuivere metaforiek? Mijns inziens is hier sprake van een verborgen 
boodschap, zoals die op meerdere plaatsen te vinden is in de metaforiek. 

Explicieter is de manier waarop de vrouwelijke hoofdpersonen in de romans 
Majoor Frans en Langs een omweg zich beiden verzetten tegen een bepaalde visie 
op de vrouw door een bepaald beeld te ontkennen, vergelijkbaar met de wijze 

                                                 
103 Aeneas’ beschrijving van de ondergang van Troje in het tweede boek van de Aeneïs, 
waarin Vergilius Hecuba en haar dochters in hun radeloze vlucht voor de vijand, verbeeld 
als roofvogel,  met een door paniek geslagen duivenvlucht vergelijkt, heeft in onze 
literatuur doorgewerkt (Van Hemeldonck 1977: 143-144).  



93 

waarop dat in De Graaf van Devonshire gebeurt.104 Het al dan niet voldoen aan het 
contemporaine verwachtingspatroon is herkenbaar in de metaforiek die verhaal-
personages hanteren.105 

Verspreid in het gehele oeuvre uit de periode 1837-1877 wordt de metafoor 
‘engel’ uit het Bijbelparadigma vaak gebruikt door mannelijke personages die hun 
vrouwbeeld vormgeven via dit beeld, waarmee dan vooral aspecten als onderdanig-
heid en opofferingsgezindheid geactiveerd worden. Zeker met betrekking tot de 
engelmetaforen wordt duidelijk dat vooral waar de paradigmatische as de 
syntagmatische kruist de betekenis van de beeldspraak te vinden is.106 De metafoor 
‘engel’ verduidelijkt wat er door mannen van een vrouw verwacht wordt: bij 
gebleken ondergeschiktheid wordt zij metaforisch goedgekeurd. De vrouwen lijken 
zich hiervan niet altijd bewust.107 De verteller lijkt dit te accentueren: hij hanteert 
‘engel’ een enkele maal en op een geheel andere wijze. Donna Teresa bijvoorbeeld, 
de bigotte huishoudster (met ‘de kleine haviksoogen’!) wil ‘beschermengel’ blijven 
van het Huis Lauernesse (Toussaint 1840B-II: 45) en hij wijst erop dat het 
‘katachtig geduld’ waarmee ze haar kansen afwacht, ook wel ‘engelengeduld’ 
genoemd wordt:  

Die alleen oppervlakkig oordeelde, had het engelengeduld genoemd, want 
het was eene lijdzaamheid, eenen beteren oorsprong waardig, waarmede zij 
elke ergernis droeg, elke bitterheid slikte, elken aanstoot mijdde; 
(Toussaint 1840B-II: 125)108 

Ik constateer dat vergeleken met de mannelijke personages die vrouwen geregeld 
met ‘engel’ aanspreken, de verteller de engelmetafoor weinig en op een andere 
manier gebruikt. De lezer kan echter dezelfde negatieve connotatie ontdekken: bij 
de personages door paradigmatische en syntagmatische relaties na te gaan, bij de 

                                                 
104 Zie ‘Ik ben geen poesje’ (Toussaint 1875: 210); Toussaint 1877: 357. 
105 Zie Toussaint 1840B-I: 32; Toussaint 1840B-II: 203; 1847: 62, 130, 205; Toussaint 
1849: 280, 282; Toussaint 1850-I: 16, 145. 
106 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1840A: 163, 174, 183; Toussaint 1840B-I: 36; Toussaint 
1840B-II: 344; Toussaint 1843: 285; Toussaint 1847: 67, 190, 39, 156; 1 Toussaint 868: 
220; Toussaint 1877: 137. 
107 Een duidelijke uitzondering is Majoor Frans, die voortdurend in gevecht is met het 
conventionele vrouwbeeld en die uitroept: ‘ik, die geen engel ben’ en die stelt over een 
aardige vriend: ‘Een engel van een mensch, dat weet ik beter dan gij; alleen... engelen kan 
men in onze maatschappij zoo slecht gebruiken. Men moet a little devilish wezen om er 
zich door te slaan’ (Toussaint 1875: 98, 329); ik werk dit uit in hoofdstuk 5. 
108 Zie ook Toussaint 1837C: 310; Toussaint 1847: 123; Toussaint 1849: 15; Toussaint 
1850-I: 106. 
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verteller door oog te hebben voor de ambiguïteit van zijn metaforiek, die overigens 
veelal gelegen is in de verhouding tot de directe context.  

Ook metaforiek die verwijst naar de klassieke oudheid is te vinden in het gehele 
oeuvre van Toussaint. Kemperink stelt in haar onderzoek (zie 1.5) dat van de door 
haar onderzochte ‘oudere’ auteurs Huet en Bosboom-Toussaint de meeste eruditie 
in hun metaforen ten toon spreiden en is van mening dat er sprake is van logische 
uitwerkingen, vernuftige combinaties van verschillende bekende metaforen en 
metaforische zegswijzen. Ze illustreert dit met een voorbeeld en toelichting erop:  

Zo wordt de oude dominee uit Frits Millioen en zijne vrienden 
achtereenvolgens vergeleken met Archimedes, Ajax en Alexander, dat 
laatste omdat hij – letterlijk – een knoop in een touwtje aan het doorsnijden 
is’ (Kemperink 1997: 17).  

Met deze uitleg verklaart Kemperink de logica van de laatstgenoemde vergelijking, 
die van de dominee met Alexander, ze zegt echter niets over de twee andere 
vergelijkingen. Hierdoor kunnen deze opgevat worden als willekeurige keuzes, 
zoals Moens figuren uit de mythologie inzet (zie 1.7.1), maar een oplettende lezer 
ziet hoe de context de connotatie van de metaforen beïnvloedt. Dominee Willems 
wordt weliswaar vergeleken met Archimedes, maar dat betreft alleen zijn vreugde 
als hij op het idee komt om de verhandelingen van de Leidse hoogleraar Van der 
Palm te gebruiken voor zijn wekelijkse preek. De verteller spreekt zelfs medelijden 
uit met Van der Palm vanwege het risico dat zijn vertogen lopen ‘overgoten en 
verzwolgen te worden met het langnat van eens anders (Toussaint 1868: 4): van 
intelligentie is geen sprake. Met betrekking tot Ajax beperkt de overeenkomst zich 
tot het zich terugtrekken ‘onder zijne tent’ tijdens de grote schoonmaak (Toussaint 
1868: 42). De connotatie van deze vergelijkingen is negatief omdat aspecten als 
onbenulligheid, domheid en luiheid worden geactiveerd. Mijns inziens is niet 
alleen een ‘logische’ uitwerking zoals Kemperink die ziet, aan de orde. Ik zie hier 
ironie, met betrekking tot de dominee, maar ook met betrekking tot het gebruik van 
metaforiek. Humor en ironie worden door Kemperink wel genoemd, maar alleen 
met betrekking tot de metaforiek van Cd. Busken Huet en J.J. Cremer, niet in 
verband met Toussaint. Bij deze auteur spreekt ze van ongewild komische 
combinaties, wijzend op het royale gebruik van (soms contaminerende) 
uitdrukkingen (Kemperink 1997: 17-18). Dit ‘ongewild’ bestrijd ik, juist vanwege 
de gekozen metaforen en hun syntagmatische relaties.109 

                                                 
109 De humor in het werk van Toussaint bespreek ik in hoofdstuk 4. 
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Naar aanleiding van onder meer bovenstaande voorbeelden ben ik van oordeel dat 
niet alleen in De Graaf van Devonshire, maar in al het werk van Toussaint de 
metaforiek uit de traditionele herkomstgebieden bewust en consistent is ingezet 
voor de representaties van vrouwen en mannen. Kemperinks conclusie dat er 
sprake is van een hoge mate van vernuft en eruditie kan ik onderschrijven; haar 
uitspraken over het ontbreken van dubbelzinnigheid en de nauwe verwevenheid 
met vigerende ideologieën110 echter niet. Extra aandacht voor paradigmatische 
relaties en bewustzijn van de aanwezigheid van ironie in de syntagmatische relaties 
kunnen namelijk leiden tot de ontdekking van een tweede laag in Toussaints 
beeldspraak. 

1.8.2 Ter illustratie: onorthodoxe verbeelding van mannen en 
vrouwen 
Soms geeft de metaforiek bij Toussaint tamelijk openlijk blijk van een onorthodoxe 
visie op de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Vanwege de samenhang 
tussen inhoud en vorm, verhaallijn, karakterisering en gebruikte beelden, beperk ik 
me tot bijzondere of meerdere malen voorkomende beeldspraken in een selectie 
van werken in het grote oeuvre van Toussaint. Ik ga in eerste instantie uit van de 
metaforiek in de vertellerstekst; pas wanneer een paradigmatische relatie met 
metaforen van personages blijkt, betrek ik die erbij.  

1.8.2.1 Mannen 
Opmerkelijk is de manier waarop de verteller de lezer een inkijkje gunt in het 
gevoelsleven van Horatia, vrouwelijke protagonist in de novelle Lord Edward 
Glenhouse (1840). Zij is de weggelopen echtgenote van de titelheld en om die 
reden afhankelijk van een minnaar, Oloferno genaamd. 

Wij hebben nog geene blikken genoeg geworpen in het hart der Marchesa, 
om te weten, of zij dezen man beminde met al den ernst eener waarachtige 
liefde; maar het is zeker, dat hij haar éénige steun was voor het 
tegenwoordige en hare éénige hoop voor de toekomst, en dat zij zich aan 
hem had vastklampt met de wanhopige kracht van den gemsenjager, die 

                                                 
110 ‘Veel geijkte zegswijzen, een hoge mate van vernuft en eruditie, een geringere rol van 
het visuele, aansluiting bij een andersoortige thematiek, geen dubbelzinnigheid en geen op 
het metafysische georiënteerd dualisme; op al deze punten profileert de beeldspraak uit de 
jaren ’60 en ’70 zich ten opzichte van die uit het fin de siècle. In beide perioden blijken de 
metaforische paradigma’s nauw verweven te zijn met de dan vigerende ideologieën’ 
(Kemperink1997: 21). 
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van de Alpen-rots stort, en die, met den afgrond in het oog, nog een 
uitstekend steenklompje grijpen kan, maar dan ook wee! zoo het 
afbrokkelt. 
Zóó was de toestand der benijde HORATIA. Inderdaad, zij had veel te 
verbergen onder hare glimlachjes (Toussaint 1840A: 159-160). 

De keuze voor ‘steenklompje’ als beeld voor Oloferno valt op: immers clichématig 
wordt de mannelijke redder als een rots gekenschetst en ook Toussaint gebruikt de 
metafoor ‘rots’ voor mannelijke kracht.111 Daarnaast is het de vraag of er sprake is 
van een woordenspel: door weglating van één letter wordt ‘Alpenrots’ het 
speelterrein waarop het gevecht om de macht van bepaalde mannelijke dieren zich 
afspeelt.112 
Ook het door vertellers in het algemeen geregeld gebruikte ‘onze held’ krijgt op 
diverse plaatsen in het werk van Toussaint een spottende ondertoon dankzij een 
syntagmatische relatie. Frits Millioen uit de gelijknamige roman bijvoorbeeld 
wordt nog geen vijf regels na ‘onze held’ genoemd te zijn onderuit gehaald door 
een toevoeging over de manier waarop hij zijn avontuur tegemoet gaat: ‘Frits heeft 
maar te volgen en in ’t spoor te treden, dat zijne beschermers voor hem afgebakend 
hebben’ (Toussaint 1868: 87). Veel directer wordt ‘onzen held’ Hippolyte de St.-
Savornin uit Media Noche beschreven als ‘blinkend en onbeduidend’ (Toussaint 
1852: 24) en don Christin in hetzelfde werk als ‘salon-held’ (42). Ook een man als 
Eckbert Witgensteyn uit Langs een omweg wordt metaforisch geïroniseerd door 
middel van bewoordingen als ‘de held van den dag’ (Toussaint 1877: 598), ‘the 
great attraction voor allen’ (aantrekkelijker zelfs dan de tombola!) (36-37), ‘de 
lion van de stad’, ‘een modelridder van den nieuweren tijd’, ‘de afgod van het 
oogenblik’ (599), omdat hij een aantal dames redt uit een roeiboot. Hoewel ook 
hier de ironie duidelijk is, is in deze roman de man uiteindelijk de ‘beste 
geneesmeester’ (451) van de vrouwelijke protagonist. In het verhaal geeft zij zich 
ten slotte over aan mannelijke leiding, maar in de vertelling zie ik steeds weer 
beelden die te denken geven, onder andere wanneer zijn verbale aanvallen 
aankomen als de bliksem die ‘mij met verlamming, met wezenloosheid trof’ zoals 
Desdemona ‘onder de harde bejegening van Othello’ (327).  

                                                 
111 Zie Toussaint 1840B-I: 80, 89, 294; Toussaint 1875: 86; Toussaint 1877: 311, 316, 319. 
112 Het is niet met zekerheid te zeggen dat Toussaint het begrip apenrots kende, wel staat 
vast dat in de vroege negentiende eeuw talloze samenstellingen met apen gebruikt werden 
waarbij in alle gevallen het eerste deel van de samenstelling zorgde voor een negatieve 
betekenis: een aap stond voor iets bespottelijks. Zie WNT. 
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In ditzelfde werk, Langs een omweg, zijn het in tegenstelling tot De Graaf van 
Devonshire juist de mannen die bij voortduring door de verteller met metonymia’s 
geduid worden, bijvoorbeeld ‘de zee-officier’, ‘de bankier’, ‘de adelborst’, ‘een 
voornaam scheepsreeder’.113 De nadruk die hierdoor gelegd wordt op 
maatschappelijke status wekt de indruk dat de functie die de man bekleedt 
belangrijker is dan zijn persoonlijkheid en in combinatie met typeringen als 
bovenstaande, krijgen deze omschrijvingen iets spottends. Ook in dit latere werk 
wordt dus de sociale context weergegeven in de metaforiek: de maatschappelijke 
functie van de personages bepaalt hun metaforische typering. Dit betekent niet dat 
hun functie in de samenleving voor mannen metaforische waardering oplevert: 
zoals gezegd zijn de gebruikte beelden in hun specifieke context vaak ironisch. 
Duidelijk zichtbaar wordt dit in de term ‘heeren’, die evenals de metafoor ‘held’ 
een sardonische connotatie heeft. Zowel in het vroegere als in later werk zie ik 
passages waarin de syntagmatische relatie aanleiding geeft tot een vermoeden van 
(verdekt) commentaar. Personages becommentariëren de mannen overigens recht-
streekser dan de verteller: Majoor Frans spreekt van ‘de heeren der schepping’114 
en van ‘wetgevers, litteratoren en theologanten in de dop’ (Toussaint 1875: 127). 
Niet al deze aanduidingen behoren tot de metaforiek; ik noem ze vanwege de 
overeenkomst tussen metaforen als ‘held’ en ‘lion’ en de manier waarop ‘heeren’ 
nogal eens gebruikt is: spottend. In hoofdstuk 4 ga ik daar verder op in. 

1.8.2.2 Vrouwen 
De metonymia’s voor vrouwen, gecombineerd met bezittelijke voornaamwoorden, 
geven in het gehele oeuvre vaak relaties aan; de verteller noemt bijvoorbeeld de 
vrouwelijke protagonist in Langs een omweg ‘zijn hooghartig nichtje’ en ‘de rijke, 
door allen gevierde erfgename’.115 Voor vrouwen wordt door de verteller in het 
algemeen minder metaforiek gebruikt dan voor mannen, maar dat ook deze beelden 
geregeld op een specifieke manier zijn ingezet, blijkt wanneer de paradigmatische 
relaties aandacht krijgen. Een op het eerste gezicht traditionele metafoor als 

                                                 
113 Deze specifieke verwijzingen  naar de maatschappelijke status rangschik ik onder de 
metaforiek; de omschrijvingen nemen de plaats in van namen en zijn mijns inziens 
gebaseerd op een bepaald beeld. Zie achtereenvolgens Toussaint 1877: 31, 36, 386, 387, 
598, 599, 600 (held); 18, 27, 28, 30, 36, 589, 592 (officier); 24, 28, 355, 591, 268 (bankier); 
352, 419 (adelborst); 593, 256 (scheepsreeder).  
114 Zie Toussaint 1875: 85, 98, 141, 142. 
115 Zie Toussaint 1877: 28 (danseres); 352 (speelnoote); 24, 25, 28, 36, 355, 356, 385, 591, 
593, 595, 604, 85, 86, 89, 271, 272, 546 (nicht); 592, 593, 261, 127, 147 (erfgename); 354, 
356, 268, 282 (weeze); 106, 542 (slachtoffer); 268, 546 (erfdochter). 
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‘vlinder’ voor een jonge vrouw bijvoorbeeld wordt bijzonder op het moment dat 
verbanden gelegd worden tussen formuleringen op enige afstand van elkaar, die 
niet direct met elkaar te maken lijken te hebben. In De Echtgenooten van Turin 
wordt bijvoorbeeld een (overigens in het verhaal onbelangrijke) ‘grisette’ 
geïntroduceerd, een jonge vrouw die ‘dienstbare maagd’ en ‘gediend wordende 
minnares’ tegelijk is (Toussaint 1838A: 397-398). Haar werkgever c.q. minnaar, 
een temperamentvolle kunstenaar, slaat haar ‘zoodat het arme kind, licht en tenger 
als een vlinder’ (400) valt. Ze reageert tamelijk laconiek. Haar situatie komt in een 
ander daglicht te staan wanneer iets verderop, in een geheel andere context, over 
een ander personage, informatie volgt over mogelijke 

geheime echtelijke dwingelandij, te vreeselijker misschien, naar mate zij in 
het verborgen drukte, zooals voormaals de geheime bespieding en 
vervolging der inkwisitie meer te duchten was, naarmate zij hare 
uitgekozen slachtoffers voor eenen tijd aan lange, onzichtbare, doch 
onverbrekelijke draden liet rondfladderen (Toussaint 1838A: 403). 

Aangezien de vergelijking hier gaat over de positie van een vrouw in een huwelijk, 
een positie die vergeleken wordt met die van een slachtoffer van de inquisitie, is 
het niet onaannemelijk dat juist door de verwante metaforen ‘vlinder’ en 
‘rondfladderen’ ook op het niveau van het verhaal een verband gelegd wordt tussen 
de grisette en het hier beschrevene. De traditionele metafoor ‘vlinder’ activeert nu 
behalve ‘kwetsbaarheid’ ook ‘slachtofferschap’ en kan daardoor opgevat worden 
als onconventioneel beeld voor een vrouw.  

Veel rechtstreekser is de metaforiek van de verteller in passages waarin hij 
positie van de bovengenoemde Horatia uit Lord Edward Glenhouse verheldert, in 
de vorm van vertellerscommentaar dat in afwijking van de rest van de tekst in 
onvoltooid tegenwoordige tijd geformuleerd is. Dit soort commentaar kan gezien 
worden als een duidelijke vorm van lezersmanipulatie (Van Boven en Dorleijn 
1999: 189-192). Ik citeer hier enkele fragmenten – met cursivering van Toussaint – 
omdat ze mijns inziens duidelijk maken hoe de verteller Horatia ziet: als een 
gepijnigde vrouw die de schijn moet ophouden, omdat ze geen mogelijkheden heeft 
om zelfstandig te leven. Via metonymie beschrijft hij haar als ze zich in haar 
boudoir bevindt:  

En laat ons die schoone, die bewonderde, die benijde, die gelukkige vrouw 
eens met onbescheidenen blik bespieden in de eenzaamheid van haar 
prachtig boudoir, in het negligé van lichaam en ziel, zooals Glenhouse 
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zeggen zoude; misschien valt er iets weg van het blanketsel der 
vrolijkheid; misschien kunnen wij er een paar woorden lezen, welke tot de 
oplossing medehelpen van het groote raadsel: de vrouwelijke ziel; 
(Toussaint 1840A: 153) 

Want het was een diep en droevig geheim, dat ik mijnen lezers niet 
onthouden mag, omdat zij recht hebben al het geluk der benijde te kennen; 
(Toussaint 1840A: 157) 

Ook met metaforen benadrukt de verteller de afhankelijkheid van Horatia. Hij 
noemt haar als minnares van Oloferno ‘zijne trofée, zijn zegeteeken, het ridderlint 
zijner ijdelheid’ (158); haar kaptafel ‘Beurtelings martelrad en altaar, waarop zij 
zich zelve geheel ten offer bragt aan de ijdelheid van een' ander’ (159).  

Denigrerende metaforiek met betrekking tot vrouwen wordt vaak geuit door 
onsympathieke personages. Enkele voorbeelden: ‘die vrouw is als gepolijst staal, 
onbuigzaam en glad; alles kaatst er in terug, doch niets wil er op hechten’ 
(Toussaint 1838A: 404), ‘dat lastige meubel’ (Toussaint 1868: 4), ‘zoo’n domme 
eend’ (Toussaint 1868: 11), ‘een wassen popje’ (Toussaint 1868: 385) ‘dat valsche 
tongetje’ (Toussaint 1875: 59), ‘zoo’n Amazone’ (Toussaint 1875: 149), ‘de wilde 
“apin”, de leelijkert’116 (Toussaint 1877: 33), ‘zoo dom als een eend’, ‘die wilde 
boschkat, de leelijke apin’ (Toussaint 1877: 346). Rudolf von Zwenken, een aan 
lager wal geraakte oom van Francis uit Majoor Frans spant de kroon met zijn 
vergelijkingen van Francis met ‘eene weêrbarstige merrie’ (Toussaint 1875: 286, 
298). In feite typeert dit soort metaforiek vooral de spreker. 

Toussaint speelt dus met metaforiek en focalisatie: het zijn middelen om de 
interpretatie te sturen. Zo kan de lezer bijvoorbeeld uit het vertellerscommentaar in 
De Prinses Orsini opmaken dat metaforiek een middel is, dat naar eigen 
goeddunken ingezet kan worden. In deze roman is de prinses in dienst van een 
jonge vorst, die huwelijksplannen heeft. Hij heeft gevraagd om een beschrijving 
van zijn aanstaande echtgenote en tot driemaal toe geeft een van zijn adviseurs hem 
een uitgebreide schets van de jonge vrouw, door de verteller als volgt weergegeven 
en becommentarieerd:  

Nu het laatst had hij gesproken van haren zwanenhals, hare raafzwarte 
lokken, haren valkenblik, haren arendsneus, en was er dus in geslaagd de 
jonge Prinses te versieren met zooveele schoonheden uit het gevederd 

                                                 
116 Hier is overigens sprake van een verwijt waarin Regina met zelfspot herhaalt hoe 
Witgensteyn (‘den Adonis’) haar vroeger noemde. 
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dierenrijk, als welke haar in één denkbeeld samengevoegd, tot een monster 
zoude gemaakt hebben, waarvan men in de herscheppingen der fabelleer 
nog geen voorbeeld kende. Het is toch zóó, dat wij onzen schoonen 
prijzen, zelfs in romans, vooral in deze tijd! (Toussaint 1843: 143) 

Ik zie hier metafictie, een openlijk ironische benadering van de metaforische 
beschrijving; de verteller geeft aan dat metaforiek op deze plaats gebruikt wordt 
om ‘schoonen te prijzen’. Zijn eigen metaforiek heeft vaak een andere functie, 
namelijk op subversieve wijze aandacht vragen voor de man-vrouwverhoudingen. 
Heel duidelijk wordt dit in een novelle als Lord Edward Glenhouse: in het verhaal 
wordt een beeld geschetst van Horatia, die als verdorven vrouw tot inkeer wordt 
gebracht. Een lezer als Reeser merkt ‘grote sympathie’ van de auteur voor 
Glenhouse ‘en zij weet die op de lezer over te brengen’ (Reeser 1962: 84). De lezer 
die de metaforiek bij Toussaint serieus neemt, kan het anders zien en de ervaringen 
van Horatia centraal stellen. De metaforiek in de vertelling impliceert een ander, 
niet verteld verhaal: dat van een vrouw in een benarde positie, een vrouw als 
slachtoffer van de mannen om haar heen. Deze leeswijze wordt feitelijk aangeraden 
door Toussaint, gezien het motto van Lord Edward Glenhouse117, ontleend aan 
Jacob Cats:  

Maer denckt meer dan gij leest,  
En leest meer dan er staet. 

In mijn optiek geldt dit niet alleen voor deze novelle, maar voor het gehele oeuvre 
van Toussaint. 

1.8.3 Metaforiek in het oeuvre van Toussaint – conclusies 
Overtuigd van de opvatting van Murray Knowles en Rosamund Moon dat 
metaforiek een middel is om via implicatie en connotatie teksten een extra lading te 
geven, ben ik van mening dat in het werk van Geertruida Toussaint aan te tonen is 
dat zij via beeldspraak uiting geeft aan een onorthodox genderbewustzijn (Knowles 
en Moon 2006: 11-12). In haar gehele oeuvre hanteert zij zowel conventionele als 
onconventionele metaforiek, waarbij ze specifieke keuzes maakt met betrekking tot 
de ingezette beelden. Door de focalisatie toe te wijzen aan de verteller of een 
personage en daarbij bepaalde paradigmatische of syntagmatische verbanden te 
leggen toont Toussaint in metaforen en vergelijkingen hoe de verhoudingen tussen 

                                                 
117 J.M.C. Bouvy wees in 1935 ook op het motto, maar zij vroeg aandacht ervoor in het 
kader van Toussaints verhouding tot haar bron (Bouvy 1935: 18). 
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mannen en vrouwen liggen. De gebruikte metonymia’s – voor vrouwen bepaald 
door de relatie tot de hen omringende mannen; voor mannen bepaald door hun 
maatschappelijke status – bevestigen dit. In het werk van Toussaint krijgen mannen 
vooral in het vroege werk aanzienlijk meer metaforen toebedeeld dan vrouwen; dit 
zou gezien kunnen worden als een poging van Toussaint greep te krijgen op de 
wereld om haar heen, een patriarchale samenleving waarin vrouwen zijn 
uitgesloten van het publieke domein. Metaforiek toont en verspreidt de ideeën, 
aannames en overtuigingen van een cultuur: ‘in this sense metaphor is a crucial 
aspect of power; the control of public metaphor is a way of gaining and securing 
power’ (Punter 2007: 41). Dit betekent ook dat metaforiek een reflectie is van de 
manier waarop een individu bewust of onbewust omgaat met de wereld. In de 
periode 1815-1848 worden vrouwelijke auteurs geschikter geacht tot de uitbeelding 
van vrouwelijke personages en minder tot het vormgeven en doorgronden van 
mannelijke karakters (Streng 1997: 30). Toussaint, die al van het geijkte afwijkt 
door haar genrekeuze118 en haar karaktertekening van vrouwen én mannen, geeft in 
haar vroege werk via de metaforiek extra informatie over de mannelijke 
personages. In haar latere werk, uit de periode waarin het psychologisch inzicht 
van vrouwelijke auteurs geprezen wordt (Streng 1997: 61), is de getalsverhouding 
met betrekking tot metaforen voor mannen en vrouwen evenwichtiger.  

In het gehele oeuvre van Toussaint krijgen mannen van de verteller metaforisch 
weinig waardering: zij worden geregeld gekenmerkt als eerzuchtig, machtsbelust, 
zelfzuchtig en ijdel. Vrouwen worden veelal verbeeld als slachtoffer of er wordt 
benadrukt dat zij niet aan een bepaald, traditioneel beeld voldoen. Tussen de regels 
door kan de lezer metaforische aansporingen vinden voor vrouwen om zich 
onafhankelijker op te stellen.  

1.9 Besluit 
De Graaf van Devonshire is voor lezers als Drop die zich laten leiden door de 
verteller (die inhoud en betekenis geeft aan de uitingen van de diverse personages) 
een roman die de geschiedenis van Eduard Courtenay en Elisabeth weergeeft. 
Hoofdmotief is dan de ongelukkig verlopende liefde tussen hen beiden, 
avonturenromanmotieven kleuren het geheel en de karakterisering geeft inzage in 
de psyche van de hoofdfiguren, om zo het historische gegeven te kunnen verklaren 
(Drop 1972: 261-264). Een narratologische analyse laat echter zien dat De Graaf 
van Devonshire over macht gaat: de politieke strijd tussen Maria en Elisabeth 
                                                 
118 Voor vrouwelijke auteurs werden kinderpoëzie en de huiselijke roman geschikte genres 
geacht (Streng 1997: 23-32). 
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bepaalt de gebeurtenissen, waarin de titelheld feitelijk een beperkte rol speelt. De 
personages die in het verhaal centraal staan (Courtenay en Elisabeth), spelen in 
geschiedenis veelal een passieve rol: de gebeurtenissen overkomen hen. In 
subjectposities geven Courtenay en zijn zuster Arabella als enigen andere 
informatie dan de verteller.  

Deze tegenstrijdigheden worden in hoge mate versterkt door de complexe 
metaforiek in de roman: traditionele beeldspraak wordt dankzij bepaalde 
paradigmatische en syntagmatische relaties feitelijk onconventioneel. Opnieuw 
wordt de positie van Courtenay geaccentueerd, vooral door middel van 
ongebruikelijke beelden. In de metaforiek wordt oppositie tussen mannen en 
vrouwen zowel kwantitatief als kwalitatief zichtbaar op een wijze die afwijkt van 
de geaccepteerde binaire opposities. Dit gegeven uit De Graaf van Devonshire 
geldt voor het gehele oeuvre van Toussaint: er is in de metaforiek sprake van een 
onorthodoxe representatie van mannen en vrouwen. De beelden die Toussaint 
gebruikt en de manier waarop zij de metaforiek inzet, wijken af van een norm die 
zichtbaar is in werk van tijdgenoten als Moens, Drost, Hasebroek en Potgieter.  

De constatering dat in De Graaf van Devonshire de metaforiek strijdig is met de 
karakterisering van met name de titelheld Courtenay was aanleiding tot een 
tegendraadse leeswijze, vooral gericht op de manifeste stellingname in de roman: 
Courtenay als held. De metaforische ondermijning van deze protagonist wordt dan 
ook zichtbaar in het verhaal: de manier waarop Courtenay gekarakteriseerd is, 
blijkt niet in overeenstemming met (een aantal van) zijn daden. Door aandacht voor 
zijn optreden schuift Arabella naar voren als de personificatie van de slachtoffers 
van de patriarchale cultuur, die een lezer ook kan ontdekken in de 
vrouwenverhalen in deze roman. 

Mijns inziens blijkt uit De Graaf van Devonshire dat Toussaint op geraffineerde 
wijze een subversieve laag aanbrengt in de vertelling, waardoor zij zich aan de 
oppervlakte conformeert aan de contemporaine cultuur, maar tegelijk voor een 
goed verstaander de aandacht vestigt op de sekseverhoudingen. Ditzelfde blijkt uit 
ander werk. Een betrouwbare verteller en conventionele beeldspraak kunnen een 
lezer verleiden te lezen vanuit de dominante positie van de metataal die de 
personages op stereotype wijze karakteriseert. Een lezer die de codes die de tekst 
veronderstelt, loslaat, ziet vooral dankzij de metaforiek andere interpretatie-
mogelijkheden met betrekking tot de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. 
Die functie van metaforiek is herkenbaar in het gehele oeuvre van Toussaint: het is 
een mogelijkheid om mannen en vrouwen te karakteriseren in afwijking van zowel 
literaire als maatschappelijke conventies. Metaforiek reflecteert de manier waarop 
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een individu de wereld ziet; voor Toussaint is het een mogelijkheid in literair werk 
dat voldoet aan de conventies en waarmee ze zich een plaats verovert in de 
contemporaine literaire wereld uiting te geven aan een onorthodox 
genderbewustzijn.  
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2 Het verhaal bij Toussaint 
Het Huis Lauernesse (1840) 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat Het Huis Lauernesse centraal, de roman waarmee Geertruida 
Toussaint definitief naam maakte. Het werk beschrijft de lotgevallen van de 
zestiende-eeuwse jonkvrouw Ottelijne uit het geslacht Lauernesse en haar 
verloofde Aernoud Bakelsze, wier liefdesgeschiedenis tragisch verloopt vanwege 
de strijd tussen katholieken en hervormingsgezinden.  

Naar aanleiding van het succes van De Graaf van Devonshire vroeg in 1838 
uitgever G.J.A. Beyerinck Toussaint een roman te schrijven die zich afspeelt in het 
eerste tijdvak van de Hervorming in Nederland. Zij stemde toe en twee jaren van 
studie en schrijven resulteerden in Het Huis Lauernesse dat eind 1840 in twee 
delen verscheen. De bronnen die Toussaint gebruikte – onder meer geschriften van 
G. Brandt en B.T. Lublink Weddik119 – werden door welwillende vrienden onder 
haar bereik gebracht en (voor het tweede deel) aangevuld met de brede historische 
kennis van R.C. Bakhuizen van den Brink (Dyserinck 1911: 52-53; Reeser 1962: 
97, 307-308). 

Toussaint geeft in de narede van de roman aan dat de invloed van de 
Hervorming op het burgerlijk en huiselijk leven der Nederlanders centraal staat 
(Toussaint 1840B-II: 439); verder verantwoordt ze kort afwijkingen van de 
historische feiten en beargumenteert haar keuze voor de historische tijd waarin de 
gebeurtenissen zich afspelen. Zij laat haar verhaal beginnen in 1521, toen met 
betrekking tot het protestantisme nog veel onduidelijk was:  

Juist dat onzekere, die gaping, dat onbepaalde trok mij meer aan, dan het 
voet voor voet navolgen der geboekstaafde Geschiedenis, en het woord van 
den bekendsten onzer onbekende Schrijvers was als uit mijn hart gegrepen, 

                                                 
119 Dyserinck noemt in zijn ‘Aanteekeningen’ G. Brandt Historie der Reformatie. Amster-
dam, 1671-1704; B.T. Lublink Weddik  Het leven en bedrijf van M .Luther Amsterdam, G. 
Portielje, 1838, 39 2 dl.; geschriften van de martelaren Hendrik Voes en Pistorius (Jan de 
Bakker) en Historie ofte Beschryving van ’t Utrechtsche Bisdom. Uit het Latijn vertaald 
met Aanteekeningen opgehelderd door H.v.R. [H. van Rijn] Te Leiden, bij Christiaan 
Vermey, 1719. 
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toen hij zeide: dat het den Romandichter juist het meest helder is in den 
diepsten nacht (Toussaint 1840B-II: 441).120 

Haar narede besluit Toussaint met het benadrukken van het Nederlandse karakter 
van de roman waarmee zij aangeeft ‘hoe zeer zij zich heeft trachten te voegen naar 
een uitgedrukt verlangen’; een verwijzing naar Potgieter, die in zijn recensie van 
De Graaf van Devonshire zijn voorkeur voor een roman uit de vaderlandse 
geschiedenis niet onder stoelen of banken stak. De moeite die het schrijven van Het 
Huis Lauernesse Toussaint kostte, valt niet alleen op te maken uit deze zinsnede in 
de narede. Ook in de epitekst zijn aanwijzingen te vinden.  

De roman kreeg grote waardering: al in 1842 volgde een tweede druk en ruim 
veertig jaar later, in oktober 1885 schreef Toussaint een nieuw slotwoord bij de 
narede van de negende druk, waarin zij God dankt voor het succes van de roman. 
Het Huis Lauernesse staat bekend als een werk waarin de auteur een pleidooi houdt 
voor het evangelisch christendom en wordt algemeen beschouwd als de eerste uit 
een reeks romans die alle het doel hebben het goddelijk plan te illustreren. Het 
motto en de narede van de eerste druk van Het Huis Lauernesse wijzen echter in 
een andere richting. Via een narratologische analyse ga ik na welke plaats de 
geloofsovertuiging heeft in respectievelijk de vertelling, het verhaal en de 
geschiedenis. Zijn daarin kwalitatieve of kwantitatieve verschillen met betrekking 
tot religieuze uitingen te vinden? Is er in de drie tekstlagen sprake van een verschil 
in opvatting? Naar aanleiding daarvan besteed ik aandacht aan de ontwikkelingen 
in de receptie van de roman en de plaats van het verhaal daarin. Is de vertelling 
belangrijker dan het verhaal? De antwoorden op deze vragen zet ik in als 
uitgangspunten voor een tegendraadse lezing van Het Huis Lauernesse om daarmee 
te komen tot een andere interpretatie van deze roman. Mijn bevindingen toets ik 
aan ander werk van Toussaint. 

Ook hier gebruik ik een bestaande samenvatting van de roman om deze later te 
kunnen afzetten tegen de tegendraadse lezing. Het is het resumé van Het Huis 
Lauernesse uit W. Drops Verbeelding en Historie: een verslag van een 
conventionele leeswijze. 

                                                 
120 Voor   mijn onderzoek van Het Huis Lauernesse maak ik gebruik van de eerste druk uit 
1840, uitgegeven door G.J.A. Beyerinck. Een gedigitaliseerde versie hiervan staat in de 
DBNL. 
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2.2 Drops samenvatting van Het Huis Lauernesse 

Ottelijne, de laatste afstammelinge van het adellijke geslacht Lauernesse, 
heeft liefde opgevat voor de Utrechtse schepenzoon Aernoud Bakelsze en 
zal hem huwen, ondanks alle vooroordeel, dat ze bij vrienden en verwanten 
heeft te overwinnen. Aernoud zelf, een trotse en begaafde jongeman, die 
Ottelijne zeer lief heeft, moet met grote takt door haar behandeld worden, 
opdat elke schijn vermeden wordt, dat zij tot hem zou afdalen, wat zijn 
trots niet zou verdragen. Aernoud is uitermate streng katholiek en niets 
evenaart zijn afschuw voor ketters. Ottelijne daarentegen heeft van haar 
vader een geleerde opvoeding gehad, die door de lessen van verschillende 
humanistische leraren van nogal vrijzinnige aard is geweest. 
Op de dag van het verlovingsfeest arriveert op Lauernesse de jonge Paul 
van Mansfeld, een leerling van Luther en Melanchton. Hij wordt 
meegebracht door de vikaris van het Sticht, Boudewijn van Heerdte, een 
Humanist die bevriend is geweest met Melanchton, maar trouw katholiek 
is gebleven. Paul is hem aanbevolen door Melanchton, en hij wil hem 
enkele dagen op Lauernesse laten blijven, ter voorkoming van verdere 
moeilijkheden, zoals zich al hadden voorgedaan toen Paul in een herberg in 
konflikt was gekomen met enkele bandeloze monniken. De vikaris wordt 
evenwel overhaast van het verlovingsfeest weggeroepen, omdat het 
konflikt tussen Utrecht en Gelre weer oplaait, en hij vergeet de jonge 
prediker. Deze vestigt de aandacht op zich, als hij aan de maaltijd met 
gloed zijn overtuiging uitspreekt, waarvoor hij bij de meeste gasten een 
aandachtig gehoor vindt. Aernoud evenwel neemt Ottelijne mee uit de zaal 
en laat haar beloven de gevaarlijke jongeling weg te zenden en hem niet 
langer te huisvesten. Ze belooft het, om haar verloofde geen verdriet te 
doen, maar in haar hart meent ze, dat het toch geen kwaad kan de 
interessante jongen enige tijd onderdak te verlenen. Aernoud moet weer 
terug naar de keizerlijke troepenafdeling waarover hij hopman is, en 
Ottelijne blijft achter, terwijl ook Paul op Lauernesse blijft. Ottelijne komt 
weldra diep onder de indruk van diens woorden. Zodra dit Aernoud ter ore 
komt, haast hij zich naar Lauernesse en als blijkt, dat Ottelijne haar 
‘dwalingen’ niet wil herroepen, verbreekt hij in een hartstochtelijke scène 
alle banden met haar. 
Ook in het huis van zijn moeder ziet Aernoud de gehate ketterij de kop 
opsteken. Het blijkt, dat zijn zuster Johanna al eerder hervormingsgezind is 
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geworden, waartoe een teleurgestelde liefde aanleiding is geweest. Verder 
is zijn andere, jongere, zusje Aafke verloofd met een Lutheraan Laurens, 
terwijl ook zijn moeder tot het nieuwe geloof begint over te hellen en aller 
voorbeeld zijn jongere broeder meesleept. Aan het sterfbed van zijn 
moeder speelt zich een drama af. Aernoud wil desnoods met geweld een 
priester bij haar brengen en als er verwarring ontstaat, steekt hij in het 
duister zijn broeder neer. Ieder meent, dat deze gedood is, en Aernoud 
vlucht, gevloekt door zijn moeder, in de mening dat hij een 
broedermoordenaar is. Zijn broeder herstelt evenwel van de verwonding. 
Aernoud heeft intussen het land verlaten en gaat naar Spanje, waar hij 
dankzij de protektie der Dominicanen, onder wier invloed hij volledig 
geraakt, een grote carrière maakt. Later keert hij als Inquisiteur naar 
Nederland terug. 
Paul is intussen in bisschoppelijke gevangenschap geweest, omdat 
bisschop Philips van Bourgondië weet, dat hij de zoon is – uit een geheim 
en spoedig weer ontbonden huwelijk – van de Gelderse hertog Karel van 
Egmond. Paul zou als gijzelaar moeten dienen, maar het plan mislukt en de 
gevangene krijgt zijn vrijheid terug. Inmiddels breidt de hervorming zich 
gestadig uit en Paul neemt daarin een werkzaam aandeel. Aernoud’s zuster 
Johanna huwt de hervormd geworden priester Jan de Bakker van Woerden, 
die haar tot het nieuwe geloof heeft gebracht. Woerden is het voornaamste 
centrum der hervormden en het komt toevallig de juist teruggekeerde 
Aernoud ter ore, wanneer en waar er een bijeenkomst zal worden 
gehouden. Hij besluit in te grijpen, maar hij redt Ottelijne die daar ook 
aanwezig is en voert haar in veiligheid naar een klooster. Hij toont haar 
onverminderd lief te hebben en ook zij geeft zich een ogenblik over aan de 
betovering weer met hem samen te zijn. Maar dan komt er iemand die hem 
aanspreekt als Inquisiteur; dan begrijpt ze, waarom hij bij de overval, die 
overigens mislukt is, aanwezig is geweest en de breuk is definitief… 
Jan van Woerden wordt het eerste slachtoffer van de Inquisitie, die na 
Aernoud’s komst met kracht gaat optreden; Aernoud wordt door de 
Dominicanen tot de grootste strengheid gedwongen. Ottelijne, wier gehele 
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leven ingesteld is op het nieuwe geloof, verlaat haar goederen121 en zal met 
Paul naar Duitsland trekken. Een hagepreek, die ze onderweg bijwonen, 
wordt verstoord door Hollandse soldaten onder bevel van Aernoud. De 
Hollanders worden echter op hun beurt overvallen door Gelderse soldaten 
en in een schermutseling wordt Aernoud dodelijk getroffen; in de armen 
van Ottelijne sterft hij. Paul en Ottelijne worden door de Geldersen 
meegevoerd en hun dreigt de ketterdood. Ze worden gered, doordat Paul 
herkend wordt als de zoon van de hertog. Zijn gezondheid is echter door de 
vermoeienissen van zijn zwervend leven reeds lang ondermijnd en aan het 
hof van de hertog sterft hij. Op zijn laatste verzoek laat Karel van Egmond 
Ottelijne en enkele metgezellen ongehinderd naar Duitsland vertrekken. Te 
Wittenberg leeft Ottelijne verder en ze ontmoet er nog Luther zelf. 
Tot zover hebben we alleen de hoofddraden van het gebeuren gevolgd. 
Mejuffrouw Toussaint geeft echter nog enkele andere geschiedenissen, 
waarin op verschillende wijzen het ingrijpen van het grootse historische 
gebeuren der Hervorming in de levens der mensen wordt getekend. Op één 
van die nevengeschiedenissen vestigen we hier nog de aandacht. Het 
jongere zusje van Aernoud, Aafke, is verloofd met de Lutheraan Laurens 
en voordat ze hem huwt, omhelst ook zij de nieuwe leer. Deze schenkt haar 
evenwel geen bevrediging; ze verlangt terug naar het indrukwekkend 
godsdienstig ceremonieel waarmee ze is opgegroeid. Vrijheid van 
onderzoek betekent niets voor haar: ze heeft al moeite met lezen! De 
grootste moeilijkheden komen, als er een kind wordt geboren. Haar man 
stemt er op haar smeekbeden in toe, het door een priester te laten dopen, 
maar nu vertelt de priester haar, dat haar huwelijk – immers niet kerkelijk 
gesloten – ongeldig is, dat ze in doodzonde leeft. Als haar echtgenoot op 
de hoogte komt van de heimelijke bezoeken van de priester, verhindert hij 
die door dwang. Maar wanneer in Amsterdam de kettervervolging wordt 
verscherpt en Laurens naar Antwerpen wil uitwijken, wil Aafke hem niet 
volgen. Ze staat haar kinderen aan de priester af om ze in het klooster te 
laten opvoeden en is op het punt zelfmoord te plegen. Op dat moment treft 

                                                 
121 Het is een omissie dat Drop hier geen melding maakt van Ottelijnes schijndood. In 
hoofdstuk 25 wordt melding gemaakt van haar dood: ‘Toen wierp hij een’ langen 
smartelijken blik op de doode, wier voorhoofd hij kuste’ (Toussaint 1840B-II: 288). In een 
vertellerscommentaar enkele pagina’s verder bericht de verteller Ottelijnes opstanding  met 
daarbij het verzoek ‘mij niet voor de onhandige te houden, die hare heldin laat sterven in 
het XXVste Hoofdstuk, daar het boek eerst met het XXXste eindigt’ (Toussaint 1840B-II: 
292). 
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de vikaris Boudewijn haar aan; door zijn ingrijpen wordt het gezin 
herenigd en wordt de vrede in dier voege hersteld, dat man en vrouw ieder 
in hun eigen geloof verder samenleven (Drop 1972: 170-172). 

2.3 Narratologische analyse 
Mijn vraag naar de plaats van de geloofsovertuiging in de vertelling, het verhaal en 
de geschiedenis staat centraal in deze analyse. Door deze op de drie tekstniveaus na 
te gaan, wil ik vaststellen of er kwalitatieve of kwantitatieve verschillen met 
betrekking tot religieuze uitingen te vinden zijn en of er sprake is van verschillende 
filosofische opvattingen. 

2.3.1 Vertelling 
Evenals in De Graaf van Devonshire is in Het Huis Lauernesse een extra-
diëgetische, heterodiëgetische verteller aan het woord. Ook hier toont de verteller 
slechts een enkele maal zijn sociale identiteit: ‘wij zullen ons niet stellen als 
scheidsvrouw [cursivering van mij] tusschen berispers en lofredenaars;’ (Toussaint 
1840B-I: 199).  

In Het Huis Lauernesse bestaat ruwweg tweederde van de tekst uit vertellers-
tekst, waarin vertellerscommentaar de zichtbaarheid van de verteller vergroot: hier 
geeft hij meningen en stuurt op expliciete wijze de lezer. Het is van belang om 
aandacht te besteden aan de opmerkingen van de verteller, omdat ze manipulatief 
kunnen werken. Deze commentaren, die bij negentiende-eeuwse vertellers vrijwel 
standaard waren, kunnen te maken hebben met de personages of de gebeurtenissen, 
maar ook met het vertellen zelf (Van Boven en Dorleijn 1999: 190-192). Nele 
Bemong verfijnt in haar studie naar de Belgische historische roman het 
onderscheid: zij brengt de vertellersintrusies onder in drie categorieën, een keuze 
uit een rubricering van Manfred Jahn en Ansgar Nünning.122 Naast de al genoemde 
metanarratieve categorie – commentaar en verduidelijking bij het vertellen zelf – 
hanteert zij de expressieve. Hierin is plaats voor het gevoel van de verteller. Een 
derde soort intrusie is de fatische, waarin de verteller een narratee123 rechtstreeks 
aanspreekt, vaak met ideologisch expliciete generaliseringen: hij legt de lezer dan 
een duidelijke ideologie op. Ook kan er sprake zijn van evaluatieve of verduide-
lijkende vertellerscommentaren, zoals ‘de lezer begrijpt’ (Bemong 2007: 512). 

                                                 
122 Bemong verwijst naar Jahn, Manfred en Ansgar Nünning ‘A Survey of Narratological 
Models’ in Literatur in Wissenschaft und Unterricht 27 (1994) p.283-303.  
123 Het begrip ‘narratee’ wordt door Mieke Bal gedefinieerd als ‘the receiver of the narrated 
text […] an abstract function rather than a person’ (Bal 2004: 63). 
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Voor mijn onderzoek is Bemongs indeling zinvol, vanwege de rol van de verteller 
en de in de receptie zichtbare vereenzelviging van verteller en auteur. 

Zoals gezegd: in Het Huis Lauernesse is veel vertellerscommentaar aanwezig. 
Een inventarisatie124 laat zien dat ruim 70% van de intrusies heeft te maken met het 
geloof, het schrijven zelf en de vrouw.125 Van de uitspraken over het geloof en over 
de vrouw is ruim de helft onder te brengen in de categorie ‘fatisch’: 
vertellerscommentaar waarin expliciet bepaalde waarden geuit worden. De 
intrusies die betrekking hebben op het schrijven zijn logischerwijs vrijwel allemaal 
metanarratief, hoewel soms ook een gevoel erin tot uiting komt. Een voorbeeld:  

Nooit heb ik regt begrepen waarom men lange inleidingen schrijft, om tot 
een eenvoudig romantisch verhaal te komen. Ik zie niet in, waarom lezer 
en schrijver met elkander eene lange reeks van volzinnen moeten 
doorworstelen, eer de een hooren en de ander spreken mag. Ik begin altijd 
liefst […] (Toussaint 1840B-I: 1). 

Ook in grotendeels fatische commentaren zijn expressieve aspecten aanwezig:  

Ik heb gesproken van den eersten martelaar, zoo ik meen, met de warmte 
der bewondering; het is, omdat ik, als Protestante, geloof, dat hij het offer 
gebragt heeft aan eene waardige zaak. Zijn er onder mijne lezers, die van 
een ander gevoelen zijn, ik dwing niemands overtuiging; ik weet met hen, 
het beslist niets voor een denkbeeld, dat het zijne martelaren heeft; 
(Toussaint 1840B-II: 358) 

Dat de gevoelens van de verteller meespelen in wat vooral gezien wordt als 
‘algemeen geldende waarheid’ (Van Boven en Dorleijn 1999: 189) kan een gevolg 
zijn van de ‘engaging’ vertelwijze: het is duidelijk dat de verteller in zijn 
commentaren de lezer wil betrekken bij datgene waar hij zo’n belang aan hecht.126 
Een directe lezersaanspreking maakt van een fictieve gebeurtenis een ontmoeting 
tussen de narratee en de personages. Een uitspraak als ‘Wij - zwakke vrouwen van 
dezen tijd! wij begrijpen ons dien moed niet […]’ (Toussaint 1840B-II: 353) toont 

                                                 
124 Ik heb de intrusies geïnventariseerd door ze naar onderwerp te rangschikken en in de 
drie categorieën van Bemong onder te brengen.  
125 Een verdere onderverdeling: 48% van de intrusies heeft te maken met het geloof, 31% 
met het schrijven en in 21% van de gevallen betreft het commentaar de vrouw . 
126 Anbeek meldt in zijn analyse van de vertelwijze in Het Huis Lauernesse dat in het 
tweede deel van de roman 38 keer sprake is van ‘wij’ waarbij hij ervan uitgaat dat het daar 
niet gaat om pluralis majestatis126; hij telt negen maal een letterlijke aanspreking van de 
lezer, waaronder eenmaal de lezeressen (Anbeek 1978: 61). 
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de aangesproken personen een verband tussen de fictionele wereld en de 
werkelijkheid van henzelf, waardoor betrokkenheid kan ontstaan. Er is dus sprake 
van een verteller die gericht is op het overtuigen van zijn lezers, al krijgen de 
personages ook geregeld het woord. Hun bewustzijnsweergave is grotendeels in de 
directe rede en vooral in discussies over het geloof spreken de personages zelf, 
waardoor twee standpunten tegenover elkaar komen te staan. Door de 
vertellerscommentaren en de plaats die de religieuze opvattingen van de 
protagonisten inneemt, ligt in de vertelling de nadruk op de godsdienst, waarbij de 
verteller via fatisch-expressieve intrusies de lezer wil overtuigen. 

2.3.2 Verhaal 
De betogende aard van de verteller is ook zichtbaar in de karakterisering. De 
personages krijgen kleur door hun gedachteweergave, dus door indirecte 
karakterisering, maar directe typering geeft meer informatie. Zoals de verteller 
vaak het woord van een personage overneemt om de essentie van diens betoog 
weer te geven, zo karakteriseert en evalueert hij ook op rechtstreekse wijze de 
personages. De meeste aandacht krijgt Aernoud, van wie op twaalf plaatsen in 
relatief veel woorden uitgelegd wordt hoe hij zich ontwikkeld heeft tot de man die 
hij is:  

die stroefheid, dat weinig aanvallige, dat mijne lezeressen misschien reeds 
in hem misprezen hebben. Ik vrees zelfs zeer, dat ze mijnen Aernoud eene 
stijve en harde figuur zullen vinden, en ik heb een weinig de bewustheid, 
dat ik haar daarin heb voortgeholpen. En toch wil ik zulk een vooroordeel 
niet tegen hem. Hij kon niet anders handelen, hij moest niet anders zijn. 
Als burger moest hij den adellijken trots wantrouwen, als man moest de 
hoogheid der vrouw hem beleedigen; eene angstige zorg voor zijne regten 
moest hem de hare meer doen achterzetten dan zoo zij zijne gelijke ware 
geweest, of de lagere, die hij tot zich had opgeheven (Toussaint 1840B-I: 
173). 

Steeds weer wordt hij gekarakteriseerd als hooghartig, hartstochtelijk, eerzuchtig 
en ook steeds opnieuw draagt de verteller verklaringen en verontschuldigingen aan: 
deze man is uiterst principieel en is in feite slachtoffer van zijn eigen wilskracht.127 
Opmerkelijk is dat de verteller voor de andere protagonist, Ottelijne, zoveel minder 
woorden nodig heeft. Eenmaal kenschetst hij haar als  
                                                 
127 Zie ook Toussaint 1840B-I: 34, 65, 116, 173, 294; Toussaint 1840B-II: 46-50, 167, 170-
174, 197-199, 250, 332, 401. 
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de vrouwelijke vrouw; de buigzame teedere, die men doodt met eenen blik; 
die hare laatste levensvonk wil geven voor eenen glimlach; die liever offer 
wil zijn dan godin; die afstand heeft gedaan van zich zelve […] (Toussaint 
1840B-I: 65). 

Onmiddellijk voegt hij eraan toe dat zij ‘een kalme fierheid’ bezit en dat is wat 
naast intelligentie als voornaamste karaktertrek van Ottelijne gepresenteerd 
wordt.128  

Paul, het derde personage dat een hoofdrol speelt in het verhaal, wordt bij 
voortduring neergezet als (over)gevoelig en blijmoedig, geïnspireerd door zijn 
geloof.129  

Van de bijfiguren worden vooral Johanna en Theresia zeer geregeld door de 
verteller kort gekarakteriseerd; de tweelingzuster van Aernoud als fier, harts-
tochtelijk en verbitterd130 en de Spaanse huishoudster als aanmatigend, gierig en 
dweepzuchtig. ‘Zij riekte een' onregtzinnige op drie mijlen afstands, zoo als de reus 
in het sprookje het menschenvleesch!’ (I: 88).131 Eenmaal pleit de verteller 
expliciet voor begrip voor Theresia, die het moeilijk heeft in een tijd waarin weinig 
verdraagzaamheid bestaat en een aantal malen laat hij wat positievere kanten van 
dit karakter zien. Tolerantie staat hoog in aanzien bij de verteller, zowel in theorie, 
gezien de vertellerscommentaren (in 2.6 ga ik erop in), als in praktijk, vanwege de 
manier waarop hij de ideeën en handelingen van zijn romanfiguren verklaart. 
Allerlei ‘ongewenste’ eigenschappen en handelingen132 worden toegelicht op een 
manier die blijk geeft van begrip en zelfs sympathie voor het betreffende 
personage. Slechts voor pater Luciaan heeft de verteller geen enkel goed woord 
over, waardoor deze huiskapelaan karikaturaal aandoet.  

Indirecte karakterisering vult de directe aan: naast de bovengenoemde 
bewustzijnsweergave geeft de beschrijving van het uiterlijk extra informatie. In 
Aernouds gitzwarte haar en zwarte ogen en Ottelijnes goudblonde haar en 
zachtblauwe ogen is de tegenstelling hard – zacht weerspiegeld. Bij vrijwel alle 

                                                 
128 Zie Toussaint 1840B-I: 66, 137-138; Toussaint 1840B-II: 41, 137-138, 299-302. 
129 Zie Toussaint 1840B-I: 3, 302; Toussaint 1840B-II: 19-20, 29, 30, 81-83, 142, 311-314, 
389, 423-42. 
130 Toussaint 1840B-I: 161-162, 169-170, 171; Toussaint 1840B-II: 59-60, 128, 141, 184, 
187, 352. 
131 Zie ook Toussaint 1840B-I: 28, 85, 87, 97; Toussaint 1840B-II: 124-126, 267-269, 278, 
285, 298-299, 436. 
132 Bijvoorbeeld van Vicaris Boudewijn van Heerdte die katholiek blijft, evenals Philips 
van Bourgondië, de bisschop die nakomelingen heeft; van Hugo en Aafke die terugkeren 
tot de moederkerk. 
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personages is het uiterlijk min of meer in overeenstemming met het karakter. Het 
meest opvallend is dit aan de orde bij Paul en Johanna, die door de verteller als 
respectievelijk positief en negatief dweepzuchtig bestempeld worden, wat 
nadrukkelijk zichtbaar is in hun uiterlijk:  

Er schitterden tranen in zijn zachtblaauw oog, terwijl hij heenstaarde naar 
de zonneschijf, wier glans te dwaas met aardsch metaal vergeleken wordt. 
Bleek was zijne gezigtstint, en toch kleurde eene zachte verrukking die 
wangen met een flaauw blosje. Op het voorhoofd gescheiden, hing zijn 
sterk blond haar in fijne dunne lokken langs den hals neder tot op de 
schouders. De kleine mond met den blijmoedigen glimlach, het hooge 
zachtgeronde voorhoofd met den fijnen griekschen neus, was in de 
schoonste zamenstemming met de zuivere omtrekken van dat gelaat, dat 
geheel de uitdrukking had, die een schilder zoude geven aan dat van den 
Apostel Johannes, den lieftalligsten der discipelen, dien de Heer zelfs te 
zachts vond, om hem ten marteldood voor te bestemmen (Toussaint 
1840B-I: 3). 

Zij had dezelfde scherpe sterk sprekende trekken van haren broeder, 
zonder ééne verzachting van vrouwelijke liefelijkheid. Haar groot zwart 
oog verzengde wie het aanstaarde, en scheen ongeschikt om zich ooit 
onder het zwart satijn der wimpers neder te slaan. Daarenboven had 
deszelfs uitdrukking nog iets onbeschrijfelijks, iets dat meer de 
belangstelling opwekte dan het welgevallen: eene uitdrukking van 
diepverholen smart, die niet in berusting was overgegaan. Die pijnlijke 
uitdrukking van bitterheid zetelde ook rondom de bleeke lippen van haren 
anders wèlgevormden mond, die zich somtijds krampachtig zamenklemde. 
Een rusteloos spel der zenuwen bewoog van tijd tot tijd al hare trekken, 
gelijktijdig of afzonderlijk; maar zelfs ook dit maakte het nog niet zoo 
bang haar aan te zien, als wel de schrikwekkende lijkkleur, die er over 
verspreid lag: het waren toch geene hatelijke hartstogten, die dit gelaat zoo 
hadden verwrongen en zoo hadden doen verbleeken, maar het moest eene 
diepe grieve zijn, en eene krenking in de eerste levensvaag der jeugd, die 
zóó haar kennelijk zegel gegriffeld had op het gelaat van eene jonge vrouw 
(Toussaint 1840B-I: 161).  
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Analoge karakterisering, via metaforiek, bevestigt de directe en indirecte:  

Aernoud’s geheele uiterlijk teekende hooghartigheid en moed, vastheid en 
ongetemperde scherpheid, iets van den adelaar en iets van den havik! 
Ottelijne was de duive, de zachte duive, die het heldere oog met 
vertrouwen en ootmoed naar hem opsloeg (Toussaint 1840B-I: 65). 

Ook hier wordt duidelijk dat de verteller niets aan het toeval over laat: het moet de 
lezer glashelder zijn met wie hij te doen heeft. 

Een focalisatieanalyse levert geen bijzonderheden op: de verteller wisselt zijn eigen 
visie af met die van de personages en de waarnemingen zijn steeds met elkaar in 
overeenstemming. Een verhaalfiguur als subject van focalisatie geeft geen andere 
informatie dan andere focalisators, door wie hij eerder in een objectpositie 
geplaatst is. Een enkele keer is er zelfs sprake van tekstinterferentie, waarbij 
vertellerstekst en personagetekst gemengd zijn en de gedachteweergave plaatsvindt 
in de vrije indirecte rede, waardoor de verteller zich het innerlijk van het personage 
toe-eigent:  

Ottelijne beefde van eene aandoening, die het meest de verbazing van den 
schrik was.  
Aernoud! en knielend! Wat zou het zijn, als die eik zich zou oprigten, als 
die vruchteloos had geplooid? Eene gewaarwording als van vreeze overviel 
haar tegelijk met eenen onuitsprekelijken weemoed […] (Toussaint 1840B-
II: 210). 

2.3.3 Geschiedenis 
In deze roman over de invloed van de Hervorming op het burgerlijk en huiselijk 
leven van de Nederlanders neemt het geloof ook in de geschiedenis een centrale 
plaats in: in het actantiële model van Het Huis Lauernesse worden belangrijke 
rollen ingevuld door katholiek en hervormd als (elkaars) tegenstander. Een 
bepaalde geloofsopvatting is dan ook de voornaamste ‘zender’, die het streven van 
een ‘subject’ uitlokt, maar ook andere aspecten spelen een belangrijke rol. Een 
uitzondering vormt Paul, die slechts één drijfveer heeft: het prediken van het 
zuivere evangelie.  
Kijkend naar de gebeurtenissen rondom de twee protagonisten, Aernoud en 
Ottelijne, kan ik constateren dat in de sequenties waarin zij centraal staan vaak 
sprake is van een vast causaal verband in de opeenvolging van kardinale functies. 
Wanneer Aernoud op zijn verlovingsfeest overhaast de zaal verlaat en Ottelijne 
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met zich meetrekt, heeft hij daarvoor drie redenen: een professionele (al dan niet 
handhaven van het keizerlijk gezag), een emotionele (Ottelijne beschermen tegen 
ruwe praat) en een religieuze (afkeer van aanvallen op de Kerk).133 Op dezelfde 
manier wordt hij bij zijn optreden tegen de ‘ketters’ in de slotkapel van Woerden 
gedreven door plichtsbetrachting als inquisiteur, door daarmee samenhangende 
religieuze opvattingen en door zijn liefde voor Ottelijne: hij ontvoert haar uit de in 
zijn optiek gevaarlijke omgeving. Voor Aernoud geldt dat hij, vanwege zijn 
burgerlijke afkomst, alleen binnen de hiërarchie van de katholieke Kerk zichzelf 
kan waarmaken:  

Hij wilde worden wat hij niet was geboren. Daartoe moest hij veel zijn van 
zich zelven, omdat hij niets was door het lot; te edel en te weinig plooibaar, 
om zich in kuiperijën te krommen en te plooijen, wilde hij zich geëerd en 
verheven zien om strenge deugd en hoogere kennis (Toussaint 1840B-
II:46-47). 

Buigen voor vertegenwoordigers van God valt Aernoud minder zwaar dan 
ondergeschikt zijn aan mensen. Een logisch gevolg hiervan is dat hij niets voelt 
voor ‘een sekte’ die Rome aanvalt en ‘die alle menschen gelijken rang geeft voor 
God’ (II: 48); hij wil immers hun meerdere worden. Ook zijn liefde voor Ottelijne 
wordt gekenmerkt door trots:  

Ottelijne's wenschen zouden altijd bevelen zijn voor hem, zoo zij slechts 
eerst geheel de zijne was, zoo het niet meer aan haar noch aan iemand 
zoude staan, zijne bedoeling, te misduiden, zoo slechts niet zijne 
toegevendheid zwakheid kon heeten, of de lage kuiperij van den 
burgerzoon, die bedelt om eene adellijke hand. Zoodra haar lot geheel 
zoude afhangen van hem, zoude geen rimpel van zijn voorhoofd een 
wolkje brengen op het hare; dan zoude hij buigen voor de buigzame, en 
zacht zijn voor de zachte (Toussaint 1840B-I: 173); 

                                                 
133  Zie bijvoorbeeld : ‘Hij gevoelde misschien voor het eerst, wat zijne liefde tot Ottelijne 
niet had willen zien, hoe zeer zijn eed aan den keizerlijken Graaf in strijd was met zijne 
denkbeelden als vrij geboren Utrechtenaar, en aan welk eene worsteling van pligten en 
gevoelens hij zich voor altijd had blootgegeven.’ (Toussaint 1840B-1: 105); ‘Noem mij 
vrij, Liefste!’ sprak deze rondborstig, ‘ik ben tegen de rouwe losheid hunner tong. Niet 
genoeg, dat ze in dartele rijmen onoorbare zaken verhandelen, die de wangen van 
schuchtere maagden te blozen geven, maar ook vallen ze in ongebonden' spotlust, en in 
dartelen overmoed, op Kerk en Geestelijkheid, voor wie het nut en noode is ontzag te 
hebben en reverencie. En daarom haat ik een spel, dat evenveel kwaad brouwt in zuivere 
harten, als onbetamelijk geschater op lagchende monden.’ (Toussaint 1840B-1: 100). 
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Bij Aernoud sturen dus eerzucht, liefde en geloof regelmatig in combinatie zijn 
acties; zijn fundamentele ‘object’ is zichzelf waarmaken, ook ten opzichte van 
Ottelijne. Ottelijne komt tot het hervormde geloof vanuit haar aanvankelijke 
bescherming van Paul en onder zijn leiding ontdekt zij  

het Christendom, dat slechts éénen Heer kent en verder alleen broeders; het 
Christendom, dat leert, God lief te hebben in eenvoud des harten, met alle 
overtuiging des verstands en met alle krachten des geloofs, dat denzelfden 
liefdepligt gebiedt aan den naaste, dien wij in waarachtige opregtheid 
zouden vorderen voor ons, en dat geenen anderen vijand leert haten dan de 
zonde; 
[…]  
zoodat zij reeds op den derden dag uit zich zelve met vrijmoedigheid naar 
het Evangelie tastte, dat hij haar had aangewezen als de beste bron van elke 
godsdienstige kennis (Toussaint 1840B-I: 156-157).134 

Tussen Aernoud en Ottelijne bestaat dus een wezenlijk verschil in geloofsgronden, 
dat alles te maken heeft met zaken als eerzucht, macht, vrijheid en 
verdraagzaamheid. Ook de voortgang van de gebeurtenissen wordt hierdoor 
bepaald: aan- en afwezigheid, afstand en nabijheid van bepaalde personages zijn 
cruciaal vanwege hun invloed. Opvallend is dat Ottelijne slechts in afwezigheid 
van Aernoud een actantiële subjectpositie inneemt: slechts dan is zij vrij. Ze is 
‘object’ in de hoofdstukken 6 en 22, wanneer Aernoud haar ‘redt’, evenals in de 
hoofdstukken 8, 10, 15, 24 en 25 waarin de gebeurtenissen haar overkomen; 
handelend ‘subject’ is zij in sequenties waarin ze keuzes maakt (met name de 
hoofdstukken 17, 20 en 29). Haar beslissingen worden ingegeven door gevoelens 
en opvattingen die alle met religie te maken hebben, voor haar verbonden met 
liefde en verdraagzaamheid. In het voorlaatste hoofdstuk, waarin Aernoud sterft, 
staan beide protagonisten tegenover elkaar en is Ottelijne degene die de regie heeft. 

De functie van de setting wordt in deze scène door de verteller zelf expliciet 
verbonden met de gebeurtenissen:  

en wáár waren ze bijeen? - op eene opene weide, met geene andere 
zitplaats, dan het vlakke veld, naauw een boom ter beschutting tegen het 
branden der zon, voor wie Heer en Vrouwe hadden moeten zijn op het 
Huis Lauernesse! (Toussaint 1840B-II: 405) 

                                                 
134 Waarschijnlijk is het niet toevallig dat Ottelijne op de derde dag het evangelie vindt: ook 
de verrijzenis van Christus vindt plaats op de derde dag na zijn kruisiging. 
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Zo vinden ook eerdere belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot zowel 
Aernoud als Ottelijne plaats op plekken die ver van Lauernesse liggen: de breuk 
met zijn familie in het huis van zijn moeder, zijn verharding in Spanje (met andere 
woorden: over de grens) en zijn optreden als inquisiteur in Woerden, Den Haag en 
Kuilenburg. Ottelijne verdiept zich weliswaar vooral thuis, op Lauernesse, in het 
nieuwe geloof, maar de fundamentele keuze voor de Hervorming maakt zij op het 
moment dat ze na haar schijndood via de grafkelder het slot definitief verlaat om 
aan vervolging te ontkomen.  

In Paul, die zelfs geen echt vaderland heeft, legt de verteller de essentie van een 
christelijk leven: ‘Hij gevoelde het, de Christen Paul, dat hij, boven allen, los moest 
zijn van iederen band der aarde’ (II: 313). Het feit dat het slot Lauernesse door 
brand verwoest blijkt te zijn en Ottelijne dan door Paul gewezen wordt op ‘het huis 
des Vaders in den Hemel, waar vele woningen zijn!’ (II: 431) wijst eens te meer op 
de specifieke functie van de setting.  

2.3.4 Conclusie 
De conclusie die ik kan trekken uit deze analyse is dat er in Het Huis Lauernesse 
sprake is van een vertelling waarin vooral de verteller zijn visie op geloof toont. De 
leidende religieuze opvatting wordt voornamelijk door de verteller weergegeven. 
Ook de personagetekst heeft grotendeels betrekking op verschillende geloofs-
opvattingen, waardoor de antithese katholiek – hervormd de nadruk krijgt.  

In het verhaal ondersteunen karakterisering en focalisatie de tegenstelling. Het 
verhaal maakt echter ook duidelijk dat religieuze opvattingen samenhangen met 
complexe maatschappelijke en emotionele factoren en geeft een beeld van de 
manier waarop maatschappelijke en individuele omstandigheden een voedings-
bodem kunnen zijn voor religieuze overtuigingen die leiden tot tweespalt.  

De actantiële systematisering op het niveau van de geschiedenis laat zien dat met 
het ‘object’ verschillende aspecten verbonden zijn: er is bij de ene protagonist een 
gecompliceerd verband met eerzucht en liefde, bij de andere met verdraagzaamheid 
en liefde. In mijn optiek is de hoofdgedachte van de roman niet in de religieuze 
controverse gelegen: ik zie vooral de tegenstelling tussen enerzijds eerzucht en 
macht, anderzijds vrijheid en verdraagzaamheid. Dit is voor mij aanleiding om de 
paratekst van deze roman na te gaan. Op welk element van de roman is door 
eerdere lezers steeds de nadruk gelegd? 
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2.4 Paratekst en de verhouding tussen vertelling en verhaal 
Drop, wiens samenvatting van Het Huis Lauernesse ik hierboven heb geciteerd, 
noemt de ‘eerste ideeënroman’ van Toussaint een boek waarin voor het eerst 
duidelijk zichtbaar wordt welke idee haar grootste werken beheerst. Zijn opvatting 
verwoordt hij aldus:  

Het is de idee van het goddelijke al-bestuur, dat zich duidelijk manifesteert 
zowel in de historie als geheel, als in het menselijk leven als onderdeel 
daarvan. De historie bestuderen is het opsporen van het goddelijk plan, van 
een zich voltrekkende verlossing (Drop 1972: 175). 

Zoals ik in mijn Inleiding stel, nemen veel historisch letterkundigen de bevindingen 
van Huet, Dyserinck, Bouvy en Reeser over en wat Drop hier betoogt, is vooral 
gebaseerd op de interpretaties van Bouvy. Haar overtuiging is dat de leidende 
gedachte in het oeuvre van Toussaint die van de christelijke verlossing is. De 
schrijfster zelf is daar aanvankelijk minder stellig in: datgene wat Toussaint in 
eerste instantie zegt over haar bedoelingen met Het Huis Lauernesse is geheel 
anders dan wat tot uiting komt in het nieuwe slotwoord bij de negende druk in 
1885. In 1840 getuigt de peritekst van het kwaad dat veroorzaakt wordt door de 
starheid van leerstellingen. In 1860 verdwijnt het veelzeggende motto en in 1885 
blijkt uit het nieuwe slotwoord vooral dankbaarheid jegens God. In de loop der 
jaren wordt ook in de epitekst en de literatuurgeschiedenis het accent steeds meer 
gelegd op de woorden die verteller en personages uiten (de vertelling); de 
weergave van wat er gebeurt (het verhaal) krijgt steeds minder aandacht. 

Het is de vraag in hoeverre de ontwikkeling in het geloofsleven van Toussaint 
van invloed is geweest op de interpretatie van de roman. In de paratekst zijn 
aanwijzingen te vinden voor de veronderstelling dat er verband bestaat tussen 
Toussaints religieuze ontplooiing en de opvattingen over Het Huis Lauernesse.  

2.4.1 Peritekst 
Opvallend is de prent die op pagina 2 van de eerste druk staat: een precieze 
afbeelding van wat de tekst geeft. De lezer ziet een jonge man ‘geknield op eene 
kleine verhevenheid […] mijmerend heenstaren naar eenen vriendelijken hemel’ 
(Toussaint 1840B-I: 2-3). Deze prent trekt meer de aandacht dan het motto van de 
roman, dat in feite veel opmerkelijker is: ‘Dit compt meest al ‘tsamen wt Luthers 
Doctryne – Anna Byns’. Van deze vrouwelijke auteur (1493-1575) is bekend dat 
zij na lyriek over een voornamelijk ongelukkig verlopende liefde haar literaire 
werk grotendeels wijdt aan het bestrijden van de hervormers. Het motto is de steeds 
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herhaalde regel van een referein waarin al het kwade dat Luther met zijn leer 
veroorzaakt, wordt opgesomd en waarvan de prince als volgt luidt:  

Prince comt uut Luthers leere / oock eenich goet 
Neent moet ghi antwoorden / sidi anders vroet 
Maer hi met alle / sinen ghesellen 
Sijn scadelijcke wolven / onder tcristen bloet 
Die de scaepkens vermoorden / die Christus voet  
Tsijn rechte ingelroeyen / vander hellen  
[…]  
Alle quaet comt meest uut Luthers doctrine  
(Bijns 1987: 111-112).135 

Als ik uitga van Toussaints opzet een roman te schrijven over de invloed van de 
Hervorming op het burgerlijk en huiselijk leven der Nederlanders en in de 
geschiedenis zie hoe geliefden en gezinsleden met elkaar breken omwille van een 
bepaalde geloofsopvatting, dan is aan de hand van dit motto vast te stellen dat 
Toussaint bij het schrijven van Het Huis Lauernesse niet de bedoeling heeft om 
lezers te overtuigen van de juistheid van Luthers leer. Ook de narede geeft geen 
aanleiding enige evangelisatie te veronderstellen: Toussaint vermeldt dat zij het 
grootste deel van de twee jaar die het schrijven van de roman haar kostte, besteed 
heeft aan bronnenonderzoek. Ze meldt de hulp en gulheid van welwillende 
vrienden, zonder namen te noemen. Zij gaat voornamelijk in op kleine afwijkingen 
van de historische werkelijkheid, verantwoordt haar keuze voor het vroege tijdstip 
van 1521 (zie paragraaf 2.1), maakt een opmerking over haar experiment om over 
de taal van de personages ‘eene tint van oudheid te werpen’ en richt zich tot ‘mijne 
Katholijke landgenooten, aan mijne vrienden onder hen’:  

Dat ik een Werk als dit ondernemen durfde, is wel het sterkste bewijs voor 
hunne verlichting, voor hunne verdraagzaamheid. Het woord Hervorming 
alleen reeds moet hun hard in de ooren klinken; maar het is het woord der 
Geschiedenis, en zij kennen haar zoowel als ik. Waar ik grove 
bevooroordeeldheid of fellen partijhaat bittere en lage woorden in den 
mond geef, zij zullen weten te scheiden den eisch van den toestand en het 
bijzonder gevoelen van de autheur […] (Toussaint 1840B-II: 442). 

                                                 
135 In 1883 schrijft Toussaint aan Busken Huet dat zij Anna Bijns cadeau kreeg van 
Bakhuizen van den Brink ‘toen ik mijn eerste deel [ van Het Huis Lauernesse] nog in copy 
te Amsterdam bragt’ (Hall 1905: 10-11). 
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Ze besluit met ‘de bede om zacht te zijn voor haren eersten Nederlandschen roman, 
die bewijst, hoe zeer zij zich heeft trachten te voegen naar een uitgedrukt 
verlangen.’ 

De al tamelijk snel volgende tweede druk is identiek aan de eerste. Voor zover ik 
kan nagaan is het motto verdwenen bij de uitgave van de vierde druk136, in 1860 
uitgegeven vanwege de Evangelische Maatschappij (Reeser 1985: 444); in latere 
uitgaven komt het niet meer voor. In de loop der tijd veranderde meer: het 
slotwoord dat Toussaint schreef bij de opnieuw afgedrukte narede in de negende 
druk getuigt van dankbaarheid ten opzichte van God vanwege het succes van de 
roman en het feit van haar relatief goede gezondheid. Ook spreekt zij haar 
dankbaarheid uit ten opzichte van het Nederlandse publiek en zijn belangstelling 
voor Het Huis Lauernesse en andere romans van haar hand. In vergelijking met de 
narede uit 1840 is dit slotwoord opvallend anders van toon, met name de laatste 
alinea:  

Moge Lauernesse mijne toekomstige lezers meer geven dan ik zelve er in 
heb kunnen leggen, want, zij de gave zwak, de Gever is Groot. Hem de eer, 
met den psalmist zal ik dan mogen zeggen: “Ik zal niet sterven, maar leven 
en ik zal de werken des Heeren vertellen!”                        
Een groot werk des Heeren, ofschoon door zwakke, zondige menschen 
volbracht, is ondanks alles:                                                                           
    DE HERVORMING 

(Toussaint 1885: 538) 

De voornaamste conclusie die ik kan trekken uit de peritekst is dat het 
oorspronkelijke nawoord nauwelijks blijk geeft van religieuze inspiratie van 
Toussaint, in tegenstelling tot het slotwoord dat zij 1885 toevoegde. Het 
verdwijnen van het motto kan in dit opzicht als een signaal van toenemende 
protestante religiositeit gezien worden, al heeft wellicht ook de uitgever, dominee 
J.P. de Keyser, druk uitgeoefend. 

 

                                                 
136 Reeser meldt dat de hieraan voorafgaande derde druk in feite behoort tot de tweede 
druk: het is een restpartij die in 1851 is aangekocht door J.H. Gebhard & Co en P.N. van 
Kampen. Deze uitgave heeft dus nog wel het motto (Reeser 1985: 443). 
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2.4.2 Epitekst 
Eind 1838 schreef Toussaint in een brief aan Johanna Blok dat zij een voorstel van 
Beyerinck had ‘dat ontzaggelijk veel hoofdbreken zal moeten kosten’ (Toussaint 
1838B), waarmee zij duidde op het vinden van bronnen, wat in Alkmaar een 
probleem was. Toen ze eenmaal bronnen tot haar beschikking had, maakte dat haar 
niet onverdeeld gelukkig. Haar vriend J.P. Hasebroek meldde op 29 april 1840 aan 
Potgieter dat Toussaint ‘als de gevangene van zijn bevrijding van dien dag spreekt, 
waarin zij met Lauernesse gereed zal zijn’; hij wijt dit aan het keurslijf waarin zij 
gedwongen is (Hasebroek 1999: 99-100). Volgens Reeser bedoelde Hasebroek 
hiermee de dwang van de Gids-kritiek om naar haar voorschriften137 te werken 
(Reeser 1962: 95). Toussaints eigen woorden geven inderdaad aan dat ze moeite 
heeft met het bronnenmateriaal dat de geschiedenis van de Hervormde Kerk in 
Nederland beschrijft. In een brief aan Potgieter schreef ze in 1840:  

sinds een paar weken gaat het er goed meê, zoudt Gij mij gelooven? Goed 
wil zeggen redelijk gaauw, niet mooi, ik zal wel nooit iets moois schrijven 
en zeker wel ditmaal niet, daar Ypey en Dermout en allerleij dergelijke 
naarheden mij telkens lam maken, daar ik aan alle kanten tusschen texten 
en geschiedenis zit ingesloten, maar het zal nu toch eenmaal afkomen; als 
ik nog maar 3 weken wel mag blijven, dan drijf ik al die boeken de deur uit 
en de pen aan ’t andere eind van de kamer en de Reformatie is af en ik wil 
nooit den naam van Luther meer hooren noemen (Bosboom z.j.).138 

In zijn dagboek vermeldde Willem de Clercq139 op 14 december 1840 naar 
aanleiding van een bezoek van Toussaint dat zij zeer weinig van Luther wist en dat 
ze getroffen was van hetgeen hij haar daarvan toonde. Uit zijn opmerkingen valt op 
te maken dat Toussaint niet erg bezig was met het geloof:  

Zulk eene ziel haar eenigen aardschen troost af te nemen en uit de 
verbeeldingswereld weg te jagen, eer zij Christus nog heeft, dat kan ik niet 
[…] (Pierson 1889: 217). 

 

                                                 
137 In de recensie van De Graaf van Devonshire eist Potgieter ‘Studie’ (Potgieter 1838: 
664). 
138 Toussaint plaatst in haar ondertekening het jaartal 1839; Reeser stelt dat dit een 
vergissing moet zijn en dateert de brief op 6 juli 1840 (Reeser 1962: 331 noot 243). 
139 Willem de Clercq (1795-1844) was ‘drager bij uitstek van de piëtistische reveil-idealen’ 
(Knuvelder, 1968: 459). 
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Deze bronnen bevestigen wat de peritekst toont: Toussaint had tijdens het schrijven 
van Het Huis Lauernesse geen bijzondere belangstelling of genegenheid voor 
Luther en de geschiedenis van de Hervorming. Ook haar eigen woorden in de 
narede van de eerste druk over het zich ‘voegen naar een uitgedrukt verlangen’ 
weerklinken hier. 

Het Huis Lauernesse werd positief ontvangen. Vrienden en bekenden van 
Toussaint schreven elkaar over het werk: Hasebroek, Van Lennep en Beets waren 
vol lof.140 P.T. Helvetius van den Berg echter waarschuwde Potgieter bij het lezen 
van zijn commentaar op de roman van Toussaint niet voor een open raam te staan 
‘de schrik en verontwaardiging deden u ligt voorover vallen’ (Helvetius van den 
Berg: 1841). Hij mist emotionele betrokkenheid van Toussaint en vindt veel 
onnatuurlijks in de karakters; hij is echter een uitzondering. Toussaint wachtte met 
ongeduld op een bespreking in De Gids, maar die bleef uit.141 De enkele officiële 
kritieken waren lovend. In De Vaderlandsche Letteroefeningen spreekt de 
recensent bewondering uit voor de manier waarop Toussaint de geloofsijver, de 
dwalingen, verdeeldheden in families en zowel onedele als edele drijfveren schetst. 
Het werk ademt een geest van onpartijdigheid en verdraagzaamheid, stelt de 
recensent, die toch ook van mening is dat het werk een ‘voortreffelijk zedekundig 
leerboek, ook door de uitmuntende redeneringen’ (anoniem 1843-I: 329). 
Commentaar levert hij op de ‘kunstgrepen’ in twee hoofdstuktitels: ‘Een hoofdstuk 
dat ook wel overgeslagen kan worden’ en ‘De dood der jonkvrouw van 
Lauernesse’. De daarin beschreven schijndood van Ottelijne vindt hij een van de 
‘aardigheden’ die niet stroken met de stemming waarin de lezer gebracht zal zijn 
door het gelezene (anoniem 1843-I: 331). Hoewel bij deze recensent de religieuze 
aspecten van Het Huis Lauernesse zijn persoonlijke voorkeur lijken te hebben, 
besteedt hij toch ook de nodige aandacht aan de manier waarop de personages 
neergezet zijn, de stijl en het historische karakter van de roman. 

                                                 
140 Hasebroek 1840: CXIII; Reeser 1962: 98; Bosboom Nz zj: 12. 
141 Het feit dat Het Huis Lauernesse niet gerecenseerd is in De Gids kan  te maken hebben 
met het religieuze karakter van het werk. Reeser zet uiteen dat de persoonlijke relatie tussen 
Bakhuizen van den Brink, die na verschijning van de tweede druk van Lauernesse de 
opdracht tot bespreking kreeg, van invloed kan zijn geweest, maar ook citeert hij 
nadrukkelijk Huet die in de (religieuze) onafhankelijkheid van Toussaint een oorzaak ziet 
van een verwijdering tussen haar en de Gids-redactie (Reeser 1962: 122-123). Zie ook 
Dyserinck 1911: 53,  
Te Winkel 1927: 69-70 en Knuvelder 1973: 348-349. Mathijsen wijst erop dat er ook 
sprake zou kunnen zijn van ‘een zekere hoffelijkheid voor de vrouwen’ (Mathijsen 2004: 
236). 



124 

Deze aspecten van het werk verdwenen in de loop der tijd in de besprekingen 
echter naar de achtergrond. Busken Huet lijkt de toon te zetten door in 1864 
Toussaint juist met betrekking tot Het Huis Lauernesse te typeren als ‘de regtzinnig 
geloovige christin van de protestantsche schakering’ (Busken Huet 1864: 289); hij 
stelt dat Toussaint al haar geloof en liefde gelegd heeft in de figuur van Gideon 
Florisz, die weliswaar pas in later werk ten tonele gevoerd wordt, maar die 
herkenbaar is in talloze andere romanpersonages, ook in Paul:  

Omstreeks 1520, meer dan zestig jaren voor Leycester's komst hier te 
lande, heette hij Paul van Mansfelt, was hij de beschermeling van den 
Utrechtschen vikaris Van Heerte, had hij kennis aan Johannes Pistorius, 
den pastoor van Woerden, en oefende hij als officieus biechtvader een 
beslissenden invloed uit op de gevoelens en de lotgevallen van de 
jonkvrouw van Lauernesse (Busken Huet 1864: 291). 

Huets conclusie is dat Toussaint de historische roman dienstbaar maakt aan haar 
geloofsijver, wat ten koste gaat van onder meer de geloofwaardigheid van het 
verhaal. Een argument hiervoor ziet hij in de ‘misplaatste scherts’ van de auteur, 
wanneer zij de schijndood van Ottelijne toelicht: de historisch-romantische vorm, 
het verhaal, is slechts ‘een bekleedsel, en bijna slechts een masker’ (Huet 1864: 
297). In de slotzin van zijn artikel noemt Huet Toussaint ‘eene femme de parti’; 
zijns inziens was zij dat al ten tijde van het schrijven van Het Huis Lauernesse 
(Huet 1864: 310).142 Deze opvatting van Huet maakte school. 

2.4.3 Literatuurgeschiedenissen en -studies 
In het voetspoor van Busken Huet beargumenteren Berckenhoff, Dyserinck, Kalff, 
Koopmans, Basse, Te Winkel, Bouvy, Reeser en Knuvelder in respectievelijk 
1886, 1911, 1912, 1912, 1920, 1927, 1935, 1962 en 1973 de stelling dat in Het 
Huis Lauernesse de geloofsopvattingen van Toussaint centraal staan en vooral zijn 
vormgegeven in de denkbeelden van Paul van Mansfelt. ‘Een dankbare dochter 
dier Hervorming’ (Dyserinck 1911: 57) geeft zichzelf ‘in hare overtuigdheid als 
Christin’ (Kalff 1912: 293) en schetst ‘een verjeugdigend beeld van hetgeen 
eenmaal jong en schoon was geweest en wat zij zelve zoo vurig liefhad’ 
(Te Winkel 1927: 69). Koopmans is de eerste die erop wijst dat het gedachtegoed 
van Paul geënt is op dat van Melanchton: verzoenend, lieflijk. In 1935 brengt 
                                                 
142 Deze uitspraak is overigens niet meer terug te vinden in latere drukken, in bijvoorbeeld 
Litterarische Fantasien en Kritieken zijn van de studie over Toussaint de laatste 75 regels 
weggelaten (Busken Huet zj, tweede deel: 95-96). 
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Bouvy dit geloof in verband met het Réveil. Ze citeert K. Groot143 en koppelt aan 
zijn definitie de denkwijze die zij ziet in het werk van Toussaint:  

‘Wie die Erweckungsbewegung in Deutschland will das Réveil in Holland 
das Geistesleben, alle Wissenschaft und Kunst, vom Standpunkt des 
Christentums abschätzen. Das Fundament alles Denkens und Handelns soll 
der Offenbarungsglaube sein. Wenn Wissenschaft und Kultur sich mit 
diesem Glauben nicht vertragen, dann ist mit ihnen etwas nicht in 
Ordnung. Tatkräftiges Christentum ist Erstes und Letztes: im Staat, in der 
Gesellschaft, in der Kirche, in der Kunst.’ Zo dacht men dus in de tijd van 
het Réveil en zo dacht blijkbaar óók Mevr. Bosboom-Toussaint, want haar 
werk getuigt van die gedachte (Bouvy 1935: 262). 

Een argument hiervoor ontleent Bouvy aan Busken Huet: Paul van Mansfelt en 
talloze andere romanpersonages zijn dragers van de idee van de historie als 
geschiedenis der verlossing. Zij benoemt het niet-formalistische, milde orthodoxe 
protestantisme zoals Huet dat interpreteert in Toussaints werk als ‘de idee van het 
Réveil’ (Bouvy 1935: 266). Reeser nuanceert de invloed van het Réveil ten tijde 
van het ontstaan van Het Huis Lauernesse door die te verbinden met Toussaints 
onbeantwoorde liefde voor dominee Hasebroek: ‘een verloving met Bakhuizen van 
den Brink brengt haar terug in het rationalistische kamp’. Toussaints verhouding 
tot het Réveil typeert hij als volgt: ‘geen invloed, wel affiniteit’ (Reeser 1962: 309 
noot 77). Hij stelt dat men voortdurend merkt dat de schrijfster achter de woorden 
van de zachtmoedige Paul en Ottelijne staat; een opvatting die gedeeld wordt door 
Knuvelder:  

Deze op Melanchton geïnspireerde idealen, die zozeer harmoniëren met de 
opvattingen van het reveil – dat bij behoud van de leer vooral de nadruk 
legde op het beleven van de christelijke liefde tot de evenmens – deze 
liefelijke en liefderijke geest die in de eerste hervormingstijd naar haar 
inzicht beleefd werd, houdt Toussaint haar lezers voor als de ideale, de 
navolgenswaardige (Knuvelder 1973: 350). 

De verbinding met het Réveil lijkt nu een gegeven; behalve door historisch 
letterkundigen, wordt Toussaint ook door bijvoorbeeld Elisabeth Kluit in haar 
studie Het Protestantse Réveil in Nederland en Daarbuiten, 1815-1865 in enkele 

                                                 
143 Groot, K. Die Erweckungsbewegung in Deutschland und ihr literarischer Niederslag als 
Gegenstück zu dem holländischen Réveil Amsterdam 1933. 



126 

alinea’s ondergebracht bij het Réveil (Kluit 1970: 417). Een enkele keer, in 
publicaties uit religieuze hoek, wordt de nuance gezocht en gaat men in op 
Toussaints al dan niet behoren tot de Réveil-kring.144  

Zich veelal baserend op bovengenoemde studies wijzen veel auteurs van literair-
historische werken145 op de belangrijke plaats van het evangelisch christendom in 
het werk van Toussaint en ziet een aantal van hen Het Huis Lauernesse als de 
roman waarin Toussaint voor het eerst haar religieuze opvattingen onder woorden 
bracht. Zij bestempelen het geloof tot de eigenlijke inhoud, het verhaal dient ter 
illustratie. Calis bijvoorbeeld schrijft:  

In haar belangrijkste boek ‘Het Huis Lauernesse’ (1840) laat ze zien hoe 
God steeds weer in de menselijke geschiedenis ingrijpt (Calis 1992: 88). 

en op dezelfde pagina in een omkaderd stuk ‘korte inhoud’: ‘Het boek is een 
pleidooi voor een vredelievend christendom.’ Enkele historisch letterkundigen, 
bijvoorbeeld Kralt (1999) en Van den Berg en Couttenier (2009) leggen meer 
nadruk op de geschiedkundige aspecten van de historische romans of de 
psychologie van de personages. Joke van der Wiel besteedt uitgebreid aandacht aan 
de historiciteit van Toussaints werk, maar presenteert haar ook als ‘een religieus 
sterk geprofileerde auteur’ (Van der Wiel 1999: 278). In een recente publicatie 
presenteert Lotte Jensen Het Huis Lauernesse als een historische roman met een 
duidelijk hervormde geloofsboodschap: uit Toussaints opmerking in een brief aan 
Da Costa146 concludeert zij dat lezers geacht werden de historische ontwikkelingen 
op de eigen tijd te betrekken (Jensen 2008: 22).  

Slechts twee wetenschappers zijn min of meer tegendraads. M.A. Schenkeveld-
van der Dussen besteedt meer aandacht aan de lotgevallen van de personages dan 
aan hun godsdienstige opvattingen, zij legt het accent dus op het verhaal. Ze wijst 

                                                 
144 J. de Gier bijvoorbeeld beargumenteert in Theologia Reformata dat de rol van de Gids-
redactie van meer betekenis is dan die van het Réveil, maar ook hij stelt het geloof centraal 
in  Het Huis Lauernesse  en citeert een passage waarin de verteller het Evangelisch 
Christendom zoals Paul dat predikt, uiteenzet, een passage ‘die ongetwijfeld het gevoelen 
van de schrijfster weergeeft’ (De Gier 1988: 345). 
145 Als voorbeelden noem ik hier historisch letterkundigen van zowel het eerste als het 
tweede echelon,  in chronologische volgorde: Ter Laan (1952), De Vooys (1971), 
Lodewick (1984), Van Klink (1991), Calis (1992), Gerritsma (1995), Anbeek (1999), Van 
Boven (2006), Braggaar (2006), Van den Berg en Couttenier (2009). 
146 Jensen citeert Toussaint: ‘bij het maken van Lauernesse heb ik begrepen dat zelfs een 
roman zijn invloed kan hebben en ik weet ook dat men over 1585 sprekende vrij wat kan 
zeggen dat nog in 1843 van toepassing is’ [geciteerd uit een brief van Toussaint aan Da 
Costa, in Reeser 1962:158] (Jensen 2008: 22, noot 19). 
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in 1996 namelijk op een ‘inconsistentie’ in Het Huis Lauernesse in een 
commentaar op Toussaint en  

haar visie op de hervorming als ‘een groot werk des Heeren’ zoals ze het in 
de narede van Het Huis Lauernesse noemt, terwijl de roman eigenlijk niets 
te zien geeft dan verscheurdheid in personen en families (Schenkeveld-van 
der Dussen 1996: 81).  

Ze gaat echter voorbij aan het feit dat er tussen het schrijven van de roman en het 
slotwoord – ze citeert uit het slotwoord van 1885 en niet uit de narede van 1840 – 
45 jaar zijn verstreken. Marita Mathijsen noemt Het Huis Lauernesse een 
emancipatieroman, waarbij ze wijst op de keuzes die Ottelijne maakt (Mathijsen 
2007: 5-6). 

2.4.4 Conclusie 
Naar aanleiding van het bovenstaande kan ik dus stellen dat het gros van de 
historisch letterkundigen in navolging van Busken Huet de essentie van Het Huis 
Lauernesse ervaart in de vertelling, de verwoording van de gebeurtenissen. 
Behalve voor de hand liggende tekstinterne argumenten daarvoor, is er ook een 
buitenliteraire verklaring te vinden. Mijns inziens zijn in de loop van de jaren de 
opvattingen van Toussaint veranderd en de interpretaties van Het Huis Lauernesse 
lijken nog tijdens haar leven, maar zeker daarna, daaraan aangepast te zijn. In de 
epitekst en literatuurgeschiedenissen en -studies is een groeiende nadruk te zien op 
datgene wat de verteller meedeelt. Vanaf Busken Huets verhandeling in 1864 
worden steeds vaker de door personages geventileerde geloofsopvattingen en de 
beschouwingen van de verteller daarover (de vertelling) gezien als de essentie van 
de roman. Huets woorden dat het verhaal slechts ‘een bekleedsel’ is, lijken in de 
loop der tijd aan overtuigingskracht te winnen. Naar mijn mening is dat onterecht. 
De oorspronkelijke peritekst geeft immers weinig aanleiding tot meer aandacht 
voor de vertelling dan voor het verhaal: uit het motto en de narede blijkt eerder het 
omgekeerde. Een motto dat verwijst naar al het kwade dat voortkomt uit Luthers 
leer en een verwijzing naar verdraagzaamheid en begrip in de narede beklemtonen 
dat in deze roman de invloed van de Hervorming op het burgerlijk en huiselijk 
leven der Nederlanders centraal staat. Het verhaal – met name de karakterisering – 
toont wat die invloed is, welke keuzes de personages maken en op basis waarvan. 
Die keuzes worden niet louter en alleen ingegeven door religieuze overwegingen 
zoals die uiteengezet worden in de vertelling. 
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Terzijde: het slotwoord van 1885 kan gezien worden als bewijsgrond bij de 
opvatting dat Toussaint (bij nader inzien) de roman vooral zag als een mogelijkheid 
om te evangeliseren en dat de kern ervan gevormd wordt door een pleidooi voor 
het protestantisme. Als tegenargument kan ik aanvoeren dat dit slotwoord begint 
met de woorden ‘Moge Lauernesse mijne toekomstige lezers meer geven dan ik 
zelve er in heb kunnen leggen […]’, een zinsnede die reminiscenties opwekt aan 
het motto van Lord Edward Glenhouse: ‘Maer denckt meer dan gij leest, en leest 
meer dan er staet’ (zie 1.8.2.3). Hoewel de intentie van de uiting anders lijkt dan 
die bij Glenhouse, kan ook zij opgevat worden als een argument voor de stelling 
dat Toussaint zich bewust is van de mogelijkheden van de individuele lezer. 

Dat in Het Huis Lauernesse godsdienst een belangrijke rol speelt, valt niet te 
ontkennen, maar de gedachte dringt zich op dat datgene wat men in het latere werk 
en in de correspondentie van Toussaint ziet, haar evangelisch christelijke 
overtuiging, met terugwerkende kracht van toepassing wordt verklaard op deze 
roman uit 1840. Een voorbeeld hiervan is Jensens argument voor de actualiteit van 
Het Huis Lauernesse in de negentiende eeuw: zij stelt dat het (protestantse) geloof 
werd aangewezen als een van de fundamenten waarop de natie gebouwd was.  

In Het Huis Lauernesse is mijns inziens de vertelling met de vele religieuze 
beschouwingen niet belangrijker dan het verhaal. Door Toussaint als de auteur van 
de roman uit 1840 gelijk te stellen aan de Toussaint van vele jaren later heeft men 
in het werk een betekenis gelegd, die misschien wel aan te wijzen is, maar die 
beslist niet de enige ideologie in de roman is. Naar mijn mening laten de peritekst 
uit 1840 en de vroege epitekst zien dat van een evangeliserende bedoeling geen 
sprake is, wat in overeenstemming is met de narratologische analyse waaruit blijkt 
dat juist in het verhaal de hoofdzaak van Het Huis Lauernesse gelegen is. Er zijn 
meer argumenten voor deze stelling.  

2.5 Het verhaal 
De traditionele term ‘plot’147 is in de moderne narratologie grotendeels vervangen 
door ‘verhaal’. In de volgende paragrafen gebruik ik ‘plot’ specifiek voor de 
intrige, de verwikkeling in het verhaal die bepaald wordt door de ontwikkeling van 
de protagonist.  

                                                 
147 E.M. Forster introduceerde het onderscheid tussen ‘story’ (geschiedenis) en ‘plot’ 
(verhaal), (Herman en Vervaeck 2005: 19). 
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2.5.1 De plot in het vrouwenverhaal 
De feministische narratologie noemt de ontplooiing van een persoonlijkheid een 
typisch voorbeeld van een plot: streven naar doelgerichte ontwikkeling, persoon-
lijke groei en zelfbeschikking is een veel voorkomende plotstructuur. Zo’n plot 
kenmerkt zich door wat algemeen gezien wordt als ‘mannelijk’ verlangen: 
individuele ontplooiing en dominantie, te bereiken door middel van avonturen en 
ondernemingen. Daarmee vergeleken lijken verhalen met een vrouwelijk 
hoofdpersoon nauwelijks een plot te bevatten: ze beschrijven een leven of zijn 
grotendeels beschouwend (Herman en Vervaeck 2005: 144). Illustratief hierbij is 
het voorbeeld dat Aagje Swinnen geeft in Het slot ontvlucht, een studie over de 
‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur. Zij wijst op de 
opvatting die Marcel Möring in een artikel in Vrij Nederland aanhangt: de 
Bildungsroman gaat altijd over de manwording van jongens en nooit over meisjes 
die vrouw worden. Hij vermoedt dat de ontwikkeling van vrouwen een minder 
schokkend proces is dan die van mannen, waardoor die geen plot oplevert. Volgens 
hem bestaat er geen ‘vrouwelijke’ Bildungsroman (Swinnen 2006: 11-12).  

De Bildungsroman ontstond tegen het einde van de achttiende eeuw in Duitsland 
en gaat in essentie over het evenwicht tussen maatschappelijk functioneren en 
individuele bevrediging. De protagonist bereikt ‘completion through 
enlightenment’, wat inhoudt dat hij zijn rol in de samenleving naar behoren vervult. 
Het genre is dus ‘a particularly apposite embodiment of bourgeois capitalistic 
values’ uit het midden van de negentiende eeuw (Childs and Fowler 2006: 18). 

Ook Swinnen definieert de Bildungsroman als een roman waarin de 
ontwikkeling van het hoofdpersonage het handelingsverloop bepaalt; die 
ontwikkeling wordt gekenmerkt door een samenspel van innerlijke kwaliteiten en 
verwachtingen van buiten (Swinnen 2006: 15). Zij wijst daarbij echter op het in de 
achttiende eeuw ontstane systeem dat op basis van biologische verschillen de 
maatschappelijke uitsluiting van de vrouw legitimeert. Dit twee-seksen-systeem – 
uiteengezet door Thomas Laqueur in Making Sex – bepaalde in hoge mate het 
denken over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Swinnen ziet dus ook in narratieve 
structuren een geseksueerd karakter:  

Het ideaal van de ‘gebildete’ vrouw in de tweede helft van de achttiende 
eeuw berust op de veronderstelling dat vrouwelijkheid een statisch 
gegeven is, die de vervolmaking van het mannelijke geslacht ten goede 
komt. […] De vrouwelijke personages in de Bildungsroman zijn niet meer 
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dan incarnaties van mannelijke verlangens en angsten, of exponenten van 
‘die imaginierte Weiblichkeit’ (Swinnen 2006: 16). 

Het gevolg hiervan is dat voor vrouwelijke protagonisten in de vroegste, veelal 
door mannen geschreven romans slechts één plotstructuur mogelijk is, met twee 
denkbare uitkomsten: het liefdesverhaal met een positief einde – integratie in de 
maatschappij door een huwelijk – of met een negatief einde: de dood. 
Onveranderlijk een plot waarin de vrouw, ook al is zij protagonist, een object-
positie houdt: een vrouw in de ‘statische rol van prototypische vrouwelijkheid’ 
(Swinnen 2006: 18), passief dus. Zij is het doel van het streven dat in het verhaal 
beschreven wordt. De feministische opvatting dat een narratieve tekst als proces 
gezien kan worden, biedt echter de mogelijkheid om de schrijvende vrouwen van 
de negentiende eeuw in een subjectpositie te zien: schrijven, vertellen en lezen zijn 
vormen van verlangen naar bijvoorbeeld communicatie, begrip en autoriteit 
(Herman en Vervaeck 2005: 145). Toch blijft ook dat nieuwe ‘vrouwenplot’ 
gekluisterd aan de vanzelfsprekendheid van de mannelijke plotstructuur: voor 
vrouwelijke protagonisten een onvermijdelijke keuze tussen huwelijk of dood. 

Negentiende-eeuwse auteurs deden veel moeite om in werken met een 
vrouwelijke protagonist Bildung en het liefdesverhaal te scheiden. Sommige 
vrouwenverhalen uit deze periode laten in het midden van het verhaal een 
combinatie zien van een zich ontwikkelende heldin en de uiteindelijke oplossing. 
Het midden van een verhaal met zo’n vrouwenplot heet een ‘quest plot’: een door 
belemmeringen langzaam vorderende, doelgerichte zoektocht, een strijd gericht op 
zelfverwerkelijking. Soms staat deze queeste in het kader van een grotere ideologie 
met betrekking tot geloof of vaderland. Toch is er vrijwel altijd een tegenstelling 
tussen zoektocht en liefde en eindigt het werk traditioneel: met de onderdrukking 
van de eigen vrouwelijke ontwikkeling in een huwelijk of in de dood. Zo’n 
romaneinde valt te verklaren door erop te wijzen dat het huwelijk voor de vrouw de 
enige mogelijkheid was om bijvoorbeeld de familiebanden losser te maken en om 
te gaan met seksualiteit. Als een vrouw daar verkeerd mee omging, overtrad zij de 
sociale conventies en in de literatuur wordt dit bestraft met een kosmische sanctie: 
de dood. In veel negentiende-eeuwse romans is de dood het negatieve alternatief 
van het huwelijk: als een vrouw zich niet aan de conventies houdt, zich niet 
wettelijk, economisch en seksueel aan banden wil laten leggen, dan sterft zij. Aan 
een dergelijk romaneinde voorbijgaan, betekent afwijken van de dominante 
mannelijke plots voor vrouwen en nieuwe verhaalstructuren bedenken. De term 
hiervoor is ‘writing beyond the ending’ (DuPlessis 1985: 3-16). 
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Swinnen zet dit door DuPlessis geïntroduceerde begrip in als criterium voor de 
typering van de vrouwelijke Bildungsroman: het traditionele einde moet vervangen 
zijn door ‘schrijven voorbij het einde’ (Meijer 1996: 52). Daarnaast geldt de 
vrouwelijke subjectiviteit als criterium: in de geschiedenis bijvoorbeeld moeten het 
streven van de vrouwelijke protagonist en haar verzet tegen de maatschappelijke 
eisen centraal staan. In het verhaal dient de vrouw subject van focalisatie te zijn. 
Deze criteria leidden tot vier mogelijke invullingen van de vrouwelijke 
Bildungsroman in de Nederlandse literatuur. Een eerste type beschrijft de 
ontwikkeling van de protagonist tot huisvrouw, echtgenote en moeder, waarbij ze 
beproefd wordt en zich uiteindelijk schikt in haar beperkingen. Een tweede 
ontwikkelingstype wordt gekenmerkt door een spirituele zoektocht: ‘die innerlijke 
vlucht is een bewustzijnsproces dat zich karakteriseert door een beweging naar 
binnen toe, vaak met de dood tot gevolg’ (Swinnen 2006: 237). Een derde invulling 
van de vrouwelijke Bildungsroman is wat Swinnen noemt de ‘Künstlerroman’: 
centraal staat het conflict tussen de kunstenaarsambitie van de vrouw en de 
verwachtingen die men van haar heeft als vrouw en moeder. Tot slot een laatste 
invulling van de Bildungsroman: de ontwikkeling tot maturiteit van een 
meerderjarige vrouw, vormgegeven in maatschappelijke zelfontplooiing. Swinnen 
illustreert deze ontwikkelingstypen met vier casestudies die zij verbindt met andere 
werken uit het globale corpus van teksten waarin de ontwikkeling van een 
vrouwelijke hoofdpersoon gethematiseerd wordt, verdeeld over de periode 1782 –
1994. Haar conclusie met betrekking tot het corpus:  

Het is een evidentie dat hoe verder we in de tijd vorderen, er des te meer 
ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan voor de vrouwelijke hoofd-
personages. Die toename aan mogelijkheden correspondeert met de 
overgang van realisme naar (post)modernisme en de doorbraak van de 
emancipatiebeweging, die nieuwe ‘vrouwelijke’ ontwikkelingsverhalen 
denkbaar, dat wil zeggen geloofwaardig, heeft gemaakt. Door de 
geschiedenis van de ‘vrouwelijke’ Bildungsroman heen doet zich dan ook 
een verschuiving voor die wordt gekenmerkt door een langzame, maar 
gestage verwijdering van de ‘femininity text’.148 Tussen mijn eerste 
casestudy Sara Burgerhart en de drie overige romans ligt een duidelijke 

                                                 
148 Swinnen definieert de ‘femininity text’ als een omgeving of een  tekst die vrouwen 
terugdringt in objectposities en bijgevolg slechts een uiterst beperkt aantal geloofwaardige 
‘vrouwelijke’ endings voorschrijft (Swinnen 2006: 236). 
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breuk. De teleologie van de huwelijksplot heeft in de twintigste eeuw 
immers grotendeels afgedaan (Swinnen 2006: 237). 

De casestudy voor het eerste type Bildungsroman wordt gevormd door Historie 
van Mejuffrouw Sara Burgerhart van Wolff en Deken en aan deze roman koppelt 
Swinnen als corpusuitbreiding Majoor Frans van Toussaint. Deze roman toont 
volgens haar de doorwerking van de prototypische ontwikkeling tot huisvrouw, 
echtgenote en moeder, maar slaat ook nieuwe wegen in. In het verhaal wordt 
Majoor Frans gekarakteriseerd als een onconventionele jonge vrouw die nooit wil 
trouwen, onder meer omdat ze onafhankelijk wil blijven (Swinnen 2006: 72). Na 
een vergelijking met Sara Burgerhart concludeert Swinnen dat in Majoor Frans de 
vrouwelijke protagonist geen subjectpositie heeft, feitelijk geen stem en dat ‘het 
romaneinde wordt gekenmerkt door Francis’ “awakening to limitations”’ (Swinnen 
2006: 74). Deze roman van Toussaint wordt dus ingedeeld bij de werken met een 
traditioneel einde. 

Tussen de eerste casestudy Sara Burgerhart en de drie overige romans ziet 
Swinnen een duidelijke breuk: de tweede casestudy (Dood van een non van Maria 
Rosseels, uit 1961) ‘staat op de rand van de overgang van het huwelijksideaal naar 
de formulering van een alternatief’ (Swinnen 2006: 237). Naar mijn mening is dit 
alternatief, een romaneinde dat niet bepaald wordt door de huwelijksplot, maar 
door een eigen keuze van een vrouw, ruim honderd jaar eerder al te vinden in 
romans van Toussaint, in werken die niet bekend staan om hun ‘vrouwenplot’. In 
Het Huis Lauernesse bijvoorbeeld zie ik de vlucht naar een innerlijke wereld en in 
De bloemschilderes Maria van Oosterwijk de problematiek van de vrouwelijke 
kunstenaar. 

2.5.2 De plot in Het Huis Lauernesse  
De receptiegeschiedenis van Het Huis Lauernesse toont dominantie van 
geloofsopvattingen, met daarnaast het belang van het werk als historische roman. 
Men beoordeelt de roman nog al eens als langdradig: de karakterisering en de 
rechtlijnigheid van de plot waardeert men, maar vrijwel unaniem wijst men op een 
overdaad aan uiteenzettingen en beschouwingen (zie 2.4.2 en 2.4.3). Twee 
elementen uit de plotstructuur trekken algemeen de aandacht: in de eerste plaats de 
schijndood van Ottelijne (hoofdstuk 25) en daarnaast hoofdstuk 18 dat als titel 
heeft ‘Een hoofdstuk dat ook wel overgeslagen kan worden’. Beide wekten soms 
verontwaardiging: Busken Huet bijvoorbeeld verwijt Toussaint dat zij ‘bij den 
lezer het geloof vernietigt in hare kunst en hem jammerlijk ontnuchtert’ (Busken 
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Huet 1864: 298), wat hij verderop in zijn betoog aanvoert als argument voor de 
ondergeschiktheid van het verhaal. Behalve dat Toussaint erg veel vertellers-
commentaar in de roman verwerkte, doorbrak zij kennelijk de verwachtingen die 
men koesterde ten aanzien van een geslaagde plot: die waarin literaire en sociale 
conventies met elkaar overeenstemmen.  

Zoals gezegd: centraal in achttiende-eeuwse romans met een vrouwelijke 
protagonist staat de liefdesplot; de vrouwelijke auteurs in met name de negentiende 
eeuw veranderden ‘het mannelijk gecodeerde scenario’ op subtiele wijze (Swinnen 
2006: 20). In negentiende-eeuwse literatuur waarin vrouwelijke helden een rol 
spelen, zijn de zoektocht en de liefde met elkaar verbonden, maar tegen het einde 
van de roman is de ontwikkeling van de vrouw onverenigbaar met een succesvolle 
verkeringstijd, verloving of huwelijk. Dit betekent het einde van de zoektocht voor 
vrouwen: elke plot, elke verwikkeling met betrekking tot de zelfverwerkelijking 
blijkt in dienst te staan van de huwelijksplot en wordt daarin opgenomen 
(DuPlessis 1985: 6). Ook in Het Huis Lauernesse zie ik de teleologie van de 
huwelijksplot: de relatie tussen Ottelijne en Aernoud staat centraal. De verhouding 
tussen Aernouds zuster Johanna en Jan van Woerden verloopt niet zonder 
problemen en tenslotte wordt tevens spanning veroorzaakt door de huwelijks-
perikelen van Aafke en Laurens. In eerste instantie beantwoordt Ottelijne aan de 
eisen die in de traditionele ‘femininity text’ gesteld worden aan vrouwen: voldoen 
aan de sociale en literaire conventies (Swinnen 2006: 19). Deze zestiende-eeuwse 
jonkvrouw is vrouwelijk op een manier die negentiende-eeuwers waarderen: ‘de 
buigzame teedere’ (Toussaint 1840B-I: 65) heeft een voorspelbare rol en karakter. 
Zelfs haar uiterlijk voldoet aan de eisen: zij is blond en blauwogig (Mathijsen 
2004: 231). Ze is erfgename van uitgestrekte bezittingen, dus een gewilde partij en 
haar keuze voor de burger Aernoud stuit dan ook op protesten.149 Hun verloving is 
echter gebaseerd op liefde en ze krijgt ook de zegen van haar oom, de bisschop van 
Utrecht. De echte problemen ontstaan wanneer Paul de nieuwe leer komt 
verkondigen en Ottelijne daar gevoelig voor blijkt: haar ontwikkeling veroorzaakt 
een relatiebreuk. Hier zijn elementen aanwezig van wat Swinnen presenteert als 
een tweede type van de vrouwelijke Bildungsroman, gekenmerkt door een 
spirituele zoektocht. Zij haalt Marianne Hirsch aan die in The Voyage In. Fctions of 
Female Development (1983) uiteenzet dat in de negentiende-eeuwse vrouwelijke 
Bildungsroman in de ontwikkeling van de vrouwelijke protagonist drie 
metamorfosen zijn aan te wijzen. De eerste, door Swinnen als ‘wedergeboorte’ 
                                                 
149 Tot op zekere hoogte is hier sprake van onconventioneel gedrag, maar haar vader heeft 
haar het recht gegeven over haar hand te beschikken: er is dus patriarchale goedkeuring.  
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vertaalde transformatie is die op jonge leeftijd: een door isolement (vaak ziekte) 
veroorzaakte mogelijkheid tot scholing. De tweede bestaat uit acceptatie van de 
traditionele vrouwenrol ten dienste van de man (die haar ontwikkeling niet op prijs 
stelt) en de derde transformatie tenslotte is die van een radicale keuze voor 
innerlijk leven (Swinnen 2006: 111).  

In Het Huis Lauernesse zie ik in de ontwikkeling van de vrouwelijke protagonist 
deze drie metamorfosen. Ten eerste is Ottelijne goed opgeleid. Opmerkelijk is dat 
niet zijzelf haar educatie direct aan isolement door ziekte te danken heeft, maar 
haar moeder wel. Deze moeder, Jolente, is zwak van gestel, gehandicapt en lelijk, 
zodat zij nauwelijks kansen op een huwelijk heeft. 

Onder zulke vooruitzichten moest zij zich eene afwisseling zoeken van de 
gewone onbeduidende bezigheden en levenswijze der andere vrouwen. Zij 
wendde het oog zoekend rond; en zag de wetenschappen dáár, de schoone 
kunsten, als troostende zusters eener ziel, die behoefte heeft aan afleiding 
(Toussaint 1840B-I: 139). 

Zij trouwt met een van haar leermeesters, maar overlijdt kort na Ottelijnes 
geboorte, waarna het meisje enerzijds dankzij de concurrentie tussen grootvader en 
vader, anderzijds dankzij haar intellectuele vader opgroeit tot ‘een tweede Laura 
Cereti’ (I: 142).150 Als Ottelijne veertien jaar oud is, sterft haar vader en is haar 
grootvader dement, maar haar educatie wordt voortgezet in een kring van geleerde 
vrienden van haar vader. Door het gemis van directe familie is er op een bepaalde 
manier ook sprake van isolement; Ottelijne ontwikkelt zich anders dan andere 
vrouwen en zij realiseert zich:  

‘Ik ben niet als die anderen.’ Zij had veel vóór op vele vrouwen van haren 
tijd, en niet ééne van wie haar omringden, stond met haar gelijk in kennis, 
in geestbeschaving, in gevormd oordeel, in opgeklaarde denkwijze 
(Toussaint 1840B-I: 137-138). 

Ze is zich bewust van ‘haren vrouwenwaarde’, maar is zeer bereid om zich te 
voegen naar Aernoud: ze is buigzaam en teder, ‘de vrouwelijke vrouw’, ‘die liever 
offer wil zijn dan godin’ (I: 65). Deze tweede transformatie toont Ottelijne als 
schuchtere vrouw, die zich vastklampt aan haar vriend en bemoediging zoekt 
(I: 66-67), bedeesd naast hem staat (I: 99), zich laat ‘redden’ uit een omgeving 
                                                 
150 Met Laura Cereti wordt waarschijnlijk verwezen naar Laura Cereta, een in 1469 in Italië 
geboren vrouwelijke humanistische geleerde. Zij publiceerde over kwesties van godsdienst, 
politiek en moraal. 
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waarin Aernoud schadelijke invloeden bespeurt (I: 115), een kostbare sjerp voor 
hem borduurt (I: 176, 182) en spijt heeft van het feit dat ze haar gedachten voor 
hem heeft verborgen (I: 183). Ottelijne aanvaardt duidelijk de conventionele 
vrouwenrol. Ottelijnes derde transformatie, de keuze voor een innerlijk leven, toont 
opvallende overeenkomsten met die van de vrouwelijke protagonist van Goethes 
Wilhelm Meisters Lehrjahre (1797-1796), een werk dat vrij algemeen gezien wordt 
als een prototypische Bildungsroman (Swinnen 2006: 13). Hirsch vindt in dit werk 
vooral de derde transformatie van belang – de radicale keuze voor innerlijk leven – 
en noemt het levensverhaal van ‘die schöne Seele’ uit Wilhelm Meisters Lehrjahre 
‘the most forceful, almost emblematic illustration of how female development is 
channeled inward’ (Hirsch 1983: 26). Goethes protagonist verbreekt haar verloving 
om haar innerlijke leven veilig te stellen, zoals ook Ottelijne dat doet; ‘die schöne 
Seele’ vindt echter daarin steun bij haar moeder, terwijl Ottelijne geen moeder 
heeft. ‘Die schöne Seele’ wordt beïnvloed door mannelijke mentoren (Swinnen 
2006: 112); iets wat ik ook zie in Het Huis Lauernesse. Op Ottelijne wordt 
bijvoorbeeld ingepraat door de alom gerespecteerde Vicaris, vader Boudewijn van 
Heerdte, die haar herhaaldelijk ‘mijne dochter’ noemt. Hoewel hij bevriend is met 
Erasmus en bewondering koestert voor Melanchton staat hij op het standpunt dat 
de eenheid der Kerk bewaard dient te blijven en, belangrijker nog, dat vrouwen 
zich niet moeten bezighouden met religieuze beschouwingen.151 Hij verwoordt het 
spanningsveld dat er voor vrouwen bestaat tussen de eigen aspiraties en de 
verwachtingen die de omgeving koestert:  

O! om Gods wil, Ottelijne! waag het geluk op deze wereld, en uwe hoop 
voor eene toekomstige, niet aan een onzeker misschien!... Spreek, 
Ottelijne! zegt dat verschil tusschen een' monnik en de Kerk u zoo veel, 
ziet gij daarin zoo veel voordeel voor u, om al het genot uwer prille 
jongheid, al de vreugde uwes levens, elke wereldsche eer, de zaligheden 
van het echtelijk heil met een' geliefden gemaal, de wenschelijke 
aangenaamheid van moeder te zijn, alles, alles! er voor te geven? 
(Toussaint 1840B-I: 239) 

Hij dringt aan op een keuze:  

Kies nu, Ottelijne! want gij staat op het scheidspunt van uwen levensweg, 
gij moet terug gaan of voorwaarts: eene enkele schrede terug, leidt u naar 
geluk en rust en vrede en heil; de andere, die voorwaarts gaat, jaagt u in 

                                                 
151 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1840B-I: 224-225).  
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onrust, in ellende, in al wat vreeselijk is, verder, altijd verder! altijd dieper 
tot aan het eind! (Toussaint 1840B-I: 240). 

Tegenpool van deze mentor is Paul van Mansfeld: zoals de ‘Schöne Seele’ 
gesteund wordt door haar moeder vindt de moederloze Ottelijne houvast bij de 
jonge prediker.152 De voor Ottelijne moeilijke keuze tussen haar eigen 
ontwikkeling en de maatschappelijke verwachtingen omtrent huwelijk en moeder-
schap – zij is de enige erfgename van Lauernesse – leidt tot een inwaartse vlucht: 
de derde transformatie. In het verhaal is deze transformatie aanwezig in de 
spirituele queeste van Ottelijne, die de oorzaak is van de breuk met Aernoud, maar 
die ook voert tot een vrijwel onmogelijke keuze wanneer het slot volgens Theresia 
bedreigd wordt vanwege de overtuiging van de jonkvrouwe:  

Kan de dochter der Lauernessen, de laatste van haren stam, de éénige, het 
huis harer vaderen verlaten? de bezitting, door ieder der voorouders 
vermeerderd, prijs geven aan de hebzucht van wie er naar grijpen wil, en 
als eene slechte deerne dolen gaan en teren op der vreemden gastvrijheid? 
Moet zij niet waken voor het goed, haar ongeschonden aanvertrouwd, om 
ongeschonden na te laten aan wie haar de naasten zijn? (Toussaint 1840B-
II: 277) 

Deze harde keuze ‘tusschen de beide noodlottige kanten’ (II: 277) leidt uiteindelijk 
tot het afstand doen van Lauernesse, waarmee Ottelijne kiest voor een afscheid van 
het wereldse. Wat ik hier zie, raakt aan wat Hirsch constateert ten aanzien van ‘die 
schöne Seele’: ‘her spiritual growth is a physical death; the independence and self-
determination she gains is bought at the expense of relationship and community’ 
(Hirsch 1983: 32). Dat zo’n beweging naar binnen toe vaak de dood tot gevolg 
heeft, blijkt ook uit de analyses van Swinnen (Swinnen 2006: 237). In Het Huis 
Lauernesse heet het hoofdstuk dat direct aansluit op de zinsnede waarin Ottelijne 
kiest voor de Hervorming en afstand doet van haar bezit ‘De dood der jonkvrouw 
van Lauernesse’. Het beschrijft Ottelijne op haar doodsbed en later in de grafkelder 
van het slot, om na een aantal pagina’s over te gaan tot haar opstanding:  

Mijne lezeressen hebben die uitkomst verwacht; met de ondervinding van 
1000 en....? romans vóór zich, konden ze op zoo iets verdacht zijn, en ik 

                                                 
152 Opmerkelijk is dat op talloze plaatsen de ‘vrouwelijkheid’ van Paul benadrukt wordt: 
onmiddellijk bij de introductie van dit personage worden zijn trekken beschreven als 
‘bevallig en zacht, tot vrouwelijke weekheid toe’ (I: 2). Telkens opnieuw wordt zijn 
‘vrouwelijkheid’ geaccentueerd; op de functie hiervan ga ik in hoofdstuk 5 in. 
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durf hopen, dat ze genoeg goeden dunk van mij hadden, om mij niet voor 
de onhandige te houden, die hare heldin laat sterven in het XXVste 
Hoofdstuk, daar het boek eerst met het XXXste eindigt. Gelooft mij, ik had 
Ottelijne niet opgegeven, al had ik olifanten of hippopotamussen laten 
aanrukken, juist bij tijds, ter harer redding, of een' enkelen paladijn de 
wonderen laten doen, die zeven en dertig anderen te zamen naauw 
verrigten konden; al zou ik er beesten op hebben laten afrigten, of 
zevenarmige menschenrassen voor uitvinden..... en die dood, die niets 
meer was dan een lange diepe slaap, heeft, hoop ik, niemand verschrikt; 
maar tegelijk ook, hoop ik, door niemand verdacht te worden van op dien 
schrik gerekend te hebben; zoo die in mijn doel lag, had ik nog wel een 
ander middel gevonden om dien aan te jagen. Slechts heb ik mijne 
Jonkvrouw bestemd andere lasten te dragen, dan die haar op Lauernesse 
drukken konden, en daartoe moest de list der hebzucht het middel geven 
(Toussaint 1840B-II: 292-293). 

Het is dit fragment dat de aandacht trok van Busken Huet, dat hem ‘op pijnlijke 
wijze’ deed gevoelen dat het verhaal slechts een ‘bekleedsel’ is, dat Toussaint ‘het 
geloof vernietigt in hare kunst’ (Busken Huet 1864: 297-298). Ook Ton Anbeek 
stelt in zijn studie De schrijver tussen de coulissen dat ‘door deze blik in de keuken 
de werkelijkheidsillusie (voor zover aanwezig) volkomen wordt verstoord’ 
(Anbeek 1978: 29). Hij voert in zijn onderzoek naar vertelwijzen in negentiende-
eeuwse literatuur Het Huis Lauernesse op als demonstratieobject: het type roman 
waartegen de laatnegentiende-eeuwse ‘objectieve’ auteurs zich afzetten, een ‘oude’ 
roman dus. Hij voert argumenten aan voor de representativiteit van Het Huis 
Lauernesse, maar zijn bewijsvoering levert ook vraagtekens op met betrekking tot 
onder meer de hierboven aangehaalde vertellersintrusie, de bewustzijnsvoorstelling 
en de karakterisering. Hij merkt op dat verdere studie mogelijk meer klaarheid zal 
kunnen brengen (Anbeek 1978: 32). Ik doe een poging helderheid te verschaffen: 
in mijn tegendraadse lezing van Het Huis Lauernesse ga ik in op de verschillende 
kwesties die Anbeek aansnijdt, op deze plaats besteed ik aandacht aan zijn 
commentaar op de schijndood van Ottelijne.  

Er is dus een verteltechnische kwestie: een vorm van reflexiviteit doordat de 
tekst naar zichzelf verwijst, waardoor de werkelijkheidsillusie wordt verstoord. 
Hoewel in de jaren 1810-1860 de reflecties van een verteller tot de innerlijke 
structuur van de roman behoorden en het doel hadden de werkelijkheid op een 
subjectieve wijze weer te geven, was destijds de belangstelling niet in de eerste 
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plaats op verhaal-technische aspecten gericht. De enige bedoeling van de verteller 
is de lezer mee te nemen in zijn gedachtewereld: ‘de werkelijkheid zodanig te ver-
werken dat ze op het verstand en het gemoed van de lezer in-werkt’ (Van Gorp 
1970: 81). Zonder al te lang stil te staan bij de rol van de verteller in de 
negentiende-eeuwse roman, wijs ik hier op het verschil tussen zijn commentaar op 
personages of de handeling en commentaar op het vertellen zelf. Inmengingen van 
de eerste soort kunnen een illusieversterkend effect hebben, doordat de verteller 
klaarblijkelijk geen invloed heeft op personages of gebeurtenissen. Er is sprake van 
een epische illusie: de lezer is zich bewust van het feit dat hij een weergave van de 
gebeurtenissen meemaakt, de vertelsituatie, inclusief commentaar, is onderdeel van 
de illusie. Een gevolg kan zijn dat de lezer ervan overtuigd wordt dat de 
gebeurtenissen ook in werkelijkheid hebben plaatsgevonden.  

Metanarratieve intrusies daarentegen werken vaak illusieverstorend: als 
werkelijkheid en fictie tegenover elkaar gezet worden, kan dat bij de lezer het besef 
veroorzaken dat er een verschil is tussen de werkelijkheidspretentie van het werk 
en de literaire aard ervan. Een tekst die zich expliciet richt op zijn eigen wezen en 
mogelijkheden en het creatieve proces onderzoekt, zoals het hierboven geciteerde 
vertellerscommentaar doet, is strijdig met het zich verplaatsen in een andere 
werkelijkheid (Mulder 1992: 152-158). Het hierboven geciteerde vertellers-
commentaar doorbrak dus de verwachtingen: een verteller die op deze manier de 
epische illusie verstoort, die ‘verklaart een truc […] te hebben uitgehaald, en die 
meedeelt over nog wel andere foefjes te beschikken’ (Anbeek 1978: 29), past niet 
in het beeld van de prototypische verteller in de negentiende-eeuwse historische 
roman zoals Van Gorp en Anbeek dat presenteren. De kritiek van de recensent in 
De Vaderlandsche Letteroefeningen (anoniem 1843: 331) , van Busken Huet (zie 
2.4.2) en Kalff (1912: 294), bevestigt dit.153 Met deze zelfde ‘truc’ doorbreekt 
Toussaint de conventies met betrekking tot de plotstructuren van de ‘femininity-
text’ of zelfs van de vrouwelijke Bildungsroman uit de negentiende eeuw: het 
geijkte romaneinde voor de vrouw die zich verzet, wordt in Het Huis Lauernesse 
terzijde geschoven. Ottelijne maakt eigen keuzes. Door het conflict tussen 
innerlijke drijfveren en maatschappelijke eisen komt ze klem te zitten en sterft, 
maar ze blijkt toch door te kunnen leven. Dit heeft gevolgen voor de 
geloofwaardigheid van de plot: het traditionele einde wordt opengebroken.  

                                                 
153 Het verstoren van de werkelijkheidsillusie is weliswaar een van de procedés die horen 
bij de romantische humorcultus, maar ook al zou in Het Huis Lauernesse slechts sprake zijn 
van zo’n plagende, alwetende verteller dan blijft nog gelden dat de ‘oude’ Ottelijne sterft en 
de ‘nieuwe’ opstaat. Zie Jongejan 1933:128. 
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Dat hier sprake is van ‘writing beyond the ending’ als bewuste narratieve strategie, 
is misschien wat teveel gezegd. Wel meen ik te kunnen stellen dat het doorleven 
van Ottelijne voor een lezer consequenties heeft: enerzijds kan het verhaal 
uiteindelijk gezien worden als onwaarschijnlijk en in combinatie met de 
beschouwende gedeelten bestempeld als ondergeschikt aan een religieuze 
boodschap. Anderzijds kan de focus komen te liggen op de subjectpositie van 
Ottelijne en kan Het Huis Lauernesse gezien worden als een Bildungsroman over 
een spirituele zoektocht, waarin de protagonist niet alleen de drie transformaties 
doormaakt, maar waarin zelfs sprake is van een positief einde in de zin van een 
lang leven in ‘zedelijke vrijheid’, waarbij ze ‘geëerd en geliefd’ werd (II: 428, 436-
437). Ottelijne doet afstand van haar huis, van haar adellijke titel: de jonkvrouw 
sterft. Als ongebonden vrouw maakt ze een radicale keuze voor een ander leven, 
gericht op spirituele ontwikkeling. 

2.5.3 De plot in Het Huis Lauernesse – conclusies 
In Het Huis Lauernesse bevinden zich elementen van het type Bildungsroman dat 
gekenmerkt wordt door een spirituele zoektocht. De protagonist maakt de drie 
transformaties door: Ottelijne wordt door isolement in staat gesteld zich te scholen, 
zij accepteert op een gegeven moment de traditionele vrouwenrol als de verloofde 
van Aernoud, maar kiest uiteindelijk voor een innerlijk leven. De keuze wordt 
bemoeilijkt door de invloed van mannelijke mentoren en de zware keuze tussen 
conventionele verwachtingen en eigen aspiraties. De dood die traditioneel volgt op 
een dergelijke vrouwelijke ‘Bildung’ blijft uit: via een bijzondere vertellersintrusie 
wordt de lezer duidelijk gemaakt dat Ottelijne blijft leven. De verwachtingen 
worden dus in dubbel opzicht doorbroken: zowel de werkelijkheidsillusie als het 
gebruikelijke romaneinde wordt terzijde geschoven. Deze interpretatie, waarin het 
verhaal in Het Huis Lauernesse als Bildungsroman van Swinnens tweede type – de 
spirituele zoektocht – de ontwikkeling van Ottelijne weergeeft, hecht minder 
belang aan de vertelling. Mijns inziens is de essentie van de roman gelegen in het 
verhaal; een tegendraadse lezing van het werk kan verdere argumenten leveren 
voor deze stelling. 

2.6 Het Huis Lauernesse tegendraads gelezen 
De in de narratologische analyse van Het Huis Lauernesse geconstateerde 
verschillen tussen vertelling en verhaal, de ontwikkelingen in de paratekst en de 
aanwezigheid van kenmerken van een ‘vrouwenplot’ in deze roman van Toussaint 
zijn aanleiding voor een tegendraadse lezing van Lauernesse. Ik ga hierbij uit van 
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een opvatting die afwijkt van die van een meerderheid van de critici en historisch 
letterkundigen. Toussaints uitgangspunt – het verbeelden van de invloed van de 
Hervorming op het burgerlijk en huiselijk leven – en de samenhang in het verhaal 
tussen religieuze opvattingen en niet-religieuze factoren sturen mijn interpretatie 
van Ottelijnes godsdienststrijd als een strijd voor vrijheid. De aanvankelijke, 
traditionele huwelijksplot verandert gaandeweg in een vrouwelijk ontwikkelings-
verhaal, terwijl de vertelling de nadruk blijft leggen op het geloof. 

Zoals gezegd bestaat ongeveer tweederde van Het Huis Lauernesse uit verteller-
tekst, waarin een niet te verwaarlozen gedeelte vertellerscommentaar over drie 
specifieke onderwerpen: het geloof, het schrijven en de vrouw. Mijn vraag is of in 
een tegendraadse lezing van de vertelling aanwijzingen te vinden zijn die het 
verhaal bevestigen, met andere woorden of in de vertelling ook de notie ‘vrijheid’ 
te vinden is. Na tegendraadse aandacht voor de vertelling, ga ik opnieuw in op het 
verhaal en omdat daarin de religieuze controverse tussen Aernoud en Ottelijne 
centraal lijkt te staan, concentreer ik me in eerste instantie op deze personages en 
hun opvattingen. Daarna onderzoek ik hoe enkele andere personages omgaan met 
bepaalde waarden, om vervolgens aandacht te besteden aan vrouwen in de marge 
van het verhaal. Steeds is de idee van vrijheid en verdraagzaamheid de centrale 
notie in mijn benadering. 

2.6.1 De vertelling: intrusies met betrekking tot het geloof 
In Het Huis Lauernesse heeft zowel het vertellerscommentaar als de gedachte-
weergave van de personages het geloof als voornaamste onderwerp. In dit gedeelte 
van mijn tegendraadse lezing wil ik vooral de aandacht richten op de vertellers-
intrusies, omdat de sprekende personages als subject van focalisatie in principe op 
het narratologische niveau van het verhaal thuishoren.  

Bijna de helft van intrusies in Het Huis Lauernesse heeft zoals gezegd het geloof 
tot onderwerp. De verteller predikt bijvoorbeeld een ‘Christendom zonder stelsels; 
het Christendom, dat slechts éénen Heer kent en verder alleen broeders;’ (Toussaint 
1840B-I: 156). Het is deze opvatting van het Christendom die door Knuvelder 
gezien wordt als de essentie van Toussaints geloof (Knuvelder 1973: 349-350); ze 
komt in vrijwel dezelfde bewoordingen voor in een brief uit 1843 van de auteur aan 
Willem de Clercq (Van Hall 1912: 555). In de intrusies zie ik zeer geregeld 
expressieve elementen: het gevoel van de verteller wordt erin gelegd. Een 
voorbeeld waarin de verteller spreekt over een prediker die alles inzet om het ware 
geloof te verkondigen:  
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van den heiligsten naam tot het walgelijkste scheldwoord; van den Hemel 
der Christenen af tot hun handwerksgereedschap toe: alles maakte hij tot 
het zijne, alles mengde hij door een tot gelijkenis of tot beeld, tot 
verheffing of tot smaad. Niet vreemd dus, dat zijn gemengd gehoor met 
onverflaauwde aandacht aan hem geboeid bleef, want hij sprak de taal, die 
ze begrepen en die zij zagen; de taal, die zij zelve zouden gesproken 
hebben, zoo zij zijne taak op zich hadden genomen: want hij sprak de taal 
der 16de eeuw voor de menschen van 1525; hij was hen niet meer vooruit, 
dan volstrekt noodig was om hen te leiden; hij begreep hunne behoeften 
aan de zijne; ook sprak hij meer tegen sommige instellingen der Pauselijke 
Kerk, dan vóór het groote beginsel van het zuivere Evangelie; meer van 
afschuw tegen geloofsvijanden, dan van liefde jegens geloofsbroeders; 
meer van strijd, dan van vrede; meer van opstand tegen kerkelijken dwang, 
dan van berusting in 's Hemels raadsbesluit; meer tegen de misbruiken van 
‘het Papendom’ zoo als hij het noemde, dan tegen de gebreken en 
ondeugden, die toen reeds inslopen in de nieuwe Evangelische gemeente! 
en het was goed, dat hij zoo sprak: men was nog in de dagen van het 
afbreken en de opbouw zou later wel volgen; zoo lang de kudde nog niet 
goed was afgezonderd, kon men nog zoo weinig doen voor hare reiniging 
(Toussaint 1840B-II: 376). 

Dit soort religieuze verzuchtingen nodigt niet direct uit tot kritische lezing, maar 
bij analyse blijkt dat het accent behalve op liefde gelegd wordt op 
verdraagzaamheid, op geloofsvrijheid. Veelal opgenomen in lange zinnen, vallen 
de aansporingen niet meteen op, maar ze zijn er in aanzienlijke aantallen, zeker in 
de expressieve vertellerscommentaren die soms bestaan uit enkele subjectieve 
bewoordingen.154 Een tweetal duidelijke voorbeelden:  

Een Christelijke zin had bij die nieuwe hervormden vergoelijkende liefde 
moeten werken en verdraagzaamheid. Maar we weten het, ze waren nog 
niet ver gevorderd, en daarenboven, enkele hoogverlichten mogen het 
zoetklinkende woord ‘verdraagzaamheid’ in de rij hunner deugden optellen 
en beoefenen, voor de menigte is het een woord, de menigte brengt het niet 
in toepassing, de geest der menschen is niet verdraagzaam (Toussaint 
1840B-II: 125). 

                                                 
154 Zie o.m. Toussaint 1840B-I: 73, 103-104, 113-114, 123; Toussaint 1840B-II: 41, 53-54, 
72, 77, 147, 174, 195, 241, 243, 250, 253-254, 332, 346-347, 363, 371, 392-393, 428, 437. 
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Ik wenschte, dat wij, Hervormden, als we ons noemen, regtvaardiger waren 
voor de Roomsch-Katholijken, zoo vaak er van hervorming de rede is: men 
veroordeelt ze te veel; men beklaagt ze niet genoeg; men ziet niet met 
genoeg medelijden op hunne kwelling; men eert niet genoeg hunne 
overtuiging; men denkt zich niet ernstig genoeg in, in hunne kwelling; men 
onthoudt ze niet slechts de gloriekroon van het martelaarschap, maar in 
plaats daarvan drukt men ze de narrenkap der bespotting op den schedel: 
dat moet anders worden, zoo waarachtig de liefde het kort begrip is van 
geheel het Evangelie. Mogt ik in Aernoud medegevoel voor hen hebben 
opgewekt! (Toussaint 1840B-II: 410-411) 

Steeds wordt het recht op de eigen geloofskeuze beklemtoond, in commentaar op 
een gebrek aan verdraagzaamheid, in een afwijzen van geloofsdwang, omdat die 
lijnrecht tegenover de liefde staan. Het gaat steeds om een geloof 

dat geenen anderen vijand leert haten dan de zonde; dat Christendom, dat 
voor alle standen is en voor iederen tijd. Want dat is toch wel deszelfs 
heerlijkste eigenschap, dat het altijd meer gewaardeerd zal worden, 
naarmate de menschelijke beschaving in kennis vordert en het beter 
begrijpt; want dat is stompzinnige blindheid, die kinderachtige hoog-moed 
op wetenschap en vrijgeesterij, die zich verheft boven de openbaring Gods: 
de meest waarachtig verlichte en de meest helderziende wijze zal ook altijd 
de beste Christen zijn (Toussaint 1840B-I: 156). 

Aan de hand van verschillende onderwerpen – zijn afkeer van starre leerstelsels155, 
zijn mededogen met protestante en katholieke martelaren156, zijn voorkeur voor de 
milde Melanchton boven de felle Luther157, zijn spijt om de vernietiging van de 
Maria-verering158 – spreekt de verteller expliciet, in fatische en expressieve 
intrusies zijn voorkeur uit voor geloofsvrijheid en verdraagzaamheid. 

2.6.2 De vertelling: metanarratieve intrusies 
De kwesties die Ton Anbeek naast zijn commentaar op de volkomen verstoring van 
de werkelijkheidsillusie noemt (zie 2.5.2), die hij ongewoon vindt of niet direct te 
verklaren, zijn de openingspassage van de roman, de nuances die bepalend zullen 

                                                 
155 Zie Toussaint 1840B-I: 155, 317; Toussaint 1840B-II: 77, 358, 379. 
156 Zie Toussaint 1840B-II: 68, 300-301, 358-359, 410. 
157 Zie Toussaint 1840B-I: 24, 153-154; Toussaint 1840B-II: 20, 29, 76, 226. 
158 Zie Toussaint 1840B-II: 57-58, 118. 
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blijken voor het verdere verhaalverloop en de karakteriseringen die tegen een 
eerder gegeven beeld ingaan. In een tegendraadse lezing zijn deze kwesties minder 
opmerkelijk of onverklaarbaar. Zo luidt de eerste zin van Het Huis Lauernesse:  

Nooit heb ik regt begrepen waarom men lange inleidingen schrijft, om tot 
een eenvoudig romantisch verhaal te komen. Ik zie niet in, waarom lezer 
en schrijver met elkander eene lange reeks van volzinnen moeten 
doorworstelen, eer de een hooren en de ander spreken mag. Ik begin altijd 
liefst het eerst met hetgeen ik te verhalen heb: wat noodig is te weten en 
aangenaam, moet het verhaal zelf kunnen leeren (Toussaint 1840-I: 2); 

Hierna weidt de verteller zeventien regels lang uit over de zonsopgang en de 
overeenkomst met het licht van de openbaring. Anbeek noemt dit ‘Multatuliaans 
raffinement’, maar hij plaatst zelf ook meteen vraagtekens bij zijn uitspraak 
(Anbeek 1978: 23). Mijns inziens kan hier sprake zijn van een eerste signaal dat de 
lezer alert moet zijn; dat de vertelling wellicht een bepaald doel dient, terwijl er 
ook een (ander) verhaal verteld wordt. De verteller start namelijk zijn ‘eenvoudig 
romantisch verhaal’ toch met zo’n overbodige inleiding, waarmee hij lijkt te willen 
zeggen [ik parafraseer]: ‘ik vertel op conventionele wijze, maar let op: daarna mag 
ik spreken en moeten jullie horen’ en dan moet het verhaal zelf kunnen leren ‘wat 
noodig is te weten’. Verder erkent Anbeek ‘enig raffinement’ in de karakterisering 
van met name Aernoud en Ottelijne (Anbeek 1978: 26). Opmerkelijk vindt hij de 
manier waarop de verteller ingaat tegen door hemzelf gegeven beelden door 
bijvoorbeeld in een metanarratieve intrusie begrip te vragen voor de katholieke 
Theresia en zelfs te pleiten voor een rechtvaardige beoordeling van de katholieken, 
waarbij de lotgevallen van Aernoud als argument dienen. ‘De omslag is zo radicaal 
dat het bijna mogelijk is deze zin als ironie te lezen’, meent Anbeek (1978: 34). Er 
is echter geen sprake van een omslag wanneer de controverse katholiek – protestant 
die in de vertelling de aandacht vraagt, wordt losgelaten en vervangen door de 
gecombineerde noties vrijheid en verdraagzaamheid die in het verhaal centraal 
staan en die ook te vinden zijn in de vertelling (zie 2.6.1). 

Mijn stelling dat juist het verhaal in Het Huis Lauernesse de voornaamste 
denkbeelden laat zien, wil ik verder beargumenteren met de bijzondere manier 
waarop de verteller via metanarratieve intrusies de aandacht vestigt op ‘de roman’, 
op het verhaal. Hij zegt veel aandacht besteed te hebben aan de lotgevallen van 
personen en daardoor het grotere geheel van het tijdperk van de Hervorming 
wellicht tekort gedaan te hebben. Vandaar dat de laatste zin van hoofdstuk XVII 
luidt: ‘Het zal noodig zijn, dat wij nu onze schade gaan inhalen’ (II: 62). 
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Onmiddellijk daarop aansluitend volgt het hoofdstuk ‘dat ook wel kan worden 
overgeslagen’ (II: 63). Het bevat een uiteenzetting van zo’n vijftien pagina’s over 
de oorzaken van de Hervorming, met in de eerste alinea’s eenzelfde 
‘Multatuliaanse’ kunstgreep als hierboven vermeld. Het slot van het hoofdstuk is 
een gecombineerd metanarratieve-expressieve intrusie:  

.... maar gaat het u niet, mijne lezers! als mij, wie het duizelt in het hoofd 
en wie het schemerig wordt voor de oogen bij dien blik op het groote en 
algemeene, dien ik niet vermijden mogt? Hij geeft een gevoel, als van wie 
op een' toren staat, en die te veel tegelijk ziet, om goed te kunnen zien..... 
daarom, ik bid u, volgt mij weder naar de laagte naar den roman (Toussaint 
1840B-II: 78). 

De verteller speelt hier in mijn optiek met het belang van het soort beschouwingen 
dat hij in dit hoofdstuk (XVIII) ten beste geeft: door zijn inleiding op de informatie 
(‘Het zal noodig zijn’), de titel van het hoofdstuk (‘Een hoofdstuk, dat ook wel kan 
worden overgeslagen’) en door in het slot met zijn vergelijking met een letterlijk 
beeld (‘op een' toren’) de connotatie van de figuurlijke betekenis op te roepen. De 
‘hoge’ beschouwing tegenover de ‘lagere’ roman: dat dit gezien kan worden als 
ironie is af te leiden uit de openingszinnen van de roman waarin de verteller stelt 
tot ‘een eenvoudig romantisch verhaal’ te willen komen.159 Verderop spreekt hij 
zijn aversie voor beschouwingen nogmaals en nu rechtstreekser uit naar aanleiding 
van het grote twistpunt (katholiek versus protestant) tussen Paul en de Vicaris:  

De controvers valt niet in onzen smaak, en, zoo wij hopen, ook niet in dien 
onzer lezers; gelukkig ook behoort zij niet tot het plan van dezen roman, 
anders zouden wij elkander hier en elders moeten pijnigen met staaltjes 
van theologische disputen, die voor niemand hier van nut zouden zijn en 
voor allen zekerlijk tot verveling. Wij vertellen liever […] (Toussaint 
1840B-II: 148). 

De intertekstuele verwijzingen in Het Huis Lauernesse maken deel uit van de 
vertelling. Hoewel ze niet direct metanarratief te noemen zijn, zie ik ze in mijn 
tegendraadse benadering wel als vertellerscommentaar: door de implicaties van de 

                                                 
159 Dyserinck meldt dat hoofdstuk XVIII geschreven zou zijn door Bakhuizen van den 
Brink (Dyserinck 1911: 53), die tijdens haar werk aan het tweede deel van de roman 
Toussaint van advies diende m.b.t. de historische achtergronden. Reeser deelt deze mening 
niet: op basis van de stijl van het hoofdstuk gaat hij ervan uit dat Toussaint de informatie 
van Bakhuizen in eigen woorden heeft weergegeven (Reeser 1962: 98-99, 308 noot 75). 
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gekozen verwijzingen zijn deze op te vatten als expressieve intrusies. Een 
voorbeeld is te vinden in het eerste hoofdstuk waar vermeld wordt dat 
herbergiersdochter Stijntje haar woord gegeven heeft aan Krelis Louwen en dus 
geen oogje heeft op Paul. Krelis Louwen is een figuur uit de gelijknamige klucht 
uit 1715 van Pieter Langendijk, waarvan de volledige titel Krelis Louwen of 
Alexander op het poëetenmaal luidt. Het thema van deze klucht is de tegenstelling 
tussen schijn en wezen, uitgewerkt in een context van standsverschillen: Krelis 
Louwen wordt in een schijnwereld wijsgemaakt dat hij Alexander de Grote is. De 
moraal van het verhaal houdt in ‘dat mensen van een lage komaf, als ze de kans 
krijgen, de ergste tirannen worden’ (Smit 2000: 79). Omdat de verteller later met 
betrekking tot Aernouds hoop op goede vooruitzichten door een huwelijk met 
Ottelijne juist een vergelijking met Alexander de Grote inzet, is het maar de vraag 
of het gebruik van de naam Krelis Louwen toeval is. De overeenkomst tussen 
Aernoud en Krelis, die beiden met Alexander de Grote in verband gebracht 
worden, is namelijk opvallend:  

om van hunne mindere, dat hij was, meer te worden dan huns gelijken, hun 
meerdere … misschien wie wist…wie kan de juiste grens bepalen, waar de 
droomen van een' eerzuchtige blijven stuiten! waar is de Alexander, die 
zich niet veel liever eene nieuwe wereld ter verovering heeft gedroomd, 
dan tevreden te zijn met de bekende, die vóór hem lag? (Toussaint 1840B-
II: 50)160 

Ook een citaat uit het lied van Hans Sachs heeft dezelfde implicatie: de verteller 
benadrukt met juist deze keuzes de eerzucht van Aernoud. Hier zie ik in de 
vertelling verwijzingen naar de thematiek van het verhaal. In het kader van mijn 
tegendraadse lezing van het verhaal ga ik er in 2.6.4 verder op in.161 

                                                 
160 Hier is dus sprake van een paradigmatische relatie, zoals die in hoofdstuk 1 uiteengezet 
is. 
161 Andere intertekstuele verwijzingen die te maken hebben met de positie van Aernoud zijn 
ook te vinden, zie bijv. Toussaint 1840B-I: 97, 178; Toussaint 1840B-II: 161, 191-192. Het 
feit dat Aernoud ‘Heer van Viterbo’ is, kan een verwijzing zijn naar ‘gevangenschap’: in de 
Italiaanse stad Viterbo werd de methode om een paus te kiezen door een opgesloten groep 
geestelijken (het Conclaaf) voor het eerst toegepast. In Het Huis Lauernesse laat Aernoud 
Ottelijne opsluiten in een klooster in de hoop dat zij haar ‘ketterse’ gedachten zal afzweren 
(Toussaint 1840B-II: 195-196). 
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2.6.3 De vertelling: gendergerelateerde intrusies 
Hoewel gendergerelateerd vertellerscommentaar in deze roman minder voorkomt 
dan intrusies die te maken hebben met het geloof of met het schrijven is het in het 
algemeen zeer direct en valt daarom op. Waar de verteller de narratee rechtstreeks 
aanspreekt over de positie van de vrouw, blijkt een bepaalde opvatting. Een tweetal 
voorbeelden:  

Vijf monniken […]. Zij plaagden Stijntje; zij deden het met die aan-
matigende gemeenzaamheid, met die hinderlijke aanrakingen, waarmede 
ook nu nog vaak in onze dagen menig laaghartige man dienende vrouwen 
en herbergmeisjes bejegent, hetzij dan om aardig te schijnen, hetzij dan om 
eene meerderheid te toonen, welke zóó ten minste gelijkstelling wordt 
(Toussaint 1840B-I: 9). 

Hebt uwe hersenschimmen lief, gij vrouwen! als ze teleurstellingen worden 
betaalt gij ze zeker duur: maar hebt gij ze dan toch niet genoten? 
(Toussaint 1840B-I: 273) 

De verteller ziet de vrouw als kwetsbaar, maar zeker niet zwak: zij weet wat zij wil 
en heeft zo haar manieren om haar doel te bereiken162. Waarom een vrouw soms 
haar toevlucht moet nemen tot oneerlijkheid verklaart de verteller op steeds feller 
wordende toon:  

en eene lievelingsluim opgeven.... doet eene vrouw dat? Het was veel beter 
te veinzen. Ottelijne deed het. Men veroordeele haar niet te zeer! Zij deed 
het uit liefde en uit zwakheid, zoo als meest altijd de vrouw veinst. Men 
beschuldigt haar te veel, men beklaagt haar niet genoeg, men ontleedt haar 
niet genoeg, men doet haar niet genoeg regt, waar het die onopregtheid 
geldt. Echt vrouwelijke vrouwen zijn te zwak en te liefhebbend, om zich 
niet somtijds te verbloemen. De vrees een hart te verliezen, waaraan zij 
zich gehecht hebben met al de levenskracht van haar aanzijn, doet haar wel 
eens tot kunstgrepen de toevlugt nemen, die haar dat hart minder waardig 
maken. Ze weten de mannelijke borst minder week, minder ontvangbaar 
voor nieuwe indrukken, en meer vasthoudend voor de reeds ontvangene. 
Bij gevolg griffelt zich de kwetsing er dieper in, en wordt er min vlugtig 
uitgewischt. Bij gevolg minder verzoenlijkheid bij de beleediging, minder 
teêrheid bij het berouw, over het geheel een gemis van plooibaarheid, bij 

                                                 
162 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1840B-I: 7, 138, 241 en Toussaint 1840B-II: 173, 184, 353. 
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veel ligtgeraaktheid van opvatting. Moeten zij, de meest zwakken, de 
meest zwakken, de meest lijdenden, de meest liefhebbenden, niet eindigen 
met zich te plooijen, te wringen, te kronkelen en te vermommen? 
Veinzerij, noodlottige toevlugt der vrouw, door de mannen verafschuwd, 
door de mannen geëischt; onzuiver vlies, dat het vloeibaar zilver overdekt; 
morsig wier, dat de reine bron bezwaddert! zoude het niet wel de moeite 
waard zijn, dat men u afschuimde en wegschoof, om te zien, uit welk eene 
schoone ader van liefde gij zijt ontsprongen? (Toussaint 1840B-I: 144-145) 

De lichtgeraaktheid en starheid van de man ziet hij als oorzaken van de veinzerijen 
van de vrouw, ‘door de mannen verafschuwd, door de mannen geëischt’. 
Aangezien deze tirade in de context van de verhouding tussen Ottelijne en Aernoud 
staat en even eerder al gemeld is hoe ‘ligt kwetsbaar’ zijn fierheid is (I: 138) zie ik 
zeker in deze fatische intrusie aanleiding om te stellen dat bij een tegendraadse 
lezing van Het Huis Lauernesse ook in de vertelling aanwijzingen te vinden zijn 
voor een interpretatie waarin Ottelijnes strijd niet een louter religieuze is. 

2.6.4 Het verhaal van Aernoud en Ottelijne 
Zoals gezegd is mijn uitgangspunt voor de tegendraadse lezing onder meer de 
aanwezigheid van een vrouwenplot in Het Huis Lauernesse. De tegenstelling 
tussen Aernoud en Ottelijne bestaat niet alleen in hun religieuze denkbeelden: uit 
talloze details163 blijkt het grote verschil tussen hen. Jonkvrouwe Ottelijne wordt 
door de verteller gepresenteerd als een aantrekkelijke partij voor een aanstaande, 
waarschijnlijk adellijke, echtgenoot: ‘den kostbaren buit’, ‘een schonen prijs’ 
(I: 20). Zij houdt echter van de burger Aernoud, wiens plechtigheid en ernst haar 
amuseren: ‘met eenen naauwmerkbaren glimlach’ ziet ze naar hem op (I: 30), met 
een helder besef van haar eigen kracht en lachend om de mening van anderen 
(I: 33). Aernoud is zich van het standsverschil tussen hen zeer bewust en stelt zijn 
eisen:  

Ik ben stroef, ernstig, somber, nadenkend; ik weeg blikken, ik tel woorden! 
en zie, zoo een blik, een woord, eene daad van u het mij herinnerde, dat gij 
tot mij waart nedergedaald, Ottelijne! het ware voor altijd gedaan met ons 
beider geluk (Toussaint 1840B-I: 33). 

                                                 
163 Dit betreft details op het niveau van het verhaal, maar ook op het niveau van de 
geschiedenis en de vertelling, omdat ze slechts in samenhang te begrijpen zijn. In 
bovenstaande  tegendraadse lezing van de vertelling heb ik me, zoals gezegd, 
geconcentreerd op de vertellerscommentaren. 
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De aantrekkingskracht tussen beiden is groot, de verschillen worden weggekust en 
Aernoud eist een onderpand van haar woord, maar Ottelijne weigert hem de 
trouwring van haar moeder met de woorden ‘op haren echt rustte geen zegen’ 
(I: 83). Ottelijnes moeder, Jolente, leed onder de onverdraagzaamheid van haar 
vader en haar echtgenoot ten opzichte van elkaar. Aanvankelijk was ook die liefde 
groot en het huwelijk gewenst (I: 139-140), maar uiteindelijk was Jolente 
slachtoffer van de twee mannen die haar leven bepaalden. Ottelijnes schertsende 
reactie op de sierlijk bewerkte ketting die Aernoud haar omhangt, is in deze context 
veelzeggend: ‘gij legt mij nu reeds eene keten op?’ (I: 84). Hoe zij zich tegen haar 
zin aanpast, blijkt uit haar verlegenheid als ze zich verontschuldigt tegenover haar 
gasten over het ontbreken van muziek, omdat ‘sommigen’ daar niet van houden 
(I: 99). Paul brengt de oplossing, hij zingt een lied van de Duitse dichter Hans 
Sachs:  

Het waren de roerende ontboezemingen van een' man, die gevoelt hooger 
te staan dan zijn lot hem plaatste, van den handwerksman, die lijdt onder 
zijn' geest (Toussaint 1840B-I: 107). 

Hier wordt Aernoud gespiegeld: de burger die al zijn leven lang lijdt onder het 
gevoel niet op waarde geschat te worden. ‘Hij wilde worden wat hij niet was 
geboren. Daartoe moest hij veel zijn van zich zelven, omdat hij niets was door het 
lot’ (II: 46). Zijn fanatisme in het geloof is, zoals ik in 2.3 uiteen heb gezet, 
verbonden met zijn eerzucht, waardoor Ottelijne, zijn dreigement indachtig, in 
eerste instantie niet tegen hem in durft te gaan. Zij veinst onverschilligheid ten 
aanzien van het hervormde gedachtegoed en Aernoud accepteert dit: ‘dát was juist 
de gerustheid, die hij noodig had. Later zoude hij het immers in zijne magt hebben, 
haar tot beter oordeel te brengen;’ (I: 136). Ettelijke keren wordt de machtspositie 
van Aernoud vermeld: hij laat Ottelijne voorlopig haar onverschilligheid, want 
‘Het verbod wekt altijd op tot overtreden;’ (I: 148).164 Niet alleen in geloofszaken 
wil hij heersen:  

Als burger moest hij den adellijken trots wantrouwen, als man moest de 
hoogheid der vrouw hem beleedigen; eene angstige zorg voor zijne regten 
moest hem de hare meer doen achterzetten dan zoo zij zijne gelijke ware 
geweest, of de lagere, die hij tot zich had opgeheven (Toussaint 1840B-I: 
172). 

                                                 
164 In de latere uitgave van Ewings [1885] is dit ‘altijd’ vervangen door ‘somtijds’ (105). 
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Hiertegenover staat Ottelijne die religieuze onverschilligheid veinst om Aernoud te 
sparen – ‘Ze waren het dus volkomen eens, en wel uit zeer verschillende 
oogmerken;’ (I: 136). Zij heeft alle vertrouwen in zijn redelijkheid: ‘wat schaadde 
het, zoo ze hare eigene denkbeelden had in het stuk van godsdienst, ze zou er hem 
niet te minder om liefhebben!’ (I: 151). 

Opmerkelijk is de woordkeus van de verteller met betrekking tot de ‘draagband’ 
die Ottelijne zal borduren voor haar kersverse verloofde (I: 31); wanneer Aernoud 
dit object ontvangt, noemt de verteller het de ‘sjerp’. Erbij gevoegd is een brief 
waarin Ottelijne melding maakt van een verandering die te maken heeft met haar 
geweten (I: 176). Aernoud vreest het ergste en na de bevestiging van zijn 
vermoedens door pater Luciaan vindt de bediende ‘een brief en een sluijer’ 
verscheurd (I: 181). Op het moment dus dat er duidelijkheid ontstaat, is er niet 
langer sprake van een ‘draagband’ of ‘sjerp’, maar van een (verscheurde) sluier, 
een term die herhaaldelijk gebruikt wordt in een context waarin iets verborgen 
wordt.165 Ottelijnes geheim is ontsluierd en treedt in de plaats van het kunstig 
geborduurde geschenk aan haar verloofde. Zij zelf blijft geloven in de mogelijkheid 
van godsdienstvrijheid: ‘ieder zoude denken en doen naar zijne overtuiging;’ 
(I: 184). Aernouds furieuze reactie laat haar achter  

als iemand, wien een bang nachtspook op de legerstede houdt 
nedergedrukt, en die afwachten moet, tot hij is ontwaakt. Zij zou ook 
ontwaken! (Toussaint 1840B-I: 191) 

Deze laatste zinsnede is veelzeggend, vooral in het licht van een eerdere opmerking 
van de verteller: ‘Goede Ottelijne! zij stelde zich haren Aernoud voor, zoo als zij 
hem wilde, en niet zoo als hij was’ (I: 183).166 Op zijn beurt benadert de vicaris 
haar met ‘de taal van het gezag, de taal van den meerdere, en van den wijzere, die 
weet, dat hij blindelinge geloofs-toestemming eischen kon’ (I: 236), maar Ottelijne 
blijft sterk, al is het zwijgend: ‘De Jonkvrouw zag veel te helder, om niet te weten, 
dat er vele drogredenen heen liepen door deze rede, dat er meer spitsvondig vernuft 
in lag dan duidelijke bewijzen […]’ (I: 238). Terwijl er in Aernoud een verharding 
plaatsvindt, blijft Ottelijne mild in geloofszaken: aan het sterfbed van vrouw 

                                                 
165 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1840B-I: 48 waar Paul openheid betracht en geen ‘sluijer’ 
werpt over zijn verleden; Toussaint 1840B-I: 137 waar Ottelijne een ‘sluijer’ heeft 
geworpen tussen haarzelf en Aernoud door geheimen voor hem te hebben en Toussaint 
1840B-I: 155 waar gesproken wordt van de ‘sluijer’ die de katholieke Kerk wierp over de 
waarheden die het Evangelie geeft. 
166 De cursivering is van Toussaint. 



150 

Reiniersz bijvoorbeeld voegt haar stem zich niet in het koor dat roept: ‘Geen 
priester! geen priester hier!’ (I: 314) Haar moed en sterke wil worden genoemd 
(II: 42) en steeds weer worden haar onafhankelijkheid en vrijheidsliefde benadrukt, 
bijvoorbeeld als zij nieuwe huwelijksaanzoeken afwijst: ‘vrijmagtige meesteresse 
harer daden, onafhankelijk, door vermogen en rang’ (II: 43).167 Ottelijne maakt 
weliswaar keuzes die worden ingegeven door haar geloof, maar haar sterke wil en 
onafhankelijkheidsstreven staan centraal: zij eist de vrijheid om haar eigen geloof 
te kiezen. Aernoud daarentegen blijft op het standpunt staan dat zij zich aan hem 
moet aanpassen en terugkeren naar de katholieke Kerk. Hoewel hij zich realiseert 
dat zijn aanpak niet juist was: ‘ik had de woorden moeten weten, waarmede men 
eene vrouw wint en overhaalt’ (II: 199) en spijt betuigt, ziet hij haar als een ‘zwak 
rijsken’ (II: 203) dat beter zijn vrouw kan worden, want:  

‘ik ben de gelijke der Edelen geworden; nooit zal ik twintig voorvaderen 
tellen met gekroonde wapenschilden, maar ik zelf, ik alleen, ben de 
stamvader van mijn adellijk geslacht, dat luisterrijk genoeg aanvangt, om 
tot het hoogste te klimmen. Ik ben Spaansch Hidalgo; de Heer Koning gaf 
mij den ridderslag te Madrid, de eereketen zijner gunst, en genoeg 
inkomsten, om mijn' rang op te houden met eere. Men noemt mij ridder 
van St. Jacob en Heer van Viterbo! Als Nederlander verzaak ik mijn 
vaderland niet; maar ik ben een aangenomen zoon van Spanje, en Spanje 
heeft getracht mij te vergoeden, wat ik in Nederland verloor. Aernoud 
Bakelsze bestaat niet meer; vergeten zij met hem, wat jammer hem heeft 
gedrukt! de vrouw van Lauernesse sterve als hij en vergeten zij met haar de 
dolingen harer jeugd en eenzaamheid, en de vrouw van Viterbo vange een 
nieuw leven aan met eenen gemaal, wiens naam reeds haar beschermt 
tegen verdenking, wiens magt haar veiligen zal tegen onheil en wiens 
liefde haar het leven zoet zal maken en zalig. Wilt gij dat, Ottelijne! wilt 
gij een einde maken aan ons beider lijden?’ begon hij, op éénmaal weêr 
den toon van innemende teêrheid hervattende, waaruit hij trapsgewijze 
vervallen was tot dien van strenger ernst, en tegelijk haar digter naderende: 
‘Wilt gij dat, Ottelijne? wilt gij vergevend zijn en zachtmoedig en u 
voegen naar mijne bede?’ (Toussaint 1840B-II: 205-206) 

Uiteindelijk blijkt hij niet in het minst veranderd: hij heeft haar gered en ‘ik heb 
regt op uwe dankbaarheid’ (II: 209); ‘ik eisch mijn loon, gij zijt het mij schuldig’ 

                                                 
167 Zie ook Toussaint 1840B-II: 123, 195, 249, 271, 277, 308, 399, 408. 
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(II: 210) Wanneer Ottelijne haar standpunt uiteenzet, grijpt hij in: ‘zijne hand sloot 
haar hevig den mond’ (II: 213). Gemengde gevoelens bevangen Ottelijne, niet 
onverdeeld positief (verrassing, schrik, ontzetting, liefde, toorn, vrees, ongenoegen 
en medelijden), maar als blijkt dat Aernoud deel uitmaakt van de Inquisitie is haar 
verwarring voorbij. Ottelijne gaat haar eigen weg en wanneer zij Aernoud bijstaat 
tijdens zijn sterven, blijkt nogmaals hoezeer zij hecht aan de vrije keuze: zij laat 
een priester voor hem roepen. 
Mijns inziens blijkt bij tegendraadse lezing door het leggen van andere accenten 
hoezeer de controverse tussen Aernoud en Ottelijne bepaald wordt door de 
tegenstelling eerzucht en macht versus vrijheid en verdraagzaamheid.  

2.6.5 Het verhaal van Aafke en Laurens 
Aafke, een aantrekkelijke jonge vrouw heeft een zachtere aard dan haar zuster 
Johanna en broer Aernoud; ze heeft de huiselijke deugden van haar moeder geërfd 
en in navolging van haar moeder, van Johanna, van Ottelijne en niet in de laatste 
plaats ‘omdat Laurens het wilde en noodig achtte’ (II: 241) wordt ook zij 
hervormd. Ze is minder ontwikkeld dan haar oudere zuster, heeft geen behoefte om 
zelf de Bijbel te lezen en ze heeft altijd vroom haar katholieke plichten vervuld: zij 
heeft geen kritiek op haar Kerk. Ze mist de eredienst, beschouwt haar huwelijk als 
niet kerkelijk ingezegend en haar oudste kind als niet gedoopt. Haar twijfel ten 
aanzien van het nieuwe geloof groeit, wat leidt tot een verslechtering van de relatie 
met Laurens. Hoewel Aafke gepresenteerd wordt als een onontwikkelde vrouw die 
onder invloed staat van een sluwe priester, waardoor ze zaken verbergt voor haar 
echtgenoot, zie ik ook een opmerkelijke beschrijving van deze Laurens:  

Laurens Cornelisz, die eene handelsreis door Noord-Braband volbragt had, 
na den dag, waarop wij hem zagen in de vergadering der Lutheranen te 
Woerden, trad nu, na maanden lange afwezendheid, zijne woning binnen. 
In Holland, dat toen reeds begon te worden en, zoo wij hopen, altijd blijven 
zal het eigendommelijke vaderland van huiselijke gezelligheid en huiselijk 
geluk, dat er beter, dan in ieder ander Land, begrepen werd; het Land, dat 
het spreekwoord: ‘eigen haard is goud waard’ heeft uitgevonden, dat 
oneindig veel uitdrukt voor lieden, die de waarde van het goud zoo goed 
wisten en die zeggen durfden: ‘Oost-West t'huis best;’ in een' tijd, toen 
Oost en West Eldorado's en Edens moesten zijn voor een handel- en 
goudlievend volk zoo als zij; in Holland had en heeft het toetreden van den 
Heer des huizes aan eigen' haard na eenig afzijn iets belangwekkend 
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karakteristieks. Op zijn gelaat ligt iets vergenoegds en blijmoedigs, als 
gewerd hem nu de ware belooning voor inspanning of arbeid. De 
voldaanheid van zijn' blik, de rustige gulheid van zijnen glimlach, de 
vastheid van zijnen gang, het vrijë en losse van zijne gebaren, de vrolijke 
haast, waarmede hij voortspoedt, drukken uit, dat hij terug gaat nemen, wat 
hij uit noodzaak heeft ontbeerd en dat hij ontberende heeft hoog geschat. 
Van de andere zijde wordt den komende bewezen, hoe zeer hij welkom is. 
Elk lid van zijn huisgezin, dat zijne bezigheid staakt, om hem te zien en het 
eerst zijnen groet te ontvangen, of den hunnen toe te roepen; zijne 
kinderen, die met vrolijk gejoel om hem dringen; zijne vrouw, die allen 
wegweert en met blijde drift zich neêrwerpt aan zijn hart, hare regterhand 
drukt in zijne slinke, het hoofd rusten laat in zijnen arm, die haar omvat; 
die vertrouwelijk voorhoofd en lippen prijs geeft aan zijnen hartigen 
welkomstkus; zijne vrouw, die soms eenen traan heeft in het oog en altijd 
eenen glimlach op de lippen, die ieder offer ten beste heeft voor haar kind, 
en die toch zijnen eersten blik niet gunt aan haren zoon, die wel tien 
woorden tegelijk zou willen spreken, om hem te schielijker meê te deelen, 
wat zijn belang kan wekken of zijne vreugd, en waaraan hij zijne aandacht 
geeft, tegelijk met het luisteren naar de vragen der kleinen om hem. 
Maar toen Laurens Cornelisz op zijnen drempel wederkeerde, gewerd hem 
niet die ontvangst, die het hart zoo goed moet doen, en waarop hij zoowel 
regt had als een ander; want hij had ook een huisgezin, ook kinderen en 
ook eene gade, die hij tot vriend was en steun, die hij een rustig en zoet lot 
had bereid, toen zij wees was en als verlaten stond van de haren; eene 
gade, die hij gekozen had uit opregte en trouwe liefde, zonder bijoogmerk 
of belangzucht; die de zijne was geworden in den bloei harer jeugd, na een 
rond en eerlijk aanzoek, met toestemming van hare moeder en van haar 
zelve; want hij was een braaf en degelijk man, die achting verdiende en 
liefde waard was, en die alle deugden bezat, welke hem hadden moeten 
maken tot den afgod van zijn gezin; en ook op zijn gelaat lag die glimp van 
welgemoede blijdschap, die den zijnen aangenaam moest wezen, schoon 
niet zoo gansch onvermengd, als wij het ieder hoofd des huisgezins 
wenschen (Toussaint 1840B-II: 217-219). 

Er is mijns inziens onmiskenbare ironie te vinden in deze beschrijving van de 
‘Heer des huizes’ en de nadrukkelijke opsomming van alles wat blijkbaar 
voorwaarden voor huwelijksgeluk zijn, die ervoor moeten zorgen dat een man ‘den 
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afgod van zijn gezin’ wordt. Er zijn overeenkomsten met het gedicht 
‘Tehuiskomst’ van Hendrik Tollens, dat representatief is voor ‘huiselijke poëzie’ 
en dat door Ellen Krol als volgt is getypeerd:  

In het ontroerende ‘Tehuiskomst’ schetst Tollens hoe de vader 's avonds na 
het werk als de jongsten al in bed liggen, (‘goedenavond hartelijk wijf’) 
zijn finest hour beleeft als hij alle bedjes langsgaat om te troetelen, en een 
praatje met de kinderen te maken (Krol 2001: 101). 

Laurens beleeft dus niet dit vadergeluk, maar gezien het verhaal is dat niet geheel 
onlogisch. In de vrij kort op bovenstaande vertellerstekst volgende weergave van 
een religieus getinte discussie tussen Aafke en Laurens staan twee verwijzingen 
naar een gebrek aan verdraagzaamheid. Laurens heeft bijvoorbeeld commentaar op 
Paul, die harder zou moeten optreden tegen ‘die verblinde vijanden van de reine 
leer’ (II: 226) en met betrekking tot Aafkes geloofstwijfels vergeet hij ‘dat zij dat 
zij niet zoo als hij had gekozen uit vrijën wil en met oordeel des onderscheids’ 
(II: 243). Aafke krijgt ‘een' meester en een' opzigter’, haar ‘schreden werden 
geteld, hare gangen beperkt, verdachte vrienden nooit tot haar gelaten; in haar 
eigen huis was zij geene vrijë meer’ (II: 363). Een verhuizing naar Antwerpen, 
waar meer vrijheid zou zijn voor Luthersen, wordt tegen haar wil voorbereid. Als 
Aafke in haar wanhoop een einde wil maken aan haar leven verhindert Vicaris 
Boudewijn van Heerdte dat en hij spreekt haar moed in. Ook Laurens overtuigt hij 
van Aafkes recht op gewetensvrijheid in geloofszaken; de kinderen zullen goed 
worden opgevoed tot zij zelf een geloofskeuze kunnen maken. 

Het gezond oordeel van Laurens, zegepralend over bekrompen' 
godsdienstzin, leerde hem het noodige van wederzijdsche verdraag-
zaamheid begrijpen, in eene maatschappij, die altijd de beide beginsels in 
zich zou blijven vereenigen (Toussaint 1840B-II: 371). 

Hier is dus sprake van een oecumenisch huwelijk avant la lettre. Hoewel Aafke 
tamelijk onontwikkeld is en Laurens dictatoriale trekken vertoont, is in hun relatie 
plaats voor geloofsvrijheid en verdraagzaamheid.  

2.6.6 Vrouwenverhalen 
Naast Ottelijnes geschiedenis wordt van een drietal andere vrouwen het 
levensverhaal weergegeven en bij alle drie is de vrouw onvrij, soms zelfs 
slachtoffer van een of meer mannen, tot zij sterft of zich van hen losmaakt. In de 
eerste plaats is daar Ottelijnes moeder, de in 2.5.2 geïntroduceerde Jolente, die de 
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inzet is van de strijd tussen haar vader en haar echtgenoot. Van de moeder van 
Paul, Maria van Bourgondië, wordt eveneens in een ingebed verhaal van een kleine 
twintig pagina’s (II: 94-112) het levensverhaal verteld: haar positie als wees en 
ongewenst familielid, zonder schoonheid en zonder bruidsschat. Haar broer, Philips 
van Bourgondië, brengt het bedeesde, onderworpen meisje in contact met zijn 
vriend Karel van Egmond en zij voelen zich tot elkaar aangetrokken. Als Karel 
terugkeert uit de oorlog – de Franse vrouwen hebben hem opgevoed in de liefde, de 
mannen in de haat – zijn de verschillen tussen hen groter dan ooit, maar  

hoe had zij dien man in het aangezigt durven zeggen, dat hij haar nog meer 
vrees inboezemde dan liefde! in het diepste geheim werden zij priesterlijk 
verloofd, en toen Karel wegtrok, om zich een hertogdom te verwerven en 
hun openlijk huwelijk voor te bereiden, verliet hij reeds zijne vrouw 
(Toussaint 1840B-II: 101). 

Na de zoveelste strijd wil hij Maria, ‘die zijne slavin was en zijne zuster; zijn kind 
en misschien de moeder van zijn kind; de schoone rank, die zijn' fieren stam zoude 
sieren’ (II: 103), bij zich hebben en ontdekt tot zijn schrik en woede dat zij in een 
klooster is ingetreden. Uit eigen vrije wil, zo benadrukt de verteller, ontvlucht zij 
de verwaarlozing en desinteresse van de familie waarin zij gedoogd wordt en de 
verloofde over wie ze slechts verhalen van wreedheid en gewelddadigheid hoort, 
de man die de vader is van het kind dat ze verwacht. Het is opmerkelijk dat in dit 
ingebedde verhaal Maria geen enkele maal subject van focalisatie is: de verteller 
geeft haar gedachten en gevoelens weer. Hoewel hij soms een kritische toon 
aanslaat, is er steeds begrip voor Maria te bespeuren, gebaseerd op wat zij 
ondervonden heeft.168 Ook in Johanna zie ik een vrouw die vanuit pijnlijke 
liefdeservaringen een geloofskeuze maakt. De trotse tweelingzus van Aernoud 
verliest haar hart aan een jongeman die vooral belangstelling heeft voor de zaak die 
Johanna bestiert, hij is uit op ‘de voordeelen, die Johanna's genegenheid hem 
waarborgde’ (I: 166). Nadat hij het bedrijf voor een zacht prijsje heeft kunnen 
overnemen, verbreekt hij de verloving, een verbitterde Johanna achterlatend. Ze 
neemt niemand in vertrouwen en gaat geheel op in haar nieuwe, Lutherse geloof. 
Als zij de (gewezen) priester Jan van Woerden leert kennen en zijn verlangen naar 
een vrouw bespeurt, is ze bereid met hem te trouwen. Zij zal het offer brengen: 
‘mij ten offer te geven, volbrengende Gods wil, zonder aanzien van menschen, en 
niet uit eigen zinnelijkheid […] kalm en boven de togten verheven’ (II: 135). De 

                                                 
168 Zie Toussaint 1840B-II: 108. 
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lichamelijke aantrekkingskracht die zij toch ook gaat voelen, ziet ze als argument 
om van het huwelijk af te zien: ze moet immers voor God kiezen. Ottelijne 
probeert haar van gedachten te doen veranderen:  

‘Dat is verbijstering, ’ sprak zij, ‘die u het hoofd verwart en opzet tegen 
uwe eigene natuur. Door zulker vroomheid is de Heer niet gediend; een 
geloof, dat zóó strijdt tegen de menschelijkheid, is geen gezond geloof. 
Wat is der vrouwen eerste pligt, dan haren man lief te hebben en hem aan 
te hangen? (Toussaint 1840B-II: 137) 

Er wordt niet veel verteld over het huwelijksleven van Johanna; bij de marteldood 
van haar echtgenoot is ze getuige, bleek, maar geestdriftig en bezield (II: 358).  
Drie vrouwen die elk te lijden hebben van een man in hun leven: Jolente sterft al 
jong, Maria en Johanna kiezen voor een innerlijke vlucht. In elk van de drie 
verhalen zijn aspecten aanwezig van de drie transformaties die Swinnen bestempelt 
als kenmerkend voor het vrouwelijke ontwikkelingsverhaal: scholing dankzij 
isolement, aanpassing aan de conventionele vrouwenrol en uiteindelijk een 
inwaartse vlucht en/of de dood. Hiermee passen deze ingebedde verhalen voor een 
deel in de traditie van een vrouwenplot.169 

Drop presenteerde in zijn bespreking van Toussaints historische werk een motief 
dat volgens hem frequent erin voorkomt: de ongelukkige liefde, waarbij de smart 
veelal wordt gesublimeerd door een verdiept geloofsleven. Het duidelijkste 
voorbeeld noemt hij de verhouding tussen Ottelijne en Aernoud. Daarnaast ziet hij 
in veel werken veelal ongelukkig aflopende liefdesgeschiedenissen die over het 
algemeen de handeling constitueren (Drop 1972: 174). Het is verwonderlijk dat hij 
hier als voorbeelden uit Het Huis Lauernesse Aafke en Laurens en Johanna en Jan 
de Bakker geeft; binnen deze beide relaties is namelijk nauwelijks sprake van een 
ongelukkige liefde of sublimering van verdriet. Het omgekeerde is eerder aan de 
orde: het geloof leidt tot verdriet. Bij Aafke en Laurens is het geen ongelukkige 
liefde die tot verdieping van het geloofsleven leidt: de strijd om het geloof 
verwijdert hen van elkaar. Wanneer Aafke de vrijheid heeft om binnen haar 
huwelijk met een hervormde man haar katholieke geloof te belijden, blijft de relatie 
in stand. Johanna bekeert zich weliswaar onder invloed van haar verdrietige 
liefdeservaringen, maar binnen de relatie met Jan de Bakker lijdt zij vooral 
vanwege haar opvatting dat zij als gelovige vrouw geen lichamelijke liefde mag 
voelen voor een man. 
                                                 
169 Jolente en Maria zijn geen van beiden subject van focalisatie, waardoor deze twee 
ingebedde verhalen niet aan alle eisen van het vrouwelijke ontwikkelingsverhaal voldoen. 



156 

Ik zie dus ingebedde verhalen waarin – ook in de optiek van Drop – de betekenis 
van het geheel weerspiegeld wordt, alleen keer ik in mijn tegendraadse lezing 
oorzaak en gevolg zoals Drop die geeft, om: niet de ongelukkige liefde leidt tot 
geloofsverdieping, maar geloofsopvattingen leiden tot verdriet. Het motto van Het 
Huis Lauernesse - Dit compt meest al ‘tsamen wt Luthers Doctryne – zegt in feite 
hetzelfde; ‘Dit’ verwijst namelijk naar ‘Alle quaet’ (zie ook 2.4.1). 

2.6.7 Voorlopige conclusie 
Een tegendraadse lezing van Het Huis Lauernesse levert verdere argumenten op 
voor de stelling dat deze roman niet slechts een kapstok is voor religieuze ideeën 
zoals gesteld door Busken Huet en vele anderen na hem, maar dat juist in het 
verhaal de essentie van het werk is te lezen.  

In 2.5.2 en 2.5.3 heb ik gesteld dat het verhaal elementen bevat die aantonen dat 
het werk een ‘vrouwenplot’ heeft: traditionele elementen als de huwelijksplot, 
maar vooral kenmerken van een vrouwelijke Bildungsroman. Een tegendraadse 
lezing toont eens te meer aan dat dit in de personages duidelijk zichtbaar is. De 
vrouwen worden weliswaar gerepresenteerd op een manier die past bij de 
contemporaine opvattingen over de vrouw, maar juist de tegenstelling hard-zacht 
tussen Aernoud en Ottelijne brengt ook de controverse onvrijheid-
verdraagzaamheid met zich mee. Ottelijne strijdt voor zelfbeschikking, 
aanvankelijk met ‘traditioneel’ vrouwelijke middelen als veinzen, maar steeds 
openlijker uit zij haar opvattingen over vrijheid en verdraagzaamheid. Aernoud 
daarentegen verzet zich tegen haar onafhankelijkheid: zijn eerzucht dwingt hem 
zich te handhaven via de katholieke Kerk en via een vrouw die zich onderwerpt aan 
zijn gezag. Ook in de andere vrouwenverhalen in Het Huis Lauernesse, die van 
Jolente, Maria en Aafke, zie ik ongelijkwaardige relaties tussen mannen en 
vrouwen die voor de vrouwen kunnen leiden tot aanpassing, de dood of een 
inwaartse vlucht. De spiegeling van het verhaal van Ottelijne is het meest 
opvallend in het verhaal van Aafke, dat ver naar het einde van de roman toe 
geplaatst is, voorbereid door de spiegelteksten over Jolente en Maria. Aafke wordt 
nadrukkelijk gepresenteerd als conventioneel, herkenbaar voor een lezer die 
waarde hecht aan de eigenschappen van de Hollandse huisvrouw (die zij van haar 
moeder erft), maar het is juist Aafke die door kan leven op een wijze die zij zelf 
kiest: met een geloofsopvatting die bij haar past. Hier zie ik in feite iets van 
‘writing beyond the ending’, een vrouw die over haar eigen lot beschikt, zonder 
inwaartse vlucht.  
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In de vertelling blijken bij tegendraads lezen sommige intrusies aan te sluiten bij 
wat het verhaal toont: een keuze voor een geloof zonder leerstelligheid, een keuze 
voor verdraagzaamheid, zoals die door vrouwen als Ottelijne en Aafke nagestreefd 
wordt. Een groot deel van het verstellerscommentaar in Het Huis Lauernesse heeft 
te maken met het geloof, het vertellen op zich en de relatie tussen man en vrouw. In 
bepaalde intrusies zie ik een bevestiging van mijn opvatting dat in deze roman niet 
zozeer het Lutherse geloof gepropageerd wordt, maar dat de verteller een visie op 
geloof toont die gekenmerkt wordt door vrijheid en verdraagzaamheid. In de 
metanarratieve intrusies treedt de verteller soms ontregelend op door tegen zijn 
eigen opvattingen in te gaan, waarmee hij tot op zekere hoogte zijn eigen positie 
ondermijnt. Ook de ironie waarmee hij bepaalde onderdelen van de vertelling 
benadert, kan gezien worden als een signaal dat in Het Huis Lauernesse meer 
speelt dan de geloofskwestie op zich. Er is in ruime mate sprake van 
intertekstualiteit in de zin van verwijzingen naar cultuurbronnen170, een enkele keer 
is er een bijzondere relatie te leggen, die mijns inziens bijdraagt aan een 
interpretatie die het belang van het verhaal benadrukt. Gendergerelateerde intrusies 
geven blijk van een bepaald man- en vrouwbeeld. De verteller neemt hier duidelijk 
stelling en zijn commentaar ondersteunt wat in het verhaal zichtbaar wordt: het 
essentiële verschil tussen Aernoud en Ottelijne. 

Een tegendraadse lezing bevestigt dat de centrale idee van Het Huis Lauernesse 
te vinden is in het verhaal waarin de ontwikkeling van Ottelijne centraal staat en 
laat zien dat de vertelling bijdraagt aan de ideologie: zonder vrijheid en 
verdraagzaamheid is liefde onmogelijk. 

2.7 De vrouwenplot in het oeuvre van Toussaint 
H.L. Berckenhoff stelde in een herdenkingsartikel over Toussaint dat de 
‘hartader’171 van haar romans te vinden is in de vrouwen, zowel in haar vroege als 
in haar latere werk, wat hij toelichtte met vrouwen als Elisabeth en Ottelijne die 
‘eigen lust en liefde verloochenen als gewichtiger belangen of hooger beginselen 
dit eischen’ (Berckenhoff 1886: 332). Deze belangen en beginselen zijn in 
Berckenhoffs publicatie voor vrijwel alle romanfiguren van Toussaint 

                                                 
170 In de meeste gevallen wordt slechts een naam genoemd, als bijvoorbeeld Erasmus, 
Julius II, Job, Pilatus, Esopus, Hildebrand waarbij een relatie met de context te leggen valt. 
171 ‘De hartader van Mevr. Bosbooms romans heeft men altoos te zoeken in de vrouwen, 
die zij schildert en hierin verloochent zich hare sekse niet. Zelfs waar hare bedoeling om 
den man de eereplaats in te ruimen het onmiskenbaarst is, blijkt de vrouw ten laatste toch 
de meerdere te zijn’ (Berckenhoff 1886: 329). 
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onlosmakelijk verbonden met haar ‘evangelisch apostolaat’, wat voor hem betekent 
dat ook de maatschappelijke inzichten verbonden zijn met het bestaande gezag 
(Berckenhoff 1886: 336-337). Ook Schenkeveld-van der Dussen en de haren 
huldigen in Met en zonder lauwerkrans dit standpunt (Lauwerkrans 1997: 877). 

Zonder uitgebreid in te gaan op de thematiek van elk afzonderlijk werk, wil ik 
hier stellen dat in het oeuvre van Toussaint de verhalen vrijwel altijd vrouwen 
tonen, die in een objectpositie in conflict zijn met de mannen om hen heen en die in 
een subjectpositie of als subject van focalisatie hun mening daarover kenbaar 
maken. Het is niet louter religie wat hen beweegt. De vrouwelijke ontwikkeling 
zoals Toussaint die in haar werk presenteert, verloopt vaak volgens de kenmerken 
van de Bildungsroman van het eerste type, waarin de protagonist zich uiteindelijk 
schikt in haar beperkingen. Geheel prototypisch zijn de verhalen echter niet: meer 
dan eens heeft de vrouwelijke hoofdpersoon een bepaalde mate van (financiële) 
vrijheid weten te bedingen. Daarnaast is er werk in het oeuvre van Toussaint dat te 
interpreteren valt als een verhaal waarin een vrouwenplot zichtbaar is: we volgen 
de queeste van een of meer vrouwen, een gestaag vorderende zoektocht, met te 
overwinnen hindernissen, gericht op vrijheid tot het maken van eigen keuzes. Een 
aantal van deze novellen en romans is te typeren als vrouwelijke Bildungsroman 
van het tweede type, waarin de protagonist uiteindelijk kiest voor zelfbeschikking, 
soms in de vorm van een inwaartse vlucht. 

Voor het gehele oeuvre, zowel het kleinere werk als de romans, geldt, dat de 
strijd van de vrouw te duiden is als een elementair aspect van het verhaal; 
daarnaast zie ik vaak een of meer vrouwenplots in de vorm van een mise en abyme. 
Hierop ga ik in hoofdstuk 3 in. 

2.7.1 Ter illustratie: de vrouwenplot in kleiner werk 
In het vroege werk van Toussaint, bijvoorbeeld Eene moeder (1837), De 
Echtgenooten van Turin (1838) en Lord Edward Glenhouse (1840) is in de 
woorden van de verteller te vinden wat van een vrouw verlangd wordt: 
gevoeligheid, bevalligheid, beschaving, eenvoud en opofferingsgezindheid. De 
verteller geeft dus de bekende stereotypen, maar op verhaalniveau wordt de vrouw 
ook intern gefocaliseerd of in een subjectpositie gepresenteerd.  
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Aan de oppervlakte lijkt Toussaint zich te conformeren aan de heersende cultuur172, 
bij nadere beschouwing van de representaties valt op dat wat in ander 
contemporain werk voor vrouwen bij uitstek leidt tot verderf – voorhuwelijkse 
seks, buitenechtelijke zwangerschap, een of meerdere minnaars – in haar werk 
slechts de afhankelijke positie van de vrouw belicht. Niet alle protagonisten maken 
een ontwikkeling door in de zin van een zoektocht die gericht is op zelf-
verwerkelijking, maar er is ook niet altijd sprake van integratie in de maatschappij 
door een huwelijk of – een negatief einde – de dood. Bijvoorbeeld Anaïs, in Eene 
moeder, staat haar kind af en trekt zich terug in een klooster.173 De goed opgeleide 
Moïna is in een belangrijk deel van De Echtgenooten van Turin subject van 
focalisatie en zij laat zien dat de gelijkwaardige verhouding tussen man en vrouw 
zoals die in haar huwelijk bestaat een uitzondering vormt. Ze wijst onder meer op 
haar eigen positie als enig kind en haar negatieve gevoelens ten opzichte van haar 
aanvankelijke verloofde, die haar behandelde als zijn lijfeigene. Opmerkelijk is dat 
dit werk eindigt met een verslag van hoe Moïna ontvoerd en bijna vermoord wordt 
door Gianettino, de man met wie zij aanvankelijk verloofd was. Reeser stelt dat 
deze geschiedenis behoort tot het pure melodrama, dat historisch en cultureel 
gelokaliseerd wordt aan het begin van de negentiende eeuw (Reeser 1962: 66). In 
het melodrama wordt inderdaad een overdreven verhaal verteld, dat 
overeenkomsten heeft met de werkelijkheid, maar waarin ook datgene wat onder 
die banale werkelijkheid ligt, wordt getoond, namelijk de waarheid (Brooks 1976: 
1-2). Zo beschouwd, wordt in de geschiedenis van Moïna en Gianettino de positie 
van de vrouw duidelijk gemaakt: bedreigd door een man die haar beschouwt als 
zijn rechtmatig bezit. Dat Toussaint dit verhaal laat eindigen met het volgende 
fragment lijkt mij geen toeval. Het wordt ingeleid met een overpeinzing over de 
behoefte aan ontsnapping aan aardse kleinheden, om dan te stellen:  

Een geoefend romanlezer heeft dit laatste natuurlijk overgeslagen; hij weet 
nu reeds, dat Moïna […] niet bemerkt had, hoe haar geleider al rasscher en 
rasscher voortspoedde, […] ‘want dit uur is het uur van uw dood’ 
(Toussaint 1838A: 432-433).  

                                                 
172 Dat Toussaint de literaire conventies goed kende, blijkt uit het begin van Het model van 
Pierre Mignard (1846) waarin zij in de eerste regels op badinerende wijze  het einde van de 
novelle – ‘zij trouwden en leefden […] gelukkig’ weggeeft, opdat geen enkele lezeres 
haastig hoeft te kijken ‘of zij elkander nog kregen’ (Toussaint 1846A: 317). 
173  Het is discutabel of  hier sprake is van een inwaartse vlucht, omdat er eerder gemeld is 
dat ‘de troost van den godsdienst’ Anaïs vreemd bleef (Toussaint 1837C: 311). 
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De ervaren lezer weet dus hoe het werkt: aanpassing of de dood. Ook Horatia’s 
geschiedenis in Lord Edward Glenhouse past in de geijkte vrouwenplot: het 
verhaal eindigt positief met een hereniging van het echtpaar Glenhouse, hoewel de 
beschrijving van dit weerzien vraagtekens kan oproepen, omdat Lord Edward in 
eerste instantie zijn vrouw niet ziet. Hij moet op haar opmerkzaam gemaakt 
worden door de arts die het hele proces van verzoening begeleid heeft. 

In later ‘klein’ werk, meestal geschreven voor almanakken, is er veelal sprake 
van een traditionele huwelijksplot, maar er zijn vrijwel steeds verwijzingen naar de 
manieren waarop vrouwen beperkt worden in hun keuzes en mogelijkheden. 
Enkele voorbeelden: in Nacht in een armstoel (1849)174 is Antoinette pagina’s lang 
subject van focalisatie: zij berust in haar huwelijk, maar merkt wel op dat het haar 
is aangekondigd ‘niet als iets, waarbij men mijne toestemming noodig achtte, maar 
slechts als iets, waarvan men mij kennis gaf’ (Toussaint 1849D: 32). De verteller 
besluit het verhaal met haar te benoemen als gelukkige jonge vrouw, in plaats van 
‘slachtoffer van eene familie-overeenkomst’; Antoinettes echtgenoot blijkt 
namelijk haar jeugdliefde te zijn (45). In Eene familie-legende uit de zestiende 
eeuw (1856)175 zet de verteller uiteen hoe twee adellijke dochters zonder veel 
inspraak uitgehuwelijkt worden op een wijze die destijds normaal was ‘en wellicht 
zelfs nog in den onzen’: met vooral aandacht voor alle materiële voordelen en 
‘convenances’ (1856: 303). En dan een intrusie:  

Van de lezeressen eener novelle mag men eenige meerdere belangstelling 
hopen op zoo teeder punt, en het is daarom, dat wij haar eindelijk in 
aanraking zullen brengen met de jonkvrouw zelve (Toussaint 1856: 303). 

Net als in Het Huis Lauernesse staat in deze novelle de strijd tussen katholiek en 
hervormd centraal en ook hier zijn het de vrouwen die een subjectpositie 
veroveren, die hun eigen keuzes willen maken en die maatregelen nemen om dat 
doel te bereiken. In een bijdrage aan de almanak Aurora is een ik-verteller aan het 
woord; deze neemt het in Herinnering aan eene beroemde vrouw (1849) op voor 
Anna-Maria van Schurman176 wier keuze voor het geloof en terugtrekking uit de 
wereld hij verdedigt tegen degenen die in deze keuze een blijk van dwaasheid zien. 
De verteller respecteert in deze beschouwing Van Schurmans overtuiging, maar 
                                                 
174 Reeser geeft aan dat dit verhaal wellicht in 1844 al geschreven is (Reeser 1962: 277). 
175 Geschreven voor de Almanak voor het Goede en Schoone 1856. 
176 De naam van deze geleerde vrouw wordt door Toussaint op deze wijze geschreven naar 
het voorbeeld van de door haar gewaardeerde historicus G.D.J. Schotel (zie Toussaint 1872: 
‘Eenige Aantekeningen’ bij De Hertog van Alba enz. 's-Gravenhage: Charles Ewings z.j. , 
465). 
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vindt het geen gelukkige keuze: het zou stichtelijker geweest zijn, zo stelt hij indien 
ze ‘in de wereld ware gebleven’ (1849C: 449). In een inwaartse vlucht ziet hij 
blijkbaar weinig heil. Dit is dezelfde gedachte die expliciet aan de orde komt in 
Twee doopzusters uit 1839. 

Wat ik dus steeds zie, is belangstelling voor de positie van vrouwen in de samen-
leving, via protagonisten in een subjectpositie. Wanneer het verhaal eindigt met 
een huwelijk, is dat niet per definitie een ‘happy end’; het is vaak de ‘awakening to 
limitations’ van het eerste type vrouwelijke Bildungsroman (Swinnen 2006: 74) en 
ook de inwaartse vlucht van het tweede type wordt niet altijd met instemming 
begroet. De verteller is hierin ambivalent. In het grotere werk is dit niet anders.  

2.7.2 Ter illustratie: de vrouwenplot in romans 
In vrijwel alle romans van Toussaint is in de traditionele huwelijksplot nagenoeg 
altijd ook een verhaal te lezen over vrouwelijke ontwikkeling. Van De Graaf van 
Devonshire (1837) tot aan Langs een omweg (1877) wordt verteld hoe vrouwen 
hun eigen ideeën proberen te realiseren. Met wisselend succes weliswaar: Elisabeth 
in de eerstgenoemde roman is een voorbeeld van ‘writing beyond the ending’, 
Regina, protagonist in de laatstgenoemde, lijkt zich daarentegen te schikken zich in 
haar beperkingen als echtgenote. In de romans is zowel sprake van vrouwen die 
slachtoffer zijn van de mannen om hen heen177 als van vrouwen die sterk en 
eerzuchtig zijn.178 De romaneindes zijn of traditioneel waarbij de vrouwelijke 
ontwikkeling stopt bij het sluiten van een huwelijk179, of voorbeelden van 
‘Bildung’ in de vorm van een inwaartse vlucht.180 Slechts een enkele maal is er 
sprake van zelfontplooiing.181 De dood als onvermijdelijk einde voor vrouwen die 
sociale conventies overtreden, is een enkele keer te vinden in een mise en abyme 
(hierover in hoofdstuk 3.) 

                                                 
177 Zie bijvoorbeeld Diana in De prinses Orsini die door haar vader geheel van de 
buitenwereld wordt afgeschermd en in Frits Millioen Claudine die op verzoek van haar 
vader om financiële redenen al dan niet ingaat op huwelijksaanzoeken. 
178 Zie bijvoorbeeld Lady Margaret (Fabian) in De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak  
en Loyse en haar dochter Madeleine in De verrassing van Hoey. 
179 Zie bijvoorbeeld Maria in Eene kroon voor Karel de Stoute en Diana in de gelijknamige 
roman.  
180 Zie bijvoorbeeld Anna in Engelschen te Rome, Ada Rueel in De vrouwen van het 
Leycestersche Tijdvak en Yolande in Mejonkvrouwe de Mauléon (m.b.t. Yolande: zie ook 
hoofdstuk 3). 
181 Zie bijvoorbeeld Emerentia Sonoy in De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak en 
prinses Orsini in de gelijknamige roman. 
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In al deze plots zijn aanwijzingen te vinden voor een onorthodox gender-
bewustzijn in de manier waarop vrouwen zich in een subjectpositie verzetten tegen 
de heersende opvattingen en daarnaast in de uitspraken van vrouwen als subject 
van focalisatie. Zij spreken zich uit over het verlangen om eigen keuzes te maken, 
ook de vrouwen die zich uiteindelijk schikken in het voor hen blijkbaar bestemde 
lot. Lavinia in Media Noche (1852) bijvoorbeeld vecht (tevergeefs) voor haar 
rechten:  

Ja moeder, het is zoo, ik ga wegen, die niet passen aan mijn vaders 
dochter… ik ga wegen, die niet recht zijn en die mogelijk ten afgrond 
voeren. En het is mijne moeder, die ik daarin medesleep, omdat ik mij op 
geene andere hulp vertrouwen durf. Maar van dit alles hebben zij de 
meeste schuld, die mijn lot hebben willen regelen naar hun wil, en niet 
naar hetgeen mijne behoefte kon zijn (Toussaint 1852: 133-134). 

Ook Violante in Graaf Pepoli (1860) verzet zich:  

‘O mijne vrijheid, mijne dierbare vrijheid!’ riep zij in geestdrift, - 
‘Tolomeo, zoo gij dat voor mij ondernemen durft – mij vrij te maken – zult 
gij in waarheid mijn vriend zijn; maar helaas! dat is een droom, een ijdele 
waan! – […] de dochter der Morosini’s werd reeds gekluisterd in de wieg – 
en voor het leven …. En waarom, en aan wien?’ (Toussaint 1860: 140) 

Vaak is de verteller ambivalent. Hij toont begrip voor de vrouwelijke protagonist, 
maar benadrukt dat haar opvattingen en gedrag afwijken van de conventies en 
maakt geen bezwaar tegen haar bestemming. Om bij bovenstaande voorbeelden te 
blijven: hij lijkt tevreden met het lot van Lavinia die ‘roekeloos had gespeeld […] 
met haar levensgeluk’ (Toussaint 1852: 467) en dat van Violante ‘zij had met alle 
hare begoochelingen gebroken en zij had vrede’ (Toussaint 1860: 449). Op talloze 
plaatsen zijn intrusies te vinden waarin de verteller, zoals gezegd, al dan niet begrip 
toont voor een vrouw, maar ik zie naast ontelbare uitspraken in de trant van ‘zooals 
wij reeds gezien hebben’ ook uitingen van onzekerheid. Hij geeft geregeld aan niet 
precies te weten wat de vrouwelijke protagonist voelt of denkt, zodat de lezer dat 
zelf kan invullen.182 Soms stelt hij duidelijk de conventies niet te waarderen, in 
Media Noche bijvoorbeeld presenteert hij zijn vrouwelijke protagonist, niet ‘als een 

                                                 
182 De verteller wendt onzekerheid of onwetendheid voor. Enkele voorbeelden: Toussaint 
1843: 126, 196, 233, 263; Toussaint 1846: 365, 421, 453, 493; Toussaint 1852: 71-72, 132, 
213, 430; Toussaint 1860: 77, 150, 160, 175; ook in Toussaints De Bloemschilderes Maria 
van Oosterwijk (zie 2.7.3). 
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model van volmaakte oprechtheid, zoomin als van volmaakte deugd’, maar als een 
vrouw met innerlijke kracht en met een karakter ‘dat iets meer natuurlijks had, dan 
de gemanierde vormen die men haar opdrong, toelieten’ (Toussaint 1852: 213-
214). In Engelschen te Rome worden daarnaast de literaire conventies 
becommentarieerd:  

Het spijt ons, zoo wij Orsina niet schilderen kunnen als de vlekkelooze 
romanheldin, die, als door eene plotselinge ingeving ingelicht, op eens 
eenen dwazen hartstocht verzaakt, om eene deugdzame liefde te 
beantwoorden, dan, wij zijn afkeerig van die ongerijmde, denkbeeldige 
volmaaktheid, waarmede zoo menig romanschrijver zijne lezers reeds zoo 
vaak heeft misleid […]; (Toussaint 1839C: 123)183 

Zoals Ottelijne in Het Huis Lauernesse streven vrijwel alle vrouwelijke personages 
in het oeuvre van Toussaint vrijheid na: vrijheid in de vorm van een individuele 
geloofs- of partnerkeuze. Voor de negentiende-eeuwse Francis en Regina, 
protagonisten uit twee eigentijdse romans van Toussaint, ligt het accent op 
financiële onafhankelijkheid: zij trouwen ondanks hun aanvankelijke (al dan niet 
‘geëmancipeerde’184) verzet, maar houden nadrukkelijk de beschikking over een 
eigen fortuin.185 

2.7.3 Ter illustratie: de plot in De bloemschilderes Maria van 
Oosterwijk 
In veel werk van Toussaint is dus de essentie ervan te vinden in het verhaal en 
daarin is vrijwel steeds sprake van een vrouwenplot. Mijns inziens zijn in het 
oeuvre van Toussaint niet alleen het eerste en tweede type van de vrouwelijke 
Bildungsroman te vinden, maar ook het derde: de ‘Künstlerroman’. Kenmerken 
hiervan zijn duidelijk te herkennen in De bloemschilderes Maria van Oosterwijk 
(1862) en met een analyse van deze novelle wil ik met een tweede voorbeeld 
illustreren dat Toussaint auteur is van vrouwelijke Bildungsromans, zich dus 
distantieert van de traditionele ‘femininity text’. Daarnaast is van dit kleinere werk 
duidelijk aan te tonen dat ook hier het verhaal belangrijker is dan de vertelling, 
terwijl interpretaties tot nu toe het omgekeerde opleverden. Deze novelle is steeds 

                                                 
183 Zie ook het slot van dit werk: Toussaint 1839C: 284-285. 
184 Van der Wiel ziet in romans als Majoor Frans een relatie met actuele strijdpunten van 
de vrouwenbeweging (Van der Wiel 1993: 502-504). 
185 Financiën zijn vaker een belangrijk, aan vrouwelijke ontwikkeling gerelateerd element 
in de plot bij Toussaint: in hoofdstuk 5 kom ik erop terug. 
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gelezen als een verhaal waarin de huwelijksplot centraal staat: de kunst kan indien 
nodig dienen als troost in het geval van het ontbreken van een echtgenoot.186 Ik 
geef eerst een analyse van het werk en zal daarna wijzen op enkele tegendraadse 
details. 

De bloemschilderes Maria van Oosterwijk (1862) wordt door Reeser, wiens 
opvatting ik beschouw als die van een traditionele lezer, gezien als ‘een van haar 
verfijnste scheppingen’:  

Over het gehele verhaal ligt een glans van sereniteit en stille weemoed. Tot 
tweemaal toe brengt Maria het offer van een grote liefde aan haar 
diepernstige levensopvatting, zonder daarbij een natuurlijke opgewektheid 
te verliezen. Eerst staat zij uit overigens onberaden zusterliefde Hendrik 
van Assendelft af aan de oppervlakkige Adriana; later verbieden met meer 
recht strenge, aan het huwelijk gestelde eisen haar zich over te geven aan 
de liefde van de schilder Willem van Aelst […]’ (Reeser 1985: 153).187 

Naar mijn mening is de plot van De bloemschilderes Maria van Oosterwijk 
wezenlijk anders dan de conventionele huwelijksplot en kunnen hierin aspecten 
van het derde type van de vrouwelijke Bildungsroman herkend worden: de 
vrouwelijke ‘Künstlerroman’. 

Aagje Swinnen haalt in haar onderzoek Linda Huf aan die vijf distinctieve 
kenmerken van de vrouwelijke ‘Künstlerroman’ beschrijft.188 Huf staat op het 
standpunt dat in dit type Bildungsroman de vrouwelijke kunstenaar mannelijke 
trekken vertoont. Daarnaast ervaart de vrouwelijke protagonist het onverzoenbare 
conflict tussen kunstenaarschap en het traditionele vrouwelijkheidsideaal. Zij wordt 
vervolgens met deze controverse geconfronteerd in een tweede, bij uitstek 
vrouwelijk personage en ondervindt tegenwerking van mannelijke personages. 
Haar worsteling ten slotte met innerlijke twijfel en schuldgevoel over haar 

                                                 
186 Ook in Het Huis Lauernesse  staan hier en daar uitspraken van de verteller over de 
vrouw en de literatuur, bijvoorbeeld over Jolente, die weinig hoop heeft op een huwelijk 
(zie 2.5.2.) en over Johanna, nadat zij door haar verloofde in de steek is gelaten (Toussaint 
1840B-I: 170). 
187 Huet las het als het verhaal van een zoveelste ‘Gideon’ (Busken Huet 1864: 292) en ook 
Bouvy benadrukt Maria’s opofferingsgezindheid (Bouvy 1935: 118). 
188  Huf, Linda A portrait of the Artist as a Young Woman. The writer as Heroine in 
American Literature  New York: Frederick Ungar Publishing Company, 1983. Swinnen is 
overigens van mening dat Hufs opsomming haar kracht verliest wanneer die als een 
checklist gehanteerd wordt bij de analyse van individuele werken. Ook is Huf volgens 
Swinnen niet bij machte te illustreren hoe een vrouwelijke ‘Künstlerroman’ zich 
tegelijkertijd inschrijft en onttrekt aan een literaire traditie (Swinnen 2006 146-147). 
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‘onvrouwelijke’ verlangens is de voornaamste belemmering voor een werkelijke 
ontplooiing van haar talent (Swinnen 2006: 147). Volgens Swinnen gaat Huf uit 
van een ‘oververeenvoudigd ideaal van de oorpronkelijke “mannelijke” variant’ 
(Swinnen 2006: 147); ik verbind echter Hufs karakteristieken met de door Hirsch 
en Swinnen genoemde drie transformaties die aanwezig zijn in de ‘inwaartse-
vlucht-plot’. Ik zie in De bloemschilderes Maria van Oosterwijk scholing dankzij 
isolement (de eerste transformatie), acceptatie van vrouwelijke tradities (de tweede 
transformatie) en zelfbeschikking in de vorm van keuze voor innerlijk leven (de 
derde transformatie) gecombineerd met de bovengenoemde vijf kenmerken van de 
vrouwelijke ‘Künstlerroman’. Daarmee is dit werk mijns inziens zeker te duiden 
als een vrouwelijke Bildungsroman van het derde type.  

In De bloemschilderes Maria van Oosterwijk staat niet een specifiek vrouwelijke 
kunstopvatting centraal en de novelle beschrijft evenmin de artistieke ontwikkeling 
van de kunstenares. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het werk, behalve als een werk 
met een vrouwenplot, gezien wordt als een representant van de mannelijke 
kunstenaarsroman, waarin de kunstenaar geplaatst wordt in de positie van de 
geniale buitenstaander met ‘vrouwelijke’ trekken, hier toevallig in een vrouwelijk 
personage. Ik zie echter aanwijzingen dat het wel degelijk gaat om de invloed van 
gender op de mogelijkheden van een kunstenaar. De topos ‘art for heart’s sake’189, 
volgens Swinnen duidelijk aanwezig in de door haar onderzochte werken, is 
namelijk afwezig in De bloemschilderes Maria van Oosterwijk. Hier weigert de 
protagonist haar kunst in te ruilen voor een echtgenoot. Bovengenoemde 
spanningsvelden maken ook hier een belangrijk deel uit van de plot: Maria van 
Oosterwijk wordt geconfronteerd met de tegenstelling tussen haar vrouw-zijn en 
haar kunstenaarschap en met de verschillende manieren waarop zijzelf en Willem 
van Aelst hun creativiteit vormgeven. Daarnaast zijn de karakteristieken die Huf 
toekent aan een vrouwelijke ‘Künstlerroman’ alle aantoonbaar in De 
bloemschilderes Maria van Oosterwijk en ook is aannemelijk te maken dat het 
werk voldoet aan een literaire traditie en zich tegelijkertijd daaraan onttrekt.  

Ten eerste vertoont de vrouwelijke kunstenaar, in tegenstelling tot de 
gefeminiseerde mannelijke kunstenaar, ‘mannelijke’ trekken. Van Maria wordt 
verteld dat men haar prijst om haar eenvoud, bescheidenheid en zedigheid 
(Toussaint 1862: 255), typisch vrouwelijke eigenschappen, maar er wordt aan 
toegevoegd dat zij ‘een vaste, onafhankelijke geest’ bezit, die even verderop 

                                                 
189 Hiermee bedoelt Swinnen dat de vrouwelijke protagonisten ‘hun ambitie zonder 
gewetensconflict op de lange baan’ schuiven (Swinnen 2006: 147). 
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‘mannengeest’ genoemd wordt (255-256).190 Hoewel de verteller bij voortduring 
Maria’s vrouwelijkheid beklemtoont en zij dus niets heeft van een ‘tomboy’ 
(Swinnen 2006: 147), krijgt haar ‘mannengeest’ een duidelijk accent. Van de 
mannen met wie Maria een relatie aangaat, ook degenen die geen kunstenaar zijn, 
worden daarentegen traditioneel ‘vrouwelijke’ aspecten benadrukt: Hendrik ‘eerder 
vrouwelijk week dan mannelijk vast’ (283), Willem ‘bedorven kind’ (313) en een 
derde figuur ‘overladen met linten, strikken en kanten […] als een bonte vlinder’ 
(274).191 Als tweede kenmerk van de vrouwelijke ‘Künstlerroman’ geldt de 
tweestrijd van de vrouwelijke artiest, die moet kiezen tussen haar vrouwelijkheid 
en haar kunstenaarschap. Dit aspect is aanwezig in Maria: het dilemma waarvoor 
zij zich geplaatst voelt, is dat van de keuze tussen de kunst of de man. Ettelijke 
malen wordt in de honderd pagina’s van de levensbeschrijving vermeld dat Maria 
weinig tot niets voelt voor het huwelijk omdat zij zich aan de kunst wil wijden. Zo 
spreekt Maria zelf zich onomwonden uit over dit verlangen, bijvoorbeeld als zij 
hoort dat ze bekend staat als een vrouw die zich te goed acht voor elke man: ‘Ah, 
zoo! legt men het dus uit, ’ viel Maria in, ‘dat ik mijne vrijheid wil behouden’ 
(336).192 Geregeld ook is dit de boodschap van de verteller, die er zo zijn 
bedenkingen bij heeft en in zijn commentaar wijst op haar jeugdige 
onervarenheid.193 Vrouw en kunstenares worden tegenover elkaar gesteld, een 
aantal keren zelfs letterlijk in een formulering als deze, naar aanleiding van het 
einde van haar eerste liefdesgeschiedenis:  

Met die ure, met het huwelijk harer zuster was het eerste tijdperk harer 
jeugd als geëindigd, als afgesloten voor de jonkvrouw; naar het uiterlijke 
ook ving een ander voor haar aan. De kunstenares zou meer op den 
voorgrond treden […] (Toussaint 1862: 304).194 

Ook de frequentie waarmee de beide termen, ‘vrouw’ en ‘kunstenares’, 
voorkomen, geeft informatie: aanvankelijk wordt Maria vaker aangeduid als ‘de 
jonkvrouw’ – soms zo’n 25% meer – wat vermoedelijk te maken heeft met de 
manier waarop de man in kwestie haar wil zien. Waar Hendrik, de eerste geliefde, 
in het verhaal voorkomt, wordt Maria nauwelijks als ‘de kunstenares’ betiteld: hij 
leert Maria immers in de rustige, huiselijke kring ‘kennen en waarderen, zooals hij 
                                                 
190 Zie ook Toussaint 1862: 259, 267, 276, 308, 349. 
191 Zie verder Toussaint 1862: 272, 317, 329. 
192 Zie ook Toussaint 1862: 260, 269, 291, 340. 
193 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1862: 266, 276-277, 292, 308, 361 2x, 262 (2x). 
194 Zie ook Toussaint 1862: 254, 270, 272, 281, 291, 344, 352 waar telkens ‘vrouw’ en 
‘kunstenares’ in oppositie verschijnen. 
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het nimmer de kunstenares zou hebben gedaan’ (272). Pas wanneer de 
kunstschilder Willem van Aelst verschijnt (316), neemt ook de frequentie van ‘de 
kunstenares’ toe en ontstaat er een evenwicht in het gebruik van de twee termen. 

De gespletenheid van Maria blijkt uit de manier waarop deze vrouwelijke 
kunstenaar zich inzet om het geluk van haar jongere zuster te waarborgen: als 
vervangster van de overleden moeder ziet zij het als haar taak ‘het weeke kind, zoo 
ontvankelijk voor indrukken’ (295) te beschermen.195 Zij offert zichzelf op door 
Hendrik aan haar zuster Adriana te koppelen. Maria’s dualistische wezen wordt 
eveneens duidelijk, wanneer zij de zieke Hendrik gaat verplegen, omdat Adriana 
niet aan de gevaren van besmetting blootgesteld mag worden:  

en zoo sloeg dan de kunstenares in de ziekenkamer haar zetel op en 
oefende het edele ambt der ziekenoppaster (Toussaint 1862: 296). 

Maria’s zorgzaamheid wordt opnieuw zichtbaar in de manier waarop zij haar 
tweede liefde tegemoet treedt. Omdat hij een zeer ongeregeld leven leidt, komt hij 
aan werken niet toe en Maria stelt zich ten doel hem te steunen, ter wille van zijn 
kunst: ‘Men hecht zich aan hetgeen men redt! Maria beschouwde Van Aelst van nu 
aan als haar patiënt’ (353).196 Ook deze relatie loopt op niets uit en Maria neemt 
tenslotte na de dood van Hendrik en Adriana de zorg op zich voor hun zoontje, 
‘waaraan [zij] zich volkomenlijk had toegewijd’ (361). Maar 

Toch niet met verzaking van hare kunst – integendeel, die bleef zij 
beoefenen met verdubbelde vlijt, maar altijd met de bijgedachte aan het 
weesje, dat op later leeftijd behoefte kon hebben aan de stoffelijke 
hulpmiddelen, die zij zorgzaam wist te vergaren. […] Waarom zou ze nu 
trouwen, zij had immers een zoon! […] Waarheid is ook dat zij zich zóó 
kalm, zóó vast en zóó vrij op den voet had weten te stellen waarop zij 
voortaan in ’t maatschappelijk leven wilde geplaatst zijn, op den voet eener 
onafhankelijke vrouw, die niets wacht van de wereld, maar er ook niets 
meer van vreest, dat zij zich met het meeste gemak bewoog overal waar zij 
verscheen, en door elk werd beschouwd als een exceptioneel wezen, welks 
handel en wandel boven alle opspraak verheven waren, dat niemands 
verwondering wekte en waarvoor zelfs de laster den mond sloot (Toussaint 
1862: 361-362). 

                                                 
195 Zie ook Toussaint 1862: 260, 262, 278, 290, 293, 300, 301, 303, 360. 
196 Zie ook Toussaint 1862: 322, 324, 349. 
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Voor het onoplosbare conflict tussen opoffering en ambitie heeft Maria schijnbaar 
een oplossing gevonden; later ga ik hier verder op in. Op deze plaats wijs ik nog op 
de tweede ‘transformatie’ die Maria doormaakt: acceptatie van de traditionele 
vrouwenrol ten dienste van de man (die haar ontwikkeling niet op prijs stelt).197 

Een derde kenmerk van de vrouwelijke ‘Künstlerroman’ is de confrontatie van 
de protagonist met een tweede vrouwelijk personage, een verpersoonlijking van 
Goethes ‘Ewigweibliche’ uit Faust (Swinnen 2006: 147). Hierover kan ik kort zijn: 
Adriana, de jongere zuster van Maria, wordt geïntroduceerd als ‘het blonde bruidje, 
met haar fijnen, ranken hals en bijna doorzichtige blankheid’ (258), ‘zinnebeeld 
van de blanke onschuld en lieflijkheid […] een rozenknopje, een gesloten leliekelk, 
die zich langzaam en zachtkens ontplooide onder den zonnegloed zijner liefde 
[…]’ (262). Geregeld wordt zij ‘het lieve kind’ genoemd en zo wordt ze ook 
behandeld: het tere, zwakke meisje moet ontzien worden, vandaar dat Maria het 
besluit neemt om Hendrik aan de verliefde Adriana te gunnen. Hendrik laat zich 
troosten door het ‘allerliefst jong meisje dat hem trachtte te behagen’ (283) en 
uiteindelijk begint hij zelfs naar ‘eene standplaats te verlangen om dat lieve kind, 
als zijn vrouwtje in zijne eigene pastorie te zien leven en zweven’ (294). Dat het 
huwelijk niet erg gelukkig is, wordt geweten aan het feit dat Adriana de ernst van 
het leven nog niet volledig heeft begrepen, maar zodra zij moeder is geworden, is 
haar geluk volledig. Zij schrijft haar zuster; ‘nu kon zij moedertje spelen […] “Dit 
was het geweest wat haar ontbroken had,” schreef zij verder, “nu bleef haar niets 
meer te wenschen overig.”’(351). Helaas lijdt zij evenals Hendrik aan de tering en 
na zijn dood gaat het steeds slechter met haar: ‘Eer het jaar om was bezweek zij 
onder de smarte waarvan zij niet getroost wilde zijn’ (361). Het lijdt geen twijfel: 
Adriana is een incarnatie van het ‘vrouwelijke’, mooi, fragiel, een kindvrouwtje dat 
na de dood van haar man niet lang meer leeft. 

In tegenstelling tot dit derde kenmerk van de vrouwelijke ‘Künstlerroman’ is de 
vierde karakteristiek niet meteen te herkennen in De bloemschilderes Maria van 
Oosterwijk. Mannelijke personages die niet de rol van mentor op zich nemen, maar 
juist de ontwikkeling van de vrouwelijke kunstenaar belemmeren, lijken er in 
eerste instantie niet te zijn. Behalve Maria’s vader waardeert immers ook Hendrik 
haar talent, evenals collega Willem van Aelst die haar adviezen met betrekking tot 
                                                 
197 De eerste door Hirsch en Swinnen genoemde ‘transformatie’, een door isolement 
veroorzaakte mogelijkheid tot scholing, heeft Maria doorgemaakt dankzij afwezigheid van 
de (overleden) moeder en een vader die zich opsluit in zijn studeerkamer. Deze man wordt 
overigens op ironische wijze beschreven met een nadruk op de zinloosheid van zijn studie 
die ‘zijne prediking des zondags noch meer duidelijk, noch bijzonder vruchtbaar maakte’ 
(Toussaint 1862: 284-285). 
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haar werk geeft. In zijn latere liefdesverklaring doet hij echter een beroep op haar 
waarbij hij steeds meer verwachtingen formuleert, waarop Maria hem onderbreekt 
(332). Willem benadrukt echter zijn behoefte aan steun (339, 341) en dringt er bij 
Maria op aan van haar ‘onvrouwelijk levensplan’ (340) af te zien. Zij verwijt hem 
dan ‘mij ongelijk te maken aan mij zelve’ (342). Wanneer Maria vervolgens 
informeert naar zijn financiële situatie, lijkt het erop dat zij toch ingaat op zijn 
voorstel. Vanwege de tamelijk verborgen verbanden citeer ik hier uitgebreid:  

‘Sinds er dan… al is ’t nog zoo in de verte, van een hijlik sprake is, 
begrijpt gij wel dat eene juffer van mijn leeftijd, die gewoon is op hare 
eigene zaken toe te zien en hare eigene belangen te regelen, weten wil hoe 
de man die hare hand vraagt zich toelegt op zijn werk, of hij daarin 
getrouw is en ijverig op zulke wijze, dat hare toekomst met de zijne wel is 
verzekerd.’ 
Van Aelst staarde haar aan terwijl zij sprak, met oogen wijd geopend van 
verbazing. Hij was geschokt niet slechts, maar geërgerd, dat de 
kunstenares, de jeugdige vrouw zich dus belangzuchtig en berekenend 
toonen kon bij een onderhoud, waarin hij alle berekening had willen 
verzaken, om alleen de taal van de hartstocht te spreken, en ….. ook 
daarop een antwoord te verkrijgen; toch moest hij zelf nu het eerst 
antwoorden en wel op die zonderling prozaïsche vraag. Ook sprak er 
ontnuchtering en zelfs wat ironie uit hetgene hij haar toevoegde: ‘Gij 
vreest dat ik bij ongeregeld werken niet in het onderhoud van de 
huishouding zal kunnen voorzien? Wees zonder zorge! Ik ben wel niet met 
een geldzak om den hals geboren zooals de rijkelui’s kinderen, maar 
toch….. mijne ouders zijn in goeden doen en ik ….. ben hun eenige zoon. 
Ik ben daarbij de erfgenaam van mijn oom, die zich door zijne kunst een 
redelijk vermogen heeft verworven, en ik heb zelf in het buitenland vrij 
goede zaken gedaan; het een bij het ander genomen zou ik van heden afaan 
kunnen leven zonder een penseel in de verf te dopen….. Zoo gij besluiten 
kunt mijne vrouw te worden, zult gij naar ’t u belieft voor de kunst leven of 
al uw tijd aan de huiszorge wijden; maar ons brood zullen wij hebben in de 
ruimte, al verkocht ik geen enkele schilderij…..’ (Toussaint 1862: 343-
344). 

De nogal onverwachte verandering in Maria’s standpunt, haar opmerkelijke vraag 
en Willems nadrukkelijke verbazing daarover kunnen gelezen worden als tactiek 
van Maria: zij ontlokt hem in wezen uitspraken over het kunstenaarschap. Zijn 
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gebrek aan ambitie en neiging om zich te verliezen in uitspattingen met zijn 
bentgenoten zijn haar bekend; de manier waarop hij haar nu de mogelijkheid biedt 
om te kiezen voor het huishouden toont dat hij ook haar niet helemaal serieus 
neemt in haar aspiraties. Zijn slotzin bevestigt dit: ‘al verkocht ik geen enkele 
schilderij….’; over Maria’s werk spreekt hij niet eens. Deze attitude van Willem 
kan gezien worden als een die niet bijdraagt aan Maria’s ontwikkeling als 
kunstenaar, een houding zelfs die, gezien alles wat hij van haar verwacht ten 
aanzien van zijn functioneren, wellicht belemmerend gaat werken. 

Zonder diep in te gaan op de theoretische achtergronden van ‘kunstenaarschap’, 
schets ik hier hoe in De bloemschilderes Maria van Oosterwijk Maria en Willem 
van Aelst getekend worden met een bepaald kunstenaarskarakter. Zoals Christien 
Franken aangeeft in Multiple Mythologies (1997) is de opvatting dat er twee 
tradities bestaan in kunstenaarsromans:  

the Sacred Fount tradition, which regards life and experience as 
inspirational sources of art, and the Ivory Tower tradition, which regards 
artists as outsiders and places art above life. Both traditions are determined 
by the opposition art-life; both emphasize the uniqueness of artists, the first 
by assuming that artists have to live more intensely than other people, the 
second by assuming that artists are geniuses, god-like creators looking 
down on the world (Franken 1997: 35). 

Dat in beide tradities de definitie van kunstenaar alleen geldig is voor een 
mannelijke artiest is bijna vanzelfsprekend: een historische analyse van de term 
‘genius’ toont aan dat deze refereert aan en een beschrijving is van mannen en hun 
geestelijke, visuele of fysieke producten en capaciteiten (Franken 1997: 37). De 
verteller in De bloemschilderes Maria van Oosterwijk is duidelijk:  

Die mannengeest waarvan van der Palm zegt, dat hij der teederste vrouwen 
eigendom kan zijn zonder het echt vrouwelijk karakter te misvormen, zou 
haar te stade komen; want het voorhoofd door den Genius der kunst met 
zijn stralenkrans omgeven, is vaak terzelfder ure gestempeld om getroffen 
te worden door de bliksemschichten van den rampspoed, of aangewezen 
om zich te groeven onder de bitterste zielesmart en de pijnlijkste 
beproeving. En geen wonder, groote gaven hebben heiliging noodig, en 
hoe zal die verkregen worden zonder een doorgaan van de diepten die naar 
boven voeren? Om van geen geniale lijders uit vroegere eeuwen of uit den 
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vreemde te spreken: onze Rembrandt, onze Vondel, onze Bilderdijk, onze 
Da Costa, ze hebben allen geleden, geleden naar het harte […]. 

Het hoofd van Maria van Oosterwijk was niet omgeven met dien 
luisterrijken straalkrans van ’t genie; zij had slechts een bevallig talent […] 
(Toussaint 1862: 256). 

Aan het einde van de novelle geeft de verteller aan dat Maria’s talent gelouterd is 
door haar verdriet en dat haar smaak erdoor verfijnd en veredeld is (362): zo 
voldoet zij feitelijk aan wat Franken citeert van G.J. Goldberg198: ‘nineteenth-
century portraits of the artist as morally and socially responsible people’ (Franken 
1997: 39). Maria is dus geen ‘outsider’, maar een ‘insider’: zij ervaart het leven als 
inspiratiebron en functioneert ook maatschappelijk. Dit in tegenstelling tot de trotse 
Willem van Aelst, met zijn losse zeden, overmoed, nurkse aard (314), die het werk 
– als hij wilde – nauwelijks moeite kostte: ‘dan tooverde hij met het penseel’ (315). 
Hij bevindt zich in de ivoren toren van de kunstenaar en laat zich niet aanspreken 
op de verantwoordelijkheden, waarop Maria hem nadrukkelijk wijst. Zij probeert 
hem te ‘bekeren’. Deze schets van Maria past in de opzet van de verteller om 
Maria’s ‘verborgen levensstrijd’ (254) te plaatsen in het kader van haar 
liefdesleven en niet in dat van haar kunstenaarschap: een vrouw met een aardig 
talent, maar vooral met ‘gaven van hart en gemoed’ (256). 

Aan deze bevinding wil ik het vijfde en laatste distinctieve kenmerk van de 
vrouwelijke ‘Künstlerroman’ koppelen: de innerlijke schuld en twijfel van de 
vrouw met ambitie. Zoals ik hierboven heb gesteld: het conflict tussen opoffering 
en ambitie lijkt voor Maria niet onoplosbaar. Zij kiest voor de kunst en heeft een 
prettig leven waarin zij haar affectie kwijt kan aan haar neef, waarin ik de derde 
‘transformatie’ (een radicale keuze voor innerlijk leven) herken. De verklaring van 
de verteller voor Maria’s evenwicht heeft echter niet zozeer met haar artisticiteit te 
maken als wel met haar religiositeit. Van meet af aan benadrukt hij dat niet haar 
uiterlijke leven (dat volgens hem na te lezen is bij kunstbeschrijvers als 
Houbraken), maar het ‘diepere innerlijke […] stof kan opleveren voor nadenken en 
medegevoel’ (253). Zijn slotzin is veelzeggend:  

Doch Maria van Oosterwijk had gestreefd naar een onvergankelijken 
lauwer, waarbij ze dien der kunst met een kalm glimlachje kon zien 
verdorren (Toussaint 1862: 365). 

                                                 
198 Golberg G.J. ‘The Artist-Novel in Transition.’ In: English Fiction in Transition 4/3, 
1961: 12-27. 
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Het zou gemakkelijk zijn nu te constateren dat er geen werkelijk conflict bestaat 
tussen de vrouw en de kunstenares en dat het hier een plot betreft waarin het geloof 
centraal staat. Dit is wat Busken Huet, Bouvy en Reeser zien. Twee argumenten, 
zichtbaar in de geschiedenis, het verhaal en in de vertelling, weerspreken echter 
deze opvatting en tonen dat het wel degelijk kan gaan om een vrouwelijke 
‘Künstlerroman’. 

Bij analyse van de kardinale functies in de geschiedenis valt op te merken dat 
Maria in subjectpositie steeds dezelfde keuze maakt: zij wijst de mannen af.199 In 
het geval van Hendrik lijkt haar situatie duidelijk: ze offert zich op. In het geval 
van Willem lijkt zij slachtoffer van zijn gebrek aan doorzettingsvermogen. 
Goedbeschouwd echter voert Maria welbewust de regie: Hendrik (ver)leidt zij via 
opmerkingen over de kwetsbaarheid, de vrouwelijkheid van Adriana; Willem stelt 
zij voorwaarden waarvan onmiddellijk duidelijk is dat hij er niet aan kan voldoen. 
Het hierboven geciteerde fragment waaruit Maria’s zorg om haar (financiële) 
toekomst en Willems verbazing daarover blijkt, is mijns inziens een signaal van 
haar tactiek: ze test hem, lijkt hem als aanstaand echtgenoot te accepteren, 
waardoor ze de professionele contacten met hem kan voortzetten (‘Zij had veel van 
Willem van Aelst geleerd’, 362), maar weet vrijwel zeker dat ze uiteindelijk haar 
vrijheid zal behouden. Een man als Willem, van wie steeds vermeld wordt dat het 
hem ontbreekt aan zelfbeheersing (‘bedorven kind’ etc.200), zal het niet kunnen 
opbrengen om een jaar lang dagelijks vanaf zeven uur ’s ochtends aan het werk te 
zijn. Dat weet Maria, blijkens de woorden over haar toezegging: ‘[…] het zal zoo 
ver niet komen, geloof mij’ (351). Dat Maria kiest voor de kunst, is helder op 
momenten waarop zij een subjectpositie inneemt en haar standpunten inzake haar 
kunst in de directe rede verwoordt, maar nog duidelijker wellicht op die momenten 
dat zij bepaalde zaken niet uitspreekt.201 Op geen enkele plaats in de vertelling 
spreekt Maria zelf over haar gevoelens voor Hendrik of Willem. Op verhaalniveau 
zie ik in de focalisatie hetzelfde: ‘de ontdekking: dat Maria hem liefhad!’ (297) 
bijvoorbeeld, is geheel voor rekening van Hendrik zelf. Het vijfde en laatste 

                                                 
199 Een huwelijksaanzoek van jonker van Koningsfeld, dat zij afwijst omdat ze er niet voor 
voelt ‘om in eene familie te komen die mij met den nek zoude aanzien, en mij mogelijk wel 
de oefening der konste tot een verwijt maken, de konste die mijn lust is en mijn leven!’ 
(Toussaint 1862: 260), laat ik hier buiten beschouwing, omdat het ook in het verhaal weinig 
aandacht krijgt. Het bevestigt overigens wel mijn stelling. 
200 Zie ook Toussaint 1862: 315, 316, 322, 325, 329, 330, 337, 338. 
201 “Spaar mij het antwoord, Hendrik, het zal mij zwaar vallen en u …..vermoeien…..” […] 
‘Toen zeide zij hem alles wat in haar harte, in haar hoofd was omgegaan […]’ (Toussaint 
1862: 303). 



173 

kenmerk van de vrouwelijke ‘Künstlerroman’, twijfel, is dus minder aanwezig dan 
de overige vier: Maria kiest weloverwogen voor de kunst, zonder veel aarzelingen 
of schuldgevoel. 

De rol van de verteller is in dit kader aandacht waard. In zijn intrusies 
positioneert hij zich zodanig dat hij afstand lijkt te nemen van de opvattingen van 
de protagonist. Ettelijke keren is te lezen hoe de verteller na een uitspraak van 
Maria het woord neemt om haar woorden toe te lichten.202 Hier lijkt mij sprake van 
manipulatie. Ik zie een verteller die een protagonist presenteert van wie hij in zijn 
intrusies een beeld schetst dat past binnen de contemporaine verwachtingen: Maria, 
die zich vanuit haar religieuze overtuiging opoffert voor het geluk van haar zuster 
en die later haar verweesde neefje op verantwoorde wijze opvoedt.203 Soms echter 
wil de verteller geen standpunt innemen en laat keuzes aan de lezer, om vervolgens 
toch te interpreteren204:  

Of er in een hart als dat van Maria van Oosterwijk in de gedachte van 
nieuwe zelfverloochening niet eene zoetheid lag, die haar deed heenzien 
over het gevaar er aan verhecht; [...] Wij durven ’t niet uitwijzen, maar 
zeker is het […] (Toussaint 1862: 350-351). 

Laat ons hare innerlijke gesteldheid trachten te leeren kennen, door de 
uiterlijke verschijnselen die wij kunnen waarnemen. De schilderes voelde 
des anderen daags enigen spijt […] (Toussaint 1862: 353). 

De verteller stelt iets niet te weten en verklaart vervolgens er zeker van te zijn; 
spijtgevoelens zijn niet uiterlijk waarneembaar: dit soort kunstgrepen, 
gecombineerd met de ‘distancing’ vertelwijze zie ik als aanwijzingen dat een lezer 
de waarschuwing van de verteller aan het begin van de novelle serieus dient te 
nemen. Daar wijst hij erop dat hij de biografie van Maria’s neef gebruikt als bron 
en excuseert zich bij voorbaat voor een eventuele vertekening van de figuur van 
Maria van Oosterwijk. Hij vertelt iets na, waardoor (opnieuw!) vertekening kan 
optreden: het is bijvoorbeeld de vraag of de intrusies van de verteller zijn of van de 
dominee, naverteld door de verteller.  

                                                 
202 Zie Toussaint 1862: 269-270, 276-277, 291-292, 304, 310, 361-362. 
203 Herwaardering van de huiselijke waarden ; zie Streng 1997: 39-64 en  eventueel de 
kunstenaar als moreel en maatschappelijk verantwoord handelend persoon; zie Franken 
1997: 39 
204 Franken pleit ervoor ‘ambivalentie’ in te zetten als kritisch instrument bij het lezen om 
daarmee aandacht te hebben voor de fragmentatie en complexiteit van het dagelijks leven 
(Franken 1997: 266). 
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Vanwege deze constructie, de ambivalentie van de verteller en zijn ‘distancing’ 
vertelwijze kies ik voor de optie van bewuste ambiguïteit. Hiervan uitgaande zie ik 
in een ‘tegendraadse’ lezing veelbetekenende details, die extra argumenten kunnen 
zijn voor de opvatting dat De bloemschilderes Maria van Oosterwijk duidelijk 
aspecten toont van een vrouwelijke ‘Künstlerroman’. Wanneer ik niet meega in de 
interpretatie dat Maria zich uit christelijke motieven opoffert, zie ik duidelijk de 
keuzes van een vrouw die haar kunst op de eerste plaats stelt. 

 

2.7.3.1 De bloemschilderes Maria van Oosterwijk: enkele 
tegendraadse details  

De manifeste stellingname in de novelle – Maria als christelijke jonkvrouw die na 
ernstig twijfelen de juiste keuzes maakt door zich op te offeren voor anderen – 
wordt aangetast door de ambivalentie van de verteller die op ‘distancing’ wijze de 
positie inneemt van iemand die slechts een levensgeschiedenis navertelt. Een 
enkele keer toont hij zijn onzekerheid ten aanzien van de protagonist; meer wordt 
duidelijk uit bepaalde details en ‘versprekingen’. Zo antwoordt Maria opgelucht 
(‘verruimd’) op Hendriks conclusie dat een huwelijk tussen hen niet juist zou zijn 
(302); spreekt zij van de periode na de breuk ‘als van het genoegelijkste tijdperk 
haars levens’ (309) en hecht zij sterk aan de betiteling van Geertje als haar 
‘leerlinge’, niet haar ‘dienstmeisje’ (335). Ze houdt Geertje voor ‘zich fier te 
houden jegens den voornaamsten man die met haar spotten wil’ (323) Opmerkelijk 
is het aantal keren dat Maria met ironie haar mannelijke bewonderaars toespreekt: 
zesmaal wordt dit nadrukkelijk door de verteller erbij vermeld205, vele malen meer 
blijkt de spot uit haar woorden.  

De verteller, die in zijn commentaar Maria’s gevoel voor met name Hendrik 
accentueert, ‘vergist’ zich enkele keren. Bijvoorbeeld wanneer Maria een portretje 
van Hendrik aan Adriana schenkt, refereert de verteller daar later aan met de 
woorden: ‘waarvan het haar, zooals wij zagen, zoo zwaar viel afstand te doen’ 
(303). Een lezer die dit nagaat, vindt nergens iets terug van moeite of spijt, eerder 
van spot. Maria heeft namelijk het door een ander geschilderde portretje voorzien 
van een ‘krans van bloemen’ waardoor men ‘om de waarheid te zeggen, de 
hoofdfiguur voor het ornament overzag!’ (263-264). Ook bagatelliseert hij Maria’s 
door hemzelf eerder juist beklemtoonde verdriet om de breuk met Hendrik: ‘op een 
leeftijd als de hare is de smart nog als de dauw in den zomerochtendstond – onder 

                                                 
205 Zie Toussaint 1862: 275, 276, 328, 330, 331, 332. 
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de eerste blijde zonnestralen trekt die op’ (308). Tot slot: Maria heeft zo haar 
bedenkingen over het huwelijksgeluk. Zij vraagt zich af ‘of zij bij zulk eene 
nuchtere alledaagschheid van het leven wel haar geluk zou hebben gevonden en het 
antwoord was dan meestal ontkennend’ (309). Sterker nog: zij kan zich niet van 
een zacht hoofdschudden onthouden als ze leest dat Adriana niets meer te wensen 
heeft, nu ze moeder is geworden (351). 

In de plot van De bloemschilderes Maria van Oosterwijk kan dus een 
vrouwelijke Bildungsroman herkend worden: deze novelle toont zowel de 
kenmerken van het tweede als het derde door Swinnen onderscheiden type. Maria 
maakt de drie ‘transformaties’ door en van de vijf door Swinnen met betrekking tot 
de vrouwelijke ‘Künstlerroman’ aangehaalde distinctieve kenmerken zijn er vier 
eenvoudig aan te wijzen. Het vijfde en laatste kenmerk van de vrouwelijke 
‘Künstlerroman’, is minder sterk vertegenwoordigd: Maria’s twijfels lijken 
namelijk eerder een toevoeging van de verteller dan aanwezig in het personage 
zelf. Bepaalde aspecten van de geschiedenis, het verhaal en de vertelling laten zien 
dat de protagonist feitelijk haar keuze heeft vaststaan. Er is geen sprake van dat zij 
haar kunst inruilt voor de liefde. 

Het optreden van een ‘distancing’ verteller, die enerzijds afstand neemt van 
Maria’s opvattingen, anderzijds de lezer waarschuwt voor vergissingen van de 
biograaf, die inderdaad zichtbaar worden bij een tegendraadse lezing, kan verklaard 
worden vanuit het fenomeen dat ook is waar te nemen in De Graaf van 
Devonshire. Ik lees een vertelling die past binnen de contemporaine cultuur: een 
‘femininity-text’ met een traditionele protagonist. In die vertelling echter wordt het 
verhaal zichtbaar van een vrouw die zich manifesteert op een non-conformistische 
wijze: een vrouw die kiest voor het kunstenaarschap. Op deze manier voldoet het 
werk aan de literaire conventies en onttrekt zich tegelijkertijd eraan. 

2.7.4 Het verhaal bij Toussaint – conclusies 
Zowel Het Huis Lauernesse als De bloemschilderes Maria van Oosterwijk heeft 
een plot waarin eigenschappen van de vrouwelijke Bildungsroman te herkennen 
zijn. Tweemaal een plot dus waarin de ontwikkeling van een vrouw centraal staat 
en ook tweemaal een vertelling die veelal gelezen is als een pleidooi voor het ware 
geloof. In mijn optiek is er in deze werken een expliciet verschil tussen de 
vertelling en het verhaal: er is in beide werken sprake van een verteller die de 
religie beklemtoont en een verhaal waarin een vrouw gedreven wordt door een 
bepaalde – niet per definitie religieuze – opvatting. Hoewel de conventionele 
huwelijksplot in beide verhalen aanwezig is, kiezen beide protagonisten voor een 
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leven waarin zij hun eigen weg kunnen gaan. De conclusie die ik verbind aan de 
analyse van de plot in deze beide werken, is dat bij Toussaint het verhaal meer is 
dan een kapstok voor een religieuze boodschap. Het verhaal toont een andere 
werkelijkheid dan de vertelling, niet alleen in Het Huis Lauernesse en De 
bloemschilderes Maria van Oosterwijk, maar in het gehele oeuvre van Toussaint. 

De lezer kan in het oeuvre van Toussaint voortdurend verwikkelingen volgen 
rondom vrouwen die met of zonder goedkeuring van de verteller hun weg zoeken. 
De nadrukkelijk aanwezige verteller leidt af van de plot, maar zijn ambivalente 
houding in de vertelling, inclusief ondersteuning of tegenspraak door de 
bewustzijnsweergave van de personages, biedt de lezer ruimte voor een eigen 
interpretatie van het verhaal. In weerwil van de onmiskenbare aanwezigheid van 
‘een overdaad van beschouwingen en uiteenzettingen’ die erop gericht lijkt een 
geestelijk ideaal uit te drukken (Knuvelder 1973: 350-351), biedt elk werk van 
Toussaint een plot waarin, wanneer de lezer de focus verlegt van de vertelling naar 
het verhaal, vrouwelijke ontwikkeling een rode draad is.  

2.8 Besluit 
Het Huis Lauernesse wordt algemeen gezien als een roman waarin Geertruida 
Toussaint voor het eerst haar evangelisch Christendom onder woorden brengt. 
Vooral de historie van Ottelijne en Aernoud illustreert de invloed van de 
Hervorming op het burgerlijk en huiselijk leven der Nederlanders. In de vertelling 
ligt de nadruk op de antithese katholiek – hervormd, vooral door een zeer 
uitgebreide bewustzijnsweergave van de verschillende geloofsaanhangers. In het 
verhaal wordt echter duidelijk dat religieuze opvattingen samenhangen met 
complexe maatschappelijke en emotionele factoren, waardoor de werkelijke 
tegenstelling geformuleerd kan worden als het verschil tussen vrijheid en 
onvrijheid. Terwijl de vroege paratekst weinig blijk geeft van evangeliserende 
bedoelingen, leggen in de loop van de tijd historisch letterkundigen zozeer de 
nadruk op het betogende aspect van de roman dat het verhalende ervan nauwelijks 
meer aandacht krijgt. In de plot van Het Huis Lauernesse ligt echter een bijzondere 
verhaalstructuur verborgen: er is sprake van een voor de negentiende eeuw nieuwe 
‘vrouwenplot’, die afwijkt van de dominante mannelijke plotstructuren en feitelijk 
ook van conventionele vrouwenplots met een ‘happy end’. De traditionele functie 
van de vrouw als ‘object’ is vervangen door de vrouw als ‘subject’ en er is tot op 
zekere hoogte sprake van ‘writing beyond the ending’: Ottelijne eist religieuze 
vrijheid, maakt transformaties door en zoekt uiteindelijk haar persoonlijke 
ontwikkeling in een innerlijke wereld. Daarmee is Het Huis Lauernesse te duiden 
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als een vrouwelijke Bildungsroman. Een ander type vrouwelijke Bildungsroman is 
Toussaints De bloemschilderes Maria van Oosterwijk, waarin de problematiek van 
de vrouwelijke kunstenaar centraal staat. Ook in deze vertelling benadrukt de 
verteller de religie en is het verhaal te interpreteren als de verbeelding van de 
manier waarop een vrouw haar keuzes maakt. 

Tegendraadse lezingen en aandacht voor het optreden van de verteller, met name 
voor zijn ambivalentie, leveren argumenten voor de stelling dat er in beide 
genoemde werken een expliciet verschil bestaat tussen de vertelling en het verhaal. 
De vertelling is veelal een betoog in het kader van geloofsopvattingen en bepaalde 
conventies; het verhaal toont andere waarden, waarvan het recht op 
zelfbeschikking de belangrijkste is. 

In het gehele oeuvre van Toussaint is de vrouwelijke ontwikkeling een belangrijk 
element in het verhaal: naast vrouwen in een ondergeschikte positie zie ik vrouwen 
in subjectpositie en als subject van focalisatie die uitdrukkelijk streven naar 
keuzevrijheid. Het lijkt er sterk op dat Toussaint haar lezers diezelfde vrijheid gunt 
door de manier waarop zij de verteller inzet: de lezer kan zijn vertelling volgen of 
kan zich richten op het verhaal en dan andere accenten leggen. 
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3 Ordeningsprincipes bij Toussaint 
Mejonkvrouwe de Mauléon (1847) 

3.1 Inleiding 
Tussen 1844 en 1855 werkte Geertruida Toussaint aan de Leycester-romans, maar 
ze wisselde dit groot opgezette historiografische werk af met almanakkenwerk als 
Lasthenia (1846) en Richard Leeuwenhart op Cyprus (1847). Voor de Gids schreef 
zij Diana (1846) en voor een serie boekjes in klein formaat, vooral bestemd voor 
dames, Mejonkvrouwe de Mauléon. Vanwege het beoogde publiek maakte uitgever 
Koenraad Führi bezwaar tegen het gegeven dat in deze roman van Toussaint een 
ongehuwde vrouw zwanger wordt; hij verzocht de auteur de situatie te veranderen 
(Reeser 1962: 227). Toussaint stemde met tegenzin toe. Mejonkvrouwe de Mauléon 
geeft nu het verhaal van Yolande Desvieux die haar verloving met Jacques Bossuet 
verbreekt omwille van zijn kerkelijke carrière. Zij blijven echter met elkaar 
verbonden door hun petekind, geboren uit een geheim huwelijk tussen Yolandes 
nicht Loïse en Henry des Secousses. 

Wanneer Toussaint haar historische roman Mejonkvrouwe de Mauléon heeft 
geschreven, is niet precies vast te stellen. Historisch letterkundigen als J.M.C. 
Bouvy vinden de periode van schrijven van belang in verband met de vraag of 
Toussaints relatie met Reinier Bakhuizen van den Brink of die met Johannes 
Bosboom een inspiratiebron voor deze roman was. Najaar 1846 verbrak zij haar 
verloving met Reinier Bakhuizen van den Brink, waarna de relatie met de schilder 
Bosboom zich verder ontwikkelde. Deze kwestie is kenmerkend voor de manier 
waarop door historisch letterkundigen naar dit werk gekeken wordt.206 

Contemporaine critici hadden geen bijzondere belangstelling voor 
Mejonkvrouwe de Mauléon. Rond 1847 ging met betrekking tot het werk van 
Toussaint de aandacht vooral uit naar De Graaf van Leycester in Nederland: naar 
aanleiding van dit eerste deel van de Leycester-cyclus woedde destijds een 
historiografische discussie over Toussaints opvattingen inzake de positie van 
Leycester in Nederland en de houding van de Staten van Holland. Ook later werd 
de Leycester-trilogie veelal als haar hoofdwerk gezien207 en was er relatief weinig 
aandacht voor Mejonkvrouwe de Mauléon.  

                                                 
206 G. Knuvelder stelde aan de hand van een door de uitgever K. Fuhri gedateerd en 
gesigneerd titelblad vast dat het boek uitkwam in 1847 en niet in 1848, zoals het titelblad 
vermeldt; het is dus geschreven in 1846 of begin 1847 (Knuvelder 1959: 103). 
207 Hierover meer in hoofdstuk 4. 
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In 1935 analyseerde Bouvy het werk en constateerde dat het afwijkt van Toussaints 
grote historische romans: het doel ervan is niet een historische periode uit te 
beelden, maar een ‘hartsgeschiedenis’ te geven (Bouvy 1935: 98). Verhalen over 
liefdesrelaties ziet zij vaker in de romans van Toussaint, maar die geven dan ‘uiting 
aan de hoofdidee, waardoor de conceptie van het hele werk gedragen wordt’ 
(Bouvy 1935: 98).208 De liefdesgeschiedenis in Mejonkvrouwe de Mauléon 
daarentegen staat volgens Bouvy op zichzelf en geeft het beeld van een 
onzelfzuchtige liefde. Ze staat op het standpunt dat Toussaint wellicht iets uit haar 
persoonlijk leven heeft verwerkt in de roman: niet de ondervinding als zodanig, 
maar de ervaring die zij ermee opdeed. Volgens Bouvy bestaat er een relatie tussen 
‘het zelf doorleefde en het vinden van een eigen weg’ en het verminderen van ‘het 
aangeblazene, het opgeschroefde der hevige situaties en het pathetische van de 
personen, dat onder invloed der romantiek haar vroegere verhalen zo kenmerkte’ 
(Bouvy 1935: 114). Ook W. Drop analyseerde Mejonkvrouwe de Mauléon. Hij ziet 
eveneens in de roman een liefdesgeschiedenis, die niet ten dienste staat van de 
centrale idee.209 Evenals Bouvy verbindt hij dit gegeven met de structuur van het 
werk, maar hij trekt een andere conclusie. Drop ziet in romans als Mejonkvrouwe 
de Mauléon, waarin de centrale idee niet bepalend is, elementen van de 
‘avonturenroman’210; juist die romantische aspecten waarvan Bouvy opmerkt dat ze 
minder voorkomen. Waar zij opmerkt ‘het geheel wordt stiller, meer levenswaar’ 
(Bouvy 1935: 114), ziet hij overeenkomsten met de ‘wild-romantische’ Arabella-
geschiedenis in De Graaf van Devonshire, al is Mejonkvrouwe de Mauléon ‘minder 
sensationeel gekleurd’ (Drop 1972: 271). Beiden zien echter deze roman op basis 
van zijn structuur als afwijkend van Toussaints overige werk. 

Ik wil nagaan in hoeverre Mejonkvrouwe de Mauléon afwijkt van het gros van 
Toussaints historische romans. Is het terecht dat er in de receptie en de 
literatuurgeschiedenissen- en studies ingegaan wordt op de eventuele persoonlijke 
betrokkenheid van Toussaint? Via een narratologische analyse hoop ik op het spoor 
te komen van de wijze waarop Toussaint de historische stof verwerkt in een 
verhaal. De informatie die deze analyse oplevert, zet ik af tegen specifieke 
kenmerken van Toussaints historisch werk om aan de hand daarvan over te gaan tot 

                                                 
208 Bouvy ziet in Toussaints oeuvre de geschiedenis weergegeven als ‘een geschiedenis van 
bevrijding van het kwaad en van een groei naar een hoger vorm’ (Bouvy 1935: 263). 
209 Drop formuleert de centrale idee als volgt: ‘de historie als heilsgeschiedenis en de 
manifestatie daarin van het goddelijke al-bestuur’ (Drop 1972: 275). 
210 Avonturenromanelementen: een reis, eventueel na een conflict met de oudere generatie, 
de liefde, vaak voor een vrouw die in moeilijkheden verkeert, de ontsluiering van een 
geheim, de redding van de geliefde, gevangenschap, ontvluchting etc.( Drop 1972: 27-29). 
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een tegendraadse lezing van Mauléon. Tot slot wil ik op basis van mijn 
bevindingen Mejonkvrouwe de Mauléon plaatsen in het oeuvre van Toussaint. 

De samenvatting van het werk door W. Drop laat ik ook in dit hoofdstuk 
voorafgaan aan mijn analyse van de roman.211 

3.2 Drops samenvatting van Mejonkvrouwe de Mauléon 

Deze roman begint mediis in rebus. Op Mauléon, een klein kasteel niet ver 
van Parijs, heeft zich jonkvrouwe Yolande Desvieux gevestigd. Ze leeft er 
zeer teruggetrokken en ingetogen en laat zich slechts weinig met haar 
adellijke buren in. Dit, gevoegd bij geheimzinnige bezoeken van mensen in 
hofkoetsen, maakt dat er – buiten haar weten – veel over haar wordt 
geroddeld. Een enkele keer neemt ze een invitatie aan, en zo zien we haar 
op een feest waar een zekere ridder Des Secousses grote belangstelling 
voor haar toont, een belangstelling die ze niet beantwoordt. Op dit feest 
ontmoet ze ook een jonge petit-abbé, de zeer wereldse St. Hyacinthe, die 
haar de komst van een onbekende aankondigt. De volgende dag bezoekt St. 
Hyacinthe, die haar nicht en petemoei noemt, haar met een tweeledig doel. 
In de eerste plaats komt hij haar vragen toch gehoor te geven aan de 
smeekbeden van Des Secousses om hem te ontvangen; dit weigert ze. In de 
tweede plaats stort hij zijn hart uit: hoezeer zijn geestelijke ‘waardigheid’ 
hem tegenstaat, hoe hij ernaar haakt als een jong edelman en officier te 
kunnen leven. Hij vraagt haar, om haar invloed bij de bisschop van 
Condom (Bossuet), die samen met haar als zijn voogd optreedt, aan te 
wenden om hem uit de geestelijke stand te verlossen. Om de jonge abbé te 
verklaren waarom dit onmogelijk is, vertelt Yolande hem zijn 
voorgeschiedenis, die ten nauwste met de hare verweven is. Om dit verhaal 
levendiger te maken vertelt mejuffrouw Toussaint het direkt, dus niet door 
de mond van Yolande. 
Yolande Desvieux dan, is op nog zeer jeugdige leeftijd door een 
huwelijkskontrakt bestemd tot toekomstige echtgenote van Jacques 
Bossuet; dit huwelijk is een hartenwens van beide vaders. Yolande koestert 
grote liefde voor Jacques; hij van zijn kant heeft haar weliswaar lief, maar 
het vooruitzicht eens in de provincieplaats Dijon de rechtersplaats van 

                                                 
211 De manier waarop Drop Mejonkvrouwe de Mauléon interpreteert, blijkt uit zijn samen-
vatting van het werk; dat er andere accenten gelegd kunnen worden, zal duidelijk worden 
uit mijn tegendraadse lezing. 
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Yolande’s vader te zullen bekleden, benauwt hem. Er is namelijk een 
brandende eerzucht in hem, naast een buitengewoon talent vooral op het 
gebied van de welsprekendheid. Zijn leermeesters in Parijs zien dit scherp 
en ze houden hem voor, dat hij alleen in de Kerk een mogelijkheid zal 
vinden zijn gaven te ontplooien en zijn eerzucht te bevredigen. Hij aarzelt 
en weet geen andere oplossing dan de keuze aan Yolande over te laten. De 
abt, die president is van het kollege waaraan hij studeert, vergezelt hem 
naar Yolande en hij suggereert het jonge meisje, Jacques op eigen initiatief 
aan de Kerk af te staan. Hij doet haar inzien, wat er in de jonge man leeft 
en wàt zijn grote gaven zijn; en zij begrijpt hem langzamerhand. 
Bovendien heeft ze al eerder iets geraden van wat er in Jacques omgaat. De 
abt spekuleert op haar onbaatzuchtige liefde en op haar zelfrespekt door 
haar te zeggen dat hij van hààr dit offer durft te vragen. Inderdaad treedt ze 
terug en ze overtuigt Bossuet, die zich ondanks zijn smart eigenlijk wil 
laten overtuigen, dat het zo beter is. Haar verdere leven geeft haar de 
voldoening de grootheid van Bossuet te zien, terwijl ze in het geloof kracht 
vindt. Als jaren later Bossuet benoemd is tot goeverneur van de dauphin, 
stelt hij haar voor, ontheffing te vragen van zijn geestelijke waardigheid en 
haar alsnog te huwen. Yolande weigert echter en zegt, dat het beter zò is; 
het offer moest niet tevergeefs gebracht zijn… De geheimzinnige 
bezoeken, die haar gebracht worden, zijn die van Bossuet, die haar 
regelmatig komt opzoeken. 
Naast en dóór deze geschiedenis heen loopt een tweede, waardoor de 
verhouding tot St. Hyacinthe en de ridder Des Secousses wordt bepaald. 
Ten tijde van Yolande’s verloving leefde haar nichtje Loïse bij haar in 
huis; ook zij werd verliefd op Jacques. Om afleiding voor haar ongelukkige 
liefde te zoeken had dit nichtje op een gemaskerd bal toegegeven aan de 
flirtation van een zeer knappe, onbekende edelman. Deze had haar 
meegevoerd, half ontvoerd eigenlijk, naar zijn kasteel en een – later 
onwettig gebleken – huwelijk met haar gesloten. Het blijkt, dat hij 
Hugenoot is en zelf zijn afstamming niet kent, terwijl hij in Engeland is 
opgevoed. Door bepaalde verwikkelingen moet hij zeer spoedig overhaast 
vluchten, en Loïse keert, in verwachting zoals spoedig blijkt, naar het huis 
van Yolande’s vader terug. Na de geboorte van haar zoontje sterft ze, en 
Bossuet en Yolande, die juist als aanstaande echtgenoten gescheiden zijn, 
treden als peter en meter op en ontfermen zich over het jongske, dat 
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natuurlijk niemand anders is dan St. Hyacinthe. Daarom is voor hem een 
carrière als officier uitgesloten… 

Yolande geeft evenwel de nasporingen naar zijn vader niet op, en ze 
vermoedt, dat deze ook van zijn kant pogingen doet om Loïse terug te 
vinden. Daarom bezoekt ze regelmatig gemaskerde bals, een 
eigenaardigheid die de tongen des te meer in beweging brengt. De 
ontknoping komt, als na het gesprek met St. Hyacinthe een uitnodiging 
voor een gemaskerd bal komt, waar eigenlijk een intrige van Des 
Secousses achter zit. Deze is namelijk niemand anders dan de vader van St. 
Hyacinthe; inmiddels heeft hij door een wonderlijke en gevaarlijke 
samenloop van omstandigheden zijn afkomst ontdekt, en nu zoekt hij naar 
het meisje dat hij destijds aan de ellende had prijs gegeven. Als hij hoort 
van de verschijningen van Yolande op gemaskerde bals en ook verdere 
nasporingen doet, krijgt hij de overtuiging, dat Yolande destijds zijn 
‘echtgenote’ is geweest. Op romantische wijze volgt de ontknoping, 
waardoor St. Hyacinthe zijn vader en deze dus zijn zoon terugvindt. 
Bovendien geeft Bossuet aan het souper na het bal een uiteenzetting, 
waardoor Yolande geheel wordt gerehabiliteerd. In een panoramic view 
lezen we hoe ze verder leefde, tot lang na Bossuet’s dood, steeds vroom, en 
gericht op het eeuwige leven (Drop 1972: 268-270). 

 

3.3 Narratologische analyse 
De roman Mejonkvrouwe de Mauléon heeft een niet-chronologisch karakter en 
meerdere met elkaar verbonden verhaallijnen, waardoor bespreking van 
geïsoleerde aspecten uit de vertelling, het verhaal en de geschiedenis wellicht niet 
meteen een helder beeld van de roman oplevert. Beginnen met de geschiedenis kan 
zorgen voor een snel overzicht van de gebeurtenissen, maar dat gaat ten koste van 
inzicht in de aanpak van Toussaint. Ik begin ook in dit hoofdstuk met de vertelling, 
de tekst die ook de onbevangen lezer voorgeschoteld krijgt. Zo ontstaat namelijk 
een beter zicht op de manier waarop de auteur de informatie presenteert en hoe zij 
via de verschillende tekstniveaus haar roman structureert. 
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3.3.1 Vertelling  
In Mejonkvrouwe de Mauléon presenteert de (extradiëgetische, heterodiëgetische) 
verteller in de eerste alinea het werk als gebaseerd op historische grondslag, maar 
met betrekking tot de karakters van de personages als ‘mijne verdichting’ 
(Toussaint 1847: 1).212 Zijn betrouwbaarheid moet blijken uit zijn duidelijke 
zichtbaarheid in de tekst: hij geeft talloze malen zijn meningen, die hem 
kenmerken als een ontwikkeld persoon met compassie voor zijn medemensen, een 
kritische blik (ook ten aanzien van zichzelf) en acceptabele denkbeelden. 
Bijvoorbeeld:  

God beware de jeugd, die zich zelve niet weet te bewaren, en houde van 
haar weg de verzoeking die zij niet weet door te staan! Het is daarom 
noodig, dat de ouders niet enkel den geest en het lichaam hunner kinderen 
sieren en verrijken met al de gaven van kennis en schoonheid, met al de 
vroomheid, zelfs die eene gezegd volmaakte opvoeding er aan kan geven; 
(Toussaint 1847: 96).213 

De verteller verantwoordt en becommentarieert zijn keuzes:  

En Yolande begon eene geschiedenis, die wij niet mede aanhooren zullen, 
omdat wij liever eenige jaren in haar leven zullen teruggaan, om aan het 
gebeurde de dorheid van een verhaal te ontnemen, en daarvoor de 
levendigheid der voorstelling terug te geven (Toussaint 1847: 39).214 

Verder benadrukt de verteller in eveneens metanarratieve intrusies dat hij fictie 
schrijft: ‘Schreven wij iets anders dan eene novelle, wij zouden onderzoeken […]’ 
(206). Zelfs wanneer het gaat om Bossuet laat hij een eindoordeel liever aan 
‘historieschrijvers [die] beter dan ik van hem getuigen kunnen’ (209).215  

                                                 
212 Mijn citaten uit Mejonkvrouwe de Mauléon zijn afkomstig uit de uitgave van Charles 
Ewings, ’s-Gravenhage z.j.; deze komt vrijwel overeen met de eerste druk van Fuhri. Ik zie 
slechts enkele kleine verschillen, bijvoorbeeld in de naam van het zusje van Yolande: in de 
eerste uitgave heet zij ‘Marianne’ (1847A: 190), in de latere ‘Mariette’ (1847: 131). In de 
heruitgave van 1982 stelt Wiske Uyterlinde-Maris eveneens dat de druk van Ewings slechts 
afwijkt op ondergeschikte punten (Toussaint 1982: 31). De druk van Ewings is gebruikt 
voor alle latere uitgaven. Evenals bij De Graaf van Devonshire vermeld ik bij de citaten het 
jaartal van de eerste uitgave, vanwege mijn chronologische benadering. 
213 Zie andere voorbeelden van sententies: Toussaint 1847: 2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 19, 22, 24, 
42, 43, 60, 103, 132, 134, 189.  
214 Zie ook Toussaint 1847: 16, 17, 22, 24, 43, 54, 172. 
215 Zie verder Toussaint 1847: 7, 143, 196. 



185 

Hij probeert zijn lezers in zijn vertelling dus te overtuigen van zijn 
geloofwaardigheid en dekt zich tegelijk in tegen eventuele verwijten van historici 
door te wijzen op het fictionele karakter van het werk en bovendien een 
verantwoording van zijn genre te geven:  

waartoe zou de roman dienen, zoo deze niet die uitgeworpen schakels216 
weer opzocht en aaneenhechtte, en waartoe de poëzie, zoo zij niet meer 
verbeelding had en niet meer warm gevoel dan de andere, waar ze zich ook 
vrijer voelt als deze, niet eeuwig ingeklemd als zij tussen jaartallen en 
datums? (Toussaint 1847: 129). 

Het doel van de verteller is de lezer een overtuigend beeld te geven van het 
karakter van mejonkvrouwe de Mauléon, ‘bijna vergeten door de geschiedenis’ 
(128), maar daarmee ook van de man naast haar, Bossuet. Hij doet dit door zijn 
personages direct te karakteriseren (zie hiervoor 3.3.2), maar ook door geregeld aan 
de bewustzijnsweergaven van die personages, hun woorden in de directe rede, zijn 
interpretatie toe te voegen. Een enkele keer komt de vrije indirecte rede voor. 

In Mejonkvrouwe de Mauléon is sprake van meerdere vertellers: de 
extradiëgetische, heterodiëgetische van het primaire verhaal, een intradiëgetische, 
homodiëgetische verteller (Loïse) die de eigen lotgevallen weergeeft en een intra-
intradiëgetische verteller217, de jongeman over wie Loïse spreekt. Ook hij verhaalt 
uitgebreid over zijn verleden.  

Deze personagegebonden vertellers vertellen dus elk hun eigen verhaal, dat 
ingebed is in het primaire verhaal. Voor een schematische hiervan, zie volgende 
pagina.  

 

                                                 
216 De verteller ziet de geschiedenis als een onmetelijke keten van schakels, waarvan zij een 
enkele soms laat vallen (Toussaint 1847: 129). 
217 Een verteller van het derde niveau: de intradiëgetische verteller praat over een figuur die 
zelf ook weer een verhaal begint te vertellen (Herman & Vervaeck 2005: 88). 
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3.3.2 Verhaal  
De introductie van de personages geschiedt via een tamelijk uitgebreide typering 
door de primaire verteller, waarbij zowel uiterlijk als innerlijk aan bod komt. 
Mejonkvrouwe de Mauléon, Yolande Desvieux, wordt steeds gepresenteerd als een 
stille, blijmoedige, godvruchtige vrouw, die haar lot accepteert en haar leven op 
voorbeeldige wijze leidt.218 Van haar verloofde Jacques Bossuet worden in eerste 
instantie karakteristieken genoemd die hem tonen als een intelligente, trotse en 
edele figuur; hij krijgt dan ook de metaforische ‘adelaarsblik’ toebedeeld (54) die, 
zoals in De Graaf van Devonshire, een positieve connotatie kan hebben. In de loop 
van het verhaal echter benadrukt de verteller negatieve eigenschappen als egoïsme 
en ijdelheid:  

‘Gij kunt mij dus opgeven?’vroeg hij met dien strijd tusschen ijdelheid en 
zelfzucht, waarvoor hij man was en man van genie vooral, die bedorvene 
kinderen der maatschappij, zoo haast zij niet hare stiefkinderen zijn 
(Toussaint 1847: 124). 

Ook op andere plaatsen noemt de verteller expliciet het egoïsme van Bossuet. 
Diens bewustzijnsweergave raakt een enkele keer inderdaad aan zelfzucht219, maar 
er kan ook iets anders gelezen worden: waar Jacques Bossuet spreekt over zijn 
dilemma is ook keuzevrijheid aan de orde. Zijn aarzelingen met betrekking tot een 
huwelijk met Yolande verwoordt hij door te wijzen op de beperkingen die ermee 
gepaard gaan: als opvolger van zijn schoonvader (het eigenlijke doel van het 
huwelijkscontract) ziet hij zijn leven ‘reeds van het begin tot het einde vooruit 
berekend’ (89) en hij vreest ‘dat ik verstikken zou in die engte’ (89). Er zijn voor 
hem twee mogelijkheden: voldoen aan de eisen van zijn (schoon)vader of aan die 
van zijn moeder. Het zijn tegenstrijdige verlangens voor de toekomst van de zoon: 
een huwelijk met Yolande Desvieux met daarbij een baan als jurist, óf zijn 
ongewoon talent inzetten ten behoeve van de Kerk. De keuze lijkt gemaakt 

want mijne moeder zal er nooit in slagen, mijn vader te overtuigen, en al 
ware dat zoo, alles is nu immers met mijnheer Desvieux vastgesteld en 
bepaald? (Toussaint 1847: 92) 

                                                 
218 Er is sprake van een consequente presentatie; zie Toussaint 1847: 3, 4, 5, 6, 11, 13, 20, 
63, 87, 122, 123, 127, 154, 161. 
219 Voor vertellerstekst zie Toussaint 1847: 120, 153, 192; voor bewustzijnsweergave 
Toussaint 1847: 92, 119, 125. 



188 

Toch twijfelt hij ook waar het een kerkelijke carrière betreft: ‘mag ik dat alles 
opgeven voor eene roeping welke wellicht tot mijne ziel is ingekomen door de 
stem van anderen;’ (121) en wanneer hij Yolande Desvieux opnieuw een huwelijk 
voorstelt, komt dit voort uit plichtsgevoel: ‘dat vreeselijke huwelijkscontract’ (155) 
dat hij nog steeds op zich voelt drukken. 

De focalisatie is dus van belang: Jacques Bossuet als subject van focalisatie 
geeft blijk van een onzekerheid, zowel met betrekking tot Yolande Desvieux als tot 
de Kerk. Ik zie dan een andere man dan de zelfbewuste, getalenteerde kerkdienaar 
die vooral macht ambieert, zoals hij door de verteller meestentijds gekarakteriseerd 
wordt. Yolande als subject van focalisatie bevestigt grotendeels wat de verteller 
over haar te berde brengt. Door haar in een objectpositie te brengen en de 
observaties van andere verhaalpersonages te geven, creëert de verteller een 
tegenstelling tussen zijn visie (en vermoedelijk die van de meeste lezers) en die van 
mensen in haar omgeving. Deze tegenstelling beklemtoont de uitzonderingspositie 
waarin Yolande Desvieux zich bevindt: die van jonge, ongehuwde, zelfstandige 
vrouw. Haar uitingen daarover ‘Ik wil leven in de wereld, Jacques; ik zal geen 
huwelijk aangaan en ik zal niet ongelukkig zijn […]’ (26) passen in het beeld. Deze 
positie is raadselachtig, omdat het verhaal niet chronologisch is. Yolandes situatie 
wordt duidelijk gemaakt in een eerste ingebed verhaal: zij vertelt haar petekind St. 
Hyacinthe wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Opmerkelijk is dat de verteller 
hier ingrijpt: ‘om aan het gebeurde de dorheid van een verhaal te ontnemen’ (39) 
houdt hij zelf het woord en geeft een uitgebreide terugblik die ruim honderd 
pagina’s beslaat. Deze pauze in het primaire verhaal vormt de essentie van de 
geschiedenis. In deze eerste inbedding komen nog twee vertellers aan het woord, 
die elk hun historie vertellen. In de tweede inbedding vertelt Loïse over haar 
avontuur met Henry des Secousses en deze figuur vertelt in de derde inbedding zijn 
versie ervan. Een analyse van de geschiedenis laat zien wat er aan de hand is. 

3.3.3 Geschiedenis  
In dit hoofdstuk staan de bouwstenen waarmee de geschiedenis wordt omgezet in 
een verhaal centraal. Daarom besteed ik hier extra aandacht aan de abstracte 
constructie die uit de concrete tekst afgeleid moet worden en ga na wat er precies 
gebeurt met de verhaalfiguren om zo een beeld te geven van de manier waarop 
Toussaint de informatie ordent. In Mejonkvrouwe de Mauléon krijgt de lezer een 
verslag van de gebeurtenissen rondom een aantal personages. Er zijn vijf met 
elkaar verweven verhaallijnen: die van Yolande Desvieux, Jacques Bossuet, Loïse, 
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Henry des Secousses en St. Hyacinthe. Ik geef de gebeurtenissen weer door elke 
verhaallijn geïsoleerd en in chronologische volgorde kort samen te vatten: 

Henry des Secousses is een kind uit het huwelijk tussen een Franse katholieke 
edelman en een Engelse protestante jonge vrouw, die gescheiden leven. Na zijn 
jeugd in Engeland reist hij naar Frankrijk, waar hij Loïse ontmoet en verliest, 
moeizame jaren doormaakt en na een ontmoeting met Yolande Desvieux ontdekt 
dat hij een zoon heeft, Jacques Loïs de St. Hyacinthe. 

Yolande Desvieux is door middel van een verlovingscontract verbonden met haar 
buurjongen Jacques Bossuet. Yolande wordt echter na enkele jaren door abt de 
Navarrois ervan overtuigd dat Jacques geroepen is tot het priesterschap, waarna zij 
haar verloofde zijn vrijheid geeft. Ze wordt peettante van het kind van haar nicht 
Loïse. Na een periode in het mondaine leven van Parijs, waar zij een 
huwelijksaanzoek krijgt van de ridder Des Secousses, keert ze zich af van alle 
wereldse vermaken. Ze weigert een nieuw huwelijksaanzoek van Jacques Bossuet, 
omdat ze aanvoelt dat dat meer uit plichtsbesef dan uit liefde voortkomt. Ze 
ontmoet op een gemaskerd bal Des Secousses weer en vertelt hem de lotgevallen 
van Loïse en laat hem kennismaken met zijn zoon. Yolande wordt honderd jaar 
oud. 

Jacques Bossuet is niet helemaal gelukkig met het voor hem uitgestippelde pad; 
zijn moeder en haar Jezuieten-biechtvader hebben geprobeerd hem te overtuigen 
van een grootste toekomst in de Kerk. De verloving met Yolande wordt verbroken 
en hij wordt dankzij zijn schitterende talenten aartsdeken van Metz en later 
bisschop van Condom. Hij overweegt de Kerk te verlaten, omdat hij gouverneur 
wordt van de dauphin en omdat hij twijfelt aan zijn roeping. Hij vraagt Yolande 
opnieuw ten huwelijk. 

Loïse, Yolandes nicht en huisgenootje, krijgt op een gemaskerd bal contact met een 
‘ridder Tancred’, door wie ze zich laat ontmaskeren en meevoeren. Deze Henry 
vertelt haar zijn levensverhaal, zij sluiten een geheim huwelijk en kort daarna 
verdwijnt Henry, bedreigd door de katholieke Kerk die aanspraak maakt op het pas 
verworven landgoed. Loïse keert uiteindelijk terug naar huis en blijkt zwanger te 
zijn. Loïse baart een zoontje – Jacques Loïs St. Hyacinthe – , van wie Yolande en 
Jacques peter en meter worden. Loïse overlijdt en het kind gaat naar een min. 

Wanneer St. Hyacinthe zeventien jaar oud is, hebben zijn peetouders voor hem een 
kerkelijke carrière op het oog, omdat op die manier zijn afkomst er niet toe doet. 
Hij woont als petit abbé in Parijs, in het huis van markiezin de Kerouailles. Hij 
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bezoekt Yolande, hoort zijn familieverhaal en ontmoet zijn vader. Daarna verlaat 
hij de Kerk en trouwt met Catherine, zijn nichtje. 

Een analyse van de geschiedenis laat iets opvallends zien: in wezen speelt zich een 
aantal malen hetzelfde af. De kardinale functies behelzen steeds keuzes die te 
maken hebben met ambitie en conventie. De kardinale functies in de historie van 
protagonist Yolande zijn het huwelijkscontract, de verloving, het verbreken van de 
verloving en de loopbaan van St. Hyacinthe. Een actantiële systematisering toont 
hier als ‘zenders’ in feite steeds dezelfde drijfveren: eigenbelang en conventie. 
Immers het contract dient vooral de beide vaders, de verloving beantwoordt aan het 
plichtsgevoel van Jacques Bossuet en het verbreken ervan is een gevolg van 
kerkelijke ambitie, Henry des Secousses vraagt Yolande Desvieux ten huwelijk 
omdat ze is ‘als hij zich had voorgesteld als ideaal van vrouwenwaarde’ (138) en 
tot slot wordt de kerkelijke loopbaan van St. Hyacinthe vooral ingegeven door het 
streven zijn onconventionele achtergrond te verbergen.  

In de eerste sequenties vervult Yolande de rol van ‘helper’, maar er vindt een 
opzienbarende ommekeer plaats. De abt de Navarrois die haar ervan komt 
overtuigen dat Jacques Bossuet voorbestemd is voor een schitterende carrière in de 
Kerk, benadrukt op listige wijze de zwakte van de jongeman en de kracht van 
Yolande Desvieux: zij zal hem los kunnen laten, juist omdat ze hem niet liefheeft 
als een ‘alledaagsche vrouw haar alledaagschen man’ (111). Yolande stemt toe.  

Dat dit een cruciaal gedeelte van de geschiedenis is, blijkt uit de setting220: het 
beslissende gesprek speelt zich af in een dicht pijnboomwoud, in het halfduister, 
onder dreigende luchten en op het ogenblik dat Yolande Desvieux haar besluit 
genomen heeft, breekt een enorm onweer los.221 Wanneer de storm is uitgewoed – 
in beide betekenissen222 – realiseert Yolande zich haar vrijheid:  

zij was meesteres geworden van een hartstocht die haar had beheerscht, dat 
was zooveel als meesteres geworden te zijn van zich zelve en met een 
vaster gang en met moediger blik het leven door te gaan (Toussaint 1847: 
127). 

                                                 
220 Overigens ook op het niveau van het verhaal blijkt het belang van dit gedeelte: de 
pagina’s 98-128 geven een vrijwel scenische weergave van de gebeurtenissen. 
221 Geertje Mak wijst erop dat onweer ook metaforisch opgevat kan worden als de 
verplaatsing van energie (Mak 1997: 185). 
222 ‘Storm’ kan behalve op de letterlijke storm en Yolandes emoties ook nog slaan op de 
heftige reactie van vader Desvieux (Toussaint 1847: 127). 
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Juist na dit betekenisvolle element in de setting van de roman vervult Yolande niet 
meer de actantiële rol van ‘helper’ in het verwezenlijken van door eigenbelang of 
conventies ingegeven ‘objecten’. Een element uit de vertelling, een intertekstuele 
verwijzing, versterkt het effect van Yolandes besluit: ‘en het was als in Ada: Toen, 
toen verhief de vrouw zich weder!’ (Toussaint 1847: 128). Dit wordt overigens wel 
verbonden met haar geloof door de mededeling dat haar ziel zich ophief tot God. 
Yolande Desvieux heeft nu de rol van ‘subject’, waarbij opvalt dat zij uitdrukkelijk 
kiest voor een zelfstandig leven: ze weigert de huwelijksaanzoeken van Henry des 
Secouses en van Jacques Bossuet, als die haar veel later weer vraagt en ze zorgt 
voor de uiteindelijke ontknoping van een aantal raadsels rondom de afkomst van 
St. Hyacinthe. Ze leeft weliswaar (volgens de verteller) als non, maar treedt niet in 
een klooster in, omdat ze de bruid van Christus niet kan en wil zijn. Tot haar 
honderdste jaar leeft zij op de manier die ze zelf verkiest, zoals ze tegen St. 
Hyacinthe verklaart als ze met betrekking tot een huwelijk aangeeft ‘Ik zie 
volstrekt niet waartoe dat noodig zou zijn’ (26). 

De kardinale functies in de gebeurtenissen rondom Loïse hebben te maken met 
de keuzes die ze maakt. Op een gemaskerd bal ontmoet zij een aantrekkelijke 
vreemdeling, door wie ze zich laat ontmaskeren, dus compromitteren; 
dientengevolge vertrekt zij met hem naar een voor haar onbekende plaats. Daar 
treedt ze met hem in het huwelijk. Hier is emotie de ‘zender’ en Loïse is ‘subject’:  

Ik heb ja gezegd, hernam Loïse; juist dat zonderlinge, dat duistere 
verleidde mijn avontuurlijken geest, juist die afwisseling van een onrustig 
en woelig leven scheen mij wenschelijk, scheen mij noodig; daarbij kwam 
nog die gedacht dat ik zulk een arm en eenzaam leven door mijne liefde 
zou kunnen vervullen en vervroolijken, en zoo zeide ik hem, dat ik moed 
genoeg had en liefde genoeg om die worsteling met het lot aan te vangen 
aan zijne hand (Toussaint 1847: 77-78). 

De grootste ‘tegenstander’ blijkt de kerkelijke conventie te zijn. In de kardinale 
functies die betrekking hebben op Henry des Secousses zijn geloofsopvattingen de 
‘zenders’: puriteins en hugenoots. Steeds bevindt Henry zich in de rol van ‘object’, 
tot hij in subjectpositie zijn onafhankelijkheid nastreeft en dan Loïse ontmoet. In 
haar geschiedenis wordt duidelijk hoe kerkelijke antitheses opnieuw fungeren als 
‘tegenstander’: deze keer staan katholiek en hugenoots tegenover elkaar, waardoor 
Henry moet vluchten en Loïse alleen komt te staan. 

Deze herhaling in de geschiedenis die steeds te maken heeft met de Kerk, is in 
het verhaal vooral vormgegeven in de inbeddingen: zowel het verhaal van Yolande 
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als dat van Loïse en dat van Henry toont dezelfde antithese, namelijk (kerkelijke) 
conventies tegenover persoonlijke vrijheid. En niet alleen in de inbeddingen, maar 
ook in het primaire verhaal speelt de Kerk een belangrijke rol in de levens van 
Jacques Bossuet en van St. Hyacinthe: zij zijn beiden in een objectpositie geplaatst 
tegenover ‘subjecten’ die handelen vanuit religieuze, ambitieuze of conventionele 
drijfveren, alle ingegeven door de katholieke Kerk. 

3.3.4 Conclusie 
Naar aanleiding van deze narratologische analyse constateer ik dat in 
Mejonkvrouwe de Mauléon een belangrijke tegenstelling gevormd wordt door de 
Kerk en het individu. De levens van Jacques Bossuet, St. Hyacinthe, Henry des 
Secousses (en zijn ouders) en daarmee van Yolande Desvieux en Loïse worden 
sterk beïnvloed door de Kerk.  

In de geschiedenis zie ik in de eerste plaats de spiegeling in de gebeurtenissen 
waarin de personages slachtoffer zijn van tijd- en plaatsgebonden (religieuze) 
conventies. Daarnaast zijn er de actants: als ‘zender’ fungeert veelal conventie. Met 
Loïse in subjectpositie loopt het slecht af, dus wanneer de rol van Yolandes 
Desvieux verschuift van ‘helper’ naar ‘subject’ zorgt zij ervoor dat de historie zich 
niet kan herhalen. Zoals ik eerder heb opgemerkt in hoofdstuk 2 over het verhaal 
bij Toussaint en de vrouwenplot krijgt Yolande hiermee trekken van een 
protagonist in een vrouwelijke Bildungsroman met kenmerken van een spirituele 
zoektocht, bijvoorbeeld de inwaartse vlucht (zie 2.7.2).  

Ook het verhaal geeft argumenten. Het tijdsverloop bijvoorbeeld laat zien dat 
Yolandes besluit essentieel is: het gesprek met de abt en de confrontatie met 
Jacques Bossuet, die bij elkaar niet veel meer dan twee uur geduurd zullen hebben, 
krijgen ruim 22 pagina’s verteltijd, terwijl vergelijkbare kardinale functies als de 
aanzet tot het huwelijkscontract of het avontuur van Loïse niet meer dan tien 
pagina’s innemen. Yolandes afwijzing van het tweede huwelijksaanzoek van 
Jacques Bossuet, in feite een herhaling van de redeneringen in het tweede deel van 
de eerste inbedding, beslaat daarentegen opnieuw zo’n dertien pagina’s: haar keuze 
voor vrijheid, voor de onconventionele positie van zelfstandige vrouw, wordt 
hierdoor sterk geaccentueerd. De karakterisering van de personages zet de lezer op 
een bepaald spoor: Yolande Desvieux als de geloofsheldin die zich opoffert voor 
de egocentrische Jacques Bossuet. Ik heb gewezen op de ongerijmdheden tussen de 
karakterisering (egoïsme) van Jacques en zijn bewustzijnsweergave (vrijheids-
streven) als hij subject van focalisatie is. Met betrekking tot Yolande zijn er op 
verhaalniveau geen inconsequenties aan te wijzen. 
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In de vertelling zie ik eveneens aanwijzingen voor de genoemde tegenstelling 
tussen (kerkelijke) conventies en het individu. Nadat Yolande gekozen heeft voor 
‘wat zij zelve als het zwaarste offer had aangenomen: hare vrijheid’ (127), 
benadrukt de verteller dat zij, nu de orkaan voorbij is, omgeven wordt door ‘een 
zacht harmonisch geruisch’: de angst is voorbij en ‘zekerheid geeft altijd herstel’ 
(128). Het bijzondere accent echter dat onmiddellijk na Yolandes besluit gelegd 
wordt door ‘en het was als in Ada: Toen, toen verhief de vrouw zich weder!’ (128) 
geeft voor mij aan dat hier niet alleen sprake is van kerkelijke conventies: de 
keuzes die Yolande maakt, hebben ook te maken met haar positie als vrouw. Een 
argument hiervoor zie ik in het feit dat in de tekst van Toussaint het woord ‘vrouw’ 
gecursiveerd is, terwijl het dat in het oorspronkelijke werk van Beets niet is. Zowel 
Hanneke Stamperius als Wiske Uyterlinde-Maris gaat ervan uit dat Toussaint 
verwijst naar het gelijknamige gedicht van Beets uit 1840, al komt in Ada van 
Holland deze regel niet letterlijk voor (Toussaint 1981: 196; Toussaint 1982: 198). 
In Guy de Vlaming (1837) staat hij echter wel: ‘Maar ras verhief de Vrouw zich 
weder’ (Beets 1837: 28). Toussaint was blijkbaar getroffen door deze regel en niet 
door het gedicht als zodanig; ook daarom zie ik in deze verwijzing met cursivering, 
een bewijs voor mijn aanname dat het Toussaint gaat om de vrouw in conflict en 
niet om de christin. 

De narratologische analyse van Mejonkvrouwe de Mauléon laat dus verhalen 
zien die wijzen op een thematiek van controverses, van tegenstellingen tussen 
conventie en vrijheid. Argumenten hiervoor vind ik in de geschiedenis, het verhaal 
en de vertelling waarbij ik de tegenstelling tussen Kerk en individu vanwege de 
opvallende intertekstuele verwijzing in de vertelling wil preciseren tot de antithese 
conventie-vrijheid, die ik ook in hiervoor door mij geanalyseerd werk van 
Toussaint aan de orde gesteld zie. In Mejonkvrouwe de Mauléon zie ik de 
ingebedde verhalen als spiegelteksten die weergeven waar de essentie van de 
roman gezocht kan worden. 

Ik wil nu eerst kort nagaan wat Toussaint zelf heeft gecommuniceerd over 
Mejonkvrouwe de Mauléon en wat critici en historisch letterkundigen erover 
zeggen, om daarna in te gaan op de manier waarop in deze roman de informatie (de 
geschiedenis) geordend wordt. Hoe treedt de verteller op? Welk verhaal krijgt de 
lezer voorgeschoteld via bijvoorbeeld spiegelteksten en motieven? Evenzo wil ik 
dit onderzoeken in andere romans van Toussaint. Mijn veronderstelling is dat in de 
ordeningsprincipes van Mejonkvrouwe de Mauléon en van andere werken 
aanwijzingen te vinden zijn voor Toussaints onorthodoxe opvattingen. 
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3.4 Paratekst  
Op deze plaats wil ik bezien wat Toussaint zelf over Mejonkvrouwe de Mauléon 
schreef, omdat de gang van zaken rondom de uitgave van de roman consequenties 
had voor de structuur van ervan. Zoals gezegd heeft de auteur op verzoek van 
uitgever Führi de geschiedenis van Loïse als ongehuwde moeder veranderd: ze 
heeft een aantal pagina’s toegevoegd, met daarin het geheime huwelijk en zijn 
consequenties.223 Dat ging niet van harte, zoals blijkt uit een brief aan mevrouw 
Groen van Prinsterer, waarin ze stelde dat men ‘alles wat uit Frankrijk komt gretig 
verzwel[g]t, zonder narekenen, maar om een goed doel, een vrije vorm, een 
hardiesse van eene vrouw niet overziet’. Over het resultaat was ze niet tevreden:  

ik ben er nu in geslaagd de zaak iets meer onwaarschijnlijk te maken en 
dus de kieschheid mijner lezers te sparen ten kosten van mijn eigen gezond 
verstand. Nu het zij zoo ik geef toch niet veel om dit werkje en in Leyc II 
hoop ik met Gods zegen en hulp mij in volle kracht en subjectiviteit te 
toonen (Toussaint 18/19 april 1847; geciteerd in Reeser 1962: 231). 

Ook aan mevrouw Van der Hoeven, wier dochter overigens Loïse heette, schreef 
ze: ‘Daar ik het nu toch veranderd heb zal ik het U maar niet ter lezing zenden. 
Mooier is het er niet door geworden’ (Toussaint 1847B).  

Er zijn nauwelijks recensies van Mejonkvrouwe de Mauléon: zoals ik eerder 
opmerkte, werden in de jaren 1846-1850 de gemoederen vooral bezig gehouden 
door de discussie rondom het eerste deel van de Leycester-cyclus. Een korte 
bespreking in het ‘Bibliographisch Album’ van De Gids is gunstig, al wordt er 
melding gemaakt van ‘ onwaarschijnlijkheden’ in de episode van Loïse en Henry 
(anoniem 1848B: 256). Vrienden en bekenden van Toussaint die zich over 
Mauléon uitlieten, waren positief.224 

In besprekingen ervan door historisch letterkundigen zijn er enkele aspecten van 
de roman die vrij algemeen genoemd worden: de protestants-christelijke geloofs-
overtuiging die in vergelijking met eerder werk nadrukkelijker aanwezig is, de 
geslaagde psychologische tekening van de personages en de eventuele persoonlijke 
                                                 
223 Een nieuwe  uitgave van 1850 bij Gebroeders Kraay, Amsterdam  is niet anders dan die 
van Führi; wel is deze uitgave voorzien van een portretje van een jonge vrouw, afgezien 
van witte manchetten geheel in het zwart gekleed, met een dunne zwarte sluier over het 
blonde haar gedrapeerd. Op haar borst hangt aan een parelketting een groot kruis. Deze 
afbeelding voldoet precies aan de beschrijving van Yolande zoals die in het eerste 
hoofdstuk gegeven is. 
224 Nicolaas Beets in een brief aan Toussaint (15-2-1848); P.J.Veth in De Gids van februari 
1848. 
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betrokkenheid van Toussaint bij wat als voornaamste onderwerp van 
Mejonkvrouwe de Mauléon gezien wordt: een verbroken verloving. Ten tijde van 
het schrijven van deze roman brak zij immers met Bakhuizen van den Brink. Ook 
de latere oordelen zijn veelal lovend: Busken Huet stelt dat ‘velen hun hart verpand 
[…] hebben aan Mejonkvrouwe de Mauléon’ (Busken Huet 1864: 307).225 Kalff en 
Knuvelder zien deze roman als ‘haar beste werk uit dezen tijd’ (Kalff 1912: 298); 
‘De Mauléon is een meesterwerk’ (Knuvelder 1973: 358). Bouvy, Reeser en Drop 
prijzen de roman, vooral de karakterontwikkeling en de structuur waarbij zij 
positief zijn over de niet-chronologische presentatie van de gebeurtenissen.  

Kritiek is er eveneens: de tweede en derde inbedding worden niet door ieder 
gewaardeerd. Reeser noemt de verhaallijn van Loïse een ‘ongeïnspireerd 
bedenksel’, hoewel hij de duistere aantrekkingskracht van Henry des Secousses op 
Loïse vergelijkt met die van Bakhuizen op Toussaint (Reeser 1962: 231); Voor 
Bouvy daarentegen heeft deze romantische intrige, ‘hoe bizar ook’, waarde, omdat 
zij tegenover de geschiedenis van Yolande geplaatst kan worden en dan toont hoe 
de harmonie van haar onzelfzuchtig leven in tegenstelling is met de ellende van 
Loïse en Henry (‘een avonturier en zwerver, die aan de Kerk ontrouw was 
geworden’), die zich aan Kerk en wet niet stoorden (Bouvy 1935: 107). Zij is de 
enige die een duidelijke, zedelijke, interpretatie geeft van dit ingebedde verhaal. 
Drop ziet in deze episode slechts een avonturenromanmotief (Drop 1972: 270). 

Twee twintigste-eeuwse heruitgaven van Mejonkvrouwe de Mauléon zijn 
voorzien van inleidingen waarin, na Bouvy, voor het eerst vrouwen hun licht laten 
schijnen over het werk. In 1981 stelt Hannemieke Stamperius dat de roman 
bijzonder zorgvuldig in elkaar is gezet: alles is erop gericht om de lezer te 
overtuigen van de deugdzaamheid van Yolande. Het hekelen van de maatschappij 
die een jonge zelfstandige vrouw tot verdachte maakt, heeft volgens Stamperius 
alleen zin als in de roman ‘volstrekt aannemelijk wordt gemaakt dat Yolande 
nimmer de minnares van Bossuet is geweest’; indien zij dat wel was geweest zou 
ze ‘voor Toussaint als heldin niet interessant zijn geweest’ (Toussaint 1981: 
VIII).226 Stamperius zet uiteen hoe de opbouw van het verhaal het doel heeft de 
lezer zelf zijn standpunt te laten bepalen over de deugdzaamheid van de heldin en 
hoe zo’n roman over een deugdzame vrouw toch spannend wordt. De kwaliteit van 
de roman ligt voor Stamperius dus voornamelijk in de structuur ervan, maar 
evenals Bouvy, Reeser en Drop kent zij aan de tweede en derde inbedding geen 
bijzondere waarde toe. 
                                                 
225 Huet zelf gaf echter de voorkeur aan de Leycester-cyclus. 
226 Deze stelling wordt door Stamperius niet beargumenteerd. 
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In 1982 neemt Wiske Uyterlinde-Maris met betrekking tot de structuur van 
Mejonkvrouwe de Mauléon min of meer hetzelfde standpunt in. Zij bespreekt 
slechts twee verhaallagen, heden en verleden, die zij ‘verhaalstrengen’ noemt en zij 
oordeelt: ‘Curieus is wel dat we binnen die tweede verhaalstreng aantreffen, wat 
ons daarvóór bespaard was gebleven: een lange monoloog’ (Toussaint 1982: 14). 
Ook zij plaatst de structuur van de roman geheel in het kader van de 
spanningsbogen. Ze noemt de roman een bewijs van de moed en de 
onafhankelijkheid van Toussaint, die het waagde ‘de zwakke kanten van de grote, 
gevierde man Bossuet overtuigend te laten zien’ en ziet overeenkomsten tussen 
Jane Eyre227 en Yolande Desvieux:  

Beide vrouwen zijn uiterst sterk van geest en nemen een beslissing die zij 
als de enig mogelijke ervaren: het leven naast de man die ze liefhebben op 
te geven. Beide mannen worden op vakkundige wijze van hun voetstuk 
gehaald en tot menselijke proporties teruggebracht (Toussaint 1982: 30). 

Wat Uyterlinde-Maris hier op inhoudelijke gronden opmerkt over Mejonkvrouwe 
de Mauléon heeft geen effect gehad op de laattwintigste-eeuwse opvattingen over 
deze roman: zelfs in het grote overzicht van vrouwenliteratuur Met en zonder 
lauwerkrans (1997) onder redactie van Riet Schenkeveld-van der Dussen wordt hij 
niet genoemd. In andere recente literatuurgeschiedenissen wordt Mejonkvrouwe de 
Mauléon alleen genoemd of kort samengevat in een overzicht van de werken van 
Toussaint. Van Boven en Kemperink (2006) bijvoorbeeld gebruiken de roman als 
illustratie bij hun uiteenzetting over het begrip ‘verbeelding’, zonder op het werk 
zelf in te gaan. De jongste ‘grote’ literatuurgeschiedenis van Van den Berg en 
Couttenier (2009) acht Mejonkvrouwe de Mauléon een van de ‘minder geslaagde 
romans’ en gaat er ‘stilzwijgend’ aan voorbij (Van den Berg 2009: 238).228  

Het is opmerkelijk dat met alle belangstelling voor de karakterisering van de 
personages en de structuur van deze roman die deze ondersteunt de interpretatieve 
aandacht voor Yolande Desvieux nooit verder is gekomen dan haar 
deugdzaamheid. Feitelijk herhalen vrouwen als Stamperius en Uyterlinde-Maris, 
die nota bene publiceerden tijdens de tweede feministische golf, de traditionele 
standpunten: Mejonkvrouwe de Mauléon als een knap geconstrueerde roman over 
                                                 
227 Jane Eyre; hoofdpersoon in het gelijknamige werk van Charlotte Brontë, eveneens uit 
1847,  waarin de relatie tussen Jane en Mr. Rochester wordt beschreven. 
228 Schenkeveld-van der Dussen stelt dat in deze literatuurgeschiedenis Toussaint 
gepresenteerd wordt als ‘de uitzondering die de regel bevestigt’ en noemt de manier waarop 
aan andere vrouwelijke auteurs van de negentiende eeuw voorbijgegaan wordt ‘een 
ontoelaatbare omissie’ (Schenkeveld–van der Dussen 2009: 299). 
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een vrouw die zich opoffert voor een zelfzuchtige man. De betekenis van Yolande 
als alleenstaande vrouw is ook hun ontgaan. Dit is des te opvallender omdat ook 
zij, evenals vrijwel alle historisch letterkundigen die Mejonkvrouwe de Mauléon 
bespreken, melding maken van Toussaints al dan niet persoonlijke betrokkenheid 
bij de thematiek van deze roman.229 Mijns inziens is in de structuur van de roman 
een verwijzing te vinden naar de situatie van Geertruida Toussaint als 
alleenstaande vrouw en haar opvattingen daarover. 

3.5 Ordeningsprincipes 
In zijn studie naar de verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman 
in de negentiende eeuw concludeert Drop dat het meest voorkomende type de 
historische ideeënroman is, een roman waarvan aard en structuur worden bepaald 
door de manier waarop de auteur tegenover de stof staat (Drop 1972: 139). De 
meeste van de door hem besproken romans van Toussaint vallen onder deze 
definitie. In een korte slotbeschouwing over het werk van Toussaint wijst hij op 
een zekere wetmatigheid in de structuur ervan en stelt dat in werken waarin de 
centrale idee230 niet bepalend is, avonturenromanelementen zichtbaar zijn. Hieruit 
concludeert hij dat in Toussaints historische romans de idee een beslissende 
invloed heeft op de structuur ervan (Drop 1972: 275).  

Ook ik ben van mening dat Toussaint de historische roman gebruikt om 
bepaalde opvattingen uit te dragen, maar bestrijd de stelling van Drop dat de 
centrale idee religieus van aard is. Aan de hand van die religiositeit maakt Drop 
met betrekking tot de romanstructuur een tweedeling in Toussaints oeuvre231; 
wanneer ik echter deze centrale idee vervang door die van onorthodoxe 
genderopvattingen zie ik overeenkomsten in de structuur van al haar historische 
romans. Ik keer Drops stelling om: niet de idee heeft een beslissende invloed op de 
structuur van de roman, maar Toussaint zet de structuur van haar romans in om 
haar denkbeelden weer te geven. Zij geeft een geschiedenis weer en ordent de 
informatie – vertelt het verhaal – op een specifieke wijze waardoor de lezer haar 

                                                 
229 De verbroken verloving is overigens zo intrigerend dat ze zelfs genoemd wordt als een 
auteur niet precies weet hoe de vork in de steel zat of niet op Mejonkvrouwe de Mauléon 
ingaat. Van den Berg bijvoorbeeld laat Bakhuizen na een verbroken verloving overhaast het 
land verlaten (Van den Berg 1993: 460). Lotte Jensen ziet in Ottelijne en Aernoud in Het 
Huis Lauernesse (geschreven in 1840) de relatieproblemen van Toussaint en Bakhuizen 
weerspiegeld (Jensen 2008: 181). 
230 De manifestatie van het goddelijke in de geschiedenis (zie ook 3.1). 
231 Overigens wijst Drop ook op een continuïteit in het oeuvre: het streven naar 
psychologische verklaring (Drop 1972: 275). 
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ideeën kan ontdekken. In dit onderzoek gebruik ik de term ‘ordeningsprincipes’ 
voor bepaalde aspecten van de tekst: elementen die de opbouw (mede)bepalen en 
waaruit een lezer betekenis kan afleiden.232 In het werk van Toussaint zijn dat 
vooral de vertelinstantie, de spiegeltekst en de verhaalmotieven. Elk van deze 
begrippen zal ik nader toelichten en nagaan in Mejonkvrouwe de Mauléon. 

3.5.1 Vertelstrategieën in de negentiende eeuw 
De vertelinstantie was in de negentiende eeuw veelal een verteller die boven de 
ruimte van het vertelde staat en die de lezer bij de hand neemt om hem door het 
verhaal te leiden (Van Boven 1999: 191-192). Ook Toussaint zette in het algemeen 
zo’n extradiëgetische heterodiëgetische verteller in. 

Over de manier waarop een negentiende-eeuwse verteller de lezer benadert, 
heeft Robyn Warhol met betrekking tot Victoriaanse romans opmerkelijke 
conclusies getrokken. Zij onderzocht voor haar Gendered interventions. Narrative 
discourse in the Victorian Novel interventies: plaatsen waar het verhaal stilvalt en 
de verteller uitlegt, evalueert of de materialen van de tekst becommentarieert. 
Warhol constateert op basis van een analyse van vertellerscommentaren dat er 
sprake is van twee gendergerelateerde vertelstrategieën, ‘engaging’ en ‘distancing’, 
die werk van respectievelijk vrouwelijke en mannelijke auteurs domineren. Een 
‘distancing’ vertelwijze wordt onder meer gekenmerkt door de concrete 
benamingen van de narratee233 (‘mevrouw Zus, mijnheer Zo’), directe 
aansprekingen in de vorm van de derde persoon (‘men’, ‘de lezers’) de mate waarin 
ironie voorkomt door bijvoorbeeld een verkeerd reagerende narratee op te voeren 
(met wie de lezer zich niet zal willen identificeren) en het benadrukken van de 
fictionaliteit van de personages, waardoor de verteller laat zien dat fictie een spel 
is. Een ‘engaging’ vertelwijze vermijdt specifieke namen voor een aangesproken 
persoon en gebruikt ‘lieve lezer’ of ‘u’, benadrukt gemeenschappelijke ervaringen 
door het gebruiken van ‘wij’, vermijdt ironie en probeert de lezer te overtuigen van 
de echtheid van de personages Het doel van de ‘engaging’ verteller is de lezer over 
te halen om zich te verplaatsen in de personages. 

                                                 
232 Ik leen de term van Van Boven en Dorleijn die ‘ordeningsprincipe’ gebruiken in het 
kader van het verhaal, waarbij ze doelen op de manieren waarop de gebeurtenissen worden 
geordend in termen van fabel en sujet (hier  geschiedenis en verhaal) (Van Boven 1999: 
236-266). 
233 Zoals er steeds een verteller is, zo is er ook altijd een aangesprokene, iemand tot wie de 
verteller zich richt. Deze aangesproken persoon hoeft overigens niet altijd expliciet 
aanwezig te zijn in de tekst (Herman & Vervaeck 2005: 28-29). 



199 

Het voornaamste verschil tussen de beide vertelstrategieën is dus de mate van 
gerichtheid op het tot stand brengen van saamhorigheid. Warhol stelt dat het doel 
van de vrouwelijke auteur in de negentiende eeuw was via vertellerscommentaar de 
band tussen aangesproken persoon en lezer te versterken om zo invloed uit te 
oefenen op de wereld buiten het gezin. Warhol plaatst de narratologische analyse 
van een tekst nadrukkelijk in de historische context ervan en houdt daarbij rekening 
met de omstandigheden waarin de tekst is geproduceerd. Deze omstandigheden 
kunnen leiden tot het hanteren van een strategie van de andere sekse. 

De vraag of Warhols bevindingen in hun totaliteit ook opgaan voor de 
Nederlandse negentiende-eeuwse literatuur is slechts te beantwoorden na een 
diepgaand onderzoek. In dit kader wil ik volstaan met een steekproef, waarin ik 
twee mannelijke en twee vrouwelijke tijdgenoten van Toussaint heb betrokken.  

De roos van Dekama van Jacob van Lennep en De schaapherder van Jan Frederik 
Oltmans, gepubliceerd in respectievelijk 1836 en 1837, kennen beide een 
extradiëgetische verteller die weliswaar spreekt van ‘wij’, maar die daar slechts 
zichzelf mee bedoelt. Met de aangesproken persoon in De roos van Dekama kan 
niet elke lezer zich identificeren: ‘sommige onzer lezers’, ‘Aan hen, die de 
geschiedenis des Vaderlands beoefend hebben, ‘onze bescheidene lezers’ en 
veelvuldig als ‘men’ of ‘iemand’.234 Ook de narratee in De schaapherder bestaat 
uit ‘men’, ‘den lezer’, ‘den mensch’, ‘eenige schoone lezeressen van dit werk’.235 
In beide werken wordt het fictionele karakter ervan benadrukt door mededelingen 
over de opbouw van het verhaal.236 Enkele belangrijke kenmerken van de 
‘distancing’ vertelwijze zijn dus te herkennen in deze werken van Van Lennep en 
Oltmans: vrij specifieke aansprekingen, narratees in de derde persoon en het accent 
op de keuzes die de verteller maakt. Daarnaast wordt het literaire karakter van de 
werken benadrukt door de motto’s die elk hoofdstuk sieren: fragmenten uit werk 
van schrijvers als Vondel en Tollens.  

In Aardenburg, de in het vorige hoofdstuk besproken roman over burgerzin, 
staatsvorm en huwelijk van Petronella Moens (1816) is de verteller eveneens 
extradiëgetisch, maar hier worden de lezers op persoonlijke wijze aangesproken 
met ‘lieve lezer’ en ‘mijn lezers’; nergens is er sprake van ‘men’ of ‘ieder’. De 
verteller doet uitdrukkelijk zijn best de aangesproken persoon te overtuigen van 

                                                 
234 Zie Van Lennep 2003: 23, 39, 337, verder onder meer 16, 23, 26, 48, 124, 134, 162, 
296. 
235 Zie Oltmans 1979: 10, 33, 34, 47.  
236 Zie m.b.t. De roos van Dekama Van Lennep 2003: 23, 39, 62, 118, 134, 223, 336; voor 
De schaapherder Oltmans 1979: 25, 47, 158, 174, 229. 
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zijn ‘ware’ verhaal en sympathie te kweken voor zijn personages. Ook deze 
verteller doet uitspraken over de structuur van de roman, maar op geheel andere 
wijze dan de vertellers van Van Lennep en Oltmans. Hij verontschuldigt zich 
vooral voor de overvloed aan informatie die de narratee te verwerken krijgt, hij 
geeft er echter bij aan dat deze noodzakelijk is om begrip te krijgen voor de 
personages. Eenmaal spreekt de verteller over de eventuele fictionaliteit van 
Aardenburg ‘zij moge dan wezenlijk zijn, of slechts een kind der verbeelding’, 
maar ook deze uitspraak past in het streven dat de hele vertelwijze karakteriseert: 
de lezer aanmoedigen tot identificatie met de personages.237 Ook de 
intradiëgetische verteller in Elize (1839) van Elisabeth Hasebroek, toont aspecten 
van een ‘engaging’ vertelwijze: zij wil voortdurend de lezer ervan overtuigen dat 
de reacties van de vrouwen in het verhaal universeel zijn. Opmerkingen als ‘Eddy 
was schoon! Welk meisje weet dit niet en begeert, dit wetend geen bewondering?’ 
(Hasebroek 2004: 85) benadrukken de overeenkomsten tussen de lezeressen en de 
personages.238 Hier en daar worden echter specifieke narratees genoemd (‘de een of 
andere deelnemende lezeres’, 198) en ook is er sprake van literaire verwijzingen, 
van ‘distancing’ elementen dus.239 

Dat in een werk dat duidelijk gericht is op herkenning en identificatie toch 
‘distancing’ elementen te herkennen zijn, wordt benoemd als een literaire vorm van 
‘cross-dressing’ (Warhol 1989: 20). Vrouwelijke Engelstalige auteurs als Harriet 
Beecher Stowe en George Eliot gebruikten zowel ‘engaging’ als ‘distancing’ 
strategieën. Door te reflecteren op het waarheidsgehalte van de roman betreden zij 
het mannelijk terrein van de ‘distancing’ strategie; daarnaast proberen zij de 
aanwezigheid van zichzelf en die van de lezers te waarborgen door directe 
aansprekingen. Zij schreven dus op de manier waarop zij mannen hoorden spreken: 
persoonlijk, met directe aansprekingen van een publiek, de manier waarop ‘men 
[…] could exert moral and political influence directly from pulpits, lecture halls, or 
parliamentary seats’ (Warhol 1989: 167). Daarvoor gebruikt bijvoorbeeld Stowe 
drie basisinterventies: het op ‘distancing’ wijze, in de derde persoon, refereren aan 
een lezer (‘veel van mijn vrouwelijke lezers’), het gebruiken van tussenvormen 
tussen ‘engaging’ en ‘distancing’ die specifiek gericht zijn tot een bepaalde groep 
narratees (‘u, edelmoedige heren, christenen van deze wereld’) en zinsneden 
                                                 
237Zie ook Moens 2001: 47, 52, 55, 69, 72, 98, 109; ook is er geregeld sprake van 
tussenwerpsels en uitroepen als ‘ach’ en ‘o’ (zie bijv. p.111, 122, 130). 
238 Zie ook Hasebroek 2004: 56, 61, 65, 82, 102, 105, 123, 147, 188. 
239 De inleiders Schenkeveld en Schenkeveld-van der Dussen noemen onder meer Von 
Salis, Camphuyzen, Van Lodesteyn, Van Alphen, Hugo, Byron en Jean Paul (Hasebroek 
2004: 36). 
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gericht tot de lezer (‘you’), niet tot een fictieve narratee gecreëerd door of in de 
tekst. Eliots verteller in Adam Bede hanteert een ‘engaging’ vertelwijze door 
openlijk toe te geven dat de personages en gebeurtenissen niet altijd overeen zullen 
komen met de ervaringen van de lezer en door rekening te houden met de 
mogelijkheid van ongeloof bij de lezer. Hiermee creëert ze een band met hem. Op 
‘distancing’ wijze bouwt ze echter ook een theoretisch essay in waarmee de lezer 
afstand neemt van het verhaal en zijn verhouding tot de werkelijkheid beschouwt. 

Het expliciet afstand nemen van de ‘engaging’ vertelwijze en overgaan tot de 
‘distancing’ is het gevolg van de beperkingen van de vrouwelijke ‘engaging’ 
vertelwijze: de boodschap is dat wat de lezer voelt voor de personages 
getransformeerd zou moeten worden in gevoel voor werkelijke mensen. Zo dwingt 
Eliot de lezer te erkennen dat de relatie die hij ervaart met de personages, de 
verteller en de auteur (opgebouwd door de ‘engaging’ vertelwijze) een 
noodzakelijk verband heeft met mensen en ervaringen in zijn eigen leven. Het 
inzetten van ‘distancing’ ofwel mannelijke strategieën dient dus het vrouwelijke 
doel een emotioneel effect te bewerkstelligen (Warhol 1989: 101-133).  

Deze ‘cross-dressing’ is ook te herkennen in het werk van Moens en Hasebroek, 
maar bij hen staat, evenals bij de Engelstalige negentiende-eeuwse vrouwelijke 
auteurs, de vertrouwelijkheid tussen verteller en aangesproken persoon en/of lezer 
meer centraal dan in het werk van mannelijke tijdgenoten als Van Lennep en 
Oltmans.240 Het lijkt er dus op dat ook voor de Nederlandse literatuur uit de vroege 
negentiende eeuw geldt dat vrouwelijke auteurs meer dan mannelijke gericht zijn 
op het betrekken van de lezer bij de gebeurtenissen met het doel herkenning en 
identificatie te veroorzaken. 

3.5.1.1 De verteller in Mejonkvrouwe de Mauléon 
De extradiëgetische, heterodiëgetische verteller fungeert in Mejonkvrouwe de 
Mauléon als externe focalisator, die de personages zowel extern als intern 
focaliseert en hij karakteriseert de personages op directe wijze. Hij benadert de 
lezer op voornamelijk ‘engaging’ wijze, bijvoorbeeld wanneer hij de buitenissige 
kleding van Yolande becommentarieert middels een vergelijking en daaraan 
toevoegt: ‘hoe wij glimlachen zouden…. ik het eerst – ik moet eerlijk zijn’ 

                                                 
240 Elize wordt door de recensent in De Gids – vermoedelijk Bakhuizen van den Brink 
(Hasebroek 2004: 40) – als typisch vrouwelijk ervaren, ondanks ‘distancing’ elementen in 
de vertelwijze. In dit kader noemt hij behalve de vrouwelijke stijl ook de intenties van 
Hasebroek: haar doel is de lezers haar godsdienstige ideaal voor te stellen ‘opdat wij het als 
ideaal erkennen zouden’ (B. 1839: 533). De ‘engaging’ elementen domineren kennelijk. 
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(Toussaint 1847: 12). Hij gaat uit van de kennis van zijn lezers (7) en spreekt van 
‘onze’ Kerk (128). Eenmaal spreekt hij ‘mijne lieve lezeressen’ aan (143). 

Door niet alleen een ‘engaging’ vertelwijze, waarmee hij een band schept met 
zijn lezers, te hanteren, maar ook (mannelijke) ‘distancing’ strategieën te hanteren, 
presenteert hij zich op een manier die de contemporaine lezer gewend was van 
vertellers. Immers ‘In Western literary systems for the past two centuries […] 
discursive authority has, with varying degrees of intensity, attached itself most 
readily to white, educated men of hegemonic ideology’ (Lanser 1992: 6). Hij geeft 
bijvoorbeeld zijn opvatting over de historische roman en maakt duidelijk dat zijn 
vertelling fictie is: ‘Schreven wij iets anders dan eene novelle, wij zouden […]’ 
(206).241 Ook etaleert hij zijn kennis door te verwijzen naar bijvoorbeeld Cats (42), 
Beaumarchais (132), Ranudo de Colobrados (172) en Vondel (196). De door 
Toussaint ingezette heterodiëgetische, extradiëgetische verteller, die behalve 
vrouwelijke ook mannelijke vertelstrategieën hanteert, is vertrouwd: de lezer is dus 
geneigd zich door hem te laten leiden. 

In Mejonkvrouwe de Mauléon wordt het standpunt van de verteller genuanceerd 
door personages die als subject van focalisatie hun visie geven. Omdat de verteller 
zich op het niveau van de vertelling bevindt en de focalisatie een aspect van het 
verhaal is, is het van belang na te gaan hoe verteller en focalisator zich tot elkaar 
verhouden. Met andere woorden: hoe structureert Toussaint de informatie over de 
personages? 

De verteller doet zijn relaas op een bepaalde manier: hij presenteert zichzelf als 
focalisator, maar geeft ook het woord aan anderen. Hoewel de vertellerstekst in 
Mejonkvrouwe de Mauléon in principe primair blijft, zijn er in deze roman 
gedeelten waarin de personagetekst vrijwel onafhankelijk lijkt: een verteller op het 
tweede niveau is dan zo lang aan het woord, dat de lezer geneigd is de 
oorspronkelijke (extradiëgetische, heterodiëgetische) verteller te vergeten. Dit is 
aan de orde wanneer Loïse langdurig en vrijwel uitsluitend subject van focalisatie 
is (61-71, 79-83); haar gesprekspartner Yolande krijgt weliswaar hier en daar via 
een inquit-formule het woord en reageert dan zonder uitzondering als de 
voorgewende lezer242: belangstellend en verwonderd. In het deel waarin Henry des 
Secousses optreedt als subject van focalisatie (71-77) wordt hij in het geheel niet 
onderbroken. Het is opmerkelijk dat in een roman waarin de verteller zo duidelijk 

                                                 
241 Zie ook Toussaint 1847: 1, 39, 43, 143, 196. 
242 Met ‘voorgewende lezer’ bedoel ik de lezer die geïmpliceerd wordt door de tekst: met 
een bepaalde ideologie en houding, die grotendeels overeenkomen met die van de verteller 
van het eerste niveau. 
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aanwezig is, op bepaalde momenten het woord (vrijwel) exclusief aan een 
personage wordt gegeven. Uyterlinde-Maris ziet dit als spanning wekken: de lezer 
weet nu immers net zo veel of weinig als Yolande (Toussaint 1982: 14). Zij gaat 
echter voorbij aan het feit dat nergens anders in de roman de vertellerscommentaar 
(bijna) geheel achterwege blijft, ook niet op plaatsen waar eveneens sprake is van 
een ongewisse uitkomst en waar de personagetekst prominent is, zoals in het deel 
waar de abt de Navarrois Yolande probeert over te halen om Jacques Bossuet een 
carrière in de Kerk te gunnen (103-117).243 Juist omdat Uyterlinde-Maris 
constateert dat in Toussaints werk een veelheid aan dialoog afgewisseld wordt met 
verhalende en beschouwende gedeelten is haar verklaring dat de lange monoloog 
‘curieus’ is en gericht op het opwekken van spanning (Toussaint 1982: 14) mijns 
inziens te mager. Volgens mij is er meer aan de hand: de verteller, die zijn lezers 
wil meenemen in zijn visie, wordt terzijde geschoven. Nagenoeg ononderbroken 
vertelt Loïse haar ervaringen en zij geeft het woord aan Henry, die op zijn beurt 
zonder interrupties weergeeft wat hem is overkomen. Het valt niet te ontkennen dat 
deze personageteksten afhankelijk blijven van de vertellerstekst (de primaire 
geschiedenis en de eerste inbedding), maar het geheel ontbreken van 
vertellerscommentaar in juist deze achttien pagina’s is een opvallend element in de 
ordening van de informatie. Mieke Bal wijst naar aanleiding van een concrete 
voorbeeldtekst erop dat het terugtreden van een verteller opgevat kan worden als 
een teken:  

The narrator of the piece could tell the story in this way because s/he had, 
for whatever reasons, sympathy for the intimidated woman. The narrator’s 
reticence, which turns the narrative into a virtually dramatic text, is part of 
that sympathy: the narrator turns the narration over to the embedded 
speakers, presumably to empower the woman to get to create her victorious 
point herself (Bal 2004: 63). 

Dit is wat in Mejonkvrouwe de Mauléon gebeurt wanneer Loïse (en na haar Henry) 
het woord krijgt: zij geeft haar eigen interpretatie van de geschiedenis. 

Een tweede, verwant structuurelement is de waarneembaarheid van het vertelde. 
Steeds wanneer een personage zich uit, is er een ander personage aanwezig: de 
uiting is waarneembaar. In de eerste ‘hij-romans’ van de negentiende eeuw244 

                                                 
243 In dit gedeelte is er ook veel  meer dialoog dan in het deel waarin Loïse haar ervaringen 
vertelt aan Yolande.  
244 Bijvoorbeeld romans van Willem Kist, Adriaan Loosjes en Bruno Daalberg (Sicking 
1982: 290). 
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waren soliloquia gemeengoed: vertellers die een inkijk wilden geven in het 
innerlijk van een personage, lieten hem via een alleenspraak of ‘zelfgesprek’ uiting 
geven aan wat hem bezig hield. Ook in de historische romans die vanaf 1830 
verschenen, vindt bewustzijnsweergave plaats door middel van hardop in of tegen 
zichzelf praten: informatie die de verhaalhandeling ondersteunt en extra gegevens 
van de verteller inhoudt. Als afgezwakte vormen zijn er fragmenten waarin de 
directe weergave van gedachten en gevoelens is voorzien van een aanduiding als 
‘dacht hij’. Van een innerlijke monoloog is in dit stadium nog geen sprake, ook niet 
in historische romans met een duidelijke psychologische inslag. Daarvoor zijn de 
formuleringen van de bewustzijnsweergave te weloverwogen; bovendien zijn de 
betreffende fragmenten vaak tussen aanhalingstekens geplaatst, waardoor men ze 
zou kunnen opvatten als letterlijke omzettingen van alleenspraken (Sicking 1989: 
294-297).  

Over Toussaint merkt Sicking op dat zij in zowel historische als niet-historische 
romans binnen de vertellerstekst gebruik maakt van de vrije indirecte rede, een 
vorm waarin de overgang van verteller naar bewustzijnsweergave van een 
personage zonder indicaties als aanhalingstekens of inquit-formule plaatsvindt, een 
techniek die pas door de Tachtigers op grote schaal gebruikt werd. Toch betoogt 
hij:  

Maar zelfs voor de meest ‘moderne’ aanpak die Bosboom-Toussaint heeft 
gevolgd, geldt dat de bewustzijnsweergave ondergeschikt is gebleven aan 
de uiterlijke verhaalhandeling en aan de morele en levensbeschouwelijke 
opvattingen van de auteur, waarbij waardeoordelen niet ontbreken (Sicking 
1989: 301). 

Voor Mejonkvrouwe de Mauléon geldt dat er geen alleenspraken in voorkomen, 
maar wel nogal wat afgezwakte vormen ervan wanneer de verteller zorg draagt 
voor de bewustzijnsweergave van personages. Hier is inderdaad sprake van een 
conventioneel verband met de verhaalhandeling en opvattingen van de verteller.245 
Daarnaast geven veel dialogen een bewustzijnsweergave in de directe rede, 
waaraan de verteller dan zijn interpretatie toevoegt. Een enkele keer zie ik de vrije 
indirecte rede. 

Mijn opvatting is nu dat er twee interpretaties van de geschiedenis mogelijk zijn: 
een interpretatie van de verteller, duidelijk door hem verwoord en een interpretatie 
die te vinden is in de pure monologen of dialogen en de enkele uitingen die in de 

                                                 
245 Ik wil niet zoals Sicking hier verteller en auteur gelijk stellen aan elkaar. 
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vrije indirecte rede geformuleerd zijn. Het feit dat er geen soliloquia voorkomen in 
deze roman wijst erop dat de door de verteller aangegeven fictionaliteit 
genuanceerd kan worden, omdat steeds wanneer een personage gevoelens of 
gedachten uit, een ander personage aanwezig is: de uitingen zijn waarneembaar. 
Niet-waarneembare uitingen (als soliloquia) kunnen opgevat worden als een 
indicatie van fictionaliteit, die bovendien effect hebben op de machtsverhoudingen 
in een verhaal. Uitingen die niet waargenomen worden door een of meer 
personages geven de lezer informatie, die andere verhaalpersonages onthouden 
wordt, waardoor de visie van de focalisator (i.c. de verteller) doorslaggevend wordt 
(Bal 2004: 43-46, 149-154). Hiervan is in Mejonkvrouwe de Mauléon geen sprake: 
de bewustzijnsweergave van personages geeft geen aanleiding tot twijfel aan de 
realiteit van het verhaal en de vertellerstekst is duidelijk te onderscheiden van de 
personagetekst. Dit laatste is niet het geval bij de vrije indirecte rede: het is een 
mengvorm van persoons- en vertellerstekst, die de lezer vaak voor 
interpretatieproblemen stelt, de vraag wiens opvattingen aan de orde zijn, is 
immers lastig te beantwoorden (Van Boven 1999: 216). Als ik naga op welke 
plaatsen in Mejonkvrouwe de Mauléon vrije indirecte rede voorkomt246, dan blijken 
de ervaringen van Yolande en Loïse centraal te staan:  

want was het hem gegaan als haar, was zijne ziel slechts eene 
weerspiegeling van de hare, dan kon hij immers niet weer beminnen, net zo 
min als zij? (Toussaint 1847: 139) 

En de eer der doode moest toch gespaard blijven! (Toussaint 1847: 143) 

Zeventien jaar had zij gezocht wat zij nu meende gevonden te hebben […] 
en wat had zij al niet geofferd aan die eene zaak, die toch de zaak van eene 
andere was, maar die zij zich had aangetrokken met al den ernst van een 
plicht! (Toussaint 1847: 181) 

hij zou hun toch van deze laatsten gezwegen hebben als van een kinderlijke 
zwakheid. Een avontuur van een gemaskerd bal! hoe ze gelachen zouden 
hebben! wie hunner had er geen gehad op die wijze, wie hunner wist er 

                                                 
246 Van Boven benadrukt de complexiteit van de erlebte Rede: niet altijd zijn de drie meest 
genoemde taalkundige kenmerken (spreektaalelementen, bepaalde combinaties van 
bijwoorden van tijd met de o.v.t. en het tijdloze praeteritum) aanwezig (Van Boven 1999: 
218-219). Mijns inziens is in de hier geciteerde fragmenten de vertelsituatie diffuus: de 
persoonlijke taalsituatie van het personage is vermengd met de onpersoonlijke taalsituatie 
van de verteller, zoals Bal de vrije indirecte rede definieert (Bal 2004: 50). 
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niet altijd vele te vertellen, waarbij zijn roman een kindersprookje werd 
(Toussaint 1847: 203). 

In alle vier de fragmenten wordt gerefereerd aan de geschiedenis van Loïse en de 
gevolgen daarvan voor Yolande, St. Hyacinthe en Henry. 

In Mejonkvrouwe de Mauléon vertelt de verteller dus een verhaal waarin hij het 
woord geeft aan personages die met elkaar van gedachten wisselen en hun visie op 
de gebeurtenissen verwoorden. Vrijwel voortdurend geeft de verteller aanvullende 
informatie, toelichting en algemene waarheden die voor een band met de lezer 
moeten zorgen: hij interpreteert.247 Overigens kan in het optreden van de verteller 
enige ambivalentie bespeurd worden in bijvoorbeeld de verwijzing naar Ada van 
Holland, maar de kans dat de lezer Yolandes gedrag ziet als ziet als identiek aan 
dat van de zich opofferende Ada is groot, door de context waarin de verteller de 
verwijzing plaatst.248 De lezer wordt echter de mogelijkheid tot een eigen 
interpretatie geboden doordat de bewustzijnsvoorstelling van de personages op 
cruciale momenten vrijwel steeds in de directe rede wordt weergegeven, in het 
bijzijn van andere personages, waardoor de invloed van de verteller als enige 
focalisator wordt beperkt. In twee ingebedde verhalen verdwijnt de verteller in feite 
uit beeld. Loïse vertelt haar ervaringen en geeft het woord aan Henry: zij beiden 
verwoorden ongehinderd hun belevenissen. De verteller ventileert zijn mening ook, 
maar pas in later stadium: ‘de rampzalige moest moeder worden’; ‘God beware de 
jeugd, die zich zelve niet weet te bewaren’ (96). De enige plaatsen waarop 
vertellerstekst en personagetekst niet duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn, 
betreffen hetzelfde onderwerp: de ervaringen van Loïse en Henry en de gevolgen 
ervan voor Yolande. 

Toussaint structureert de informatie dus doordacht: de verteller geeft zijn visie 
op de geschiedenis, maar los daarvan wordt de kern ervan weergegeven door de 
personages die haar ondervonden hebben. De lezer kan een keuze maken: laat hij 
zich leiden door de ‘engaging’ strategie van de betrouwbare verteller of volgt hij de 
personages die de andere kant van het verhaal vertellen? Die andere kant wordt in 
Mejonkvrouwe de Mauléon ook getoond in de inbeddingen. 

                                                 
247 Voor deze sententies zie bijvoorbeeld Toussaint 1847: 2, 3, 4, 6, 11, 19, 60, 96, 103. 
248 Ada van Holland blijft haar afwezige echtgenoot trouw, ook al houdt zij van een ander. 
De verwijzing staat in de context waarin Yolande haar verloofde Jacques  een carrière in de 
Kerk gunt. 
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3.5.2 Ingebedde teksten 
De narratologie onderscheidt verschillende vertelniveaus: zodra er een afwisseling 
is tussen vertellerstekst en personagetekst is er sprake van een primaire en een 
ingebedde tekst, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de vertellerstekst in de formele 
hiërarchie het hoogst staat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen narratieve en niet-
narratieve inbeddingen, waarbij de maatstaf is of er een verhaal verteld wordt. 
Zoals Mieke Bal stelt: de criteria die gelden voor narratieve teksten gaan ook op 
voor narratieve inbeddingen. Er is in zo’n inbedding eveneens sprake van twee 
typen woordvoerders: een met een functie in de geschiedenis (acteur) en een die 
geen functie heeft in de geschiedenis (verteller). Net als de primaire tekst kent de 
inbedding drie lagen: de vertelling, het verhaal en de geschiedenis en datgene wat 
de narratieve ingebedde tekst inhoudt ofwel toont aan de lezers, is een serie met 
elkaar verbonden gebeurtenissen, gepresenteerd op een specifieke manier (Bal 
2004: 9). De relatie tussen de primaire tekst en de inbedding kan blijken wanneer 
de lezer de inbedding samenvat en op die manier de symbolische functie ervan 
vaststelt. Er is een aantal mogelijke verbanden tussen primaire en ingebedde 
teksten: de inbedding verklaart de primaire geschiedenis, de inbedding verklaart en 
bepaalt de primaire geschiedenis of de inbedding vertoont overeenkomsten met de 
primaire geschiedenis. De functionaliteit van de inbedding hangt samen met de 
intensiteit van de relatie met de primaire geschiedenis: een verklarende inbedding, 
die geen invloed heeft op het verloop van de primaire geschiedenis is minder van 
belang dan een inbedding die deze wel beïnvloedt, zeker wanneer zij uitgebreider 
is en/of op een bijzondere manier, bijvoorbeeld stapsgewijs249, wordt 
gepresenteerd:  

Consequently the structure of narrative levels becomes more than a mere 
story-telling device; it is part of the narrative’s poetics, and needs to be 
understood for the narrative to be fully appreciated (Bal 2004: 54). 

Een andere vorm van intensiteit bestaat uit de analogie die gevonden kan worden in 
de primaire geschiedenis en de inbedding, waarbij het aantal gemeenschappelijke 
termen in de samenvatting van de beide geschiedenissen als criterium geldt. Indien 
er sprake is van duidelijke gelijkenis kan de inbedding opgevat worden als een 
teken voor de lezer.  

                                                 
249 Het voorbeeld dat Mieke Bal hierbij geeft, is Van oude mensen de dingen die voorbij-
gaan van Louis Couperus, waarin de inbeddingen fragmentarisch zijn en er bovendien 
sprake is van wisselende focalisatieposities. 
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Bal wijst erop dat hierbij de plaats van de inbedding van belang kan zijn: geplaatst 
aan het begin van de primaire tekst kan de inbedding het einde van de geschiedenis 
voorspellen. Om hierbij voor de lezer de spanning vast te houden, kan de 
overeenkomst gemaskeerd zijn. De gelijkenis is dan slechts te achterhalen door te 
abstraheren, waardoor overeenkomsten pas duidelijk worden wanneer de primaire 
geschiedenis bekend is. De spanning is bewaard gebleven, maar het voorspellend 
effect van de inbedding is verdwenen. Omgekeerd kan ook: de geschiedenis van de 
ingebedde tekst verbergt de overeenkomst niet, waardoor de voorspelling zichtbaar 
is. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de spanning: er kan namelijk een ander soort 
spanning ontstaan als de lezer meer weet dan een personage. Wanneer een 
inbedding meer naar het einde van de primaire tekst geplaatst is, benadrukt zij in 
retrospectief de universele betekenis van het geheel: ‘This more general sense […] 
lifts the whole narration to another level’ (Bal 2004: 59). Hiermee krijgt de lezer 
een aanwijzing hoe de tekst gelezen zou kunnen of moeten worden. 

Inbeddingen die overeenkomsten vertonen met de primaire geschiedenis zijn dus 
te definiëren als een vorm van herhaling. Deze herhaling wordt ook wel ‘mise en 
abyme’ genoemd (‘in de afgrond geplaatst’). F.W. Korsten omschrijft dit begrip als 
een ‘structuur van in elkaar passende elementen’ die ook wel wordt aangeduid als 
het ‘Droste-effect’: de verpleegster op het bekende cacaoblikje houdt in haar 
handen eenzelfde blikje met daarop een verpleegster die een cacaoblikje vastheeft 
etc. (Korsten 2002: 203).250 Zoals ook Bal betoogt: deze vorm van herhaling is een 
structuurmiddel om bijvoorbeeld kunstwerken in al hun complexiteit te 
doorgronden, door heen en weer te gaan van klein naar groot. Dan kan blijken dat 
een kleiner element het grote op betekenisvolle wijze reflecteert: er wordt iets aan 
de orde gesteld dat in de rest van het kunstwerk steeds terugkeert waardoor deel en 
geheel met elkaar in verband gebracht worden en waarin uiteindelijk de betekenis 
van het geheel gezocht kan worden. Korsten benadrukt dat om te kunnen spreken 
van een mise en abyme de passages ‘omkaderd’ moeten zijn: duidelijk begrensd 
(Korsten 2002: 203-207). Bal wijst er echter op dat het fenomeen ‘mise en abyme’ 
vooral in de heraldiek voorkomt, in grafische afbeeldingen; in literatuur is de 
eindeloze herhaling problematischer: ‘What is put into the perspective of infinite 
regress is not the totality of an image, but only a part of a text, or a certain aspect’ 
(Bal 2004: 58). Vandaar dat zij kiest voor de term ‘spiegeltekst’. 

                                                 
250 Korsten noemt Emmanuel Kant die het begrip ‘mise en abyme’ uitlegt met een 
verwijzing naar de St.-Pieter in Rome: een kathedraal die als geheel niet of nauwelijks te 
overzien is en die slechts ‘gezien’ kan worden door eerst de kleinere onderdelen te 
beschouwen en die dan te plaatsen in het kader van het grotere geheel (Korsten 2002: 203). 
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In Mejonkvrouwe de Mauléon komt de mise en abyme in de definitie van 
Korsten tweemaal voor: de isoleerbare passages waarin Loïse en Henry des 
Secousses elk hun ervaringen vertellen. De benadering van Mieke Bal heeft mijn 
voorkeur, omdat ik behalve deze te begrenzen reflecties veel elementen van 
‘kleine’ spiegeling zie in deze roman. 

3.5.2.1 Spiegelteksten in Mejonkvrouwe de Mauléon 
Het primaire verhaal van Mejonkvrouwe de Mauléon wordt onderbroken door een 
lange terugblik die gezien kan worden als een ingebed verhaal met een verklarende 
functie. In die eerste inbedding zie ik een tweede (64-70) waarin Loïse aan het 
woord is en daarin komt een derde voor waarin Henry des Secouses als intra-
intradiëgetische verteller optreedt en zonder onderbrekingen zijn voorgeschiedenis 
verwoordt. De inbeddingen zijn volledig isoleerbaar, door hun onderbreking van de 
chronologie van het primaire verhaal; daarnaast worden de vertellers van de 
tweede en derde inbedding niet of nauwelijks onderbroken door de primaire 
verteller. De functie van deze tweede en derde inbedding is het verklaren en 
bepalen van de primaire geschiedenis, evenals de eerste voornamelijk als 
verduidelijking van de positie van St. Hyacinthe. Ze zijn duidelijk ‘omkaderd’: zij 
reflecteren dus ook in de striktere opvatting van Korsten de betekenis van het 
geheel. Zoals ik in de narratologische analyse (3.3) aangaf: in de tweede en derde 
inbedding wordt de liefde van een paar gedwarsboomd door religieuze 
onverdraagzaamheid, waardoor de lezer tweemaal een alleenstaande moeder 
(Henry’s moeder en Loïse) aantreft in het verhaal. Henry groeide op zonder vader, 
St. Hyacinthe zelfs zonder ouders.  

Ik wijs op de spiegeling: zowel in het primaire verhaal als in de inbeddingen is 
sprake van religieuze dwang. In het primaire verhaal voelt St. Hyacinthe geen 
religieuze opdracht, hem knelt de soutane ‘als een mantel van lood’ (31)251, maar 
hij wordt door zijn omgeving ervan overtuigd dat er voor hem geen andere 
mogelijkheden zijn: bij een kerkelijke loopbaan worden er geen vragen gesteld 
over ‘de hindernis zijner geboorte’ (142). Een gevolg is dat hij en zijn geliefde, 
Cathérine, aanvankelijk ook gescheiden worden. In de eerste inbedding wordt 
Jacques Bossuet door zijn moeder en door zijn docenten geprest tot een loopbaan 
in de Kerk (92), hij wordt meegevoerd ‘als ware die een zwak kind zonder hoofd of 
zonder wil’ (127) en spreekt zelf van een roeping die ‘toch niet luide tot mij sprak’ 
(150). De tweede inbedding herhaalt met betrekking tot Loïse de geschiedenis van 

                                                 
251 Zie ook Toussaint 1847: 28, 30, 33, 34, 35, 36, 146, 166. 
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Henry, zoals hij die in de derde inbedding vertelt: zij zijn beiden slachtoffer van 
(religieuze) intolerantie. De drie inbeddingen verklaren, bepalen en spiegelen dus 
de primaire geschiedenis: behalve de verbinding tussen de diverse gebeurtenissen 
zorgt de herhaling ook voor een accentuering van de nadelige gevolgen van 
(religieuze) conventies en onverdraagzaamheid. Het verhaal van Henry (slachtoffer 
van intolerantie) wordt immers herhaald in het verhaal van Loïse (slachtoffer van 
intolerantie); diezelfde religieuze dwang veroorzaakt de breuk tussen Jacques en 
Yolande, het stel dat op zijn beurt St. Hyacinthe vanwege de conventies dwingt tot 
een kerkelijke loopbaan. Wanneer ik let op de plaats van de inbeddingen valt op 
dat in het oorspronkelijke manuscript van Mejonkvrouwe de Mauléon – de 
ongecensureerde versie die nooit uitgegeven is – de tweede en derde inbedding het 
hart van het werk gevormd zouden kunnen hebben: p.64-84 van 145.252 Op p.145 
van de roman die wel is gepubliceerd staat immers: ‘Ons blijft nog over de 
tegenwoordigheid van den ridder des Secousses te verklaren […]’; daar begint het 
gedeelte waarvan Toussaint zegt: ‘ik heb nu een gansche historie van een geheim 
huwelijk opgeraapt, die wel 60 pag. plaats neemt […]’ (Toussaint 1847B). Zo 
bezien stonden in die eerste versie de verhalen van Loïse en Henry centraal in de 
roman, zoals ze in de schematische weergave van de romanstructuur nog steeds 
centraal staan (zie 3.3.1). Of er sprake is van een prospectieve of een retrospectieve 
functie van de inbeddingen is moeilijk te zeggen vanwege het niet-chronologische 
karakter van het werk en is mijns inziens voor deze roman ook niet zozeer van 
belang. Er is zonder meer sprake van een mise en abyme: een ingesloten, relatief 
klein fragment weerspiegelt het geheel op zo’n manier dat het leidt tot reflectie 
over de betekenis van het geheel. Van klein naar groot: ingebedde teksten van 
respectievelijk zes (Henry), negentien (Loïse) en ruim honderd pagina’s (Yolande 
en St. Hyacinthe) in een primair verhaal van 211 bladzijden, waarin uiteindelijk St. 
Hyacinthe en vooral Yolande zich ontworstelen aan de conventies.  

In de structuur van Mejonkvrouwe de Mauléon zie ik een essentiële aanwijzing 
voor de betekenis van de roman: vanuit de derde inbedding ontwikkelt zich via de 
tweede en de eerste de historie van Yolande Desvieux, die naar aanleiding van de 
lotgevallen van Henry des Secousses en Loïse haar eigen geschiedenis bepaalt. 
Zoals Mieke Bal aangeeft, ook een verhaalpersonage kan de spiegeltekst als een 
teken interpreteren:  

                                                 
252 Deze nummering gaat uit van de Ewings-uitgave; in de eerste druk van Führi is de 
pagina-indeling ietwat anders, maar de redenering van de inbeddingen in het hart van de 
roman blijft gelden. 
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In this way she may find out the course of the fabula in which she is herself 
engaged. Thus the actor can influence the fabula’s outcome. She can take 
fate into her own hands (Bal 2004: 59). 

In dit laatste ligt mijns inziens de betekenis van Mejonkvrouwe de Mauléon. 

3.5.3 Motieven 
In de Inleiding heb ik uiteengezet dat motieven belangrijke betekenisdragende 
elementen in een literair werk zijn, die zich zowel in de vertelling, het verhaal als 
in de geschiedenis kunnen bevinden. Doordat de lezer aan bepaalde, zich 
herhalende verhaalelementen betekenis toekent, worden deze elementen – de 
motieven – een vorm van spiegeling die de diverse tekstniveaus met elkaar 
verbindt en daarmee bijdraagt aan de interpretatiemogelijkheden van het geheel. 
Waar spiegelteksten de primaire geschiedenis verklaren, bepalen of reflecteren en 
op die manier het grotere geheel ordenen, zijn motieven kleine(re) elementen die 
vooral in het verhaal en de vertelling voorkomen. Door hun repetitieve karakter 
vormen zij schakels in het geheel, te vergelijken met kralen van een gebroken 
ketting: de lezer dient ze op te sporen en te rijgen tot een snoer. Pas wanneer de 
lezer de ‘kralen’ met elkaar verbindt, met andere woorden de samenhang ziet, 
krijgen de elementen voor hem een functie in de vertelling, het verhaal of de 
geschiedenis en zijn ze niet meer weg te denken bij het interpreteren van het 
geheel. Eenmaal ontdekt blijken ze een wezenlijk bestanddeel van (een van) de 
tekstniveaus te zijn en in die hoedanigheid onderdeel te zijn van de manier waarop 
de informatie geordend is. 

Sandra Gilbert en Susan Gubar bespreken in hun onderzoek naar de 
negentiende-eeuwse vrouwelijke auteur gendergerelateerde motieven bij talloze 
schrijfsters, onder wie Jane Austen, Charlotte Brönte en George Eliot. Zij 
constateren verrassende overeenkomsten in het literaire werk van vrouwen die vaak 
geografisch, historisch en psychologisch ver van elkaar verwijderd waren. 
Negentiende-eeuwse vrouwelijke auteurs hadden in het algemeen aandacht voor 
ruimtebeperkingen: gevangenschap, ontsnappingen, sluiers, spiegels, schilderijen, 
standbeelden, ladekasten, kisten (geldkisten, juwelenkistjes) die alle staan voor 
opgesloten zijn, voor beperkingen (Gilbert en Gubar 2000: 85). Deze motieven 
wijzen met elkaar op de betekenis van het geheel, die in het verhaal te vinden is als 
een zoektocht naar de eigen vrouwelijke identiteit. Zoals duidelijk werd in 
hoofdstuk 2 zijn herhalende elementen in het verhaal i.c. de vrouwenplot onder 
meer de opvoeding en scholing van meisjes, een ineffectieve of afwezige moeder, 
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vrouwelijke machteloosheid als gevolg van financiële regelingen en de neiging tot 
veinzen bij vrouwen die (nog) geen eigen identiteit vinden. In de geschiedenis zien 
Gilbert en Gubar bij zelfs de meest behoudende negentiende-eeuwse vrouwelijke 
auteurs onafhankelijke (vrouwelijke) personages die de beperkende patriarchale 
structuren proberen te vernietigen: niet de heldin, maar een ‘waanzinnige’ vrouw 
die in de loop van het verhaal gestraft zal worden (Gilbert en Gubar 2000: 77). Op 
deze manier grijpen de motieven in de drie tekstniveaus in elkaar: van klein naar 
groot, van concreet naar abstract(er). In samenhang structureren ze het geheel.  

Ook bij Geertruida Toussaint is een aantal van de hier genoemde motieven te 
vinden, zoals te zien is in onder meer De Graaf van Devonshire en de vrouwelijke 
Bildungsromans Het Huis Lauernesse en De Bloemschilderes Maria van 
Oosterwijk.253 Hieruit leid ik af dat zij deel uitmaakte van de groep negentiende-
eeuwse vrouwen met een ‘female impulse to struggle free from social and literary 
confinement trough strategic redefinitions of self, art, and society’ (Gilbert & 
Gubar 2000: XII).254  

3.5.3.1 Motieven in Mejonkvrouwe de Mauléon 
In Mejonkvrouwe de Mauléon zie ik enkele duidelijke motieven. De notie 
‘conventionaliteit’ en daarmee samenhangende onvrijheid is nadrukkelijk aanwezig 
in het verhaal, met daarnaast een concreet motief dat ik ‘kwaadspreken’ zal 
noemen. Verder is er sprake van een aantal gemaskerde bals. Over onvrijheid wil 
ik kort zijn: hierboven is uitgewerkt hoe in het primaire verhaal en in de 
inbeddingen geworsteld wordt met vrijheid van denken en handelen. Soms gaat het 
specifiek over de (on)vrijheid van vrouwen. Yolandes ‘afwijking van de gezette 
vormen’ (5) door als ongehuwde vrouw zelfstandig te wonen, is verdacht; jonge 
meisjes worden ‘verborgen in de kloosters’ (8). Yolande zelf is zeer resoluut ‘Ik 
wil leven in de wereld […] ik zal geen huwelijk aangaan en ik zal niet ongelukkig 
zijn’ (26).255 Yolande wordt in het fragment over de meisjes als kleine kinderen 
                                                 
253 Bijvoorbeeld de beschrijving van het boudoir van Arabella (zie 1.6.2), de sluiers in Het 
Huis Lauernesse (zie 2.6.4), het veinzen in Lauernesse (zie 2.6.3) en in De bloemschilderes 
(2.7.3.1). 
254 Behalve in overeenkomstige motieven, zie ik ook in structurering in de vorm van 
spiegelteksten een blijk van verwantschap met andere vrouwelijke auteurs. Aan de hand 
van de opmerking over Jane Austen: ‘In each of her novels a seduced-and-abandoned plot 
is embedded in the form of an interpolated tale told to the heroine as a monitory image of 
her own more problematic story’ (Gilbert & Gubar: 2000: 119) constateer ik een  duidelijke 
overeenkomst tussen Austen en Toussaint, die voor zover ik heb kunnen nagaan het werk 
van Austen niet kende. 
255 Voor gelijksoortige uitlatingen van Yolande: zie 3.3. 
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gezien als ‘eene echte vrijbuiteres, die geene partij spaart’ (42) en de nicht van 
Henry’s moeder (van wie hij het landgoed erft) wordt door haar familieleden 
gehaat om haar vrijzinnige denkwijze (74). Het zijn dus de vrouwen die zich 
ontworstelen aan de onvrijheid.256 

Yolandes onconventionele houding wordt regelmatig rechtstreeks in verband 
gebracht met een veroordeling door anderen, een tweede motief. In de eerste zes 
pagina’s bespreekt de verteller elfmaal de opinie van haar omgeving, waarbij hij 
benadrukt dat zij werd ‘berispt, gemord en gehekeld’ (2) en ‘weder geschimpt, 
gemord en gehekeld’ (2). Hij is scherp over kwaadsprekende personages:  

O! het is merkwaardig hoeveel stof er te vinden is tot berisping en 
wantrouwen over alle daden der menschen, als er op die wijze naar gezocht 
wordt; het is merkwaardig vooral na te gaan, hoe bij zulke gelegenheid de 
stompzinnigste zoekers de scherpzinnigste vinders worden (Toussaint 
1847: 2).257 

Op talloze plaatsen wordt ‘de innerlijke onbeschaafdheid van beschaafde 
menschen’ (19) beklemtoond, hoewel de verteller aangeeft niet het oogmerk te 
hebben ‘de hatelijke ondeugden waarvan de samenleving wemelt, te ontleden en 
tentoontestellen’ (24). Al de roddel en achterklap heeft te maken met positie van 
Yolande: een alleenwonende jonge vrouw, die men op een bepaald moment gaat 
verdenken van ongehuwd moederschap.258 Aanvankelijk is zij zich niet bewust van 
het gepraat, later probeert ze zich ertegen te wapenen: ‘Daarom leef ik in de wereld 
[…] en ik leef er zooals ik wil, en wat zegt mij haar oordeel?’ (162). Binnen dit 
kader is ook de motivering die de verteller geeft voor het vertellen van dit verhaal 
veelzeggend: Frankrijk dankt de grote Bossuet aan een jonge vrouw die ‘de prooi 
[is] geworden van miskenning en laster’ (128), vandaar dat hij deze afgeworpen 
schakel van de geschiedenis oppakt. 

Een derde motief heeft te maken met het verhaalgegeven dat Yolande op zoek is 
naar de vader van St. Hyacinthe en hem verwacht te vinden op een gemaskerd bal, 
omdat Henry en Loïse elkaar ook ontmoet hebben op een carnavalsbal. Enkele 
malen bezoekt zij in vermomming dergelijke bals, overigens zonder werkelijk deel 
te nemen aan het feest (133). De ontknoping van de raadsels – de ridder Des 
Secousses blijkt Henry te zijn – wordt ingeleid op een bal waar Yolande 

                                                 
256St. Hyacinthe krijgt ook de vrijheid; hij is weliswaar een man, maar met nadrukkelijk 
androgyne trekken. In hoofdstuk 5 wordt dit besproken. 
257 Zie ook Toussaint 1847: 6. 
258 Zie Toussaint 1847: 2-6, 27, 95, 130-131, 134, 139, 144, 146, 162, 174, 194, 207. 
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uitgenodigd met de boze opzet om haar te beschamen en ‘de gevaarlijke tooveres 
uit onzen cirkel te bannen’ (171). Tot frustratie van de organisatoren blijft Yolande 
onherkenbaar, omdat er talloze andere vrouwen zijn in dezelfde vermomming die 
evenmin dansen. Het hoe en waarom van dit staaltje van solidariteit, vermoedelijk 
georganiseerd door St. Hyacinthe, is niet echt uitgewerkt, maar daarom niet minder 
sprekend: verzet van enkele vrouwen uit de Parijse hofcirkel tegen de behandeling 
van een vrouw die ooit een van hen was. Ook met betrekking tot anderen is het 
begrip ‘masker’ te vinden in de roman: St. Hyacinthe noemt de voor hem 
verplichte kleding van geestelijke een ‘carnavalspak’ en zijn positie in de Kerk een 
belachelijke ‘maskerade’ (33), Mariette, het jongere zusje van Yolande, voelt 
zichzelf groot en wil dus ook deelnemen aan carnaval en een masker dragen (50): 
blijkbaar is de maskerade een aspect van de wereld der volwassenen. De herhaalde 
scherpe veroordelingen in de vertelling van degenen die kwaadspreken over wat zij 
niet begrijpen, degenen die de schijn ophouden, spreken boekdelen. De ‘booze 
slang van den laster’, ‘de Hydra’ (132) wordt steeds in verband gebracht met de 
afwijzing van Yolandes onconventionele leefwijze door personen die zich anders 
voordoen dan zij zijn.259 Mariette en vader Desvieux worden ‘slechte 
tooneelspelers’ genoemd, omdat ze in ‘de bedrijven van hun leven’ (131), geen 
aandacht hebben voor hun medespelers of voor de toeschouwers. Ook vrouwen 
kunnen zich gedragen als ‘coquette’ of ‘toneelspeelster’, wat negatief geduid wordt 
(139). In de historie van Loïse en Henry staat het ontmaskeren centraal: zij vreest 
dat de aantrekkingskracht die ze voor elkaar hebben, zal verdwijnen op het 
ogenblik dat hij haar ‘onbelemmerd konde gadeslaan’ (65) en toch laat zij zich 
door de ridder ontmaskeren, in de wetenschap hem daarmee rechten te geven. Dat 
‘ontmaskeren’ hier metaforisch gebruikt is voor seksueel contact is af te leiden uit 
de context waarin sprake is van ‘eeden van liefde en trouw, niet anders dan of wij 
voor het altaar hadden gestaan’ en ‘wij waren daar samen, ongemaskerd in een 
hartstochtelijk gesprek’ (68). De vlucht, vanwege ‘een toestand als de uwe’ (69) en 

                                                 
259 Bijvoorbeeld de barones de Vancy die wilde doorgaan ‘voor eene zachte naïve vrouw’, 
‘een jong meisje’ (6-7) of de markiezin de Sombreville die halve rouw draagt, want ‘zij is 
eene bruinet en het zwart staat haar goed’ (8); ook mevrouw des Arçons hield ‘de 
overdrevenste aanspraken vast van eene vrouw van adel’ en ‘hechtte zich ook nog met 
wanhoop aan die der schoonheid, al was ze vijftig jaar en grootmoeder’ (173). 
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het gegeven dat er vanaf hier sprake is van ‘verloofde’ en ‘bruid’ wijzen eveneens 
op het maskeren van seksualiteit.260 

3.5.4 Ordeningsprincipes in Mejonkvrouwe de Mauléon – conclusies 
De structuur van Mejonkvrouwe de Mauléon wordt grotendeels bepaald door de 
manier waarop de verteller zijn relaas vormgeeft: op voornamelijk ‘engaging’ 
wijze vertelt hij de geschiedenis van Yolande Desvieux, waarbij hij in een lange 
terugblik de gebeurtenissen verklaart. Daarbij geeft hij in cruciale passages voor 
langere tijd het woord aan anderen en verdwijnt naar de achtergrond. Ook in de 
overige gedeelten van het werk is de vertellerstekst duidelijk te onderscheiden van 
de personagetekst en blijken er interpretatieverschillen te zijn: personages ervaren 
de zaken soms anders dan de verteller. 

Toussaint gebruikte viermaal de vrije indirecte rede (139, 143, 181, 203): alle 
vier de keren heeft de formulering betrekking op de ervaringen van Loïse. 
Diezelfde historie vormt het hart van de ingebedde tekst, de terugblik. De verhalen 
van Loïse en Henry blijken spiegelverhalen te zijn waarin (religieuze) conventies 
en intolerantie, centraal staan. Deze onvrijheid zie ik opnieuw gespiegeld in de 
ervaringen van Jacques en St. Hyacinthe. 

Ook de motieven benadrukken het belang van vrijheid. Op allerlei niveaus speelt 
in Mejonkvrouwe de Mauléon de vermomming: de setting (geschiedenis) wordt 
soms gevormd door gemaskerde bals, personages dragen al dan niet letterlijk 
maskers (verhaal) en ze worden ‘toneelspelers’ genoemd (vertelling). Het masker 
is op te vatten als metafoor. Marita Mathijsen heeft in De gemaskerde eeuw (2002) 
duidelijk gemaakt hoe maskerades en vermommingen in de negentiende-eeuwse 
literatuur uitingen zijn van de dubbele moraal. Maar, zo stelt zij: ‘maskers kunnen 
even noodzakelijk zijn en evenveel laten zien als het ware gezicht’ (Mathijsen 
2002: 17). Toussaint gebruikte in Mejonkvrouwe de Mauléon de maskers letterlijk, 
maar zij gebruikte vermommingen ook metaforisch. Niet alleen in het verhaal 
inzake de ‘ontmaskering’ van Loïse, maar ook met betrekking tot de religieuze 
verplichtingen van St. Hyacinthe en zeker waar het de ‘convenances’ (6) betreft. 
Waardering wordt uitgesproken voor een wat stijve dame ‘want zij is wat zij 
vertoont en zij is wat zij zijn moet’ (8).  

Zichzelf kunnen zijn, in vrijheid kunnen kiezen, zich niet laten leiden door 
conventies: dat is wat naar voren komt als ik naga hoe Toussaint in Mejonkvrouwe 

                                                 
260 Het feit dat Tousaint op verzoek van de uitgever het verhaal veranderd heeft en er een 
geheim huwelijk tussen Henry en Loïse heeft ingevoegd, is een buitentekstueel gegeven, 
dat overigens wel mijn interpretatie bevestigt. 
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de Mauléon accenten legde door de informatie op een bepaalde manier te ordenen. 
Een conventionele verteller die wordt aangevuld (of tegengesproken) door 
personages, herhaalde spiegeling van de thematiek van onvrijheid en motieven die 
ditzelfde verband leggen. In deze roman is dus aantoonbaar sprake van een 
bepaalde ordening – door middel van de verteller, spiegelteksten en motieven – om 
beperkingen, met name van vrouwen, op de voorgrond te plaatsen. Dat ook het 
voornaamste concrete motief – het kwaadspreken – betrekking heeft op de situatie 
van een alleenstaande jonge vrouw geeft mij aanleiding te veronderstellen dat 
Toussaint ook haar eigen positie in de roman betrekt. Uitspraken van Yolande als 
‘Daarom leef ik in de wereld […] en ik leef er zooals ik wil, en wat zegt mij haar 
oordeel?’ (162) zijn gemakkelijk in verband te brengen met wat Toussaint naar 
aanleiding van haar breuk met Bakhuizen aan Potgieter schreef, respectievelijk in 
juni en oktober 1846:  

ik wil niemands [onleesbaar] zijn, daarvoor [onleesbaar] ik zeggen ben ik 
te goed en voel ik te veel dat ik mij zelve genoeg kan wezen. Sinds lang 
rekende ik voor mijne toekomst niet meer op hem (Bosboom Nz zj: 240-
241). 

Van hem gesproken. Ik heb de decisieve brief geschreven, het kon niet 
langer, hij ridiculiseerde mij door zijn gedrag en handelwijs en het diende 
nu nergens meer voor – ik vergeef het hem. Hij kan niet anders; in dit alles 
beklaag ik niemand en regretteer niets dan de tobberijen die de arme 
moeder hierover weer hebben zal (Bosboom Nz zj: 50). 

Reeser spreekt over ziekte en neerslachtigheid en ‘blikken van medelijden of van 
geheim leedvermaak’ die ze wenste te ontlopen (Reeser 1962: 202)261 en duidt 
daarmee op het schandaal dat de verbroken verloving met Bakhuizen van den 
Brink veroorzaakte. Toussaint zelf echter schreef in december 1846 aan mevrouw 
Van der Hoeven over haar sociale leven:  

èn uit smaak, en om te bewijzen dat ik vrij was, heb ik noch de bezoeken 
noch de vriendschap van volstrekt contrasterende personen vermijd [sic] 
[…] en zoo hoop ik het mijn leven door te houden, niets verwerpen maar 
alles heiligen, en ook iets voor smaak en uitspanning geven in een leven, 

                                                 
261 Het is opmerkelijk dat Reeser hierbij passages citeert uit Frits Millioen en zijne 
vrienden, een roman uit 1868 waarin een vrouw lijdt onder het geklets over haar verbroken 
verloving. 
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dat in ’t eind toch een aardsch leven is en geen wandelen op wolken zijn 
kan (Reeser 1962: 213). 

In Mejonkvrouwe de Mauléon staat een vrouw centraal die zichzelf wil zijn, die 
haar eigen keuzes maakt en wier uitingen geen contrast vormen met die van 
Geertruida Toussaint in haar correspondentie uit dezelfde periode. Of daarmee 
gezegd kan worden dat in Mejonkvrouwe de Mauléon Toussaint haar eigen 
ervaringen verwerkt, betwijfel ik. Uit de roman blijkt door de manier waarop de 
informatie is geordend wel een duidelijke betrokkenheid bij de positie van vrouwen 
in de samenleving. In ander werk van Toussaint is dat niet anders, dus haar 
geëngageerdheid gaat dieper dan het biografische incident. 

3.6 Mejonkvrouwe de Mauléon tegendraads gelezen 
Mejonkvrouwe de Mauléon is in het algemeen nooit anders gelezen dan als een 
roman waarin het verhaal verteld wordt van een jonge vrouw die haar verloving 
verbreekt ten behoeve van de carrière van een groot geestelijke, waarbij het 
verdriet dat deze opoffering met zich meebrengt, zorgt voor een verdieping van 
haar eigen geloofsleven. De kwaliteiten van de roman worden hoofdzakelijk gezien 
in de karakterisering en de structuur, waarmee men vooral doelt op de niet-
chronologische bouw van het verhaal. Commentaar is er op de Loïse-historie, die 
veelal gezien wordt als (al te) romantisch. Als het verhaal zo gelezen wordt, is een 
aantal elementen onwaarschijnlijk te noemen. De niet onderkende zwangerschap 
van Loïse bijvoorbeeld, door Uyterlinde-Maris bekritiseerd262 en de vergaande 
opofferingsgezindheid van Yolande, door Drop als ongeloofwaardig ervaren. Hij 
noemt kort de mogelijkheid dat Yolande een ‘eigen-belang’ gehad heeft, maar 
schuift deze meteen terzijde en gaat uit van de idealisering van de Yolande-figuur, 
‘ten koste van de waarschijnlijkheid ervan’ (Drop 1972: 272). Wanneer ik de 
opvatting over Yolande als zich opofferend ideaalbeeld en daarmee van Loïse als 
antimodel loslaat, blijkt het verhaal niet alleen minder onwaarschijnlijk te worden, 
maar blijken ook Uyterlindes kleinere kritiekpunten met betrekking tot 
bijvoorbeeld de metaforiek en Yolandes uiterlijk te weerleggen. 

Naar aanleiding van mijn bevindingen met betrekking tot de manier waarop 
Toussaint de informatie ordende in Mejonkvrouwe de Mauléon, ga ik voor deze 
tegendraadse lezing uit van datgene wat door de structuur van het werk de nadruk 
krijgt. De afkeer van conventionaliteit en intolerantie die centraal staat in de 

                                                 
262 ‘Hier heeft de auteur toch de goedgelovigheid van haar lezeressen overschat’ (Toussaint 
1982: 19). 
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inbeddingen en die herhaald wordt in het primaire verhaal neem ik als 
uitgangspunt voor een tegendraadse lezing, waarbij ik een genderbewuste 
leeshouding inneem. Ik ga ervan uit dat Yolande zich niet opoffert, maar strijdt 
voor haar vrijheid en zie dan in vertelling, verhaal en geschiedenis 
‘ondergeschikte’ elementen die argumenten zijn voor mijn interpretatie. 

3.6.1 Vertelling  
Zoals ik in 3.5.1.1 uiteen heb gezet is de verteller nadrukkelijk aanwezig, maar 
wordt in essentiële gedeelten, in de tweede en derde inbedding, het woord exclusief 
aan een personage gegeven.263 Desondanks zijn de opvattingen van de extradië-
getische, heterodiëgetische verteller over de ervaringen van die intradiëgetische 
vertellers, Loïse en Henry, duidelijk. Zijn uitleg en commentaar ontbreken in de 
rest van de roman vrijwel nergens, waardoor een beeld ontstaat van een verteller 
die de zich opofferende Yolande op een voetstuk plaatst en als goed christen de 
‘rampzalige’ Loïse vergeeft. In de vertelling zijn echter ook tegendraadse 
elementen te vinden. Een voorbeeld van het op verholen wijze aan de orde stellen 
van macht als zodanig zie ik in de manier waarop mannelijke solidariteit 
beschreven wordt. Vader Desvieux vraagt Jacques bij hem te komen in zijn 
kabinet; 

En hij zeide dat met dien zekeren goedhartige glimlach om den mond en 
dat veelbeteekenende toeknippen van ’t oog, die van vader tot zoon, van 
oom tot neef, van schoonvader tot behuwdzoon, altijd de beteekenis 
hebben dat hem goede tijdingen wachten. Toch antwoordde Jacques 
eerbiedig, maar zonder die blijde voldoening, die zoons en neven bij zulk 
eene uitnoodiging gewoon zijn te toonen: […] (Toussaint 1847: 60-61).264 

Het gaat hier om de functie aan het Hof van Dijon, een ambt dat al sinds vier 
geslachten van vader op zoon overgaat, waarover de (zwakke) vader van Jacques 
opmerkt: ‘Erg genoeg! […] want wie zegt u dat er allen gelijke roeping en gelijke 
geschiktheid voor gehad hebben?’ (44). De vraag naar de ‘roeping’ speelt ook met 
betrekking tot St. Hyacinthe en zowel Jacques als St. Hyacinthe heeft nauwelijks 

                                                 
263 Uyterlinde-Maris noemt dit ‘curieus’ en vindt dat de stilering hier ‘wel erg ver’ gaat 
(Toussaint 1982: 14). 
264 In de eerste uitgave bij Fuhri staat in plaats van ‘blijde voldoening’, ‘warme drift’ 
(Toussaint 1847A: 88); een betekenisverschuiving kan ik hier niet in ontdekken. Het gaat 
om de functie die aanleiding is om Jacques en Yolande met elkaar te laten trouwen. 
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een andere keuze dan zich aan te passen aan de plannen van de vaders, die op het 
standpunt staan de zaken goed voor elkaar te hebben voor henzelf en hun ‘zonen’. 
De term ‘vaders’ wordt op diverse plaatsen gebruikt en ook hierin kan kritiek 
geproefd worden. ‘Vader Cats’ wordt geciteerd: ‘Een maagd die gooit met nat of 
groen, Die is het om een kus te doen’ (42) en daar wordt bij vermeld dat Jacques 
die symbolische taal even letterlijk opvat als de ‘oud-hollandsche zedendichter 
zelf’265, wat gezien de context duidelijk niet de bedoeling is.266 In een hierop 
aansluitende metanarratieve intrusie benadrukt de verteller bovendien het verschil 
tussen het jonge, zorgeloze meisje Yolande dat een periode is meegegaan in de 
plannen van de vaders en de dertigjarige vrouw Yolande, die zich onafhankelijk 
van hen opstelt. Deze vaders worden niet positief getekend: het beslissende 
verbond van de twee vaders veroorzaakt de ‘tranen der jonkvrouwen’ (52), Loïse 
vertrouwt haar biechtvader niet (84), de Jezuïeten worden stelselmatig ‘de vaders’ 
genoemd (89, 90, 92, 97, 114) en de abt de Navarrois noemt Yolande ‘mijne 
dochter’ (113). Vooral de religieuze vaders zijn ‘vernuftig in wonderspreuken en 
spitsvondige redeneering’ (90)267, waarvan een uitgebreid voorbeeld te zien is in de 
manier waarop de abt Yolande overhaalt om Jacques los te laten. Schijnbaar 
onschuldig is de mededeling van de abt dat de moeder van Jacques de bedoelingen 
van de Jezuïeten steunt:  

Niemand nog is in het geheim van de veranderde plannen met Jacques dan 
de biechtvader zijner moeder, en door dezen weet ik dat mevrouw Bossuet 
deze verandering goedkeurt en sinds lang wenschte (Toussaint 1847: 114). 

Het biechtgeheim geldt voor de vaders kennelijk niet.  
De verteller lijkt vader Desvieux te ontzien: hij geeft niet het gesprek weer tussen 
Yolande en haar vader nadat deze op de hoogte is gesteld van de verbroken 
verloving. Enerzijds omdat er een herhaling van argumenten zou volgen, maar 
anderzijds vanwege de woede en het verdriet van de man, ‘gekrenkt in zijne 

                                                 
265 Als ik ervan uitga dat Cats in de negentiende eeuw bijna even populair was als in de 
zeventiende eeuw en de door hem gepropageerde deugden als voorbeelden voor de 
Nederlandse vrouwen golden (Leuker 1999: 532), dan voldoet de strijdbare Yolande (‘een 
echte vrijbuiteres’, 42) niet aan de eisen. 
266 Jacques kust Yolande tot driemaal toe; haar reactie wordt slechts beschreven in termen 
van ‘boete’en ‘tol’ (42, 43, 52). 
267 Dat het hier niet specifiek gaat om katholieke vaders moge blijken uit het feit dat de 
verteller in De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak  vrijwel dezelfde formulering 
gebruikt voor de redeneringen van dominees uit de gereformeerde kerken. Hier combineert 
hij deze zelfs  met ‘hatelijkheden’ (Toussaint 1849: 255). 
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ijdelheid’, die door zijn dochter tot bedaren moet worden gebracht nu zijn hoop op 
eervolle rust is vervlogen. Deze worsteling, die Yolande met haar laatste krachten 
moet voeren, wil de verteller, zo benadrukt hij, niet weergeven, maar het 
egocentrisme van de vader maakt hij op deze manier zeer duidelijk.  

Ook in intertekstuele verwijzingen in de vertelling zie ik aandacht voor de 
verhouding tussen mannen en vrouwen en de onvrijheid die dit voor vrouwen met 
zich meebrengt. Behalve ‘vader Cats’, is er de intertekstuele ridder ‘Tancred’: de 
vermomming van Henry tijdens het carnavalsbal. Ook deze is te verbinden met een 
vader. Tancrede (1765) is een treurspel van Voltaire over Tancrede en Amenaïde, 
wier leven bepaald wordt door oorlogshandelingen in en rond Syracuse. Het 
precieze verloop van de verwikkelingen is binnen dit kader niet van belang; wel 
bijzonder zijn enkele elementen uit het toneelstuk die terug te vinden zijn in de 
roman van Toussaint.268 Zo is er de vader van Amenaïde die haar aanspoort zich te 
voegen naar de eisen van de tijd en die zich in zijn eer voelt aangetast wanneer zijn 
dochter ter dood wordt veroordeeld. Die veroordeling door de samenleving ervaart 
ook Amenaïde zelf als krenkend (Voltaire 1785: 31). Precies ditzelfde speelt in 
Mejonkvrouwe de Mauléon waarin een van de motieven de laster, het veroordelen 
van Yolande door de onwetende omgeving is (zie 3.5.3.1). Andere overeenkomsten 
zie ik in de vanzelfsprekendheid waarmee vaders beschikken over dochters als hulp 
en troost in de ouderdom269 en in de mannelijke solidariteit die een factor is in het 
kiezen van een huwelijkspartner.270 Opvallend is de manier waarop Amenaïde in de 
slotregels van het werk spreekt van ‘vaaderstreken’ en haar vader vervloekt 
(Voltaire 1785: 48). Er is dus door de naam ‘Tancred’ een aantal gemeenschappe-
lijke elementen dat Mejonkvrouwe de Mauléon verbinden kan met Tancrede van 
Voltaire: de eis van vrouwelijke aanpassing en opoffering, een ongefundeerde 
veroordeling dankzij laster, mannelijke solidariteit en mannelijk egocentrisme, 
geconcentreerd in een vader. De naam ‘Tancred’ kan toeval zijn, maar eerder lijkt 
me dit een bewuste keuze van Toussaint, die Voltaires werk goed kende (Reeser 
1962: 23) en die ook in ander werk gelijksoortige intertekstuele verwijzingen 
toepast. In De Graaf van Devonshire bijvoorbeeld het treurspel Gaston en Bayard 
van J.G. Doornik (1785), waarin ook een dochter klaagt over haar vader.271 

                                                 
268 Toussaint waardeerde Voltaire: haar ‘poëzieboek’  toont behalve een  motto van Voltaire 
hele scènes uit zijn toneelstukken; Tancrede wordt overigens niet genoemd (Reeser 1962: 
20, 23). 
269 Zie Voltaire 1785: 13 en Toussaint 1847: 127. 
270 Zie Voltaire 1785: 38 en Toussaint 1847: 152. 
271 Natuur vereischt voor hem mijn liefde en rouw te gader en ’t voegt mij niet dat ik 
bedenk voor welk een vader (Doornik 1785: 88). 
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In Mejonkvrouwe de Mauléon zijn er nog enkele passages die aanleiding geven tot 
een nadere beschouwing van de opvattingen van de verteller ten aanzien van 
vrouwen. Het nieuws van haar verloving ontvangt Yolande bijvoorbeeld met een 
‘tevredenheid, die de goede vader haar aanrekende als deugd, als gehoorzaamheid’ 
(53). Het lijkt erop dat de verteller hier toch anders over denkt: hij beklemtoont 
haar zelfstandigheid. Later verwoordt hij in het kader van Yolandes opoffering – 
zij weigert het tweede huwelijksaanzoek van Jacques Bossuet – wat de kracht van 
vrouwen is:  

Door de innerlijke overtuiging of door de vroegere ondervinding weet eene 
vrouw altijd, welke houding haar het meest verheft in de oogen van den 
man dien zij liefheeft, welke houding hij vordert […] alleen door de 
ingeving van het hart, vindt zij de kracht om zich ten minste te toonen wat 
zij voelt te moeten zijn (Toussaint 1847: 154). 

Deze formulering benadrukt mijns inziens dat een vrouw de schijn kan ophouden 
om een bepaald doel te bereiken. Wat dat doel is, stelt de verteller: Jacques 
behouden voor de Kerk. Dat Yolande wellicht een ander doel heeft, kan gezien 
worden in de ‘kristallen paarlen’ die neerdruppen op haar mantel (118): de 
onlogische beeldspraak vestigt de aandacht op het adjectief. Wordt het Yolande nu 
allemaal (kristal)helder? De lezer kan een ander doel dan Jacques’ clericale succes 
vermoeden, vooral wanneer hij Yolande als subject van focalisatie kritisch volgt. 
Hiermee bevindt de lezer zich op het niveau van het verhaal. 

Vooruitlopend op hoofdstuk 4 wil ik erop wijzen hoe in de vertelling te zien is 
hoe de retorische stijl ingezet wordt als het gaat over Yolandes berusting: als 
voorbeeld een samengestelde zin van 134 woorden met maar liefst zeventien 
persoonsvormen:  

Op een avond zat zij peinzend en zich verdiepend in herinneringen, die 
haar reeds niet meer pijnlijk waren en die slechts aan hare ziel die zacht 
weemoedige stemming mededeelden, die wel opheft van de aarde en met 
een zoet heimwee doet verlangen naar de hemel, maar die toch niet de 
aarde doet haten om hetgeen men er mist, doch die den hemel doet zoeken 
om hetgeen men er vindt, die niet doet heen en weer jagen met de 
onrustige hartstochtelijkheid van wie eene vallei des jammers zou willen 
ontvluchten tot elken prijs, waar het brandt onder de voeten, maar die 
geduld neemt met hetgeen zij geeft, in de vaste hoop op het betere dat 
daarboven wacht – toen haar een bezoek werd aangediend en er twee 
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personen bij haar binnentraden, een man en eene vrouw; (Toussaint 1847: 
147) 

Ontegenzeggelijk zijn er meer omslachtige formuleringen in dit werk272, maar een 
wijdlopige zin als deze, wekt de suggestie van een afstand tussen ‘zien’ en ‘zijn’, 
zoals Bouvy dat noemt, waarmee ze een geringere betrokkenheid van de auteur 
bedoelt. Deze zelfde breedvoerige stijl is te vinden in de laatste alinea’s van de 
roman, waarin de verteller uiteenzet wat de betekenis is van het bereiken van een 
hoge leeftijd: opnieuw lange zinnen waarin enumeratie, repetitio en antithese 
voorkomen. De kern ervan is dat het leven gezien moet worden als een 
voorbereiding op het leven na de dood. Gezien de retorische stijl van juist deze 
fragmenten vraag ik mij af hoe groot de betrokkenheid van Toussaint was bij wat 
de verteller accentueert als de moraal van het verhaal. Ik ben het eens met Bouvy 
dat in de stijl – een aspect van de vertelling – een aanwijzing gevonden kan worden 
voor wat Toussaint van belang vindt en dat is in Mejonkvrouwe de Mauléon dan 
niet in de eerste plaats het geloof. 

3.6.2 Verhaal  
Yolande wordt gekarakteriseerd als een krachtige vrouw die een ontwikkelings-
proces doormaakt dat gekenmerkt wordt door een innerlijke vlucht, zoals die 
voorkomt in de vrouwelijke Bildungsroman. Van de door Swinnen genoemde drie 
metamorfosen (zie 2.5.2) ontbreekt de eerste: over de opleiding van Yolande wordt 
geen informatie gegeven. Wel wordt al snel duidelijk dat zij de vrijheid aankan 
(53). De tweede metamorfose is duidelijk aanwezig: zij accepteert de traditionele 
vrouwenrol als verloofde van Jacques. Tenslotte is er de radicale keuze voor 
innerlijk leven. Het beeld van deze protagoniste als zich opofferende vrouw, 
slachtoffer van Bossuets egoïsme, is grotendeels voor rekening van de verteller en 
verhaalpersonages uit haar directe omgeving die als focalisators optreden: ook zij 
zien Yolande als ‘engel’ en ‘heilige’ (32, 156, 158, 167).  

Yolande als subject van focalisatie laat nauwelijks iets anders zien dan wat de 
verteller over haar te berde brengt, waardoor het de lezer duidelijk wordt dat het 
beeld dat de kwaadsprekende buitenwacht van haar heeft niet klopt. Zij is geen 
vrouw die verdacht kan worden van onfatsoenlijk gedrag: zij is de deugdzaamheid 
zelve. Yolande spreekt van moed en gelatenheid (20), het geloof als steun (27) en 
van berusting (37); wanneer echter vrijheid in het geding is, verandert zij. Ze eist 

                                                 
272 De abt bijvoorbeeld is ook lang van stof, zijn uitingen bevatten echter meestal relevante 
informatie. 
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expliciet het recht op een zelfstandig leven als ongehuwde vrouw (26, 29, 161, 
162) en dringt bijvoorbeeld aan op een vrije keuze voor St. Hyacinthe (164, 191). 
Zij verdedigt tegenover hem weliswaar de besluiten die genomen zijn, maar in haar 
formulering distantieert zij zich enigszins ervan: ‘Men heeft dit gedaan.[…]’ (33; 
cursivering van mij). Zij is trots en verzet zich tegen elke vorm van opoffering:  

O! wel zeker begeer ik geen offer van hem; ik had zijne liefde begeerd, 
omdat ik hem de mijne had gegeven; waar deze hem niet het meeste is, 
waar er van een offer gesproken wordt als het de vraag is die te geven… 
waar men over rechten gaat spreken, terwijl ik op gevoel had gezien… 
daar trede ik terug, en zoo snel als mogelijk is, mijnheer! (Toussaint 1847: 
108) 

Er is dus toch een tegenstelling tussen Yolande als object en Yolande als subject 
van focalisatie. De volgens Uyterlinde-Maris ‘paradoxale details’ in Yolandes 
uiterlijk zijn wellicht ook te verklaren uit het verschil tussen object- en 
subjectpositie. Uyterlinde-Maris noemt het wonderlijke van rimpels in het 
voorhoofd dat toch ‘zoo effen en rustig als hoog en edel’ is, van gitzwarte ogen die 
zacht staan, ‘hoe koud ze ook schenen’ en ze wijst op de kleding die volkomen 
tegen de heersende mode in gaat (Toussaint 1982: 16-17). De verteller geeft echter 
ook aan dat de rimpels ‘nauw merkbaar’ zijn en ‘slechts de marmergladheid’ 
braken (11). Hier zie ik een kleine vingerwijzing naar het blanke voorhoofd van de 
ideale vrouw; bij Yolande echter doorsneden door denkrimpels. Haar omgeving 
ziet de zwarte ogen, die koud schijnen, maar zacht staan. Een laatste detail: haar 
zwarte ogen zijn niet in overeenstemming met die van de prototypische 
(blauwogige) onschuldige vrouw (Mathijsen 2004: 231). Het feit dat Yolande wel 
de vereiste blonde haren heeft (13), wijst er voor mij op dat het beeld van de zich 
opofferende heldin genuanceerd dient te worden. Yolandes uiterlijke verschijning 
weerspiegelt op meerdere manieren de onconventionaliteit, die zonder omwegen 
genoemd wordt met betrekking tot haar kleding, die een reden is voor spot. De 
tegenstelling tussen het beeld dat ‘men’ van haar heeft en het beeld dat de verteller 
de lezer geeft, kan naar aanleiding van onder andere deze marginale aspecten 
uitgebreid worden tot een tegenstelling tussen het beeld van de verteller en dat van 
de oplettende lezer. 

Met betrekking tot Jacques Bossuet, bij wie het effect van het verschil in object- 
en subjectpositievrij snel opvalt (zie 3.3), levert de tegendraadse lezing vooral extra 
aanwijzingen op voor zijn hoogmoedige aard. In zijn jeugd al schreef hij tot 
verwondering van zijn vader preken, aanspraken en vermaningen (44). De abt 
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benadrukt zijn neiging tot overdrijving wanneer het gaat om zijn eigen positie 
(103). Ondanks het begrip dat de verteller toont voor Jacques’ aarzelingen, die ook 
te maken hebben met keuzevrijheid, wordt de man toch vooral getypeerd met 
negatieve karakteristieken.273 Ook de andere mannelijke personages worden soms 
wat spottend gepresenteerd: de in wezen krachteloze vader (‘Hij kwijnde nog twee 
jaren’, 131), de verwijfde St.Hyacinthe (34) en Des Secousses die het morele 
onderspit delft in het gesprek met Yolande (‘in schijn de zwakste’, 180). Zij werpt 
hem letterlijk de handschoen toe, waarna hij - ook letterlijk - omvalt (182, 186). 
Deze sardonische presentaties kunnen opgevat worden als argumenten bij het aan 
de orde stellen van het machtsvraagstuk; ze komen overeen met die van figuren als 
Courtenay (De Graaf van Devonshire) en Laurens (Het Huis Lauernesse). Deze 
mannen, die ieder op hun beurt een vrouw in een keurslijf willen dwingen 
(respectievelijk Arabella en Aafke) worden spottend gepresenteerd274 en verliezen 
uiteindelijk de strijd. 

3.6.3 Geschiedenis  
De gebeurtenissen, de actants en de setting in Mejonkvrouwe de Mauléon zijn 
hiervoor al ter sprake gekomen: de spiegeling in de gebeurtenissen, de rolverdeling 
en de functie van de ruimte manifesteerden zich in de narratologische analyse. In 
een tegendraadse lezing is, behalve de hierboven genoemde confrontatie tussen 
Yolande en Des Secousses, nog een tweetal gebeurtenissen opmerkelijk.  

Als Yolande en Loïse als jonge meisjes in de besneeuwde tuin spelen, valt 
Yolande op ‘een glibberig paadje, gladgetreden en overijzeld’ (40). Zij (‘etherisch 
licht’, 39) heeft de ‘reine witheid’ (39) blijkbaar verlaten en zich op het verkeerde 
pad begeven. Jacques ziet vanaf de bovenverdieping van het huis toe en snelt naar 
beneden, waar Loïse hem probeert tegen te houden. Hij springt echter over de 
afscheiding heen (41): hij overschrijdt de grens tussen de tuinen. Yolande probeert 
de opgelegde boete – een kus – letterlijk te ontlopen, wat mislukt. Dit kinderspel 
wordt een in ander daglicht gesteld door een passage waarin de achttienjarige Loïse 
centraal staat. Als Loïse huilend weggelopen is en Jacques haar zoekt, vindt hij 
haar bij  

het kleine smalle voetpad waar eens Yolande was gevallen […], 
neêrgeknield of liever neêrgetuimeld bij het hek dat den eigendom van Mr. 
Desvieux scheidde van zijns vaders woning. Loïse lag met den rug naar 

                                                 
273 Zie ook Toussaint 1847: 112, 158, 159. 
274 Voor Courtenay zie 1.5.3.1 en 1.6.1; voor Laurens zie 2.6.5. 
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hem toegekeerd; zij kon hem dus niet zien, maar hij zag hoe hare fijne 
teêre vingers zich krampachtig samenklemden om de ijzeren staven 
(Toussaint 1847: 57). 

Hetzelfde smalle pad, de accentuering van de afscheiding, de manier waarop Loïse 
aanvankelijk probeert te verhinderen dat Jacques het terrein van de meisjes betreedt 
en de beschrijving van hoe zij zich later vastklemt aan datzelfde hek: voor mij zijn 
het symbolen van de wijze waarop mannen zich indringen in het gebied van 
vrouwen. 

Een tweede gebeurtenis is de zwangerschap van Loïse. Het gegeven dat zij zich 
niet bewust was van haar toestand en na ontdekking ervan door anderen na een 
‘snijdenden kreet der wanhoop’ kalm en vriendelijk lachend reageert, is in 
besprekingen bekritiseerd, ook in de twintigste eeuw (zie Toussaint 1982: 19, 29). 
Hoe Loïse de omstandigheden ervaart, wordt alleen weergegeven door de verteller, 
die haar een ‘rampzalige’ noemt (96). Loïse staat op van de sofa en noemt de naam 
van Henry; zij is volgens de verteller een lijdende ‘wier waanzin zich alleen uitte 
door een toestand van volkomene tevredenheid en zachte blijmoedigheid’ (97). 
Ook is het zijn inschatting dat de getuigen liever ‘snerpende kreten van smart 
hadden gewenscht’ (97). Loïse is na haar lange monoloog nergens meer subject 
van focalisatie; in deze beschrijving van haar zwangerschap bevindt zij zich in een 
objectpositie. Die positie en het gegeven dat ze vrijwel onmiddellijk na de geboorte 
van haar zoon mentaal geheel hersteld is (129), zijn voor mij aanleiding tot twijfel 
aan de waanzin van Loïse. Mijns inziens is hier sprake van een verteller die 
beschrijft hoe men het moet zien: een ongehuwde vrouw die een zwangerschap 
draagt met tevredenheid en blijmoedigheid moet immers wel waanzinnig zijn? In 
de negentiende eeuw beschouwde men ongehuwd moederschap ongetwijfeld 
anders dan nu, maar dat Toussaint Loïse ongehuwd moeder liet worden in haar 
eerste versie van Mejonkvrouwe de Mauléon en haar bezwaren tegen de censuur 
van de uitgever zijn voor mij argumenten om te geloven aan een bewuste 
manoeuvre om te laten zien hoe de verteller de gebeurtenissen kleurt en er zijn 
eigen conventionele verhaal van maakt. De lezer kan zich door de eerdere 
ingebedde tekst waarin Loïse verteller is ervan bewust zijn dat ook hier Loïse een 
ander verhaal zou kunnen vertellen. 

3.6.4 Voorlopige conclusie 
Een tegendraadse lezing van Mejonkvrouwe de Mauléon waarin ik de controverse 
conventionaliteit-vrijheid als uitgangspunt heb genomen, levert extra argumenten 
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op voor de these dat de min of meer manifeste stellingname van de tekst – Yolande 
als zich opofferende heldin – wordt ondermijnd. Wat duidelijk werd in de narrato-
logische analyse en in het onderzoek naar ordeningsprincipes wordt bevestigd: niet 
de opofferingsgezindheid, maar de onvrijheid van vrouwen neemt een belangrijke 
plaats in. Yolande streeft naar onafhankelijkheid. 

In de vertelling zijn het vooral de metaforiek en de intertekstuele verwijzingen 
die een accent leggen op de machtverhoudingen; het verhaal laat in de 
karakterisering een tegenstelling zien tussen mannen en vrouwen, waarbij de 
mannen als zwak getypeerd worden. Bepaalde gebeurtenissen in de geschiedenis, 
vooral de spiegeling in Jacques’ binnendringen in de tuin en de zwangerschap van 
Loïse, wijzen ook op de positie van vrouwen.  

Mejonkvrouwe de Mauléon gaat dus in tegen traditionele genderopvattingen. In 
de ontstaanstijd van de roman, het midden van de negentiende eeuw, verwachtte de 
lezer van een historische roman een goed geschreven verhaal waarin behalve 
historiografisch min of meer juiste gegevens en een beeld van het werkelijke leven 
vooral een visie op de stof tot uitdrukking komt. Die visie wordt vrijwel steeds 
uitgedragen door een verteller, die maar al te vaak vereenzelvigd wordt met de 
auteur (Bemong 2007: 510-515). Mejonkvrouwe de Mauléon wijkt volgens Bouvy 
en Drop af van de visie die Toussaints oeuvre volgens hen domineert, waardoor de 
roman volgens Drop avonturenromanelementen heeft.  

Zoals ik in 3.5 gesteld heb: ik keer Drops stelling om. Niet de centrale idee van 
het goddelijk al-bestuur zorgt ervoor dat de avonturenromanstructuur wordt 
‘overwonnen’ (Drop 1972: 275), maar de manier waarop de ordeningselementen 
zijn ingezet, wijst op een centrale idee. De vrij algemeen van Bouvy overgenomen 
stelling dat de christelijke verlossing de leidende gedachte is in het werk van 
Toussaint vecht ik aan. In mijn optiek is Mejonkvrouwe de Mauléon een roman 
waarin de protagonist zich niet opoffert, maar zich realiseert dat zij een keuze kan 
maken. Vanaf het moment dat ze tot het inzicht komt hoe zij gemanipuleerd is, 
door zowel haar vader als door de abt de Navarrois en ziet hoe haar verloofde zich 
opstelt als ‘een zwak kind zonder hoofd of zonder wil’ (127) vervult zij niet meer 
de actantiële rol van ‘helper’ in het verwezenlijken van door eigenbelang of 
conventies ingegeven doelen. Yolande Desvieux heeft vanaf dat ogenblik de rol 
van ‘subject’, zowel in het primaire verhaal als in de eerste inbedding: ze weigert 
de huwelijksaanzoeken van Henry des Secousses en van Jacques Bossuet, als die 
haar veel later opnieuw vraagt, ze weigert in te treden in een klooster. Yolande 
kiest dus voor een zelfstandig leven. Het Loïse-verhaal kan mijns inziens niet 
afgedaan worden als tijdgebonden romantiek of een avonturenroman-motief zoals 
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Reeser en Drop het bestempelen. In dit verhaal wordt datgene verwoord wat 
slechts te doorgronden is wanneer het gepresenteerd wordt in het klein, waarna het 
in verband kan worden gebracht met het geheel. Het kleinere element spiegelt het 
grote: er wordt iets verteld dat in het geheel van de tekst herhaald wordt, dat 
significant is voor de interpretatie van het geheel. Ik zie in Loïse-verhaal geen 
romantische verwikkeling ten behoeve van de spanning of een religieuze strekking, 
maar de uitwerking van een visie op dwang en religieuze intolerantie die 
culmineert in Yolandes keuze, waarmee zij verkrijgt ‘als een begeerd goed, wat zij 
zelve als het zwaarste offer had aangenomen: hare vrijheid’ (127). 

Ordeningselementen als de verteller, spiegelteksten en motieven zijn in 
Mejonkvrouwe de Mauléon ingezet om in onderlinge samenhang in vertelling en 
verhaal aandacht te vestigen op de machtsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen en de onvrijheid van vrouwen. In de structuur van ander werk van 
Toussaint zie ik hetzelfde. 

3.7 Ordeningsprincipes in het historisch oeuvre van Toussaint 
De opvatting van Bouvy en Drop dat Mejonkvrouwe de Mauléon gezien zijn visie 
en structuur afwijkt van de andere historische romans van Toussaint bestrijd ik: in 
het gehele oeuvre zijn parallellen te vinden in de manier waarop de geschiedenis, 
het verhaal en de vertelling zich tot elkaar verhouden.  

Toussaint begon veelal met de historische component van het verhaal en 
bewerkte die op literaire wijze met bijvoorbeeld een verzonnen held, waarbij zij 
soms de feiten veranderde ten behoeve van het verhaal. Het is echter de verteller 
die de feiten interpreteert en aan de lezer voorlegt en mijn vraag is: hoe stuurt de 
auteur de verteller? De specifieke manier waarop in Mejonkvrouwe de Mauléon de 
informatie geordend is, is niet uitzonderlijk in het oeuvre van Toussaint: steeds 
wordt de geschiedenis gepresenteerd in een verhaal dat duidelijk een interpretatie 
van de verteller is, wat ook blijkt uit de vertelling. Een alternatieve interpretatie 
kan de lezer vinden door oog te hebben voor de ambivalentie van de verteller, voor 
de bewustzijnsweergave van de personages en voor spiegelteksten, waarbij de 
motieven een leidraad kunnen vormen. 

3.7.1 Ter illustratie: de verteller in het oeuvre van Toussaint 
Van Toussaint kan gezegd worden dat zij in het algemeen koos voor een extra-
diëgetische, heterodiëgetische verteller: een tamelijk nadrukkelijk aanwezige gids 
die de lezer door het verhaal leidt. In vrijwel al haar werk is hij als ik- of wij-
verteller aanwezig. Zoals ik eerder heb aangegeven, is bij Toussaint die verteller 
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nogal eens ambivalent door enerzijds afwijkende opvattingen of gedrag van 
personages te verklaren en er begrip voor te tonen en anderzijds juist dat 
(on)conventionele te benadrukken en te veroordelen. Juist wanneer de lezer 
vertelling en verhaal elk op de eigen merites beoordeelt, ontstaat er zicht op de rol 
van de verteller.  

De auteur maakt op het niveau van de vertelling gebruik van een vertelinstantie 
die het woord voert en het afstaat aan personages, die elk met hun eigen 
bewustzijnsweergave ook informatie geven. In het verhaal dat de verteller vertolkt, 
karakteriseert hij personages, maar hij is meestal niet de enige focalisator: ook de 
personages kunnen figuren en handelingen weergeven, waardoor er een ander 
beeld van de gebeurtenissen (geschiedenis) kan ontstaan. Toussaint speelt met deze 
elementen, waardoor de extradiëgetische, heterodiëgetische vertellers in de 
verschillende romans niet zonder meer vergelijkbaar zijn, laat staan te identificeren 
met de auteur. Onderzoek van de verteller in een aantal romans toont aan dat hij 
soms een grotendeels ‘engaging’ vertelstrategie hanteert in bijvoorbeeld De Graaf 
van Devonshire en Het Huis Lauernesse. De romans Mejonkvrouwe de Mauléon en 
De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak bevatten elementen van beide 
vertelstrategieën en er is sprake van een overwegend ‘distancing’ vertelwijze in 
bijvoorbeeld De Prinses Orsini, Diana, De Graaf van Leycester in Nederland, Een 
Leydsch student in 1593, Graaf Pepoli en De Bloemschilderes Maria van 
Oosterwijk. De meer mannelijke vertelstrategie zou ingezet kunnen zijn om de 
lezer te verleiden tot een eigen interpretatie. De verteller laat de lezer steeds weten 
dat hij keuzes maakt, waardoor er in feite er sprake is van een strijd tussen verhaal 
en vertelling (Warhol 1989: 78) en ook de lezer iets te kiezen heeft. Wat de keuze 
voor een van beide vertelstrategieën bepaalde en of er wel sprake was van een 
bewuste keuze is moeilijk vast te stellen; wel constateer ik dat bij bovengenoemde 
romans de chronologische volgorde samenhang lijkt te vertonen met de overgang 
naar een meer mannelijke vertelwijze.  

De vertelwijze hangt niet samen met het aantal vertellersintrusies: in beide 
categorieën is de verteller vrij nadrukkelijk aanwezig met uitleg, commentaar en 
zijn eigen opvattingen. Wel lijkt het erop dat de metanarratieve intrusies, inclusief 
de lezersaansprekingen, anders van toon zijn. Spreekt de verteller in Het Huis 
Lauernesse op vriendelijke of neutrale wijze tot zijn lezers om hen door het verhaal 
te loodsen (‘Het zoude wreed zijn, mijner lezeressen eene beschrijving te 
onthouden’; ‘Hebt uwe hersenschimmen lief, gij vrouwen!’ Toussaint 1840B-I: 
251, 273), in Een Leydsch student in 1593 maakt hij een badinerende indruk:  
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Bescheiden lezers, verdient nu eens die benaming, die u zoo dikwijls gratis 
wordt geschonken […] (Toussaint 1858: 10). 

In De Delftsche wonderdokter levert hij kritisch commentaar op de negentiende-
eeuwse mentaliteit (Toussaint 1870-I: 20-21), op huismoeders die de kinderen 
overlaten aan ‘vertrouwde en toch helaas niet altijd betrouwbare dienstboden’ (I: 
26) en op literaire modes:  

Hunne ruwe uitingen van pret, hunnen vloeken, hunne verwenschingen van 
zich zelven en anderen, bij de minste aanleiding, verlangen wij op te 
vangen noch weer te geven, al is zulk realisme ook nog zoo in de mode 
(Toussaint 1870-I: 168). 

Een aantal recensenten en historische letterkundigen ziet in dit soort uitingen van 
de verteller aanleiding om Toussaint een ‘belerende neiging’ toe te schrijven en 
zo’n roman te bestempelen tot ‘tendens-roman’ (Reeser 1985: 110, 218). In het 
educatieve gedeelte van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren275 
wordt zelfs de – door de hedendaagse lezer vaak als irritant ervaren – negentiende-
eeuwse verteller expliciet in verband gebracht met Toussaint:  

Soms is de auctoriale verteller een zelfingenomen figuur die alleen maar 
het verhaal tegenhoudt. Bij mevrouw Bosboom-Toussaint is de auctoriale 
verteller hinderlijk: een excuus-Truus voor haar ellenlange uiteenzettingen 
over de godsdienst. 
(www.literatuurgeschiedenis.nl/lg19de/thema/lg19059.html) 

Dé verteller bij Toussaint, de spreekbuis van de auteur, bestaat echter niet. Aan de 
hand van De Graaf van Devonshire, Het Huis Lauernesse en Maria van Oosterwijk 
heb ik laten zien dat tussen de opvattingen van de verteller, zoals die geuit worden 
in de vertelling en datgene wat hij toont in zijn verhaal soms een wereld van 
verschil zit. In veel andere werken van Toussaint is dit niet anders. In de vertelling 
valt de ambivalentie van de verteller te bespeuren in zijn beeldspraak, intrusies of 
woordkeuze, waarbij een enkel woord soms een wereld van verschil maakt. 
Bijvoorbeeld in het fragment van Diana (1846) waarin het verlangen van Athenaïs 

                                                 
275 Literatuurgeschiedenis.nl is een project van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren, in samenwerking met auteursteams van de Universiteit Leiden, Universiteit 
Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam 
(www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/informatie/lgme074.html). 
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de Clairville, de nieuwe echtgenote van Diana’s vader d'Aubigny, door de verteller 
wordt weergegeven:  

die de grootschheid des levens niet koopen wilde ten koste van vrouwelijke 
waardigheid, en wier gansch aandoenlijk verhaal de onuitgesprokene bede 
bevatte: ‘Geef mij achting, geef mij rust, geef mij veiligheid; wees mij een 
steun en een toevlugt, en ik erken u voor mijn' heer en meester; want ik heb 
u herkend als een' man van eer!’ (Toussaint 1846: 473) 

Let wel: de bede is ‘onuitgesproken’. 
In het verhaal wordt herhaaldelijk de door de verteller gegeven directe 
karakterisering onderuitgehaald wanneer een andere focalisator het woord krijgt of 
is de informatie zo complex dat de lezer keuzes zal moeten maken. Toussaint stuurt 
die keuzes via spiegelteksten en motieven, waardoor de lezer uiteindelijk ook de 
verteller kan positioneren. 

3.7.2 Ter illustratie: spiegelteksten in het oeuvre van Toussaint 
In het algemeen is de waardering voor de ‘romantische’ verhaalcomponenten, te 
vinden in de nevenintriges in het werk van Toussaint, niet groot: ze worden gezien 
als overdreven, niet-historisch en soms ronduit ongeloofwaardig. Drop ziet deze 
volgens hem op spanning gerichte delen vooral in werk waarin de ‘historie als 
heilsgeschiedenis’ niet centraal staat (Drop 1972: 275). Op basis hiervan 
constateert hij een structurele tweedeling in het oeuvre van Toussaint. 

Wanneer ik nu deze religiegebonden grondgedachte terzijde schuif en vervang 
door de idee van gendergerelateerde onvrijheid, zie ik overeenkomsten in de 
structuur van een groot aantal werken uit zowel de vroege als de latere periode. In 
nogal wat romans van Toussaint komen namelijk ingebedde verhalen voor die aan 
de hand van wat een vrouw overkomt een bepaalde thematiek weerspiegelen: de 
thematiek van onvrijheid. In hoofdstuk 1 heb ik gewezen op de ingebedde historie 
van Eva en Francis Bealow (hoofdstuk IV van De Graaf van Devonshire): vooral 
Eva positioneert zich als krachtige vrouw die met haar zus het gezin Bealow 
onderhoudt en vader letterlijk en figuurlijk steunt. De plaats van deze inbedding, 
aan het begin van de roman, geeft haar een (verhulde) voorspellende functie: pas na 
lezing van de gehele roman wordt duidelijk hoe de ervaringen van Eva en Francis 
geplaatst kunnen worden in het geheel van vrouwenverhalen. De slotzin van de 
roman is aan de heldin van deze spiegeltekst gewijd: ‘Eva bleef ongehuwd’. Een 
vrouw die zich wel inlaat met mannen kan slachtoffer worden, zo blijkt in De 
Graaf van Devonshire uit hoofdstuk IX, ‘De minnares van Suffolk’, opnieuw een 
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ingebedde tekst. De ‘romantische’ geschiedenis van Arabella toont als aparte 
verhaallijn, als ingebedde tekst, de positie van vrouwen. De intensiteit van deze 
spiegeltekst, die geleidelijk wordt ontvouwen en die het primaire verhaal 
beïnvloedt, benadrukt het belang van deze inbedding. De aandacht voor de positie 
van vrouwen wordt ook weerspiegeld in de ervaringen van Maria en aanvankelijk 
ook Elisabeth: zij zijn afhankelijk van de mannen om hen heen. In feite wordt de 
lezer in dit verhaal over de liefde tussen Courtenay en Elisabeth in de vijf hier 
genoemde grotere of kleinere verhaalelementen gewezen op de man-
vrouwverhoudingen. Naar aanleiding van deze interpretatie van de spiegelteksten 
in De Graaf van Devonshire kan ik met betrekking tot Eva en Elisabeth ook een 
relatie leggen met vrouwelijke protagonisten uit ander werk van Toussaint zoals 
Ottelijne, Maria van Oosterwijk en Yolande Desvieux: het zijn allen sterke 
vrouwen die kiezen voor zichzelf. 

In hoofdstuk 2 waarin Het Huis Lauernesse centraal staat, heb ik in het kader 
van de vrouwenplot gewezen op de talloze verhalen waarin de ontwikkeling van 
vrouwen, of de onmogelijkheid om zich te ontwikkelen, een belangrijk element 
is.276 In het grotere werk bevinden zich ingebedde verhalen die de thematiek van de 
(vrouwen)plot weerspiegelen: met betrekking tot Het Huis Lauernesse heb ik 
gewezen op de ervaringen van Jolente, Johanna en Maria van Bourgondië, 
driemaal een inbedding van respectievelijk drie, zeven en achttien pagina’s. Door 
hun plaatsen in deze roman, de eerste twee aan het begin, de derde in het midden, 
kunnen ze gezien worden als prospectief. Aafkes geschiedenis vindt haar afronding 
in een inbedding van tien pagina’s tegen het einde van de roman (hoofdstuk 28) en 
deze benadrukt de universele betekenis van het geheel: het recht op keuzevrijheid. 

                                                 
276 Anaïs in Eene moeder, Moïna in De Echtgenooten van Turin, Horatia in Lord Edward 
Glenhouse, Maria in De bloemschilderes Maria van Oosterwijk, Antoinette in Nacht in een 
armstoel: in dit kleinere werk staat de vrouw centraal.  
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De ervaringen van de vrouwen in de spiegelteksten in Het Huis Lauernesse tonen 
dus ook de thematiek van (on)vrijheid van vrouwen, zoals ik die in ander werk ook 
in ingebedde verhalen tegenkom.277 

Ik ga hier kort in op twee romans uit het oeuvre van Toussaint: De Prinses Orsini 
(1843) en Graaf Pepoli (1860) waarin ook in spiegelteksten de essentie van de 
roman te vinden is. De Prinses Orsini is een historische roman waarvan het verhaal 
door Reeser ‘ingewikkeld en gezocht’ wordt genoemd, ook vanwege een inbedding 
die hij als een van de tekortkomingen van de roman ziet (Reeser 1962: 149-151). 
Juist in zo’n ingebedde tekst (Toussaint 1843: 337-393) wordt de opstelling van de 
machtige prinses Orsini verklaard: zij is een vrouw, die tweemaal ervaren heeft wat 
het betekent afhankelijk te zijn van een man en die nu weigert zich te onderwerpen 
aan een volgende echtgenoot. Het gevolg is dat de uit deze relatie geboren dochter 
Diana opgevoed wordt door haar vader tot een in zijn optiek ‘ideale’ vrouw: ‘om in 
een' kleinen kring en een eigen huis, enkel onder vrienden en welwillenden, 
gelukkig te zijn en gelukkigen te maken’ (446). In feite is Diana nu het negatief 
van haar moeder; spiegeling zie ik in de situatie dat zij op haar beurt afhankelijk is 
van de mannen om haar heen, haar vader en later haar echtgenoot.278 

In Graaf Pepoli (1860) is een kleine, maar zeer fascinerende ingebedde tekst 
geplaatst aan het begin van de roman.279 Hierin wordt het verhaal verteld van de 
kunstenaar Michelangelo die alles in dienst van zijn kunst stelde, ook persoonlijke 
relaties als die met de jonge koninklijke weduwe Vittoria Colonna, die leefde voor 
de poëzie en de letteren. De functie van deze spiegeltekst is via overeenkomsten en 
verschillen tussen de protagonisten van dit gedeelte van het primaire verhaal 
(Minganti en Violante) en de protagonisten van de inbedding (Michelangelo en 

                                                 
277 In De Graaf van Leycester in Nederland bevindt zich de ingebedde geschiedenis van 
Marguerite de Laquaire, de vrouw van wie Reingoud eist dat ze zich voor hem opoffert 
(1846-II: 215-221). De roman Diana  geeft het  verhaal van Athenaïs de Clairville, jeugdig 
slachtoffer van dubbelhartige mannen om haar heen (Toussaint 1846: 446-468). In Een 
Leydsch student in 1593 wordt in een inbedding van 45 pagina’s de machtsstrijd tussen 
Graaf van Pallandt en zijn echtgenote Philippa-Sidonia beschreven (Toussaint 1858: 74-
119). De roman De vrouwen van het Leycestersche tijdvak, met daarin de geschiedenis van 
Fabian compleet met aspecten als travestie, moord en zelfmoord, staat centraal in hoofdstuk 
4.  
278 De lotgevallen van Diana kan de lezer volgen in de roman Diana (1846), waarin ook een 
spiegeltekst (de geschiedenis van Athenaïs de Clairville, jeugdig slachtoffer van dubbel-
hartige mannen om haar heen) laat zien wat onderwerping met vrouwen doet (Toussaint 
1846: 446-468). 
279 Een tweede inbedding in Graaf Pepoli vertelt de historie van een vrouw die te 
vergelijken is met prinses Orsini: Leonora Santini (246-289). 
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Vittoria) de gevaren van conventionaliteit te tonen. Aan het einde van de roman 
wordt namelijk duidelijk gemaakt dat er sprake is van gemiste kansen: Minganti 
stelde zijn (zelfopgelegde) verplichtingen ten opzichte van Pepoli boven zijn kunst, 
hij liet zich leiden door conventies. Violante kreeg de gelegenheid niet om 
kunstenares te worden: zij moest haar leven wijden aan een echtgenoot. De lezer 
ontdekt dan dat de spiegeltekst zich op een bijzondere manier verhoudt tot het 
grotere geheel: de situatie van Minganti en Violante is namelijk het negatief van 
die van Michelangelo en Vittoria. Dat er sprake is van een spiegeltekst, moge 
blijken uit het feit dat de namen van de betrokkenen dezelfde initialen hebben: M 
en V. 

3.7.3 Ter illustratie: motieven in het oeuvre van Toussaint 
De motieven die zich manifesteren in Mejonkvrouwe de Mauléon zijn ook aan te 
wijzen in andere historische werken van Toussaint. Betekenisdragende elementen 
die ik niet genoemd heb in 3.5.3.1 komen hier aan de orde, omdat de verbanden pas 
duidelijk worden wanneer de herhaling van zo’n element in het gehele oeuvre en 
daarmee ook in Mejonkvrouwe de Mauléon zichtbaar wordt. Gemeenschappelijke 
kenmerken in de essentie van bepaalde gebeurtenissen, in de karakterisering, in de 
bewustzijnsweergave van de personages en in de intrusies van de verteller zijn aan 
te geven in de werken van Toussaint. Dit betekent dat de motieven te vinden zijn 
op het niveau van de geschiedenis, het verhaal en de vertelling. 

Laat ik beginnen met het samenhangend geheel van conventionaliteit en onvrijheid 
waarop ik ook met betrekking tot De Graaf van Devonshire heb gewezen: als 
enkele voorbeelden de woorden van Arabella die ‘meesteresse van haar wil’ wenst 
te zijn, onder andere als eerste ‘vrouw in gezantschap’ (Toussaint 1837B: 63, 130) 
en de kameleonmetafoor die de verteller gebruikt om personen die zich al te zeer 
aanpassen te duiden (61, 119, 185).280 Opvallende felheid ontwikkelt de verteller in 
Het Huis Lauernesse wanneer hij spreekt over vrouwen die niet anders kunnen dan 
‘eindigen met zich te plooijen, te wringen, te kronkelen en te vermommen?’ 
(Toussaint 1840B-I: 145). Ottelijne die, na zich aanvankelijk aangepast te hebben, 
haar eigen keuzes maakt en Aafke die eveneens na verloop van tijd liever sterft dan 
te veinzen, zijn voorbeelden van vrouwen die tegen de conventies ingaan: hun 
eigen woorden en die van de verteller geven dat op talloze plaatsen in de roman 
weer. In 2.7.2 ben ik ingegaan op de vrouwenplot in romans van Toussaint en heb 

                                                 
280 Ook in Don Abbondio II bijvoorbeeld wordt ‘cameleon-natuur’ denigrerend gebruikt om 
‘weekheid’ van een personage aan te geven (Toussaint 1849B: 322). 
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voorbeelden gegeven uit historisch werk als Engelschen te Rome, De 
Bloemschilderes Maria van Oosterwijk en Media Noche; voorbeelden waarin de 
(ambivalentie van) de verteller, spiegelteksten en motieven in samenhang leiden 
naar een interpretatie waarin afkeer van conventies en onvrijheid centraal staat.  

Veel in het werk van Toussaint voorkomende concrete motieven zijn kloosters, 
maskers en handwerken, elementen die op specifieke wijze conventies en 
onvrijheid uitbeelden.281 Er is een geregeld uitgesproken afkeer van het 
kloosterleven.282 In Eene moeder noemt Anaïs het klooster ‘de plaats die mij 
levend doodt’ (Toussaint 1837C: 307); in De Echtgenooten van Turin is sprake van 
dwang en eenzaamheid in kloosters (Toussaint 1838A: 408). Evident is in Twee 
doopzusters het medelijden met de jonge vrouw die tegen haar wil, met haar 
doopzuster mee, haar intrek neemt in het klooster:  

O! het was haar aan te zien hoe pijnlijk een offer zij had gebragt, met zich 
te onderwerpen aan de eischen der menschelijke convenances. Die 
prikkelbaarheid van zenuwen, die bewegelijkheid van gemoed, die 
vatbaarheid voor indrukken en voor genot, dat ontvlambare, 
hartstogtelijke, ligt opgewonden zinnelijke, dat in haar lag, waren als 
zoovele marteltuigen, die zij tegen zich gekeerd zoude zien in deze stille, 
doodsche, koude, ledige eenzaamheid, die zij niet zich vermogt aan te 
vullen, dan met uitwendige godsdienst-betoon (Toussaint 1839B: 492).  

Dat het meer gaat om dwang dan om de religieuze aspecten van het kloosterleven 
blijkt uit het vervolg van deze tekst, maar duidelijker nog uit een overeenkomstig 
fragment uit De Graaf van Leycester in Nederland. Hierin wordt weliswaar 
expliciet gesproken van ‘onwillige martelaars en martelaressen’ (Toussaint 1846-I: 
411), maar ook van het klooster als rustplaats voor vrouwen, 

voor de eenzamen, die op zekeren leeftijd zonder rouwe kunnen afstand 
doen van eene wereld, waar zij bespotting oogsten en hare 
belachelijkheden ronddragen (Toussaint 1846-I: 412).  

                                                 
281 Er zijn ook letterlijke verwijzingen naar de conventies, waarbij het woord zelf, 
‘convenances’, gebruikt wordt, bijvoorbeeld in Media Noche (Toussaint 1852: 44, 136, 
162-163, 185, 200, 204). 
282 Zie behalve de hier gegeven voorbeelden Toussaint 1840B-II: 378; 1841: 303; Toussaint 
1849B: 407; Toussaint 1852: 43, 136.; Toussaint 1858: 36. Ook in Mejonkvrouwe de 
Mauléon is deze specifieke invulling van onvrijheid te vinden: Toussaint 1847: 8, 38. 
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Maskerades en vermommingen vormen een met conventies verbonden motief dat 
talloze malen voorkomt in het oeuvre van Toussaint: letterlijk, zoals in Mejonk-
vrouwe de Mauléon, maar vaker figuurlijk. Niet zelden wordt de maskermetafoor 
gebruikt om aan te geven hoe vrouwen hun doel kunnen bereiken: ‘only through 
ingenuity and indirection’ zoals Gilbert & Gubar aangeven (2000: 208). Ottelijne 
in Het Huis Lauernesse weet dat het soms beter is te veinzen283, al breekt zij 
uiteindelijk met de conventies en komt openlijk uit voor haar opvattingen. Violante 
in Graaf Pepoli voelt eveneens 

dat het niet haar fiere moed was die haar goede wapenen in handen zoude 
geven bij dezen strijd, en dat vrouwelijke zachtheid het veiligste schild 
zoude zijn (Toussaint 1860: 176).  

Ook emoties worden vaak verborgen: Maria’s houding in De Graaf van 
Devonshire is ‘niets meer dan een masker, door haar wil aan haar gevoel 
opgedrongen’ (Toussaint 1837B: 207-208); Johanna in Het Huis Lauernesse 
verbergt haar gevoelens, wat het gepraat over haar persoon, de laster, echter niet 
vermindert (Toussaint 1840B-I: 167-169). In Lord Edward Glenhouse ziet de lezer 
Horatia ‘moede getobt door de zelfvermomming’ als ‘de toneelspeelster achter de 
coulisses’ (Toussaint 1840A: 154). Hoofdstuk IX van Engelschen te Rome dat een 
liefde beschrijft die belemmerd wordt door religieuze, politieke en 
maatschappelijke factoren heeft als titel ‘Gelaat en masker’. De prinses de Chimay 
in De vrouwen van het Leycesterse tijdvak verbergt haar verdriet onder ‘het 
blanketsel der uiterlijke blijhartigheid […]’ (Toussaint 1849: 131); in Gideon 
Florensz wordt dit nog eens benadrukt (Toussaint 1855-II: 232). Met betrekking tot 
vrouwen wordt het masker veelal gepresenteerd als iets noodzakelijks: een vrouw 
verbergt haar ware aard in verband met een doel dat ze op een andere wijze niet 
kan bereiken of om zichzelf te beschermen. Mannen dragen eveneens letterlijk en 
figuurlijk maskers, maar bij hen is er vaker dan bij vrouwen sprake van een kwalijk 
doel: in De echtgenooten van Turin bijvoorbeeld wordt Moïna op een gemaskerd 
bal door een man met een schitterend Turkenmasker meegevoerd en bijna gedood 
(Toussaint 1838A: 430). In Eene Kroon voor Karel den Stouten ontdekt de 
protagonist het ‘hoofsche masker’ (Toussaint 1841: 68) waarachter zich al degenen 
verschuilen die ‘niet waren wat zij schenen, en die schenen wat ze niet waren’ (51): 
mannen die staatkundige onderhandelingen bijwonen en op geen enkele manier 
betrouwbaar zijn. Dat Fabian in het politieke spel in De vrouwen van het 

                                                 
283 Toussaint 1840B-I: 135-138, 144; Toussaint 1840B-II: 173. 



236 

Leycesterse tijdvak aanvankelijk weigert mee te spelen in wat hij ‘mommerij’ en 
‘narrenspel’ noemt (Toussaint 1849: 35) en vervolgens met overgave zijn rol 
speelt, is verrassend; tot de lezer erachter komt dat Fabian een vrouw is die geen 
andere mogelijkheden heeft om haar doel te bereiken dan een vergaande 
maskerade.  

In vrijwel elke roman of novelle van Toussaint komen vrouwen voor die 
borduren of naaien, een motief dat eveneens de beperkingen van vrouwen 
illustreert. In haar studie naar vrouwentijdschriften in de achttiende en negentiende 
eeuw zet Lotte Jensen de traditionele opvattingen over handwerken uiteen. Vanaf 
de middeleeuwen was handwerken een geaccepteerde bezigheid voor vrouwen, een 
activiteit met ethische, kennisvermeerderende en financiële voordelen. 
Handwerkende vrouwen verrichten nuttig werk en zijn alleen al daardoor 
deugdzaam: ledigheid is des duivels oorkussen. Daarnaast valt handwerken te 
combineren met cognitieve activiteiten als luisteren naar een voorlezing. Aan het 
eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werd het nut van 
handwerken ook financieel beargumenteerd: indien meisjes en vrouwen in hun 
eigen onderhoud zouden moeten voorzien, stonden handwerkvaardigheden 
daarvoor garant (Jensen 2001: 101-104). Ook de grootmoeder en tantes bij wie 
Geertruida Toussaint een deel van haar jeugd doorbracht, handwerkten om de kost 
te verdienen: ‘De grootmoeder, Geertje Toussaint geboren Talma, “dochter uit eene 
dusgenaamde patricische familie, weduwe van een vermogend industrieel, wiens 
vermogen echter door den druk der tijden zeer versmolten was” en haar dochters 
voorzagen met handwerken in hun levensonderhoud’ (Reeser 1962: 10).284 
Geertruida handwerkte niet: ‘Daar zij niet van handwerken hield, mocht zij altijd in 
den huiselijken kring voorlezen, terwijl grootmoeder en de tantes zaten te naaien of 
borduren’ (Dyserinck 1911: 17).  

Handwerken neemt in het oeuvre van Toussaint een bijzondere plaats in: het 
komt veel voor en vrijwel steeds staat het voor verveling, voor beperking. Door de 
personages of de verteller wordt er de draak mee gestoken, soms echter heeft het 
een dramatische lading. In De Graaf van Devonshire onderhouden Eva en Francis 
Bealow met borduurwerk het gezin waarvan zij deel uitmaken. De booswicht 
Benefield komt een sluier ophalen en randt Francis aan; zij verdedigt zich 
aanvankelijk met een kling, die hij haar echter kan ontwringen. 

                                                 
284 Reeser citeert hier uit kladaantekeningen die Toussaint maakte ten behoeve van haar 
‘Levensherinneringen’ (Reeser 1962: 328-330). 
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Een geschikter verdedigingsmiddel had zij gevonden in hare scherpe 
borduurschaar, die wel hare vingers verwondde, maar ook de zijne, die om 
zoo te spreken, één was geworden met hare hand en die hij daaraan 
moeielijker had kunnen ontrukken dan het ijzer aan den magneet 
(Toussaint 1837B: 95).  

Enkele andere staaltjes: Arabella bijvoorbeeld, die een sierlijke draagband voor de 
degen van haar broer borduurt en ‘een prachtschabrak’ voor zijn paard, vraagt een 
haar onwelgevallige huwelijkskandidaat om hulp bij het uitzoeken van een patroon 
(Toussaint 1837B: 51, 64). Ottelijne zal voor Aernoud die keizerlijk hopman is 
geworden ‘eenen kostbaren draagband stikken’ (Toussaint 1840B-I: 31), de 
draagband die op het moment dat Aernout hem ontvangt, ‘sluier’ wordt genoemd 
en staat voor de breuk tussen hen (zie ook 2.6.4). Yolande in Mejonkvrouwe de 
Mauléon knoopt een beurs voor haar verloofde (Toussaint 1847: 53), een passieve 
vrouw als Ada in De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak handwerkt met 
overgave (Toussaint 1850-I: 243, 245)285 en een ongelukkige vrouw als de 
‘armelijke, stijve, onbehaaglijke werkster’ Honorine in Het kanten Bruidskleed is 
‘naaister en borduurster’ van beroep (Toussaint 1842A: 238, 253). In Het sterven 
van burgemeester Hooft beschrijft de verteller een koets, die ruim genoeg is om ten 
minste een kransje van twaalf dames in zich op te nemen, met breiwerk en al’ 
(Toussaint 1842: 15). Tot slot een veelzeggende zinsnede uit De Prinses Orsini: als 
de prinses inziet dat Diana door de opvoeding die ze van haar vader kreeg286 niet 
geschikt is om in de maatschappij te functioneren reageert ze met de opmerkelijke 
woorden: ‘En nu, Mijnheer d'Aubigny! open gindsche deur, gij vindt uw kind in 
het gebed of aan haar borduurwerk’ (Toussaint 1843: 567). Borduren, tapisserie 
maken en breien heeft dus in het historische werk van Toussaint vrijwel steeds een 
negatieve connotatie, verbonden met conventie en beperking.287 Een dramatische 
uiting van de enige manier waarop een vrouw zich nuttig lijkt te kunnen maken, zie 
ik in De vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak, waarin Josina het hoofd van haar 
terechtgestelde echtgenoot weer aan zijn romp vastnaait: ‘ik begeerde, dat het diere 
hoofd weer zoude vastgehecht worden aan den bloedigen romp…’ (Toussaint 
1849: 189). 

                                                 
285 Dit hoofdstuk draagt de ironische titel Ada’s geluk; in hoofdstuk 4 wordt erop ingegaan. 
286 Zie Toussaint 1843: 257-258, 315, 317, 560, 568; Toussaint 1846: 298, 301, 303, 323, 
352, 445, 474, 488. 
287 Zie ook Toussaint1843: 230, 1858: 230, 315; 1912: 511. 
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Soms is de manier waarop de afkeer van conventies en onvrijheid is vorm-gegeven 
tamelijk complex. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de roman Graaf Pepoli 
waarin dit ‘grondmotief’ op een bijzondere manier verbonden is met concrete 
motieven. De protagoniste Violante is wars van conventionele betrekkingen en wil 
zich niet voegen naar een echtgenoot.288 Hierdoor ontstaat een machtsstrijd: de 
graaf ziet zijn verloofde als bezit waarover hij kan beschikken wanneer hij de tijd 
rijp acht en Violante verzet zich tegen zijn opstelling.289 De discussie waarin Pepoli 
spreekt van ‘mijne rechten en uwe plichten’ (162)290 – cursivering van Toussaint – 
is veelzeggend, vooral omdat deze zich afspeelt in een vertrek waarin alle 
meubelen ‘in zuiver Gothieken stijl bewerkt’ zijn (159). Op een (‘gothiek’) kastje 
staat het door Minganti geboetseerde model van Violante als Maria Magdalena.291 
Het is ‘een allerkunstigst gebeeldhouwd kastje, geschikt om kostbare manuscripten 
weg te sluiten’ (159). Opmerkelijk is dat dit kastje in deze sequentie viermaal 
wordt genoemd, driemaal met het adjectief ‘Gothiek’. Sandra Gilbert en Susan 
Gubar wijzen op objecten als sluiers en andere kledingstukken, maar ook op 
beelden en kastjes die in literair werk van vrouwen symbolisch zijn voor het leven 
van vrouwen die in zekere zin opgesloten zijn in de huizen van mannen. Er is 
immers steeds sprake van ‘heroines who characteristically inhabit mysteriously 
intricate or uncomfortably stifling houses […] often seen as captured, fettered, 
trapped or even buried alive’ (Gilbert & Gubar 2000: 83-84). Dit is precies wat 
Violante overkomt in het paleis van graaf Pepoli: ‘zij had het ene klooster voor het 
andere verwisseld’ (63).  

Behalve het saillante ‘Gothiek’292 in de tekst van Toussaint, is ook de toevoeging 
‘geschikt om kostbare manuscripten weg te sluiten’ opmerkelijk als ik opnieuw 
Gilbert en Gubar over vrouwelijke auteurs aanhaal: ‘Figuratively, such women 

                                                 
288 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1860: 61, 124, 139, 219. 
289 Zie Toussaint 1860: 62, 140, 162, 174, 186. 
290 Op p.174 gebruikt Pepoli opnieuw deze formulering. 
291 Minganti beeldt haar af als Maria Magdalena, traditioneel symbool van de berouwvolle 
prostituee, veelal knielend of hurkend aan de voeten van Jezus. Het is veelzeggend dat juist 
voor deze vrouw gekozen is. In de laatste decennia heeft theologisch en feministisch 
onderzoek de beeldvorming van Maria Magdalena ingrijpend gewijzigd: haar actieve en 
intellectuele rol in de geschiedenis wordt onderkend en haar gemarginaliseerde positie is 
veranderd in die van een belangrijke apostel (Lehman 2007: 142).  De keuze van Toussaint 
om Violante als Maria Magdalena te laten poseren zal echter gebaseerd zijn op het oude 
beeld. 
292 Hierover meer in hoofdstuk 6. 
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were […] locked into male texts293, texts from which they could escape only trough 
ingenuity and indirection’ (2000: 83). Een voorbeeld van Toussaints techniek om te 
ontsnappen is de focalisatie: op dezelfde manier als in Diana d'Aubigny in de blik 
van Athenaïs erkenning en overgave leest (zie boven), zo ziet graaf Pepoli zijn 
wensen vervuld:  

zij heeft geleerd zich te plooien, omdat zij heeft geleden en gevoeld, omdat 
zij weet te dulden – en ook lief te hebben; is het niet zoo, mijne Violante? 
Zij antwoordde alleen door een blik, waarin hij de teederste instemming las 
(Toussaint 1860: 196).294 

Standsbewustzijn, maskerades, machtsstrijd tussen man en vrouw, het 
kloosterleven, handwerken, sluiers en ladekasten; het zijn allemaal motieven die 
uiting geven aan het onderliggende thema van conventie en onvrijheid. Andere 
motieven die zich aandienen in het oeuvre van Toussaint, bijvoorbeeld eerzucht, 
dweepzucht, onzelfstandigheid en verveling, passen in dit complex. In de 
personages zijn talloze karakteristieken te vinden die als motieven dienen: zij 
geven een helder beeld van de waardering die Toussaint had voor 
onconventionaliteit en vrijheidsliefde. De tegenstand die personages met 
onorthodoxe opvattingen ondervinden, is terug te zien in het motief van laster: in 
veel romans is er nadrukkelijk sprake van roddel en achterklap.295 In hoofdstuk 5, 
waarin de personages centraal staan, ga ik er verder op in. 

3.7.4 Ordeningsprincipes in het oeuvre van Toussaint – conclusies 
De manier waarop Toussaint in haar historische romans de informatie ordende, 
vertoont ondanks de grote diversiteit aan onderwerpen een bepaald patroon. De 
gebeurtenissen worden in het algemeen door een extradiëgetische, 
heterodiëgetische verteller gepresenteerd: hij vertelt een verhaal met daarin 
meerdere vaak verhaallijnen. Bepaalde passages zijn te isoleren in de romans: het 

                                                 
293 Dit raakt aan wat Maaike Meijer een cultuurtekst noemt: ‘moeilijk te traceren conventies 
van representatie en cultureel ingeburgerde wijzen van zien en denken’ (Meijer 1996: 26), 
maar er wordt ook gedoeld op  het traditionele mannelijke plot waarin voor vrouwen slechts 
twee mogelijkheden zijn weggelegd: aanpassing aan de conventies of de dood; zie ook 
2.5.1. 
294 Zie ook Toussaint 1860: 201, 205, 230, 324. 
295 Zie onder meer Toussaint 1843: 249, 253-254, 357, 362, 363, 373, 565; Toussaint 1846: 
306, 307, 322, 334, 494; Toussaint 1850-I: 66, 75, 103; Toussaint 1858: 274; 1875: 53, 55, 
60, 62, 64, 65, 69, 87, 88, 125, 175, 220, 264 277, 310; Toussaint 1877: 178, 184, 238, 273, 
276, 278, 292, 361, 398, 405, 406. 
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zijn ingebedde verhalen die meer dan eens spiegelteksten blijken te zijn. In het 
gehele oeuvre van Toussaint zijn deze spiegelteksten aanwezig en juist door de 
herhaalde spiegeling, overeenkomsten op het niveau van primaire en ingebedde 
teksten, kan de interpretatie van het geheel vergemakkelijkt worden. Hanneke 
Mulder wijst er in haar studie over reflexiviteit echter op dat een mise en abyme 
ook de interpretatie kan bemoeilijken doordat er sprake is van een verschil tussen 
de teksten, dat de lezer op het spoor brengt van een nieuwe betekenis, hem 
‘stimuleert tot kritische reflectie’ (Mulder 2002: 162). In het werk van Toussaint 
werken spiegelteksten soms als bevestiging van wat eerder duidelijk werd, maar er 
zijn ook discrepanties aan te wijzen tussen het verhaal van de extradiëgetische 
verteller en dat van een intradiëgetische verteller in een ingebedde tekst, 
verschillen die verder gaan dan de tegengestelde stemmen die normaliter in een 
historische roman klinken.  

Toussaint brengt verbindingen aan tussen geschiedenis, verhaal en vertelling en 
tussen de verschillende verhalen door een tweede vorm van herhaling. Via 
motieven worden accenten gelegd die de lezer sturen in de richting van een 
bepaalde betekenis. Door het beklemtonen van elementen die de notie ‘onvrijheid’ 
bevatten, in alle drie de tekstniveaus, wordt de thematiek van de roman(s) 
duidelijk. De gebeurtenissen die vrouwen overkomen, de manieren waarop de 
vrouwelijke personages functioneren als ‘object’ of ‘subject’ en de setting waarin 
zich een en ander afspeelt hebben gemeenschappelijke kenmerken: er is sprake van 
dwang, strijd om de macht, gevangenschap. 

In de karakterisering wordt vaak de nadruk gelegd op de tegenstellingen tussen 
‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ eigenschappen, waarbij onconventioneel gedrag van 
vrouwen meer dan eens als onvrouwelijk of dweepzuchtig getypeerd wordt. 
Wanneer echter een personage subject van focalisatie is, kunnen zijn observaties of 
bewustzijnsweergaven haaks op de karakterisering door de verteller staan. Deze 
contradicties worden in de loop van het verhaal minder gecompliceerd, doordat de 
motieven verbindende factoren zijn: zelfverloochening blijkt dan zelfbescherming 
te zijn, opstandigheid komt voort uit verveling en conventionaliteit blijkt te staan 
voor karakterloosheid. 

Wanneer dit eenmaal opgemerkt is, blijkt geregeld ook de verteller ambivalent te 
zijn: hij hanteert in zijn vertelling beeldspraken die niet in overeenstemming zijn 
met de karakterisering in het verhaal, hij geeft subversief commentaar of 
intrigerende intertekstuele verwijzingen, gebruikt zowel ‘engaging’ als ‘distancing’ 
vertelstrategieën en lijkt de lezer uit te nodigen tot een eigen interpretatie. Zijn 
complexe informatie dwingt de lezer keuzes te maken: een lezer die, gestuurd door 
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spiegelteksten en motieven, steeds andere leeservaringen opdoet en nieuwe 
betekenissen ontdekt, ziet uiteindelijk ook de verteller als een instrument van de 
auteur. 

Toussaint ordende de informatie in haar historische romans dus op typerende 
wijze: door het op een specifieke manier inzetten van vertellers en via spiegel-
teksten en motieven maakt zij de lezer bewust van de manier waarop ze de 
werkelijkheid representeert. Daarmee raakt zij aan de relatie tussen fictie en 
eigentijdse werkelijkheid, een relatie die zoals zij zelf aangaf ook te vinden moet 
zijn in historisch werk omdat ‘de gebeurtenissen van het heden mij wel ter harte 
gingen – en dat ik er mijne opinie over had, al was het niet die van iedereen’ 
(Toussaint 1857: XIV-XV). De werkelijkheid van fictionele vrouwen en op 
historische personen uit vroeger eeuwen gebaseerde vrouwelijke verhaalfiguren 
weerspiegelt de realiteit van vrouwen in de negentiende eeuw: een bewijsgrond 
hiervoor is het feit dat Toussaint in haar niet-historische werk overeenkomstige 
spiegelteksten en motieven gebruikte. Dit zal ik verder uitwerken in hoofdstuk 6. 

3.8  Besluit 
Met Mejonkvrouwe de Mauléon schreef Toussaint een geslaagde roman: in 
besprekingen wordt het werk algemeen gezien als een knap geconstrueerd verhaal, 
waarin de karakterontwikkeling een belangrijke plaats inneemt. Steeds beschouwt 
men de roman als een verhaal dat weergeeft hoe een jonge vrouw zichzelf 
wegcijfert in het belang van de kerkelijke carrière van een groot man en zelf troost 
vindt in het geloof. Het feit dat de auteur zelf vlak voor het schrijven van deze 
roman haar verloving verbrak, spreekt kennelijk tot de verbeelding: steevast 
worden er parallellen gezocht tussen Geertruida Toussaint en Yolande Desvieux of 
Reinier Bakhuizen van den Brink en Jacques Bossuet. Die overeenkomsten ziet 
men dan in het primaire verhaal; de ingebedde verhalen worden veelal beschouwd 
als spanningsverhogende of romantische extra’s. Qua structuur ziet men 
Mejonkvrouwe de Mauléon als afwijkend: de centrale idee die het werk van 
Toussaint bepaalt, zou in dit werk niet te vinden zijn. In mijn optiek is juist in de 
structuur van de roman de essentie ervan te vinden: de wijze waarop de 
vertelinstantie, ingebedde teksten en motieven gebruikt worden, benadrukt wat van 
belang is, juist omdat al deze elementen dezelfde accenten leggen. Dezelfde manier 
van informatie ordenen is te vinden in een groot aantal van de historische romans 
van Toussaint en steeds blijkt het te gaan om conventies en onvrijheid, zodat mijn 
conclusie is dat er geen sprake is van een structurele tweedeling in het werk van 
Toussaint, zoals Drop op basis van een religiegebonden grondgedachte in het 
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oeuvre vaststelt. Een gendergerelateerde centrale idee maakt van het oeuvre een 
eenheid. Ook in niet-historisch werk zijn spiegelteksten en motieven te vinden die 
leiden naar een visie op de positie van vooral vrouwen: gebonden door conventies, 
onvrij. Hieruit meen ik te kunnen afleiden dat Toussaint in haar historisch werk 
ook een beeld schetst van haar eigen context: de historische roman als spiegel van 
de eigen tijd.296 

Mejonkvrouwe de Mauléon kan opgevat worden als een historische roman waarin 
Toussaint de psychologie van de personages de meeste aandacht geeft en waarin 
omwille van de spanning de structuur niet rechtlijnig is. De focus valt dan op wat 
de verteller op bepaalde momenten wil belichten. Wordt echter die verteller gezien 
als een van de ordeningselementen, een instrument dat de auteur tot haar 
beschikking heeft om de informatie op een specifieke manier te presenteren, dan is 
Mejonkvrouwe de Mauléon een roman waarin op ingenieuze wijze een beladen 
onderwerp aan de orde gesteld wordt.  
En daarmee is dit werk geen vreemde eend in de bijt van Toussaints historisch 
werk. Immers zoals in De Graaf van Devonshire en vele andere romans via de 
metaforiek op subversieve wijze een boodschap wordt gegeven en in Het Huis 
Lauernesse evenals in talloze andere werken de vrouwelijke ontwikkeling centraal 
staat, zo wordt in Mejonkvrouwe de Mauléon de structuur van het werk ingezet om 
een onorthodox genderbewustzijn te uiten in een schijnbaar traditionele historische 
roman. Afkeer van conventionaliteit en van onvrijheid zoals vrouwen die ervaren, 
is dan het thema van deze roman, zoals dat in ander werk eveneens te herkennen is 
in onder meer spiegelteksten en motieven. De persoonlijke ervaringen van 
Geertruida Toussaint kunnen haar geïnspireerd hebben tot een stellingname met 
betrekking tot de positie van alleenstaande vrouwen.  

 

                                                 
296 Zie hiervoor verder hoofdstuk 6. 
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4 De stijl van Tousssaint 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak (1849-1850) 

4.1 Inleiding 
In januari 1844 begon Geertruida Toussaint aan een roman over de graaf van 
Leycester die in 1585 met vijfduizend man aan troepen door de Engelse koningin 
Elisabeth naar de Nederlanden gezonden werd, in antwoord op een verzoek om 
steun in de strijd tegen Spanje. In een brief aan M.C. Nijhoff-Houtkamp, de 
echtgenote van een bevriende uitgever, had Toussaint in 1841 al laten weten met 
Bakhuizen van den Brink veel te spreken over dit onderwerp (Janssen 1999: 136); 
pas drie jaar later echter begon ze te schrijven. Dit resulteerde in de Leycester-
cyclus, een omvangrijk werk bestaande uit drie romans, die elk meerdere delen 
omvatten. De Graaf van Leycester in Nederland (1846) beschrijft de eerste periode 
van Leycester in de Nederlanden, tot hij in 1586 voor overleg naar Engeland 
vertrok. In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak (1849-1850) wordt de rol van 
vrouwen in de politiek getoond en in het laatste deel, Gideon Florensz (1855), 
staan de staatkundige en religieuze ontwikkelingen in de tweede periode van 
Leycesters bestuur centraal. In de narede van het eerste deel spreekt Toussaint zich 
uit over de keuze voor haar onderwerp: het gaat om een tijdvak dat  

wel wat veel [was] verwaarloosd door de historie, althans niet zoo zwaar 
gewicht toegekend, als het werkelijk heeft gelegd in de schaal van 
Nederland’s volksbestaan. […] Zoo lag het dáár, voor wie het nemen 
wilde; maar aan wie het opvatte, deed het groote eischen, zelfs aan de 
romancière. Zoo besloot ik terstond, waar de belangen zich niet konden 
vereenigen, het mindere te onderschikken aan het meerdere, den roman aan 
de geschiedenis, met eene stille belofte aan den eerste, ook zijne rechten te 
handhaven, waar het later geschieden kon, zonder de andere te krenken 
(Toussaint 1846: Narede). 

Toussaint is hier in de eerste plaats historica: ze spreekt van ‘vlijtig en 
consciëntieus onderzoek van alle bronnen die zich aanboden’ (1846: Narede) om 
haar eigen oordeel over feiten en personen te kunnen geven. Haar narede in de 
laatste roman van de cyclus bevestigt deze intentie: ze geeft aan gedacht te hebben 
aan een bronnenlijst, maar ‘Ik verschrikte van de lange lijst boeken en geschriften 
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[…]’ (Toussaint 1855: 518) en ze verzoekt de lezers te geloven dat ze al het 
mogelijke gedaan heeft om de waarheid te onderzoeken.297  

Het tweede deel van de Leycester-cyclus, De vrouwen van het Leycestersche 
tijdvak, wijkt af van de beide andere delen: het heeft geen narede, maar een 
‘Besluit’ dat iets anders van toon is dan de twee naredes. Toussaint beschrijft hierin 
de verwarrende situatie waarin de inwoners van de Nederlanden zich bevinden en 
constateert tot slot dat het volk van Nederland nooit wanhoopt dankzij zijn geloof 
in God. ‘Luctor et Emergo is nog altijd zijn spreuk’ (Toussaint 1850-II: 266).298 
Daarnaast komen verwijzingen naar historische bronnen als Wagenaar, Hooft, Bor 
en Bilderdijk beduidend minder voor dan in het eerste deel van de cyclus: slechts 
driemaal.299 

In het kader van mijn onderzoek naar de vrouwelijke identiteit van Toussaint zoals 
die te zien is in haar literaire werk besteed ik aandacht aan haar stijl: wat betekent 
de manier waarop zij de vertelling formuleert? Zoals ik in de Inleiding heb 
aangegeven karakteriseert men Toussaints werk veelal als wijdlopig. Is dat zo en in 
welk opzicht wijkt zij wellicht af van tijdgenoten? Wat kan afgeleid worden uit het 
gegeven dat haar stijl van meet af aan als ‘mannelijk’ werd ervaren?300 Om deze 
vragen te beantwoorden ga ik na wat in het midden van de negentiende eeuw onder 
een goede stijl werd verstaan.Vervolgens onderzoek ik de stijl van Toussaint, 
waarbij ik me concentreer op het tweede deel van de Leycester-cyclus, De vrouwen 
van het Leycestersche tijdvak. Dit enerzijds vanwege de manier waarop de cyclus 
ontvangen is en de plaats van deze roman in de receptie, anderzijds vanwege het in 
dit deel van de cyclus vrijwel ontbreken van verwijzingen naar historisch 
onderzoek. Wordt in dit werk voorrang gegeven aan het verhaal, de ‘roman’? Heeft 
dat consequenties voor de stijl? Ik voer een narratologische analyse uit en besteed 

                                                 
297 De gezaghebbende historicus R.Fruin heeft veel waardering voor de historische romans 
van Toussaint. Over De Graaf van Leycester in Nederland zegt hij: ‘Niet alleen als 
verdichting, ook als historische studie hebben zij groote waarde;’ (Fruin 1862: 535). 
298 M.b.t. De vrouwen van het Leycestersche tijdvak citeer ik uit de eerste druk, uitgegeven 
door G.J.A. Beijerinck te Amsterdam, 1849 (Eerste deel) en 1850 (Tweede en Derde en 
Laatste deel, 1850-I en 1850-II), gedigitaliseerd in Google Books.  
299 In De Graaf van Leycester in Nederland wordt 21 maal verwezen naar de bronnen. Naar 
Hooft: 1846-I: 32, 54, 92, 94, 211, 275, 289, 372; 1846-II: 133, 397, 457 (2x); naar 
Wagenaar: 1846-I: 43, 397; naar Bor: 1846-I: 124, 275; 1846-II: 5, 376, 403; naar 
Bilderdijk: 1846-I: 447, 457. 
300 Zie bijvoorbeeld  De Gids 1840: 136; Boekzaal 1846: 363; J.C. Zimmerman 1860: 683; 
H.P.G. Quack z.j.: II; De Vaderlandsche Letteroefeningen 1843: 328;  Joh. Dyserinck 1911: 
257, 267, 290; G.S. Overdiep 1936-1937: 33-34; Streng 1997: 35-36; Van Dijk 2004: 74; 
Van den Berg en Couttenier 2009: 254. 
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aandacht aan de paratekst, waarin ik ook uitspraken vind over de eisen die men in 
de negentiende eeuw stelde aan de stijl en wat men verstond onder humor. De 
resultaten van die analyses neem ik als uitgangspunt voor een tegendraadse lezing, 
waarna ik mijn bevindingen toets aan andere werken uit het oeuvre van Toussaint.  

Een cruciaal element in deze roman – de travestie van Fabian – krijgt hier niet de 
aandacht dat het verdient, omdat in dit hoofdstuk Toussaints stijl centraal staat. In 
hoofdstuk 5 (sekserepresentaties) komt dit aspect, dat poëticaal genoemd kan 
worden, aan de orde. 

Evenals in de vorige hoofdstukken geef ik Drops samenvatting van de roman om 
te laten zien hoe het verhaal van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak 
traditioneel gelezen kan worden. 

4.2 Drops samenvatting van De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak  

De voornaamste draad die door De vrouwen van het Leycestersche tijdvak 
heenloopt, wordt gevormd door de belevenissen van een geheimzinnige 
figuur, die zich master Fabian noemt. Deze wordt huisleraar in het Engels 
van Deliana Cornelisz., de dochter van een Utrechtse drukker, nadat in 
diens winkel een grote vechtpartij heeft plaats gevonden. Deze vechtpartij 
was namelijk voortgekomen uit een misverstand, omdat niemand Engels 
kende; om een herhaling van het gebeurde te voorkomen, moet nu Deliana 
Engels leren. Uit allerlei omstandigheden blijkt, dat master Fabian heel wat 
anders is dan men uit zijn bescheiden levensomstandigheden zou 
vermoeden. Deliana wordt verliefd op hem, maar zijn houding is alleen 
afwerend. Weldra blijkt dat zijn handelingen worden gedreven door een 
dodelijke haat tegen Leycester, en hij krijgt kansen als hem de vertaling 
van Engelse stukken wordt opgedragen. Zo wijzigt hij de strekking van een 
vergoelijkende verklaring over de veroordeling van Maria Stuart totaal. 
Voor het bereiken van zijn doeleinden schroomt hij niet, gebruik te maken 
van de alles-opofferende liefde van Deliana, die niets anders terugvraagt 
dan een enkel vriendelijk woord. 
Fabian weet weldra in kontakt te komen met een groep vrouwen, die 
Leycester vijandig gezind zijn. Onder haar is o.m. de weduwe van Van 
Hemert, de voormalige bevelhebber van Grave, die onthoofd is omdat hij 
zijn vesting had overgegeven. Fabian ontmoet deze groep in het huis van 
de Nederlandse verloofde van generaal Norrits, Leycester’s veldheer en in 
vele opzichten tegenspeler, die door velen wordt beschouwd als zijn 
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vermoedelijke opvolger. Dan arriveert een Schots koerier met een 
boodschap van Norrits; hij herkent Fabian als … de graaf van Derby, wat 
deze niet loochent te zijn. Als de koerier verder gaat naar Deventer, dat 
door de Spanjaarden wordt bedreigd, geeft Fabian hem een pakket mee. 
Later, als Deventer gevallen is, blijkt dat dit pakket pamfletten heeft bevat 
over de dood van Maria Stuart en dat deze pamfletten hebben bijgedragen 
tot het verraad van de Schotse troepen. 
Fabian heeft intussen met de vrouwen afgesproken, dat ze ieder in eigen 
kring al het mogelijke zullen doen om Leycester te benadelen. Natuurlijk 
ontstaan er moeilijkheden door de vervalste vertaling, die Fabian heeft 
geleverd. Eerst wordt de drukker Cornelisz. gearresteerd, maar dan komt 
uit, dat Fabian de schuldige is. De ambassadeur Wilkes meent hem te 
herkennen, maar niet als Lord Derby. Fabian erkent intussen met 
‘satanische blijdschap’, dat hij de schuldige is, en dat hij resultaat heeft 
gehad met zijn werk. Hij blijft gevangen, maar als Deliana haar vader komt 
opzoeken in de gevangenis, wordt ze op haar smeekbeden ook bij Fabian 
toegelaten en deze gebruikt een list om te ontsnappen. Uit zijn koffer haalt 
hij kleren en schmink, hij steekt het meisje in prachtige kleren en schminkt 
haar. Dan zegt hij haar dat zij moet volhouden, dat ze Lady Margaret 
Douglas Sheffield is, gravin Derby. Zelf zal hij, gehuld in haar mantel, 
vluchten want zijn leven is in gevaar. Het naïeve kind accepteert alles en 
meent zelfs een gouden toekomst voor zich te zien als Fabian op haar 
vraag ‘Wij zullen dus hyliken als gij vrij zijt?’ antwoordt: ‘Wees fier en 
dankbaar, mijn kind, want ik geve U mijn naam en mijn titel zonder hylik. 
Ik maak U tot Gravin door de enkele daad van mijn wil.’ Om dit gebeuren 
te kunnen begrijpen, moeten we vooruitlopen op de ontknoping; Fabian is 
n.l. niemand anders dan lady Margaret Douglas Sheffield zelf, een door 
Leycester verlaten minnares, die zich op hem wil wreken. Inderdaad 
ontvlucht nu Fabian.  
Voor Deliana ontstaat een zeer gevaarlijke situatie: Leycester’s in de 
Nederlanden achtergebleven astroloog en … gifmenger, doctor Julio, 
wordt door de vermomming misleid en wil zijn meester van deze 
gevaarlijke vrouw afhelpen. Hij laat haar zogenaamd ontsnappen, maar 
huurt een paar soldaten om haar buiten de stad te vermoorden. Ze ontkomt 
maar nauwelijks aan de uitvoering van dit plan en wordt door een 
passerend gezelschap, een dame met een sterk geleide, in volkomen 
overspannen toestand naar Den Haag gebracht. De passerende dame is de 
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dochter van Sonoy, die op weg is naar Oldenbarneveld om een onderhoud 
met deze te hebben.  
Intussen is Fabian al eerder in Den Haag aangekomen en hij heeft kontakt 
opgenomen met Oldenbarneveld, aan wie hij waardevolle inlichtingen 
geeft over de verhoudingen in Engeland, met name tussen Elisabeth en 
Leycester. Tegenover elkaar stelt de schrijfster in dit gesprek twee 
vijanden van Leycester, de hartstochtelijk hatende Fabian en 
Oldenbarneveld, die slechts het staatsbelang wil dienen door zich 
tegenover Leycester te stellen. Dan arriveert Emerentia Sonoy en mèt haar 
Deliana, die zich nog steeds lady Margaret Sheffield blijft noemen en 
volkomen haar evenwicht kwijt is. Ze wordt voorlopig opgenomen in het 
huis van Leoninus en Fabian, die een kalmerende invloed op haar blijkt te 
hebben, zal haar verzorgen… 
Nu nadert snel de katastrofe. Gideon, die, predikant in Utrecht geworden, 
Deliana onder zijn geestelijke zorg heeft gehad, had al eerder bij Fabian 
aangedrongen op een huwelijk. Deze had hem toen ‘onthuld’, dat hij graaf 
van Derby was, wat een huwelijk met dit burgermeisje natuurlijk 
onmogelijk maakte. Als Gideon nu in het huis van de kanselier komt en 
ziet, in welke toestand Deliana is geraakt, dringt hij opnieuw op een 
huwelijk aan en Fabian wordt door hem hevig in het nauw gebracht. 
Gideon is namelijk de enige, die door zijn bijzondere persoonlijkheid een 
groot overwicht op hem heeft. Of liever: op haar, want ze rukt haar 
vermomming af en onthult nu werkelijk, dat ze zelf lady Margaret Douglas 
Sheffield is, de verstoten minnares van Leycester, die alles heeft 
opgeofferd aan haar wraak. Gideon heeft grote indruk op haar gemaakt en 
als blijkt dat hij voor haar alleen geestelijk leidsman zou willen zijn, pleegt 
ze zelfmoord. Deliana, bij de onthulling aanwezig, is al bewusteloos 
neergestort en zal niet ontwaken dan in een staat van volslagen 
krankzinnigheid. Maar voordat lady Douglas zich doorboort, werpt ze haar 
portefeuille weg: ‘Wie Fabian’s wraak wil vervolgen neme dit’, en de 
weduwe Van Hemert, die met Fabian naar Den Haag was gekomen, brengt 
de portefeuille naar Oldenbarneveld. Door de daarin aanwezige stukken 
blijkt Leycester persoonlijk gekompromitteerd, zodat zijn positie inderdaad 
door zijn vroegere minnares nog beslissend verder is verzwakt. 
Naast deze Fabian-geschiedenis, die binnen het bestel van deze ene roman 
blijft, zijn er nog een paar andere geschiedenissen, waarvan er twee een 
voortzetting vinden in de derde roman. In de eerste plaats is er het optreden 
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van Cosmo Pescarengis, een figuur om wiens identiteit, evenals om die van 
Fabian, een geheim hangt. We zien hem het eerst in een met schrille 
kleuren geschilderde scène. Cosmo is dan als Lombard werkzaam en komt 
bij de Prinses de Chimay in Utrecht, om enkele sieraden te belenen. Het 
blijkt evenwel dat hij van de hertog van Aerschot, haar echtgenoot die zij 
had verlaten toen hij katholiek werd, opdracht heeft haar te doden. Hij stelt 
de dodelijk verschrikte Prinses voor de keuze van gif of dolk, maar het 
komt tenslotte niet verder dan dat hij haar een beker met een zogenaamd 
kalmerende drank reikt, met een bedekte waarschuwing; zo heeft hij aan de 
letter van de opdracht voldaan en haar de gifbeker in de hand gegeven! De 
Prinses wil hem, als dank, een positie, bijvoorbeeld een luitenantsplaats, 
verschaffen die beter bij hem past dan zijn huidige werk als lombard. Ze 
merkt aan alles, dat deze Italiaan niet van nederige afkomst kan zijn. 
Inderdaad zal later blijken, dat hij van hoge adel is, maar zijn vaderland 
heeft moeten verlaten. Deze onthulling komt echter pas in de Gideon 
Florensz., waarin hij een belangrijke rol speelt. Voorlopig geeft 
mejuffrouw Toussaint in het vervolg van het gesprek al enkele 
toespelingen op wat we later pas helemaal zullen begrijpen, maar waardoor 
we nu al nader komen tot het karakter van de Italiaan. Hij is één van die 
mannen van staal, die mejuffrouw Toussaint steeds weer in haar werk 
tekent, één uit de groep van fanatici en Lucifer-figuren, waartoe ook 
Aernout Bakels en Reingoud behoren. Pescarengis is in een bui van 
vertrouwelijkheid en hij vertelt de Prinses, dat hij een man heeft ontmoet 
die hem had opgeheven, toen hij in de diepste ellende verkeerde en fortuin, 
rang, eer en geluk had verloren. Uit zijn woorden blijkt een bijna extatische 
verering voor deze man. Later zal blijken, dat dit niemand anders is 
geweest dan Gideon, die Cosmo in het buitenland had ontmoet. Juist deze 
ontmoeting en de steun die hij door zijn geloof had kunnen geven, hadden 
Gideon van zijn roeping bewust gemaakt. Maar hiermede lopen we vooruit 
op de derde roman. 
De inlossing van de belofte van een luitenantsplaats komt pas veel verder 
in het boek. In die tussentijd geeft de schrijfster de voortgang der 
historische gebeurtenissen alsmede een tweetal persoonlijke 
geschiedenissen. De eerste daarvan valt geheel binnen het bestek van deze 
roman en geeft de liefde tussen Maria Prouninck en Hendrik Rueel, die 
wordt gedwarsboomd door politieke tegenstellingen tussen Hendrik en 
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Maria’s vader. Deze liefde is één van de weinige, die, zij het na vele 
moeilijkheden, tot een gelukkig einde voeren. 
De tweede persoonlijke geschiedenis – een ongelukkige – vindt haar 
voortzetting en ontknoping in de derde roman van de cyclus. Het is die van 
de ongelukkige liefde, die Ada Rueel, de zuster van Hendrik, koestert voor 
de charmante baron de Maulde. Hoewel deze van zijn kant bewondering 
heeft voor het hoogstaande karakter van Ada, beantwoordt hij haar liefde 
niet, want hij wordt in beslag genomen door een passie voor de Prinses de 
Chimay, een passie die uiteindelijk mede zijn ondergang zal bewerken (in 
de derde roman). De Maulde komt in nader kontakt met de Prinses, als ze 
hem om een luitenantsplaats voor Pescarengis vraagt. Een tijdelijke innige 
verstandhouding brengt hem evenwel geen geluk (Drop 1972: 221-225). 

4.2.1 Overzicht van de voornaamste personages 
Omdat deze roman het vervolg is op De Graaf van Leycester in Nederland en er 
nogal wat personages in voorkomen, plaats ik hier een overzicht van de 
belangrijkste figuren uit het verhaal, in volgorde van verschijnen:  

Jan Cornelisz – boekhandelaar te Utrecht 

Gerard Prouninck – burgemeester van Utrecht 

Vrouw Cornelisz – echtgenote van de boekhandelaar 

Deliana  – zestienjarige dochter van echtpaar Cornelisz 

Fabian – geheimzinnige Engelsman, die onder meer 
taalleraar van Deliana wordt 

Cosimo Pescarengis – geheimzinnige Zuid-Europese lombard 

Wijndrik Rueel – Hollandse jonker, die verliefd is op Maria 
Prouninck 

Maria Prouninck – dochter van de burgemeester 

Maria de Brimeux, 
prinses de Chimay 

– jonge vrouw, die haar echtgenoot verlaten heeft 

kapitein Hemon Tiry – Schotse militair, die met berichten voor de Engelse 
opperbevelhebber komt 

vrouwe van Wittenhorst – weduwe, bevriend met Engelse opperbevelhebber; 
middelpunt van de anti-Leycesterse vrouwen 
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Josina van Hemert – weduwe van de onthoofde Turk van Hemert 

Ada Rueel – zuster van Wijndrik, verliefd op Nicolaas de 
Maulde 

Nicolaas de Maulde – jonkheer, verliefd op de prinses de Chimay 

Lieuwert Manninga – secretaris van Lodewijk van Nassau 

Gideon Florensz – jonge predikant te Utrecht 

Oldenbarneveld – Advocaat van Holland 

Emerentia Sonoy – jonge vrouw, die kiest voor huwelijk met Lieuwert 
Manninga 

Elbert Leoninus – Kanselier van Gelderland 

Lady Margaret – Lady Margaret Douglas Sheffield, echtgenote van 
Leycester301 

4.3 Narratologische analyse 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak is een complexe roman; niet alleen 
doordat hij deel uitmaakt van een trilogie of door het grote aantal personages erin, 
maar vooral door de manier waarop de verteller zich manifesteert. Hij beïnvloedt 
alle drie de tekstniveaus: vanzelfsprekend de vertelling door zijn woordkeus 
bijvoorbeeld, maar ook het verhaal, waarin hij zich gereserveerd opstelt en soms 
tegenstrijdige informatie geeft waardoor de lezer hem nauwelijks als gids kan zien. 
De geschiedenis is dan ook een kwestie van interpretatie, hoewel de verteller hier 
juist weer bepaalde gebeurtenissen zodanig samenvat dat het de lezer niet 
gemakkelijk wordt gemaakt een eigen oordeel te vellen. Een tamelijk uitgebreide 
analyse is nodig om het optreden van de verteller te laten zien. 

4.3.1 Vertelling  
In de roman De vrouwen van het Leycestersche tijdvak treedt net als in de eerder 
door mij geanalyseerde werken van Toussaint een extradiëgetische, hetero-
diëgetische verteller op. Zijn aanwezigheid is nu echter minder nadrukkelijk dan in 
bijvoorbeeld Het Huis Lauernesse dat ook een historisch tijdvak beschrijft, doordat 
zowel de vertellerstekst als het aantal intrusies relatief beperkt is. De verteller in De 
                                                 
301 Lady Margaret wordt door Drop Leycesters minnares genoemd. In de roman presenteert 
zij zichzelf als ‘de gemalin van het monster Robert Dudley, dien de Koningin Graaf van 
Leycester heeft gemaakt’ (Toussaint 1850-II: 151-152), ‘in heimelijken, maar wettigen 
echt’ (Toussaint 1850-II: 153).  
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vrouwen van het Leycestersche tijdvak geeft veel ruimte aan de personages, van 
wie met name de gedachtewisselingen rechtstreeks aan de lezer worden 
aangeboden. Deze krijgt hiermee informatie die hij zelf op waarde kan schatten: de 
verteller is minder erop uit om te overtuigen. Zijn taak is het weergeven van een 
geschiedenis waarbij hij wel hoopt dat ‘uwe verbeelding zich dezelfde voorstelling 
maakt, als de mijne’ (1849: 4). Van ‘een intiem contact met de lezer’ zoals Anbeek 
dat in Het Huis Lauernesse ervaart (Anbeek 1978: 30) is in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak beduidend minder sprake, niet alleen doordat de verteller 
minder zichtbaar is, maar ook door de manier waarop ‘wij’ voornamelijk synoniem 
is met ‘ik’ en niet verteller en lezer samen bedoelt.302 Hoewel het onderscheid 
tussen ‘wij’ als ‘de lezer en ik’ en ‘wij’ als uitsluitend de verteller niet altijd even 
scherp is, valt op diverse plaatsen een expliciet verschil op tussen verteller en 
lezers: ‘Wij verlangen, als gij zelf, mijne lezers! […]’ (Toussaint 1849: 7). Soms 
lijkt er zelfs sprake van het creëren van afstand:  

Wij zullen zijne eenzaamheid vooreerst niet storen; maar er zijn lezeressen 
die zich reeds eene vraag hebben gedaan, die wij nu beantwoorden willen, 
zoo goed wij kunnen: hoe Wijndrik er uitzag? en bovendien met weinig 
woorden kan dat gezegd worden […] (Toussaint 1849: 244).303 

Ook laat de verteller ruimte aan de lezer die wellicht zaken anders wil 
interpreteren:  

Al voortpratend hebben wij u bijna iedere verrassing van hun samenzijn 
vooruit benomen, maar wij zullen ons nu ook van alle aanmerking 

                                                 
302 Anbeek stelt m.b.t. Het Huis Lauernesse dat ‘in de roman van de eerste tot de laatste 
bladzij een intiem contact bestaat tussen verteller en lezer(es). In het tweede deel telde ik op 
meer dan 60 bladzijden het woordje wij, op vijf bladzijden ik, op acht bladzijden wordt “de 
lezers” vermeld en één keer de lezeres. Dit aanhoudende contact wordt in feite alleen 
onderbroken door enkele langere gesprekken [….]’ (Anbeek 1978: 30). Mijn telling levert 
op dat in Het Huis Lauernesse de verhouding tussen ‘wij’ in de betekenis van ‘de lezer en 
ik’ en van ‘wij’ voor de verteller 2: 1 is. In De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak  is 
die verhouding in de eerste twee delen 2: 3.  
303 Uitdrukkelijk onderscheid tussen de verteller en de lezer zie ik in het eerste deel van de 
roman (1849) op de volgende pagina’s:  Toussaint 1849: 4, 7, 12, 32, 39, 84, 103, 105, 139, 
140, 141, 160, 174, 175, 203, 205, 226, 238, 244, 245, 246, 247, 296; Toussaint 1850-I: 46, 
58, 59, 60, 63, 65, 81, 88, 104, 106, 110, 111, 127, 155, 170, 172, 183, 192, 227, 240, 242, 
250, 277, 284, 309. Met ‘wij’ wordt ‘de lezer en ik’ bedoeld op de volgende plaatsen : 
Toussaint 1849: 6, 22, 37, 40, 42, 95, 98, 101, 134, 153, 171, 174, 181, 199, 203, 214, 224, 
225, 275; Toussaint 1850-I : 197, 240, 251, 258, 279, 288, 291, 294, 297, 306, 317 . 
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onthouden, en u zelven laten zien, hooren en uitleggen, zooals gij wilt 
(Toussaint 1849: 141).  

De afstand die de verteller hier schept, is een kenmerk van de ‘distancing’ 
vertelwijze die hij in deze roman afwisselt met de ‘engaging’ strategie. Zijn 
optreden is ambivalent, wat vooral zichtbaar wordt in de manier waarop hij met 
zijn personages omgaat. 

4.3.2 Verhaal  
In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak vindt de presentatie van de 
personages plaats door bewustzijnsvoorstelling in de vorm van directe rede in 
combinatie met directe en indirecte karakterisering, bijvoorbeeld een rechtstreekse 
typering door de verteller gecombineerd met de daden en het uiterlijk van een 
personage. Daarnaast geeft de verteller weer wat personages zien en krijgt de lezer 
ook rechtstreeks informatie van personagegebonden focalisators. Regelmatig maakt 
de verteller gebruik van de perceptie van anderen: van romanpersonages, maar ook 
van wat ‘men’ denkt. Een voorbeeld daarvan is de beschrijving van het boudoir van 
de prinses de Chimay, die doet denken aan de manier waarop in De Graaf van 
Devonshire het boudoir van Arabella illustratief genoemd wordt voor haar 
karakter.304 De verteller maakt nu echter enig voorbehoud:  

Want men zegt, dat de verwarring die heerscht in hare kamer, een 
symbolisch getuige is van haar hart en karakter, en gaat die uitspraak door, 
dan waarlijk was de Prinses de Chimay eene zeer beklagenswaardige 
vrouw (Toussaint 1849: 96);305 

De lezer krijgt met betrekking tot sommige personages complexe informatie, die 
hij zelf zal moeten interpreteren; andere personages zijn eenduidiger, door sturing 
van de verteller.  

Om wie gaat het in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak? In de hierboven 
geciteerde samenvatting van Drop wordt Fabian genoemd als de centrale 
(mannelijke) figuur; in eerste instantie verwonderlijk in een roman met deze titel. 

                                                 
304 Zie 1.7.2: ‘Dit vertrek was niet alleen het boudoir van Arabella, maar eene schets van 
haar zelve, eene schets van haar karakter, uit zonderlinge tegenstrijdigheden samengesteld’ 
(Toussaint 1837B: 125). 
305 De verteller geeft ook het oordeel van romanpersonage mw. Prouninck en insinueert een 
veroordeling door de negentiende-eeuwse, christelijke schrijfster De Gasparin (1813-1894); 
hij benadrukt de opinie van de omgeving en verbindt daar zijn eigen mening mee 
(Toussaint 1849: 98-101). 
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Als na zo’n achthonderd pagina’s duidelijk wordt dat Fabian Lady Margaret 
Douglas Sheffield is, blijkt pas dat het voornaamste personage een vrouw is. De 
vrouwen die in de titel van de roman genoemd worden, lijken de vrouwen te zijn 
die samenzweren tegen Leycester. Slechts enkelen van hen worden relatief 
uitgebreid gepresenteerd: Deliana (de leerling van Fabian), de prinses de Chimay 
en Ada Rueel. 

Dankzij de diverse focalisatieposities ontstaan ambivalente beelden306, vooral 
van Maria de Brimeux (de prinses de Chimay) doordat de verklaringen van het 
gedrag van de prinses door de verteller enerzijds dienen als verdediging ervan en 
anderzijds leiden tot een veroordeling van deze vrouw.307 De opvattingen van de 
buitenwacht spelen steeds een rol: ‘Mevrouwe Prouninck althans dacht er ook zoo 
over’ (1850-I: 66). Libertus Fraxinus308 zou de prinses veroordelen om het feit dat 
zij danst: ‘een groot kwaad, […] zonde tegen God en menschen’ (1850-I: 81). De 
verteller schetst de prinses in steeds negatievere bewoordingen en ziet vooral Ada 
Rueel als haar slachtoffer. Hij geeft zijn oordeel over de situatie tussen beide 
vrouwen en Nicolaas de Maulde in een scherp commentaar dat uitmondt in een 
generalisering:  

De werkelijkheid is niet te verdenken, en het verleden, het tegenwoordig, 
en de toekomst, zijn alle daar om de waarheid van zulke toestanden te 
bewijzen. Menige Ada Rueel, met hare vrouwelijke deugden, met hare 
liefde, met hare trouwe, wordt er overzien en verachteloosd; menige 
Prinses de Chimay, met hare blinkende ondeugden, met hare 
schaamtelooze zelfzucht, met hare koele loszinnigheid, trekt de hulde van 
harten tot zich, die zij allen aanneemt om ze te verguizen en te 
verbrijzelen… (Toussaint 1850-I: 299). 

Barones Josina van Hemert en Emerentia Sonoy zijn opmerkelijke vrouwen uit de 
groep die zich tegen Leycester keert; voor de lezer blijkt hun krachtdadig 
                                                 
306 Voor Deliana: zie bijvoorbeeld het verschil tussen het beeld dat haar moeder van haar 
geeft: eigenzinnig, rebels  (Toussaint 1849: 32, 134, 137) en de door de verteller benadrukte 
vlijt en volgzaamheid (zie Toussaint 1849: 163; Toussaint 1850-I: 328). Ada Rueel wordt 
gezien door de verteller, haar broer en zichzelf: beminnelijk en onbeduidend (Toussaint 
1849: 234-235; Toussaint 1850-I: 22-23, 173-174, 176, 177, 247, 284). 
307 Voor Maria de Brimeux: Toussaint 1849: 86, 100, 101, 131; Toussaint 1850-I: 60, 63, 
66, 81; Toussaint 1850-II: 228, 258. 
308 Libertus Fraxinus is een predikant die voorkomt in Leycester in Nederland. Over hem 
zegt de verteller dat hij ijvert voor zijn (uitwendige) kerk, maar ‘onpeilbare afstanden ver is 
van den christenleeraar, zooals het gezuiverd Christendom dien geven moest’ (Toussaint 
1846-I: 174). 
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optreden309 vooral als zij subject van focalisatie zijn en hun ervaringen verwoorden. 
De verteller sluit zich ook hier weer aan bij de reacties van de romanpersonages, 
waardoor sturing gevoeld kan worden: vrouwe Van Hemert, die als min of meer 
waanzinnig gezien wordt, Emerentia Sonoy, die gekenmerkt wordt door onder 
meer inzicht.310 Er is echter ook sprake van een metaforische, dus indirecte duiding 
van Josina van Hemert: ‘Zij kon aan Niobé doen gedenken, maar nooit aan Medea’ 
(1849: 182). 

De presentaties door de verteller strekken zich uit tot de geloofsbeleving van de 
vrouwen, wat de complexiteit ervan vergroot. Dat de prinses de Chimay haar 
katholiek geworden echtgenoot verlaat, noemt de verteller een ‘onnatuurlijke’ 
daad, waarmee zij toont ‘haar vaderland en hare geloofsbelijdenis meer lief te 
hebben dan haar gemaal’ (1849: 100). Opmerkelijk, hoezeer deze verteller verschilt 
van opvatting met de verteller in Het Huis Lauernesse: daar immers wordt Ottelijne 
gepresenteerd als een geloofsheldin, die haar aardse geluk ondergeschikt maakt aan 
haar religie.311 Ook binnen De vrouwen van het Leycestersche tijdvak is keuze 
tussen geloof en liefde niet eenduidig: waar Ada Rueel en Josina van Hemert zich 
hadden moeten schikken in hun lot (c.q. in het verlies van respectievelijk verloofde 
en echtgenoot) en het geloof duidelijk de eerste plaats geven, daar wordt prinses 
Maria de Brimeux kwalijk genomen dat zij voor haar geloof kiest en haar 
echtgenoot verlaat. Zoals ik in hoofdstuk 3 constateerde: de verteller bij Toussaint 
is meer dan eens ambivalent.  

Met betrekking tot Fabian ofwel Lady Margaret Douglas Sheffield laat de 
verteller zich op geen enkel moment over het geloof uit; haar wordt echter door het 
romanpersonage Gideon te verstaan gegeven dat al haar leed te wijten is aan haar 
vijandschap jegens God. De verteller laat zo in zijn presentatie van Fabian de lezer 
ruimte tot eigen interpretaties. Hij presenteert Fabian vooral als een trotse, 
hartstochtelijke man die gedreven wordt door een nietsontziende wraakzucht, een 
man van wie bij voortduring bepaalde aspecten benadrukt worden: zijn heftigheid, 

                                                 
309 Josina van Hemert naait het hoofd van haar terechtgestelde man weer aan zijn romp en 
wil hem wreken; Emerentia Sonoy redt Deliana en besluit tot een huwelijk ‘met de kalme 
koelheid van een beraden man, die de kansen van eenigen handel heeft berekend’ 
(Toussaint 1850-II: 73-74). 
310 Zie voor Josina van Hemert: Toussaint 1849: 179-192; m.b.t. Emerentia Sonoy: ‘met 
vrouwelijke levendigheid van opvatting en inzicht, en met onbevoordeelde rechtvaardig-
heid’ (Toussaint 1850-II: 76-77). 
311 Een verklaring voor het negatieve oordeel van de verteller kan liggen in het verschil dat 
er bestaat tussen een trouwbelofte en een daadwerkelijk voltrokken huwelijk. 
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sarcasme en koelheid.312 Zijn gloeiende ogen en ‘een blik zóó scherp en zóó wild’ 
(1849: 43) roepen reminiscenties op aan de oogopslag van Wyatt, de 
geheimzinnige ridder in De Graaf van Devonshire. De voornaamste connotatie 
ervan is ‘gevaar’, wat ook zichtbaar wordt in de voor hem gebruikte metaforen 
‘tijger’ (1849: 140), ‘wolf’ (1850-I: 164, 277), ‘ratelslang’ en ‘hyena’ (1850-II: 
11). Ook hier geeft de verteller aan dat ieder zijn eigen idee van Fabian kan 
hebben313, hij verwoordt bijvoorbeeld de indruk die vrouw Cornelisz. van hem 
heeft en plaatst die tegenover de mogelijke opvatting van Deliana, of geeft de 
diverse interpretatiemogelijkheden van een glimlach. Dat er een verschil in 
opvatting mogelijk is, blijkt ook uit de weergave van de manier waarop Fabian 
Deliana vasthoudt: ‘met kalme, men zou gezegd hebben, ouderlijke teederheid’ 
(1850: 149). Zelf noemt hij dit vier regels verder een ‘koele omhelzing’. Daarnaast 
hangt rondom Fabian een waas van geheimzinnigheid, deels veroorzaakt door 
opmerkingen van de verteller314 die pas te plaatsen zijn wanneer aan het einde van 
de roman duidelijk wordt dat Fabian een vrouw is. Ook is wat Fabian zelf zegt en 
doet niet altijd meteen duidelijk.315 Een logische verklaring voor de 
raadselachtigheid van Fabian en daarmee voor de mogelijkheden die de lezer krijgt 
voor een eigen interpretatie is te vinden in de spanning die de verteller beoogt met 
betrekking tot Fabians identiteit.  

Bij andere personages zie ik echter dezelfde speelruimte. Zo worden mannen als 
Wijndrik Rueel, Nicolaas de Maulde en Gideon Florensz evenals de vrouwen 
vooral gepresenteerd via hun bewustzijnsvoorstelling, via karakterisering door de 
verteller en via de focalisatie van gesprekspartners. Wijndrik krijgt positieve 

                                                 
312 Heftigheid, hartstochtelijkheid, drift en trots worden genoemd op onder meer de 
volgende pagina’s: Toussaint 1849:  44, 45, 47, 48, 51, 54, 62, 135, 161; Toussaint 1850-I: 
142, 160, 271; Toussaint 1850-II:  66. Ironie, sarcasme, minachting, spot: Toussaint 1849: 
43, 53, 145, 148, 149, 150; Toussaint 1850-I: 106, 156, 157, 158, 272; Toussaint 1850-II:  
69, 142. Scherpte en koelheid noemt de verteller op de volgende plaatsen: Toussaint  1849:  
44, 51, 53, 135, 160, 203; Toussaint 1850-I: 143, 144, 272; Toussaint 1850-II): 142, 145. 
313 Toussaint 1849: 136, 139-140, 162-163.  
314 Zo rilt Fabian wanneer zijn lange zwarte lokken afgeknipt zijn, wordt hij vuurrood bij de 
vraag waarom hij geen mutstatsen draagt (Toussaint 1849: 50) en ontdoet zich ‘met zekeren 
onwil, van zijne prachtige Spaansche laarzen’ (Toussaint 1849: 53). Een raadselachtige 
intrusie over Fabians reactie op Deliana’s onmiskenbare verliefdheid: ‘Zag hij dan niet, de 
ongelukkige, dat het hart het meisje die opvoeding gaf? Waarom zag hij het niet, daar zij 
het toch zoo slecht verborg? Wij moeten hem recht doen; wat hij had kunnen zien, achtte 
hij eene onmogelijkheid, bovenal om redenen die van hem zelven uitgingen […]’ 
(Toussaint 1849: 146). 
315 Bijvoorbeeld: ‘Ik zal u nooit liefde kunnen weergeven’ (Toussaint 1850-I: 146) of de 
onverklaarbare afwisseling van tederheid en afkeer ten opzichte van het meisje. 
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karaktereigenschappen toebedeeld316, maar de beschrijving van Wijndriks uiterlijk, 
die de verteller slechts geeft omdat er lezeressen zijn die ernaar gevraagd hebben 
(zie 4.3.1), toont ambivalentie van de verteller. De manier namelijk waarop deze 
overigens gunstige schets besloten wordt, veroorzaakt twijfel aan de betrokkenheid 
van de verteller bij dit personage:  

Wij hopen, dat Wijndrik in zulke kleeding nu een weinig voor u staat, en 
zoo niet, ei, ik bid u! gaat naar het Trippenhuis of elders, waar onze oude 
meesters onze voorname voorouders in hunne tafereelen het leven hebben 
gegeven; gij vindt er zeker den éénen of anderen aanzienlijken jonkman, 
die u portret kan strekken van mijn minnelijken jonker Rueel (Toussaint 
1849: 246). 

De lezer kan hieruit opmaken dat Wijndrik min of meer inwisselbaar is en dat het 
engagement van de verteller relatief is. In de loop van het verhaal komt via 
Wijndrik als subject van focalisatie de nadruk te liggen op de plichtsgetrouwheid, 
in zekere zin oppervlakkigheid, van de brave Wijndrik317, becommentarieerd door 
de verteller. Ook Nicolaas de Maulde wordt op deze manier gepresenteerd: de lezer 
kan zich eventueel verlaten op de mening van romanpersonages318, waarbij de 
verteller zich aanvankelijk aansluit. Na verloop van tijd echter gaat deze ertoe over 
steeds meer uitleg te geven bij de handel en wandel van De Maulde: zijn 
verliefdheid op de prinses de Chimay wordt beschreven en verklaard en steeds 
nadrukkelijker wordt De Maulde als slachtoffer van een verdorven vrouw 
neergezet. Er is zelfs sprake van tekstinterferentie wanneer de verteller zich 
vereenzelvigt met De Maulde in zijn zoeken naar verklaringen van het gedrag van 
de prinses.319 Bij wie de sympathie van de verteller ligt, wordt extra duidelijk door 
een intrusie waarin hij zijn weigering verklaart om de kunstgrepen van ‘eene zulke 
vrouw’ aanschouwelijk te maken: men zou ‘den roman kunnen verdenken van 
onwaarschijnlijkheid’ (1850-I: 298). Gideon Florensz wordt in het eerste deel van 

                                                 
316 Hij is verstandig, degelijk, oprecht, zorgzaam en principeel (Toussaint 1849: 71, 72, 92, 
266; Toussaint 1850-I: 11). 
317 Het is de vraag of het toeval is dat W. Drop Wijndrik consequent ‘Hendrik’ noemt (Drop 
1972: 224-225); zijn bron is de uitgave van G.J.A. Beijerinck, Amsterdam 1849-1850 
waarin toch duidelijk sprake is van ‘Wijndrik’. Voor de minder positieve eigenschappen 
van Wijndrik zie Toussaint 1850-I: 167, 172). 
318 Bijvoorbeeld mevrouw Prouninck  die hem ‘luchthartig en dartel’ noemt (Toussaint 
1849: 92),  jonkheer Ruisch ziet hem ‘zoo goedhartig als schrander’ (Toussaint 1849: 240) 
en Wijndrik bestempelt hem als ‘hartstogtelijk en zinnelijk’ (Toussaint 1850-I: 181). 
319 Toussaint 1850-I: 297-298. 
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De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak slechts waargenomen via andere 
personen, die hem zeer waarderen.320 Pas in het tweede deel van de roman wordt 
Gideon door de verteller voorgesteld en is hij zelf subject van focalisatie; beide 
presentaties tonen een blijmoedig werker voor de ‘Kerke Christi’ die in dat kader 
inmenging in wereldse zaken ongepast en onnodig vindt. De verteller apprecieert 
Gideon, zoals blijkt uit kleine mededelingen als ‘Gideon had een hart’ (1850-II: 
122). Uit de bewustzijnsweergave van Gideon kan de lezer echter ook andere 
conclusies trekken. 

Personages van wie de introductie weinig te raden laat, blijken daarna meer dan 
eens minder eenvoudig te duiden: Deliana wordt in eerste instantie gepresenteerd 
als onschuldig kind, de prinses de Chimay als verdorven vrouw, Ada Rueel als de 
goedheid zelve, Fabian als eigenzinnige, trotse man, Wijndrik als principiële 
jongeman en Gideon als menslievende, vrome predikant. Door de ontwikkelingen 
in het verhaal blijkt echter hun kracht ook hun zwakheid te kunnen zijn en vice 
versa, wat de verteller bevestigt in commentaren of door de bal bij de lezers te 
leggen: ‘gaat naar het Trippenhuis of elders’ (1849: 246), ‘laten wij gerust aan de 
verbeelding der lezers over’ (1850-I: 172).  

Een vaak voorkomende verklaring voor de veelheid aan informatie over de 
personages in het werk van Toussaint is gelegen in ‘het streven naar 
psychologische verklaring’ (Drop 1972: 275). Mijns inziens wil Toussaint juist in 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak niet altijd verklaren. Dat de verteller 
geen oordeel wil opdringen, blijkt behalve uit de soms tegenstrijdige informatie 
ook uit inconsistenties, bijvoorbeeld met betrekking tot het handelen van gelovige 
vrouwen inzake relaties. Ook het herhaalde verwijzen naar wat ‘men’ vindt of ziet, 
zowel in het verhaal als in de vertelling is een blijk van distantie.321 Veel meer dan 
in De Graaf van Devonshire, Het Huis Lauernesse en Mejonkvrouwe de Mauléon 
is het dus aan de lezer om de personages te duiden. Niet alleen vanwege de 
ambivalentie van de verteller: ook de vele dialogen doen een beroep op de lezer om 
alert te zijn en zelf de woorden te interpreteren.  

                                                 
320 Mevrouw Prouninck noemt hem ‘vroom en wel wijs’ (Toussaint 1849: 92), Cosmo 
Pescarengis ziet hem als ‘een engel Gods’ (Toussaint 1849: 123) en ook Deliana heeft 
alleen maar ontzag voor haar godsdienstleraar. 
321 In het verhaal bijvoorbeeld wordt de deugd van de prinses de Chimay in verband 
gebracht met de opvattingen en handelingen van anderen (bijv. Toussaint 1849: 128, 
Toussaint 1850-I: 75); in de vertelling lees ik sententies als ‘Bekrompenheid en 
vooroordeel zijn de onploegbare steenrotsen, waarop niet licht eenig goed zaad wortel zal 
vatten’ (Toussaint 1850-I: 128). 
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W. Drop vergelijkt De vrouwen van het Leycestersche tijdvak met het eerste en het 
derde deel van de Leycester-cyclus en constateert dat de allesbeheersende 
religieuze idee ontbreekt in dit middendeel; hier ziet hij niet dat ‘handeling en 
karaktertekening tot een sterke eenheid [zijn] versmolten’ (Drop 1972: 242). Dit 
heeft volgens mij te maken met de ruimte die de lezer geboden wordt om een tot 
een eigen interpretatie te komen; ik zie juist in dit deel over vrouwen een appel op 
het individuele beoordelingsvermogen van de lezer. 

4.3.3 Geschiedenis  
De gebeurtenissen spelen zich af rondom twee partijen: pro-Leycester en contra-
Leycester, zodat in een actantiële systematisering politieke en daarmee 
samenhangende religieuze opvattingen de voornaamste ‘zenders’ zijn, zeker voor 
de mannen. Bij de vrouwen, op wie in deze roman de focus gericht is, spelen 
daarnaast andere aspecten een rol. Fabian en Josina van Hemert worden gedreven 
door wraakzucht ten opzichte van Leycester, ingegeven door persoonlijke 
ervaringen met deze man. Ook de andere vrouwen, die eenparig betuigen ‘dat zij 
het vaderland liefhadden’ en slechts onruststokers of bezetters haten (1849: 192-
193), worden pas werkelijk eensgezind en opstandig op het moment dat hun 
medelijden gewekt wordt, door het lot van de weduwe Van Hemert, maar vooral 
door de plannen die gesmeed worden voor de executie van Maria Stuart (1849: 
226). Bij vrouwen is dus de emotie een voorname drijfveer. Met name Fabian, 
Josina van Hemert en Emerentia Sonoy vervullen de rollen van ‘subject’: zij 
streven naar een ‘object’ (respectievelijk wraak, eerherstel, liefde) en zijn daarin 
actief. De vrouwen met wie het niet goed afloopt, vervullen vrijwel voortdurend de 
rol van ‘object’: Deliana en Ada Rueel. 

Wanneer er in het verhaal ingegaan wordt op de secundaire motieven van 
mannen wordt er het meest gerefereerd aan eer en plicht, soms door de verteller322, 
soms door een personage dat spreekt over een ander323 of door een personage als 
subject van focalisatie.324 De Maulde en Gideon vormen uitzonderingen: zij 
worden niet gedreven door politiek-religieuze opvattingen of door noties van eer en 
plicht, maar door hun gevoelens. Nicolaas de Maulde laat zich leiden door zijn 
verliefdheid op de prinses de Chimay, Gideon Florensz door zijn liefde voor 
                                                 
322 Burgemeester Prouninck bijvoorbeeld (Toussaint 1849: 12-13); Wijndrik (Toussaint 
1849: 238-239). 
323 Prouninck gefocaliseerd door zijn echtgenote (Toussaint 1849: 76-78); Leycester in de 
focalisatie van de weduwe Van Hemert (Toussaint 1849: 186). 
324 Vooral Wijndrik benadrukt zijn plicht en eer (Toussaint 1849: 266-269; Toussaint 1850-
I: 32, 57, 243-245). 
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Christus. Wijndrik Rueel en Nicolaas de Maulde zijn passiever dan de vrouwelijke 
hoofdpersonen. Te stellen dat de gebeurtenissen hun overkomen is te sterk, maar 
Wijndrik kan vooral gezien worden als een ‘helper’ en ook De Maulde maakt 
weinig eigen keuzes. De prinses de Chimay bepaalt in feite zijn doen en laten, 
waardoor hij vooral de rol van ‘object’ vervult. Dit zou kunnen bevestigen wat de 
verteller geregeld opmerkt: Nicolaas de Maulde is slachtoffer van de prinses.  

Een analyse van de gebeurtenissen rondom deze Maria de Brimeux toont echter 
iets anders: de prinses is enerzijds ‘subject’, stuurt, voert acties uit, maar is 
anderzijds ‘object’ van bijvoorbeeld ambities van haar echtgenoot, van Cosmo en 
van haar gasten. Haar positie in de wereld is veroorzaakt ‘door anderer schuld en 
door eigene onvoorzichtigheid’ (1849: 99): zij bevindt zich in object- én 
subjectpositie. Haar echtgenoot probeert zich via gif van haar te ontdoen; Cosmo 
voorkomt dit en gebruikt haar vervolgens om zich een luitenantsplaats in het leger 
te verwerven. Zij is een spiegel, een echo, ‘wat anderen van haar maakten’ (1850-I: 
58), maar om vergetelheid te zoeken en om in eigen levensonderhoud te kunnen 
voorzien, gedreven door plicht, eer en trots, komt zij in actie. De verteller 
veroordeelt haar initiatieven en ook een aantal personages ziet haar persoon en 
optreden als afkeurenswaardig (zie boven). Wanneer de prinses subject van 
focalisatie is, komen de gebeurtenissen in een ander licht te staan. Haar voorspraak 
voor Cosmo bijvoorbeeld is een blijk van dankbaarheid: ‘ik verkoop mijne 
voorspraak niet’ (1849: 129), ‘Belangelooze dienst is uit de wereld, zonderling 
onder de mannen’ (1850-I: 84). Cosmo’s hulp als lombard is voor de prinses 
onmisbaar: zij heeft geen andere bron van inkomsten dan het belenen van haar 
juwelen en ze heeft veel geld nodig om een goede gastvrouw te zijn voor de 
aanhangers van Leycester. Deze heeft haar beloofd dat de koningin haar zal 
compenseren voor het verlies dat ze geleden heeft door haar trouw aan de religie.325 
Tegen het beeld dat de buitenwacht van haar heeft (‘courtisane’ 1849: 86; 
‘prinselijke verleidster’ 1850-I: 66; ‘loshoofdje’ 1850-I: 103) verzet ze zich 
verbaal: ‘’t Zou jammerlijk wezen, zoo de deugd eener vrouwe hing aan de wufte 
wenschen van allen, die haar naderden’ (1850-I: 75). Het is opvallend dat op de 
momenten waarop de lezer aan de hand van Maria’s eigen woorden een oordeel 
zou kunnen vellen over haar gedrag, de verteller haar in een objectpositie plaatst. 
Essentiële momenten ten aanzien van de gebeurtenissen rondom Maria de Brimeux 
worden niet mimetisch weergegeven: de lezer moet het doen met een onzuivere 

                                                 
325 De echtgenoot werd katholiek, de prinses bleef het protestante geloof en daarmee 
koningin Elisabeth en Leycester trouw. 
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diëgetische samenvatting.326 Het blijft dus relatief onduidelijk wat haar precies 
drijft: haar geloof, haar vaderlandsliefde, de liefde voor haar afvallige echtgenoot, 
financiële zorgen, angst, heerszucht? De verteller doet verslag en verklaart, maar is 
daarbij ambivalent door afwisselend te veroordelen en te vergoelijken.  

De gebeurtenissen laten zien dat de prinses in moeilijke omstandigheden 
verkeert en weinig keuzes heeft. De keuzes die zij maakt, worden veelal in de 
focalisatie van anderen negatief weergegeven, maar objectief beschouwd doet zij 
slechts pogingen staande te blijven. De prinses de Brimeux behoort, in 
tegenstelling tot de andere vrouwen, tot de pro-Leycesterse factie van mannen die 
gedreven worden door politiek-religieuze opvattingen, alleen wordt zij gedreven 
door emoties, die veroorzaakt worden doordat ze in een objectpositie slachtoffer is. 
Dit zie ik eveneens bij de anti-Leycesterse vrouwen: bij Fabian, Josina en 
Emerentia wordt gerefereerd aan gebeurtenissen waarin zij geleden hebben als 
vrouw. Fabian/Margaret leed als verstoten echtgenote van Leycester, Josina stond 
als liefhebbende vrouw tegenover de eer en plicht van Leycester die haar man 
veroordeelde en Emerentia verloor het levensgeluk door Nicasius van der Clyde.327 
Al deze vrouwen handelen drastisch: Margaret verkleedt zich als man om 
Leycester in diskrediet te brengen, Josina naait het hoofd van haar terechtgestelde 
echtgenoot weer aan zijn romp vast, Emerentia overweegt ‘met de kalme koelheid 
van een beraden man’ (1850-II: 74) een huwelijk en ook Maria de Brimeux wikt en 
weegt haar zetten. 

4.3.4 Conclusie 
Al met al zie ik hier een verteller die veel minder dan in eerder werk van Toussaint 
zijn mening opdringt en de lezer stuurt. Hij geeft weliswaar morele oordelen en 
benadrukt bepaalde karakteristieken, maar laat ook geregeld de visie van anderen 
zien zonder commentaar te geven en biedt zo de lezer de mogelijkheid tot een 
eigen interpretatie. Soms is de verteller ronduit ambivalent. 

                                                 
326 De verteller weigert zelfs haar ‘kunstgrepen’ weer te geven (Toussaint 1850-I: 298). 
Andere voorbeelden: de gesprekken met Modet die in haar huis ‘werd toegelaten, waar 
zijne plannen aangehoord en welhaast goedgekeurd werden’ (Toussaint 1850-II: 197-198); 
Cosmo’s ‘welsprekendheid had haar overgehaald tot zijne ontwerpen’ (Toussaint 1850-II: 
198) en ook de gedachtewisseling met De Maulde wordt samengevat: ‘Wij volgen de gang 
eener betrekking niet’ (Toussaint 1850-I: 298); ‘de Prinses wist hem te doen begrijpen’ 
(Toussaint 1850-II: 199). 
327 In het eerste deel van de Leycestercyclus wordt deze naam gebruikt voor de roemruchte 
Reingoud, raadsman van Leycester. Emerentia Sonoy komt er echter niet in voor; haar 
ervaringen blijven dus onduidelijk. 
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Mijn leeservaring leidt tot de conclusie dat het verhaal zich concentreert op een 
aantal sterke vrouwen dat gedreven wordt door persoonlijke motieven en op enkele 
mannen die minder fel zijn. Hoewel de verteller niet voortdurend duidelijk 
evaluerend aanwezig is, is zijn sympathie toch vooral te vinden bij die mannen die 
zowel blijkens het actantiële model (in de geschiedenis) als de karakterisering (in 
het verhaal) ‘vrouwelijk’ gedrag vertonen: Nicolaas de Maulde en Gideon 
Florensz. Zij worden niet gedreven door politiek-religieuze opvattingen, eer of 
plicht en zij worden duidelijk androgyn neergezet.328 De doortastende vrouwen 
treden ‘mannelijk’ op, Margaret zelfs letterlijk, als Fabian. Opmerkelijk is dat deze 
vrouwen ondanks hun slechtere uitgangspositie hun doelen bereiken, al is het ten 
koste van henzelf, terwijl de genoemde mannen aanmerkelijk minder goed slagen 
in hun voornemens.329 

Naar aanleiding van deze narratologische analyse van De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak constateer ik dat hier het verhaal, door de verteller ook wel 
‘de roman’ genoemd, belangrijker is dan de weergave van historische feiten die in 
de geschiedenis te vinden zijn: de focalisatie en de karakterisering krijgen meer 
aandacht dan de gebeurtenissen. De personages worden vanuit verschillende 
perspectieven, op soms ambivalente wijze, gepresenteerd, waardoor de lezer de 
mogelijkheid heeft een eigen oordeel te vellen over de figuren en hun drijfveren. 
De vertelling ondersteunt dit: de verteller stelt zich terughoudend op, er zijn relatief 
weinig intrusies en er is veel gedachteweergave in de directe rede. 

Wat Toussaint stelt in het eerste deel van de Leycester-cyclus ‘het mindere te 
onderschikken aan het meerdere, den roman aan de geschiedenis’ (1846: narede) 
geldt mijns inziens niet voor het tweede deel van de cyclus. In De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak is de ‘roman’ belangrijker dan de historie. Behalve in de 
opbrengst van deze narratologische analyse zie ik argumenten voor deze stelling in 
de peritekst van het werk. 

4.4 Paratekst 
Wat Toussaint zelf te berde brengt over De vrouwen van het Leycestersche tijdvak 
is een ‘Besluit’, waarin ze ingaat op de periode na het door haar beschreven 
tijdvak. Verrassend is de afstandelijke toon waarop ze schrijft over de belangrijke 
historische personen die in de Leycester-cyclus centraal staan: Leycester en 

                                                 
328 In hoofdstuk 5 (sekserepresentaties) zal ik aandacht besteden aan het verschijnsel 
‘androgynie’ in het werk van Toussaint. 
329 Gideons optreden leidt tot de zelfdoding van Margaret en Nicolaas de Maulde verliest 
zijn geliefde. 
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Oldenbarneveld. Van hen is geen redding voor Nederland te verwachten, evenmin 
als van koningin Elisabeth of ‘den jongen Oranje-spruit, die niet eens gezags 
genoeg houdt om een’ overste in West-Friesland naar zijnen wil te buigen’ 
(Toussaint 1850-II: 265). Redding komt van God. Hier spreekt Toussaint de 
centrale idee uit die door Bouvy en Drop zo benadrukt wordt, maar ik zie ook het 
ondergeschikte belang van de historie als zodanig erin verwoord: zij benadrukt 
immers dat de loop der gebeurtenissen een gevolg is van de wil van God. In dit 
deel van de Leycester-cyclus staan volgens de titel de vrouwen centraal en in het 
motto en de illustraties wordt het accent gelegd op fragmenten waarin een vrouw 
op een specifieke manier gerepresenteerd wordt. 

In de epitekst en in de literatuurgeschiedenis wordt hieraan echter geen aandacht 
besteed: men ziet De vrouwen van het Leycestersche tijdvak als onderdeel van de 
Leycester-cyclus en concentreert zich aanvankelijk op de historiografische 
kwaliteiten van het geheel. Later wordt meer belang gehecht aan narratologische en 
stilistische aspecten. De veronachtzaming van een deel van de peritekst is er 
wellicht een van de oorzaken van dat de tweede roman uit de Leycester-cyclus 
vaak gezien wordt als een tamelijk nietszeggend werk. 

4.4.1 Peritekst 
Alle drie de delen van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak tonen een 
illustratie bij de titelpagina en op alle drie de prenten staan een man en een vrouw 
afgebeeld. In de delen I en II maken paginaverwijzingen duidelijk om wie het gaat. 
De afbeelding in deel I laat Deliana en Fabian zien op het moment waarop zij hem 
haar Engelstalige bijbel geeft en hem vertelt dat in de Nederlanden ieder de 
vrijheid heeft deze zelf te lezen (1849: 148). Deel II toont hoe de prinses de 
Chimay en Nicolaas de Maulde in de gaanderij van het huis dat zij bewoont twee 
gemaskerde mannen ontmoeten. Zij weten niet wie de mannen zijn, maar een van 
hen kent blijkbaar de prinses, de ander De Maulde. Er wordt geen woord gewisseld 
en ieder gaat zijn weg. De mannen echter zien hun negatieve beeld van de prinses 
als intrigante bevestigd.330 De tekening in deel III van de roman is niet voorzien 
van een paginaverwijzing, maar de situatie lijkt een weergave van het bezoek van 
Deliana aan Fabian in de gevangenis. Hoewel de beschrijving daarvan in het laatste 

                                                 
330 De prinses en De Maulde spreken af dat Cosmo een luitenantsplaats krijgt. Nicolaas de 
Maulde denkt in ruil daarvoor bepaalde vrijheden te krijgen, de prinses echter is ervan 
overtuigd dat zij naar eer en geweten, volledig respectabel handelt. De beide mannen – 
Aelbrecht Foeck en Roderick (een neef van Oldenbarneveldt) – bespreken in een geheime 
ruimte de politieke situatie in het land. Aelbrecht is blijkbaar de eigenaar van het pand. 
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hoofdstuk van deel II te vinden is, hebben de afgebeelde personen veel 
overeenkomsten met Fabian en Deliana, zoals zij op de eerste prent zijn 
weergegeven.331 In de cel vermomt Fabian zich met behulp van Deliana’s kleding 
als vrouw: een dubbele travestie. Het is niet bijzonder dat in een roman met de titel 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak illustraties staan waarop vrouwen te zien 
zijn; wel kan opgemerkt worden dat de vrijheid van godsdienst geaccentueerd 
wordt en dat er tweemaal sprake is van een maskerade. In hoofdstuk 2 en 3 heb ik 
al gewezen op de functie van deze elementen in de thematiek van Toussaint. 
Daarnaast valt uit deze illustraties af te leiden dat de relatie tussen Fabian en 
Deliana en die tussen De Maulde en de prinses de Chimay van belang zijn: relaties 
die in het verhaal onderwerp van discussie zijn. 

In deel I is er een tweede titelpagina met een ondertitel, ‘De afwezendheid’, en 
een motto dat luidt:  

L’intrigue je le pénêtre  
fait agir plus d’un moyen332 

Het motto is van ‘Basile’. Deze naam is verbonden met de muziekleraar in Le 
Barbier de Seville van Beaumarchais, geschreven in 1775, maar in deze tekst komt 
de betreffende zinsnede niet voor. Wel staat zij in het libretto van Rossini’s 
gelijknamige opera uit 1831. Het gaat daar om een jonge vrouw die aanvankelijk 
min of meer speelbal is van de mannen om haar heen, traditioneel passend binnen 
de Italiaanse commedia dell’arte en het Franse blijspel (Beaumarchais 2002: 15). 
De context van dit motto benadrukt dus de positie van een vrouw, die uiteindelijk 
de touwtjes in handen neemt, terwijl de woorden zelf ambivalentie aanduiden. Het 
boek De vrouwen van het Leycestersche tijdvak is opgedragen aan ‘Den Raad der 
stad Alkmaar’, waarbij de auteur zichzelf ‘H.E.A. gehoorzame dienaresse’ noemt 
en aangeeft de reden voor deze opdracht aan het eind van de hele reeks te zullen 

                                                 
331 Een andere mogelijkheid is dat het hier gaat om Barneveld en Emerentia Sonoy, die in 
het derde hoofdstuk van dit derde deel in gesprek zijn. Argumenten daartegen zijn, behalve 
de overeenkomsten met de eerste tekening, het uiterlijk van de man dat niet lijkt op de 
bekende portretten van Oldenbarneveld en de ruimte die door het kleine, hooggeplaatste 
(betraliede?) raam meer wegheeft van het bemeubelde gevangenenvertrek van Fabian, dan 
van het weliswaar eenvoudige kabinet van Oldenbarneveld. Het boek op de tafel zou de 
Bijbel van Deliana kunnen zijn. Bovendien vormen zowel de prinses de Chimay en 
Nicolaas de Maulde als Fabian en Deliana een ‘stel’, bij Barneveld en Emerentia is daarvan 
geen sprake. 
332 De Engelse vertaling uit 1831 luidt: ‘Intrigue, I perceive has more ways than one to 
work’ (Blaze 1831): list werkt, dunkt mij, op meer dan één manier. 
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vermelden.333 In het ‘Besluit’ benadrukt Toussaint de tweedracht in Nederland, zij 
spreekt de verwachting uit dat het volk wel wanhopig moet zijn. Een zelfcorrectie 
volgt: ‘het volk van Nederland wanhoopt nooit; het gelooft in God’ (1850-II: 265). 
Zij verwijst naar de voorgangers van de hervorming en spreekt tot slot de wens uit 
dat de spreuk ‘Luctor et Emergo’ nog steeds geldt, ook voor de negentiende-
eeuwers in hun worsteling. In de peritekst zijn dus conventionele elementen te 
vinden in de opdracht en het Besluit, maar ook illustraties die verwijzen naar 
vrouwen in specifieke situaties. Het werk heeft een ronduit intrigerend motto. 

4.4.2 Epitekst 
Aan deze tweede roman van de Leycester-cyclus is direct na verschijnen minder 
aandacht besteed dan aan de eerste, De Graaf van Leycester in Nederland, 
waarnaar de belangstelling geruime tijd bleef uitgaan dankzij de felle discussie die 
de historicus H. Beijerman en de predikant J.A.M. Mensinga erover voerden. In 
eerste instantie ging het daarbij om twee kwesties: of Toussaint de historie correct 
geïnterpreteerd had en of zij een echte roman geschreven had. De interpretatiestrijd 
spitste zich toe op Toussaints opvattingen over de positie van Leycester in 
Nederland en de houding van de Staten van Holland, met name van 
Oldenbarneveld. De kernvraag hierbij was of de opstand tegen het Spaanse gezag 
legitiem was. Beijerman ziet niets in het standpunt dat de Staten van meet af aan 
Leycester hebben tegengewerkt334 en hij betreurt het dat het grote (lezers)publiek 
dankzij de roman nu geneigd zal zijn deze interpretatie te volgen. Mensinga verwijt 
Beijerman geen oog te hebben voor Toussaints onafhankelijkheid en hij benadrukt 
haar psychologisch inzicht. Naar aanleiding daarvan ontstond naast de 
historiografische twistpunten een methodestrijd waarin de historicus als ‘de 
“pragmaticus” die zoekt naar synthese en zingeving’ geplaatst werd tegenover de 
“microscopist” die […] allereerst naar de feiten vraagt’ (Van der Wiel 1999: 431). 

Mensinga’s beschuldigende toon met betrekking tot bijvoorbeeld de mate van 
vaderlandslievendheid van Beijerman en diens vermeende geringschatting van 
vrouwelijk auteurschap vertroebelden de wetenschappelijke discussie, maar ten 
diepste concentreerde de pennenstrijd zich op de interpretatie van historisch 

                                                 
333 In de narede van Gideon Florensz zegt Toussaint de stad Alkmaar zeer erkentelijk te zijn 
voor de hulde die haar geboortestad haar bracht: in 1845 is zij tot ereburgeres benoemd. 
334 Dit is de opvatting van onder meer J. Wagenaar en W. Bilderdijk die door Toussaint 
genoemd worden als enkele van haar bronnen. 
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feitenmateriaal en de genreconventies van de historische roman.335 Hier en daar 
zijn stilistische en narratologische criteria te herkennen in de polemieken over de 
drie romans van de Leycester-cyclus, maar de benadering is vooral 
historiografisch.336 Slechts De Gids en De Tijdspiegel besteedden uitgebreider 
aandacht aan esthetische aspecten van De Graaf van Leycester in Nederland en 
beoordeelden respectievelijk de structuur negatief (Schüller 1847: 520) en de 
karakterisering en verbeelding positief (S.1847: 319). 

Voor de roman De vrouwen van het Leycestersche tijdvak was in 1849/1850 
weinig belangstelling. In de enige contemporaine (uitgebreidere) bespreking ervan 
in De Vaderlandsche Letteroefeningen van 1851, maakt de recensent bezwaar 
tegen de intrige: hij ziet geen centrale figuur of figuren met invloed op de 
gebeurtenissen. In zijn optiek zijn de vrouwen ongeloofwaardig en kunnen lezers 
zich niet met hen identificeren. Ondanks detailkritiek heeft hij waardering voor 
Toussaints in het algemeen ‘fraaijen stijl’ en ‘wèlversneden pen’ (anoniem 1851: 
546-547).  

Zowel de recensenten die de Leycester-cyclus historiografisch benaderen, als 
degenen die vooral de esthetiek centraal stellen, besteden aandacht aan de taal 
ervan. Voor alle drie de romans geldt dat de dialogen nog het meest gewaardeerd 
werden ‘want daarin heerscht groote bevalligheid, zwierigheid, losheid’ (Schüller 
1847: 522), vanwege ‘de natuurlijke losheid der gesprekken’ (anoniem 1851: 558), 
maar zelfs in de meest positieve besprekingen zijn aanmerkingen op taal en stijl te 
vinden. Schüller spreekt in De Gids over de volzinnen, ‘lang en doorgaans 
aaneengesnoerd op eene eenigzins vermoeijende wijze’ (Schüller 1847: 522) en 
over Toussaints slechte beheersing van het Engels. In De Vaderlandsche 
Letteroefeningen wordt commentaar geleverd op het slechte Nederlands, met 
talloze voorbeelden337, evenals in Boekzaal der geleerde wereld, waar de recensent 

                                                 
335 Joke van der Wiel toont aan dat vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw de 
historische roman meer vanuit esthetisch dan vanuit historiografisch of moreel oogpunt 
beschouwd werd (Van der Wiel 1999). 
336 De historiografische discussie vond voornamelijk plaats in brieven en in diverse bladen. 
H.Beijerman opende in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1846 II: 101-119; J. Mensinga 
reageerde in De Recensent, ook der Recensenten 1846 II: 265-292, 313-333, 351-381. In 
een brief volgde uitgebreide respons van Beijerman (zie bibliografie), waarop Mensinga in 
ging in De Recensent 1848 I: 49-61, 97-107. Reacties van anderen volgden, zoals van M. 
Siegenbeek, eerst in een brief, later in de Algemeene Konst- en Letterbode 1848 I: 9-13. 
Ook B.T. Lublink Weddik reageerde: De Tijdspiegel 1847 II: 130-137. Voor een compleet 
overzicht zie Van der Wiel 1999: 414-447 en 698-707. 
337 Bijvoorbeeld foutief gebruik van ‘hen’ en ‘hun’; tautologieën, fouten tegen het 
woordgeslacht, verschil tussen ‘leiden’, ‘leggen’ en ‘liggen’ (Anoniem 1846: 490-491). 
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verder meent in de taal ‘de vereischte eenheid te missen’ (anoniem 1848A: 32). Het 
voornaamste bezwaar echter is de stijl: de ‘onmatig lange volzinnen’ en het 
herhaaldelijk gebruik van de ablativus absolutus338 storen bijvoorbeeld de recensent 
in De Vaderlandsche Letteroefeningen (anoniem 1846: 491). 

Over Toussaints stijl wordt ook met betrekking tot ander werk vrijwel steeds 
gesproken in termen van ‘niet altoos gerechtvaardigde wijdloopigheid’ (Hofdijk 
1857: 487), ‘breedvoerigheid’ (Koster 1860: 684), ‘het breed uitgesponnene’ 
(Muller 1883: 174). Koster geeft in De Gids een gendergerelateerde verklaring. Hij 
stelt vast: ‘haar werk draagt niet den stempel van een vrouwelijken auteur; […] 
hare werken bezitten al de virile kwaliteiten, die men wenschen kan’ (Koster 1860: 
683). Tegelijk wijst hij op de ‘savante behandeling’ die ‘te gelijk de kracht en de 
zwakheid van dezen auteur uitdrukt’ (Koster 1860: 684). Oorzaken hiervan ziet hij 
‘in hare wetenschap, in haar consciëntieus gemoed en in eene natuurlijke reactie 
tegen het vrouwelijke’ (Koster 1860: 686). Hij concludeert:  

Men ziet het, de gebreken van Mevrouw Bosboom-Toussaint zijn slechts 
negatieve of te ver gedrevene deugden, en wat wij in haar afkeuren is 
slechts het gevolg van hetgeen wij hoogelijk in haar waardeeren. Reactie 
tegen de grove fouten der talrijke mediocriteiten om haar heen heeft haar 
tot een ander uiterste gebragt; reactie tegen de vrouwelijke natuur heeft 
welligt daartoe bijgedragen (Koster 1860: 688). 

Zijn redenering is dus dat Toussaint mannelijk wil schrijven, logisch en 
overzichtelijk en dat zij soms de compensatiegrens overschrijdt. Ook ziet hij als 
struikelblokken voor Toussaint ‘de wetenschap, de analyse, het anti-papisme’ en 
hij stelt ‘de vrouw moge mede gevoelen en partij trekken, hare kunst mag het niet’ 
(Koster 1860: 691). Hiermee bevestigt hij in feite het vooroordeel over de 
vrouwelijke auteur dat hij ten aanzien van Toussaint probeert te bestrijden: zij slaat 
door, zij laat zich meeslepen door haar gevoel. 

Enkele jaren later kwam Busken Huet met een verklaring die Toussaints 
taalfouten verbindt met haar gevoel, voor Huet vooral zichtbaar in haar religieuze 
intenties: hij wijst erop dat bijvoorbeeld haar eigen idioom in de Leycester-romans 
zo veel meer fouten bevat dan de ‘sterk geparfumeerde hooftiaansche volzinnen’ 
(Busken Huet 1864: 303). Zonder veel concrete voorbeelden te geven spreekt hij 

                                                 
338 Ook Potgieter maakt bezwaar hiertegen blijkens zijn opmerking tegen Kneppelhout in 
een brief van 4 november 1844: ‘En ik, die straks Jufvr. Toussaint over haar Fransch 
Hollandsch beet nam, en het “Markiezin, zijt gij lijdende,” ook niet belief te slikken, […]’ 
(Potgieter 1926: 339). 
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zijn ernstige bedenkingen uit tegen Toussaints taalgebruik: ‘Cela ne se dit pas’ 
(Busken Huet 1864: 300). Zo zegt men dat niet. Busken Huet deelt Kosters mening 
dat Toussaint de historische roman gebruikte als orgaan voor haar geloofsijver ‘en 
om dit verheven doel dan ook de hand ligtend met haren stijl’ (Huet 1864: 300). 
Hij tekent haar als een groot auteur, maar noemt ook gebreken:  

Van den humor waarmede de natuur haar ongetwijfeld bedeeld heeft - 
want zonder eene goede hoeveelheid geest wordt men zulk eene vrouw niet 
- weet zij in hare geschriften geen partij te trekken; althans, het blijkt niet 
dat zij er de noodzakelijkheid van inziet of er den aandrang toe gevoelt. 
Uitgelatenheid is de Scylla waarop haar vaartuig nooit gestooten heeft; 
dorheid de Charybdis die haar meer dan eens op hare verre togten 
schipbreuk heeft doen lijden. Zij is breed van opzet, lang van stof, en 
zwaar van uitwerking. In strijd met den aard van haar geslacht is zij 
langzaam in hare bewegingen en dreunt de grond onder hare schreden. 

Hij constateert:  

Zij is te onzent le plus grand des écrivains qui ne savent pas leur langue, 
doch dan ook le plus grand (Busken Huet 1864: 307-308). 

Opmerkelijk is dat Busken Huet dit artikel in het later uitgegeven Litterarische 
Fantasien en Kritieken (deel 2) min of meer met deze zin laat eindigen. Het 
slotgedeelte (zo’n tien procent van het geheel) over Toussaints religiositeit met de 
bekende uitspraak over Toussaint als ‘femme de parti’ herhaalt hij niet.339 Zijn 
mening over haar taal handhaaft hij (Busken Huet z.j., dl.2: 96) 

4.4.3 Literatuurgeschiedenissen en -studies 
Ook de historisch letterkundigen bespreken de Leycester-romans veelal als cyclus 
en beoordelen de individuele werken nauwelijks als zodanig: Bouvy en Drop zijn 
de enigen die uitgebreid ingaan op De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak. 
Bouvy is van oordeel dat deze roman laat zien hoe bepalend de invloed van de 
vrouwen was, hoe de hartsgeschiedenissen oorzaak waren van belangrijke 
gebeurtenissen in de historie: op de psyche van de vrouwen is een deel van het 
verhaal gebaseerd. Ze noemt de sterke en de zwakke kant van het werk: ‘de ruime 
uiteenzetting der politieke antithesen en de heldere kijk op de psyche der partijen’ 

                                                 
339  Volgens Olf Praamstra heeft deze inkorting te maken met de ontstane vriendschap 
tussen Huet en Toussaint (Praamstra 1991: 211). 
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naast ‘Te veel […] geschiedkundige verhandeling in de monden van burgers, 
politici en militairen’ (Bouvy 1935: 185-186). Grote bewondering heeft zij voor de 
logica van het geheel, voor de manier waarop de gebeurtenissen en de karakters het 
historisch gegeven slot bepalen in een roman waarin de politieke, de godsdienstige 
en de militaire aspecten van het tijdvak vanuit een vrouwelijk perspectief 
beschreven worden. Dit betekent echter niet dat Bouvy positief staat ten opzichte 
van de vrouwen: zij ziet het tijdvak als een periode van tweedracht en dus 
ontbinding, waardoor dit deel een boek is ‘van destructieve krachten die zich in 
vrouwen openbaren, niet alleen in haar politieke intrigues, maar ook in haar 
persoonlijk leven’ (Bouvy 1935: 203). Bouvy staat op het standpunt dat Toussaint 
de historie ziet en schept als een geschiedenis van de verlossing. Deze idee ziet zij 
terug in Toussaints werkwijze (bestuderen van de bronnen en die omzetten in een 
geschiedenis van bevrijding) en in de stijl van haar werk. Voor een analyse van die 
stijl gebruikte Bouvy vooral De Graaf van Leycester in Nederland, omdat in haar 
optiek in de Leycester-cyclus het wezen van Toussaint, de idee, werkwijze en stijl 
het best tot uitdrukking komen. Ze wijst op de veelvoorkomende herhaling, vaak 
gecombineerd met afhankelijke vragen, comparatieven of tegenstellingen en 
concludeert dat Toussaints stijl ‘rhetorisch’ is, ‘dat zij zich aansluit bij voorgangers 
in Nederland (Bilderdijk) en waarschijnlijk wel vooral in Frankrijk, o.a. bij de 
redevoeringen van Vinet’ (Bouvy 1935: 270). Bouvy noemt de retorische volzin 
‘bijna regel’ in de beschrijvende en beschouwende – niet in de dramatische – 
gedeelten van het werk. De volgens haar zeldzame ontsporingen zijn te wijten aan 
een teveel aan gedachten: Toussaint werd dan door de inhoud afgeleid van de 
vorm. Voor Bouvy is dit een bewijs dat de stijl zijn wezen dankt aan een bepaalde 
spanning tussen gedachten en gevoelens: ‘Zodra er dan ook vaart in haar gedachten 
komt […], wordt de korte constaterende zin verlaten en verschijnt de lange 
periodenbouw’ (Bouvy 1935: 272). Het komt echter ook voor dat in de optiek van 
Bouvy de vorm het belangrijkste is, namelijk  

wanneer de innerlijke bewogenheid niet voldoende aanwezig is, wanneer 
wat zij te zeggen heeft, niet volkomen uit het hart voortkomt, en daardoor 
alle aandacht eist, dan ontstaan die cerebrale, oratorische passages, 
waaraan de vorm het eerst treft, doordat die hoofdzaak is (Bouvy 1935: 
274). 

De verklaring van deze oratorische stijl vindt Bouvy in de manier waarop 
Toussaint in het leven stond: beschouwend, bespiegelend, met een afstand tussen 
zien en zijn. De spanning die deze afstand met zich meebracht, vond haar weerslag 
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in de stijl: ‘hoe groter de afstand, des te bombastischer wordt de vorm’ (Bouvy 
1935: 282). Wanneer de afstand tussen zien en zijn klein was, ervaart Bouvy de 
taal als eenvoudig, als zielsexpressie en ziet zij in het werk van Toussaint 
voorboden van de nieuwe kunst van de Tachtigers. Dat dit relatief weinig 
voorkomt, heeft te maken met de religiositeit van Toussaint: zij leefde vanuit haar 
christendom en was zich zeer bewust van het dualisme tussen de zonde en de 
verlossing. ‘Zij moet met het verstand styleren wat zij buiten het zelf doorleefde 
heeft gesteld, zij kan zien, zij kan beschrijven, maar zij kan niet altijd zijn’ (Bouvy 
1935: 282). De centrale idee en de stijl van (onder meer) de Leycester-cyclus 
worden volgens Bouvy dus bepaald door Toussaints verhouding tot de 
werkelijkheid. 

Drop is het gedeeltelijk met deze opvatting eens. Het zichtbaar maken van Gods 
leiding onderkent ook hij als grondslag van de romans, maar volgens hem 
ontbreekt die leidende gedachte geheel in De vrouwen van het Leycestersche 
Tijdvak. In dit tweede deel van de cyclus ziet hij geen centrale idee en voor hem is 
deze roman vooral daardoor slechts een ‘niet zeer geslaagde brug’ tussen het eerste 
en het derde deel van de cyclus (Drop 1972: 227). Met betrekking tot de stijl wijst 
hij op het aantal historische uiteenzettingen, beschrijvingen, gesprekken en 
disputen dat de verdeeldheid van het tijdvak duidelijk moet maken. Zijn oordeel 
daarover is niet negatief: zijn stelling dat de Leycester-cyclus gedateerd is, 
beargumenteert hij niet vanuit die ‘breedsprakigheid, retoriek of inmenging van de 
schrijfster’ (Drop 1972: 242), maar vanuit de allesbeheersende idee. 

Het merendeel van de historisch letterkundigen bewondert, zeker met betrekking 
tot de gehele Leycester-cyclus, de historische kennis van Toussaint en noemt haar 
protestantisme. De aandacht gaat echter vooral uit naar de karakterisering, met 
name de geloofwaardigheid van de personages. Veel historisch letterkundigen 
maken opmerkingen over de stijl van Toussaints werk en noemen daarbij ook vaak 
de Leycester-romans als typerende voorbeelden van haar schrijftrant. Dat Busken 
Huets opvattingen worden gedeeld door een groot aantal historisch letterkundigen 
heb ik in 2.4.2 ten aanzien van Toussaints religiositeit aangegeven; dit gaat ook op 
voor haar stijl. De literatuurgeschiedenissen en - studies benadrukken de 
langdradigheid of wijdlopigheid (o.a. Dyserinck, Kalff, Te Winkel, Lodewick, 
Huygens, Van Klink, Van Bork) en de onvoldoende verzorgde taal (o.a. Kalff, 
Erens, De Vooys, Stuiveling, Lodewick, Huygens). Het ontbreken van humor 
wordt expliciet genoemd door Frans Erens en Maurits Basse en valt af te leiden uit 
een opmerking van Maria Grever over de schrijfster Margaretha Pont (1852-1928), 
die zich in haar optiek van Toussaint onderscheidt door onder meer haar ‘zin voor 
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humor’ (Grever 1986: 233). Kalff en Knuvelder wijzen evenals Busken Huet op 
Toussaints in hun optiek te grote betrokkenheid bij haar onderwerp als verklaring 
voor haar soms gebrekkige taalbeheersing. Kalff ziet hierin vooral de oorzaak van 
de wijdlopigheid. Knuvelder is met Bouvy van mening dat de mate van 
betrokkenheid bepalend is voor de algehele kwaliteit van de taal. Opvallend is zijn 
opmerking dat De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak stilistisch het sterkst is, 
omdat Toussaint voor dit deel het staatkundig element wat op de achtergrond kon 
laten en alle aandacht schenken aan de emoties van de personages (Knuvelder 
1973: 355). Recentere publicaties waarin de Leycester-cyclus ter sprake komt, 
wijken niet af van bovengenoemd commentaar: ik lees opnieuw over uitvoerigheid 
die ‘veel geduld van de lezer vraagt’ (Dubois 2008: 68) en ‘sterk geparfumeerde 
hooftiaanse volzinnen’, een citaat van Huet (Van den Berg en Couttenier 2009: 
238). 

Samengevat heeft het voornaamste commentaar op De vrouwen van het Leyces-
tersche Tijdvak c.q. de Leycester-cyclus betrekking op historiografische, stilistische 
en narratologische aspecten van de romans. Specifiek commentaar op het tweede 
deel van de cyclus is er betrekkelijk weinig: de kritiek geldt in feite alle drie de 
romans. Opmerkingen over de stijl worden door vrijwel elke bespreker gemaakt en 
betreffen vooral de breedvoerigheid en de slordigheid ervan. Ook het ontbreken 
van humor wordt genoemd. Voor zover er verklaringen gegeven worden, hebben 
die eenmaal te maken met gender. Verder wordt vooral genoemd de mate van 
bezieling die Toussaint of de controle doet verliezen vanwege haar betrokkenheid 
of juist vanwege een gebrek aan betrokkenheid, waardoor de stijl bombastisch 
wordt. Voor ik inga op de stijl in De vrouwen van het Leycestersche Tijdvak en op 
mijn vraag of de stijl in de ‘roman’ anders is dan die in de historiografische 
gedeelten besteed ik kort aandacht aan de eisen die men in de negentiende eeuw 
stelde aan de stijl. 

4.5 Stijl 
Ten aanzien van ‘stijl’ kan aandacht besteed worden aan het fenomeen ‘stijl’ 
waarmee ongrijpbare factoren als de relatie tussen vorm en inhoud, gegeven en 
representatie in een uniek werk van een kunstenaar bedoeld worden. Ook kan met 
‘stijl’ geduid worden op stijlopvattingen, zoals die zich voordoen in bepaalde 
historische periodes. Gedefinieerd volgens deze laatstgenoemde uitleg toont de stijl 
een langzame verschuiving van normatieve opvattingen in de zestiende, 
zeventiende en achttiende eeuw naar een voorkeur voor een individuele stijl in de 
negentiende eeuw. Klassiek is het spanningsveld tussen universaliteit en 
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individualiteit: het ideaal kan benaderd worden door training (‘imitatio’), maar kan 
ook benaderd worden op een persoonlijke manier en daardoor wellicht overtroffen 
(‘aemulatio’).  

4.5.1 Stijl in de eerste helft van de negentiende eeuw 
De verhouding tussen een universele norm en een persoonlijke uitdrukkingsvorm 
was in de eerste helft van negentiende eeuw onderwerp van discussie: hoe rekbaar 
zijn de grenzen van de traditie? De individuele stijl behoorde in ieder geval te 
voldoen aan de eisen van een ‘goede stijl’ die afgeleid werden uit analyse en 
beschrijving van individuele auteurs (Van Eck 1997: 7-18). De basis wordt 
gevormd door de oratorische traditie, die zich al in de klassieke oudheid verbreed 
had tot het geschrevene: in de handboeken voor retorica wordt een relatie gelegd 
tussen welsprekendheid en proza (Van den Berg 1997: 124). De richtlijnen voor 
een goede stijl worden toegepast op de redevoering en andere prozagenres door 
hoogleraren als M. Siegenbeek en C. Fransen van Eck. Zij vergrootten de invloed 
van de bellettristische retorica in de eerste helft van de negentiende eeuw en 
maakten daarbij gebruik van het werk van eigentijdse auteurs als Hugh Blair wiens 
Lectures on rhetoric and belles lettres (1783) in het Nederlands vertaald was en 
veel herdrukken kende.340  

Een handboek bellettristische retorica geeft in het algemeen regels voor een 
goede stijl met in een tweede afdeling de toepassing van die regels op diverse 
tekstsoorten. De theorie wordt geïllustreerd met voorbeelden en de auteurs, voor 
het merendeel Nederlandse professoren, gebruikten zeventiende-eeuwse auteurs als 
Hooft en Vondel voor dit doel. Zij leggen overwegend de nadruk op de regels voor 
de redevoering, die ze ook toepassen op geschreven tekstsoorten. De meeste 
aandacht gaat uit naar de stijlleer, waarbij een aantal kwaliteiten genoemd wordt. 
Siegenbeek bijvoorbeeld staat op het standpunt dat een goede stijl bepaald wordt 
door duidelijkheid, kracht, sierlijkheid en passendheid. Deze worden bereikt door 
aandacht voor woordkeus en zinsbouw: met verouderde woorden, leenwoorden of 
nieuwe woorden moet opgepast worden; plaatsingsfouten en uitweidingen dienen 
vermeden te worden. Een korte en bondige stijl bevordert nadruk op een bepaalde 
zaak. Van belang is aandacht voor expressieve woorden of connotaties, voor 
stijlfiguren en voor sierlijkheid, waarmee ‘welluidendheid’ wordt bedoeld, te 
verkrijgen door een juiste frasering (Sjoer 1996: 169-171). De Leidse hoogleraar 
Jacob Geel ageerde vanaf 1830 tegen de traditionele vormvoorschriften die in zijn 
                                                 
340 Ook J.P. van Cappelle, N.G. van Kampen en J.M. Schrant vertegenwoordigden de 
retorica van ‘belles lettres’, van ‘fraaie letteren’ (Sjoer 1996: 61). 
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visie resulteren in een scheiding tussen vorm en inhoud; hij past hiermee in de 
internationale ontwikkeling waarin de opvatting dat stijl de ‘incarnation of thought’ 
is, gemeengoed werd (Van den Berg 1997: 126-129). In zijn later uitgegeven lezing 
over het proza (1830) stelde Geel dat proza de literaire vorm van de toekomst is: 
‘het Proza houdt gelijken tred met de beschaving […] hoe naauwkeuriger de kennis 
wordt, des te juister en volkomener poogt de taal ze mede te deelen’ (Geel 1911: 
175). Proza is voor hem verbonden met een ‘ongebonden’ stijl: in Onderzoek en 
phantasie pleit hij ervoor om stijl niet langer als doel te benaderen, immers 
wanneer men 

dien stijlvorm naar vaste regelen wringt, verknoeit men den mensch die in 
den stijl verborgen ligt; want de stijl is de gedachte, de gedachte is de 
mensch: dus is de stijl de mensch (Geel 1838: 224). 

Dat deze opvatting aansloeg, kan blijken uit de lovende recensie van Geels 
publicatie door R. Bakhuizen van den Brink in De Gids (1838) waarin hij diens 
theorie een ‘schoonen droom’ noemt, een ideaal: vrijheid van vorm en uitdrukking 
in een door studie verrijkte en gezuiverde taal (Bakhuizen 1838: 532). Bakhuizen 
wijst erop dat stijl tijd- en plaatsgebonden is, waardoor het individuele karakter van 
een stijl moeilijk vast te stellen is. Daarnaast hebben karakter en ontwikkeling van 
de schrijver ook hun invloed: ‘Zoo zal in den stijl des eenen schrijvers het verstand, 
van den ander het gemoed, van den derden het gevoel spreken’ (Bakhuizen 1838: 
532). Om zijn publiek te bereiken zal een schrijver streven naar ‘eene 
oorspronkelijkheid, eene waarheid, eene juistheid […], die vergeefs door 
schoolsche regelen wordt nagejaagd’ (Bakhuizen 1838: 533). Blijkbaar was het een 
lastig te verwezenlijken ideaal: de verhouding tussen een persoonlijke stijl en de 
norm vormde meer dan eens het onderwerp van prijsvragen.341 

In elk geval kan geconcludeerd worden dat in de eerste helft van de negentiende 
eeuw in de stijlopvatting veranderingen plaatsvonden: de bellettristische retorica 
verdrong de classicistische, de waardering voor een individuelere stijl groeide en 
de mening dat zo’n uitdrukkingsvorm beter te verwezenlijken is in proza won 
terrein. De traditie is echter krachtig. Zelfs in het werk van Geel zijn de 
‘oratorische recepten en effecten’ aan te wijzen, zo stelt Jc. Smit (1937: 12). Hij 

                                                 
341 De Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen schreef 
bijvoorbeeld in 1836, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden in 1839 
een wedstrijd uit over de aard van het proza  en de vorming van de Nederlandse prozastijl 
(Van Eck 1997: 13).  
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wijst in zijn studie naar Potgieters stijl342 op tijd- en plaatsgebondenheid, op de 
mentaliteit die heerste in de periode die volgde op de Franse overheersing: 
‘bourgeois satisfait, redenerend, evenwichtig’ (Smit 1937: 9). Hij noemt dit een 
tijdskarakter waarvoor de oratie een passende vorm was: redenerend, breed, 
verheven, soms heftig, maar steeds evenwichtig. Smit stelt dat dit tijdskarakter te 
herkennen is in het werk van veel auteurs uit de eerste helft van de negentiende 
eeuw:  

Bij Geel zijn ze aan te wijzen […] bij Potgieter […]. Hildebrand, 
Klikspaan en Jonathan verliezen herhaaldelijk hun eigen toon om in de 
tijdstoon te vervallen. Bij Drost is [..] de inspiratie soms verzwakt en series 
zinnen volgens bekend recept volgen (Smit 1937: 12). 

Ook Toussaint was een kind van haar tijd: zoals vrijwel alle vroeg negentiende-
eeuws proza min of meer betogend, redenerend is, zo wordt haar stijl volgens Smit 
bij voortduring bepaald door het betogende karakter ervan, evenals die van 
Potgieter:  

Mevrouw Bosboom-Toussaint die met betogend pathos een sfeer van 
verheven ernst wil scheppen, waarin het gewicht van toestanden en 
gebeurtenissen eerst in zijn volle zwaarte voelbaar wordt. Bij de laatste is 
de grens met het oratorisch proza, met de preekstijl, dikwijls uitgewist. De 
oratorische stijl is geheel op overreding ingesteld. Naar de wijze van doen 
is er onderscheid tussen het sierlijke, het bevallige of het verheven genre; 
individualiteit zal er echter in die poses maar weinig te bemerken zijn 
(Smit 1937: 39). 

Kenmerkend voor de oratorische traditie zijn onder meer het publiek in de juiste 
stemming brengen, een stelling poneren, zich verplaatsen in het publiek door 
vragen te stellen, voorbeelden uit het verleden oproepen, de toekomst actualiseren. 
Grammaticale en syntactische consequenties zijn de imperatief, herhaling en het 
praesens historicum. De subjectiviteit van de oratorische stijl brengt onmiskenbaar 
contact met de lezer met zich mee: in historische romans bijvoorbeeld wordt de 
verteltrant veelal gekenmerkt door een verteller die voortdurend zijn persoonlijke 

                                                 
342 Voor de negentiende eeuw ontbreken moderne stijlstudies; het meeste onderzoek betreft 
de stijlopvattingen m.b.t. de orale traditie in deze periode (zie ook Van Eck 1997: 17-18). 
Jc. Smit gaat diepgaand in op Potgieters stijl en deze gebruik ik als ‘standaard’ vanwege de 
positie van Potgieter en de aard van Smits studie. 
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houding tegenover het vertelde toont.343 Rond het midden van de negentiende eeuw 
waren contemporaine lezers dus ondanks de nieuwe stijlopvattingen nog gewend 
aan een oratorische stijl.  

4.5.2 De opleiding van Toussaint  
Geertruida Toussaint heeft geen universitaire opleiding genoten en hoewel niet is 
na te gaan op welke wijze zij stelonderwijs heeft gehad, is er wel kennis van hoe 
het schrijfonderwijs in de eerste helft van de negentiende eeuw vormgegeven werd. 
R. Geel wijst in zijn dissertatie Niemand is meester geboren. Geschiedenis van het 
Nederlandse schrijfvaardigheidsonderwijs in de 19e en 20e eeuw (1989) op het 
belang dat gehecht werd aan de verbinding tussen denken en stellen. Een vertaling 
in 1799 van Grondbeginselen van de opvoeding en het onderwijs van de Duitse 
hoogleraar A.H. Niemeyer vormt de bron van talloze taalboeken waarin zijn 
opvatting ‘Die goed zal schrijven moet vooral goed leeren denken’ (Geel 1989: 25) 
de basis is van het weliswaar beperkte stelonderwijs, dat zich vooral richtte op het 
schrijven van brieven. Er zijn methodes die aandacht besteden aan voorbereidende 
oefeningen als het onderscheiden en beschrijven van kenmerken van voorwerpen, 
het beoordelen van voorstellen en gedachten, het onderscheiden van woordsoorten 
en woordbetekenissen, het geven van tegenstellingen en het verbeteren van 
zinsbouwfouten. Er bestaat een vermoedelijk veelgebruikte, want verschillende 
malen herdrukte handleiding van J.C. Beijer uit 1820 – Toussaint was toen acht 
jaar was en ging onderwijs volgen bij Froukje Herbig – die uitgebreide 
voorschriften geeft. De methode is geheel gebaseerd op de klassieke retorica en 
raadt navolging van goede voorbeelden aan. 

Of Toussaint met deze methode onderwezen is, blijft gissen, maar haar 
onderwijzeres in Harlingen, Froukje Herbig, wordt gezien als ‘een zeker niet 
alledaags onderwijzeres’ (Reeser 1962: 13), ‘uitzonderlijk belezen’ in de 
Nederlandse letterkunde (Lauwerkrans 1997: 802), die zelf ook verhalen, romans 
en toneelstukjes schreef. Haar leerlingen liet zij onder meer een reisbeschrijving 
van Lantier (geestverwant van Rousseau) lezen en vertalen en dialogen uit het werk 
van Molière uit het hoofd leren (Dyserinck 1911: 15-16). Over eventueel 
schrijfonderwijs van Toussaint geeft Dyserinck geen concrete informatie, wel 
meldt hij: ‘De begaafde leerling schreef reeds op haar tiende jaar een goeden 
Franschen brief’ (Dyserinck 1911: 15). Vanaf 1828, dus vanaf haar zestiende, 
woonde Toussaint weer in Alkmaar en in 1833 behaalde ze de Acte van 

                                                 
343 Een nuancering hiervan door Robyn Warhol kwam aan de orde in 3.5.1. 
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Algemeene Toelating tot Schoolhouderesse ‘geexamineerd zijnde in de 
Nederduitsche, Fransche en Engelsche taalkunde, de geschied- en aardrijkskunde, 
zoowel algemeene als vaderlandsche, en de opvoed- en onderwijskunde zoo 
mondeling als schriftelijk, ook bepaald voor meisjes’ (Reeser 1962: 24). 
Onduidelijk is of zij een opleiding gevolgd heeft aan een van de ‘normaalscholen’ 
of ‘kweekscholen’, die wel ‘werd gevolgd door leerlingen van de leeftijd die we nu 
de middelbare-schoolleeftijd zouden noemen’ (Johannes 2007: 22). Het examen 
legde ze af in Haarlem (Dyserinck 1911: 20).344 Toussaint zelf vertelt in haar 
herinneringen hoe zij onder leiding van haar vader en een huisvriend kennismaakte 
‘met Vondel, met Bilderdijk, met Hooft en met Huygens’ en hoe zij gewezen werd  

op de ledige gezwollenheid onzer toenmalige ‘puikpoëten’ […] die er, al 
rijmend, de Grieken bovenop wilden helpen […] (Bosboom, Joh. 1886:  
384). 

Dat Toussaint enig begrip had van retorica blijkt ook uit hoofdstuk XXIX van Het 
Huis Lauernesse waarin ze een prediker opvoert die zich laat leiden door zijn 
bezieling:  

het was geene deftige, vloeiende rede, na eene ernstige overdenking 
samengesteld, waarvan ieder woord geleidelijk het andere volgde en iedere 
opmerking noodwendig samenhing met de vorige, waarvan bij het begin 
het einde was te voorzien; bij de inleiding de toepassing; gepolijst en 
gepunt, naar de vaste regelen der Rhetorica, zooals eene beschaafde rede 
zijn moet in deze beschaafde tijden […] (Toussaint 1840-II: 374-375). 

Al met al kan geconstateerd worden dat Toussaint, hoewel zij niet academisch 
gevormd was, kennis had van de voorwaarden die golden voor een goede stijl. 

4.5.3 Stijl in De vrouwen van het Leycesterse tijdvak  
De manier waarop Toussaint haar vertelling in De vrouwen van het Leycestersche 
tijdvak vormgaf, heeft kenmerken van de oratorische tijdstijl waarvan Jc. Smit 
zoals gezegd kenmerken noemt als het brede, verheven karakter, waarin 
subjectiviteit van belang is. Deze wordt vormgegeven in onder meer de directe 
aanspreking, de imperatief en de herhaling die intensiverend werkt door 

                                                 
344 In Haarlem stond weliswaar een kweekschool, maar meeste aanstaande 
onderwijzeressen bereidden zich via zelfstudie op het examen voor (Van Essen 1990: 58).  
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bevestigingen en ontkenningen. Zie bijvoorbeeld de manier waarop de verteller de 
prinses de Chimay presenteert:  

En ziet, zij bidt, niet voor zich zelve, niet om eene teug uit eenige bron van 
aardsche vreugd, niet om het afkeeren van eenig leed, haar wachtend; maar 
zij bidt voor een ander, voor een man, voor haar echtgenoot. […] Zij is 
slechts eene vrouw door anderer schuld en door eigene onvoorzichtigheid 
in een valschen toestand gebracht, in dubbelzinnige omgeving verward, en 
zonder die rijpheid van verstand, die helderheid van oordeel, die vastheid 
van beginselen en die kracht van wil, om zich in zulken toestand te 
gedragen met den moed en de waardigheid en de kalmte, die voor iedere 
vrouw voegzaam ware geweest, maar die in haar stand zeker onmisbaar 
was (Toussaint 1849: 98-99). 

Een ander voorbeeld, waarin Nicolaas de Maulde de prinses observeert:  

zijne tegenwoordigheid in dien kring had geen doel, geene reden, dan het 
zien van die vrouw, misschien alléén het zien; hij had geen wensch, geen 
verlangen, dat niet van haar uitging en tot haar terugkeerde. Hij had niet 
een hartstocht, maar de hartstocht had hem, den ongelukkige; ongelukkige, 
want als hij dien hartstocht niet gehad had of had kunnen verwinnen, had 
hij gelukkig kunnen zijn, gelukkig door de liefde der zachte, deugdzame, 
groothartige Ada; hiermede hebben wij hem genoemd. Het was Nicolaas 
de Maulde! (Toussaint 1850-I: 67) 

Bouvy noemt dit de voor Toussaint kenmerkende ‘lange periodenbouw’ (Bouvy 
1935: 272); ik gebruik voor deze stijl de term ‘retorisch’, om minder dan Smit de 
nadruk te leggen op het betogende karakter van de stijl. Mij gaat het om de 
verschijningsvorm van de taal: lange, samengestelde zinnen met daarin stijlfiguren 
als enumeratie, antithese, repetitio en parallellisme naast beeldspraken als 
vergelijkingen en personificaties.  

In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak, waarin de verteller zich relatief 
terughoudend opstelt, komt dit soort volzinnen ook voor in de dramatische 
gedeelten van de roman. Er zijn nogal wat sprekers die zich uiten in zinnen vol 
stijlfiguren. Gerard Prouninck bijvoorbeeld, die in vijf bijvoeglijke bijzinnen 
beginnend met ‘die’ zijn oordeel uitspreekt over Wijndrik (1849: 87-88); Josina 
van Hemert die haar verhaal doet en daarbij nogal eens repetitio hanteert: ‘Hij was 
schuldig, en ik wist het’ (1849: 186, 2x) en  
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Deze mijne eigene handen togen hem het gewaad aan […]. Deze handen 
sloten den kraag vast om den hals […]. Deze handen schikten hem het 
sierlijke haar terecht […]. Deze handen drukten hem de oogen toe […]’ 
(Toussaint 1849: 190). 

Ada Rueel spreekt van haar verhouding met De Maulde en combineert daarbij 
antithese met prolepsis (‘anderen kwelde hij, mij diende hij’ 1850-I: 21). De heer 
van Brakel verwoordt zijn politieke opvattingen ook op retorische wijze: in een 
samengestelde zin met zes bijzinnen beginnend met ‘dat ik’ (1850-I: 41); Fabian 
spreekt over Gideon als iemand ‘die tot u komt […], die weet lief te hebben […] 
die moed heeft […] en die niets vraagt […]’ (1850-I: 158). 

Bouvy is van mening dat in de gedeelten van de romans waarin Toussaint niet 
werkelijk innerlijk bewogen is de stijlfiguren slechts versiering zijn, verstandelijk 
aangebracht en dus ‘leeg’. Ze constateert dat hierdoor de stijl ‘van werk tot werk, 
van periode tot periode, maar ook in de onderdelen zelf’ varieert (Bouvy 1935: 
276). Ook in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak zie ik dit verschil: in een 
fragment waarin Fabian en Deliana centraal staan, het fragment dat is afgebeeld 
(zie 4.4.1), vraagt de inhoud meer aandacht dan de vorm. De zinnen beschrijven 
vooral de sfeer in het vertrek en de gemoedstoestand van de personages, ze 
suggereren een zekere intimiteit:  

Zij zaten tegenover elkander aan eene smalle eikenhouten tafel, die zoo 
dicht mogelijk onder het vallicht was geschoven, om wat meer daglicht te 
veroveren op de duisterheid van het vertrek. Deliana zit op eene dier lage 
stoelen zonder leuning, met leder overdekt, die toen veel gebruikt werden, 
Fabian heeft een stoel met leuning, doch met houten zitting zooals de 
eenvoudigheid der zeden in den burgerstand ze nog lang heeft behouden. 
Deliana volbracht overluid, met eene zekere vaardigheid, eene kleine 
vertaling, waarbij zij van tijd tot tijd met een half schuchteren, half 
schalken blik naar hem opzag; maar die blik werd hoe langer hoe 
droeviger, en hare stem zelfs werd mat en lusteloos: hij luisterde niet. Het 
hoofd rustend in de linkerhand, zat hij stil en somber, in de houding van 
iemand, die aandachtig toehoort; maar de volstrekte onbeweeglijkheid van 
zijne trekken, zijne oogen, die op één punt gericht bleven zonder te zien, 
bewezen haar, dat hij in zijne eigene gedachten verdiept was, dat hij niets 
had verstaan (Toussaint 1849: 141-142). 
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Heel anders is een gedeelte waarin de gemoedtoestand van de graaf van 
Nieuwenaar gepresenteerd wordt:  

Andere en nieuwere redenen van ontevredenheid hadden zich daarbij in 
Nieuwenaar’s geest opééngestapeld, bij en sedert Leycester’s vertrek, en 
onder den indruk van dat gevoel had hij zich reeds zóóvele malen 
weifelend en dubbelzinnig vriend betoond, dat de verdenking van 
Leycester en diens grootste ijveraars zich reeds op hem vestigde, als op 
een, van wien men niet zeker was. Maar toch had de Graaf van 
Nieuwenaar openlijk de Engelsche banier opgestoken, was te vasthoudend 
omtrent sommige opiniën, en had te veel trots of te veel waardigheid van 
karakter, om die te laten zinken voor het vaandel der Staten, zonder meer 
geldige oorzaak. Te minder wellicht, daar hij, als vreemdeling, zich aan die 
zijde te veel in de schaduw zou gesteld zien door het kind van den Staat, 
den geboren Prins van Oranje, en door den invloedrijken Hohenlo. Daarbij 
behield hij het vast geloof, dat Elisabeth de souvereiniteit zoude aannemen, 
waarvan hij de aanbieding, uit zijne provincie uitgegaan, met kracht 
bevorderde; daarbij, — was het zijne eigene opvatting, of eene influistering 
van wie Leycester’s vrienden niet waren? — hij had zich in ’t hoofd 
gesteld, dat de oppermacht der Koningin zich even goed door een ander 
vertegenwoordigen liet als door haar Groot-Stalmeester, en dat hare 
aanneming niet volstrekt noodwendig diens terugkeer noodzakelijk 
maakte. Maar vooreerst werd die terugkeer nog als waarschijnlijk 
beschouwd, en daarom was het altijd geene zaak, zich de genegenheid der 
Koningin onwaardig te maken door besliste daden van tegenwerking, waar 
het de partij van haar dienaar gold (Toussaint 1849: 204-205). 

De eenvoud van het eerste fragment ontbreekt hier, ondanks het feit dat er weinig 
formele verschillen zijn.345 Als lezer ervaar ik in De vrouwen van het Leycestersche 
tijdvak vaker een verschil in stijl: in die gedeelten waarin de roman belangrijker is 
dan de historie, ligt de nadruk meer op de inhoud dan op de vorm. Niet alleen in de 
vertellerstekst, maar ook in de personagetekst lijken zinnen daardoor korter, 
dialogen minder vormelijk. Een steekproef waarbij het aantal woorden per 

                                                 
345 De twee fragmenten bestaan uit respectievelijk 167 en 247 woorden, verdeeld over vier 
en vijf samengestelde zinnen van gemiddeld 42 en 49 woorden, met elk gemiddeld vier 
geledingen. Beide fragment bevatten beknopte bijzinnen, stijlfiguren en beeldspraken. De 
woordkeus in her eerste fragment is m.i. iets eenvoudiger dan die in het tweede. 



279 

samengestelde zin en het aantal geledingen erin geteld is, levert echter geen grote 
verschillen op.346 

Een aantal andere zaken dat invloed heeft op de stijl trekt daarentegen de 
aandacht: het gebruik van de ablativus absolutus en de woordkeuze bijvoorbeeld. 
De ablativus absolutus347 wordt nogal eens gebruikt door de verteller (86 keer), 
waarbij het frappeert dat hij zich schijnbaar laat beïnvloeden door de personages: 
steeds wanneer sprekers deze constructie hanteren, zie ik haar ook bij de verteller. 
In de vertellerstekst van een sequentie van zo’n veertien pagina’s waarin Jan 
Cornelisz centraal staat en waarin hij geen ablativus absolutus gebruikt, hoor ik die 
ook niet van de verteller348; in een sequentie van twaalf pagina’s waarin de 
personages zesmaal een ablativus absolutus hanteren, past de verteller deze maar 
liefst elfmaal toe.349 Opmerkelijk is dat vrouwelijke personages hem nauwelijks 
gebruiken: de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke personages is met 
betrekking tot de ablativus absolutus 65: 12. Er kan een verband zijn met het totale 
aantal woorden dat gebruikt wordt door de beide groepen, maar erg waarschijnlijk 
is dat niet gezien het feit dat ook bij de mannen de verhoudingen onevenwichtig 
zijn. Wijndrik Rueel en Oldenbarneveld bijvoorbeeld gebruiken driemaal zoveel 
ablativi als de andere mannelijke personages, wat erop zou kunnen wijzen dat er 
enige samenhang bestaat tussen het oordeel van de verteller over deze personages 
en hun taalgebruik. De manier waarop de verteller Wijndrik presenteert via de 
karakterisering en de inhoud van de bewustzijnsweergave heeft immers al geleid 
tot de constatering dat de sympathie van de verteller voor deze figuur niet groot is 
(zie 4.3.2). Ten aanzien van Oldenbarneveld stelde H. Beijerman in 1846 naar 
aanleiding van De Graaf van Leycester in Nederland dat Toussaint zich vooral 
tegen Oldenbarneveld keert, iets wat ook heden het standpunt is van bijvoorbeeld 
                                                 
346 Een steekproef waarbij het aantal woorden per samengestelde zin en het aantal 
geledingen erin geteld is, levert op dat zowel in Leycester in Nederland als in De vrouwen 
van het Leycestersche tijdvak  het gemiddelde aantal woorden en geledingen van de zinnen 
bij de mannelijke personages – die voornamelijk spreken over politieke omstandigheden –  
niet opmerkelijk veel groter is dan bij de vrouwelijke. Voor mannen komt het neer op zo’n 
vijftig woorden en vijf geledingen per zin; voor vrouwen op gemiddeld veertig woorden en 
ook vijf geledingen per zin.  
347 Een constructie uit het Latijn, die bestaat uit een naamwoord en een deelwoord in de 
ablativus; in het Nederlands wordt deze constructie veelal vertaald als bijwoordelijke 
bepaling. Toussaint neemt deze constructie letterlijk over: ‘[…] Cornelisz. wonende […]’, 
‘zich het genoegen gevende’, ‘de handen […] samenklemmende, […] uitstrekkende’ 
(Toussaint 1849: 3, 5, 7). 
348 Toussaint 1849: 14-28 
349 Toussaint 1849: 260-272; zie ook Toussaint 1850-I: 89-97: 6 x personage, 2x verteller 
en Toussaint 1850-II: 122-130: 6x Gideon, 3x verteller. 
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Van der Wiel. Zij bevestigt Beijermans mening door aan te geven dat Toussaint in 
haar werk de interpretatie volgde van historici als J. Wagenaar en W. Bilderdijk die 
Oldenbarneveld een dwarsbomende tactiek toeschrijven (Van der Wiel 1999: 420). 
Ook de historicus O.W. Dubois meldt antipathie (Dubois 2008: 70). De verteller in 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak laat zich in ieder geval negatief uit over 
deze staatsman: ‘Barneveld was te eergierig en te heerschzuchtig om een anderen 
mededinger met vriendschappelijke oogen aan te zien’ (1850-II: 134). Wanneer ik 
ervan uitga dat Wijndrik en Oldenbarneveld niet de sympathie van de verteller 
en/of de auteur hebben, meen ik te kunnen constateren dat hun retorische stijl een 
bepaalde betekenis heeft. 

Het taalgebruik van Oldenbarneveld wordt behalve door relatief veelvuldig 
gebruik van de ablativus absolutus gekenmerkt door een bijzondere woordkeus. In 
een gesprek met Fabian bijvoorbeeld gebruikt hij in drie zinnen de volgende 
termen: ‘discrediteeren’, ‘calumniën’, ‘paskwillen’, ‘seditieuse libellen’; 
‘gezeleerd’, ‘privilegiën’, genereuse interventie’ (1850-II: 3, 4). Enkele pagina’s 
verder in twee zinnen: ‘secours’, ‘protectie’, ‘prejudicie’, ‘cause’, ‘propoosten’, 
‘seditieus’ (1850-II: 6, 7); woorden die door de opeenstapeling ervan de stijl van 
Oldenbarneveld een staal van geleerdheidsvertoon maken.350 Ook Wijndrik Rueel, 
Prouninck, Wilkes, Simon de Scholier en meester Roderik – mannen die in het 
verhaal niet direct ‘helden’ zijn – profileren zichzelf met gallicismen.351 Aangezien 
de contemporaine stijlleer met betrekking tot woordkeus waarschuwt voor 
verouderde woorden, leenwoorden of nieuwe woorden (zie 4.5) kan er sprake zijn 
van het louter naschrijven van historische bronnen. Ik ga hier echter niet van uit. Ik 
vermoed dat het gebruik van de ablativus absolutus door de verteller en mannelijke 
personages (met name Wijndrik Rueel en Oldenbarneveld) en de afwijkende 
woordkeus van een aantal mannen betekent dat de stijl is ingezet als middel om 
personages te positioneren. Genoemde personages lijken elkaar te willen 
overtreffen in hun taal: verbaal haantjesgedrag. Er zijn meer aanwijzingen dat 
Toussaint via de stijl een standpunt wil ventileren. 

                                                 
350 Zie ook: ‘recommandatie’, ‘desperate’, ‘satisfactie’, ‘reverentie’, ‘supplicatiën’, 
‘rigueure’ (Toussaint 1850-II: 8, 9);‘geïncommodeerd’, ‘dissentie’, ‘confusie’, ‘geconside-
reerd’, ‘preliminairen’, ‘considerabel’, ‘dissimulatie’ (Toussaint 1850-II: 20, 26, 34, 38, 39, 
100). 
351 Zie Toussaint 1850-II: 185-186; 255-257. 
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4.5.3.1 Breedsprakigheid als stijlmiddel 
Het veelgehoorde verwijt van breedsprakigheid in Toussaints werk is begrijpelijk: 
pagina’s lang weidt de verteller uit over bepaalde personages en situaties. 
Hoofdstuk II van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak bijvoorbeeld begint 
met de introductie van Christoffel Reynaerts ‘of Christoforus Renardus, als hij zich 
liever noemde’ (Toussaint 1849: 39): vier pagina’s informatie over een man, die in 
het verdere verhaal nauwelijks een rol van betekenis speelt. Zo ook hoofdstuk VI 
dat de aankomst van de (verder onbelangrijke) Schotse kapitein Hemon Tiry in 
Utrecht toont en zo’n zeven pagina’s beschrijving geeft, compleet met een 
vergelijking met een personage uit Lord Nigel van Walter Scott en een verwijzing 
naar Hooft (1849: 171). Twee andere romanpersonages die van de verteller 
letterlijk veel ruimte krijgen, soms op ambivalente wijze, zijn de prinses de Chimay 
(1849: 95-103) en Gideon Florensz. (1850-I: 106-111). Bij deze laatste is het 
opmerkelijk dat de verteller zich tot viermaal toe min of meer verontschuldigt voor 
de uitgebreide informatie die hij geeft. Na de start met ‘Even nog een woord over  
[...]’, stelt hij ‘Hoe dor en overbodig u deze uitlegging ook schijnt, zij is noodig’, 
om daarna nog tweemaal uit te roepen ‘genoeg reeds’. Op dezelfde manier geeft hij 
aan dat een uitweiding noodzakelijk is: ‘Wij moesten die stemming des Graven 
even aangeven’ (1849: 205): ruim drie pagina’s uitleg. 

Ook de breedsprakigheid van de personages wordt becommentarieerd, zowel 
door de verteller als door romanfiguren. Na een monoloog van mevrouw Prouninck 
over haar man en de politiek neemt de verteller het op voor Wijndrik 

die misschien met nog meer ongeduld naar den omslachtigen gang harer 
rede had geluisterd, dan de lezer, die in zijn recht was, om haar over te 
slaan (Toussaint 1849: 78). 

Vergelijkbaar zijn de intrusies over ‘de moederlijke wijdloopigheid’ van vrouw 
Cornelisz (1850-I: 130) en haar klaagzang over de verdwijning van haar dochter: 
zij had ‘eens op dien toon gestemd, had, als men denken kan, vele variatiën op 
hetzelfde thema’ (1850-II: 303). De personages tonen eveneens hun onvrede met 
langdradigheid: ik zie bijvoorbeeld Fabian tweemaal reageren op uitvoerige 
klachten van de barbier, eenmaal met een schouderophalen (1849: 63), daarna met 
‘Korts’ en een samenvatting (1849: 66). Een volzin van 235 woorden van de heer 
Wijnbergen wordt door de heer van Brakel ironisch ontvangen met: ‘Goed 
Hollandsch gesproken, heer van Wijnbergen!’ (1850-I: 43)  

Gezien deze commentaren ga ik ervan uit dat Toussaint zich bewust was van het 
gevaar van breedsprakigheid en ik zie dit als een argument voor mijn stelling dat 
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haar stijl, die beticht wordt van langdradigheid en fouten, op specifieke plaatsen 
doelbewust op deze manier is ingezet. Dat Toussaint zich realiseerde welk effect 
taal kan hebben blijkt ook uit een aantal intrusies. Zo stelt de verteller over Fabians 
vertaling van een politieke tekst:  

dat het eene zulke was, die den Engelschen tekst teruggaf, en 
commenteerde niet in, maar bepaald tegen den geest van den 
oorspronkelijken auteur, terwijl hij met eene geniale behendigheid diens 
woorden getrouw bleef […] (Toussaint 1849: 226). 

En 

De list nu der oprechten, die de taal niet willen gebruiken om de gedachten 
te verbergen is zwijgen (Toussaint 1849: 248).352 

Wat hier genoemd wordt, behendigheid in het versluieren van oorspronkelijke 
betekenissen en zwijgen over zaken die niet aan het licht mogen komen, zijn twee 
strategieën die te herkennen zijn in de ambivalentie van de verteller, onder meer in 
De Graaf van Devonshire en Het Huis Lauernesse. Toussaints breedsprakigheid in 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak werkt ook versluierend. Het eerder op 
beknoptheid dan op wijdlopigheid duidende motto van Lord Edward Glenhouse 
(‘Maer denckt meer dan gij leest, En leest meer dan er staet’) blijft veelzeggend: 
steeds bestaat de mogelijkheid van opzet. Zowel het verzwijgen van als het 
uitweiden over zaken kan als strategie gezien worden. 

Bouvy wijst zoals gezegd op de verschillen in de stijl van Toussaint. Zij zet 
uiteen dat de retorische stijl bij Toussaint past vanwege haar geloof (zie ook 4.4.3), 
maar wijst ook op fragmenten met een directere stijl. Zo citeert ze een fragment in 
Leycester in Nederland 353 waarin de stijl neigt naar ‘de directe zielsexpressie van 
de nieuwe kunst’ (Bouvy 1935: 283), die van de Tachtigers, waarbij ze stelt dat hoe 
kleiner de afstand is tussen ‘zien’ en ‘zijn’, hoe eenvoudiger het symbool, de taal, 
wordt. Het verschil in stijl van de hierboven geciteerde fragmenten is mijns inziens 

                                                 
352 Zie ook de gecursiveerde opmerking over het verschil tussen ‘en’ en ‘want’ (Toussaint 
1849: 291), de uitspraak dat een verklaring over gevoelens ‘meer moeite en 
behoedzaamheid kost, dan het uiten eener politieke meening’ (Toussaint 1850-I: 46-47), de 
mening dat ‘het bewimpelen in woorden’ vaak weinig nut heeft (Toussaint 1850-I: 118) en 
het commentaar op ‘de omslachtige plichtplegingen, die ook toen reeds bij het diplomatiek 
verkeer in gebruik waren’ (Toussaint 1850-II: 33). 
353 ‘Toen wendde zij zich om en plaatste zich voor het venster, dat toch te hoog was om iets 
anders te zien, dan de blauwe Aprilslucht en den ouden hoogen domtoren’ (Toussaint 1846: 
482-483). 
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een voorbeeld hiervan: de eenvoud van de beschrijving van Fabian en Deliana 
tegenover het retorische in het fragment over de graaf van Nieuwenaar. De 
verhouding tussen leraar en leerling, man en vrouw, wordt uitgedrukt via een 
sfeertekening waarin de ruimte en de handeling volkomen met elkaar in 
overeenstemming zijn, waardoor de gemoedstoestand van beide personages als 
vanzelf overgebracht wordt op de lezer. Aard en opvattingen van de graaf 
daarentegen zijn zo omslachtig verwoord dat er weinig duidelijkheid ontstaat over 
deze figuur. Wanneer ik uitga van de opvatting van Bouvy kan ik uit dit verschil 
afleiden dat Toussaint via haar stijl een keuze maakt tussen fictie en historie en dat 
zij innerlijk bewogen is door haar fictieve personages. De sfeervolle presentatie 
van de fictionele Fabian en Deliana, kennelijk zo gevoeld door Toussaint, is 
onderdeel van de ‘roman’; de retorische weergave van de graaf van Nieuwenaar 
maakt deel uit van de historie. 

4.5.3.2 Roman versus historie? 
Verdere argumenten voor mijn hypothese dat Toussaint bewust een bepaalde stijl 
inzet, zie ik in meerdere fragmenten. Gedeelten van de ‘roman’354 zijn geschreven 
in een eenvoudigere, minder retorische stijl dan de historiografische passages. Ze 
geven geregeld blijk van een innerlijke bewogenheid. Eveneens zie ik in die 
gedeelten soms modernere verteltechnieken als de vrije indirecte rede, die, zoals ik 
in 3.5.1.1 heb aangegeven een vermenging is van de taal van personage en 
verteller. Daarnaast meen ik in deze verschillen ook de opvatting van Bouvy te 
herkennen, namelijk dat de mate van Toussaints betrokkenheid zichtbaar is in haar 
stijl. Bouvy’s opvatting dat bij Toussaint een klein verschil tussen ‘zien’ en ‘zijn’ 
leidt tot eenvoudigere taal betekent dat Toussaints hart te vinden is in de ‘roman’, 
waarin zij ‘één [kan zijn] met haar sujet’ (Bouvy 1935: 283). Het gebruik van de al 
dan niet ‘engaging’ vertelwijze kan ook gezien worden als een aanwijzing 
hiervoor. 

De stijl van Toussaint, ook in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak, is 
grotendeels retorisch: bij zowel verteller als personages is in de regel sprake van 
lange, samengestelde zinnen met daarin stijlfiguren en beeldspraken. Als er echter 
een enkele keer een directere stijl te herkennen is, dan is dat in die fragmenten 
waarvan de inhoud niet zozeer de politiek-religieuze aspecten van de historie 

                                                 
354 De term verhaal zou op zijn plaats zijn, maar om geen verwarring te veroorzaken m.b.t. 
het begrip ‘geschiedenis’ dat hier niet de narratologische geschiedenis vormt, gebruik ik 
hier de terminologie van Toussaint die in de narede van  het eerste deel van de Leycester-
cyclus spreekt van ‘den roman’ tegenover ‘de geschiedenis’ (Toussaint 1846: narede). 
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betreft, maar de ervaringen van de personages. Bijvoorbeeld waar Josina van 
Hemert vertelt over haar onthoofde man, van wie ze het hoofd weer op de romp 
gehecht wilde zien:  

‘Groote God!’ riepen de vrouwen verbleekend, ‘wie heeft zich gevonden 
om dat voor u te doen?’ ‘Niemand!’ hernam de jonge vrouw kalm, ‘zoo 
deed ik het zelf’ (Toussaint 1849: 189).355 

Of waar Deliana overvallen wordt en zichzelf alleen kan redden als ze de waarheid 
vertelt:  

Maar dan had zij Fabian’s geheim prijsgegeven; dan had zij Fabian’s 
ontkoming verraden, wellicht zijne vlucht verhinderd, die nog niet kon 
gelukt zijn. Onder al den doodsangst, die haar perste, voelde zij, dat zij 
zwijgen moest, en … Deliana zweeg. Zij bleef zwijgen, toen men buiten de 
poort was; zij bleef zwijgen, toen de dragers zich vervingen, toen men 
rustte, toen men willens terugbleef en zich scheidde van den stoet; zij bleef 
zwijgen, schoon zij het wist, dat met iedere minuut haar levensgevaar 
klom, dat iedere seconde haar laatste polsslag kon zijn… Maar, zij zou 
sterven voor Fabian…! Deliana zweeg (Toussaint 1850-I: 328). 

Een derde, wat langer voorbeeld, waarin een contrast zichtbaar is binnen één 
passage, door mij met een regel wit van elkaar gescheiden. Het begint met Gideon 
die een tamelijk lange monoloog houdt in een poging Fabian/Margaret over te 
halen tot de juiste vorm van geloof. Een beschrijving van de situatie door de 
verteller:  

En Gideon had zijne zachtste stembuiging, zijn smeekendsten blik, zijne 
bewegelijkste houding aangenomen, terwijl hij deze woorden sprak, en hij 
hoopte, eindelijk de toetse gevonden te hebben, waarop hij drukken moest, 
om weerklank te vinden, voor die verharde ooren, en bezield door die 
hope, hief zich als een hooger gloed op zijne trekken, en zijn goud haar, 
waar de zon op speelde, omgaf hem als met een straalkrans van hooger 
licht, terwijl daar niets dan Hemelsche liefde vonkelde uit zijn oog. 
Margaret was aangevangen te luisteren, de handen over de borst 

                                                 
355 De repetitio volgend op dit fragment (‘deze handen’, Toussaint 1849: 190, zie ook 
4.5.2.1) zie ik niet als ‘holle’ retoriek, maar als metonymische versterking van de 
gemoedstoestand van het personage dat haar handeling nauwelijks kan bevatten: niet zij, 
maar haar handen voerden het bijna onvoorstelbare uit. 
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gevouwen, en scheen, als in verteedering onder dien aanblik, zich in 
diepen, zachten weemoed te verliezen; 

maar plotseling veranderde alles op haar uitdrukvol gelaat; de volstrektste 
ontmoediging verving de blijde opwekking; de levendige gloed harer 
wangen stierf weg tot een dodelijk bleek; al strakker en scherper werden 
die trekken, naarmate hij voortsprak; de schamperste spotlach der spijt, die 
zich weekheid schaamt en zich met verharding pantsert, omgaf weder hare 
lippen, toen zij Gideon plotseling in de rede viel, koel en hoog, en op 
snijdenden toon: ‘Verschoon mij, vrome heer! gij hebt misverstaan, zeer 
zeker misverstaan; het was niet naar eene passiepreek, dat ik u vroeg…..’ 
Dat was een doodende hagelslag op de schoone bloesem van Gideons hope 
(Toussaint 1850-II: 165-166). 

Hoewel in beide gedeelten lange samengestelde zinnen voorkomen, zie ik hier het 
door Bouvy genoemde verschil tussen versiering en expressie, dat volgens haar de 
mate van innerlijke bewogenheid aangeeft. De zegswijze van ‘de toetse […] 
waarop hij drukken moest’, in contrast met ‘bezield’, ‘de straalkrans van hooger 
licht’ en de ‘Hemelsche liefde’, maakt op mij de indruk van geforceerde 
uitdrukking voor Gideons verheven wezen. Veel expressiever is mijns inziens de 
beschrijving van Margarets bittere ervaring met de combinatie van ‘strakker en 
scherper’, ‘schamperste’, ‘koel en hoog’ en ‘snijdend’ die leidt tot een climax in 
‘doodende’. Een objectief argument vind ik in de fout in het eerste gedeelte van dit 
fragment – het onderwerp van ‘hief zich’ ontbreekt (wat hief zich als een hooger 
gloed op zijne trekken?), waardoor de vergelijking incompleet is. 356 Dit kan in de 
gedachtegang van onder anderen Bouvy wijzen op een teveel aan bezieling, 
waardoor de zin soms ontspoort. Tegelijk stelt Bouvy dat grotere betrokkenheid 
leidt tot eenvoudigere taal. Zijzelf verklaart deze inconsistentie vanuit een 
ontwikkeling in Toussaint, die haar oorspronkelijk talent ‘om zich op natuurlijke 
wijs te uiten’ aanpaste aan de tijdstijl:  

Pas later, als Mevr. Bosboom zich losmaakt uit dit Vaderlands verband 357 
en andere leidende ideeën heeft, zoals haar ideaal van de positie en ’t leven 
van de vrouw, komt de natuurlijke gesprekstoon, die hier meer bij hoort, 
weer terug (Bouvy 1935: 273). 

                                                 
356 In latere drukken, bijvoorbeeld de uitgave van Charles Ewings, is deze formulering niet 
veranderd; er is kennelijk geen sprake van een zetfout. 
357 Hiermee bedoelt Bouvy de traditie van de vaderlandse romantiek, mede vertegen-
woordigd door Drost en Potgieter (Bouvy 1935: 273). 
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Voor mij lijkt het erop dat Bouvy ook met betrekking tot Toussaints stijl het geloof 
een centrale plaats wil geven; zij staat immers op het standpunt dat een gelovige 
auteur niet altijd kan ‘zijn’ (zie 4.4.3). Ik – op mijn beurt – zie in de stijlverschillen 
en in bovengenoemde fout een argument voor mijn opvatting dat Toussaint zich 
directer uit en dus meer betrokkenheid toont in de fragmenten die de ‘roman’ 
vormen en niet in de historiografische gedeelten die het geloof of de politiek 
beschrijven. Bouvy’s betoog over Toussaints aanpassing wil ik aanvullen door erop 
te wijzen dat zij zich enerzijds inderdaad aanpast aan de gebruikelijke stijl, maar 
anderzijds een veel directere stijl inzet in die gedeelten waarin zij iets duidelijk wil 
maken wat haar na aan het hart ligt. Korte zinnen en rustige, constaterende 
mededelingen bijvoorbeeld zijn volgens Bouvy vooral te vinden in de dialogen. Ik 
zie ze overigens meer in de sequenties waarin vrouwen met elkaar in gesprek zijn, 
dan in die waarin mannen woorden wisselen. De vrouwen – titelheldinnen – 
luisteren naar en reageren op elkaar, ook wanneer het over staatkundige zaken gaat: 
‘Eilieve’, ‘En waarom’, ‘Allereerst zeg ons vanwaar’, ‘Doch wat’, ‘Weet gij’, 
‘Overwaar’, ‘En wat’, ‘Waartoe doch’; allemaal uitnodigingen om te vertellen.358 
Ook bij onenigheid blijven hun zinnen kort.359 

‘Gij zult niet gaan! Gij zult niet gaan, om ons aan uw Engelschman over te 
leveren.’ 
‘Ik zal gaan, vermits ik geen verkeer wil blijven houden met vrouwen, die 
dus dwaselijk en onbillijk verdenking opvatten,’ sprak Walburg fier, en 
deed enige schreden, terwijl zij tot de vrouwe van Hemert sprak: ‘Ik bidde 
u, nichte! volg mij; mij dunkt, hier is niet meer uwe plaatse.’ 
‘Mijne plaatse is overal, waar ik hope heb, mijn werk te vorderen,’ sprak 
deze koel, en keerde zich van haar af (Toussaint 1850-II: 270). 

In de dialogen van mannen zie ik eveneens korte, informatieve vragen en 
opmerkingen. In de gedeelten echter waarin de mannelijke personages hun 
politieke en religieuze opvattingen ventileren, zijn de zinnen langer en meer dan 
eens weinig meeslepend. Hier zie ik retorische volzinnen verschijnen, waar Bouvy 
ze niet ziet, in het ‘dramatische’ (Bouvy 1935: 271). Eerst Prouninck en 
aansluitend de reactie van Wijndrik bijvoorbeeld over de positie van prins Maurits:  

                                                 
358 Zie Toussaint 1849: 179-183.  
359 In een brief van Toussaint uit 1855 waarin zij verontwaardigd aan Potgieter schrijft over 
verwijten van Gids-redacteuren over het uitblijven van haar bijdragen aan het blad is haar 
stijl op dezelfde manier kort en krachtig, met in de betreffende fragmenten maximaal 
vijftien woorden per zin. Zie Bosboom Nz. 1913: 86-87. 
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‘Hetgeen niet belet, dat uw geboren Prins van Oranje commissie genomen 
heeft van den absoluten Gouverneur-Generaal,’ riep Prouninck toornig, ‘en 
hem gehoorzamen moet, executeerende en niet contramineerende zijne 
ordren, desseinen en projecten, of rebelliesch verklaard worden, zonder 
daarin eenigszins door zijn rang en de zonderlinge faveure der Staten van 
Holland beschermd te worden.’ 
‘De Grave Maurinck is van zóó grote deugd en goed beraad, dat hij 
zekerlijk in geen geval ietwat zijne plichten zal verachteloozen of zijne 
rechten willekeurig te buiten gaan, zulks in geen geval zulke suppositiën 
ofte dreigingen tegen Zijne Excellentie kunnen gebruikt oft geameneerd 
worden!’ hernam Wijndrik, en hem verbleef alzoo een triomf, waarover hij 
innerlijk zuchtte (Toussaint 1849: 252).360 

‘Een triomf’ is hier veelzeggend: voor mij een bevestiging van mijn 
veronderstelling dat een aantal mannen erop uit is elkaar te overtreffen in 
woordkeus en zinsbouw.361 

De enkele plaatsen waar de vrije indirecte rede voorkomt, behelzen alle 
gevoelens die niet met de politiek-religieuze situatie te maken hebben. Een droom 
van De Maulde, de intrigerende figuur Fabian, de relatie tussen echtgenoten, 
verliefdheid en zelfverwijt staan centraal.362 Ik zie in deze vermenging van de 
persoonlijke taalsituatie van personages en de onpersoonlijke taalsituatie van de 
verteller een blijk van grotere betrokkenheid van in ieder geval de verteller, 
doordat hij zich sterk identificeert met het personage (zie ook 3.5.1.1). 

Een laatste categorie argumenten die de veronderstelling steunt dat Toussaint 
gezien haar stijl de voorkeur geeft aan de ‘roman’ boven de historie vind ik op die 
plaatsen waar de vertelwijze ‘engaging’ is. Hoewel in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak de verteller minder dan in bijvoorbeeld Het Huis Lauernesse 
erop uit is de lezer te overtuigen, zijn er wel degelijk interventies die ten doel 
hebben de lezer over te halen tot betrokkenheid. Daar waar de verteller de 
aangesproken persoon aanmoedigt tot engagement heeft dat geen betrekking op 
politiek of religie, maar op personen. Hij doet bijvoorbeeld een beroep op het 

                                                 
360 Zie ook Toussaint 1850-I: 122-126, 193-194, 200-201; Toussaint 1850-II: 3-4 en 6-7. 
361 In het hoofdstuk ‘Vrienden en voorstanders van Leycester’ is de metaforiek op dezelfde 
manier ingezet als in de Graaf van Devonshire (1.5.1.1): de mannen spelen met 
conventionele beelden uit het biologische paradigma (leeuw, tijger, vos, slang, lam, schaap, 
Toussaint 1850-I: 202, 204), waardoor opnieuw de indruk ontstaat dat zij elkaar 
beconcurreren, ook in het vinden van beelden. 
362 Zie Toussaint 1850-I: 14, 274-275, 276, 298; Toussaint 1850-II: 178. 
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inlevingsvermogen van de lezer wanneer hij naar aanleiding van de beschrijving 
van Fabians uiterlijk en aard uitroept: ‘ik vrage u, of dat alles niet genoeg was […]’ 
(1849: 141). Idem bij de exclamatie ‘Arme Wijndrik! met dien nieuwen pijl in de 
borst, nog langer onzekerheid te dragen!’ (1849: 282). De verteller is er zeker van 
dat ‘onder mijne lezeressen’ vreugde bestaat over Deliana’s redding (1850-II: 49) 
en vertrouwt het vermogen van de lezer zich te verplaatsen in ‘den toestand eener 
gade in onrust over een gemaal’ (1850-II: 193). Ook de duidelijkste 
lezersaanspreking heeft te maken met de persoonlijke omstandigheden van 
personages, in dit geval de trieste situatie waarin Ada zich bevindt:  

Luistert, lieve lezeressen! het is een kort en droef verhaal: - Kort en droef, 
als de geschiedenis van menigen anderen val […]. Het leed dat wij u 
voorstelden, de rampen die nog volgen moeten, zij hadden geen andere 
oorzaak dan de zelfzucht en de wuftheid eener vrouw […] (Toussaint 
1850-I: 284). 

Het zijn niet veel lezersaansprekingen in de ‘engaging’ stijl, maar die er zijn, 
hebben betrekking op wat in het werk ‘de roman’ genoemd wordt.363 Overigens 
kan opgemerkt worden dat de verteller expliciet de lezeressen aanspreekt waar het 
gaat om zaken die vooral vrouwen zouden interesseren. Ten aanzien van het 
uiterlijk van Wijndrik (1849: 246) en het geluk van het jongverloofde stel (1850-I: 
172), volgens de verteller belangwekkende onderwerpen voor vrouwen, is er echter 
sprake van een enigszins badinerende toon.364 Serieuze aansprekingen van 
lezeressen vind ik waar het echte ‘vrouwenkwesties’ betreft: de al dan niet 
aanwezige solidariteit tussen vrouwen wanneer een van hen zich verzet tegen de 
conventies (1850-I: 277) of opkomt voor een seksegenote (1850-II: 49) en in 
bovenstaand fragment, waarin sprake is van een veelvoorkomende droeve situatie 
voor een vrouw. De ‘engaging’ vertelwijze is hier nadrukkelijk: ‘En nu, gij ziet het, 

                                                 
363 Een uitspraak in Het Huis Lauernesse over het verschil tussen historie en roman kan als 
argument dienen voor mijn opvatting dat ook in De Vrouwen van het Leycestersche tijdvak  
een voorkeur blijkt voor de roman. De verteller wijdt een hoofdstuk aan algemene 
beschouwingen en verzucht dan: ‘maar gaat het u niet, mijne lezers! als mij, wie het duizelt 
in het hoofd en wie het schemerig wordt voor de oogen […] daarom, ik bid u, volgt mij 
weder naar de laagte naar den roman’ (Toussaint 1840B-II: 77-78). Zie ook 2.6.2. 
364 De verteller spreekt van de verbeelding der lezeressen die ‘naar men zegt op dit punt vrij 
sterk ontwikkeld’ is (Toussaint 1850-I: 172).  De uitspraak dat er lezeressen zijn, die vragen 
naar het uiterlijk van Wijndrik is ‘distancing’: met hen kan de verteller en in zijn optiek dus 
ook de (ideale) lezer zich niet identificeren, gezien de manier waarop hij de kwestie verder 
afhandelt (zie ook 4.3). 
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mijne lezeressen!’ (1850-I: 277), ‘Luistert, lieve lezeressen!’ (1850-I: 284). De 
verteller wil blijkbaar met name vrouwen iets op het hart drukken.  

Wanneer de verteller zijn beeld van de historische werkelijkheid geeft, stelt hij 
zich afstandelijker op, zoals blijkt uit het gebruik van ‘wij’ als majesteitsmeervoud, 
uit de ruimte die hij de lezer biedt tot eigen interpretaties en uit de beperkte 
‘engaging’ intrusies. Bovendien maakt de verteller soms opmerkingen met 
betrekking tot de staatkundige en godsdienstige elementen die duidelijk maken dat 
deze onderwerpen niet altijd zijn grootste interesse hebben. Een eerste aanwijzing 
zie ik naar aanleiding van Deliana’s aandacht voor een gesprek tussen haar vader 
en Fabian ‘met eene belangstelling, die moeilijk uit het onderwerp van ’t gesprek 
kon verklaard worden’ (1850-I: 104-105); de eigen mening wordt getoond in de 
reactie op een lange(!) monoloog van Gideon over het christendom die uitmondt in 
een vermaning aan het adres van Jan Cornelisz, ‘maar, daar wij voor ons daaraan 
niet dezelfde behoefte hebben, zullen wij alléén zeggen, dat […]’ (1850-I: 127). 
Ook ‘wij luisteren niet langer mede naar hun gesprek, dat enkel staatkunde geldt’ 
(1850-I: 275) is veelzeggend, evenals de vergrotende trap ‘nader’ in  

het is ons noodig te weten, hoe het de personen gaat, die ons nader ter harte 
gaan: ik meen, zekere voorname personen van onzen roman (Toussaint 
1850-II: 252). 

In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak betrekt de verteller dus lezeressen 
nadrukkelijk bij de ervaringen van vrouwelijke romanpersonages, de lezer in het 
algemeen bij de ‘roman’. De beschrijving van historische denkbeelden en 
gebeurtenissen gebeurt afstandelijker, met name door een formelere, meer 
retorische stijl.365 

 

 

                                                 
365 Overigens wordt in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak slechts tweemaal expliciet 
verwezen naar ‘de roman’, in het hierboven geciteerde fragment en in een intrusie over de 
geloofwaardigheid van de roman (Toussaint 1850-I: 298). Ook dat is een signaal dat dit 
werk in zijn geheel niet zonder meer ‘distancing’genoemd kan worden: een ‘distancing’ 
verteller herinnert de lezers er regelmatig aan dat het fictie is. In De Graaf van Leycester in 
Nederland is dit veel vaker aan de orde: veertien keer. Zie Toussaint 1846-I: 18, 43, 55, 81, 
125, 275, 289, 296, 327, 364; Toussaint 1846-II: 57, 75, 348. 
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4.5.4 Stijl in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak – voorlopige 
conclusies 
Op basis van bovenstaande bevindingen constateer ik dat in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak zowel door de verteller als door bepaalde personages een 
retorische stijl gebruikt wordt. Daarbij valt op dat met name de taal van een aantal 
mannen, vooral van Oldenbarneveld en Wijndrik Rueel, veel leenwoorden, vooral 
gallicismen, bevat. Het gebruik van de ablativus absolutus is aantoonbaar groter bij 
mannen dan bij vrouwen, waarbij mannelijke sprekers in dit opzicht invloed lijken 
te hebben op de verteller. Commentaar van de verteller en van personages op 
breedsprakigheid en intrusies over het belang en het wezen van taal maken 
duidelijk dat Toussaint keuzes maakte. Die keuzes worden zichtbaar in de 
expressievere en/of directere stijl die ingezet is in fragmenten die met de ‘roman’ te 
maken hebben, waar het gaat om de (emotionele) ervaringen van personages, met 
name die van vrouwen. Wanneer er politieke en religieuze opvattingen aan de orde 
zijn, worden de zinnen langer en zijn ze meer dan eens weinig meeslepend. Enkele 
vertellerscommentaren over het grotere belang van persoonlijke belevenissen 
sluiten aan bij de ‘engaging’ vertelwijze waar het de ‘roman’ betreft: een oproep 
tot identificatie zie ik geen enkele keer met betrekking tot godsdienstige of 
staatkundige zaken. Er zijn in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak 
nauwelijks bronvermeldingen of expliciete verwijzingen naar het verschil tussen 
historiografie en roman. 

Mijn veronderstelling is dat de stijl in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak 
blijk geeft van opvattingen die niet expliciet verwoord worden in het verhaal. Deze 
roman, die in de receptie historiografische, stilistische en narratologische tekorten 
worden aangewreven, lijkt een tweeledig doel te hebben. ‘Toussaint wilde twee 
heren dienen’ staat in de meest recente literatuurgeschiedenis, refererend aan de 
combinatie van roman en historiografie (Van den Berg en Couttenier 2009: 237). 
Mijns inziens wilde zij helemaal geen heren dienen. Het doel van de roman bestaat 
in mijn optiek uit het beschrijven van de historie op conventionele wijze in een 
retorische stijl en het vertellen van een verhaal over mannen en vrouwen, waarbij 
de stijl op subversieve wijze wordt ingezet. Humor is daarbij een instrument. 

4.5.5 Humor in de negentiende eeuw 
Jc. Smit stelt dat in de negentiende-eeuwse historische roman de omgang met de 
lezers veelal gebaseerd is op de humor, waarbij hij de nadruk legt op de 
subjectiviteit van de verteller. ‘In Scott’s Waverley is dat duidelijk te bemerken’ 
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(Smit 1937: 16). De Nederlandse historische roman echter tempert volgens Smit de 
humor tot  

beleefde, ernstige toespraak, met vriendelijke excuses tot de lezeres, en een 
enkel en voorzichtig en mild grapje. Overal waar de humor verdwijnt en de 
mededeling geheel ernstig wordt, is er kans op invloed van de oratorische 
stijl, die geheel gebaseerd is op de toespraak, de persoonlijke inwerking op 
een publiek (Smit 1937: 17). 

Het is de vraag wat in de negentiende eeuw verstaan werd onder humor. 
E. Jongejan stelt in haar studie naar de romantische humorcultus in de negentiende 
eeuw, een als klassiek te beschouwen analyse van stijlmiddelen, dat men blijk geeft 
van ‘zeer weinig en heel verschillend inzicht in het verschijnsel’ (Jongejan 1933: 
113). Omdat er geen recentere studies zijn van het verschijnsel humor in de 
negentiende-eeuwse Nederlandse literatuur, maak ik gebruik van het werk van 
Jongejan. 

Jongejan signaleerde in de negentiende-eeuwse humoristische literatuur een 
aantal procedés dat uiteenvalt in twee groepen: uitbeelding van komische situaties, 
karakters en personen en bepaalde vormen van scherts en grappen. Zij noemt deze 
respectievelijk ‘objectief komisch’ en ‘subjectief komisch’, doelend op situaties 
waarom men lacht vanwege de spontane ervaring ervan en op uitingen die op 
schertsende, spottende, ironische of hekelende wijze een situatie beschrijven 
(Jongejan 1933: 127). In dit talige zijn veelvoorkomende procedés het congruent 
maken van het incongruente, het gebruiken van vreemde beeldspraak, van woord- 
en klankspelingen, lachwekkende woord- en zinvormingen en van herhaling. 
Hierbij kan gedacht worden aan foutieve samentrekkingen, een wonderlijk gebruik 
van adjectieven, samengestelde zinnen van ongewone lengte, niets ter zake doende 
inlassing van – soms gehele bladzijden – kernspreuken, algemene sententies, losse 
ideeën, aan uitweidingen en herhaling van zinsdelen. Door de lezer gespeeld 
ernstig toe te spreken of schijnbaar serieuze, maar in werkelijkheid onzinnige 
informatie te geven, maakt de verteller hem bewust van het spel dat hij speelt en 
verstoort op die manier de werkelijkheidsillusie. Ook de karakter- en 
persoonsuitbeelding kan humoristisch worden door bijvoorbeeld naamparodiëring, 
gedetailleerde beschrijving van kleding, uiterlijk, gedragingen, bewegingen, taal en 
dictie. Tot slot kan een situatie humoristisch worden wanneer een personage 
onbewust een dwaze redenering uitspreekt met daarin een logische of ethische 
ongerijmdheid, die vaak ‘een vlijmscherpe ironie inhoudt’ (Jongejan 1933: 154). 
Met betrekking tot de personages die op deze wijze worden uitgebeeld, wijst 
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Jongejan op de gebruikelijke persiflages van domme, intolerante, huichelachtige of 
anderszins onaantrekkelijke karakters. 

Opvallend is dat Jongejan in haar studie talloze voorbeelden uit binnen- en 
buitenlandse literatuur geeft, maar daarbij slechts zeer weinig aandacht besteedt 
aan vrouwelijke auteurs. Ze noemt weliswaar Jane Austen en Geertruida Toussaint 
(ze schetst kapitein Rolf uit Majoor Frans als model van het contrast tussen 
uiterlijk en innerlijk), maar voor humor kan men schijnbaar niet bij vrouwen 
terecht. Natuurlijk is een verklaring te vinden in de beperkte aantallen 
gecanoniseerde romans van vrouwelijke auteurs, maar het lijkt erop dat van 
vrouwen ook geen humor verwacht wordt. In Lauwerkrans, het overzicht van 
schrijvende vrouwen, wordt bij slechts vijf van de 34 auteurs die vooral in de 
negentiende eeuw publiceerden opgemerkt dat zij humor tonen in hun werk.366 De 
gangbare ‘vrouwelijke’ genres (religieus en opvoedkundig werk, de huiselijke 
roman) lijken niet erg uit te nodigen tot humor, maar het blijft de vraag waarom 
humor in de meeste literaire werken van Nederlandse vrouwen niet opgemerkt 
wordt of ontbreekt. Een mogelijke oorzaak is eveneens gendergerelateerd. Humor 
is een maatschappelijk fenomeen met een specifiek referentiekader: een 
verschijnsel dat vormgeeft aan een gemeenschappelijke identiteit van een bepaalde 
groep. Humor is alleen herkenbaar als hij past binnen het sociale kader en er 
bovendien een functie in heeft, bijvoorbeeld een selecterende. Humor heeft dus een 
inclusieve functie, zorgt voor gemeenschappelijke identificatie, maar doordat 
daarmee een groep (vaak het object van spot) wordt buitengesloten heeft humor 
tegelijkertijd een exclusieve functie (Beyen en Verberckmoes 2006: 12-22).  

In deze grensbewakende functie van humor zou een verklaring kunnen liggen 
voor het feit dat humor van vrouwen niet opgemerkt werd: hij paste niet binnen de 
referentiekaders van de humorbepalende groep, de mannelijke critici. In het 
humoristische werk van vrouwen zijn mannen zelf namelijk vaak het onderwerp 
van spot. Dit stelt Helen Chambers, die in haar studie Humor and Irony in 
nineteenth-Century German Women’s Writing Studies in Prose Fiction (2007) 
aantoont dat in het werk van een representatieve groep Duitse vrouwelijke auteurs, 
die ten opzichte van Nederlandse collega’s in een vergelijkbare positie verkeerde, 
wel humor aanwezig is. Ook in Duitsland werd deze humor ontkend, op basis van 
het rationele en daardoor mannelijke karakter van humor. Chambers betoogt: ‘One 

                                                 
366 Bij J.C.Piré, E.C.F. Schiotling, J. Delcroix, J.W.A. Kehrer en V. Loveling worden 
respectievelijk ‘spot’, ‘het satirische karakter’, ‘humoristische novellen’, ‘een geestig 
gedicht’ en ‘een goedlachse relativerende houding’ genoemd (Lauwerkrans 1997: 793, 902, 
913, 923, 947).  
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of the male responses to humor in women’s writing explicitly denies its existence 
[…] or fails to recognize it when its clearly present’ (Chambers 2007: 6). Zij 
illustreert de aanwezigheid van humor en ironie367 met voorbeelden van karakter- 
en persoonsuitbeelding, gecombineerd met ironische reflectie op de legitimiteit van 
normen, vertellerscommentaar en het doorbreken van genreconventies. Enkele van 
de door Jongejan genoemde talige procedés zijn bij een aantal Duitstalige 
vrouwelijke auteurs zichtbaar, bijvoorbeeld het ironiseren van conversaties, 
aandacht voor (lichaams)taal, woordspelingen en discrepanties tussen register en 
inhoud. Chambers concludeert dat er in het literaire werk van deze negentiende-
eeuwse vrouwen via humor commentaar geleverd wordt op conventies, met name 
op de manier waarop huwelijken gearrangeerd werden en op de literaire wereld. 
Ook menselijke zwakheden als ijdelheid, hypocrisie, materialisme en het hebben 
van blinde vlekken, met name voor zelfoverschatting worden aan de kaak gesteld, 
waarbij het haar opvalt dat vooral mannen het moeten ontgelden (Chambers 2007: 
197). Zij ziet in de Duitstalige literatuur van vrouwen 

clear evidence that the converse of misogynistic male humour exists and 
that is female humour directed at men for what are perceived as 
genderspecific characteristics […] (Chambers 2007: 197).  

Met de opbrengsten van de vorige hoofdstukken in gedachten, de metaforische 
ondermijning van mannen als Courtenay, de karakterisering van mannen als 
Aernoud en naar aanleiding van de narratologische analyse van De vrouwen van 
het Leycestersche tijdvak – met name naar aanleiding van de presentatie van de 
mannen – wil ik nagaan of er in het werk van Toussaint niet ook sprake is van 
humor in de representatie van mannen. 

4.5.5.1 Humor in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak  
Op basis van de humoristische procedés zoals Jongejan die constateerde in 
negentiende-eeuwse literatuur en de analyses van Chambers ben ik van mening dat 

                                                 
367 Door haar als volgt gedefinieerd: ‘The selected writers all explore human behaviour and 
social psychology in a realistic way. The study adopts a functional approach to analyzing 
the humorous or ironic techniques employed. Humor is frequently ironic, but irony is not 
necessarily humorous and an awareness of this distinction is maintained in the discussion. 
In broad terms, humor can be defined as anything designed to cause amusement or laughter. 
Irony is a literary technique that allows the reader to infer more than one level of meaning 
in a text and to think beyond its surface meaning (Chambers 2007: 4). 
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Busken Huet 368 en al degenen die het met hem eens waren het niet bij het juiste 
eind hadden: Toussaint gebruikt wel degelijk humor. Van de door Jongejan 
genoemde procedés zijn vooral de logische en ethische ongerijmdheden, het 
combineren van ongelijksoortigheden, het gedetailleerd beschrijven van personages 
en het verstoren van de werkelijkheidsillusie aan te wijzen in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak. De door Jongejan ook tot humor bestempelde vreemde 
beeldspraak laat ik hier buiten beschouwing, omdat deze aan de orde was in 
hoofdstuk 1; samengestelde zinnen van ongewone lengte zijn in 4.5.3.1 besproken. 
Zij zullen later in dit hoofdstuk in verband gebracht worden met door de Chambers 
genoemde ironisering van conversaties en vertellerscommentaar. Ik geef 
verschillende voorbeelden, die ik onderbreng in de categorieën van Jongejan.  

Een wel heel bijzondere logische ongerijmdheid die een vlijmscherpe ironie 
inhoudt, bestaat uit een uitspraak van de Engelse opperbevelhebber Norrits en heeft 
te maken met het geloof. Hij vraagt zich af hoe hij aan de streng religieuze 
Leycester de identiteit van Fabian moet uitleggen en zegt dan:  

Alleen men dient te beginnen met bewijs te leveren, dat een doode levend 
het graf heeft verlaten…; dat zal toch nogal zwaar aan den lieden geloof op 
te dringen zijn…, en ik voor mij kan dat niet voor waar houden (Toussaint 
1850-I: 237).369 

Een voorbeeld van een niet-religieuze logische ongerijmdheid:  

‘En hoe groote ongelegenheid brengt mij dan die zottelijke daad van 
desperatie dier vrouwe!’ riep Barneveld, zelf bijna in wanhoop. ‘Wat daar 
ook gebeuren moge, ik meen geene vrouwen weer te gebruiken in zaken’ 
(Toussaint 1850-II: 172). 

Een dwaze uitspraak, enerzijds omdat Oldenbarneveld op het moment dat hij 
Fabian opdrachten gaf niet wist dat zij in feite Margaret was, anderzijds omdat hij 
ook na haar dood gebruik maakt van de diensten van vrouwen, namelijk van 
Emerentia Sonoy en Josina van Hemert. 

Ethische ongerijmdheden, die vooral de hypocrisie van personages laten zien, zijn 
er meer: bij Oldenbarneveld bijvoorbeeld wanneer hij Fabian liever in de 

                                                 
368 ‘Van den humor waarmede de natuur haar ongetwijfeld bedeeld heeft - want zonder eene 
goede hoeveelheid geest wordt men zulk eene vrouw niet - weet zij in hare geschriften geen 
partij te trekken’; (Busken Huet 1864: 307-308). 
369 Zie ook ‘[…] den eersten en naasten plicht der menschen: zelfbehoud, vrouw nichte!’ 
(Toussaint 1850-I: 266-267).  
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gevangenis ziet dan dat hij hem onderdak biedt, ‘maar hij had hem noodig’ (1850-
II: 31-32). Wanneer hij Deliana laat logeren bij de Kanselier ‘ontkomt ze hem, zoo 
zal niemand het mij wijten’ (1850-II: 71) en naar aanleiding van de zelfdoding van 
Fabian/Margaret: ‘God lof! alles is nog ten goede gekomen!’ (1850-II: 173). 
Andere voorbeelden zijn Lieuwert Manninga die zegt: ‘En eene onschuldige te 
mishandelen, eene andere dan u bevolen is, ware eene onvergefelijke misdaad’ 
(1850-II: 59) en de predikant Modet die bang is voor zijn tegenstanders en hun 
verbiedt ‘tegen een grijzen gezant des Heeren geweld te gebruiken’ waarna de 
verteller hem beschrijft als ‘de volksleider zelf, die eenigen van ’t gezelschap met 
geweld of overreding terugvoerde’ (1850-II: 214-215).370 

Ongelijksoortigheden die gecombineerd worden, zijn te vinden in de combinatie 
van letterlijk en figuurlijk, ook met betrekking tot woorden of handelingen van 
personages. Het echtpaar Prouninck bijvoorbeeld:  

‘Hebt gij mij veel te zeggen, Gerard? dan zal ik mij zetten; schoon het 
bezoek bij mevrouwe van Nieuwenaar op uw begeeren was, het ligt er niet 
bij, of ’t kan wachten, ware ’t een uur.’ ‘Al duurde het tien jaren, het zou 
licht niet te lang uitgesteld wezen, ’ ‘Neen, dat is mij te lang om te staan, ’ 
hernam mevrouw, en nam een stoel recht tegen hem over (Toussaint 1849: 
85).  

Uitweidingen – indien ze niet herkend worden als een humoristisch procedé – 
vormen onderwerp van kritiek met betrekking tot de stijl van Toussaint, die 
breedvoerig genoemd wordt. Goed beschouwd kunnen de digressies hier en daar 
ook opgevat worden als uitingen van humor, bedoeld om in de karakter- en 
persoonsuitbeelding door middel van gedetailleerde beschrijving van bijvoorbeeld 
kleding, uiterlijk, gedragingen, bewegingen, taal en dictie de aandacht te vestigen 
op bepaalde aspecten van een personage. De al eerder genoemde langdradigheid 
van mevrouw Prouninck bijvoorbeeld wedijvert met die van de verteller waar hij 
haar beschrijft (tot en met het formaat van haar handen) en daarbij beeldend 
spreekt over het huwelijk van de Prounincks:  

Op dit oogenblik zelfs is er eene wolk aan hun hemel, waaruit wel een 
storm kan losbarsten en mevrouwe Prouninck, hoewel ze nog niet weet, uit 
welken streek die voortkomt, voelt reeds dat ze zeil moet reven; want ze 
kent het opbruisend karakter van haar echtgenoot van buiten, en weet, dat 

                                                 
370 Zie ook Toussaint 1849: 123, 128, 132, 136, 137; Toussaint 1850-I: 1, 66; Toussaint 
1850-II: 224, 254, 255. 
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zoo’n passaat uitwaaien moet, eer ze met hem zee kan bouwen op hare 
gewone wijle; het zijn hare eigene uitdrukkingen; want, dochter van een 
zeehandelaar, en in eene Zeeuwsche havenstad geboren, zijn der zeelieden 
uitdrukkingen haar gansch niet vreemd, en zij is de éénige niet, die het 
huwelijksleven bij eene zeevaart vergelijkt (Toussaint 1849: 84-85). 

In het al eerder gedeeltelijk geciteerde fragment over de graaf van Nieuwenaar 
staan wonderlijke opmerkingen min of meer verborgen: van deze ‘beste Protestant, 
dien hij [Leycester] in Nederland had ontmoet’ […] ‘De Groot prijst zijne zeden’, 
zegt de verteller onder meer  

en wij hebben niets gevonden dat beider oordeel bepaald weerspreekt, dan 
dat die zeden een weinig de stempel droegen van soldateske ruwheid, aan 
zijn stand te dien tijde eigen; en wij zijn Protestantismus zich meer zien 
uiten in heftige handelingen tegen Roomschgezinden, dan in ’t plegen van 
Evangelische deugden jegens de broederen […]        (Toussaint 1849: 205). 

De heer van Brakel wordt gekenschetst via zijn eigen woorden, die een vreemd 
samenraapsel zijn van verdriet om zijn overleden vrouw en details over de 
schaatsende jongelui die hij observeert:  

dat maakt soms, dat ik den lust mis, de geneugten van mijn jong volkje te 
deelen, dat ’t liefst in paren zich samenvoegt, en nu het ijsvermaak is gaan 
nemen op de Waal, de heeren allen op schrikschoenen, de joffers in sleden 
en arren, of soms ook wel de fijne voetjes wagende aan het ijzeren 
schoeisel… (Toussaint 1849: 280-281).371 

Deze uitweidingen, gecombineerd met vertellerscommentaren en verstoringen van 
de werkelijkheidsillusie dragen bij aan een bepaalde toon, die ik ironisch wil 
noemen. Zoals gezegd ziet Chambers ironie als een literaire techniek die het lezers 
mogelijk maakt om meerdere betekenissen in een tekst te ontwaren (Chambers 
2007: 4). Op deze plaats wil ik er iets dieper op ingaan.  

4.5.5.2 Ironie in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak  
Tegenwoordig wordt ironie algemeen opgevat als het waargenomen verschil tussen 
wat gezegd wordt (wat ‘schijnt’) en wat werkelijk het geval is (wat ‘is’); tussen wat 
iemand zegt en wat hij meent. Ironie is sinds de oudheid geassocieerd met 
‘simulatio’ (veinzen) (Brillenburg Wurth 2006: 133). Slechts op grond van de 
                                                 
371 Zie ook Toussaint 1850-II: 46-47, 66. 
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context en van kennis van het waardesysteem van de spreker of schrijver kan een 
uitspraak gedaan worden over de eventuele ironie in een uiting. Ironie is dus een 
kwestie van ‘the eye of the beholder’ (Van Boven 1999: 155). Volgens Korsten is 
ironie de literaire stijlfiguur bij uitstek om grenzen te verkennen. Hij constateert dat 
de romantische ironie372 – door hem opgevat als de vorm van ironie die veel 
gebruikt werd in de eerste helft van de negentiende eeuw – veel meer is dan een 
retorische truc: ironie maakt het mogelijk iets tegelijkertijd te bevestigen en te 
ontkennen, wat een proces van zelfreflectie veroorzaakt. Dit ‘leidt tot (filosofische) 
twijfel of tot een verhoogde staat van bewustzijn’, die het subject niet tot de kern 
van een “ik” voert, maar ambiguïteit en dubbelheid produceert’ (Korsten 2002: 
189). Daarmee is ironie – en eigenlijk humor in het algemeen – van belang omdat 
zij verborgen preoccupaties aan het licht kan brengen en kan zorgen voor inzicht in 
cultuurgebonden gedachten en emoties (Driessen 1999: 262). De lezer kan door 
zich bewust te zijn van ironie bovendien zicht krijgen op hoe zij functioneert in 
dienst van een scala aan belangen, legitimerend of ondermijnend (Hutcheon 1995: 
10). 

Om nu na te gaan welke belangen in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak 
spelen, gebruik ik een eenvoudige indeling van ironie: structurele ironie (die stoelt 
op onwetende personages en wetende lezers of wetende/onwetende vertellers en 
wetende lezers (vgl. Droogstoppel); verbale ironie (het tegenovergestelde zeggen 
van wat je bedoelt of veinzen dat je iets niet meer weet); dramatische ironie (hier 
weet de lezer meer van het verloop van de handeling dan de personages) en 
romantische ironie (een voortdurend bewustzijn van een onmogelijkheid of 
onvermogen) (Brillenburg Wurth 2006: 133-137). 

In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak zie ik enkele keren structurele 
ironie: bijvoorbeeld waar de verteller de lezer laat zien hoe ‘ontijdige en 
onberadene wakkerheid’ van zijn ‘ijverige vrienden’ Leycester veel kwaad 
berokkenen. Ook de paradox wordt hierbij ingezet: ‘de inval van Prouninck […] 
was allerongelukkigst, en te meer, omdat zij volkomen slaagde’ (1849: 223). Een 
ander voorbeeld: Wijndrik bejubelt de standvastigheid van Maria Prouninck, van 

                                                 
372 Volgens Korsten onder andere zo genoemd omdat over deze stijlfiguur veel werd 
getheoretiseerd (Korsten 2002: 189). Brillenburg Wurth en Rigney zien romantische ironie 
als het voortdurend bewustzijn van een onmogelijkheid of onvermogen: het onvermogen 
van de kunstenaar het oneindige in beeld te brengen. Vaak gebruikt hij de troop van de 
paradox om de romantische ironie als kunstgreep vorm te geven (Brillenburg 2006: 137). 
Herman Franke stelde in de Kellendonklezing over de ‘romantische ironie’ dat een 
belangrijk kenmerk ervan is ‘dat de werkelijkheidsillusie moedwillig wordt doorbroken’ 
(Franke 2000: 14). 
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wie hij denkt dat De Maulde haar het hof maakt; de lezer weet echter dat De 
Maulde een andere Maria bemint. De lof voor Maria Prouninck (en daarmee haar 
veronderstelde trouw aan / voorkeur voor Wijndrik) komt dus in feite neer op 
zelfingenomenheid van Wijndrik (1850-I: 29). Een derde voorbeeld van structurele 
ironie betreft Oldenbarneveld die ten overstaan van Maurits en Leoninus manhaftig 
stelt een deputatie naar Sonoy te sturen om hem te onderwerpen; de lezer weet dat 
hij Emerentia Sonoy overgehaald heeft om haar vader in de vreugde van hun 
weerzien te verleiden tot een vreedzame houding ten opzichte van Maurits (1850-
II: 114). 

Hier en daar is duidelijk sprake van verbale ironie. De prinses de Chimay 
antwoordt op de opmerking ‘als ik het wel heb, leeft u nog een gemaal’: ‘Ja, dat 
ondervinde ik; van zijne teerheid heb ik nog heden een singuliere proeve gehad!’ 
(1850-I: 73-74), waarmee zij verwijst naar een moordaanslag. Wijndrik wordt door 
de hem niet welgezinde Prouninck ‘mijnheer den gecommitteerde der Staten’ 
genoemd (1849: 89); het gebruik van deze titel is een beleefdheidsvorm, maar uit 
de mond van Prouninck is het ook een ontkenning van Wijndriks status. Dit zie ik 
ook aan de manier waarop Prouninck– op last van zijn vrouw – Wijndrik uitnodigt 
voor de maaltijd: ‘zij acht u een goed voorsnijder’ (1850-I: 168-169). Deze 
voorbeelden hebben alle te maken met de tegenstelling tussen schijn en wezen, 
volgens Jongejan essentieel in de negentiende-eeuwse humor en door Chambers 
herkend in humoristisch werk van negentiende-eeuwse vrouwelijke auteurs.  

Dramatische ironie ontstaat in feite door het optreden van de verteller: door zijn 
opmerkingen weet de lezer meer dan de personages. Niet alleen door analyses van 
en commentaar op personages, maar ook door aankondigingen als ‘Wij zullen later 
zien hoe […] (1849: 224).373 Er bestaat verschil tussen zijn commentaar op 
personages of de handeling en commentaar op het vertellen zelf. Inmengingen van 
de eerste soort kunnen een illusieversterkend effect hebben, doordat de verteller 
klaarblijkelijk geen invloed heeft op personages of gebeurtenissen. Bovendien is er 
sprake van een epische illusie: de lezer is zich bewust van het feit dat hij een 
weergave van de gebeurtenissen meemaakt, de vertelsituatie, inclusief 
commentaar, is onderdeel van de illusie. Een gevolg kan zijn dat de lezer ervan 
overtuigd raakt dat de gebeurtenissen ook in werkelijkheid hebben plaatsgevonden. 
Commentaar op het vertellen zelf kan echter illusieverstorend werken. Hanneke 
Mulder laat in haar studie over literatuur en reflexiviteit naar aanleiding van Adam 
Bede van George Eliot zien hoe in het genre van de historische roman de verteller 

                                                 
373 Zie ook: Toussaint 1850-I: 197, 306; Toussaint 1850-II: 65, 104. 



299 

aandacht besteedt aan het proces van verbeelding (Mulder 1992: 65-75). In De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak herken ik daaruit vooral opmerkingen over 
de taal en de afwisseling tussen een verteller die enerzijds rondleidt en anderzijds 
een beroep doet op de eigen verbeeldingskracht van de lezer. De expliciete 
presentatie van de verteller als historicus en onzekerheid ten aanzien van bepaalde 
historische details zijn er minder: verwijzingen naar historische bronnen ontbreken 
vrijwel geheel en slechts een enkele maal is een aarzeling ten aanzien van een 
historisch detail verwoord (1850-I: 167; 1850-II: 135, 193). Van de andere, meer 
voorkomende soorten intrusies een tweetal voorbeelden:  

tot in haar boudoir (kleed-salet had ik moeten zeggen) (Toussaint 1850-II: 
182).374 

Hoe vrolijk dat huisselijk feest daarna is voortgezet en geëindigd, voor de 
beide verloofden, en wie belang stelden in hun geluk, laten wij gerust aan 
de verbeelding der lezers over, bovenal aan die der lezeressen, naar men 
zegt, op dit punt vrij sterk ontwikkeld (Toussaint 1850-I: 172).375 

Doordat vanwege het afwisselen van de rondleidende verteller met de zelf-
verantwoordelijke lezer de positie van die lezer instabiel is, wordt de relatie lezer-
werkelijkheid geproblematiseerd. Dit als gevolg van ‘het ambigue karakter van die 
werkelijkheid zelf, die nu eens als tastbaar aanwezig en dan weer als produkt van 
de verbeelding wordt voorgesteld’ (Mulder 1992: 67). Door een verschil in 
belevingsniveau – beleving en reflectie daarop – is er sprake van verstoring van de 
werkelijkheidsillusie. Zo’n fictieverstoring is een vorm van distantiërend 
commentaar waarmee de verteller grenzen verkent en blijkens de receptie grenzen 
overschrijdt. In wezen ironiseert hij daarmee in De vrouwen van het Leycestersche 
tijdvak zijn eigen verhaal. Dit soort fictieverstoring komt meer voor in het oeuvre 
van Toussaint, evenals andere soorten van ironie. Mijns inziens ontbreken humor 
en ironie zeker niet in haar werk; zij vormen een kenmerkend onderdeel van haar 
stijl. 

4.5.6 Stijl in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak – conclusies 
De in 4.5.4 geformuleerde voorlopige conclusie – stijl als uitdrukking van 
subversiviteit – wordt bevestigd door een toetsing van De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak aan de humoristische procedés zoals Jongejan en Chambers 

                                                 
374 Zie ook Toussaint 1849: 54, 78, 244, 255-256; Toussaint 1850-I: 59, 65, 66, 80, 191. 
375 Zie ook Toussaint 1849: 140, 141, 174, 224, 244; Toussaint 1850-I: 191, 298. 
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die presenteren. Woorden en handelingen van mannelijke personages worden meer 
dan eens gekenmerkt door logische en ethische ongerijmdheden die hypocrisie en 
zelfingenomenheid accentueren. Dat er sprake is van humor blijkt uit de niet ter 
zake doende inlichtingen van de verteller in bijvoorbeeld de karakterisering en de 
combinatie van ongelijksoortigheden door zowel de verteller als de personages. 
Ook ironie wordt ingezet in de positionering van mannelijke personages: de lezer 
weet bijvoorbeeld dat de werkelijkheid anders is dan de presentatie ervan door het 
personage. Een spottende weergave van een (mannelijke) actie door een personage 
of door de verteller; het verstoren van de werkelijkheidsillusie: het zijn allemaal 
procedés die bijdragen aan een stijl die tot doel heeft bepaalde opvattingen weer te 
geven.  

Vanwege de breedsprakigheid van mannelijke personages, de humoristische 
nadruk op hun negatieve karakteristieken, de stijlverschillen tussen het verhaal en 
de historiografische gedeelten ga ik ervan uit dat Toussaint in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak uiting geeft aan onorthodoxe genderopvattingen. Dat deze 
voor haar juist in deze roman wellicht van groter belang waren dan de 
geschiedschrijving moge blijken uit een tegendraadse lezing van het werk. 

4.6 De vrouwen van het Leycestersche tijdvak tegendraads 
gelezen 

Wanneer ik uitga van een ander principe dan de recensenten en de historisch 
letterkundigen en de stijl van Toussaint niet zonder meer opvat als een zwak punt 
van deze auteur, maar als een op bepaalde plaatsen ingezette strategie, kan dat 
leiden tot een andere interpretatie van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak.  

De opvatting van Drop dat handeling en karaktertekening in deze roman niet tot 
een eenheid zijn versmolten doordat de allesbeheersende idee ontbreekt (Drop 
1972: 242) weerspreek ik door erop te wijzen dat een stijlanalyse een andere idee 
aan het licht brengt: de idee van het becommentariëren van conventies en van 
menselijke (i.c. mannelijke) zwakheden als ijdelheid, hypocrisie en 
zelfoverschatting. 

Een aantal belangrijke elementen van zowel vertelling als verhaal is in het 
voorafgaande al ter sprake gekomen, doordat het na leeservaringen (uiteengezet in 
eerdere hoofdstukken) voor mij nauwelijks meer mogelijk is onbevangen te lezen, 
maar vooral doordat een analyse van de stijl als vanzelf leidt tot het ontdekken van 
‘versprekingen’. Nu ik op basis van die bevindingen de stijl benader als een 
uitingsmogelijkheid van onorthodoxe genderopvattingen en zowel al genoemde als 
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nieuwe aspecten met elkaar in verband breng, kan ik ‘versprekingen’ in de 
vertelling verklaren. Belangrijker echter: er ontstaat een ander verhaal. 

4.6.1 Aspecten uit de vertelling: representaties van mannen en 
vrouwen 
Zonder opnieuw in te gaan op woordkeuze, zinslengte, de bewustzijnsweergave of 
de rol van de verteller besteed ik hier aandacht aan de tekstuele laag van De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak. In een tegendraadse lezing blijken veel 
formuleringen bij te dragen aan de specifieke representatie van mannen en 
vrouwen, door bijvoorbeeld vertellerscommentaar dat een veroordeling van 
mannen inhoudt. Ook het belang van de taal als zodanig wordt benadrukt, door de 
verteller of in de bewustzijnsweergave van de personages. Ik geef nog enkele 
voorbeelden. 

Bewoordingen met betrekking tot mannen benadrukken vrijwel steeds hun 
zwakheden of negatieve karaktertrekken: Jan Cornelisz. bijvoorbeeld staat ‘als een 
toonbeeld van vrees en wanhoop’ (1849: 7)376 en er wordt verteld hoe hij thuis 
‘sans gêne […] het eerst plaats nam, dicht bij den haard’ (1849: 23). Belangrijke en 
minder belangrijke figuren worden bekritiseerd, soms openlijk, soms onderhuids: 
Antonie Prouninck bijvoorbeeld wordt ronduit ‘Zoo’n houten klaas’ genoemd 
(1850-I: 66) en van Oldenbarnevelds bezigheden wordt ‘de heerschzucht’ 
benadrukt (1850-II: 3). Wijndrik wordt door de woordkeus van de verteller feitelijk 
op een lijn gesteld met de onsympathieke Modet, voor wie precies dezelfde 
uitdrukking (over diens ‘accommodements avec le ciel’, 1849: 238) wordt gebruikt 
(1850-II: 198). Er is blijkens de woordkeus van de verteller weinig waardering 
voor de ‘wel afgerichte’ politici met hun ‘gesteendrukte diplomatieke glimlachje’ 
(1850-I: 184), die kunnen ‘zwijgen en verbergen’ en ‘de zware deugd der 
stilzwijgendheid en der zelfbeheersching’ willen uitoefenen (1850-I: 194). 

De verteller becommentarieert niet alleen de breedsprakigheid van de 
personages, hij veroordeelt ook de inhoud van sommige uitingen. Een 
veelzeggende intrusie over taal is gekoppeld aan het optreden van Gideon, die 
meestal een ideaal vertegenwoordigt. Nu wordt hij bekritiseerd vanwege zijn 
‘bekrompen gemoedelijkheid’ (1850-I: 120) die door de verteller gezien wordt als 
de gewoonte ook van ‘anderen, mannen, die zich dienaars weten van een 
Evangelie, dat liefde gebiedt jegens allen’ (1850-I: 118) en die op basis daarvan 
alles met de mantel der liefde bedekken. Zijn oordeel: ‘Maar mij dunkt, ze maken 
                                                 
376 ‘Toonbeeld’ wordt in de regel gebruikt voor iets wat tot nabootsing dient: een voorbeeld, 
model, de ideale belichaming van een positieve kwalificatie (WNT). 
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daar den mantel der liefde tot het gepleisterd graf, dat verderf en vertering omsluit 
en verbergt’ (1850-I: 118). Ook het gebruik van de titel ‘doctor’ voor Gideon kan 
als incidentele onderhuidse kritiek opgevat worden: als Fabian tegen Gideon zegt 
dat Deliana door haar liefde ‘vernuft [heeft] om te scheiden en uit te vinden, wat 
den schranderste raadsel schijnt’, meldt de verteller dat ‘doctor Florensz.’ nog niet 
tevreden is en haar gevoel plaatst tegenover (zijn!) ‘wikkende wijsheid’ (1850-I: 
161). Hoe groot die wijsheid is, zal blijken uit het verhaal. 

Behalve typerende omschrijvingen zie ik uitgesproken aandacht voor het belang 
van zeer precies formuleren. Een tamelijk ingewikkeld woordenspel met het begrip 
‘recht’ naar aanleiding van Fabians vervalsing van een juridisch document 
bijvoorbeeld (1849: 225)377 laat dit zien, maar vooral Fabians doordachte 
woordkeus ten aanzien van Deliana is bijzonder. Waar het zijn verhouding met 
haar betreft spreekt hij door uiterst nauwgezet te formuleren geen onwaarheden: hij 
geeft haar zijn naam en titel zonder huwelijk, namelijk door haar te vermommen 
als Lady Margaret Douglas Sheffield, degene die hijzelf in werkelijkheid is (1850-
II: 313).  

Speciaal is de reflexieve aard van het fragment waarin Deliana als Lady 
Margaret contact heeft met doctor Julio.378 In deze passage merkt Julio op tegen de 
als Lady Margaret vermomde Deliana dat zij er wel aan heeft gedaan ‘alle 
geveinsdheid en mommespel af te leggen’ (1850-I: 319). Het lijkt erop dat hij 
meent dat Fabian nu zijn ware identiteit toont: deze is immers in werkelijkheid een 
vrouw. Zowel Deliana als de lezer weet dat er juist sprake is van een maskerade. 
Het wordt de lezer al snel duidelijk dat ook Julio daarvan op de hoogte is en dat hij 
een spel speelt; Deliana echter komt daar (te) laat achter. Hier zie ik wat Hanneke 
Mulder opmerkt ten aanzien van een dialoog in Lidewijde van Busken Huet (1868). 
De dialoog heeft twee niveaus: aan de oppervlakte de woorden die uitgesproken 
worden en daaronder het niveau van de ervaringen van spreker en luisteraar, 
waarbij beiden weten dat de werkelijkheid anders is dan wat in het gesprek naar 
voren komt. De illusie wordt echter niet verstoord. Dit spel met wetende en 
onwetende deelnemers (verteller, lezer en personages) vergelijkt Mulder met het 
lezen van fictie als zodanig, waarbij ook de lezer zich bewust is van de macht van 
taal: ‘ze kan de illusie scheppen, maar één woord is ook voldoende om die illusie te 

                                                 
377 Fabian betwist de rechtvaardigheid van een vonnis en stelt dat een rechtvaardig vonnis 
niet verdedigd hoeft te worden in een afzonderlijk stuk van de hand van Elisabeth; hij 
bewerkt haar document. 
378 Doctor Julio is de astroloog van Leycester, een gevaarlijk man die ook als gifmenger 
bekend staat. 
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verbreken’ (Mulder 1992: 172-173). Noch de verteller, noch een van de personages 
verstoort echter de illusie, waardoor de lezer zich bewust wordt van zijn eigen 
situatie als lezer en daarop kan reflecteren.379  

Een ander kritisch signaal wordt gegeven via opmerkingen die de lezer bewust 
maken van de taal. Mulder wijst erop hoe in Horacker van Wilhelm Raabe uit 1876 
de auteur een passage wijdt aan het woordje ‘men’ en uiteenzet hoe ‘het [Duitse] 
pronomen man zich bijzonder goed leent om minder acceptabele ideeën een schijn 
van rechtvaardigheid en vanzelfsprekendheid te geven’ (Mulder 1992: 120). Zij 
wijst erop dat door het gebruik van ‘men’ opvattingen schijnbaar gelegitimeerd 
worden via een beroep op een veronderstelde consensus. In de narratologische 
analyse (4.3) heb ik al gewezen op de manier waarop de verteller de personages 
soms presenteert door ook het oordeel van anderen daarbij te betrekken. Bij de 
prinses de Chimay bijvoorbeeld mevrouw Prouninck, de auteur mevrouw De 
Gasparin en ‘de omgeving’ (1849: 98, 99, 101). Ook stelt hij ‘Men zegt […] en 
gaat die uitspraak door […]’ (1849: 96). Wanneer ik nu de verteller in De vrouwen 
van het Leycestersche tijdvak ettelijke malen met betrekking tot de prinses de 
Chimay zie benadrukken dat zij ‘in het oog der wereld’ iets is, dat iets ‘gezegd is’, 
en ‘men mij heeft gezegd’ (1849: 101, 102), dan kan ik dit opvatten als een teken 
van de verteller. Zijn nadrukkelijke verwijzen naar anderen kan de functie hebben 
de lezer bewust te maken van de implicaties van taal en daarmee van de keuzes die 
hij heeft.380 Op deze manier kiest de verteller mijns inziens via zijn taal partij voor 
een vrouw als de prinses de Chimay, wat ook zichtbaar is in de intertekstuele 
verwijzingen naar mevrouw De Gasparin en Eugène Sue.381 De eerstgenoemde 
auteur, die van ‘van ieder ongelukkig huwelijk der vrouwe de grootste helft der 
schuld toekent’ (1849: 99), krijgt geen feitelijke instemming van de verteller en de 
laatstgenoemde wordt door hem aangehaald in een advies om minder van deze 
schrijver te lezen. Hierin is opnieuw commentaar op de omgeving te lezen, want 
‘die stelde haar bloot’ aan nieuwsgierigheid (1849: 101). 

                                                 
379 Julio’s metafoor voor Deliana past in dit geheel, dat draait om schijn en werkelijkheid: 
‘Mylady is wel niet de simpele duive, die haar weg niet zou vinden’, evenals haar reactie: 
‘Zeker, zeker! Ik zal dan weten, wat ik te doen heb […]’ (Toussaint 1850-I: 324).  
380 Zie bijvoorbeeld ook Toussaint 1849: 177; Toussaint 1850-I: 65-66;289. 
381 Eugène Sue: populaire negentiende-eeuwse schrijver die bekend staat als sociaal 
geëngageerd. Hij beschreef de ellende van het Franse volk op moraliserende toon, in 
feuilletonvorm. Rond 1836 heeft Toussaint regels van hem opgenomen in haar citatenboek, 
in 1848 wees zij op zijn ‘vreesselijke verantwoording’ in verband met de manier waarop hij 
mensen tegen elkaar heeft opgezet (arm tegen rijk) (Reeser 1962: 38, 250). 
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Daarnaast geeft ook de metaforiek argumenten voor de partijdigheid van de 
verteller. Van Josina van Hemert zegt hij: ‘Zij kon aan Niobé doen gedenken, maar 
nooit aan Medea’ (1849: 182). Hier krijgt de lezer plotseling een geheel ander 
beeld van Josina, van wie herhaaldelijk wordt verteld dat ze gedreven wordt door 
wraakzucht, zelfs op dezelfde pagina. Ze doet nooit denken aan de agressieve 
Medea, maar wel aan de trotse Niobé die van verdriet om haar verlies in een rots 
verandert. Hiermee wordt de nadruk gelegd op het verschil: Medea die zelfs haar 
kind doodt om wraak te nemen op haar overspelige echtgenoot, tegenover Niobé 
van wie dertien van de veertien kinderen vermoord zijn door Apollo en Artemis. 
Josina verklaart als subject van focalisatie dat ze niets meer te verliezen heeft 
(1850-I: 266): als slachtoffer kan ze alleen overeind blijven door monomaan, 
gevoelloos als een rots, één doel na te streven. Door juist deze metaforiek te 
gebruiken plaatst de verteller zich aan de kant van Josina; bovendien verbindt 
Toussaint gekwetste vrouwen met elkaar en plaatst hen tegenover mannen.  

4.6.2 Aspecten uit het verhaal: mannen en vrouwen 
Na de analyse en de tegendraadse lezing met de focus op de vertelling zie ik ook in 
het verhaal tekens die mijn veronderstelling bevestigen dat in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak een vrouwenverhaal aanwezig is. Behalve door middel van 
zijn bewoordingen geeft de verteller ook informatie over de personages door hun 
opvattingen en handelingen te beschrijven, waarmee hij ze indirect karakteriseert. 
Opnieuw zie ik zwakke, ijdele of zelfingenomen mannen.382 Niet alleen de mannen 
van wie de lezer al snel doorheeft dat ze niet tot de favorieten van de verteller 
behoren, krijgen verdekt commentaar. Ook van Kanselier Leoninus kan de lezer in 
het hoofdstuk ‘De Kanselier van Gelderland heeft het ook druk’ zien waaruit zijn 
voornaamste arbeid bestaat: in het genoemde hoofdstuk is hij slechts bezig zijn 
vrouw ervan te overtuigen dat al de gasten die hij ontvangt geen probleem hoeven 
op te leveren:  

‘Eene wakkere huisvrouw als gij… weet altijd raad, liefste Barbara!’ sprak 
de Kanselier op goelijken toon, en verwijderde zich, terwijl hij haar kalm 

                                                 
382 Zie bijvoorbeeld het gedrag van Jan Cornelisz. in de gevangenis (Toussaint 1850-I: 306) 
en Wijndriks wijsheden t.a.v zijn zuster (Toussaint 1850-I: 173, 241). 
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en vriendelijk groette, als iemand die volstrekt geene bezwaren achter zich 
liet (Toussaint 1850-II: 95).383 

Gideon, die door Busken Huet en na hem door vele historisch letterkundigen 
gezien wordt als de eigenlijke hoofdpersoon van de Leycester-cyclus, zo niet van 
Toussaints gehele oeuvre (Busken Huet 1864: 291-294), wordt niet onverdeeld 
gunstig ten tonele gevoerd. Huet merkt dit ook op, maar hij wijst daarbij vooral op 
Gideons ‘onpractische’ acties met betrekking tot de positie van Leycester (Huet 
1864: 294). Bouvy benadrukt het eigenmachtig optreden van Gideon in De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak en noemt zijn schuldgevoel daarover 
(Bouvy 1935: 199-200); Reeser noemt zijn rol in deze roman ‘een weinig 
dankbare’, veroorzaakt door ‘zijn jeugdige rechtlijnigheid’ (Reeser 1962: 285). Dit 
commentaar betreft het handelen van Gideon; er is echter meer op te merken. 
Gideon zelf is zich zeer bewust van het feit dat hij ‘met voorzichtig beleid’ (1850-
II: 125) dient te handelen, maar hij heeft een steeds sterker wordende 
‘onverklaarbare antipathie’ (1850-II: 139) tegen Fabian. Hij dringt aan op een 
huwelijk tussen Fabian en Deliana, om de eer en het levensgeluk van het ‘zwak en 
onnoozel kind’ (1850-II: 146) veilig te stellen, immers ‘ik kweekte in haar een 
uitnemende discipelin des Heeren’ (1850-II: 155). Het gaat Gideon niet om het 
geluk van de mens, maar om de redding van de ziel, zoals blijkt uit zijn antwoord 
op Fabians vraag naar zijn betrokkenheid bij Deliana:  

‘Maar wat is u dan deze vrouw, dat gij u dus haar leed aantrekt…?’ 
‘Niets is zij mij,’ hernam Gideon met verwondering […] (Toussaint 1850-
II: 158). 

De essentie van het conflict tussen Gideon en Fabian ligt in het verschil in 
opvatting over wat liefde is en wat schuld is. Door vrijwel alle historisch 
letterkundigen wordt Gideons uitleg gezien als de evangelische boodschap van de 
auteur, de centrale idee van het werk: het gaat om Christelijke liefde, de verlossing 
van de zonde.  

Toch kan in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak ook een andere idee 
gevonden worden, namelijk die van de (on)mogelijkheden van vrouwen. Op het 
                                                 
383 De twee hoofdstuktitels die verwijzen naar het drukbezette leven van Oldenbarneveld en 
de Kanselier ‘De Advocaat van Holland heeft het druk’ (Toussaint 1850-II: 1-32) en ‘De 
Kanselier van Gelderland heeft het ook druk’ (Toussaint 1850-II: 89-121) lijken ironie uit 
te drukken, zeker omdat er ook een hoofdstuk is met de titel ‘Gideon zal een rustigen dag 
hebben bij den Kanselier’, waarin juist de climax van de roman gelegen is, veroorzaakt 
door Gideon: de zelfdoding van Margaret. 
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moment dat Margaret nog niet anders gekend wordt dan als Fabian, maakt zij 
opmerkingen die niet passen bij een man, zoals ‘[…] eene vrouw, die kan 
liefhebben, wordt het slachtoffer van haar hart, en eene lichte prooi van de 
vermetele zelfzucht der mannen’ (1849: 152). Haar eigen ervaringen leiden ertoe 
dat zij als Fabian tegen Deliana zegt:  

vraag mij geene liefde! vraag mij geen hartstocht! en ik zal u geven wat die 
beide vergoedt, eene vriendschap zal ik u geven, zooals nooit eenige vrouw 
van een man heeft verworven, noch ooit verwerven zal; […] (Toussaint 
1850-I: 147) 

Zij gebruikt weliswaar het meisje voor de eigen doeleinden, maar kwijt zich tot 
verbazing van anderen – die haar als man zien – met ‘trouwe en teerheid’ van de 
verzorgende taken rond Deliana. Dit ontlokt Gideon het commentaar ‘dat die man 
zijne natuur dus verloochent ter wille van haar’ (1850-II: 126). Bij de confrontatie 
tussen Gideon en Fabian/Margaret kan de lezer twee dingen gewaar worden: ten 
eerste het verschil in opvatting over liefde en ten tweede het verschil in opvatting 
over schuld. Ten aanzien van liefde ruziën Margaret en Gideon over hun 
verplichtingen ten opzichte van Deliana. Margaret voelt kennelijk de romantische 
vriendschap tussen seksegenoten zoals die in de negentiende eeuw voorkwam:  

ik zou haar een levenslot bereid hebben, zooals geen vrouw het van den 
nobelsten der mannen kon verhopen, mengeling van ruste der passiën en 
teederheid des harten; […] (Toussaint 1850-II: 156). 

Gideon werpt zich op een andere wijze op als Deliana’s hoeder:  

landgenoot, bescherm ik eene landgenoote; man, bescherm ik eene zwakke 
vrouw; herder en leeraar tracht ik de ziele te redden van een lam mijner 
zorge vertrouwd […] (Toussaint 1850-II: 145). 

Zoals Gideon vooral gericht is op het zielenheil van Deliana, zo is ook zijn enige 
streven Margaret tot inkeer te laten komen als zij eenmaal haar ware identiteit heeft 
onthuld. Treffend is de manier waarop hij haar verhaal negeert en de feiten 
omkeert. Hij somt de ‘leugens’ van Margaret op: door Leycester grievend 
behandeld, huwelijksproblemen, huwelijk door sluipmoord ontbonden, aan een 
aanslag ontsnapt, dood verklaard, levend in ballingschap, alles tengevolge van het 
egocentrisme van Leycester;  
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en dat alles zou logen zijn? nu weer logen? uwe geheele persoonlijkheid, 
die mij toen zoo schrikwekkend waar scheen, zou niets zijn dan een grof en 
gruwelijk bedrog? (Toussaint 1850-II: 151) 

De enige onwaarheid is het geslacht van de persoon die dit alles doormaakte: het 
was niet de man Fabian, maar de vrouw Margaret. Gideon gaat voorbij aan deze 
werkelijkheid en probeert Margaret te doordringen van haar schuld, tegenover 
Deliana, die ze gebruikt heeft en tegenover God, tot wie ze zich volgens hem had 
moeten wenden. Margaret die slechts de waarheid heeft gesproken, haar identiteit 
heeft blootgegeven in de hoop op enig begrip, krijgt niets anders dan ‘eene 
passiepreek’ (165). Zij heeft tevergeefs een beroep gedaan op Gideon als vriend. 
Voor niets is Deliana opgeofferd, zoals Margaret Gideon verwijt: ‘Uw slachtoffer 
is ze, niet het mijne;’ (156).384 Gideon heeft echter geen belangstelling meer. Zijn 
uitspraak: ‘Nu ik niets zie dan eene vrouw, die zich verwikkelt in politieke 
kabbalen [...] nu heb ik mij niet meer te moeien met hare zaken’ (163-164), ontlokt 
de verteller een snijdend commentaar:  

Het was onmogelijk, iemand eene gunst van vrijheid en leven toe te 
werpen, op koeler toon en in meer minachtenden vorm, dan Gideon het nu 
deed. (Toussaint 1850-II: 164). 

De kern van de verhoudingen wordt weergegeven in Margarets uitroep:  

en daar ik alles, wat ik van het leven wachtte, heb geofferd aan die ééne 
hersenschim: door u verstaan te worden, neem dan ook dat leven zelf! Ik 
sterf door u, ik sterf voor u! (Toussaint 1850-II: 166) 

Gideon, ‘omgeven met een straalkrans van hooger licht’, terwijl ‘niets dan 
Hemelsche liefde vonkelde uit zijn oog’ (165), vindt dus niet de ‘toetse […] 
waarop hij drukken moest, om weerklank te vinden’ (165). Zijn conclusie ‘Ik 
vreeze zeer, dat wij ons eeuwig zullen misverstaan, mevrouwe!’ (166) is een juiste. 

Deze kloof tussen mannen en vrouwen kan ook op andere plaatsen in De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak gezien worden. De prinses de Chimay 
ervaart dat haar deugd als discutabel wordt gezien, omdat mannen ‘zich ijdele 
grillen in ’t hoofd zetten’ (1850-I: 75) en zoals de verteller stelt: men laat in 

                                                 
384 Dit slaat op Gideons aandringen op een huwelijk tussen Fabian en Deliana, waardoor 
Deliana, die meegaat in Gideons hoop, volslagen buiten zichzelf raakt als Fabian een vrouw 
blijkt te zijn. Fabian heeft echter nooit meer beloofd dan vriendschap (zie ook 4.6.1.1). 
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navolging van Fraxinus de deugd van de vrouw afhangen ‘van de vermetelheid van 
haar cavalier of van de omstandigheden’ (1850-I: 81). 

Dat de mogelijkheden van vrouwen beperkt zijn, blijkt alleen al uit het feit dat 
zij moeten vergaderen in een ondergrondse ruimte, die niet warm te krijgen is 
(1850-I: 250-251), maar duidelijker nog uit de opsomming die Johanna van 
Darthuizen (een van de ‘Vrouwen’) geeft van de manieren waarop vrouwen zich 
ingezet hebben om de partij van Leycester tegen te werken. Zij somt op: door 
lieftalligheid mensen weghalen bij de Leycesterse factie, huwelijkskandidaten 
weigeren of accepteren op politieke gronden, bestaande relaties toetsen aan de 
goede zaak en materiële belangen als banen voor zonen ondergeschikt maken aan 
staatkundige (1850-I: 262-264). Slechts een enkele keer wijkt een vrouw af van de 
conventionele mogelijkheden.385 De verteller benadrukt de reacties:  

En nu, gij ziet het mijne lezeressen! de éénige, die zich heenzette over het 
vooroordeel harer sekse, deed het niet zonder den blaam harer zusters op 
zich te halen (Toussaint 1850-I: 277). 

Tegelijk toont hij dat vrouwen wel degelijk inzicht hebben in wat er speelt: zowel 
de ‘simpele’ Deliana, die de politieke sentimenten van Fabian door heeft (1849: 
163), als de uitzonderlijke Emerentia die ‘[…] met onbevoordeelde 
rechtvaardigheid, een pleit beslechtte, waarover de staatslieden reeds maandenlang 
twistten’ (1850-II: 76).  

Een aantal malen blijkt de vrouwelijks solidariteit. Op speelse wijze wanneer de 
juffers op een uitstapje ‘zich dicht bijéén plaatsten, als om in hare eendracht macht 
te scheppen’ (1849: 296), maar ook op serieuze wijze wanneer Josina van Hemert 
steun wil vragen aan koningin Elisabeth: ‘Zij is eene vrouw; zij zal met vrouwelijk 
leed deernis hebben’ (1849: 183-184). Andersom idem dito: gevoelige 
vrouwenharten openen zich volgens de verteller wanneer zij ‘de vrouw, Maria 
Stuart, op zulke wijze en alleen door Staatsredenen aan den dood op een schavot 
zagen toewijden’ (1849: 226).  

4.6.3 Voorlopige conclusie 
Een tegendraadse lezing van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak bevestigt 
wat uit de narratologische analyse en vooral uit de stijl- en humoranalyse naar 
voren komt: er is sprake van een onorthodoxe genderopvatting. Zowel op het 
niveau van de vertelling als van het verhaal worden de mannen, die het 

                                                 
385 Het gaat hier om het reizen met een man die niet haar echtgenoot is, met Fabian. 
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staatkundige deel van de roman beheersen, op zodanige wijze gepresenteerd dat het 
accent komt te liggen op bepaalde karakteristieken. De heren zijn plichtsgetrouw 
als het hun uitkomt, machtsbelust en ze lijden bepaald niet aan zelfonderschatting. 
Zelfspot of ironie kom ik bij hen niet tegen. Mannen als Oldenbarneveld, Wijndrik 
en de Kanselier hebben het te druk om werkelijke aandacht te schenken aan de 
mensen om hen heen en zelfs Gideon is te zeer gericht op het redden van de ziel 
om compassie te hebben met de mens. 

Van de vrouwen wordt in de vertelling vooral getoond hoe zij beoordeeld 
worden door hun omgeving en hoe een andere benadering soms een ander beeld op 
kan leveren. Metaforiek en intertekstualiteit leveren een (kleine) bijdrage hieraan.  

Het verhaal blijkt een vrouwenplot te bevatten: centraal hierin staat de 
vermomde Margaret als slachtoffer van Leycester, maar ook van Gideon. Zij 
bereikt het doel dat zij zich stelde, wraak nemen op Leycester, maar waar ze 
uiteindelijk naar streeft, begrip, vriendschap of liefde, krijgt ze niet. Ditzelfde geldt 
voor de andere vrouwen die hun eigen weg willen gaan, Josina van Hemert en de 
prinses de Chimay. Datgene wat de vrouwen verweten wordt – het intrigeren – is 
wat de mannen bij voortduring doen, terwijl vrouwelijke kwaliteiten door hen 
genegeerd worden en zwakheden worden uitvergroot: de schijn moet worden 
opgehouden.  

In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak kan de lezer dus ook het verhaal 
lezen van vrouwen die een poging doen om invloed te hebben op hun 
omstandigheden. Traditioneel wordt deze roman gezien als de verbeelding van de 
destructieve krachten van vrouwen (Bouvy), van wraak en ontwrichting (Reeser), 
maar daarmee wordt voorbijgegaan aan de voornaamste verhaallijn waarin het 
onbegrip tussen man en vrouw tenslotte centraal staat. Gideon vat de waarheid 
samen en noemt die leugen, omdat het een vrouw betreft. Opnieuw is hier sprake 
van ironie, een tegenstelling tussen schijn en wezen, die nog eens benadrukt wordt 
door de travestie van Fabian. 

Twee belangrijke, veel geciteerde interpretaties van De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak wil ik hier tegenspreken. Bouvy spreekt bij deze roman over 
destructieve vrouwelijke krachten, met name hartstocht en wraakgevoel en zij 
verbindt die met eigen ervaringen van Toussaint. Uit een brief aan Beets citeert ze 
Toussaints schuldbesef ten aanzien van een hartstocht die niet gezuiverd wordt 
door hogere gedachten: ‘In deemoed voor God erkenne ik, het was zonde’ (Bouvy 
1935: 203). Deze zin van Toussaint staat echter in een context waarin zij spreekt 
over haar relatie met de gevluchte Bakhuizen van den Brink en haar lijden ziet als 
welverdiend omdat zij trots was op ‘zijne intellectueele meerderheid boven mij 
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zelve, boven velen’ (Bosboom Nz 1914: 341).386 Het gaat hier dus niet om 
gevoelens die vergelijkbaar zijn met emoties als die van Deliana, Ada, de prinses 
de Chimay en Josina. Toch onderbouwt Bouvy hiermee haar thesis over Toussaints 
werkwijze en idee: uit elke ondergang rijst een overwinning, de goddelijke almacht 
wordt zichtbaar in de historie, gezien als een verlossingsgeschiedenis (Bouvy 1935: 
263-266). Zo ziet Bouvy in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak de 
(zelf)vernietiging van Deliana, Ada en Margaret als voorwaarde voor de 
verlossing, verkondigd door Gideon. Deze staat als een incarnatie van Christus 
tegenover een Lucifer in het strijdperk van het leven: onzelfzuchtige liefde 
tegenover hartstochten. Ook ik zie in de vrouwen – ook vrouwen als de prinses de 
Chimay en Josina van Hemert – slachtoffers, echter niet van hun hartstochten als 
zodanig, maar van de veroorzakers van die gevoelens en de manieren waarop die 
ermee omgaan. De relatieve machteloosheid van vrouwen en de onderlinge 
solidariteit die soms zichtbaar wordt, staan tegenover machinaties van veelal 
eerzuchtige mannen en maatschappelijke vooroordelen.  

Drop plaatst De vrouwen van het Leycestersche tijdvak op basis van Fabians 
travestie in de traditie van de avonturenromans, waarvan het voornaamste doel 
spanning wekken is. Onzekerheid over identiteit, gevangenschap en ontsnapping, 
doodsgevaar herkent hij in de roman, naast het motief van de ongelukkige liefde 
(Drop 1972: 225). Mijns inziens is bij een dergelijke interpretatie een negatief 
oordeel onvermijdelijk: Fabian is dan inderdaad ‘een schertsfiguur’ (Drop 1972: 
225). Ik zie een andere functie van deze gevangenschap, ontsnapping en 
doodsgevaar, al staan zij inderdaad in dienst van onzekerheid over identiteit. Deze 
onzekerheid hangt voor mij echter niet samen met spanning, maar met de 
belichaming van vrouwelijke onmacht: slechts als Fabian heeft Margaret de 
mogelijkheid tot handelen. Het voornaamste doel van de travestie in de roman is 
dan niet spanning opwekken, maar de aandacht vestigen op schijn en wezen. De 
vaak ironische toonzetting onderstreept dit. Voor mij is de roman De vrouwen van 
het Leycestersche tijdvak het verhaal van strijdbare vrouwen, een verhaal dat de 
lezer op het spoor komt door aandacht te schenken aan de taal in de roman. 

                                                 
386 Toussaint is van mening dat alle talent door God gegeven is: ‘Wetende tot wien ik mijn 
talent terug moest brengen was ik altijd verre van laffe zelfverheffing, en toch was het 
mijne zwakheid trotsch te zijn, op zijne intellectueele meerderheid boven mij zelve, boven 
velen. In deemoed voor God erkenne ik het, dat was zonde…’  
(Bosboom Nz 1914: 341). 
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4.7 Stijl in het oeuvre van Toussaint 
Elementen van de voor de Vrouwen van het Leycestersche tijdvak en de andere 
delen van de Leycester-cyclus kenmerkende retorische stijl zijn ook duidelijk 
aanwezig in andere romans van Toussaint. Ik laat hier zien dat in Toussaints gehele 
oeuvre de stijl ervaren kan worden als uiting van onorthodoxe genderopvattingen 
en zal in dit kader de bevindingen uit de vorige paragrafen illustreren met 
voorbeelden uit andere romans. Daarbij stel ik humor centraal, omdat ik ervan 
uitga dat de verguisde wijdlopigheid en woordkeus meer dan eens bedoeld is om de 
spreekstijl van met name mannen te ironiseren. Vanwege het vrij algemeen van 
Huet overgenomen oordeel dat Toussaint geen gevoel voor humor had, wil ik met 
enkele citaten uit verschillende werken aantonen dat zij wel degelijk humoristisch 
kan zijn. Daarbij zal ik genderspecifieke voorbeelden benadrukken. Wanneer ik 
werk van Toussaint toets aan de door Jongejan en Chambers genoemde 
karakteristieken van humor en ironie, is er een aantal kenmerken dat herhaaldelijk 
voorkomt. Overigens komen ook andere door Jongejan en Chambers geduide 
verschijnselen voor.387 Ik citeer hier per categorie van veel voorkomende vormen 
van humor enkele opvallende staaltjes, met daarbij verwijzingen naar andere 
kenmerkende fragmenten, zonder daarbij volledigheid na te streven.  

4.7.1 Ter illustratie: humor en ironie in het oeuvre van Toussaint 
Jongejan noemt eenmaal een komische vorm bij Toussaint: kapitein Rolf in Majoor 
Frans, die ze ziet als een late variatie op Sternes modellen van ‘de beroepsmaniak’, 
hier een gepensioneerd militair. Bij hem is sprake van contrast tussen onbehouwen 
gedrag en een sterk ethisch besef, wat maakt dat deze figuur een voorbeeld is van 
‘contrast tusschen uiterlijke en innerlijke waarde’ (Jongejan 1933: 172-173). 
Volgens mij is het werk van Toussaint doorspekt met de vormen van humor die 
Jongejan noemt: zowel illusieverstoringen als niet ter zake doende inlassingen, 
overbodige inlichtingen, logische en ethische ongerijmdheden, naamparodiëring en 
gedetailleerde beschrijving van personages. Zo geeft de verteller in Diana een 
recept voor ‘den echten style regence’, op zowel illusieverstorende als reflexieve 
wijze:  

                                                 
387 Bijvoorbeeld  stijlfiguren als woordspeling, zeugma, paradox; beschrijving van 
automatische gedragingen (Don Abbondio is hiervan een duidelijk voorbeeld); romantische 
ironie is te vinden in de weergave van een sterk contrast tussen schijn en werkelijkheid, 
zoals in Media Noche het beeld van een huwelijksleven: […] hij een hooggeplaatst, een 
hooggeëerd, een beroemd man; zij, een voorname dame, een aangebeden schoonheid […]. 
En nog zijn er menschen, die niet aan eene hel gelooven […]’ (Toussaint 1852: 228). 
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Men begrijpt, dat, onder al die terzijde's en apart's, de gesprekken nu eens 
meer stootend, dan weder meer geleidelijk voortgingen, nu eens tusschen 
eenigen gebleven waren, dan weder door allen te zamen gevoerd; ze waren 
zelfs bij wijlen zeer vrolijk, en de saillies en pointes ontbraken niet. Wij 
hebben op dit oogenblik geen' lust in den echten style regence; anders 
gaven wij u ze terug, dat niet zoo heel moeijelijk zou zijn; maar het is 
evenmin moeijelijk voor mijne lezers, om ze zich zonder dat voor te 
stellen; om er hen iets in te helpen, willen wij gaarne het recept er voor 
geven, op de wijze, door onze cordonbleu, onze Hollandsche volmaakt 
zuinige Aaltje aangenomen: Men gaat heen en neemt: een troepje 
hovelingen en jonge lieden uit het hartje van het Palais Royal in de eerste 
helft der 18de eeuw, dat wil zeggen, op het tijdstip, dat men zich pas geheel 
vrij voelde van de banden, door Lodewijk XIV en mevrouw de Maintenon 
opgelegd, en van die eerste vrijheid met juichenden overmoed gebruik 
maakte; lieden, die alles, wat goddelijke wetten en menschelijke zedeleer 
voor ernstigs hebben bevolen en gepredikt, als vooroordeelen beschouwen, 
en wel als vooroordeelen, waarboven het hun trots, hunne triomf en hunne 
gewoonte is geworden, zich openlijk te verheffen; breng ze zamen in eene 
woelige jagtpartij, rond eene tafel, waar alles tot zinnelijk genot prikkelt en 
tot lustige scherts uitlokt, […] en maak er tafelgesprekken van, in die 
vlugtige, schitterende, losse taal der Franschen, zoo geschikt voor de 
woordspeling, de dubbelzinnigheid, de causerie, het jeu de mots en de fijne 
ironie; puis servez chaud; gij zult weten hoe het smaakt. Gij kunt ze nu zelf 
gereed maken; wij dienen ze u nu alleen, waar ze op onze historie 
betrekking hebben (Toussaint 1846: 566-567). 

Op een van de opmerkelijkste voorbeelden van illusieverstoring heb ik gewezen in 
Het Huis Lauernesse, waar de verteller aangeeft bij de lezers ervan uit te gaan dat 
‘ze genoeg goeden dunk van mij hadden, om mij niet voor de onhandige te houden, 
die hare heldin laat sterven in het XXVste Hoofdstuk, daar het boek eerst met het 
XXXste eindigt’ (1840B-II: 292-293). Steeds zie ik de verteller afstand nemen van 
de werkelijkheid die hij schept. In Eene Kroon voor Karel den Stouten 
bijvoorbeeld: ‘Men zou een ganschen roman kunnen voorzien van de 
liefdesintrigues, die op dit piquante verkeer te bouwen waren; doch wij zijn 
edelmoedig, wij sparen onzen lezers’ (1841: 306). Een opvallende uitspraak doet 
de verteller in De Graaf van Leycester in Nederland wanneer hij de lezers verzoekt  
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zich eens vooral heen te zetten over eene doorgaande onwaarschijnlijkheid, 
die op alle tooneelen en in alle romans wordt toegestaan; te weten dat alle 
natiën en talen zich mededeelen door één en hetzelfde spraakmiddel, en dat 
alle personaadjen elkander verstaan en begrijpen in de taal die de auteur 
hun in den mond legt. […] Houdt het u voor gezegd (Toussaint 1846-I: 81-
82). 

Een voorbeeld van reflexieve intrusie uit Media Noche waarin een mannelijk 
personage becommentarieerd wordt:  

Onzen held mogen wij hem met recht noemen; want zoo iemand, de 
chevalier Hippolyte de St.-Savornin is een echte romanheld […] blinkend 
en onbeduidend […] Gij begrijpt hoeveel partij wij kunnen trekken van 
zulken held (Toussaint 1852: 23-24). 

Geregeld licht de verteller zijn keuzes toe, verantwoordt die ‘Maar het vertellen is 
nu onze zaak, niet het beschouwen’ (1849B: 277) of levert intertekstueel 
commentaar: ‘Men ziet het: de markies dacht als Bertha in van Lennep’s Jacoba’ 
(1846: 550).388 Niet altijd is de scheidslijn tussen de conventionele 
vertellerscommentaren en werkelijke fictieverstoringen even duidelijk en evenmin 
geven alle verstoringen blijk van humor of ironie. De veelheid echter van 
illusieverstorende opmerkingen, door historisch letterkundigen vaak als hinderlijk 
ervaren, wijst in de richting van het opzettelijk verstoren van de 
vertelconventies.389 Intrusies die duidelijk betrekking hebben op een verschil in 
belevingsniveau werken eveneens als fictiebreuken en kunnen daarnaast 
aanwijzingen zijn van en aanleidingen tot reflectie op de werkelijkheid. Dit door 
Jongejan tot de humorprocedés gerekende verschijnsel, het maakt door ‘quasi 
ernstig-gemeende inlichtingen aan of toespraak tot de lezers’ deze bewust van de 
                                                 
388 Zie ook: Toussaint 1837B: 113; Toussaint 1838A: 369; Toussaint 1840A: 204, 218-219; 
Toussaint 1840B-I: 1, 71, 148, 198; Toussaint 1840B-II: 66, 89, 260, 346, 365; Toussaint 
1843: 288, 295; Toussaint 1846-I: 55, 131, 296, 327, 364, 400; Toussaint 1846-II: 348, 384, 
390; Toussaint 1846: 227, 492; Toussaint 1847: 196; Toussaint 1849A: 32 Toussaint 
1849B: 195-196, 205, 209, 251, 263; Toussaint 1852: 1; Toussaint 1855-I: 197; Toussaint 
1860: 39-40, 60; Toussaint 1868: 20. 
389 Zie bijvoorbeeld: Toussaint 1837B: 12, 22, 99; Toussaint 1838A: 396, 432; Toussaint 
1839C: 65, 115, 123-124, 146.183, 284-284; Toussaint 1840B-I: 77, 94, 148, 172, 309; 
Toussaint 1840B-II: 16, 63, 323; Toussaint 1841: 331; Toussaint 1843: 297, 368, 393; 
Toussaint 1846-I: 36, 42-43, 54, 134, 184, 199, 200, 229, 255, 275, 296, 415; Toussaint 
1846-II: 243; Toussaint 1846: 320, 324, 446, 565, 597; Toussaint 1847: 1; Toussaint 1852: 
213-214; Toussaint 1849B: 254, 330, 382; Toussaint 1860: 158, 232; Toussaint 1866: 81; 
Toussaint 1877: 457; Toussaint 1839C: 54. 
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regie van de auteur (Jongejan 1933: 207), is een vast onderdeel in het werk van 
Toussaint. Schijnbaar niets ter zake doende inlassingen, overbodige inlichtingen, 
gedetailleerde beschrijvingen; ze komen veel voor in haar werk. De vraag is 
natuurlijk wanneer iets niet ter zake doet, wat het verschil is met het traditionele 
vertellerscommentaar en wanneer er sprake is van humoristisch bedoelde 
informatie. Een inlichting als deze uit Mejonkvrouwe de Mauléon roept weinig 
twijfel op:  

eene kleine kast […] rustende op vier pooten die zich kruisten als eene X, 
niet ongelijk aan de stelling waarop de arme Savoyaards op onze 
jaarmarkten hunne barbaarsche orgels laten rusten (lieten zij ze dan ook 
maar rusten); doch genoeg – naar dit meubel spoedde zich Yolande heen 
(Toussaint 1847: 181). 

Net zo overbodig lijkt de intertekstuele toevoeging in Engelschen te Rome: ‘[. .] en 
hij ontheiligde door eenen kus dien ronden schouder, ongerept als de reine druif uit 
het vrijsterwapen bij vader Cats’ (1839C: 84).390 

Ongerijmdheden, zowel logische als ethische, hangen vaak nauw samen met de 
ontwikkelingen in het verhaal, waardoor het moeilijk is een geïsoleerde 
ongerijmdheid aan te bieden als duidelijke illustratie. Waar zij dient als middel tot 
karakter- en persoonsuitbeelding is de aard van het fragment gemakkelijker te 
duiden. Veelal zijn het mannen die dwaze uitspraken doen, dominee Willems over 
Herman Rosemeijer bijvoorbeeld, in Frits Millioen:  

en hij liet zelfs zijn zoon bij mij doopen, die gelukkig zijn eenige is 
gebleven (Toussaint 1868: 45). 

In dezelfde roman stelt Master Wilkinson: ‘ mijne vrouw is gezegend met lieve 
kinderen’ (1868: 222) en in Het sterven van Burgemeester Hooft meent de 
protagonist: ‘[…] het éénige, wat ons, mannen, overschiet, is eene zachte meesteres 

                                                 
390 Nutteloos lijkt in Frits Millioen de inlassing van drie strofen uit het gedicht ‘1 Mei 
1831’ van Jan Brester A.Z. (1805-1862), overigens zonder bronvermelding. Waarschijnlijk 
is dit een kunstgreep om de dag waarop Frits naar de oorlog vertrekt te kleuren. Door ‘Maar 
op den dag toen Frits den tocht ondernam […] toonde April zijn grilligen aard’ (Toussaint 
1868: 152) er meteen op te laten volgen is het gedicht over mei echter volstrekt misplaatst. 
Andere fragmenten die weinig discussie zullen oproepen: Toussaint 1847: 12-13; 1852: 4. 
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te zoeken, waarin ik, Gode zij dank! tot tweemaal toe goed geslaagd ben’ (1842: 
219).391 

Zoals Jongejan aangeeft, worden domme, intolerante, huichelachtige of anders-
zins onaantrekkelijke karakters vaak gepersifleerd. Het bekendste voorbeeld uit het 
werk van Toussaint is waarschijnlijk Donna Theresia uit Het Huis Lauernesse die 
vrijwel bij voortduring belachelijk gemaakt wordt. 392 In hoofdstuk 5 staan de 
personages centraal, maar hier wil ik toch al wijzen op twee van de manieren 
waarop Toussaint bepaalde karakters typeert: naamparodiëring en ironie. Al eerder 
gaf ik aan dat in het werk van Toussaint namen niet altijd willekeurig zijn: 
‘Regina’ voor een koninklijke vrouw, ‘Veldheer’ voor de hond van Majoor 
Frans.393 Duidelijk is dit met betrekking tot de namen in Lord Edward Glenhouse, 
die een metaforische of symbolische lading kunnen hebben en op die manier 
bijdragen aan de analoge karakterisering van de personages. Omdat de arts die 
Edward laag voor laag ontdoet van zijn onverschilligheid de naam ‘Schilfern’ 
draagt, verdient mijns inziens ook de naam ‘Horatia’ met daarin betekenis-
elementen als ‘grensbewakende’ en ‘zien’ aandacht.394 De eerste gouverneur van 
Edward Glenhouse die door de manipulatieve Rigotier vervangen werd, heet 
‘Straights’ en uitgerekend de egocentrische Italiaanse minnaar gaat met de naam 
‘Oloferno’ door het leven. Een auteur als Toussaint kende ongetwijfeld de 
Bijbeltekst over Judith en Holofernes395, waarin de zelfingenomen militair 
verslagen wordt door vrouwelijke list. Niet al deze namen zijn spottend bedoeld, 
maar er zijn er die de lezer een glimlach kunnen ontlokken: in Diana bijvoorbeeld 
is ‘mijnheer de Bonneuil’ een man die dol is op alles wat schittert en in de mode is 

                                                 
391 Andere voorbeelden: Toussaint 1837B: 54; Toussaint 1840B-I: 128; Toussaint 1846-I: 
145, 167-168, 363, 406, 421, 468; Toussaint 1846-II: 176, 243, 453; Toussaint 1870-I: 22, 
157. 
392 Toussaint 1840B-I: 88, zie ook 28, 85, 87, 97; Toussaint 1840B-II: 124-126, 267-269, 
278, 285, 298-299, 436. 
393 Het zoontje van C. Busken Huet, Gideon, had in 1867 een New-Foundlander met de 
naam ‘Veldheer’; of er sprake is van eerbetoon aan dit dier valt niet te zeggen. 
394 Afgezien van een mogelijke verwijzing naar Horatio Nelson, de Engelse zeeheld die 
zich als gezagvoeder van HMS Victory onderscheidde in de strijd tegen de Franse en 
Spaanse vijanden en eventueel zelfs naar zijn buitenechtelijke dochter Horatia over wie in 
de jaren 40 van de achttiende eeuw in Engeland veel gesproken werd, is zeker het verband 
met de klassieke betekenissen aandacht waard: het Griekse horos dat ‘grensbewakende 
beschermgeest’ betekent, horao ‘ik zie’ en horaios ‘tijdig’ (vgl. het Latijnse hora ‘uur, 
tijd’). Zie Van der Schaar 1992. 
395 Zie het apocriefe bijbelboek Judith 12, 10 t/m 13, 20 over de overwinning van Judith op 
Holofernes. Het verhaal is een iconografisch thema, symbool van de strijd (van de joden) 
tegen hun onderdrukkers, maar ook van de macht van de vrouw over de man. 
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(1846: 571). Bovengenoemde Regina noemt zichzelf ‘Renée’ in haar nieuwe leven, 
waarin ze de taken overneemt van ‘mevrouw Belcoeur’, een opgewekt en 
blijmoedig persoon (1877: 155, 160). In 1868 gebruikt Toussaint voor een 
onsympathiek personage de naam ‘Droogstoppel’, acht jaar eerder door Douwes 
Dekker geïntroduceerd.396 

Ook in Media-Noche valt de woordkeus van mannen op. Reeser heeft weinig 
waardering voor het verhaal en de personages397 van deze roman: ‘Uitentreuren 
voert zij hen “langs de épineuse en tortueuse (style local) paden der étiquette” en 
der intrigue’ (Reeser 1885: 18). Hij citeert hier de verteller, maar niet compleet. In 
de roman staat namelijk:  

Hunne vrouwen, die het fijne richtsnoer, waarnaar men den pas moest 
richten, langs de épineuse en tortueuse (style local) paden der étiquette, 
wel behendig wisten uit te spinnen met de teêre vingeren, maar die het òf 
te nauwer aantrokken tot meerdere belemmering van anderen en van zich 
zelve, òf op eenmaal, naar ingeving van eene luim of van eene 
gewaarwording, uit de hand wierpen, om dwars door de struiken over 
kloven en heggen heen, te komen waar ze wezen wilden, of te doen wat zij 
besloten hadden te volbrengen (Toussaint 1852: 4). 

Mijns inziens wijst de verteller er hier op hoe de vrouwen naar eigen goeddunken 
handelen en daarmee op de conventionaliteit van de mannen. Reeser ziet in Media-
Noche vooral de ‘diplomatieke verwikkelingen, uitgebreid tot een langdurige reeks 
van kleinzielige spitsvondigheden’ en hij koppelt ze expliciet aan de couleur locale 
van de Nijmeegse vredesonderhandelingen (Reeser 1985: 17). Volgens hem bracht 
Toussaint die aan via onder meer de taal: ‘Haar taal wemelt van gallicismen en 
germanismen’ (Reeser 1985: 20). Ik zie hier waar Chambers op wijst: het 
ontkennen van de humor van vrouwen (zie 4.5.4). Net als in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak is in Media-Noche de stijl ingezet ten behoeve van een 
specifieke representatie van mannen. Al valt niet te ontkennen dat er in de gehele 

                                                 
396 Zie Toussaint 1868: 296-297. 
397 Hier zie ik overigens een voorbeeld van naamparodiëring m.b.t de figuur Blaespeil. In 
de door Toussaint gebruikte en verder wat de namen betreft getrouw gevolgde historische 
bron komt zowel in het origineel als in de vertaling slechts een ‘Blaspiel’ voor (Limojon 
1635: Table; Limojon 1680: 20, 92). Het WNT geeft als verwijzingen voor ‘blaes’ onder 
meer ‘windbuil’ en ‘pochhans’; voor ‘peil’: ‘normale stand’. Mijns inziens is ook hier 
sprake van het ridiculiseren van een mannelijk personage via zijn naam. 
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roman nogal wat Franse termen voorkomen398, het zijn toch vooral (bepaalde) 
mannen die zich onderscheiden door hun woordkeus, als zij zich willen bewijzen 
ten opzichte van elkaar, in zinnen als  

want het is onuitstaanbaar, en voor menschelijke memorie bijna niet uit-
een te houden, wat al menagementen, excepties en consideraties men te 
gebruiken heeft bij al die conditioneele erkenningen of niet-erkenningen 
(Toussaint 1852: 166).399 

Het lijkt erop dat de verteller, zoals die in De vrouwen van het Leycestersche 
tijdvak, zijn woordkeuze enigszins aanpast aan die van de personages: in hoofdstuk 
XI waar de Spaanse Lavinia haar gevoelens en haar situatie bespreekt met Peter 
van Rijnsse is er nauwelijks een woord Frans bij, ook niet van de verteller. Dat 
deze jonker Peter volgens Reeser een van de weinige sympathieke figuren in het 
werk is, bevestigt mijn stelling (Reeser 1985: 19). 

Al eerder dan in Media-Noche heeft Toussaint op impliciete wijze aandacht 
besteed aan de kritiek op haar gebruik van barbarismen: in Don Abbondio II laat zij 
de redactieleden van het dagblad ‘de Salamander’ onderling afspreken Nederlands 
te spreken, met  

zoo weinig mogelijk Gallicismen […] noch Germanismen […] noch 
Anglicismen, noch wat Latinismen, noch wat ismen er verder zijn mogen 
[...] (Toussaint 1849B: 203). 

Ik zie hierin een vorm van ironie, vooral dankzij de zin die erop volgt: 
‘Aangenomen bij acclamatie’, riep Frits onbedacht.’  

Ironie is frequent te vinden in het werk van Toussaint: de talloze malen dat het 
woord ‘ironiek’ als bijvoeglijke of bijwoordelijke bepaling is toegevoegd wil ik 
hier slechts noemen, niet tellen. Opmerkelijk is overigens dat in Het Huis 
Lauernesse de term ‘ironie’ niet voorkomt; wel de toevoeging ‘spottend’ waarbij 
opvalt dat deze ingezet wordt als bitterheid (Johanna) of grofheid (monniken, het 
volk) aan de orde zijn. Ook in De Graaf van Leycester in Nederland heeft ‘spot’ 
betrekking op personages die niet direct positief neergezet worden (vooral Essex) 
en wordt er nogal eens opgemerkt dat bepaalde zaken (geloof, gezag) niet bespot 
mogen worden. Enkele voorbeelden van verbale ironie kunnen tonen hoe deze 
stijlfiguur is ingezet:  
                                                 
398 In de proloog staat een verontschuldiging voor de ‘menigte van gallicismen, die ditmaal 
volstrekt onvermijdelijk zijn’ (Toussaint 1852: 3). 
399 Zie ook Toussaint 1849B: 316, 322, 363-364. 
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Ik zag mevrouw Hooft uitrijden […] Bijna hadt gij door uwe al te 
hoffelijke stiptheid mijn gansch beleid bedorven; doch gelukkig, het 
perikel is nu voorbijgedreven, of liever gereden (Toussaint 1842: 217). 

maar Uwe Excellentie zal toch niet meenen, dat een edelman, die zijn 
goede degen heeft, zoo’n volkshoop niet kan doen uiteenstuiven als kaf 
voor den wind? Zeer zeker, Chevalier, zoo gij het waart; (Toussaint 1852: 
38).400 

Vaker nog is sprake van structurele ironie.401 Ik geef hier enkele voorbeelden. In 
Diana houdt een jonge vrouw zich schuil en een edelman is uit persoonlijke 
motieven vastbesloten haar op te sporen:  

Men ziet het, de Regent nam het welzijn van ’t koninkrijk ter harte; vorsten 
hebben soms verhevene oogenblikken van zorg voor het hun 
aanvertrouwde volk (Toussaint 1846: 467). 

In Mejonkvrouwe de Mauléon geeft een onwillige jonge geestelijke-in-opleiding 
toe aan de druk van zijn omgeving om zijn kerkelijke loopbaan voort te zetten:  

‘Ik heb mijne boeken weêr opgezocht.’ ‘Wel ziedaar, waarlijk eene 
volledige bekeering’, sprak de abdis van Norberty (Toussaint 1847: 168). 

De ‘held’ uit Langs een omweg redt een aantal dames tijdens een roeitochtje; een, 
volgens Jongejan op typerende wijze, mislukt watertochtje (Jongejan 1933: 469).402 

Men kan zich voorstellen hoe hij verwelkomd werd, en hoe hij als de held 
van den dag werd geproclameerd door allen, die belang hadden bij de reeds 
verloren geachte lading (Toussaint 1877: 598). 

                                                 
400 Zie ook Toussaint 1838A: 379-380; Toussaint 1839C: 94; Toussaint 1840A: 152-153, 
157; Toussaint 1840B-II: 108; Toussaint 1841: 205; Toussaint 1846-I: 5, 31, 106; Toussaint 
1849B: 194, 208, 295, 333; Toussaint 1852: 139; Toussaint 1860: 43. 
401 Zie Toussaint 1837B: 63, 64, 168; Toussaint 1838A: 369; Toussaint 1840B-II: 44, 217-
219; Toussaint 1846-I: 35, 81, 140, 147-148, 258, 505; Toussaint 1846-II: 324; Toussaint 
1846: 319, 332, 565; Toussaint 1847: 30, 34, 138; Toussaint 1849A: 18, 19; Toussaint 
1849B: 257, 318, 341, 379; Toussaint 1852: 135, 152, 179; Toussaint 1877-I: 586, 587, 
589, 599, 616, 618; Toussaint 1877-II: 164. 
402 Dat Toussaint ook hiermee de draak steekt, blijkt uit Een Leidsch student waar de 
verteller de lezeressen (!) verzekert ‘dat het watertochtje afliep zonder eenig incident; er 
gebeurde geen ongeluk [...], er kwam geen storm op, er viel niemand in ’t water. Floris had 
niet het voorrecht zijne schoone vriendin op eenige wijze te redden, of te harer eere zich 
een held te toonen’ (Toussaint 1858: 139). 
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Het gebruik van ‘onze held’ is al eerder aan de orde gekomen: in 1.8.2.1 heb ik 
gewezen op de manier waarop deze term op ironische wijze wordt gebruikt. In Don 
Abbondio II staat naar aanleiding van het binnenkomen van ‘onzen held’ een 
opmerkelijke voetnoot: ‘Een echte romanheld, die immers altijd flauwerts moeten 
zijn?’ (1849B: 288).403 Zo is ook eerder genoemd de toepassing van ‘mijne heeren’ 
die aanleiding geeft tot een vermoeden van verdekt commentaar vanwege 
ongewenste opvattingen of gedragingen in de directe context van deze aanduiding. 

In Mejonkvrouwe de Mauléon bijvoorbeeld spreekt de verteller van ‘mijnheer 
den abt’ (1847: 109), ‘Mijnheer de bisschop’ (1847: 168), ‘Mijneheeren de mous-
quetaires’ en ‘mijnheer de ridder’ (1847: 203) en telkens zijn er ongewenste 
opvattingen of gedragingen aan de orde.404 Opmerkelijk is het gebruik van de 
uitdrukking ‘mijne heeren de Staten’ in De Graaf van Leycester in Nederland: zo’n 
veertig keer405, zowel door de verteller als door personages. Niet altijd is even 
duidelijk of de term een bepaalde lading heeft, maar het gebruik van ‘mijne heeren’ 
in overeenkomstige situaties als in bovenstaande voorbeelden406, geeft aanleiding 
om te veronderstellen dat in deze roman ook ‘Mijne heeren de Staten’ vaak een 
kritische noot bevat.407 In het volgende voorbeeld valt die gezien de 
aanhalingstekens niet te ontkennen (naar aanleiding van het vertrek van een aantal 
jonge edellieden naar Engeland):  

Licht ook had de Graaf, met meer bedachtzamen zin, zich van hunne 
onrustige omgeving verschoond, in de moeilijke dagen, die hem wachtende 
waren met ‘mijne heren de Staten van Holland!’ (Toussaint 1846-II: 419) 

Tot slot: spot zie ik ook in enkele hoofdstuktitels, vergelijkbaar met die in De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak waarin belangrijke mannen geïroniseerd 
worden. In 2.6.2 heb ik gewezen op de kunstgreep in Het Huis Lauernesse. Ook 
Media-Noche heeft een drietal hoofdstuktitels dat ironisch opgevat kan worden, 

                                                 
403 In een brief aan Potgieter spreekt Toussaint zich op dezelfde wijze uit over romanhelden 
die ‘altijd flaauwerts zijn’, ‘die niets zijn dan  mooi, jong verliefd en volmaakt’: ‘ik voor 
mij heb altijd zoo tegen die romanhelden’; vandaar dat zij Leycester ‘geen romanheld’ 
noemt (Bosboom Nz zj: 46-47). 
404 Meer voorbeelden: Toussaint 1843: 566; Toussaint 1847: 203; Toussaint 1877: 101. 
405 Toussaint 1846-I: 22, 23(3x), 24, 36, 76(2x), 78, 80, 81, 104, 107, 164, 171, 178(3x)181, 
196, 232, 266, 283, 303, 400, 423; Toussaint 1846-II: 299, 324, 328, 337, 400, 401, 404, 
410, 424, 436, 441, 443. 
406 Zo is ‘Mijne heeren de burgerhoplieden’ een aanspreektitel tijdens een conflict 
(Toussaint 1846-I: 404). 
407 De recensent in De Vaderlandsche Letteroefeningen van 1846 ergert zich aan ‘dat 
herhaalde spottende “Mijne Heeren” (anoniem 1846: 480). 
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zoals ‘Mijnheer Christin, de trooster van bedrukten en de beschermer der verdrukte 
onnoozelheid’, waarbij dit alles betrekking heeft op de dwaze Hippolyte, die steun 
zoekt. Deze zelfde figuur wordt genoemd in de titel van hoofdstuk XIV ‘Waarin de 
ridder met enige zwarigheden te kampen heeft’: problemen die niet meer 
voorstellen dan verwijderd te worden van een feest en bespat te worden met 
modder. ‘Binnenlandse oorlog in de familie van een vredehandelaar’ spiegelt in 
feite het gehele vredesproces in Nijmegen.408 

Deze bloemlezing van staaltjes humor en ironie uit het oeuvre van Toussaint wil 
ik in het kader van dit hoofdstuk over haar (bekritiseerde) stijl afsluiten met deze 
vertellersintrusie uit Don Abbondio, bij de beschrijving van een bijzonder 
personage:  

sterk en verhoogd leven der ziel – geestesmacht, om eens een germanisme 
te gebruiken (want ik kan mij met een gallicisme niet redden op dit 
oogenblik) […] (Toussaint 1849B: 228).409 

4.7.2 Stijl in het oeuvre van Toussaint – conclusies 
De retorische stijl van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak is niet afwijkend 
van de rest van het oeuvre. Deze stijl werd over het algemeen als ‘mannelijk’ 
ervaren (Streng 1997: 35-36) en door Koster verklaard vanuit Toussaints streven de 
valkuilen van vrouwelijke auteurs te vermijden door het verstand voorrang te 
geven boven het gevoel (Koster 1860: 688). Toch wordt haar werk volgens Reeser 
veelal gedomineerd door de als ‘vrouwelijk’ ervaren ‘engaging’ vertelwijze: ‘Bij 
een beroep op het verstand hoort de lezer, bij een beroep op het gevoel de lezeres 
zich toegesproken’ (Reeser 1985: 19).  

Gevoel voor humor wordt haar ontzegd (Busken Huet 1864: 307-308). De door 
Jongejan en Chambers genoemde negentiende-eeuwse karakteristieken van humor 
komen echter in groten getale voor in het oeuvre van Toussaint: met name logische 

                                                 
408 Opmerkelijk is de hoofdstukindeling in Graaf Pepoli: hoofdstuk VI heet ‘Waarin de 
Graaf een zonderlingen triomf behaalt’, hoofdstuk VII ‘Waarin de Graaf zijne triomfen 
voortzet’ en dan volgt hoofdstuk VIII met als titel ‘Nog altijd een vervolg van het VII’. 
Hierna volgt nogmaals een hoofdstuk VIII, nu met een ander titel: ‘Waarin bewezen wordt 
dat het mirakel niet ten halve werkt’. De triomf van de Graaf wordt nogal benadrukt, 
waarna wordt aangegeven dat hij uiteindelijk niet slaagt in zijn opzet. Overigens ontbreekt 
het eerste hoofdstuk VIII in de inhoudsopgave. Het is niet duidelijk of hier sprake is van 
een vergissing.  
409 Ook in De Delfstche wonderdokter is ditzelfde te zien, waar sprake is van ‘[…] geen 
andere berechtiging (om eens een ferm germanisme te mijnen) dan […]’ (Toussaint 1870-I: 
8). 
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en ethische ongerijmdheden, uitweidingen en fictieverstorende vertellers-
commentaren veroorzaken een ironische toon, die vooral het optreden van 
mannelijke personages betreft. Daarbij is ook de stijl op specifieke plaatsen doel-
bewust ingezet als middel om personages te positioneren: de kenmerkende 
breedvoerigheid en gallicismen zijn verbonden met bepaalde mannelijke 
personages en met situaties waarin de verteller hen beschrijft. Hier is duidelijk 
sprake van het ironiseren van conversaties,  

Het in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak opgemerkte verschil in stijl – 
met name in de mate van directheid en expressiviteit – tussen fragmenten die de 
historie aangaan en passages die de roman betreffen, is ook in andere romans te 
vinden. Ook daar kan dit wijzen op een verschil in betrokkenheid van Toussaint, 
zoals ik in 3.6.1 heb betoogd ten aanzien van een fragment in Mejonkvrouwe de 
Mauléon. 

Wanneer ik mijn bevindingen in verband breng met het taalbewustzijn dat blijkt 
uit de vertellingen en met mijn conclusies met betrekking tot de metaforiek, de plot 
en de ordeningselementen in het oeuvre van Toussaint zie ik aanleiding om te 
veronderstellen dat Toussaint via de stijl een subversieve laag aanbrengt in de 
vertelling. Zij conformeert zich aan de oppervlakte aan de contemporaine cultuur: 
ze schrijft een historische roman, gebaseerd op gedegen onderzoek, in retorische 
stijl. Het historiografische gedeelte toont een mannelijke, ‘distancing’ stijl. Tegelijk 
echter wordt de retorische stijl geïroniseerd, door deze vooral in specifieke situaties 
in te zetten. 

Humor en als specifieke vorm ervan de ironie, functioneert in dienst van 
bepaalde belangen. Structurele en verbale ironie hebben mijns inziens in het werk 
van Toussaint een ondermijnend doel: de plaatsen waar zij ingezet worden, zijn 
veelal de passages waarin mannen optreden. Ik leid ook hieruit af dat de man-
vrouwverhoudingen gezien kunnen worden als een fundamentele preoccupatie van 
Toussaint. Via dramatische ironie, het distantiërend commentaar, legitimeert 
Toussaint haar vertelling en daarmee in wezen het ondermijnend belang van de 
humor erin. Door de relatie lezer-werkelijkheid te problematiseren zet zij aan tot 
reflectie op die werkelijkheid. 

Dat deze vormen van humor niet herkend zijn door recensenten en historisch 
letterkundigen valt te verklaren uit de basale ontkenning van vrouwelijke humor. 
Omdat humor zowel product als producent van sociale codes is, is het een manier 
van betekenisgeving ‘en dus ook […] een alledaagse manier om de omringende 
wereld mentaal en sociaal te structureren’ (Beyen en Verberckmoes 2006: 14). De 
negentiende-eeuwse humornorm, door Jongejan geëxpliciteerd, gold impliciet voor 
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mannen: ‘The patriarchally prescribed norm for women is as victim rather than 
assailant, so satire is out’ (Chambers 2007: 6).  

4.8 Besluit 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak krijgt als onderdeel van de Leycester-
cyclus minder waardering dan de beide andere delen. Deze roman wordt 
beschouwd als een schakel tussen deel 1 en 3, een tussenstuk dat ‘als op zichzelf 
staande roman nauwelijks onze aandacht getrokken zou hebben’ (Drop 1972: 227). 
De kritiek betreft vooral narratologische en stilistische elementen van de roman: 
een gebrek aan structuur en ongeloofwaardige personages worden vaak genoemd, 
evenals langdradigheid, die samenhangt met de retorische stijl. Hoewel de tijdstijl 
betogend, redenerend was, is er ook contemporain commentaar op Toussaints 
taalgebruik. 

Een narratologische analyse laat zien dat in De vrouwen van het Leycestersche 
tijdvak de geschiedenis in de betekenis van ‘de historie’ minder belangrijk is dan 
het verhaal in de betekenis van ‘de roman’: actants en gebeurtenissen staan minder 
op de voorgrond dan personages en karakterisering. De verhaalfiguren worden 
uitgebreid gepresenteerd via mimetische bewustzijnsvoorstelling, via 
karakterisering door de verteller en door de focalisatie van gesprekspartners. 
Daarbij wordt veel interpretatieruimte gegeven aan de lezer, onder meer door 
ambivalentie van de verteller en door veelvuldig gebruik van de directe rede. Bij 
dit laatste valt op dat met name de mannen zich positioneren door hun taalgebruik 
en dat de verteller zich hierbij aansluit: in de gedeelten waarin staatkundige en 
religieuze opvattingen aan de orde zijn, vind ik lange volzinnen, gelardeerd met 
gallicismen en ablativi. De vertelling toont een verschil tussen de roman en de 
historie door een andere stijl in de fragmenten die de persoonlijke verhoudingen 
betreffen: de roman is eenvoudiger, minder retorisch, met meer ‘engaging’ 
intrusies en soms zelfs met vrije indirecte rede. In het verhaal becommentariëren 
personages elkaars taalgebruik, met name de breedvoerigheid ervan, wat tot de 
veronderstelling leidt dat stijl hier een bepaald doel dient, namelijk het 
representeren van mannen op een specifieke wijze. Bij die representatie wordt ook 
humor ingezet. 

Een toetsing van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak en van andere 
werken van Toussaint aan de humor- en ironiedefinities van Jongejan en Chambers 
brengt aan het licht dat er ontegenzeggelijk sprake is van humor en ironie in het 
werk van Toussaint. Deze worden in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak 
vooral ingezet om mannen op een bepaalde manier te presenteren en de 
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tegenstelling tussen schijn en wezen te belichten. Hierdoor is Toussaint te plaatsen 
in een door Helen Chambers afgebakende groep auteurs: negentiende-eeuwse 
vrouwen die in hun literaire werk via humor commentaar leverden op conventies 
en menselijke zwakheden, waarbij vooral mannen het moesten ontgelden 
(Chambers 2007: 197). Dat de voornamelijk mannelijke critici de humor in 
Toussaints werk niet ervaren, heeft te maken met de contemporaine 
gedachtewereld, maar ook met de in- en exclusieve functie van humor: het object 
van spot wordt buitengesloten en kan zich niet identificeren met de representatie. 
Dat vrouwen als Jongejan, Bouvy, Grever en Schenkeveld-van der Dussen 
Toussaints humor niet onderkennen, is moeilijker te verklaren.  

Ik beschouw de stijl van Toussaint niet als een van haar zwakheden, maar als 
een middel dat zij gebruikte om de gebruikelijke retorische schrijftrant op 
subversieve wijze in te zetten en daarmee uiting te geven aan onorthodoxe 
genderopvattingen. Een tegendraadse lezing van De vrouwen van het Leycestersche 
tijdvak met deze interpretatie als uitgangspunt bevestigt wat in de narratologische 
analyse naar voren komt: de roman is belangrijker dan de historie. De directere, 
minder retorische stijl in niet-historiografische gedeelten laat dit zien, maar vooral 
ook de manier waarop de mannen die de historie bepalen via hun taal 
gepositioneerd worden. De roman laat in de vertelling en het verhaal zien hoe een 
aantal tamelijk zelfingenomen mannen op hoogdravende wijze de toon aangeeft in 
een samenleving die beheerst wordt door politieke en religieuze tegenstellingen. In 
de strijd om de macht is elk van hen overtuigd van het eigen gelijk en in de 
pogingen dat belang veilig te stellen is elk middel gewettigd. Dat dit niet voor 
vrouwen geldt, is voor de mannen vanzelfsprekend, zoals eens te meer blijkt uit het 
verhaal. 

De vrouwen van het Leycestersche tijdvak kan gelezen worden als een historische 
roman in de traditionele retorische stijl, waarin soms sprake is van wijdlopig of 
onverzorgd taalgebruik. Bouvy stelt dat deze tekortkomingen voortvloeien uit een 
gemis aan betrokkenheid, wat voor mij bevestigt dat Toussaint meer belang hechtte 
aan de roman dan aan de historie en dat dit consequenties heeft voor de stijl van het 
werk. 

De vrouwen van het Leycestersche tijdvak kan ook gelezen worden als een 
roman waarin op subversieve wijze met taal gespeeld wordt, waarin het 
staatkundige gedeelte weergegeven wordt in een breedvoerige, het persoonlijke 
gedeelte in een relatief expressievere stijl. De stelling dat Toussaint daarmee ook 
een specifiek beeld van mannen geeft, lijkt me na de leeservaringen met De Graaf 
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van Devonshire, Het Huis Lauernesse en Mejonkvrouwe de Mauléon niet te 
gewaagd. 

Bovendien suggereert ook hier weer het motto – list werkt op meer dan één 
manier – een onorthodoxe genderopvatting, terwijl de spreuk in het ‘Besluit’ van 
de roman in dit kader eveneens een extra betekenis kan krijgen: ‘Luctor et 
Emergo’. 
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5 Sekserepresentaties bij Toussaint 
Majoor Frans (1874) 

5.1 Inleiding 
In 1873 ving Geertruida Toussaint aan met wat haar grootste succes genoemd 
wordt: Majoor Frans, een ‘novelle’ die per 1 januari 1874 in afleveringen in het 
tijdschrift Nederland begon te verschijnen en die na de eerste druk in 1875 binnen 
drie jaar vier herdrukken beleefde. Ook was er in 1875 al een Franse vertaling, 
eerst van gedeelten van het werk, gevolgd door een complete uitgave: Le Major 
Frans. Scènes de la vie Neerlandaise bij E. Plon et Cie 1875. Zweedse, Duitse en 
Amerikaanse vertalingen volgden in 1876 en 1880. In 1893 is de tekst tot 
toneelstuk bewerkt door C.M. Chrispijn en in 1916 is het verhaal verfilmd door 
Maurits Binger, met Lily Bouwmeester en Annie Bos in de rollen van 
respectievelijk de jonge en de oudere Francis.410 

Naar aanleiding van Majoor Frans zijn er veel uitspraken gedaan over het werk 
als emancipatie- of anti-emancipatieroman en samenhangend daarmee over 
Toussaints positie binnen de vrouwenliteratuur. Zowel citaten van protagonist 
Francis Mordaunt en aanhalingen uit brieven van Toussaint, als feiten uit het 
persoonlijke leven van de auteur kunnen dienen als argumenten pro en contra, maar 
in de loop van de twintigste eeuw is de nadruk komen te liggen op Francis’ 
‘ontbolstering onder invloed van de liefde tot een iets minder onafhankelijke, nog 
altijd pittige, maar echt vrouwelijke jonge vrouw’ (Reeser 1985: 245). Met andere 
woorden: op de capitulatie van Francis, waardoor Geertruida Toussaint door veel 
historisch letterkundigen gezien wordt als een vrouw die weinig op had met 
vrouwenemancipatie. 

Sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw lijkt in de literatuurgeschiedenis ten 
aanzien van Majoor Frans vaak voorbijgegaan te zijn aan het principe dat het 
moderne wereld- en mensbeeld niet als criterium kan dienen bij de interpretatie van 
historische teksten. Als voorbeeld een verwijt van Annie Romein-Verschoor, die 
van Toussaint zegt: ‘hoe vastgeroest is ze in die typisch 19de eeuwse preutsheid’ 
(Romein Verschoor 1935: 23). Onderzoek naar strategieën die vrouwen in het 
verleden inzetten om ruimte voor zichzelf en hun subjectiviteit te creëren, kan een 
ander beeld van een werk en een auteur opleveren (Brouns 1995: 202). 

                                                 
410 Helaas laat de kwaliteit van de bewaard gebleven kopieën van de film dusdanig te 
wensen over dat vertoning ervan niet meer mogelijk is (http//www.imdb.com). 
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Mijn analyse van literair werk van Toussaint heeft op basis van de metaforiek, het 
verhaal, de ordeningselementen en de stijl duidelijk gemaakt dat er bij Geertruida 
Toussaint sprake is van een onorthodox genderbewustzijn. Historisch letter-
kundigen komen vaak op basis van het romanpersonage Francis Mordaunt tot een 
andere conclusie; De redactie van Met en zonder lauwerkrans stelt bijvoorbeeld: 
‘de vrouwenemancipatie heeft nooit een belangrijke rol gespeeld in haar werk’ 
(Lauwerkrans 1997: 877). Daarom wil ik via een narratologische analyse van 
Majoor Frans nagaan hoe de protagonist geduid kan worden. Vervolgens zal ik 
aangeven wat ten tijde van het verschijnen van de roman acceptabel werd geacht en 
welke sekserepresentaties de contemporaine cultuur weerspiegelen om daarna in te 
gaan op de sekserepresentaties in Majoor Frans. Via een tegendraadse lezing wil ik 
laten zien dat deze onconventioneel zijn en dat dit geen uitzondering is in het werk 
van Toussaint. In mijn visie zijn Toussaints personages en de manier waarop zij 
zich manifesteren in hun contexten onderling vergelijkbaar, van Ottelijne in het 
tijdperk der Hervorming tot de emancipatiestrijd van Francis in 1875; van 
Courtenay in De Graaf van Devonshire tot Leopold in Majoor Frans. 

In dit hoofdstuk kan ik niet, zoals in de voorafgaande hoofdstukken, 
gebruikmaken van een traditionele samenvatting van de hand van W. Drop, omdat 
de eigentijdse roman Majoor Frans in zijn onderzoek naar historische romans 
vanzelfsprekend geen plaats heeft. Ik citeer hier een samenvatting van Majoor 
Frans uit het Prisma Uittrekselboek, die decennialang gebruikt is door scholieren 
en die beschouwd kan worden als verslag van een traditionele leeswijze.411 

5.2 Gerritsma’s samenvatting van Majoor Frans in Prisma 
Uittrekselboek 

De negenentwintigjarige Leopold (Leo) van Zonshoven deelt per brief aan 
zijn vriend, de advocaat Mr. Willem Verheyst, mee dat hij van zijn 
oudtante Sophie een grote erfenis gekregen heeft en vraagt hem om raad. 
Aan de erfenis is namelijk de voorwaarde verbonden, dat hij met het enige 
kleinkind van tante Sophies zuster Anna Marie moet trouwen (als dat 
enigszins mogelijk is), om haar zodoende toch het aandeel in de 
nalatenschap te bezorgen dat Sophie haar wegens verdeeldheid binnen de 
familie had moeten onthouden. Willem heeft van een vriend van zijn 
jongste broer gehoord, dat dat kleinkind, Francis Mordaunt een brutale 

                                                 
411 Mijns inziens staat in deze samenvatting een aantal fouten, zoals de opmerking dat 
Rudolf degene is die om Francis naar het buitenland is vertrokken, het toegeven van Francis 
aan vrouw Jool en het alsnog ‘instemmen’ met een huwelijk. 
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heks is, die niet wil trouwen, omdat ze geen heer of meester boven zich 
duldt. Leopold wil toch eens poolshoogte gaan nemen in de buurt van 
kasteel ‘De Werve’, waar Francis woont, ook al omdat daar verschillende 
bezittingen uit de erfenis liggen (boerderijen, land en bos). Omdat Willem 
naar Indië vertrekt, belooft Leopold, dat hij zijn vriend door middel van 
brieven op de hoogte zal houden van de gang van zaken. 
Op een dag ging Leopold naar het stadje Z. en vandaar naar landgoed ‘De 
Werve’. Hij hoorde weinig goeds over Francis: ze zou een verhouding 
gehad hebben met een man, die daarna naar het buitenland vertrok en ze 
werd ervan beticht de dood van haar koetsier te hebben veroorzaakt, 
doordat de paarden die zij mende op hol sloegen. Leopold verdwaalde, 
ontmoette Francis en logeerde enkele weken op het landgoed. Hoewel 
Francis bepaald niet vrouwelijk gekleed ging, was ze een bekoorlijke jonge 
vrouw, met een goede ontwikkeling en veel ‘esprit’. Oud-militair generaal 
Von Zwenken, zijn oud-oom en de grootvader van Francis, bewoonde met 
Francis en zijn oudgediende kapitein Rolf het zeer verwaarloosde huis, 
waarin een militaristische sfeer heerste. Von Zwenken betreurde het dat 
Francis geen opvoeding overeenkomstig haar stand had genoten. Hoewel 
hij en tante Sophie vijanden van elkaar waren geweest, had hij toch 
gehoopt dat Sophie haar achternicht Francis in haar testament bedacht zou 
hebben. Francis had tante Sophie eens ontmoet bij een bezoek aan een 
Utrechtse arts en toen een gunstige indruk op haar gemaakt. Ze had de 
oude, excentrieke dame een eind vergezeld en van een groep brooddronken 
studenten bevrijd die haar had ingesloten. Leopold, die wist dat tante een 
paar maanden voor haar dood het testament had laten veranderen, begreep 
nu waarom Francis daar toch een plaatsje in kreeg. Hij vertelde Francis 
over zijn eigen levensomstandigheden: hij was onbemiddeld, kon zijn 
studie niet afmaken en was tot de 'noblesse besoigneuse' gaan behoren (de 
deftige mensen die van winstgevende ambten moeten leven). Francis was 
van mening dat grootvader zich veel te afhankelijk had gemaakt van 
kapitein Rolf, die geld bezat en niets liever deed dan zich te buiten gaan 
aan smulpartijen, waaraan grootvader maar al te graag meedeed. Verder 
waren beide mannen hartstochtelijke kaartspelers. In dit milieu moest 
Francis haar dagen doorbrengen. Zij had de leiding op ‘De Werve’ en Rolf 
had haar daarom schertsend de bijnaam Majoor Frans gegeven. Leopold 
waagde het na één dag op ‘De Werve’ tegen Francis te zeggen, dat hij de 
leiding in hun vriendschap op zich wilde nemen en zij verzette zich daar 
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niet tegen. Hij besefte echter heel goed, dat hij haar nog lang niet volledig 
voor zich gewonnen had. De volgende dag, toen er een nieuwe voorraad 
lekkernijen werd gebracht, was Leopold er getuige van hoe soldatesk 
Francis kon optreden. Von Zwenken en Rolf namen haar de woede-
uitbarsting erg kwalijk, maar erkenden dat ze haar te vroeg tot 
‘commandant’ hadden bevorderd. Ook Leopold maakte haar verwijten 
over haar bruuske optreden; hij wilde vriendschap met Francis Mordaunt, 
niet met Majoor Frans. 

Tijdens een wandeling met Von Zwenken hoorde Leopold dat ‘De Werve’ 
zwaar met hypotheek belast was en dat de omliggende landerijen niet meer 
in eigendom waren. De generaal gaf Sophie de schuld van alle ellende: zij 
had hem altijd gedwarsboomd en zijn leven verpest. Francis zou graag 
eenmaal ‘vrijvrouwe’ van ‘De Werve’ willen worden, maar er zat niets 
anders op dan het landgoed zo voordelig mogelijk te verkopen. De 
generaal bekende dat de schuld ontstaan was doordat hij eens een groot 
geldbedrag nodig had om ‘een gapende wonde te dekken’. In de namiddag, 
toen Leopold en Francis een wandeling maakten, vertelde Francis over de 
‘jongens’-opvoeding die ze gekregen had. Haar vader, Sir John, had een 
zoontje en omdat dit kind later een grote erfenis zou krijgen, was hij maar 
vast op grote voet gaan leven. Het zoontje stierf echter na een half jaar en 
daarom wilde Sir John Francis voor jongen door laten gaan. 
De mystificatie was op den duur niet vol te houden en Francis kreeg een 
andere opvoeding, waarbij een vriend van haar vader, Lord William, veel 
goeds gedaan had. Ze werd hevig verliefd op deze oudere man (die 
getrouwd was): hij werd haar held en ontsloot haar hart voor de liefde. 
Leopold kon deze bekentenis maar moeilijk verwerken: wat kon hij nu nog 
voor haar betekenen? ‘s Avonds klom een man door het raam van 
Leopolds kamer; het was Rudolf von Zwenken, de losbol die volgens de 
generaal dood, was. Hij noemde zichzelf ‘burgerlijk dood’ en was volgens 
Francis ook ‘zedelijk dood’. Na lange tijd was hij uit de Verenigde Staten 
teruggekeerd om voorgoed afscheid van zijn vader te nemen (hij was de 
man die om Francis naar het buitenland vertrokken was). Het verbaasde 
Rudolf dat de koetsier, Blount, dood was. Francis bekende dat zij de 
oorzaak van zijn sterven was; ze werd nog steeds door zelfverwijt gekweld. 
Leopold raadde haar aan te bidden. Rudolf, die schulden had, wilde Francis 
een deel daarvan terugbetalen, maar ze weigerde. Hij lichtte Leopold in 
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over zijn avontuurlijke leven, waarin drank, spel en mooie vrouwen een 
belangrijke rol speelden. Hij was onder meer croupier geweest en had zijn 
eigen vader, die met valse wissels werkte, een fortuin zien verliezen. 
De volgende dag was Von Zwenken jarig; Rudolf was (zoals beloofd) weer 
verdwenen. Maar later verscheen hij toch op de verjaardag en dat 
veroorzaakte bij zijn vader een beroerte. In verband met de verzorging van 
de generaal bleef Leopold op ‘De Werve’. Hij kwam er achter dat Von 
Zwenken nog steeds speculeerde en schulden maakte. Toen de generaal 
weer op de been was, achtte Leopold het moment gekomen om Francis ten 
huwelijk te vragen. Tijdens een wandeling werden ze aangeklampt door de 
schoonmoeder van Blount, vrouw Jool. Haar dochter was van verdriet 
krankzinnig geworden en het kind werd nu door haar grootgebracht. Ze 
wist dat Francis onder schuldgevoelens gebukt ging en chanteerde haar; 
nadat Francis beloofd had onderhoudskosten te betalen, verdween het oude 
mens. 
Francis stemde toe in een huwelijk en Leopold ‘drukte den eersten kus der 
liefde op hare lippen’. 
Op het moment dat ze hun verloving aan grootvader bekend zouden 
maken, had deze juist de brief van de notaris ontvangen, waarin vermeld 
werd dat de erfgenaam van Sophie verplicht was Francis ten huwelijk te 
vragen. Francis nam haar ja-woord terug, omdat ze meende dat Leopold 
niet echt van haar hield. Leopold keerde terug naar Den Haag en werd 
ernstig ziek. Toen de oude Von Zwenken stierf, stuurde Francis kapitein 
Rolf weg; zelf wilde ze in een circus gaan werken. Rudolf, die met een 
circus in het land was, moest daarbij bemiddelen, maar hij vroeg Leopold 
telegrafisch om over te komen. Het lukte de twee mannen Francis over te 
halen naar ‘De Werve’ terug te keren. Rudolf had zich verzoend met zijn 
vader voor hij stierf en wilde nu voorgoed in Amerika blijven. Toen 
Francis bericht uit Engeland ontving, dat Lord William was overleden en 
haar een jaarlijkse toelage van drieduizend pond had vermaakt, vroeg ze 
Leopold naar ‘De Werve’ terug te keren en stemde ze alsnog in met een 
huwelijk. Na de inzegening ging het jonge paar op reis. ‘De Werve’ zou 
gerestaureerd worden en Rolf zou het kasteel tijdens hun afwezigheid 
beheren. Francis en Leopold namen zich voor als goede rentmeesters hun 
grote fortuin te beheren (Gerritsma 1994: 335-338). 
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5.3 Narratologische analyse 
De roman Majoor Frans is nadrukkelijk het relaas van een van de protagonisten: 
Leopold van Zonshoven vertelt hoe hij Francis Mordaunt veroverd heeft. Doordat 
dit zijn verhaal is, is het van belang de geschiedenis nauwkeurig na te gaan, hoewel 
die ook slechts te destilleren valt uit zijn woorden. Onder meer het gegeven dat hij 
uitspraken van Francis in niet-chronologische volgorde citeert, zorgt ervoor dat de 
lezer ertoe geneigd is zijn versie voor waar te nemen. Een narratologische analyse 
kan een andere waarheid aan het licht brengen. 

5.3.1 Vertelling  
In Majoor Frans is er sprake van een bijzondere relatie tussen vertellerstekst en 
personagetekst: de roman is grotendeels een briefroman waarin een 
intradiëgetische, autodiëgetische verteller optreedt. Leopold van Zonshoven vertelt 
vanaf de eerste pagina (3) in brieven aan een vriend zijn belevenissen. Er blijkt 
echter ook een extradiëgetische, heterodiëgetische verteller te zijn, die het woord 
overneemt van Leopold: van pagina 7 tot en met 33 wordt over Leopold gesproken 
in de derde persoon, waardoor hij verteld wordt door een instantie die boven hem 
staat en hij dus niet de hoogste in hiërarchie is. Deze verteller stelt hem voor als 
een jongeman ‘van geboorte en goede opvoeding’ (Toussaint 1875: 9) met een 
goede smaak, familiezin en verantwoordelijkheidsbesef, kortom een deugdzame 
figuur. De functie van de extradiëgetische heterodiëgetische verteller is het 
positioneren van Leopold die in het vervolg kan optreden als betrouwbare ik-
verteller. De verteller van het eerste niveau keert in de gehele roman niet meer 
terug, waardoor Leopold – weliswaar tweede in de vertellershiërarchie – de 
voornaamste verteller is. Zijn opvattingen ventileert hij op talloze plaatsen in de 
vertelling en steeds presenteert Leopold zichzelf als een liberale man met wie de 
meeste lezers zich zullen kunnen identificeren.  

De bewustzijnsweergave vindt veelal plaats in de vorm van directe rede en geeft 
uitgebreid de standpunten van de protagonist Francis. Van belang is dat deze 
worden weergegeven door de persoonsgebonden verteller, Leopold. Gecombineerd 
met zijn reacties en commentaren vormen haar argumenten een belangrijk deel van 
de vertelling, op basis waarvan de lezer zich een oordeel kan vormen over de 
geldigheid van de redeneringen, die vrijwel steeds te maken hebben met de 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen en de maatschappelijke conventies. 
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5.3.2 Verhaal  
Leopold presenteert zichzelf op een positieve wijze: hij heeft een hekel aan 
kortzichtigheid en kwaadsprekerij; hij is begripvol en gevoelig.412 Ook de wijze 
waarop hij vrouwen ziet, is liberaal:  

Als er geest en hart is, kan dat uitkomen in alle détails van het leven, om 
dat te sieren en te verheffen. De vrouw die dat wist te vatten, wie zij dan 
ook overigens ware, musicienne of kousenstopster, bezield met liefde voor 
kunst en litteratuur of simpellijk hàren lust vindend in 't volbrengen harer 
huisselijke pligten, zou zeker kunnen zijn van mijne duurzame 
genegenheid (Toussaint 1875: 71). 

Wanneer hij Francis voorstelt als een vrouw met fijne, schrandere trekken die 
ondanks ‘merktekenen van lijden’ toch ‘de reinheid en den eenvoud van een kind 
schenen behouden te hebben’ (91), weet de lezer dat Leopold in principe positief 
staat ten opzichte van deze vrouw:  

maar toch zij had een flink karakter, dat bleek mij uit alles; zij was geen 
onbeduidende nuf, geen koud zelfzuchtig wezen, dat aan niets dan aan haar 
opschik dacht en naar allerlei ijdelheid joeg. Zij had mannelijke deugden 
en het kwam mij voor dat zij zekere vrouwelijke gebreken miste, maar hare 
zucht tot onafhankelijkheid, hare zelfgenoegzaamheid zouden mij geducht 
in den weg staan bij mijn veroveringsplan, dit zag ik reeds nu in (Toussaint 
1875: 129). 

De karakterisering is dus direct: de verteller interpreteert en dit geldt zowel voor de 
extradiëgetische, heterodiëgetische verteller aan het begin van de roman als voor de 
intradiëgetische, autodiëgetische verteller, te weten Leopold van Zonshoven. Beide 
vertellers sturen in dezelfde richting: de betrouwbaarheid van Leopold wordt 
benadrukt. Leopold is zowel vertellend als focaliserend subject: hij schrijft immers 
de brieven waarin het verhaal verteld wordt. De lezer krijgt in principe Leopolds 
ervaringen, ook in de passages waarin andere personages het woord voeren.  

Leopold als verteller is geloofwaardig, vanwege de bovengenoemde 
positionering en karakterisering, bovendien focaliseert hij slechts extern: de (voor 
hem immers niet toegankelijke) gedachten van de overige personages worden niet 
weergegeven. Het is van belang om de relatie tussen vertellerstekst en personage-
tekst in het oog te houden: Leopold die het woord heeft gekregen van de verteller 

                                                 
412 Zie Toussaint 1875: 50-51, 62, 95, 102, 120, 368, 377, 399. 
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op het eerste niveau, vertelt een verhaal waarin hij Francis haar ervaringen laat 
vertellen. Hij geeft dan deze geschiedenis weer: stapsgewijs en niet-chronologisch, 
zoals hij de gebeurtenissen van Francis heeft gehoord. Omdat dit gedeelte van het 
verhaal bepaald wordt door Leopolds interpretatie van met name Francis’ 
woorden, is er geen ander mogelijkheid dan uit zijn weergave de gang van zaken af 
te leiden. En zoals gezegd: ook de bewustzijnsvoorstelling verleidt de lezer ertoe 
mee te gaan in zijn lezing van de gebeurtenissen, omdat hij veelal citeert. 

5.3.3 Geschiedenis  
Als ik de gebeurtenissen zoals Francis ze aan Leopold vertelt in chronologische 
volgorde plaats, zie ik de volgende kardinale functies, die ik deels weergeef in de 
woorden die Leopold als die van Francis vertolkt. Zij refereert aan haar geboorte, 
een jaar na het overlijden van een broertje, wiens naam zij krijgt. De moeder sterft 
en Francis krijgt een min, een ongehuwde moeder: ‘Haar kindje was gestorven en 
al wat er van moederlijke liefde in haar hart school werd op mij overgebragt. […] 
Zij gaf mij in alles mijn zin […]’ (213). De vader heeft weinig belangstelling voor 
het meisje, tot hij een mogelijkheid ziet om haar voor een jongen door te laten gaan 
en zo alsnog de mogelijkheid open houdt om Francis erfgenaam te laten zijn van 
een gefortuneerd familielid, een oude Engelse baronet. Francis wordt dan tot haar 
zevende jaar opgevoed als een jongen. Een tante uit Engeland ontdekt het bedrog 
en grijpt in: ‘Zij schonk mij bij het afscheid vijftig pond sterling voor mijn 
trousseau als ik naar de kostschool zou gaan’ (219). Francis voelt zich niet thuis op 
de kostschool en naar aanleiding van een incident – de muziekmeester kuste haar 
en zij weigerde excuses te maken voor de klap die ze hem gaf – wordt ze terug naar 
huis gestuurd en schrijft haar tante. ‘Aunt Ellinor antwoordde met de toezending 
van op nieuw vijftig pond en de verzekering dat ik die jaarlijks van haar zou 
ontvangen om er mee te doen wat ik wilde […]’ (226). Enige tijd heeft Francis een 
gouvernante, maar naar aanleiding van een haar onwelgevallig huwelijksaanzoek 
van Rolf vertrekt deze vrouw, iets wat door vader niet echt betreurd wordt: het is 
immers ‘eene bezuiniging’ (228). Zo wordt Francis weer ‘majoor Frans’ en ‘en 
onder die soort van verwildering bereikte ik mijn zestiende jaar’ (229). Een 
ommekeer wordt veroorzaakt door lord William, een schoolvriend van de vader: hij 
treedt op als mentor en Francis ‘[…] vond een lust in de mannelijke studiën, zonder 
de vrouwelijke pligten te verzuimen’ (239). Deze ontwikkeling stopt abrupt op het 
moment dat Francis ontdekt dat ze verliefd is op deze (gehuwde) man en hij 
aangeeft dat hij daar zich absoluut niet van bewust was. Zij voelt zich hierdoor zeer 
gekwetst en neemt afstand van hem en van het sociale leven dat zijn aanwezigheid 
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met zich meebracht. Het conflict met Lord William culmineert in een duel waarbij 
Francis de degen hanteert. Zij raakt hem en ‘een dunne straal bloed schoot door het 
witte linnen heen’ (258). Op dit bloed wordt nog tweemaal de aandacht gevestigd, 
waardoor de gedachte aan een ontmaagding zich kan opdringen413 en de 
uiteindelijke reactie van Francis zich laat lezen als een defensieve strategie: ze 
wordt nu definitief ‘majoor Frans’. Na de dood van haar vader414 vestigt ze zich 
samen met haar grootvader op ‘de Werve’ om daar ‘bij zoo zuinige leefwijze 
zekere bezwaren weg te ruimen en “de Werve” te eeniger tijd uit haar staat van 
verval op te rigten’ (147). Grootvader verveelt zich echter en brengt een seizoen 
door in Arnhem, waar hij grote uitgaven doet. Francis daarentegen leeft 
teruggetrokken en sober: ze geeft zelfs veel van haar kleding weg aan een 
officiersdochter ‘die geen voldoende trousseau bijeen kon brengen’ (151) voor een 
baan als gouvernante. Een ongeluk met een rijtuig waarbij koetsier Harry Blount 
omkomt terwijl Francis de teugels voert, veroorzaakt veel gepraat in het dorp en 
vergroot de financiële problemen: Francis voelt zich financieel verantwoordelijk 
voor de zwangere verloofde van Blount en later voor het kind, wiens familie steeds 
meer eisen stelt. Al draagt tante Roselaer bij aan de opvang van de krankzinnig 
geworden ongehuwde moeder 

het grootste deel van mijn eigen inkomsten offer ik voor hem en de 
moeder; maar die heele aanhang, waaraan ik niet weet te ontkomen, en 
mijn grootvader die het als eene nuttelooze verkwisting beschouwt, en die 
het mij ten kwade duidt dat ik niets meer ten beste geef voor de sier van 
zijn leven en het mijne (Toussaint 1875: 358). 

Een analyse van deze door Leopold aangehaalde geschiedenis van Francis laat zien 
dat zij zich vrijwel nooit in een subjectpositie bevindt: zij is in het actantiële model 
meestal niet de figuur die iets onderneemt. De vader daarentegen streeft via haar 
een erfenis na, de grootvader ziet haar als degene die een bijdrage kan leveren aan 
zijn aangename leventje en lord William wil (met haar instemming) het leven 
veranderen van het jonge meisje ‘dat men uit hare natuurlijke sfeer had gerukt, dat 
men had misvormd en verwrongen tot iets dat zij niet had moeten zijn, en dat zich 
misplaatst voelde juist dàar waar zij behoorde’ (234). Ook de nabestaanden van 

                                                 
413 Ook Geertje Mak bijvoorbeeld noemt dit een scène ‘die sterk doet denken aan een 
ontmaagding’, ‘[…] het breken van het maagdenvlies’ (Mak 1997: 88, 97n). 
414 Francis spreekt overigens niet over de dood van haar vader; de grootvader vertelt dat 
zijn zoon stierf ‘aan eene beroerte’ (Toussaint 1875: 203). 
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Harry Blount zien Francis als middel om aan geld te komen. In de geschiedenis 
heeft Francis dus veelal de functie van ‘helper’.  

Leopold van Zonshoven geeft de lezer (via zijn vriend Willem) nog een deel van 
de geschiedenis waarin zij ‘object’ is: Leopold als ‘subject’ streeft ernaar de ware 
Francis te ontdekken en een huwelijk met haar aan te gaan. Zijn woorden 
benadrukken Francis’ functie als ‘tegenstander’. Hij geeft weliswaar hun discussies 
over de maatschappelijke normen letterlijk weer, maar doordat hij steeds Francis’ 
opvattingen en positie voor zijn lezer toelicht, wordt Francis ook in deze sequenties 
nooit echt ‘subject’. Leopold bepaalt hoe de lezer haar ziet. Een voorbeeld:  

Onder ons gezegd, Willem! de Majoor hield zich kras; zij oefende al hare 
zelfbeheersching om de verschillende indrukken, die zij bij mijn spreken 
onderging, niet te toonen, maar zij is te impressionabel om er niet alles van 
gevat te hebben wat ik bedoelde (Toussaint 1875: 195). 

Pas wanneer de grootvader overleden is, neemt Francis in de geschiedenis een 
subjectpositie in: zij houdt vast aan de onafhankelijkheid die ze in woorden steeds 
beleed, maar die in de praktijk onmogelijk was vanwege haar familiebetrekkingen 
en -verantwoordelijkheden. Ze wil slechts een huwelijk met Leopold dat gebaseerd 
is op werkelijke gelijkwaardigheid – ‘de vrije aan den vrije’ gebonden (391) – en 
nu dat onmogelijk lijkt omdat er bij Leopold behalve verliefdheid ook sprake is van 
een testamentaire beschikking kiest zij voor zichzelf. Op het moment dat financiële 
onafhankelijkheid mogelijk is, dankzij een dotatie van de inmiddels ook overleden 
Lord William, geeft Francis toe aan haar gevoelens en trouwt met Leopold. 

5.3.4 De verhouding tussen verhaal en geschiedenis 
In het verhaal worden de gebeurtenissen anders weergegeven dan ik ze hierboven 
heb laten zien: omdat Leopold verteller en vrijwel de enige focalisator is, krijgt de 
lezer een beeld van een jonge vrouw die vanwege een verkeerde opvoeding 
‘mannelijk’ geworden is en die dankzij Leopold leert dat enige aanpassing aan de 
conventies leidt tot een gelukkiger leven.  

In haar studie Mannelijke vrouwen gaat Geertje Mak in op de subjectpositie van 
Leopold, die door zijn focalisatie het beeld bepaalt dat de lezer heeft van Francis, 
waardoor de lezer zich met hem vereenzelvigt. Mak zet Leopolds strategie uiteen: 
hij dwingt Francis een eenduidige seksepositie in te nemen. Door te eisen dat zij òf 
freule Francis Mordaunt is òf Majoor Frans zorgt Leopold er volgens Mak voor dat 
Francis zich bewust wordt van haar ‘ontoereikende mannelijkheid’ (Mak 1997: 88) 
en zich laat aanspreken op haar vrouwelijkheid. Alleen op die manier is haar 
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isolement te doorbreken: ze past zich aan en geeft haar sekseambiguïteit op. Mak 
ziet Leopolds streven naar Francis’ liefde als een poging tot ontmaskering van haar 
mannelijkheid: zijn scherpe blik doorziet haar, terwijl hij zichzelf niet blootgeeft 
om te voorkomen ‘dat zij ontdekt dat hij al voor haar gewonnen is, en hem om zijn 
zwakheid zou bespotten’ (Mak 1997: 71). In deze opvatting blijft Francis ‘object’ 
en is de liefde de belangrijkste ‘zender’.  

Er is mijns inziens een andere mogelijkheid, waarmee ook de uitkomst van het 
verhaal verandert: de meeste cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis zijn 
verbonden met geld. Nader beschouwd fungeren de financiën in de gehele 
geschiedenis als belangrijke ‘zender’: Francis wordt opgevoed als jongen om in 
aanmerking te komen voor een fortuin, een ‘vrouwelijke’ opvoeding en 
conventioneel sociaal verkeer kosten (te veel) geld, de grootvader raakt door 
allerlei omstandigheden in financiële problemen en in een poging die op te lossen 
wordt hij uiteindelijk gokverslaafd. Het gevolg is dat Francis’ geldelijke reserves, 
inclusief haar juwelen, ingezet moeten worden om schandalen te voorkomen en op 
het verhypothekeerde landgoed te kunnen blijven wonen. In wezen is ook Leopolds 
streven in eerste instantie ingegeven door pecunia: door de testamentaire clausule 
gaat hij op zoek naar Francis. Deze ‘zender’, het streven naar financiële zekerheid, 
kent voornamelijk mannelijke ‘subjecten’ en mannelijke ‘ontvangers’; vrouwelijke 
figuren bevinden zich in de marge als ‘helper’, zij geven. De Engelse aunt Ellinor, 
tante Sophie Roselaer en Francis schenken geld, zonder daarmee veel te bereiken. 
De tantes streven naar het goede voor Francis, respectievelijk een ‘vrouwelijke’ 
opvoeding en een huwelijk, maar beide ambities slagen niet op de wijze waarop ze 
bedoeld waren.415 Francis’ vermogen verdwijnt in een bodemloze put.  

Pas wanneer Francis ‘subject’ en ‘ontvanger’ wordt omdat zij haar onafhanke-
lijkheid opeist en over Lord Williams legaat ‘de volle vrije dispositie’ (400) 
behoudt, met andere woorden een mannelijke rol gaat spelen416, volgt het happy 
end en geeft zij toe aan haar gevoelens:  

Nu behoeft mijne fierheid niet langer te strijden tegen mijn hart. Nu behoef 
ik geen huwelijk aan te gaan door den nood opgelegd, en zoo ik mij een 

                                                 
415 Het verblijf op de kostschool wordt afgebroken, de jaarlijkse vijftig pond blijven uit 
door het overlijden van de tante en de huwelijksopzet mislukt. Francis’ eigen offers leveren 
overigens ook niet het gewenste resultaat – een veilig verblijf op De Werve – op. Of haar 
giften aan anderen – de nabestaanden van Blount en het jonge meisje dat gouvernante 
wordt – veel opleveren, is discutabel.  
416 Een extra ‘mannelijk’ element is dat zij het erfgoed wil redden: een landgoed dat steeds 
in de mannelijke lijn wordt doorgegeven. 
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echtgenoot kies, zal niemand mij verdenken dat ik mij uit belangzucht 
gewonnen gaf! En zou ik nu rijk genoeg zijn om de Werve los te koopen?’ 
viel zij op eens in op geheel anderen toon, eene mengeling van schalkheid 
en ernst, die mij geruststelde dat hare vroegere opgeruimdheid nog niet 
verloren was gegaan onder het lijden. 
‘Neen, Francis! En al ware dat, de Werve is in handen, die haar tot geen 
prijs zullen overgeven. Om vrijvrouwe van de Werve te worden moet gij 
wat anders bedenken.’ 
Toen rees zij op en ging voor mij staan. ‘Leo! gij zegt dat onafhankelijk te 
zijn altijd mijn vurigste wensch is geweest. Dat plagt zoo te wezen; maar ik 
heb nù begrepen, dat het mijn hoogste geluk zoude zijn afhankelijk te 
worden van den man, dien ik lief heb. Leo! […] en zij zonk onder eene 
gemoedsbeweging die haar geheel overmeesterde, op beide knieën voor 
mij neer. ‘Leo! ik wensch mijn neef van Zonshoven tot echtgenoot; hebt 
gij daar tegen?’ (Toussaint 1875: 398-399) 

Majoor Frans bevindt zich hier in de paradoxale situatie dat zij vrouw wordt, als ze 
een mannelijke positie inneemt. 

De analyse van Geertje Mak waarin Leopold in het verhaal vanuit een dominant 
mannelijk discours Francis dwingt in die termen te communiceren en haar daarmee 
sekseambiguïteit ontzegt, gaat voorbij aan de narratologische omslag van majoor 
Frans in de geschiedenis: van ‘mannelijke’ helper naar ‘vrouwelijk’ subject.  

Door in de analyse van Majoor Frans een scherp oog te hebben voor de 
actantiële systematisering op het niveau van de geschiedenis is het mogelijk op het 
niveau van het verhaal Leopolds eenzijdige focalisatie terzijde te schuiven en een 
ander accent te leggen. In de volgende paragraaf laat ik aan de hand van de epitekst 
van Majoor Frans en de literatuurgeschiedenissen zien dat niet de zege van het 
‘subject’ Francis Mordaunt, maar de capitulatie van het ‘object’ majoor Frans 
veelal centraal gesteld wordt en dat op basis van die interpretatie Toussaint 
belangstelling voor de positie van vrouwen ontzegd wordt. 

5.4 Paratekst 
Over vrijwel geen enkele roman van Toussaint is zoveel gezegd als over Majoor 
Frans en naar aanleiding van geen enkel ander afzonderlijk werk uit haar 
uitgebreide oeuvre zijn zoveel conclusies getrokken ten aanzien van Geertruida 
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Toussaint zelf.417 Er zijn in de paratekst enkele ontwikkelingen aan te geven met 
betrekking tot de man-vrouwverhoudingen die in Majoor Frans centraal staan: een 
vrij snel na verschijning toegevoegd voorwoord dat consequenties heeft voor de 
subjectiviteit in het werk en daarnaast diverse latere voorwoorden met persoonlijke 
opmerkingen van de auteur, die getuigen van veranderde opvattingen. Ook tussen 
de epitekst en de literatuurgeschiedenissen – en studies bestaan verschillen in 
oordeel over het emancipatorisch karakter van de roman; vooral na het verschijnen 
van Romeins Vrouwenspiegel in 1935. 

5.4.1 Peritekst 
Na de verschijning van Majoor Frans in het tijdschrift Nederland (1874) werd de 
roman uitgegeven door J.C. Loman, in 1875. In geen van beide versies komt een 
motto of voorwoord voor. 

In enkele brieven ging Toussaint kort in op het succes van haar roman. Zo 
schreef zij in december 1874 aan ds. O.G. Heldring dat ze veel reacties krijgt van 
lezers die aangeven iemand uit hun omgeving te herkennen in majoor Frans, iets 
wat Toussaint verheugt. Ze geeft uiting aan haar afkeer van ‘schijn en sociale 
valschheid’ en hoopt dat waarheidsliefde ‘onder de dames en liefst ook onder de 
Heeren in zwang komt’ (Dyserinck 1912: 579). In de derde druk (1876) is een 
voorwoord toegevoegd, waarin Leopold van Zonshoven de lezers toespreekt:  

Jonker Leopold van Zonshoven aan de lezers van Majoor Frans. 

Mijn vrouw heeft bij haar optreden in de wereld zulk een gunstig onthaal 
gevonden, dat zij er niet genoeg dankbaar voor kan zijn. En toch.... brengt 
het haar in zekere verlegenheid. Zij weet dat er eene indiscretie is 
gepleegd, en dat de belangstelling van het publiek eene derde uitgave 
vraagt van: Mijne vertrouwelijke mededeelingen aan een vriend in Indië. 
Zij is te bescheiden om die goede ontvangst aan zich zelve toe te schrijven 
en beweert dat zij die alleen dankt aan mijne wijze van haar voor te stellen! 
Daarbij had ik te kampen met hare kluchtige verontwaardiging, toen zij 
vernam van welke ruchtbaarheid haar pseudoniem het voorwerp was 
geworden. Zij stemt het mij toe dat zij erkentelijk behoort te zijn voor 
zooveel welwillendheid, maar zij schroomt zich te veel op den voorgrond 
te stellen, zoo zij in persoon die schuld der dankbaarheid afdeed, en wil dat 
ik alleen de verantwoordelijkheid zal dragen van eene publiciteit die zij 

                                                 
417 De opvattingen over Toussaints religiositeit zijn veelal gebaseerd op meerdere romans, 
bijvoorbeeld Het Huis Lauernesse, Mejonkvrouwe de Mauléon en de Leycester-cyclus. 
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niet heeft gezocht, en dat ik den plicht der openlijke dankbetuiging van 
haar zal overnemen. Die eisch is billijk, naar het mij voorkomt, en het is 
mij een lust daaraan te voldoen. Maar zullen er veel woorden noodig zijn 
om het publiek te verzekeren van onze dankbaarheid voor zooveel 
waardeering, die ik nauwelijks had durven wachten voor eene 
persoonlijkheid, wier goede hoedanigheden vermomd waren onder zekere 
excentriciteit? Er was de scherpe blik der liefde noodig om die te 
onthullen. Voor deze liefde bovenal zijn wij dankbaar, wij hopen haar ook 
waardig te blijven. Ik zie dat ik mijn geliefd devies eenigszins wijzigen 
moet en meen het ‘succès oblige’ voor oogen te houden. 

Leopold van Zonshoven. 
26 November 1875. 

 
In 1881 gaf J.C. Loman Jr. een vijfde druk uit, waarin Toussaint op zijn verzoek 
een kort voorwoord schreef. Hierin betuigt ze het Nederlandse publiek dank voor 
de belangstelling in majoor Frans, die ze verklaart vanuit een behoefte aan 
‘karakter’ en ‘hart’ bij de lezers, die ‘minder naar den schijn dan naar het wezen’ 
vragen. Ook geeft ze Leopold de eer het sleuteltje gevonden te hebben om Francis’ 
hart te openen en doet ze een goed woordje voor een ‘kind waaraan zij zooveel 
plezier beleeft’ (Toussaint 1881: voorwoord). In 1884, in een zesde druk bij 
Charles Ewings benadrukt Toussaint vooral de worsteling met Francis Mordaunt: 
tien jaar na dato herinnert zij zich hoe ze met veel inspanning de weerbarstige 
majoor Frans tot de orde moest brengen. Het boek draagt zij op aan degenen die het 
haar destijds mogelijk maakten het werk aan de laatste tijdschriftaflevering voor 
Nederland te combineren met een ontspannen verblijf in een bijgebouw van hun 
villa in Scheveningen, de heer en mevrouw Van Tienhoven. In dit voorwoord zitten 
twee verwijzingen verborgen naar de financiële omstandigheden van Toussaint: 
haar opmerking over Charles Ewings ‘nu de eigenaar van het Copyregt’ en die over 
de behoefte aan ontspanning, maar ‘Ik moest werken’ (Toussaint 1884: I). 

Naar aanleiding van de verschillen tussen de drie voorwoorden van 1876, 1881 
en 1884 vraag ik mij af of hieruit een ontwikkeling valt af te leiden. Het eerste 
voorwoord, kort na de eerste uitgaven, is opvallend genoeg van de hand van 
Leopold en maakt daardoor feitelijk deel uit van het verhaal. Wellicht is dit een 
ironische toevoeging waarin het ‘succes’ van Leopold nogmaals duidelijk gemaakt 
wordt. Het blijft in alle volgende uitgaven gehandhaafd. 
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De andere twee voorwoorden zijn geschreven op verzoek van de uitgevers, behoren 
tot de epitekst en laten een verschuiving zien in de manier waarop Toussaint zelf 
spreekt over majoor Frans. Benadrukt zij eerst nog het positieve van haar ‘kind’, 
drie jaar later ligt de klemtoon op de worsteling met haar protagonist. Ik vraag mij 
af of Toussaint onder invloed van de reacties op de roman het gevecht van en met 
Francis anders inkleurt, eventueel vanwege haar eigen financiële situatie, die in 
1884 beduidend slechter was dan in 1881.418 Een getemde majoor Frans was 
schijnbaar populairder dan een geëmancipeerde en zou voor meer intekenaars, dus 
voor meer inkomen kunnen zorgen.419 

5.4.2 Epitekst 
Meteen na de laatste aflevering van Majoor Frans in Nederland (september 1874) 
kreeg Toussaint waarderende brieven (Reeser 1985: 244-247), onder anderen van 
Busken Huet die al in oktober 1874 in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch 
Indie een recensie had gepubliceerd. Deze is herdrukt in Litterarische Fantasien en 
Kritieken. Hierin gaat Huet uitgebreid in op het emancipatoire karakter van het 
werk en – via een vergelijking van Toussaint met ‘jufvrouw Kruseman’ – op de 
figuur van majoor Frans:  

In één woord, Majoor Frans is een vrouwelijke emancipatieroman; niet 
eene koncessie der gereformeerde orthodoxie aan de neologie en het 
radikalisme, maar eene daad van mededinging, waarbij het eene ideaal van 
vrouwelijke onafhankelijkheid als konkurrent van het andere optreedt: het 
echt vrouwelijke van het onvrouwelijke, het fiere van het brutale, het 
fijnere van het plattere, het blijvende van het vergankelijke (Busken Huet 
z.j., zestiende deel: 120). 

In Francis Mordaunt waardeert hij ‘de echt vrouwelijke eigenschap der sauvagerie’ 
(146), die hij overigens liever ziet in de poëzie dan in de werkelijkheid. Huets 
opvatting over emancipatie – hij ziet in Geertruida Toussaint het bewijs dat een 
Nederlandse vrouw haar (professionele) doel kan bereiken zonder haar vrouwelijke 
eigenschappen te verliezen – kan een gematigd standpunt genoemd worden (146-

                                                 
418 Zie Reeser 1985: 314, 338, 345. 
419 Zie Reeser 1985: 349. 
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147).420 Dit standpunt wordt in grote lijnen gedeeld door twee contemporaine 
(mannelijke) critici. H.J.A.M. Schaepman gaat in zijn recensie in Onze Wachter 
vooral in op de tegenstelling tussen man en vrouw. Majoor Frans heeft vanwege 
haar ‘echt vrouwelijke teederheid’ die haar zwakte is en ‘haar grillig maakt en 
wispelturig’, geen zelfbeheersing, in tegenstelling tot Leopold van Zonshoven:  

Zijn zelfbeheersching is juist de kracht, die Francis aan hem onderwerpt. 
Want op het einde kan zij zich zelve niet langer beheerschen en geeft zij 
zich over aan den krachtigen man, die haar steun zal brengen en rust 
(Schaepman 1875: 182). 

Ook voor de recensent van De Gids is majoor Frans een vrouw met ‘een echt-
vrouwelijk gemoed’ (Zimmerman 1876: 523) die terecht de karakterloze mannen 
om haar heen ‘mannelijke deugden’ (523) voorleeft: ‘Hoe weinig vleiend de 
uitspraak voor ons, mannen, klinken moge, Frances' waardeering van ons geslacht 
is, dunkt mij, maar al te juist’ (521). Zimmermans aanmerkingen op de in zijn ogen 
onjuiste en eenzijdige karakterisering van Lord William en Leopold, alsmede zijn 
commentaar op de plot laten zien dat zijn denkbeelden over hoe Toussaint zich in 
haar literaire werk ‘dienstbaar [kan] maken aan de studie van de maatschappij 
onzer dagen’ (527) weinig te maken hebben met de positie van vrouwen in die 
maatschappij. Hij is van mening dat het plan van Francis om desnoods als 
circusmedewerkster de kost te verdienen een overbodige illustratie is van haar 
aard:  

Ik had liever gezien, dat zij haar toevlucht had genomen tot het nederige 
dak van Rolff [sic], en diens gastvrijheid door trouwe zorg had beloond. Al 
was zij niet bedreven in vrouwelijke handwerken, zij blijkt eene goede 
huishoudster te zijn en had den kapitein een aangenaam te-huis kunnen 
verschaffen, dat voor haar tegelijkertijd eene eervolle afzondering was 
(Zimmerman 1876: 526-527). 

 

                                                 
420 Olf Praamstra stelt in zijn studie naar Huet dat diens opvattingen over vrouwen-
emancipatie overeenkomen met de zijns inziens gematigde ideeën van Toussaint. Hij is van 
mening dat Huet over emancipatie ‘opmerkelijke, zo niet merkwaardige ideeën had’, die 
inhouden dat in verband met de waardigheid van de vrouw feitelijk alleen kunstzinnige 
beroepen mogelijk zijn, waarvoor echter  talent noodzakelijk is (Praamstra 1991: 269-271). 
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5.4.3 Literatuurgeschiedenissen en -studies 
In de laatste decennia van de negentiende en de eerste van de twintigste eeuw staat 
de karakterisering van de personages in de besprekingen centraal; over het 
eventuele emancipatoire karakter laat men zich slechts zijdelings uit. Het 
zelfstandige karakter van Francis krijgt in de handboeken algemeen waardering 
(Ten Brink 1888, Kalff 1912, Basse 1920, Te Winkel 1927, Prinsen 1928), al merkt 
Berckenhoff een ‘valsche plooi’ op: ‘eene zóó scherpzinnige en kordate meid’ als 
Francis die niet ziet dat Leopold ‘eigenlijk een doe-niet is’ (Berckenhoff 1886: 
329). 

De negatieve beoordeling van Toussaint door Annie Romein-Verschoor in haar 
Vrouwenspiegel (1935) lijkt de benadering van Majoor Frans te beïnvloeden. In 
Romeins literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster na 
1880 ligt met betrekking tot het emancipatoire gehalte van Majoor Frans de nadruk 
op  

die voze 19de eeuwse liberale moraal, die een natuurlijke, oprecht-
menselijke aanleg, een krachtige lichamelijke en geestelijke 
persoonlijkheid in een vrouw als van Francis Mordaunt desnoods liet 
passeren, mits ze zich onderwierp aan en haar rol speelde in een wereld, 
waarin een vrouw zwakheid, onderwerping en preutsheid huichelt en 
waarin een gepensioneerde geest als Leopold van Zonshoven een held is 
(Romein-Verschoor 1935: 23-24). 

Vanaf nu wordt Majoor Frans langs de feministische meetlat gelegd en negatief 
geëvalueerd als emancipatieroman. Vrouwelijke wetenschappers als Braun (1992), 
Van der Wiel (1993), Schenkeveld-van der Dussen (1996), Mak (1997), Mathijsen 
(2002) en Swinnen (2006) benadrukken allen de capitulatie van Francis Mordaunt. 
Zelfs ‘de meest tegendraadse figuur’ (Mathijsen 2002: 209) bezwijkt tenslotte voor 
de maatschappelijke eisen en zo kent de roman een euforisch einde waarin de 
vrouw evolueert tot huisvrouw, echtgenote en moeder: een ‘awakening to 
limitations’ (Swinnen 2006: 73). Van der Wiel stelt dat er feitelijk sprake is van 
een anti-emancipatieroman, ook al is er aandacht voor de financiële positie van de 
vrouw binnen het huwelijk, een van de actuele strijdpunten in de periode waarin 
het werk werd gepubliceerd. In de roman ziet zij dit onderwerp echter 
geïndividualiseerd en volgens haar staat dus niet de maatschappij ter discussie, 
maar het menselijk gedrag binnen die maatschappij. De relatie tussen vrouw en 
samenleving wordt in Majoor Frans gereguleerd, de vrijheid van Francis 
gekanaliseerd binnen de bestaande orde (Van der Wiel 1993: 504).  
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Van der Wiel vergelijkt Toussaints roman met de ‘feministische tendensroman’ 
waarin de strijd met de maatschappij wordt aangegaan. Zij noemt als belangrijk 
voorbeeld Hilda van Suylenburg van Cécile Goekoop – de Jong van Beek en Donk. 
Dit werk dateert uit 1897 en is alleen daarom al niet te vergelijken met een roman 
uit 1874, maar daarnaast is het voor mij de vraag of op basis van die vergelijking 
Majoor Frans een anti-emancipatieroman genoemd kan worden.421 Zonder 
gedetailleerd in te willen gaan op de inhoud van de roman Hilda van Suylenburg – 
er is inderdaad sprake van zeer vooruitstrevende opvattingen over vrouwenrechten 
en de verhouding tussen man en vrouw – wil ik wijzen op door Goekoop gebruikte 
elementen die eveneens bij Toussaint te vinden zijn. Aan de orde komen 
bijvoorbeeld vrijheid voor elk individu, afkeer van conventies en het verlangen 
naar zinvolle bezigheden, de kracht van vrouwen, het belang van scholing voor 
meisjes en de waarde van moederliefde: alles in de strijd om ‘hooge Gerechtigheid 
en Liefde’ ( Goekoop 1897: 567).422 Er is sprake van ingebedde geschiedenissen 
waarin de lotgevallen van vrouwen verteld worden en ook hier is het einde van de 
roman ‘euforisch’, zelfs op een manier die ik bij Toussaint nog niet gezien heb:  

Het was vijf uur, het gezellige theeuurtje, dat Maarten van de fabriek thuis 
kwam en zij samen praatten. 's Avonds hadden ze zoo dikwijls te werken, 
of er waren vergaderingen, of ze gingen wat mooie muziek hooren, of 
enkele uitverkoren vrienden kwamen hen bezoeken. Maar om vijf uur 
waren ze altijd samen alleen, en spraken. Het was hun vreugdeuurtje: zij 
vertelden elkaar van hun werken, ze dachten hardop over alles, en maakten 
plannen over de opvoeding van het kleine popje in de wieg, en zeiden 
elkaar hun emoties, en ondervindingen, en hun liefde (Goekoop 1897: 564-
565). 

Dat in de optiek van Van der Wiel Hilda van Suylenburg een feministische 
tendensroman is, omdat de protagonist de strijd met de maatschappij aangaat, 
betekent mijns inziens niet dat Majoor Frans op basis van het volgens Van der 
Wiel geïndividualiseerde karakter van de problematiek tot anti-emancipatieroman 

                                                 
421 Overigens zie ik in de presentatie van Hilda opmerkelijke overeenkomsten met die van 
Francis Mordaunt: ‘Hilda's half jongensachtige opvoeding buiten, van paardrijden en 
stoeien met groote honden, en rondloopen in wijde, grove kleeren, en al de geleerdheid uit 
de boeken, schenen niets te hebben weggenomen van de bizondere gratie in elke beweging 
van haar lang slank lichaam, niets te hebben uitgewischt van den glans van haar wazig 
krullend, zwaar goudbruin haar of van het teer rose satijn van haar huid’ (Goekoop 1897: 
28). 
422 Zie achtereenvolgens Goekoop 1897: 76, 79, 80, 267, 559, 564. 
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bestempeld mag worden. Daarvoor zijn de overeenkomsten in opvattingen van de 
protagonisten te groot en bovendien: Francis verzet zich ook tegen de 
maatschappij. Van der Wiel benadrukt in Nederlandse Literatuur: een geschiedenis 
in haar bijdrage over Toussaint aan de hand van Majoor Frans een ‘bijna 
polemische onafhankelijkheidsverklaring ten opzichte van de strijdvragen van de 
dag’ (Van der Wiel 1993: 504), waardoor zij Toussaint plaatst in de categorie 
behoudende vrouwen, vrouwen zonder belangstelling voor de positie van de eigen 
sekse in de samenleving. Ze vergelijkt Francis Mordaunt met overeenkomstige 
‘pittige heldinnen’ uit contemporaine romans van auteurs als Jane Austen en 
George Eliot, die in een veel meer gespannen verhouding tot de samenleving 
zouden staan en concludeert:  

uiteindelijk hebben de lotgevallen van deze vrijheidslievende heldinnen 
toch dit gemeen: zij nodigen ons uit te geloven dat de banden van de 
samenleving soms kunnen knellen, maar desondanks een zinvol leven 
permitteren. Dat levenslust en originaliteit niet gefnuikt hoeven te worden, 
maar dat zij dankzij karaktervastheid, verstandige leiding en louterende 
ervaring, kunnen worden gekanaliseerd binnen de bestaande orde (Van der 
Wiel 1993: 505-506). 

Van der Wiels opvatting over majoor Frans is aangehaald door Schenkeveld-van 
der Dussen, Swinnen en recentelijk door Van den Berg en Couttenier.423 Geen van 
hen heeft echter aandacht voor de actantiële positie van Francis of voor de vrouwen 
in het gehele oeuvre van Toussaint. Indien zij oog hadden gehad voor de 
verwantschap tussen de vrouwelijke personages en de manier waarop ze zich 
manifesteren in hun context was wellicht opgemerkt dat zelfs de uitbeelding van 
een geïndividualiseerde strijd kan staan voor opvattingen die wel degelijk 
emancipatoir genoemd kunnen worden.  

5.5 Romanpersonages 
Alvorens na te gaan hoe Toussaints romanpersonages te interpreteren zijn, ga ik 
kort in op het begrip ‘personage’, op verschillende benaderingswijzen en op de 
manier waarop ik de personages tegemoet treed. Daarna besteed ik aandacht aan 
sekserepresentaties in de literatuur van de negentiende eeuw om in een volgende 

                                                 
423 Schenkeveld-van der Dussen 1996: 75; Swinnen 2006: 71. Van den Berg en Couttenier 
wijzen op meerdere heldinnen met pit ‘zoals Bosboom-Toussaint die ook laat optreden in 
Mejonkvrouwe de Mauléon (1847) en Langs een omweg (1878)’, zij verbinden daar echter 
geen conclusies aan (Van den Berg & Couttenier 2009: 497). 
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paragraaf personages in het oeuvre van Toussaint hieraan te toetsen. Aan de hand 
van die vergelijking wil ik nagaan in hoeverre Toussaint ook in de karakterisering 
van haar personages onorthodoxe opvattingen toont. 

Romanpersonages maken deel uit van ‘een voorraad aan representaties – beelden 
die staan voor wat men in de maatschappij belangrijk en toelaatbaar acht of 
onbelangrijk en verwerpelijk’ (Korsten 2002: 262). Als elementen in de literatuur 
zijn zij afbeeldingen: voorstellingen die in de plaats treden van datgene wat 
voorgesteld wordt, voorstellingen die zijn ontstaan door de bemiddelende activiteit 
van een vormgever (Meijer 1996: 6-7). Romanpersonages zijn dus geen personen, 
maar creaties, figuren op papier.424 Literaire figuren, personages, zijn daardoor 
vanzelfsprekend minder complex dan personen en kunnen op verschillende 
manieren gecategoriseerd en beschreven worden.  

Mieke Bal gaat vanwege het strikte onderscheid tussen personen en personages 
uit van de feiten zoals die in een tekst verwoord zijn, hoewel zij zich ervan bewust 
is dat de grenzen lastig te bepalen zijn. Oude indelingen als die van E.M. Forsters 
‘round’ en ‘flat’ characters doen volgens Bal niet altijd recht aan een personage, 
omdat de complexiteit van een figuur niet in alle gevallen een juist criterium is 
voor de interpretatie ervan. Zij geeft de voorkeur aan een indeling in actants en 
bekijkt hoe de rollen ingevuld worden door personages. Hierbij besteedt ze vooral 
aandacht aan de voorspelbaarheid van een personage, die bepaald wordt door de 
mate van vanzelfsprekendheid van de informatie. Hierbij dient een onderscheid 
gemaakt te worden in fictionele en historische personages.425 Historische figuren 
bieden volgens Bal meer mogelijkheden, omdat ze minder stereotiep hoeven te zijn 
dan puur fictionele personages, maar ook zij moeten passen in het referentiekader 
van de lezer. Let op, waarschuwt Bal ‘We tend to notice only what we already 
know’ (2004: 120); een tekstuele analyse is dus van belang. Informatie wordt 
verstrekt via namen, uiterlijk, beroep, maar ook via het genre, dat bepaalde 
verwachtingen wekt.426 

De precieze invulling van een personage geschiedt door een herhaling van 
karakteristieken, het langzaam aangroeien van informatie, de relatie met andere 
personages en de veranderingen die een figuur ondergaat. Deze vier principes 
vormen gezamenlijk het personage, nadat de contouren gegeven zijn via directe, 

                                                 
424 In Handbuch Literaturwissenschaft wordt gewezen op de etymologische verwantschap 
tussen ‘figuur’ en ‘fictief’, beiden afgeleid van het Latijnse ‘fingere’ dat ‘vormen’, 
‘verzinnen’ betekent (Anz 2007: 123). 
425 Zonder overigens uit het oog te verliezen dat literaire figuren altijd verzonnen zijn. 
426 In hoofdstuk 6 ga ik hier verder op in. 
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indirecte en analoge karakterisering: ‘This is a constant element in narratological 
analysis: a dialectical back-and-forth between speculation and verification’ (Bal 
2004: 126).  

Uitgaande van de personageanalyse van Bal wil ik behalve een typering van 
majoor Frans een algemeen beeld geven van (de invulling van) de personages in 
het oeuvre van Toussaint. Daarbij leg ik de nadruk op sekserepresentatie, omdat ik 
de romans van Toussaint zie als literair werk met een plotstructuur waarin de 
relatie tussen man en vrouw centraal staat.  

5.5.1 Contemporaine sekserepresentaties 
In dit kader besteed ik eerst enige aandacht aan de representatie van vrouwen en 
mannen in literair werk van tijdgenoten van Toussaint. Daaruit is af te leiden hoe in 
het algemeen de sekseverhoudingen in de betreffende periode en de denkbeelden 
daarover waren, zodat ik de sekserepresentaties van Toussaint ermee kan 
vergelijken. Daarbij ga ik via een tegendraadse lezing in op de (on) 
conventionaliteit van majoor Frans, vervolgens op personages in andere romans. 

Over de status van literatuur als historische bron wil ik kort zijn: de verbeelding 
van de auteur wordt bepaald door zijn eigen ervaringen en moet raakvlakken 
hebben met de waarneembare werkelijkheid en bestaande personages om 
geloofwaardig te zijn voor de lezer. Betrouwbaarheid en representativiteit zijn 
echter niet gelijk aan controleerbaarheid: in (historische) verhalen wordt 
gereconstrueerd en geconstrueerd. Als er echter sprake is van convergentie tussen 
diverse bronnen en als de vorm van het literaire werk een uiting is van een 
bepaalde mentaliteit kan literatuur gebruikt worden als historische bron (Stokvis en 
Mathijsen 1994: 145-150). 

Zoals ik in 1.7 in het kader van de metaforiek bij tijdgenoten van Toussaint heb 
aangegeven werd de verbeelding van de romanpersonages sterk beïnvloed door de 
binaire opposities die het denken over sekse bepaalden. Contexten functioneren in 
teksten (Mathijsen 2007), dus ook in negentiende-eeuws literair werk wordt vrij 
algemeen uitgegaan van een ‘natuurlijke’ ongelijkheid tussen de seksen. Laqueur 
wijst op het ontstaan in de achttiende eeuw van het ‘two sex system’ waarin sekse 
een fundamentele ordeningscategorie is. Tot dan toe was sekseonderscheid gegrond 
op religie: hiërarchische verschillen tussen mannen en vrouwen waren gebaseerd 
op een Bijbels fundament. In de achttiende eeuw kreeg sekseonderscheid een 
wetenschappelijke basis en was het niet langer een kwestie van door God gegeven 
gelijkheid of ongelijkheid, maar van verschil: een verschil dat geïnterpreteerd 
diende te worden (Laqueur 1990: 154). Vanaf die tijd worden aan mannen en 
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vrouwen op basis van biologische, dus onontkoombare verschillen bepaalde 
eigenschappen toegeschreven en wordt een geheel van met elkaar verbonden 
denkbeelden en uitingen van vrouwelijkheid en mannelijkheid geconstrueerd, dat 
als norm gaat functioneren (Jansen 1987: 48). Onder anderen Toos Streng en 
George Mosse schetsen de eind achttiende-, begin negentiende-eeuwse stereotypen, 
met hoedanigheden die de twee groepen op basis van biologische kenmerken 
kregen toegeschreven. Daarbij speelde ook de behoefte aan een concretisering van 
ideale eigenschappen, die bereikbaar werd dankzij classificerende studies als die 
van de fysiognomist J.C. Lavater. ‘It made the invisible both visible and public, 
and it was in this manner that stereotypes gained their social and political 
importance’ (Mosse 1996: 6-7).  

Voor zowel man als vrouw geldt dat, naast godsdienstigheid, huiselijkheid de 
belangrijkste eigenschap is. Voor het welzijn en de welvaart van de gehele natie 
was het van belang dat man en vrouw elk op de eigen manier uiting geven aan en 
zich inzetten voor nationaal gevoel: de vrouw als huismoeder, opvoedster en 
filantropisch wezen, de man als hardwerkende ‘verdediger van het gezin tegen de 
boze buitenwereld’ (Krol 2001: 101). Gendergerelateerde vooronderstellingen in 
literair werk zijn duidelijk te herkennen in karakterisering en uiterlijk van de 
personages. In de periode die voor mijn onderzoek vooral van belang is, wordt de 
vrouw gekenmerkt als een wezen dat bepaald wordt door emotie. Deze 
emotionaliteit is zowel haar kracht als haar zwakte: haar inzicht in het gevoelsleven 
maakt haar bij uitstek geschikt als opvoedster, waarbij zij – ook in haar rol als 
echtgenote – het goede voorbeeld moet geven door zich bescheiden, bevallig, 
fijngevoelig, beleefd, meegaand, welwillend, innemend en vooral terughoudend en 
kuis te gedragen.427 Haar emotionaliteit wordt door de man in goede banen geleid. 
Ter illustratie een fragment uit Elize van Elisabeth Hasebroek  (1839). De 
aanvankelijk wat opstandige Cecilia komt tot inkeer door ‘haar goede genius’ 
Ellington, de man met wie zij later trouwt:  

Hij had de kracht van haar ijdelheid gebroken, haar leeg en wispelturig hart 
vervuld en bepaald en haar eigenzinnigheid ten onder gebracht, toen het 
daartoe nog tijd was. 
Nu niet meer gehinderd door haar gebreken, ontwikkelden al haar lieflijke 
deugden, als oorspronkelijke degelijkheid, vatbaarheid voor een alles-

                                                 
427 Zie onder meer Wolff en Deken 1782: 811; Moens 2001: 51, 62, 65, 124; Drost 1991: 
89, 163, 216, 222, 244; Hasebroek 2004: 57, 58, 75, 103, 104, 113, Hasebroek 1840: 215, 
216, 266, 269; Van Lennep 2003: 94, 99, 121, 123, 298-300. 
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overtreffende tederheid en echt vrouwelijke ondergeschiktheid aan hogere 
geestkracht zich verwonderlijk snel (Hasebroek 2004: 147). 

Met Eddy, vrouwelijke protagonist in dezelfde roman, loopt het zoals gezegd (zie 
1.7.2) minder goed af: ‘haar liefde was de eisende, niet de opofferende 
genegenheid. Zij vroeg in plaats van te geven. […] Zij wilde slechts zelden geheel 
vrouw wezen’ (Hasebroek 2004: 157). Hasebroek maakt in Twee vrouwen (1840) 
duidelijk ‘dat alleen de man stralen van zich af mag werpen als de zon, en dat der 
vrouw niet wordt toegestaan, dan bescheidenlijk licht te ontvangen als de maan’ 
(Hasebroek 1840: 200). Dit kan opgevat worden als kritiek op de contemporaine 
genderopvattingen, maar gezien het verloop van het verhaal is ook deze roman, 
evenals Elize representatief voor het traditionele vrouwbeeld. 

In buitenlandse romans uit de negentiende eeuw is het beeld van de vrouw 
nauwelijks anders dan dat in Nederlands literair werk en is er eveneens geregeld 
een ideologische strekking te bespeuren. Rachel Blau Du Plessis analyseerde het 
werk van onder anderen Jane Austen en Charlotte Brontë en merkt op dat er vaak 
sprake is van een verwaarloosd vrouwelijk personage (een wees, uitgesloten van 
wat normaliter een bron van geluk is) dat dankbaar deel uit gaat maken van een 
gezin. Op deze manier worden standaardrelaties en conventionele 
genderverhoudingen gepresenteerd als ideaal (Du Plessis 1985: 9). Ook Sandra M. 
Gilbert en Susan Gubar wijzen in The madwoman in the attic op het gegeven dat 
veel negentiende-eeuwse vrouwelijke romanpersonages van auteurs als Austen, 
Mary Shelley, de Brontës en George Eliot letterlijk of figuurlijk428 moederloos of 
ouderloos zijn (Gilbert & Gubar 2000: 124, 227-228, 251, 315, 394, 486 etc.). 
Vanwege hun kwetsbaarheid en machteloosheid hebben deze vrouwen een 
echtgenoot nodig: de huwelijksplot in de roman is de geëigende plot voor een 
vrouwenroman. 

Voor de man is rationaliteit kenmerkend, een eigenschap die als vanzelf lijkt te 
leiden tot doorzettingsvermogen, geduld, vriendelijkheid, kortom naar eervol 
gedrag.429 Voor de negentiende eeuw geldt dat hij in zijn rol als echtgenoot en 

                                                 
428 Hiermee bedoelen de auteurs een ineffectieve moeder (Gilbert & Gubar 2000: 124-126). 
429 Agnes Sneller wijst op de betekenis van de stand waartoe een man behoorde: voor een 
edelman waren andere eigenschappen van belang dan voor een niet-adellijke man. Voor de 
aristocratie, die zich generaties lang onderscheidde in ‘vroomheid’, dat wil zeggen door 
morele en intellectuele deugden, was het begrip ‘eer’ zowel verbonden met de reputatie die 
men had als met deugdzaamheid in de zin van innerlijke tevredenheid over het eigen zijn. 
‘Eer’ werd voor de edelman anders geïnterpreteerd dan voor de man uit het volk. Voor deze 
laatste had ‘eer’ slechts betrekking op zijn reputatie (Sneller 1996: 48-54). 
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vader de emotionaliteit van de vrouw in goede banen leidt. Het ideaalbeeld van de 
man kent samenhang tussen mannelijkheid en nationalisme: naast deugdzaamheid 
en zelfbeheersing is een sterk vrijheidsbesef essentieel voor moderne 
mannelijkheid. Natie en maatschappij hebben behoefte aan eenvoudige, 
transparante symbolen en ‘mannelijkheid’ wordt nu in de vorm van kracht en 
schoonheid als symbolen daarvan een morele en fysieke waarde (Mosse 1996: 23-
24). John Tosh stelt dat de heersende klasse zich identificeert met soevereine 
mannelijkheid:  

In periods of emerging national identity or of national resistance, this 
dominant masculinity is likely to become a metaphor for the political 
community as a whole and to be expressed in highly idealised forms (Tosh 
2004: 49). 

Ook Lotte Jensen laat in haar studie naar helden, literatuur en natievorming zien 
dat vooral mannelijke helden een belangrijke functie hebben in het verhogen van 
het vaderlandse bewustzijn en het vergroten van het gevoel van onderlinge 
verbondenheid (Jensen 2008: 10). Zij toont aan de hand van Maurits Lijnslager uit 
Adriaan Loosjes’ naar deze figuur genoemde roman het ideaalbeeld van de 
Nederlandse man. ‘Verdraagzaamheid, huiselijkheid, godvruchtigheid, vlijt, 
zuinigheid, eenvoud en moed […] worden als typisch vaderlandse deugden 
gepresenteerd’ (Jensen 2008: 185). In het volgende fragment zie ik zowel de 
karakteristieken van dit ideaalbeeld verwoord als zijn verhouding tot zijn vrouw:  

Maurits maakte 'er zijn bijzonder werk van, om bij alle gelegenheden 
ongedwongen het hart zijner geliefde Maria te versterken in die edele en 
Vaderlandlievende denkbeelden, welke alleen bespottelijk schijnen aan 
zulke kortzigtige meisjes en vrouwen, die te ijdelzinnig of te klein-
verstandig zijn, om te begrijpen, dat zij zoowel als de mannen deelen in het 
geluk of het ongeluk, dat bejegent aan die maatschappij, waarop zij 
dezelfde betrekking hebben als jongelingen en mannen.  
Maria hoorde zeer gaarne haren Maurits, met het edelaardig vuur van 
eenen Nederlandschen burger spreken over zoodanige onderwerpen, 
waaraan de bloei en het geluk des lieven Vaderlands verbonden was; [….] 
omdat zij gevoelde, hoe iedere kundigheid, die zij uit den mond van den 
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beminden vriend harer ziele hoorde, diep onuitroeibaar diep in haar 
verstand wortel schoot (Loosjes 1814: 245-246).430 

Van een geheel ander manbeeld is sprake in bijvoorbeeld Jose, een Spaansch 
verhaal en Guy de Vlaming van Nicolaas Beets: de byroniaanse held. Tjeerd 
Popma onderzocht het byronisme in Nederland en constateert dat tussen 1830 en 
1840 de invloed van Byron zichtbaar is in literair werk van onder anderen Beets, 
Toussaint431, Van der Hoop, Meijer, Hofdijk en Oltmans (Popma 1928: 294-295). 
Hij ziet bij hen  

een somberen man, wien door de wereld waar of vermeend onrecht is 
aangedaan; zijn gevoelens worden of beheerscht door haat en een brandend 
verlangen naar wraak, of door wanhoop en verachting. Hij bemint een 
reine vrouw, maar zijn liefde is altijd fataal; hij verlangt naar den dood of 
vreest dien in elk geval niet: het is de eenige uitweg uit het gebied van 
kwelling, dat de aarde voor hem is (Popma 1928: 104). 

Er bestaat tussen dit manbeeld en het gangbare beeld van de vaderlandse held een 
gespannen verhouding; pogingen deze spanning op te lossen gaan via het 
verwerken van een christelijke moraal in werken met een byroniaanse held. In deze 
tegenstelling ligt een verklaring voor de beperkte aanwezigheid van de byroniaanse 
held in de negentiende-eeuwse literatuur (Jensen 2008: 164-168). 

Het uiterlijk van de byroniaanse held heeft kennelijk wel model gestaan voor 
rebellerende of anderszins ‘gevaarlijke’ romanpersonages432: ‘een bleek gelaat dat 
is doorgroefd door een smartelijke ervaring uit het verleden, een zeldzame, 
satanische glimlach, sporen van een duistere nobele afkomst’ (Praz 1992: 74). 

Ook het uiterlijk van volgzame personages weerspiegelt vrijwel altijd het 
karakter: delicaat, licht van huid en haar, gewoonlijk met blauwe ogen, die 

                                                 
430 Jan Koopmans somt de positieve eigenschappen van Maurits Lijnslager op in deze volg-
orde: aantrekkelijk, dapper, gevoelig, intelligent, muzikaal, kunstlievend, goedgemanierd, 
betrouwbaar, vaderlandslievend, sociaal, beheerst, veerkrachtig, vredelievend, opgewekt, 
kortom ‘'n braaf burger en 'n deugdzaam Christen’ (Koopmans 1931: 1-2). 
431 Popma noemt de eerste roman van Toussaint, Almagro, ‘geheel door den invloed van het 
Byronisme ontstaan’. Hij wijst echter ook op het christelijk-nationale element in het werk: 
de protagonist wordt immers van zijn byroniaanse wanhoop genezen door een jonge 
protestantse geestelijke (Popma 1928: 294-295). 
432 Schenkeveld en Schenkeveld-van der Dussen noemen bijvoorbeeld in hun inleiding op 
Elize van Elisabeth Hasebroek vader en zoon Ellington, beiden met een bleek uiterlijk, 
zwarte ogen, donker haar en een zwaarmoedige uitdrukking (Hasebroek 2004: 77-78 en 
100-101) ‘in veel opzichten een byroniaanse held’ (Hasebroek 2004: 30). 
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gevoeligheid uitstralen. Met betrekking tot gender bestaat hierin nauwelijks 
onderscheid: contrasten maken eens te meer duidelijk wat het ideaal is: assertieve 
of behaagzieke vrouwen, blauwkousen, agressieve of wellustige mannen worden 
vrijwel altijd op een negatieve manier gepresenteerd met een kenmerkend uiterlijk: 
donkerharig, met donkere ogen en scherpe trekken. Het uiterlijk als spiegel van het 
karakter is een opvatting die uitgewerkt is door de Zwitserse fysiognomist J.C. 
Lavater. 

5.5.1.1 Fysiognomie: de opvattingen van Johann Caspar Lavater 
Johann Caspar Lavaters Physiognomy or The corresponding analogy between the 
confirmation of the features and the ruling passions of the mind verscheen voor het 
eerst in 1781. De auteur, predikant, filosoof en dichter, verbindt in dit werk 
lichaam en ziel, lichaamsbouw en deugdzaamheid, zowel bij mannen als vrouwen 
(Mosse 1996: 25-27). De populariteit van Lavaters opvattingen kent weten-
schappelijke, historische, artistieke en praktische verklaringen: zij anticiperen in 
bepaalde opzichten op de evolutietheorie, incorporeren oude inzichten, worden 
verhelderd met bijzonder illustraties en zijn eenvoudig toepasbaar (Tytler 1982: 
74). In zijn uiteenzetting categoriseert hij de diverse onderdelen van het menselijk 
gezicht en licht deze toe, waarbij hij soms zeer gedetailleerd te werk gaat. 

Van het voorhoofd bijvoorbeeld zijn bedoelingen, geneigdheden, kracht en 
gevoeligheid af te lezen: het geeft de meeste informatie over de mens. Ook de kleur 
ogen geeft informatie over de kracht van een persoon: ‘Blue eyes are generally 
more significant of weakness, effeminacy, and yielding, than brown and black’ 
(Lavater 1826: 61). Vooral prikkelbare mensen hebben bruine of groene ogen, 
waarbij groen vrijwel altijd staat voor vurigheid en moed. Met betrekking tot het 
haar stelt Lavater dat licht en zacht haar wijst op een delicaat, timide en 
gemakkelijk te overheersen karakter, terwijl donker, gekruld haar vooral voorkomt 
bij mensen die het minst gevoelig zijn: zoals het haar is, zijn de spieren en zoals de 
spieren zijn, zijn de zenuwen, die op hun beurt weer overeenkomen met de 
beenderen. Essentieel is de flexibiliteit, waarbij Lavater expliciet verband legt 
tussen het haar en de aard van een mens: donkerharigen zijn niet erg meegaand, 
soms zelfs tiranniek, lichtharigen laten zich snel domineren en verzetten zich niet. 
Wat de precieze kleur van het haar betreft vergelijkt Lavater mensen met paarden: 
schimmels zijn het kwetsbaarst, paarden met kastanjekleurige of roodbruine vacht 
zijn sterk, evenals staalgrijze en zwarte dieren. 

Graeme Tytler heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de fysiognomie in de 
Europese roman en hij constateert dat auteurs als Scott, Dickens en Hugo 
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fysiognomisten noemen bij het portretteren van hun personages. Ook auteurs die 
niet letterlijk verwijzen naar Lavater presenteren hun romanfiguren op een manier 
die een fysiognomische intentie verraadt dankzij de aandacht voor het voorhoofd, 
de ogen, de mond, voor proporties en voor de verhouding tussen de gelaatstrekken 
en -kleur.  

Voorbeelden uit Nederlandse negentiende-eeuwse literatuur noemt Tytler niet. 
Een steekproef toont echter dezelfde principes bij auteurs als Jacob van Lennep in 
De roos van Dekama (1836), Betsy Hasebroek in Elize (1839) en in Twee vrouwen 
(1840). Zij tekenen in de regel hun te respecteren personages blond en blauwogig, 
met fijne trekken, blanke handen, een slank, vaak rijzig postuur en met een 
aangenaam stemgeluid.433 Soms echter zijn lichtharige personen zwak of onmatig, 
vooral wanneer hun ogen niet diepblauw, maar bleekblauw zijn.434 Donkere ogen 
en donker haar wijzen op een recalcitrant(er) karakter435, terwijl kenmerken als een 
gelige huid of gelig oogwit, kleine ogen, een kleine mond, loodkleurige lippen, 
rimpels en een magere gestalte zonder meer negatief te duiden zijn.436 Met 
betrekking tot oog- en haarkleur meldt Tytler dat in de Engelse, Franse en Duitse 
literatuur met name personages met bruine ogen psychisch en/of fysiek sterk zijn 
en dat grijze ogen vaak te vinden zijn bij onaangename karakters (Tytler 1982: 
212-213); ook dit is terug te zien bij genoemde Nederlandse auteurs.437 

Hoe sterk de invloed was van deze traditionele portrettering blijkt uit de 
vergissing van de protagonist in Betsy Hasebroeks Twee vrouwen: Alexander van 
Montfoort is zeer gecharmeerd van de bruinharige Marie Vernon, in wier ‘helderen 
blik der bruine oogen nog al de onschuldige vrolijkheid van het kind’ blonk 
(Hasebroek 1840: 25). Wanneer hij echter later over haar dagdroomt gaat het om 
‘wonderschoone blaauwe oogen’ (166) en in andere passages wordt blondheid 
gesuggereerd (‘de gloed van “levend goud’ 148; ‘de gouden bloem’ 249). Bij zijn 

                                                 
433 Van Lennep 2003 m.b.t. Deodaat en Madzy: 42, 63, 90-91,94, 97, 296, 466, 476; 
Hasebroek 2004 m.b.t. Elize en Cecilia: 58, 59, 60, 66, 71, 74, 81, 84, 85, 86, 93, 98; 
Hasebroek 1840 m.b.t. moeder en dochter Vernon: 4, 5, 6, 23, 24, 36, 40, 42, 46, 47, 194, 
196. 
434 Van Lennep 2003 m.b.t. Feiko en de abt: 30, 50; Hasebroek 2004 m.b.t. Charles: 93; 
1840: 27. 
435 Van Lennep 2003 m.b.t. Reinout: 41, 215; Hasebroek 2004  m.b.t. vader en zoon 
Ellington en Eddy: 57, 62, 74, 77-80, 83, 86, 95, 100, 130; Hasebroek 1840 m.b.t. Clara: 
147-149, 183, 240. 
436 Van Lennep 2003 m.b.t. een duivelskunstenaar en Seerp van Adeelen: 25, 34; 
Hasebroek 2004 m.b.t. tante Agatha: 96-97, 111. 
437 Van Lennep 2003 m.b.t. de Stichtenaar en Juffer Mechtelt: 153-154, 297; Hasebroek 
2004 m.b.t. tante Agatha: 97; Hasebroek 1840 m.b.t. Van Montfoort: 3. 
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uiteindelijke keuze voor een andere vrouw, ziet hij juist weer het donkere van 
Marie. 

5.6 Majoor Frans tegendraads gelezen 
Na bovenstaande weergave van gebruikelijke negentiende-eeuwse sekse-
representaties concentreer ik me op de representaties in Majoor Frans en het 
controversiële daarin. De karakterisering van de vrouwelijke protagonist van 
Majoor Frans is vaak besproken in de receptie van de roman en in de literatuur-
geschiedenissen en -studies. Als thematiek van het werk ziet men vrij algemeen 
majoor Frans als ‘mannelijke vrouw’ die getemd wordt door de ideale man. 
Francis’ verzet tegen de geldende normen en waarden komt volgens de verteller 
voort uit een tekortschietende opvoeding; in wezen is ze zorgzaam en 
opofferingsgezind. Haar ‘mannelijkheid’ is dus een travestie, schijn: eigenlijk hoeft 
ze slechts opgevoed te worden door een man die haar emotionaliteit in goede banen 
leidt. Zo past zij in de contemporaine sekserepresentaties van vrouwen, zo hebben 
de meeste lezers het ook opgevat (zie 5.4.2 en 5.4.3). Enkele uiterlijke kenmerken 
van Francis dragen bij aan deze interpretatie: zij is blond, met grote blauwe ogen. 

In mijn narratologische analyse heb ik echter laten zien dat met de verandering 
van de ‘zender’ (datgene wat het streven ingeeft) een ander beeld van het 
verhaalpersonage ‘majoor Frans’ ontstaat. Als uitgangspunt van deze tegendraadse 
lezing neem ik nu het streven naar financiële zekerheid als ‘zender’, waarbij de 
zogenoemde capitulatie van Francis pas plaatsvindt op het moment dat zij van 
‘object’ en ‘helper’ veranderd is in ‘subject’ en ‘ontvanger’ en dus afwijkt van de 
voorgeschreven posities. Ik onderzoek welke aanwijzingen voor Francis’ positie als 
vrouw te vinden zijn in de vertelling, het verhaal en de geschiedenis, om haar 
daarmee te plaatsen in de sekserepresentaties van Toussaint en op deze manier 
verdere argumenten aan te dragen voor het mijns inziens onorthodoxe 
genderbewustzijn van Geertruida Toussaint. 

5.6.1 Vertelling  
Als vrijwel enige verteller en focalisator fungeert Leopold, die als personage 
geheel overeenstemt met de ideale negentiende-eeuwer en ook door de presentatie 
van de externe verteller in het begin van de roman het vertrouwen van de lezer zal 
genieten. Aandacht voor dit eenzijdige perspectief is van belang (zie 5.3). Ik wil 
hier ook wijzen op Susan Lansers Fictions of Authority waarin zij betoogt dat de 
mannelijke verteller een vrouwelijke strategie kan zijn. In Majoor Frans is heel 
kort sprake van een extradiëgetische, heterodiëgetische verteller (p.7-33) die het 
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woord geeft aan Leopold en niet aan Francis. Het in 1876 toegevoegde voorwoord 
van Leopold (zie 5.4.1) is eveneens een blijk van Francis’ zwijgzaamheid: volgens 
Leopold staat ze op het standpunt dat het succes alleen te danken is aan zijn wijze 
van voorstellen en eist ze dat hij alleen de verantwoordelijkheid zal dragen. Zijn 
mening ‘dat zij erkentelijk behoort te zijn’ tenslotte toont opnieuw haar positie. 

Zo bezien heeft Majoor Frans trekken van een ‘self-silencing narrative’: ‘staged 
self-silencing, […] a rejection of gendered conventions trough a wilful refusal to 
narrate’ (Lanser 1992: 39). Toussaints strategie zou er een kunnen zijn van een spel 
met vertellers- en focalisatieposities, zoals in andere romans van haar te zien is. 
Door Francis geheel door Leopold te laten presenteren en haar in het voor- en 
nawoord een verzoek te laten doen om te zwijgen, wijst Toussaint op de vrouw die 
niets te zeggen heeft. 

Toch eigent Francis zich uiteindelijk het woord toe: de laatste alinea’s van de 
vertelling zijn van meet af aan van haar hand, wat betekent dat Leopold de controle 
erover verliest. Hoewel de inhoud van deze passage slechts een gematigd protest 
tegen Leopolds brieven laat zien, verzoekt zij Willem ‘in vollen ernst’ (401) erover 
te zwijgen. Met betrekking tot de ondertekening van deze brief bestaat enige 
onduidelijkheid: in de eerste uitgaven (1874 en 1875) staat ‘F.v.Z’, in de laatste 
door Toussaint herziene uitgave (1884) ontbreekt de ondertekening. Dit zou 
overeen kunnen stemmen met Francis’ uitspraak over het huwelijk waarin de 
vrouw een ‘onmetelijk offer’ brengt, dat ‘van haar naam, van haar wil, van zich 
zelve’ (363). Ook kan het een illustratie zijn van mijn opmerking dat Toussaint 
zich wellicht onder invloed van de reacties op de roman en haar eigen zorgelijke 
financiële situatie gematigder opstelde (zie 5.4.1). Overigens is de brief sowieso 
een signaal van ‘writing beyond the ending’. 

Interessant zijn in ook de ‘onderhuidse’ tekstuele verwijzingen naar de positie 
van vrouwen, zoals in de naam van tante Sophie, waarvan zij zelf zegt:  

Dat ik mij simpellijk Roselaer tot de Werve moet schrijven en niet van de 
Werve, is de schuld van den generaal, maar zijne koppigheid en dwars-
drijverij zal hem duur te staan komen (Toussaint 1875: 16).438 

Haar is immers het landgoed De Werve ontnomen door haar zwager: de familie-
naam Roselaer van de Werve is voor de enig overgebleven vrouw in de familie 
Roselaer veranderd in tot de Werve. Francis stelt expliciet: ‘Ik zal eenmaal 
vrijvrouwe van de Werve zijn’ (1875: 88) en haar uitspraak wordt nadrukkelijk 

                                                 
438 Cursivering van Toussaint. 
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herhaald.439 Overigens is ook in de naam van Francis de ommekeer te zien: M.F. 
(Majoor Frans) wordt F.M. (Francis Mordaunt). 

De intertekstuele verwijzingen zijn intrigerend en verdienen aandacht in een 
genderbewuste benadering. Tante Sophie wordt onder meer gekarakteriseerd via de 
vermelding ‘dat zij eene groote vereering voor Rousseau - ja zelfs, dat zij eene 
statuette van Voltaire in hare kamer had’ (37), waaruit af te leiden zou kunnen zijn 
dat zij sympathie had voor hun ideeën, of hun definities van vrouwelijkheid 
onderschreef. Marian de Graaf benadrukt bij Rousseau de betekenis van vrouwe-
lijke list en misleiding ten behoeve van indirecte heerschappij in relatie tot de man; 
openlijke autoriteit wordt aan de man toegeschreven (De Graaf 1991: 190-192). 
Tante Sophie misleidt de generaal, de man wiens positie háár situatie blijvend 
veranderde: zij heeft op sluwe wijze grote delen van zijn bezit (De Werve) in 
handen gekregen en bevoordeelt nu, opnieuw buiten hem om, zijn kleindochter. Ze 
heeft zich laten afbeelden met een bundeltje brieven van Voltaire in de hand440, 
wetend dat de notaris die het portret zal erven, ‘een wettisch, orthodox man’ (37) 
dat niet erg zal waarderen. Een tegendraadse actie dus. Een ander intertekstueel 
voorbeeld: wanneer Leopold zegt dat hij ‘het gansch niet met Van Lennep eens’ is 
dat de grootste verdienste van een vrouw erin bestaat dat er over haar niets te 
zeggen valt dan dat zij met volharding kousen maast en zorg koestert voor de was 
(Toussaint 1875: 71) dan is ook dat een verwijzing naar de positie van vrouwen. 
De tekst waar Leopold op doelt, komt immers uit Klaasje Zevenster (Van Lennep 
1866: 251), waarin de moeilijke positie van alleenstaande vrouwen aan de orde 
gesteld wordt (Peters 1990: 51). Misschien nog duidelijker zijn de verwijzingen 
naar Shakespeare. In haar discussie met Leopold zegt Francis: ‘Wat Shakespeare 
gelijk had dat hij Portia gebruikte om een pleidooi te winnen, waarbij het op 
menschenkennis en scherpzinnigheid aankwam’ (141). Portia uit The Merchant of 
Venice is een vrouw die zich wel moest voordoen als man om als advocaat deel te 
kunnen nemen aan de mannelijke wereld. Ook de verteller refereert aan 
Shakespeare wanneer hij zegt: ‘Het was eene oude vrouw, die als de heksen in 
Macbeth daar op eens voor ons oprees’ (352). De heksen in dit toneelstuk fungeren 
als schikgodinnen, vrouwen die over leven en dood beslissen. De oude vrouw om 
wie het in Majoor Frans gaat, is vrouw Jool, die verschijnt om van Francis geld te 
eisen. En Francis, die steeds de vriendelijkheid zelve is tegen armlastige 

                                                 
439 Toussaint 1875: 88(4x), 203, 399. 
440 Voltaires opvattingen over vrouwelijkheid en mannelijkheid zijn gebaseerd op zijn 
overtuiging van de fundamentele gelijkheid van mensen. Overigens zijn ze tamelijk 
conventioneel. 
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dorpelingen stelt zich nu op als grootgrondbezitster en verjaagt de vrouw die 
Francis’ lot bepaalt door de financiële eisen die ze stelt:  

’t Is hier de grond van de Werve, je hoort hier niet! Scheer je weg, of.... 
[…] Dáar is nu die magt, ongelukkig evenmin eene onhoorbare als 
onzigtbare, die mij berooft van de vrijheid om gelukkig te zijn (Toussaint 
1875: 354). 

Ze verzet zich dus tegen haar lot. Een laatste intertekstuele verwijzing: Francis 
noemt Lord William ‘Mentor’ ( 244). De klassieke ‘Mentor’ uit de Odyssee van 
Homerus is de opvoeder van Telemachus, de jongeling die zijn moeder Penelope 
steunt in haar verzet tegen de vrijers, mannen die haar tot een huwelijk wilden 
dwingen en die profiteerden van haar bezittingen.441 Hier is het Lord William die 
als mentor Francis enigszins weghaalt uit de invloed van haar grootvader, de man 
die van haar geldelijke reserves profiteert. Van de literatuur die deze mentor met 
Francis bestudeert, worden geen titels gegeven; genoemd worden de klassieken en 
daarnaast bij voorkeur Shakespeare. Leopold noemt wel een werk van Shakespeare 
dat hij ter inspiratie zal lezen: The taming of the shrew (27). Ik vermoed dat het dit 
werk is dat Francis woedend aan flarden rijt, als zij zich verraden voelt door Lord 
William (252). 

Zoals ik in 4.7.1 heb betoogd gebruikt Toussaint humor en ironie in haar repre-
sentatie van personages en om de tegenstelling tussen schijn en wezen te 
accentueren. Ik heb het daarbij gehad over het gebruik van de term ‘heeren’. Ook 
in Majoor Frans wordt deze term herhaaldelijk op ironische wijze ingezet en wordt 
dan vaak met een hoofdletter geschreven.442 Francis aan het woord:  

‘Eilieve! zie ginds die Heeren der schepping mijn dagelijksch gezelschap, 
mijne eenige omgeving,’ ging zij voort, even den blik naar de eetzaal 
wendende. ‘Zij zijn op het hoogtepunt van hun levensgenot gekomen, de 
generaal is met de sigaar in den mond in slaap gevallen, en de kapitein 
heeft genoeg van zijn cognac; hij stopt zijne groote duitsche pijp, en 
waggelt naar de billartkamer om in zijn eentje te snorken! Ze komen niet 
weer bij voor de thee […] (Toussaint 1875: 141-142). 

De als humoristisch procedé opgevatte combinatie van letterlijk en figuurlijk komt 
bijvoorbeeld voor wanneer Francis de gokverslaafde heren ‘in de kaart kijkt’ (86). 
                                                 
441 Een verwijzing naar Penelope is ook te vinden in De Graaf van Devonshire , met 
betrekking tot de onconventionele Arabella (zie 1.7.2). 
442 Toussaint 1875: 29, 86, 141, 142, 149, 156, 235, 330. 



356 

Een spottende presentatie van Leopold is te vinden in de situatie waarin hij over 
een halfdroge, moerassige sloot moet springen en dan vol trots meldt ‘het devies 
van mijne voorzaten bleek profetie: de stoutheid was mij gelukt’ (78). Dat devies is 
‘De fortuin is met den stoute’. Van enige zelfspot van Leopold is hier geen sprake; 
hij meldt zelfs: ‘Ik waagde veel dat voelde ik, maar het moest gewaagd worden’. 
Dat deze uitingen in het kader van de karakterisering staan, blijkt uit de 
contrastwerking ten opzichte van Francis’ aard (zij ziet slechts ‘een droge sloot’ die 
weinig risico inhoudt) en uit haar reactie:  

‘Bravo! ferm gedaan!’ riep Francis mij toe met hare volle altstem, die mij 
voor 't eerst niet hard en tergend in de ooren klonk, en zij klapte in de 
handen met eene joligheid en schalkheid die haar goed afging (Toussaint 
1875: 78). 

Leopold is soms ronduit naïef, zoals ook blijkt uit de wijze waarop hij Rolfs 
behoefte aan sherry toeschrijft aan de emotionele ervaringen die deze verwoordt443: 
hier is sprake van structurele ironie, waarbij de lezer meer weet dan – in dit geval – 
de verteller. Leopold lijkt zich niet bewust te zijn van Rolfs voorkeur voor 
alcoholische drank, de lezer heeft in de loop van het – door Leopold vertelde – 
verhaal hier kijk op kunnen krijgen. 

In de vertelling wordt de situatie van een vrouw als Francis dus aan de orde 
gesteld via de positie van de verteller, de ‘peritekst’ (voorwoord en slotwoord), de 
bewustzijnsweergave, intertekstuele verwijzingen en ironie. In de karakterisering, 
op het niveau van het verhaal, zijn meer ondermijnende details te vinden, waardoor 
Leopold mager afsteekt bij Francis, die op spottende wijze haar scherpe kijk op de 
anderen en de omstandigheden verwoordt. 

5.6.2 Verhaal  
Hoewel Leopold de voornaamste focalisator is en dus ook zichzelf presenteert, 
vertoont de manier waarop zijn karakterisering plaatsvindt bij nadere analyse bij-
zondere elementen. Ook al hebben die niet direct te maken met de subjectpositie 
van Francis, ik wil er niet aan voorbij gaan, omdat ze wel haar objectpositie 
beïnvloeden. 

Annie Romein-Verschoor heeft toen zij Toussaint verweet een ‘gepensioneerde 
geest als Leopold van Zonshoven’ de rol van held te geven (zie 5.4.3) geen oog 

                                                 
443 Rolf spreekt over het vertrek van Francis van ‘De Werve’; zie Toussaint 1875: 381, 384, 
385. 
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gehad voor de ontwrichtende elementen in de karakterisering van Leopold. In de 
manier waarop hij geïntroduceerd wordt, zie ik aspecten die naast de ironie in de 
vertelling een beeld geven van Leopold als antiheld. Een ervan is de weergave door 
extradiëgetische, heterodiëgetische verteller van de discussie tussen Leopold en een 
vriend over familieportretten. Leopold zelf noemt ‘deftige flauwheid, en onnoozele 
goedrondheid’ en constateert dat ‘de gêne waarin wij sinds drie generatiën 
verkeeren, getuigt dat de physionomiën niet liegen’ (7). De beschrijving van die 
gezichten liegt er ook niet om: in termen als ‘dat kille en fletsche’ (28) en ‘den 
fellen, hooghartigen blik’ (29) wordt de familiegelijkenis besproken. Enkele keren 
valt de term ‘physionomiën’ in dit boek (7, 28, 270) en ook het werk van Lavater is 
aanwezig in het boekenkastje van tante Sophie (50): er kan dus betekenis aan 
toegekend worden. Leopold, de negentiende-eeuwse nazaat van de Van 
Zonshovens zou dus de contemporaine kenmerken ‘deftige flauwheid, en 
onnoozele goedrondheid’ combineren met een ‘trotschen laatdunkenden blik’ (28). 

Leopold blijkt in bepaalde opzichten te behoren tot de mannen die door Francis 
gezien worden als zwak. In de presentatie van de ‘heeren’ is voedsel een 
verhaalelement dat de grootvader en kapitein Rolf typeert. Hun grote vraagstuk is 
‘wat zullen wij éten’ (97) en telkens wordt hun voorkeur voor spijs en drank 
expliciet benoemd.444 Al beklemtoont Leopold zelf zijn aangeboren soberheid, hij 
bespreekt geregeld de maaltijden, zelfs de gerechten.445 Omdat Francis (met 
betrekking tot Lord William) aangeeft ‘Als de meeste heeren hield hij van eene 
goede tafel en was er aan gewoon’ (239) zie ik hier een accentuering van het 
verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen werden verondersteld te leven ‘on 
air and moonlight’ (Dijkstra 1986: 29): van Francis wordt alleen verteld over haar 
zorg om een en ander goed op tafel te krijgen (zie verder 5.7.2). Een mooie 
combinatie van Leopolds verlangens is te vinden in zijn beschouwing als hij ‘de 
Werve’ bekijkt:  

Want ondanks alles kon ik niet nalaten, het kostbare landgoed aan te zien 
met de oogen van een aanstaanden eigenaar. Ik was het reeds in zekeren 
zin, en niets kon mij hinderen het te aanvaarden als.... Francis maar 
wilde.... daar luidde de etensbel’ (Toussaint 1875: 132-133). 

Twee belangrijke figuren in Majoor Frans beantwoorden niet aan het ideaalbeeld: 
van deugdzaamheid en zelfbeheersing is weinig sprake, evenmin van godvruchtig-
                                                 
444 Zie Toussaint 1875: 97, 103, 104, 105, 134, 135, 138, 139, 155, 178, 179, 206, 207, 239, 
254, 284, 286, 291, 306, 332. 
445 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1875: 31, 124, 134, 207, 286. 
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heid, vlijt, zuinigheid, eenvoud of moed. De grootvader en Rudolf tonen in 
verschillende omstandigheden gedrag dat door Francis, Leopold of henzelf 
beschreven wordt als zwak. Francis formuleert het scherp:  

Omdat ze allereerst de slaven zijn van hunne eigene zwakheden, 
hartstogten en bejagingen; de meesten hunner zijn zoo bitter kleingeestig 
en onnoozel, dat men ze om den vinger kan winden, als men maar de 
moeite neemt hun zwak uit te vinden en dat te vleijen (Toussaint 1875: 
86).446 

Ook sir John Mordaunt, Rolf, Karel Felters (‘het wittebroodskind’, 256) en 
Willibald missen de ‘hooggeprezen hoedanigheden’ (216) die normaliter aan 
mannen worden toegekend.  

Leopold past ervoor om de zwakte die hij bij zichzelf bespeurt toe te geven: zijn 
gevoelens voor Francis.447 In plaats daarvan dwingt hij Francis, die niet zwak is448, 
zwakheid toe te geven. Bij de schermwedstrijd met Lord William en bij het 
dodelijke ongeluk van Harry Blount, twee momenten waarop zij een ‘mannelijke’ 
positie innam, schoot zij immers tekort, zoals ook de betreffende mannen haar 
lieten weten.449 Hier worden de binaire opposities duidelijk: Leopold verlangt een 
vrouw die niet krachtig is, ondanks zijn uitspraak over ‘geest en hart’ (zie 5.3.2). 
Opvallend is de nadruk die hij legt op het uiterlijk van Francis; al voordat hij haar 
ontmoet heeft, maakt hij zich zorgen: ‘Heeft zij een ligchaamsgebrek, is zij 
afzigtelijk?’ (26).450 Daarnaast is van belang dat ze ‘de reinheid en den eenvoud 
van een kind’ uitstraalt (91), hoewel andere eigenschappen van een kind haar 
voorgehouden worden als ongewenst: ‘Dat wil zeggen, dat zij altijd kind is 
gebleven’, voegde ik haar toe, ‘en een kind, dat altijd haar zin moet hebben’ (321). 
Ook de overige mannen in het verhaal noemen haar opvallend vaak ‘kind’.451 Het is 

                                                 
446 Zie ook Toussaint 1875: 94, 102, 145, 153, 157, 204, 216, 282, 294, 306, 340-341; 
Willibald noemt zichzelf ‘zwak’ t.o.v. Francis (323). 
447 Zie Toussaint 1875: 35, 187, 264, 268, 381. 
448 In de woorden van Wilibald: ‘nooit heb ik haar zwak gezien, nooit bezield door ijdelheid 
of zelfzucht, nooit haar zien terug treden waar het een zware pligt gold’ (327). 
449 Lord William ontweek haar aanvallen met de degen en smaalde ‘'t Is eene mannelijke 
oefening, miss! Er behoort meer dan vrouwelijke kracht toe’ (257). Koetsier Harry Blount 
adviseerde haar de teugels aan hem af te staan, maar ‘Afraden was twijfel aan mijne 
behendigheid, aan mijne vaste hand, ik kon dat niet dragen’ (288). Een ongeluk kost Blount 
het leven. 
450 Zie ook Toussaint 1875: 76, 83, 91, 92, 133, 139, 156, 161, 206, 316, 361. 
451 Zie 30, 120, 121, 122, 123, 248, 279, 290, 291, 365, 366, 388. 
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een benaming waarin het liefdevolle familieverband tot uitdrukking komt (zie 
1.5.3.1), maar tegelijk Francis’ afhankelijke positie.  

Vrouwen worden in deze roman tegenover mannen geplaatst, maar op een 
manier die hun positie en hun strijd benadrukt. Tante Sophie bijvoorbeeld wordt 
gepresenteerd als een strijdlustige vrouw met één heel duidelijk principe: zij was 
vrijzinnig. Ze had ‘geen kwartje’ over voor de kerk, omdat ze ‘het ras der 
Tartuffes’ (38) niet wenste te helpen vermenigvuldigen, maar elke zondag stond 
het rijtuig klaar om de oude kamenier, die streng orthodox was, naar de kerk te 
vervoeren. Een ander belangrijk kenmerk: ‘zij gebruikte overigens hare schatten 
voor zich zelve niet dan met de uiterste matigheid’ (38). Het belang van deze 
vrouw wordt vooral duidelijk in de hierna volgende tegendraadse benadering van 
de geschiedenis. 

Vooral in de enkele passages waarin Francis zich een subjectpositie bevindt, zie 
ik aanwijzingen voor haar moeilijke positie als vrouw. Juist de gebeurtenis die 
Leopold aangrijpt om haar vrouwelijkheid te benadrukken – het verloren duel met 
Lord William – toont welk gevecht zij eigenlijk voert. Een degen, zoals gebruikt in 
deze scene van Majoor Frans, kan als fallussymbool opgevat worden, zoals Wiel 
Kusters aangeeft in zijn onderzoek naar fallussymboliek in verhalen met travestie 
als literair motief (Kusters 1978-II: 56-58). Een argument hiervoor vind ik in de 
nadruk op een ander fallussymbool, de rijzweep van Francis.452 Wanneer Rolf en 
Leopold haar een nieuwe zweep cadeau willen doen, weigert ze die: ze zal er zelf 
een kopen (199). Zowel in de sequentie van het verloren duel met Lord William als 
in een fragment waarin de zweep centraal staat, is er een verbinding met het woord 
‘bloed’. De idee van een ontmaagding (zie 5.3.3) wordt versterkt door deze dialoog 
tussen Francis en Leopold:  

‘Ik wilde eene rijzweep improviseren; ik heb de mijne verloren, en.....’ ‘Ik 
heb niets dan een liniaal en een pennehouder.’ Zij werd bloedrood […] 
(Toussaint 1875: 189). 

De travestie als literair motief is te vinden in de ‘mannelijkheid’ van Francis, door 
Leopold als ongewenst beschouwd, maar gebruikt om haar om te vormen tot een 
‘echte’ vrouw die aan zijn eisen voldoet. Zoals Geertje Mak stelt: in Francis’ eigen 
verhaal wijst Leopold op cruciale momenten een tekort aan mannelijkheid aan bij 
Majoor Frans (Mak 1997: 87). Leopolds kracht bestaat dus in het ‘ontmaskeren’ 
van Majoor Frans, terwijl zijn eigen optreden in feite een grote maskerade is. De 

                                                 
452 Zie Toussaint 1875: 78, 90, 113, 116, 189, 199, 215. 
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woede van Francis, wanneer Leo ontmaskerd wordt als ‘intrigant’ (367), is niet 
onverwacht: een belangrijk motief in het verhaal is haar weerzin tegen schijn. 
Telkens weer wijst Francis op uiterlijk vertoon, dat haar afkeer inboezemt: ‘Ik 
behoor niet tot hen, die onwelvoegelijke dingen onder mooije woorden weten weg 
te sluiken’ (184). Ze hekelt de ‘sociale huichelarij’ (191), de ‘kerkparade’ (312), de 
‘convenances’ (362), die voor haar samenhangen met onvrijheid. Het verzet tegen 
de conventies komt ook tot uiting in het motief van Francis’ onhandigheid in 
handwerken:  

Ik maakte alle breiwerk in de war, brak de naalden uit ongeduld, vermorste 
stoffen en zijde als ik borduren moest en werd woedend als men mij om 
deze linksheid uitlachte of bestrafte; om kort te gaan, men kon met mij niet 
teregt en ik kon niet overweg met de anderen (Toussaint 1875: 219).453 

Dit gebrek aan typisch ‘vrouwelijke’ vaardigheid kan als strategisch gezien kan 
worden: ‘an assertion of incompetence at traditionally “feminine” activities may 
allow a woman to escape such activities without openly refusing them’ (Lanser 
1992: 59). 

In het verhaal is dus vooral in de karakterisering een tegenstelling zichtbaar 
tussen mannen en vrouwen: de mannen in dit verhaal worden gekenmerkt door een 
zwakheid, met name zelfzucht. Daarentegen zijn de vrouwen, zowel Francis als 
tante Sophie en Aunt Ellinor, altruïstisch. Dit past in het traditionele vrouwbeeld en 
het feit dat Francis haar mannelijkheid beklemtoont, zie ik evenals Leopold (en de 
traditionele lezer) als verzet tegen haar positie. De narratologische analyse maakt 
echter duidelijk dat slechts Francis’ actantiële ommezwaai echt effect heeft. Een 
tegendraadse blik op de geschiedenis laat zien dat zowel de gebeurtenissen waarbij 
tante Sophie en Lord William betrokken zijn, als de setting van belang zijn voor de 
interpretatie van de subjectpositie van Francis. 

5.6.3 Geschiedenis  
De geschiedenis toont dat Francis vanaf haar jeugd als pion is ingezet voor de 
belangen van anderen. Zij was hun reddende engel en ‘verdiende’ daarmee 
aandacht van respectievelijk haar vader en grootvader. Leopold echter eist meer: zij 
moet nu een ‘engel’ worden (98). Zoals ik in 5.3.3 heb laten zien, fungeert Francis 
veelal als ‘helper’ of als ‘object’ en pas wanneer de grootvader, Rolf en Leopold 
uit haar leven verdwenen zijn, neemt zij een subjectpositie in en presenteert zich 

                                                 
453 Zie ook Toussaint 1875: 240, 263, 267-268, 320, 389. 
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dan ook als vrouw: zij laat in een verzoek aan Leopold ‘het privilege harer sexe’ 
gelden (396). Dit betekent niet dat zij zich aanpast aan zijn wensen, die ingaan 
tegen haar behoefte onafhankelijk te zijn, ook al kost haar dat haar geliefde huis 
‘De Werve’:  

Daarom wil ik mijn eigen weg gaan; ik wil het, verkeerd of niet: ik hoor 
niemand toe; ik zal over mijn eigen lot beschikken (Toussaint 1875: 393). 

In deze omstandigheden zie ik overeenkomst met die van Ottelijne die in Het Huis 
Lauernesse ook de veiligheid van haar huis opoffert om haar eigen weg te kunnen 
gaan.454 Dat huis en landgoed ook in Majoor Frans betekenisvol zijn in het kader 
van de positie van vrouwen, wordt duidelijk uit de geschiedenis van tante Sophie: 
zij voelt – al dan niet terecht – zich haar erfenis (landgoed ‘De Werve’) ontnomen 
door de echtgenoot van haar zuster. Deze – de grootvader van Francis – bezwaart 
het geheel met hypotheken, die buiten zijn medeweten verstrekt worden door 
Sophie. Na haar dood wil zij met haar bezit Francis begunstigen, maar zonder dat 
de zwager/grootvader ervan meeprofiteert. Dit kan alleen door Leopold te 
gebruiken als tussenpersoon. Sophie was de gehoorzame dochter, de verzorgster 
van haar vader en ze bleef uiteindelijk met (relatief) lege handen staan. Zij wil 
Francis dat lot besparen. De band tussen Francis en haar oudtante Sophie wordt 
vormgegeven in de scene waarin Francis de oude dame en zichzelf verdedigt tegen 
enkele jongemannen, ‘wetgevers, litteratoren en theologanten in dop’ (127), die 
hen belachelijk maken om hun onmodieuze kleding. Dat Sophie het begrip 
‘vrouwelijke solidariteit’ kent, blijkt uit de passages waarin duidelijk wordt dat zij 
aan de verpleging van een krankzinnig geworden ongehuwde moeder meebetaalt, 
dezelfde vrouw om wie Francis zich bekommert (128). Daarnaast geeft ze jaarlijks 
grote sommen aan goede doelen, zoals ook Francis ruimhartig geeft van het 
weinige dat ze nog heeft. Sophies wraakzucht ten aanzien van haar zwager is echter 
groter dan haar zorg voor Francis, die weliswaar een toelage krijgt, maar slechts als 
echtgenote van Leopold op ‘De Werve’ kan blijven wonen. Deze handelwijze past 
in de opvatting over vrouwelijkheid die opgeroepen wordt via de intertekstuele 
verwijzingen naar Rousseau en Voltaire (zie 5.6.1).  

                                                 
454 Een andere overeenkomst is de functie van de setting: zoals belangrijke gebeurtenissen 
met betrekking tot Ottelijne en Aernoud plaatsvinden op plekken die ver van Lauernesse 
liggen, zo vinden de discussies tussen Francis en Leopold veelal plaats tijdens wandelingen. 
Vaak lopen zij in de richting van de ruïne of over moeilijk begaanbaar terrein, wat opgevat 
kan worden als symbolisch. 



362 

Van de erudiete455 Lord William wordt gezegd dat hij ‘het schade [achtte] zoo de 
individualiteit verloren ging onder zekere vormen, voor iedereen gelijkelijk 
afgepast’ en van hem voelt Francis ‘dat hij in mij prees, wat anderen in mij 
afkeurden’ (239). Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist de schenking van 
‘Mentor’ Lord William Francis in staat stelt te leven in ‘volkomen 
onafhankelijkheid naar het materiëele’ (398), waarna zij haar eigen verlangen 
vervult en Leopold ten huwelijk vraagt.  

Nu behoef ik geen huwelijk aan te gaan door den nood opgelegd, en zoo ik 
mij een echtgenoot kies, zal niemand mij verdenken dat ik mij uit 
belangzucht gewonnen gaf! (Toussaint 1875: 398)456 

Dankzij haar ‘mannelijke’ positie kan en wil Francis toegeven aan haar vrouwelijk-
heid en brengt zij ‘het offer van haar naam, van haar wil, van zichzelve’ (363), 
maar wel met een eigen jaarlijks inkomen van drieduizend pond sterling. Leopold 
(via tante Sophie) en Lord William die Francis lang als ‘object’ bejegenden, zijn nu 
op hun beurt ‘helpers’. 

In het contemporaine Burgerlijk Wetboek golden gehuwde vrouwen als 
´personae miserabiles´, evenals minderjarigen en onder-curatele-gestelden waren 
zij handelingsonbekwaam. Ze werden vertegenwoordigd en beschermd door hun 
echtgenoot, ze vielen onder de maritale macht, die berustte op ‘management-
argumenten’457 (Braun 1992: 18). Maar: ‘vrouwen konden wel in hun eigendom 
beschermde burgeressen blijven, door te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. 
Ze konden daarbij het vrije genot en het beheer van hun eigen inkomsten bedingen’ 
(Braun 1992: 29). Dit is wat Francis doet. 

Alternatieven waren er nauwelijks, zoals blijkt uit de veelal onbegrepen of zelfs 
belachelijk gemaakte458 noodsprong die Francis maakt op het moment dat zij geen 
eigen inkomen en geen huis heeft. Zij is van plan om in het circus te gaan werken:  

                                                 
455 De familienaam waarmee hij zijn brief had onderteekend, was een in de geschiedenis der 
wetenschap en in de staatkundige wereld zeer bekende en hooggeëerde (Toussaint 1875: 
398). 
456 Al eerder heeft zij duidelijk gemaakt: ‘Mijn beginsel is het, liever vrij en arm te zijn om 
mijzelf te blijven;’ (Toussaint 1875: 111). 
457 Bijvoorbeeld: er moet een gezagsdrager zijn, om bij tegenstrijdige inzichten niet te 
verlammen (de onmogelijkheid van twee kapiteins op een schip) en er moet naar buiten toe 
één vertegenwoordiger zijn (Braun 1992: 18). 
458 Zie bijvoorbeeld Zimmerman 1876: 526; Berckenhoff 1886: 329. 
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Er is geen ander waar ik voor bekwaam ben! Ik kan met paarden omgaan, 
maar ik kan geene gouvernante van kinderen zijn, ik kan schermen en 
exerceren, en ik zou beiden even goed te paard kunnen doen als te voet, 
maar ik kan niet voor gezelschapsjufvrouw spelen bij eene dame, en ik ben 
veel te onhandig in ’t naaijen en borduren om daar mijn brood mee te 
verdienen. Zelfmoord is eene zonde die ik niet wil begaan […] (Toussaint 
1875: 389). 

Hier formuleert Francis precies welke mogelijkheden er zijn voor jonge vrouwen 
die in hun eigen onderhoud moeten voorzien.459  

5.6.4 Voorlopige conclusie 
Een tegendraadse lezing van Majoor Frans laat zien dat de narratologische 
verandering van Francis Mordaunt van ‘helper’ en ‘object’ in ‘subject’ niet 
onverwacht komt. Op elk van de drie niveaus van de roman zijn schijnbaar 
toevallige details en marginale aspecten te bespeuren die de aandacht vestigen op 
de positie van Francis als vrouw.  

In de vertelling kan de vertellersrol van Leopold – het mannelijke perspectief – 
gezien worden als een subversieve uiting van vrouwelijk verzet: de vele dissidente 
opvattingen van Francis worden immers allemaal becommentarieerd door de 
verteller die in de discussies uit hoofde van zijn positie meestal het laatste woord 
heeft. In Majoor Frans heeft Francis overigens het allerlaatste woord. Verbanden 
met andere teksten beklemtonen steeds opnieuw de positie van vrouwen, terwijl de 
ironische stijl waarin mannen soms gerepresenteerd worden hun zelfvoldaanheid 
belicht. Met betrekking tot Leopold levert dit soms staaltjes van naïviteit op, die 
grenzen aan domheid.  

Aspecten van de manier waarop hij zichzelf karakteriseert, op het niveau van het 
verhaal, accentueren bepaalde karaktertrekken die doen denken aan de heerszucht 
van de ridders in ander werk van Toussaint. Leopolds houding ten aanzien van 
Francis bevestigt dat zijn negentiende-eeuwse ‘onnoozele goedrondheid’ 
gecombineerd wordt met trots, die hem om zijn gevoelens te verbergen Francis 
doet aanvallen. Tegenover de ‘heeren’ die gedreven worden door eigenbelang staat 
een vrouw als tante Sophie, vrijgevig en vrijzinnig.  

De geschiedenis brengt Sophie en Francis met elkaar in verband: de oudtante 
heeft een scherp oog voor de positie van Francis en zij zet Leopold in als ‘helper’. 
Hulp die ertoe doet, krijgt Francis echter van Lord William, die zorgt dat zij 
                                                 
459 Ditzelfde is ook geformuleerd in De vrouwen van het Leycesterse tijdvak : zie 4.6.2. 
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daadwerkelijk financieel onafhankelijk kan blijven. Pas dan wil Francis een 
huwelijk aangaan. 

Majoor Frans is op het niveau van het verhaal een personage dat past binnen de 
contemporaine opvattingen: in wezen is zij typisch ‘vrouwelijk’ op de manier 
waarop men dat verwachtte. Haar verzet lijkt oppervlakkig; de geschiedenis laat 
echter zien dat zij een essentiële verandering doormaakt en haar vrijheid afdwingt. 
Mijns inziens is Francis Mordaunt geen uitzondering in het oeuvre van Toussaint: 
in vrijwel elke roman zie ik vrouwen die hun vrijheid bevechten. Tegenover hen 
zie ik mannelijke personages die op specifieke wijze uitdrukking geven aan 
‘mannelijkheid’.  

5.7 Ter illustratie: personages in het oeuvre van Toussaint 
Meer dan eens is geprobeerd om de personages in de romans van Toussaint te 
categoriseren. Al in 1864 wees Busken Huet op overeenkomsten in de 
karakterisering van bepaalde personages in de verschillende werken van Toussaint. 
Hij stelt dat bij allerlei gelegenheden en in allerlei vormen de figuur van Gideon 
Florensz te herkennen is:  

En wie is die Gideon Florensz, aan het boetseren van wiens beeld onze 
landgenoot al de kunst van haar geloof en van hare liefde te koste gelegd 
heeft? Hij is een zeer gemakkelijk te herkennen en nogtans zeer 
geheimzinnig persoon. Zijn naam is niet altijd dezelfde; ook niet zijn 
leeftijd of zijn geslacht (Busken Huet 1864: 291).  

Huet ziet de essentie van Toussaints werk in haar protestantisme, vanwege de 
overeenkomsten in  

zoo menig hoofdstuk uit de romans van mevrouw Bosboom, waar Gideon 
Florensz, welken naam hij dan ook voeren moge, zijne zielsovertuiging 
bloot legt, zijn gemoed uitstort, of zijne gebeden opzendt (Busken Huet 
1864: 294).460 

Deze opvatting – de personages als op elkaar gelijkende dragers van godsdienstige 
ideeën – is regelmatig overgenomen en steeds wordt de religieuze functie van de 

                                                 
460 Busken Huet stelt dat de evangelische zendeling die het apostolisch geloof van 
Toussaint uitdraagt, is geïncarneerd in Paul van Mansfeld (1840), in De la Riviere (1858), 
Minganti (1860), in Maria van Oosterwijk (1862) en Geertje Pieters (1863) (Busken Huet 
1864: 291-294). 
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karakterisering genoemd.461 Bouvy noemt dit de essentie van Toussaints werk: 
figuren als Gideon zijn de dragers van de idee. Toussaint verpersoonlijkt volgens 
haar in de personages ‘de historie als een geschiedenis der verlossing’ (Bouvy 
1935: 264). 

Er zijn echter andere opvattingen: historisch letterkundigen als Berckenhoff 
(1886), Prinsen (1912) en Koopmans (1912) zien weliswaar ook het christelijk 
element in de karakterisering, maar zij leggen andere accenten. Koopmans spreekt 
bijvoorbeeld over ‘strakke stalen figuren’ door Toussaint met voorliefde getekend 
(Koopmans 1912: 257), Berckenhoff is specifieker:  

De hartader van Mevr. Bosbooms romans heeft men altoos te zoeken in de 
vrouwen, die zij schildert en hierin verloochent zich hare sekse niet. Zelfs 
waar hare bedoeling om den man de eereplaats in te ruimen het 
onmiskenbaarst is, blijkt de vrouw ten laatste toch de meerdere te zijn 
(Berckenhoff 1886: 329).462 

Nu uit de analyses van Majoor Frans evenals uit de analyse van de metaforiek, het 
verhaal, de ordeningselementen en de stijl in het oeuvre van Toussaint een 
onorthodox genderbewustzijn naar voren komt, ligt het voor de hand om het spoor 
van Berckenhoff te volgen en de sekserepresentaties bij Toussaint na te gaan, om 
vervolgens tot een interpretatie ervan te komen. In eerste instantie recapituleer ik 
wat in de voorgaande hoofdstukken over de representaties aan de orde is gekomen 
en geef een beeld van vrouwelijke en mannelijke personages bij Toussaint, om 
daarna in te gaan op enkele opmerkelijke bevindingen. Een daarvan is wat 
Schenkeveld-van der Dussen ‘genderbending’ noemt: het gegeven dat bij Toussaint 
sprake is van ‘mannelijke vrouwen’ en ‘vrouwelijke mannen’. Ook deze vorm van 
sekserepresentatie, die mijns inziens in het werk van Toussaint poëticaal genoemd 
kan worden, zal ik interpreteren.  

5.7.1 Representaties in het algemeen 
De karakterisering in het werk van Toussaint is complex. Er is sprake van directe, 
indirecte en analoge karakterisering waarbij een personage getypeerd wordt via 
                                                 
461 Zie bijvoorbeeld Ten Brink (1888: 420-421), Vierhout (1888-I: 180), Basse (1920: 148-
149), Te Winkel 1927: 72, Bouvy 1935: 264, Knuvelder 1973: 353, Lauwerkrans (1997: 
877) en Van den Berg en Couttenier (2009: 237). 
462 Uiteindelijk zijn voor Berckenhoff toch vrijwel alle romanfiguren bij Toussaint 
onlosmakelijk verbonden met haar ‘evangelisch apostolaat’, wat voor hem met zich 
meebrengt dat ook de maatschappelijke inzichten verbonden zijn met het bestaande gezag 
(Berckenhoff 1886: 336-337). 
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respectievelijk een uitvoerige beschrijving van kenmerken, via zijn woorden en 
handelingen en via metaforen. De directe karakterisering vindt veelal plaats door 
een extradiëgetische, heterodiëgetische verteller die evaluerende uitspraken doet, 
met daarnaast een aantal interne focalisators, romanfiguren die hun beeld geven 
van een personage. Bouvy stelt in haar onderzoek dat Toussaint met betrekking tot 
de historische personages zich voor de gebeurtenissen voornamelijk baseert op de 
bronnen, maar voor het verhaal en dus ook de karakterisering haar eigen inzichten 
volgt (Bouvy 1935: 264-266). 

Aandacht voor de focalisatie is van groot belang: het beeld dat de verteller 
schetst, wordt meer dan eens genuanceerd of weersproken door het personage zelf. 
De zo door de verteller benadrukte trots en vurigheid van Courtenay in De Graaf 
van Devonshire bijvoorbeeld worden minder positieve eigenschappen wanneer 
Courtenay als subject van focalisatie blijk geeft van zijn verwarring, schaamte en 
angst. Op dezelfde manier krijgt de lezer verschillende beelden aangeboden van 
Aernoud in Het Huis Lauernesse en Jacques Bossuet in Mejonkvrouwe de 
Mauléon: helden die geen helden zijn. Ook voor vrouwelijke personages geldt: 
wanneer een personage subject van focalisatie is, kunnen diens observaties of 
bewustzijnsweergaven haaks op de karakterisering door de verteller staan. Het is 
dan aan de lezer om te interpreteren. 

Sturing kan ontdekt worden in de analoge karakterisering: metaforische of 
metonymische typeringen in de vertelling. De door de verteller gebruikte 
metaforen, zowel de traditionele als de onconventionele, tonen in het algemeen 
weinig waardering voor mannelijke personages; de vrouwen worden vooral geduid 
in metonymische relaties, als echtgenote, dochter of zuster. Wanneer vrouwen door 
een interne focalisator metaforisch getypeerd worden betreft het veelal een 
traditionele metafoor, bijvoorbeeld ‘engel’, die in de betreffende context 
veelzeggend kan zijn met betrekking tot de conventionele eisen die aan vrouwen 
gesteld werden: onderdanigheid en opofferingsgezindheid. Horatia, Elisabeth, 
Ottelijne, Yolande, Loïse, Maria van Oosterwijk, Regina: zij allen zijn ‘engelen’ 
als ze toegeven aan de eisen van de mannen om hen heen; Francis stelt ronduit ‘ik, 
die geen engel ben’ (Toussaint 1875: 98). Een aspect van de analoge 
karakterisering dat de complexiteit vergroot, is de ironie die spreekt uit 
bijvoorbeeld benamingen als ‘onze held’ en ‘Mijne Heeren’ en de breedsprakigheid 
van bepaalde personages.  

Ook de indirecte karakterisering geeft sturing ten behoeve van de interpretatie: 
de handelingen van de personages zoals die in het verhaal plaatsvinden, wijzen op 
een typische ‘vrouwenplot’. Ongelijkwaardige relaties tussen mannen en vrouwen 
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staan vaak centraal en daden en woorden van de personages werpen een scherp 
licht op hun opvattingen en daarmee op hun karakters. Het uiterlijk van de 
personages, ook behorend tot de indirecte karakterisering, kan informatief zijn. Dat 
Toussaint het werk van Lavater kende, blijkt uit Don Abbondio II (1849) waarin de 
protagonist een boek van haar vader opraapt:  

Menschelijke physionomiën, nommers ….. he! bestudeert papa Lavater? 
Zou een man als hij daarop afgaan! (Toussaint 1849B: 215-216) 

Deze vader die zich bezighoudt met Lavater wordt in de context een ‘Proteus’ 
genoemd, een negatieve aanduiding die past in het verhaal waarin de man bang is 
om een standpunt in te nemen. Ook freule Roselaer in Majoor Frans heeft het werk 
van Lavater in haar bezit (Toussaint 1875: 50). Hoe Toussaint de ideeën van 
Lavater inschatte, valt niet met zekerheid te zeggen, maar dat ze zich slechts tot op 
zekere hoogte voegde naar de gangbare op Lavaters fysiognomie gebaseerde 
literaire portretteringen blijkt wel uit haar werk.463 Er is aandacht voor proporties, 
voorhoofd, ogen, mond, gelaatskleur en handen, alsmede voor de kleding. De 
protagonisten hebben veelal een aantrekkelijk fysiek en een prettige stem; een 
figuur als de mismaakte Espaleto uit De echtgenooten van Turin is uitzonderlijk: 
een edele persoonlijkheid in een wanstaltig lichaam. Karaktereigenschappen zijn in 
de regel af te lezen van het gezicht. Kracht en zwakte zijn evenals in het werk van 
Van Lennep en Hasebroek terug te vinden in de kleuring van de personages, maar 
wanneer ik het oeuvre van Toussaint chronologisch bekijk, valt op dat er vanaf 
1843 (De Prinses Orsini) steeds meer afwijkingen van de geijkte beeldvorming te 

                                                 
463 Met betrekking tot bekende historische personages als Elisabeth, Maria en Leycester 
houdt Toussaint in haar beschrijvingen rekening met gegevens uit historische bronnen; zij 
benadrukt daarbij wel bepaalde aspecten. Van Elisabeth bijvoorbeeld beschrijft ze de 
donkerbruine ogen, het  rossige, krullende haar en de zeer blanke huid, van Maria de 
donkere ogen en kleine mond, een ongezond bleek, bol gezicht en bijzonder mooie handen, 
waar ze aan toevoegt: ‘Op haar voorhoofd zetelden een zekere moed en vastheid van geest, 
eigenschappen welke deze Vorstin in grooter mate bezat dan Hendrik VIII zelf’ (Toussaint 
1837B: 20, 41). 
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constateren zijn.464 Vrijwel alle personages, ook degenen die door de verteller niet 
erg gewaardeerd worden, hebben uiterlijke kenmerken, zowel aantrekkelijke als 
onaantrekkelijke, die van de betreffende figuur een individu maken en geen 
Lavateriaans type.465 Misschien is naast bovenstaande zinsnede uit Don Abbondio 
II een opmerking over Diana symptomatisch voor Toussaints opvattingen over de 
stereotyperingen: in De Prinses Orsini worden Diana’s ogen grijsgroen genoemd, 
maar enkele pagina’s verder volgt deze mededeling over diezelfde ogen: ‘hun 
twijfelachtig blauw werd een schitterend lichtbruin, dat een zwartoogige Italiane 
zou benijd hebben’ (Toussaint 1843: 21). Kleding daarentegen is ontegenzeggelijk 
van belang en deze wordt consistent ingezet bij de karakterisering. Op de functie 
van borduren als motief ben ik in 3.7.3 in gegaan en de negatieve connotatie die het 
handwerken veelal heeft, geldt ook voor geborduurde kleding. Personages die zich 
uitdossen in opvallende kledij (rijk geborduurde gewaden, voorzien van kant en 
versierd met juwelen) zijn doorgaans personen die niet de onverdeelde sympathie 
van de verteller hebben.466 Vanzelfsprekend is de kleding in historische romans 
tijd- en standgebonden en soms afhankelijk van omstandigheden als rouw, maar 
afgezien van deze samenhangen dragen personages die duidelijk gewaardeerd 
worden door de verteller vaak eenvoudiger kleding. Daarnaast worden eerzuchtige 
en ijdele figuren dikwijls gepositioneerd via hun kleding: bij sterke en innemende 

                                                 
464 De recalcitrante majoor Frans (uit 1875) is evenals de zachte Ottelijne (1840) blond met 
blauwe ogen; in de opofferingsgezinde of eigenzinnige (afhankelijk van wat de lezer wil 
zien) Yolande (1847) zijn zwarte ogen gecombineerd met blond haar. De bruine ogen van 
(Lavaters) sterke personen zijn te vinden bij de onbeduidende Ada Rueel (De vrouwen van 
het Leycestersche tijdvak 1849) en de middelmatige Frits Millioen (1868), terwijl de grijze 
ogen die in Tytlers analyse van West-Europese literatuur kenmerkend zijn voor 
onaangename personen in Toussaints werk, soms gecombineerd met het groen van de 
vurigheid, zijn toebedeeld aan zowel de brave Diana (1843), als aan de ondoorgrondelijke 
Reingoud (1846) uit de Leycesterromans en de ‘gevaarlijke’ Stanislaus in Langs een omweg 
(1877).  
465 Slechts een enkele keer heeft een personage alleen maar negatief te duiden uiterlijke 
kenmerken: kleine of uitpuilende ogen, die soms bleek-blauw zijn, een kleine mond, een 
geel-bleke huidskleur etc. Het betreft dan een figuur die uit religieuze motieven 
onverdraagzaam is, waarbij sluwheid of domheid benadrukt wordt, zoals bij Gardiner (De 
Graaf van Devonshire), Teresia, pater Luciaan (Het Huis Lauernesse) en dominee Willems 
(Frits Millioen).  
466 Zie bijvoorbeeld de ijdele Courtenay (De Graaf van Devonshire), prinses de Chimay 
(De vrouwen van het Leycestersche tijdvak), de ridder des Secousses en de ‘petit abbé’ in 
Mejonkvrouwe de Mauléon, graaf De Sainbertôt (De Prinses Orsini), de diplomaten in 
Media-Noche, graaf Pepoli in de gelijknamige roman, waarin de afkeer van Violante voor 
haar verloofde onder meer samenhangt met zijn opschik en ook Stanislaus in Langs een 
omweg. Nog een voorbeeld is meester Anthony in De Delftsche Wonderdokter.   
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personages is de kleding minder van belang bij hun introductie of wordt er op 
cruciale momenten geen aandacht aan geschonken.467 

De complexe karakterisering bij Toussaint heeft dus te maken met een soms 
ambivalente verteller die interpretatieruimte biedt aan de lezer door het inzetten 
van verschillende focalisatieposities, metaforiek en ironie. Bovendien wijkt de 
typering nog al eens af van de geijkte Lavateriaanse principes. Toch is er een aantal 
karakteristieke kenmerken in de personages van Toussaint aan te wijzen, mede 
dankzij bepaalde motieven. 

5.7.2 Representaties van vrouwen 
Na analyse van vijfentwintig werken van Toussaint kan ik constateren dat 
opvallend weinig van de vrouwelijke personages die in het verhaal een rol van 
betekenis spelen en bij wie ingegaan wordt op hun jeugd feitelijk een moeder 
hebben. Voor in totaal 35 vrouwelijke protagonisten geldt dat de moeder is 
overleden of door omstandigheden niet in de nabijheid van het opgroeiende meisje 
verkeert.468 Uitzonderingen vormen Moïna in Echtgenooten van Turin, de zusters 
van Aernoud in Het Huis Lauernesse, Deliana in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak en Lavinia in Media-Noche, van wie ook de jeugd 
beschreven wordt, maar bij wie wel een moeder aanwezig is. De Nederlandse 
moeders in deze werken voldoen aan het beeld van de door Ellen Krol geschetste 
ideale burgervrouw: ordelijk en spaarzaam. Wezenlijke invloed oefent zij echter 
niet uit op haar dochters, evenmin als de Spaanse donna Anna op haar dochter 

                                                 
467 Yolande Desvieux bijvoorbeeld draagt zwart, evenals Lady Anna Oston (Engelschen te 
Rome), de vrouwen van het Leycesterse tijdvak, allen edelvrouwen, dragen zwart fluweel of 
satijn damast, Violante maakt haar prachtlievende verloofde Pepoli duidelijk dat ze niet om 
uiterlijkheden geeft door alle sieraden die hij haar geeft tegelijk te dragen en majoor Frans 
‘weet wat er onder de galons en onder de borduursels schuilt’ ( Toussaint 1875: 86).  
468 Editha in Almagro, Elisabeth, Maria, Arabella, Eva en Francis in De Graaf van 
Devonshire, Jacoba in De Cornetjes, Johanna in Twee doopzusters, Orsina in Engelschen te 
Rome, Horatia in Lord Edward Glenhouse, Ine in Een vader, Ottelijne in Het Huis 
Lauernesse, Maria en Süsschen in Eene kroon voor Karel den Stoute, Honorine in Het 
kanten bruidskleed, Diana in De Prinses Orsini, Athenaïs in Diana, Peppa en Magallon in 
De tweelingen van Malta, Jacoba en Martina in De Graaf van Leycester in Nederland, 
Yolande en Loïse in Mejonkvrouwe de Mauléon, Eva in Don Abbondio II, Antoinette in 
Een nacht in een armstoel, Ada en Emerentia in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak, 
Violante en Leonora in Graaf Pepoli, Maria en Adriana in Maria van Oosterwijk, 
Madeleine in De verrassing van Hoey, Claudine in Frits Millioen, Francis in Majoor Frans, 
Regina in Langs een omweg. 
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Lavinia. 469 Bij Moïna daarentegen wordt sterk benadrukt dat zij opgevoed is door 
een moeder die haar niet aan de dwang van een klooster wilde onderwerpen en die 
zorgde voor een buitengewone opleiding. Moïna is dan ook een vrouw die in het 
verhaal duidelijk maakt dat zij en haar echtgenoot volkomen gelijkwaardig zijn. 

De ideologische verklaring die Du Plessis en Gilbert en Gubar van de 
veelvoorkomende moederloosheid in romans van negentiende-eeuwse vrouwelijke 
auteurs geven – het huwelijk als ideaal voor deze verweesde meisjes (zie 5.5.1) – 
gaat mijns inziens niet zonder meer op voor het werk van Toussaint. Er is bij 
Toussaint wel sprake van een huwelijksplot, maar zoals uit hoofdstuk 2 opgemaakt 
kan worden, levert een tegendraadse lezing van diverse werken ook een verhaal op 
waarin vrouwelijke ontwikkeling belangrijk is. Ik zie de afwezige moeder dan ook 
als een teken dat de jonge vrouw zichzelf moet uitvinden: de angst om te worden 
als de moeder leidt tot een vorm van matricide, zoals Gilbert en Gubar die zien in 
de romans van Jane Austen waar de moeders ‘are passive because dead, dying or 
dumb’ (Gilbert & Gubar 2000: 171).470 De conventionele, opvoedende moeder kan 
kennelijk gemist worden: van veel van de moederloze meisjes in het werk van 
Toussaint wordt benadrukt dat zij dankzij hun beperkte gezinsleven zeer 
ontwikkeld zijn (zie ook de metamorfosen in de vrouwenplot; 2.5.2). Intellectuele, 
artistieke en sociale vaardigheden worden vaak uitdrukkelijk vermeld471, niet alleen 
van de belangrijke personages als Ottelijne, maar ook van iemand als Leonora 
Santini die een bijrol speelt in Graaf Pepoli. Zoals in hoofdstuk 2 in het kader van 
de vrouwelijke Bildungsroman al is gesteld: vaak zijn het mannelijke mentoren die 
de vrouwelijke ontwikkeling sturen, maar die er ook oorzaak van zijn dat de 
vrouwelijke capaciteiten slechts zeer beperkt ingezet worden. Een uitzondering 
vormen vrouwelijke (adellijke) bestuurders (Elisabeth, Maria, Ottelijne, prinses 
                                                 
469 De moeder van Diana is de prinses Orsini; zij laat de opvoeding van haar dochter over 
aan de vader. De Spaanse donna Anna is eveneens een vrouw uit de hoge adel die door haar 
opvoeding in een klooster schuchter, ‘vreesachtig en licht van haar stuk gebracht’ 
(Toussaint 1852: 43)  is; zij kan nauwelijks een ‘effectieve’ moeder genoemd worden. 
470 Reeser benadrukt in zijn levensbeschrijving van Toussaint dat Geertruida een slechte 
relatie met haar moeder had en goed met haar vader kon opschieten; hij citeert daarbij ook 
uit brieven van Toussaint (Reeser 1962: 8-9, 19, 35, 38). 
471 De opmerking van M.T. Leuker in haar studie naar de historische verhalen van 
J.A.Alberdink Thijm dat het woord ‘schranderheid’ speciaal op een vrouw betrekking heeft, 
waarbij zij wijst op het W.N.T. met als bewijsplaats o.m. een citaat van Beets waarin 
‘schranderheid’ negatief wordt afgezet tegen ‘wijsheid’, (Leuker 1999: 237) lijkt niet op te 
gaan voor Toussaint. Zij noemt personages zonder onderscheid naar sekse te maken vaak 
‘schrander’, al lijkt het er wel op dat deze term bij de vrouwelijke protagonisten meer dan 
bij mannelijke aangevuld wordt met andere woorden die intelligentie benadrukken: kennis, 
geestesbeschaving, gevormd oordeel etc. 
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Orsini), maar vaak is scholing van een meisje slechts van belang in verband met 
haar kansen op de huwelijksmarkt of om verveling te voorkomen vanwege een 
tekort aan andere mogelijkheden.472 

De huwbare leeftijd bereikte een meisje tegen haar zeventiende jaar (Stokvis en 
Mathijsen 1994: 167). In het werk van Toussaint lijkt de leeftijd van zestien jaar 
cruciaal voor een aantal meisjes: van nogal wat personages473 wordt deze leeftijd 
genoemd als een aanduiding dat de periode die gekenmerkt wordt door ‘jeugd en 
reinheid’, ten einde loopt (Toussaint 1839C: 47). In het verhaal maken zij dan 
keuzes die bepalend zijn voor hun leven. Overigens wordt bij betrekkelijk veel 
vrouwelijke protagonisten die hun doelen bereiken juist niet verwezen naar hun 
opstelling op zestienjarige leeftijd.  

Twee groepen komen blijvend naast elkaar voor: naast vrijwel elke vrouwelijke 
protagonist staat een andere vrouw van wie de wederwaardigheden illustratief zijn 
voor de positie van vrouwen. De vrijheidslievende protagonisten van wie de 
scherpzinnigheid steeds geaccentueerd wordt, maken weloverwogen keuzes, 
waarbij zij ook negatieve middelen als het veinzen inzetten. Zij worden door de 
verteller en andere focalisators in het algemeen gezien als vrouwen met een fijn 
gevoel, bevallig, teder, voorkomend en bescheiden. Naast deze vrouwen figureren 
vrouwen die zich door hun gevoel laten leiden en die veelal worden 
gekarakteriseerd als naïef, loszinnig, met een beweeglijk gemoed of juist 
onbuigzaam, avontuurlijk of zelfs kinderlijk. Ik spreek hier over combinaties als 
Elisabeth en Arabella, Ottelijne en Johanna, prinses Orsini en Diana, Yolande en 
Loïse.474 Meer dan eens is ook het personage in haar jeugdige onschuld de 
tegenhanger van de wijs geworden volwassen protagonist, zoals te zien is bij 
Moïna en Horatia uit respectievelijk Echtgenooten van Turin en Lord Edward 
Glenhouse die zich aanvankelijk lieten verleiden tot een lichtzinnig bestaan en later 
tot inzicht komen. 

                                                 
472 Voorbeelden hiervan zijn de lelijke, gehandicapte Jolente en Diana in respectievelijk Het 
Huis Lauernesse en De Prinses Orsini). In de historische roman De Graaf van Devonshire 
zou Arabella graag de diplomatie in gaan (Toussaint 1837B: 130) en Eva in de eigentijdse 
roman Don Abbondio II  zou als auteur haar vrije en onafhankelijke geest willen doen 
kennen (Toussaint 1849B: 217-219). 
473 Arabella (Graaf van Devonshire), Orsina (Engelschen te Rome), Maria (in Eene kroon 
voor Karel den Stoute), Ivonnette en Jacoba (De Graaf van Leycester), Yolande 
(Mejonkvrouwe de Mauléon), Deliana (De vrouwen van het Leycestersche tijdvak), 
Lavinia (Media-Noche), Adriana (Maria van Oosterwijk). 
474 Zie ook: de brave Anna Oston en de eigenzinniger Orsina (Engelschen te Rome), Maria 
van Oosterwijk en haar naïeve zusje Adriana, de zelfstandige Regina en haar romantische 
vriendin Emma (Langs een omweg).  
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Deze beide groepen kunnen in verband gebracht worden met het bestaande 
ideaalbeeld van de vrouw. De notie ‘vrouwelijkheid’ wordt door de verteller, die in 
zijn typeringen deze term geregeld hanteert, gebruikt voor personages die voldoen 
aan de contemporaine eisen (zie 5.5.1). Zo passen de vrouwen in een verdeling 
waar Gilbert en Gubar op wijzen: de vrouw als ‘engel’ of ‘monster’. Vrouwen zijn 
door mannen gemaakt tot ideaalbeelden, engelen, of het tegenovergestelde ervan: 
monsters. Deze beelden zijn zo door mannelijke auteurs in de literatuur vastgezet, 
dat ze ook het vrouwelijk schrijven hebben bepaald. Vrouwen wordt leven ontzegd 
door hen tot kunstwerken te maken475:  

it is just because women are defined as wholly passive, completely void of 
generative powers (like ‘Cyphers’) that they become numinous to male 
artists. For in the metaphysical emptiness their ‘purity’ signifies they are, 
of course self-less, with all the moral and psychological implication that 
word suggests (Gilbert & Gubar 2000: 27). 

Vrouwen die aan dit ideaalbeeld niet voldoen, die de ‘engel’ bedreigen, belichamen 
automatisch een bedreiging van de mannelijke autoriteit: zij zijn dus agressief, 
assertief, onvrouwelijk, met andere woorden: ‘monsters’.476 

Gilbert en Gubar constateren dat zelfs de meest behoudende negentiende-eeuwse 
vrouwelijke auteurs zeer onafhankelijke karakters creëren: zij proberen de 
patriarchale structuren te vernietigen, niet via de heldin, maar via een 
‘waanzinnige’ vrouw die in de loop van het verhaal gestraft zal worden. Zo is daar 
in Mejonkvrouwe de Mauléon naast Yolande de door haar zwangerschap 
geestesziek geworden Loïse en in Leycester in Nederland staat de engelachtige 
Jacoba letterlijk tegenover Marguérite, die omdat ze haar rechten opeist, als 
krankzinnige verwante voorgesteld wordt (Toussaint 1846-II: 265). Zo’n 
‘waanzinnige’ vrouw is echter niet de antagonist van de heldin, maar haar 

                                                 
475 Soms zelfs letterlijk: zie Violante als Maria Magdalena in 3.7.3. 
476 Mario Praz benadrukt een ander aspect van vrouwelijkheid. Vanuit de invalshoek van 
het erotische geeft hij een overzicht van wat hij noemt ‘fatale’ vrouwen, beginnend in de 
klassieke oudheid en eindigend bij de twintigste eeuw. In de vroege romantiek, tot ongeveer 
het midden van de negentiende eeuw, ziet hij geen specifiek type fatale vrouw. Wel noemt 
hij in het hoofstuk ‘La belle dame sans merci’ traditionele factoren als het duivelse element, 
de bovennatuurlijke schoonheid, de zinnelijkheid en verdorvenheid die bij een mannelijk 
subject aangename pijn veroorzaken (Praz 1992: 155-232). De vrouw als tantaluskwelling. 
Hoewel bij Toussaint vrouwen voorkomen in wie misschien enkele van deze 
karakteristieken te herkennen zijn (prinses de Chimay, wellicht de jonge Horatia of prinses 
Orsini), is er mijns inziens geen sprake van dit type fatale vrouw. Dat betekent niet dat er 
slechts ‘engelen’ geportretteerd worden.  
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dubbelgangster die uiting geeft aan de vrouwelijke onvrede. Gilbert en Gubar 
definiëren de ‘madwoman’ zelfs in zeker opzicht als ‘the authors double’ (Gilbert 
& Gubar 2000: 78). Dat sommigen, bijvoorbeeld de recensent van Media-Noche in 
De Tijdspiegel (anoniem 1852B: 52) en Reeser, de mening zijn toegedaan dat 
Toussaint het beste slaagde in ‘de uitbeelding van verdorven maar sterke karakters’ 
(Reeser 1985: 6, 220, 245) is wellicht geen toeval. 

Overigens is ook een andere tweedeling mogelijk met betrekking tot de 
personages bij Toussaint: Bouvy en Drop bijvoorbeeld wijzen op opposities inzake 
het geloofsleven van de personages. Volgens Bouvy is er steeds ‘een Lucifer- 
tegenover een Christus-gestalte of een Lucifer-gedachte tegenover een Christus-
gedachte’ (Bouvy 1935: 264), Drop noemt het ‘naderen tot of een afwijken van de 
norm’ (Drop 1972: 210). Hiermee zijn echter de contrasten tussen bijvoorbeeld 
Elisabeth en Arabella, prinses Orsini en Diana, Regina en Emma, personages in 
niet-religieuze romans, niet verklaard. Wat de mannelijke personages betreft kom 
ik hierop terug in 5.7.3. 

Zoals gezegd: de karakterisering in het werk van Toussaint is complex. Nogal 
eens wordt de essentie van een personage pas duidelijk na een ‘tegendraadse’ 
interpretatie. Sommige heldinnen die de traditionele religiositeit en 
opofferingsgezindheid tonen, blijken uiteindelijk te strijden voor keuzevrijheid en 
zelfstandigheid en die ook te bereiken (Ottelijne, Yolande, Maria van Oosterwijk). 
Ze zijn in feite onconventioneel477 en bij hen is er tot op zekere hoogte sprake van 
‘writing beyond the ending’: zij leven als ongehuwde vrouwen op een wijze die ze 
zelf bepalen. Overigens brengt in het werk van Toussaint conventionaliteit 
vrouwelijke protagonisten niet altijd geluk, in tegenstelling tot de meeste werken 
met huwelijksplots.478 Bij bepaalde ‘engelen’ blijkt uit de loop van het verhaal dat 
hun structurele conventionaliteit of latere aanpassing uiteindelijk weinig oplevert. 
Voor Diana, Athenaïs, Ada Rueel, Martina en Adriana bijvoorbeeld eindigt hun 
inschikkelijkheid met de dood of met een beperkt bestaan naast echtgenoten die 

                                                 
477 Bijzonder zijn bijvoorbeeld de passages over de denkbeelden van Ottelijne waar het de 
lichamelijke liefde betreft. Zij spreekt over ‘de zinnelijkheid der vrouw’, ‘de togt’ 
(Toussaint 1840B-II: 135, 136). Indien zoals hier religiositeit of een andere ‘vrouwelijke’ 
eigenschap duidelijk herkenbaar is, behoort de vrouw in kwestie blijkbaar toch tot de 
categorie ‘engelen’, ook al is zij goed beschouwd onconventioneel. Kritiek komt er pas 
wanneer er uitspraken gedaan worden over het celibaat van mannen: zie bijvoorbeeld de 
brief van Helvetius van den Berg aan Potgieter (juni 1841), waarin hij vindt dat ‘zij de 
questie van het priesterlijk celibaat zoo mal zinnelijk behandelt’ (Helvetius van den Berg 
1841). Zie ook Koopmans 1931: 334. 
478 Zie 2.5.1. 
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‘onderwerping eischten van de zwakkere, maar daarentegen ook nevens hunne 
bescherming eene achting verleenden […]’ (Toussaint 1846: 470).  

Opmerkelijk is in dit kader de rol van Francis en Regina uit Majoor Frans en 
Langs een omweg: zij worden doorgaans gezien als vrouwen die zich na 
aanvankelijk verzet voegen naar de eisen van de man in hun leven. Zij geven echter 
pas toe als hun financiële onafhankelijkheid is toegezegd. Hier wordt expliciet wat 
in andere, zowel historische als eigentijdse romans van Toussaint op soms meer 
verhulde wijze aan de orde komt: aandacht voor de financiële positie van de 
vrouwen. 479 In de laatste romans van Toussaint, Majoor Frans, Laura’s keuze en 
Langs een omweg, zijn de financiële omstandigheden een cruciaal element in de 
plot en stellen de vrouwelijke protagonisten eisen met betrekking tot geld. Zo’n 
assertieve opstelling toont dat deze vrouwen een strijd voeren die emancipatorisch 
genoemd kan worden en dat Toussaint wel degelijk weet had van de strijdvragen 
van de dag.  

Dat de representaties beïnvloed zijn door een onorthodox genderbewustzijn 
blijkt ook uit de manier waarop conventionele vrouwen weergegeven worden. 
Voor een aantal vrouwen, veelal minder belangrijke personages, is er schijnbaar 
geen andere oplossing dan zich (soms na verzet) te schikken in het traditionele 
rolpatroon. Aspecten daarvan, in hoofdstuk 3 al genoemd als motieven die het 
thema van onvrijheid en conventionaliteit in het werk van Toussaint dragen, roepen 
de afkeer op van vrijwel alle belangrijke vrouwelijke personages die roddel en 
kwaadsprekerij, de schone schijn, het kloosterleven en handwerken veroordelen. 
Een aantal soms bijna karikaturaal getekende vrouwen illustreert hoe deze 
elementen horen bij de conventionele vrouw, waarbij weinig onderscheid te maken 
valt tussen vrouwen in historisch en vrouwen in eigentijds werk. Evenmin zijn er 
duidelijke verschillen tussen de diverse standen: in beide soorten werk komen 
vrouwen uit hogere en lagere standen voor die dezelfde trekken vertonen. Zij zijn 
kortzichtig, onverdraagzaam, praatziek en overtuigd van hun eigen gelijk; ze 
hechten aan ‘vrouwelijke’ taken als borduren of breien (afhankelijk van hun stand) 
en het (laten) uitvoeren van huishoudelijk werk. Van het grootste belang is het 
ophouden van de schijn. Vrouw Cornelisz en mevrouw Prouninck uit De vrouwen 
van het Leycestersche tijdvak zijn bijvoorbeeld vergelijkbaar met vrouw Snibs en 
juffrouw Willems uit Frits Millioen, terwijl de barones De Vancy en de markiezin 
De Sombreville uit Mejonkvrouwe de Mauléon overeenkomsten vertonen met de 

                                                 
479 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1837B: 9, 13, 16, 17, 66; Toussaint 1842A: 237, 239, 248; 
Toussaint 1843: 354, 421; Toussaint 1846-II: 449-450; Toussaint 1846: 110, 113-114, 152, 
158; Toussaint 1868: 118, 190. 
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oude freule Haubertin in Langs een omweg. Veelal worden deze vrouwen op 
tamelijk ironische wijze gepresenteerd:  

de barones de Vancy hechtte aan de convenances, en zij hechtte er tegelijk 
aan, voor eene zachte naïeve vrouw door te gaan; zij wilde meer, - zij 
wilde nog somwijlen den indruk geven van een jong meisje, hoewel jonge 
vrouw sinds een jaar of vier. […] zij hechtte eraan de rol vol te houden 
[…] die van ‘jonge onervarene’, die geen stap in de wereld doet zonder 
schroom en aarzeling, en die niet alleen onkundig is - maar zelfs besloten 
heeft onkundig te blijven; dus strandt het gesprek telkens op de klippen die 
zij zelve heeft aangelegd (Toussaint 1847: 6-7). 

Zo’n beschrijving wordt meer dan eens gevolgd door vertellerscommentaar waarin 
de (religieuze) normen en waarden nog eens duidelijk geformuleerd worden. Deze 
intrusies kunnen voor verwarring zorgen. Zo is er de predicatie waarin de lezer om 
begrip gevraagd wordt voor Teresia, de bekrompen dweepzuchtige katholieke 
huishoudster die in Het Huis Lauernesse gepresenteerd wordt als de 
verpersoonlijkte gierigheid, maar die ook slachtoffer is van haar eigen 
onverdraagzaamheid:  

Van laauwheid en onverschilligheid was men vrij in de dagen, toen de 
godsdienst onder de hartstogten hoorde, en daarom wij, die hooger staan, 
die beter zien, die helderder denken, die ons minder laten wegslepen door 
opwellingen en gevoel, vergeven wij een weinig de onverdraagzaamheid 
van Teresia, toen zij heerschte en nu zij zich de overwonnene voelde […] 
(Toussaint 1840B-II: 126). 

Omdat onverdraagzaamheid betrokkenheid impliceert, tegengesteld is aan 
(negentiende-eeuwse) lauwheid en onverschilligheid, hoort zij bij de religieuze 
hartstocht van de zestiende-eeuwer: deze liefde mag met enig begrip bezien 
worden. Zoals opgemerkt in hoofdstuk 2: Ton Anbeek kan deze afwijking van de 
sturende verteller niet verklaren en denkt even aan ironie (zie 2.6.2). Mijns inziens 
is hier juist geen sprake van spot, maar van het doorbreken van de verwachtingen 
via het beklemtonen van een opvatting die – goed beschouwd – kenmerkend is 
voor de vrouwelijke protagonist: overtuigd van haar eigen opvattingen en tolerant 
ten aanzien van die van anderen.480 
                                                 
480 Een duidelijk voorbeeld hiervan is het optreden van Ottelijne: zij geeft niet toe aan 
Aernoud en de dwang van het katholicisme, maar zij laat bij zijn sterven wel een priester 
roepen om hem de laatste sacramenten toe te dienen.  
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Voor veel van de vrouwen in het werk van Toussaint geldt dat zij na emoties, 
‘overspanning’, ziek worden. Van Arabella in het vroege werk, na het huwelijk met 
de geheimzinnige ridder (‘Na eene hevige ziekte, die haar misschien voor 
krankzinnigheid bewaarde, kwam zij weder tot bezinning’, Toussaint 1837B: 70) 
tot Majoor Frans die na het duel met Lord William ziek wordt, waarvan zij zelf 
zegt ‘wat niet te verwonderen was’ (Toussaint 1875: 260).481 Deze vrouwen zijn 
hun emotionele evenwicht kwijt, een van de factoren die van invloed geacht 
werden op de gezondheid (Mathijsen 2002: 109). Er kan sprake zijn van de 
‘natuurlijke’ zwakte van de vrouw, maar wellicht is er meer aan de hand. Het gaat 
in de romans van Toussaint veelal om bezwijmingen en kortdurende 
koortsaanvallen, niet speciaal om het medisch syndroom dat bekend staat als de 
hysterie-epidemie van het laatste kwartaal van de negentiende eeuw, door 
Baudelaire in 1857 als literair onderwerp geïntroduceerd (Van Buuren 1991: 36).482 

Een in mijn visie voor de vrouwen van Toussaint toepasselijke verklaring van dit 
ziek-zijn geeft Bram Dijkstra in Idols of perversity door te citeren uit het dagboek 
van Alice James483 waarbij hij de nadruk legt op haar wanhopige pogingen ‘to 
repress her own active, inquisitive nature in order to be more perfectly the 
infinitely tolerant, pliant woman she was expected to be’ (Dijkstra 1988: 28). 
Dijkstra zet uiteen hoe in de loop van de negentiende eeuw voor vrouwen van de 
hogere klassen actief en energiek zijn opgevat werd als een sociale misstap, een 
opvatting die bevestigd werd in de beeldende kunst484 en de literatuur. Hij citeert 
uit Women in American Society (1873) van de Amerikaanse schrijfster Abba Goold 
Woolson:  

The familiar heroines of our books, particularly if described by masculine 
pens, are petite and fragile, with lily fingers and taper waists; and they are 
supposed to subsist on air and moonlight, and never to commit the 
unpardonable sin of eating in the presence of men. […] Evidently, fine 

                                                 
481 Zie ook Arabella (1837B: 211), Anna (1839C: 63, 183), Süsschen (1841: 314), Ottelijne 
(1840B-I: 228;1840-II: 192), vrouw Reiniersz (1840B-I: 303), Loïse (1847: 96), Diana 
(1846: 351), Claudine (1868: 184-186), Regina (1877: 548, 331, 414). 
482 Overigens kende dit syndroom een breed scala van lichamelijke expressievormen (Van 
Buuren 1991: 44). 
483 Alice James maakte deel uit van een intellectuele familie: ze is de jong overleden zuster 
van de filosoof William James en van Henry James, auteur van Portrait of a lady. 
484 Dijkstra wijst onder meer op populaire schilderijen van de Pre-Raphaelites waarop 
stervende jonge vrouwen zijn afgebeeld, bijvoorbeeld het door poëzie van Tennyson 
geïnspireerde ‘The lady of Shalott’ van J.W. Waterhouse, een schilderij van ‘a woman in 
need of a man to whom she might sacrifice herself’ ( Dijkstra 1986: 37). 
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constitutions, strength of muscle, and hearty appetites, are becoming only 
in washerwomen and amazons. A sweet-tempered dyspeptic, a little too 
spiritual for this world and a little too material for the next, and who, 
therefore, seems always hovering between the two, is the accepted type of 
female loveliness (Dijkstra 1986: 29). 

Zwakte en ziekte werden statussymbolen (alleen de welgestelden konden zich 
kwalen permitteren) én synoniemen van deugdzaamheid: de dood was de ultieme 
opoffering van een vrouw.485 Ziek-zijn maakt van de vrouw een ‘engel’, maar in 
feite is er sprake van een vorm van verzet tegen haar machteloze positie. Elaine 
Showalter stelt:  

longings for independence and for mastery were socially unacceptable at 
every phase of the female life-circle. Even when doctors observed these 
longings in their female patients, and noted the women’s powerless 
position in their families, they did not make the obvious connections […] 
(Showalter 1985: 132).  

De koortsaanvallen en bezwijmingen van Toussaints vrouwelijke personages 
volgen vrijwel steeds op een confrontatie met een man, bijvoorbeeld de ziekte van 
Francis na het duel met Lord William (Toussaint 1875: 260). Hij veranderde haar 
van majoor Frans in Francis; haar ‘monsterlijke’ verzet leidt tot ziekte, waarmee zij 
echter geen ‘engel’ wordt.  

De complexe representaties in het werk van Toussaint eisen ook van de engel- 
en monsterdefinities een nauwkeurige analyse. Aan de hand van de karakterisering 
van enkele vrouwen uit de Leycestercyclus bijvoorbeeld blijkt dat er bij vrouwen 
als Martina, Jacoba en Ada sprake is van een transformatie. Martina, die 
ontevreden met haar lege bestaan, een onconventionele, dus in de ogen van 
bijvoorbeeld de predikanten verdachte vriendschap aangaat met een man, met 
andere woorden een ‘monster’ is, wordt omgevormd tot ‘engel’. Bij Jacoba ligt het 
ingewikkelder: de blonde, blauwogige verloofde van Gideon ontwikkelt zich van 
een in het wit gekleed ‘mijmerend wezen’ (Toussaint 1855-I: 202) tot een 
humeurige echtgenote die geen ‘stichting’ wenst, maar liefde. De ‘engel’ wordt 
‘monster’ en Gideons reactie is kenmerkend:  
                                                 
485 In de negentiende-eeuwse werkelijkheid was de relatie met de dood een andere: ziekten 
als longontsteking, mazelen, cholera en pokken wist men nauwelijks te bestrijden. De 
gemiddelde leeftijd van vrouwen was in 1840 38 jaar, van mannen nog geen 36 (Mathijsen 
2002: 107). De alledaagse werkelijkheid was echter te gewoon voor de literatuur (Mathijsen 
2004: 65). 
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Zoo was dan Jacoba niet meer voor hem dat teedere aetherische wezen, dat 
hij zorgelijk voor iedere aanraking met de werkelijkheid had willen 
beveiligen, maar eene vrouw, eene vrouw als Ivonnette, in opstand tegen 
alle hare plichten, en die het aan hem was tot onderwerping te brengen 
(Toussaint 1855-II: 326). 

Er zijn verbanden te leggen: Jacoba verzet zich tegen Gideons hemelse (dus 
onmenselijke) liefde, zoals ook Margaret dat deed (zie 4.6.2). In dit opzicht wordt 
duidelijk verwezen naar haar relatie met de gepassioneerde Reingoud, haar 
grootvader, wiens ‘wondre tooverblik’ (Toussaint 1855-II: 328) ook in Jacoba’s 
ogen aanwezig is. Zij wil geen tere ‘engel’ zijn. De door Gilbert en Gubar vaak 
geconstateerde straf blijft echter uit, zoals die ook bij vrouwelijke personages in 
ander werk uitblijft. Ottelijne, Maria van Oosterwijk, Yolande, prinses de Chimay, 
Emerentia Sonoy, Josina van Hemert: zij allen blijven leven als alleenstaande 
vrouwen. Zo ook Eva in De Graaf van Devonshire die met een schaar de aanrander 
van haar engelachtige – bezwijmde! – zus Francis verjaagt en zich zeer zelfstandig 
opstelt. Van haar wordt in de slotzin van de roman nadrukkelijk gesteld: ‘Eva bleef 
ongehuwd’. 

De ongehuwde staat kan opgevat worden als straf, immers in romans uit de 
periode 1840-1885 wordt het huwelijk gewoonlijk gezien als een mogelijkheid 
voor de vrouw om een volwassen status, financiële geborgenheid, huiselijke 
intimiteit en vooral het moederschap te verwerven (Stokvis en Mathijsen 1994: 
163). Gezien de ontwikkelingen in het verhaal lijkt het er echter meer op dat straf 
zich in het werk van Toussaint manifesteert in de vorm van een tamelijk passieve 
rol voor de ‘engelen’, binnen een huwelijk486 of de dood voor een romanfiguur als 
Ada Rueel. Deze vrouw wordt herhaaldelijk gepresenteerd als ‘engel’487 bij wie het 
opmerkelijk is dat haar ogen die ‘zacht bruin’ (Toussaint 1850-I: 23) waren, 
veranderd blijken te zijn in ‘helderblauwe’ (1855-I: 364). Dit kan afgedaan worden 
als een vergissing van de auteur, de verteller wijst echter op haar oneerlijkheid, die 

                                                 
486 Arabella deelt in De Graaf van Devonshire ‘een kalm en rustig levenslot’ (Toussaint 
1837B: 269) met de gevangenenbewaarder; Horatia ( Lord Edward Glenhouse) is verenigd 
met een echtgenoot die haar feitelijk niet ziet (Toussaint 1840A: 224); van Diana wordt 
verteld dat zij het ‘beminnnelijk vrouwtje’ van een markies wordt, vlak na de opmerking 
over haar moeder ‘Ja! Ja! Die vrouw had karakter!’ (Toussaint 1846: 595-596). De verteller 
van Media Noche  is zich bewust van de teleurstelling, zelfs boosheid van de lezeressen 
over het huwelijk van Lavinia met de Markies de Quitana (Toussaint 1852: 482) en 
Violante sluit met graaf Pepoli ‘waarvoor zij scheen bestemd: een huwelijk zonder liefde’ 
(Toussaint 1860: 449). 
487 Zie Toussaint 1850-I: 177, 247, 284. 
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ten aanzien van de betrokkenen monsterachtig genoemd kan worden. Ada Rueel 
lijkt in het slot van de cyclus op Hermingard uit Hermingard van de Eikenterpen 
van Aernout Drost en op Elize van Elisabeth Hasebroek: een lijdende heilige (zie 
1.7.2 en 1.7.3), een engel. Het ingrijpen van de verteller zou een aanwijzing 
kunnen zijn dat verandering in de kleur van haar ogen blijk geeft van het relatieve 
van ‘goed’ en ‘slecht’, van ‘engel’ en ‘monster’. 

5.7.3 Representaties van mannen  
Wanneer in het werk van Toussaint aandacht geschonken wordt aan de jeugd van 
mannelijke personages is dat net als bij de vrouwelijke romanfiguren veelal om 
bepaalde karaktertrekken of situaties te verklaren. De twee aspecten die in dit kader 
bij vrouwen de nadruk krijgen, hun intelligentie en de afwezige ouder(s), ontbreken 
grotendeels bij mannen. Mannelijke personages zonder moeder komen beduidend 
minder voor in de werken van Toussaint dan vrouwelijke (half)wezen: van de 
hoofdpersonen hebben slechts Xavère Desméranges (Almagro) en Lord Edward 
Glenhouse geen ouders, evenals Paul in Het Huis Lauernesse en Minganti in Graaf 
Pepoli. Opvallend echter is het aantal mannen dat een bijzonder goede band met 
zijn moeder heeft. In De Graaf van Devonshire wordt Williams als volgt 
geïntroduceerd:  

Williams, die naast zijne moeder stond, leunde zijn hoofd op haar 
schouder, en de forsche, bijna mannelijke vrouw ondersteunde met één arm 
den wankelenden jongeling, die plotselings door een zijner gewone 
aanvallen van zenuwzwakte overvallen was (Toussaint 1837B: 120).488 

In Majoor Frans offert Leopold van Zonshoven zich op voor zijn moeder: als zij na 
de dood van haar man het vertrouwde leven in Den Haag niet kan missen, geeft 
Leopold zijn studie in Delft op: twee huishoudens zijn te duur. Na haar overlijden 
voelt hij eens te meer het goede gedaan te hebben (Toussaint 1875: 144).  
De meeste mannen van wie expliciet de goede relatie met de (schoon)moeder 
beschreven wordt, spelen in het verhaal geen onverdeeld positieve rol. Van de 
hierboven genoemde Williams bijvoorbeeld wordt de onevenwichtigheid nogal 
benadrukt, terwijl Leopold voortdurend de schijn ophoudt: ‘Wees er zeker van dat 
ik een eerlijk man ben, die een opregt verlangen heeft uw leed te verligten’ 
(Toussaint 1875: 146). Protagonisten als Aernoud in Het Huis Lauernesse en 
Jacques Bossuet in Mejonkvrouwe de Mauléon zijn eerzuchtige mannen die vooral 
                                                 
488 Nog eenmaal wordt de afhankelijkheid van deze man nadrukkelijk genoemd (123); zie 
ook 1.5.3.2. 
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hun eigen belangen behartigen.489 De samenhang tussen de verhouding met de 
moeder en het handelen van een mannelijk personage blijkt ook uit de presentatie 
van Piet Snibs in Frits Millioen. Opmerkelijk is dat deze authentieke kunstenaar, 
van wie vergeleken met de titelheld een veel positiever beeld gegeven wordt, een 
slechte verhouding met zijn moeder heeft en zich tegen haar verzet. Opnieuw zie ik 
hier de specifieke rol van de moeder: haar afwezigheid leidt bij de opgroeiende 
meisjes tot een zelfstandige ontwikkeling, terwijl de mannelijke personages die een 
goede relatie met hun moeder hebben zich ontwikkelen tot traditionele mannen.  

In het werk van Toussaint wordt bij de meeste mannelijke personages meer dan 
op intelligentie, die bij de vrouwen zo benadrukt wordt, het accent gelegd op hun 
eergevoel, waarbij zowel voor edellieden als voor burgers de reputatie belangrijker 
is dan eventuele dapperheid. Dit is in overeenstemming met de gebruikelijke 
literaire representaties waarin eergevoel en verstand typisch ‘mannelijke’ 
hoedanigheden zijn (Sneller 1996: 48-54; Sturkenboom 1998: 117). In Toussaints 
historische werk manifesteren de ridders zich in hun sociale contacten vooral door 
hun trots en heerszucht, bij mannen uit andere standen en uit het eigentijdse werk 
heeft zich dit vertaald in eerzucht: zij willen zichzelf profileren, zowel sociaal als 
economisch.490 Van edellieden als Courtenay die in De Graaf van Devonshire met 
Agamemnon vergeleken wordt en Aernoud in Het Huis Lauernesse die ‘wilde 
worden wat hij niet was geboren’ (Toussaint 1840B-II: 46) tot Jacques Bossuet 
(Mejonkvrouwe de Mauléon) in wie eerzucht en liefde met elkaar strijden en Ecbert 
Witgensteyn die in Langs een omweg genoegdoening eist voor ‘eene beleediging, 
eene beschimping van mijn eergevoel’ (Toussaint 187: 319): een groot aantal 
mannelijke personages wordt gekenmerkt door een overmaat aan eerzucht. 
Nuanceringen bestaan in de benamingen: trots, hooghartig, hartstochtelijk, wils-
krachtig, fier, vurig, het zijn allemaal termen die in hun context in verband staan 
met de heerszucht of de eerzucht van de betreffende man. Mannen in het werk van 
Toussaint zijn gericht op het verwezenlijken van hun doelen, ervan uitgaande dat 
daarmee hun persoonlijke eer in het geding is. Natuurlijk zijn er verschillen: 
figuren als Aernoud, Daniël de Burggraaf (Graaf van Leycester), Jacques Bossuet, 
Don Christin (Media-Noche) en Juliaan (De Delftsche wonderdokter) zijn in 

                                                 
489 Andere voorbeelden zijn Essex in De Graaf van Leycester, Henry des Secousses in 
Mauléon, Wijndrik, Gideon en Antonie in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak, 
Huibert Berck in Gideon Florensz, Jacobus van Assendelft in Maria van Oosterwijk, Frits 
Millioen in de gelijknamige roman en Juliaan in De Delftsche wonderdokter. 
490 Op deze plaats wil ik niet gedetailleerd ingaan op de manier waarop de mannelijke 
personages zich profileren in staatkundige en religieuze kwesties; zie hiervoor met name 
hoofdstuk 4. 
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principe egocentrisch, terwijl Courtenay, Willem van Aelst (Maria van 
Oosterwijk), graaf Pepoli en Ecbert Witgensteyn (Langs een omweg) tot op zekere 
hoogte ook rekening houden met de belangen van anderen. Toch zijn uiteindelijk 
de gevoelens van anderen, met name van vrouwen, ondergeschikt.  

Bij enkele bijzondere mannen is de eerzucht gecombineerd met een bepaalde 
dreiging: vooral Wyatt in De Graaf van Devonshire en Reingoud in de Leycester-
cyclus zijn wat Bouvy en Reeser zien als ‘romantische schurken’ (Bouvy 1935: 
166, Reeser 1962: 79). Ook Scipione (Engelschen te Rome) en Cherubini 
(Echtgenooten van Turin) zijn in dit verband door Reeser genoemd en mijns 
inziens worden Aernoud491 en Fabian op vergelijkbare wijze gerepresenteerd: vol 
van een ‘schrikwekkenden hartstocht’ (Toussaint 1839C: 178). Hun ogen – donker 
of groengrijs – branden van een verzengend vuur, doorborend en verleidelijk, hun 
haar is gitzwart, ze zijn krachtig en dreigend, trekken aan en stoten af.492 Steeds 
benadrukt de verteller hun gevaarlijke charisma, waarbij hij ze soms met Lucifer 
vergelijkt of satanische en demonische trekken beschrijft493; hij waarschuwt voor:  

Dien gloed, die aantrekt, die bedwelmt, die ontrust, die ontvlamt, 
waartegen de vrouw worstelt, waarvan zij huivert, dien zij voelt te moeten 
ontwijken, maar die haar als door betoovering boeit (Toussaint 1839C: 52). 

Deze personages behoren tot de categorie gepassioneerde mannen, het type van de 
rebel dat door Lord Byron geperfectioneerd is (Praz 1992: 69).  

In zijn studie The Byronic Hero. Types and prototypes toont Peter Thorslev de 
ontwikkeling van achttiende-eeuwse helden en romantische helden: van ‘the child 
of nature’, via ‘the hero of sensibility’, de ‘gothic villain’ en de vroege ‘noble 
outlaw’ naar ‘Byronic Hero of Sensibility’ en de karakteristieke ‘Byronic Hero’. 
Op detailniveau zijn wellicht enkele verschillen aan te geven tussen de diverse 

                                                 
491 Ook in de DBNL wordt Aernoud gepresenteerd als ‘bij uitstek een voorbeeld van de 
zogenaamde Byronic Hero’ ( http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/ 19de /tekst/ lg19037. 
html). 
492 Zie onder meer: Wyatt in Toussaint 1837B: 68, 72, 132, 133, 137; Cherubini in 
Toussaint 1838: 397, 398, 412, 414, 417, 433, 435; Scipione in Toussaint 1839 C: 48, 50, 
52, 179, 259; Aernoud in Toussaint 1840 B-I: 115, 180, 186, 294, 312, 316, 319; 1840 B-II: 
167; Reingoud in Toussaint 1846-I: 365, 382, 383, 389 ; 1846-II: 83, 123, 141, 211, 264, 
372, 384-85, 420; Fabian in Toussaint 1849: 44, 45, 47, 48, 51, 54, 62, 135, 161; 1850-I: 
142, 160, 271; 1850-II: 66. 
493 Zie Toussaint 1837B: 68; Toussaint 1839C: 179; Toussaint 1846-II: 123, 333, 342; 
Toussaint 1849: 56; Toussaint 1850-I: 232; Toussaint 1850-II: 11, 30. 
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byron-helden in het werk van Toussaint494, maar in het algemeen zijn de 
kenmerken van de karakteristieke ‘Byronic Hero’ aanwezig: het uiterlijk, de 
adellijke afkomst (de gevallen engel!), het mysterie in zijn verleden, de begane 
zonden, een zekere gevoeligheid, de liefde voor een vrouw en het openlijk tarten 
van de conventies. Hij is een rebel die zijn eigen morele verantwoordelijkheid 
draagt: hij verontschuldigt zich nooit, het is de verteller die eventueel verklaringen 
aandraagt (Thorslev 1962: 163-164).  

Duidelijk is dat in Toussaints oeuvre een deel van de bekoring van deze mannen 
ligt in hun kwetsbaarheid en emotionaliteit: elk van hen breekt op een bepaald 
moment, geraakt door onmogelijke omstandigheden en door de liefde van een 
vrouw. Tranen vloeien bij Wyatt door de reddingspoging van Arabella, Cherubini 
schreit om Moïna, Scipione is diep gekwetst door de dood van zijn neef en 
Aernoud huilt om het verlies van Ottelijne. Bij Reingoud zijn er sporen van tranen 
om een politiek verlies, maar dat hij emotioneel is, blijkt ook duidelijk uit zijn blik 
op zijn kleindochter Jacoba: ‘een blik, zóó diep, zóó zacht, zóó oneindig teer, en 
zóó oneindig smartelijk’ (Toussaint 1846-II: 343). Fabian is zeer bijzonder: ook hij 
is tot op zekere hoogte bewogen door de trouw van Deliana, maar wanneer hij geen 
uitweg meer ziet, in uiterste nood, maakt hij bekend zelf vrouw te zijn.495 De nogal 
eens tot ‘Byronic Hero’ bestempelde Xavère, protagonist in Toussaints vroegste 
werk Almagro (1837)496, is volgens mij duidelijk anders dan figuren als Wyatt, 
Cherubini, Scipione, Aernoud en Reingoud.497 Volgens Tjeerd Popma in zijn 
dissertatie Byron en het Byronisme in de Nederlandsche letterkunde heeft hij ‘een 
bijna zuiver Byroniaansch karakter’ (Popma 1928: 292), door Popma vooral 
beargumenteerd met verwijzingen naar overeenkomstige figuren uit het werk van 
Byron (the Corsair), De Lamartine (Jocelyn) en Nicolaas Beets (José). Vanwege 

                                                 
494 Wyatt bijvoorbeeld toont in zijn houding ten aanzien van Arabella ook duidelijke 
trekken van de ‘gothic villain’; in hoofdstuk 6 ga ik hier nog kort op in. 
495 Zie achtereenvolgens Toussaint 1837B: 213-214; Toussaint 1838: 436; Toussaint 
1839C: 259; Toussaint 1840B-I: 34, 181; Toussaint 1840B-II: 210, 250; Toussaint 1850-II: 
64. 
496 Door o.a. Ten Brink 1888: 396, Popma 1928: 292, Jensen 2008: 156; hiermee in 
tegenspraak zijn o.a. Vierhout1889: 148-156 en Reeser 1962: 44-45. 
497 C.J. Vierhout zet in 1889 al uiteen dat de protagonist in Almagro geïnspireerd is door 
Friedrich Schillers Karl Moor in Die Räuber (Vierhout1889: 149-153); door Thorslev 
wordt deze Karl Moor ook gerangschikt onder de ‘men of sensibility’ (Thorslev 1962: 73-
74). 



383 

zijn vrouwelijke verschijning498, zijn religieus gevoel499 en het ontbreken van elke 
dreiging past Xavère mijns inziens echter beter in de groep van de ‘Byronic heroes 
of sensibility’. Zie bijvoorbeeld deze omschrijving:  

terwijl hij zijne fijne, zijdeachtige lokken met kennelijk zelfbehagen 
wegschoof, en zijn geheele wezen weder die uitdrukking van zachtheid en 
weerloosheid aannam, die het gewoonlijk kenmerkte (Toussaint 1837A: 
237). 

Typerend voor ‘Byronic heroes of sensibility’ is het ‘anders-zijn’ dat bij hen een 
neiging tot zelfanalyse, egocentrisme, melancholie en passiviteit, een zekere 
‘Weltschmerz’, met zich meebrengt (Thorslev 1962: 38-39, 141-144). Deze 
kenmerken zijn ook te vinden bij personages als Lord Edward Glenhouse, Paul 
(Het Huis Lauernesse), St. Hyacinthe (Mejonkvrouwe de Mauléon ) en Gideon 
Florensz: mannelijke personages die net als Xavère ‘vrouwelijke’ karakteristieken 
krijgen, waarin afgezien van het uiterlijk, ook de zwakke gezondheid opvalt.500 
Thorslev wijst erop dat dergelijke ‘Byronic heroes of sensibility’ op geen enkele 
manier beantwoorden aan de norm, het ideaal van de ‘held’, zoals dat door 
Aristoteles in zijn ‘Poetica’ is geformuleerd: in alle opzichten groots. Hoewel een 
gewone sterveling zich met hem moet kunnen identificeren, horen zijn capaciteiten 
buitengewoon te zijn: hij is machtiger, beter, deugdzamer dan de gemiddelde mens. 
Het is van belang om hierbij vast te stellen dat het ‘deugdzaam’ van Aristoteles 
geen christelijke betekenis heeft: heroïsche deugdzaamheid houdt ‘magnanimitas’ 
in, grootheid van ziel ofwel fierheid en zeker geen meegaandheid of bescheiden-
heid. De prototypische held werd in de romantiek de ‘Byronic Hero’, die als extra 
eigenschap een bepaalde gevoeligheid, beter gezegd gepassioneerdheid bezit, met 
daarnaast als tweede onderscheidende karakteristiek een satanische neiging.501  

Ik meen te kunnen vaststellen dat alle door Thorslev genoemde kenmerken van 
de ‘Byronic Hero’ aanwezig zijn in Wyatt, Cherubini, Scipione, Fabian en 
                                                 
498 Hiermee bedoel ik niet de vrouwelijkheid die anderen in Xavère zien als hij de rol speelt 
van ijdele ‘petit-maître’, maar de vrouwelijkheid die hem van nature eigen is (Toussaint 
1837A: 234, 237, 318). 
499 Zie Toussaint 1837A: 308, 309, 312. 
500 Daarnaast heeft elk van deze mannelijke personages ook het ‘vrouwelijke’ kenmerk van 
moederloosheid. 
501 Thorslev verklaart dit verschijnsel ten dele vanuit de literaire mode, maar belangrijker is 
volgens hem de relatie met het Piëtisme. Enerzijds is daar het verband met de betrokken-
heid in deze godsdienstige stroming bij de persoonlijke emotie, anderzijds is het satanische 
een protest tegen het onderdrukkende karakter van het religieuze dogma en het steeds 
aanwezige gevaar van hypocrisie (Thorslev 1962: 189).  
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Reingoud en dat juist deze charismatische mannen door de manier waarop zij 
gerepresenteerd worden een appel doen op de sympathie van de lezer. Hun 
opponenten in het verhaal zijn duidelijk geen aristoteliaanse helden, maar ‘heroes 
of sensibility’ (het romantische ,‘Byronic’ type) of de achttiende-eeuwse voorloper 
ervan, de man met moralistische of didactische idealen, zonder veel humor 
(Thorslev 1962: 35).502 Tegenover Wyatt en Fabian staan de steeds 
melancholischer Courtenay503 en de gevoelige Gideon504, tegenover Cherubini staat 
als voorbeeld van het tweede (achttiende-eeuwse) type de erudiete Josefe 
Espaleto505, tegenover Scipione de onwrikbare paus Sixtus506 en Reingoud ziet in 
de gelovige Gideon en de bedachtzame Oldenbarneveld belangrijke 
tegenstanders.507 

De door Bouvy en Drop gemaakte tweedeling met betrekking tot het 
geloofsleven van de personages geldt mijns inziens tot op zekere hoogte voor de 
mannelijke personages: ‘een Lucifer- tegenover een Christus-gestalte of een 
Lucifer-gedachte tegenover een Christus-gedachte’ (Bouvy 1935: 264) is te vinden 
in combinaties als Fabian-Gideon, Scipione-Sixtus en Reingoud-Gideon. De norm 
waarover Drop spreekt met betrekking tot het naderen of afwijken ervan is echter 
niet absoluut: de katholieke Vicaris van Heerdte en de ongelovige Kanselier 
Leoninus worden met veel meer sympathie getekend dan de protestante 
Oldenbarneveld en Bossuet. Bouvy’s opvatting van het oppositionele Licht en 
Donker in krachten als liefde versus haat, onbaatzuchtigheid versus zelfzucht past 
in de benadering van Toussaints werk als religieuze uiting, maar wanneer de 
oppositie geplaatst wordt in het kader van ‘vrijheid’, zonder daarmee het 
godsdienstige element te ontkennen, zijn veel meer nuances te verklaren. 
Bovendien kunnen dan ook contrasten in niet-religieuze romans geïnterpreteerd 
worden, zoals ik verderop zal doen. 

Goed beschouwd zijn de mannelijke personages in het oeuvre van Toussaint 
grofweg in te delen in drie groepen: de genoemde ‘Byronic Heroes’508, de ‘Byronic 

                                                 
502 Ellen Krol noemt dit type de achttiende-eeuwse ‘man-of-feeling’ (2001: 97-99). 
503 Toussaint 1837B: 271. 
504 Toussaint 1850-II: 108-111. 
505 Toussaint 1838A: 393-395, 413, 416. 
506 Toussaint 1839C: 136-137, 187. 
507 Toussaint 1846-II: 331-332, 426-427. 
508 Trekken van het hartstochtelijke of satanische zie ik ook in personages als Darley, 
Gardiner en Benefield (De Graaf van Devonshire), Jan van Woerden (Het Huis 
Lauernesse), Cosmo Pescarengis (Leycester), Henry des Secousses en de abt Navarrois 
(Mauléon), graaf Stanislaus (Langs een omweg). 
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heroes of sensibility’ en minder hartstochtelijke figuren die vooral staan voor een 
idee.509 De verteller karakteriseert ook deze laatstgenoemden uitgebreid: het zijn 
niet direct kleurloze, maar toch minder indrukwekkende figuren dan de 
romantische helden van beide categorieën. Zij allen verbeelden naast een bepaalde 
eerzucht in meerdere of mindere mate de in 5.5.1 genoemde aspecten van de 
negentiende-eeuwse ideale man: vaderlands- en vrijheidsliefde, godsdienstigheid 
en eenvoud, werkzaamheid en nijverheid, rust en nuchterheid.510 Zoals ik in 
hoofdstuk 4 aan de hand van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak heb 
uitgewerkt: dit type mannen is in het algemeen overtuigd van zichzelf en van wat 
hen te doen staat. Als ‘subject’ of object van focalisatie fungeren zij min of meer 
als tijdsbeelden, bijvoorbeeld Chandos als werkelijk ridderlijke figuur, Van 
Heerdte als de integere katholieke geestelijke in de zestiende eeuw en Frits 
Millioen als de negentiende-eeuwer die zijn weg moet vinden in de moderne 
samenleving. Hun karakters worden voor de lezer geanalyseerd en er is weinig 
onduidelijks. Minder eenduidig zijn de romantische helden. 

5.7.3.1 Romantische helden nader beschouwd 
Als de gematigde figuren staan voor een bepaalde notie, dan ligt het voor de hand 
dat ook de romantische helden geïnterpreteerd kunnen worden als belichaming van 
een bepaalde idee. 

De ‘Byronic Heroes’ Wyatt, Cherubini, Scipione, Fabian en Reingoud tonen 
allen de genoemde kenmerken – uiterlijk, afkomst, mysterie, zonden, gevoeligheid, 
liefde en het openlijk tarten van de conventies – , maar delen ook in hun 
geschiedenis enkele aspecten. Hun rebellie wordt veroorzaakt door een concreet 
verlies of de angst daarvoor, een ervaring die door de buitenwereld veelal niet 

                                                 
509 Voorbeelden hiervan zijn Chandos (De Graaf van Devonshire), Boudewijn van Heerdte 
en Laurens (Het Huis Lauernesse), François d'Aubigny (De prinses Orsini en Diana), 
Wijndrik, Kanselier Leoninus, Prouninck (Leycester), Jacques Bossuet (Mejonkvrouwe de 
Mauléon), Minganti (Graaf Pepoli), Frits Millioen, Leopold (Majoor Frans) en Ecbert 
Witgensteyn (Langs een omweg). 
510 Een aparte groep hierin wordt gevormd door de al eerder genoemde vaders of 
vaderfiguren, met wie een aantal vrouwen metonymisch verbonden is (De Graaf van 
Devonshire), die – voor zover zij zich ermee bemoeien – de opvoeding van dochters 
inzetten voor een bepaald doel (Het Huis Lauernesse, De prinses Orsini en Diana) en die 
hun dochters zien als middel om financieel het hoofd boven water te houden (Frits 
Millioen, Majoor Frans, Langs een omweg). Ook priesters worden stelselmatig ‘vader’ 
genoemd, of aangeduid met ‘de vaders’ (Het Huis Lauernesse, Mauléon). Intertekstuele 
verwijzingen houden soms een negatief oordeel over vaders in, zoals te zien is in Gaston en 
Bayard (zie 1.7.3) en in Tancrede (3.7.1). 
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erkend wordt. Twee voorbeelden511: Scipione rouwt in Engelschen te Rome om zijn 
door paus Sixtus gevonniste neef. Wanneer hij zijn gevoelens uitspreekt, reageert 
de strikte kerkvorst met ‘de beleedigingen die men niet wreken kan, moet men 
ontveinzen’ (Toussaint 1839C: 257). Het gebrek aan erkenning betreft soms ook de 
man zelf: in De echtgenooten van Turin voelt Cherubini (ook zijn eigenlijke naam 
‘Gianettino’ is een verkleinwoord) zich de mindere van de mismaakte Josefe 
Espaleto. Zijn smeekbede aan Moïna levert niets op:  

En aan hare voeten knielende, schreide de hooghartige; en een nokkend 
snikken verstikte zijne stem. In het eind riep hij uit: ‘Ja, ik gevoel het, gij 
zijt nog de mijne, de verloofde mijner jeugd! Nog kunt gij ons beiden 
redden. Wij kunnen nog gelukkig worden! Gelukkig! ik? Ja, gelukkig als 
een god. Wat zegt mij een vaderland? Wat zegt mij een naam! Wat zegt 
mij alles, wat ik verloor, als ik u bezit? Moïna haast u! sta op! wij vluchten, 
ver van hier, ver van uw monster! ik bezit nog talent genoeg om te werken, 
te werken voor u! O! ik gevoel het, ik bemin u nog! jaren noch scheiding 
hebben mijnen hartstocht verkoeld. Die hartstocht kan zich slechts koelen 
in liefde of in bloed. Maar ik smeek u, laat het niet in bloed zijn! Heb 
medelijden met u zelve, ontferm u over mij! Aarzel niet! Volg mij!’ 
Smeekend vatte hij, dit zeggende, hare hand in de zijne. […] Met moed, 
met fierheid zelfs antwoordde zij: ‘Onzinnige! […]’ (Toussaint 1838A: 
436). 

Bij deze romantische helden ontbreekt door hun verlies de innerlijke tevredenheid 
met het eigen zijn die synoniem is met ‘mannelijke’ deugdzaamheid en dit leidt tot 
maskerades: Wyatt en Cherubini512 verkleden zich letterlijk, Scipione en Reingoud 
zijn dubbelhartig en Fabian leidt een compleet dubbelleven. Maskers dienen 
dikwijls als middel om emoties te verbergen (zie 3.7.3) en wanneer de byroniaanse 
helden hun masker laten vallen, betekent dat in feite dat zij hun emoties niet 

                                                 
511 Zie ook hoe Fabians ervaringen tot leugens bestempeld worden (1850-II: 151) en hoe 
Aernoud zich wendt zich tot de geestelijkheid omdat hij ‘terugzetting’ door edelen vreest en 
ook door anderen niet ‘gekend te worden en verhoogd’ (Toussaint 1840B-II: 47). 
512 Hiermee doel ik niet op Cherubini’s masker zoals dat genoemd is in 3.6.3, maar op zijn 
vermomming in het dagelijks leven. 
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beheersen: ook het tweede kenmerk van ‘mannelijkheid’ ontbreekt. Voor deze 
helden houdt dit in dat zij ten onder gaan.513 

Naar aanleiding van de overeenkomsten in de geschiedenis van de ‘Byronic 
Heroes’ meen ik te kunnen stellen dat deze helden in het werk van Toussaint 
gepresenteerd worden als charismatische, dreigende figuren, aantrekkelijk door een 
bepaalde gevoeligheid, die uiteindelijk ten onder gaan vanwege het ontbreken van 
enkele bij uitstek ‘mannelijke’ deugden: innerlijke tevredenheid over het eigen zijn 
en beheersing van emoties. Genoemde helden krijgen hiermee voor mij 
‘vrouwelijke’ karakteristieken, zeker wanneer ik de onvoldaanheid en 
emotionaliteit combineer met gebrek aan erkenning, met maskerades en onvrijheid. 
Hiermee is niet gezegd dat de byroniaanse helden bij Toussaint ‘vrouwelijk’ zijn: 
er zijn ‘vrouwelijke’ elementen te herkennen in hun verleden en in de manier 
waarop zij daarmee omgaan. 

Het andere type romantische held in het oeuvre van Toussaint is duidelijk 
feminiemer: ‘Byronic heroes of sensibility’ als Edward Glenhouse, Paul, Nicolaas 
de Maulde en Gideon worden onmiskenbaar ‘vrouwelijk’ gepresenteerd, met 
betrekking tot zowel hun optreden als hun uiterlijk:  

blonde haren fijn als vlas en in sierlijke lokken op de slapen gedrukt […] 
maar het bijna doorschijnend blank vel zijner wangen was nog glad […] 
zijne oogen stonden eer kwijnend dan ingezonken […] zijne gestalte was 
nog rank en licht; maar ziekelijk bleek waren die wangen en vermagerd dat 
gelaat; maar lichte blauwe kringen gaven eene sprekende afgematheid aan 
die verflauwde oogen, en het waren bleeke lippen, die witte tanden 
verborgen, en dat gebogen hoofd, dat zich als uit lusteloosheid niet meer 
scheen op te heffen […] (Toussaint 1840A: 103-104).514 

                                                 
513 Op het moment dat Wyatts tranen zichtbaar worden en hij door Arabella voor het eerst 
bij zijn naam genoemd wordt (‘Sir Thomas!’), dus erkend wordt, kan hij niet anders dan 
zich van haar afkeren en zich overgeven aan zijn vijand, notabene de zwakke Williams; 
Cherubini biecht zijn maskerade op en smeekt Moïna nog eenmaal om liefde, waarna hij 
zichzelf doodt. Ook Scipione geeft opening van zaken en neemt dan gif in, Fabian 
doorsteekt zichzelf na een hartstochtelijke biecht en Reingoud geeft toe aan één van de 
‘twee menschen’ die hij in zich voelt leven (Toussaint 1846-II: 199, zie ook 1846-I: 388): 
hij geeft voorrang aan gevoel boven verstand. Hiermee is zijn politieke macht voorbij. De 
verteller deelt tot slot nog mee dat Reingoud katholiek wordt, wat wil zeggen: ‘de vrijheid 
van zijn stouten geest te laten binden, door den leiband der Kerk, waar hij de enkele 
voorschriften van het Evangelie eene te enge beperking had geacht’ (Toussaint 1846-II: 
457). 
514  Zie m.b.t. Edward Glenhouse ook Toussaint 1840A: 129, 137. 
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Bleek was zijne gezigtstint, en toch kleurde eene zachte verrukking die 
wangen met een flaauw blosje. Op het voorhoofd gescheiden, hing zijn 
sterk blond haar in fijne dunne lokken langs den hals neder tot op de 
schouders. De kleine mond met den blijmoedigen glimlach, het hooge 
zachtgeronde voorhoofd met den fijnen griekschen neus, was in de 
schoonste zamenstemming met de zuivere omtrekken van dat gelaat, dat 
geheel de uitdrukking had, die een schilder zoude geven aan dat van den 
Apostel Johannes, den lieftalligsten der discipelen, dien de Heer zelfs te 
zacht vond, om hem ten marteldood voor te bestemmen (Toussaint 1840B-
I: 3).515 

zijne zwarte lokken golfden sierlijk om den ontblooten hals, die fijn en vol 
was als die eener vrouw […] (Toussaint 1850-I: 4-5).516 

Wel was het haar van eene kleur die het vooroordeel wekte, maar het was 
van eene zachtheid en fijnheid als zijde, en het hing neder in zóó ontelbare 
lokken […], een zachten blos die zich verlevendigde of verflauwde, naar 
de gewaarwordingen die hem doortintelden […] de lippen waren van zoo 
frisch, van zoo liefelijk een karmozijn […] fijn geteekende wenkbrauwen 
[…] lange gitzwarte pinkers […] (Toussaint 1846-I: 336).517 

Deze ‘Byronic heroes of sensibility’ vervallen nogal eens in diep gepeins, zijn 
bleek, geregeld koortsig, ze bezwijmen en zo lijdend vertonen ze overeenkomsten 
met de fragiele vrouwen zoals die voorkomen in negentiende-eeuws literair werk, 
vaak inclusief blond haar en blauwe ogen. Edward Glenhouse lijdt aan spleen, 
veroorzaakt door verveling en De Maulde wordt herhaaldelijk ziek als gevolg van 
zijn gevoelens. Paul en Gideon zijn onmiskenbaar ‘engelen’, ‘de oogen ten hemel 

                                                 
515 Zie m.b.t. Paul ook Toussaint 1840B-I: 302; Toussaint 1840B-II: 19-20, 29, 30, 83, 142, 
424. 
516 Zie m.b.t. De Maulde ook Toussaint 1849: 292, 293; Toussaint 1850-I: 5, 9, 11; 
Toussaint 1850-II: 261. 
517 Zie m.b.t. Gideon ook Toussaint 1846-I: 180, 321; Toussaint 1850-I: 111; Toussaint 
1850-II: 165; Toussaint 1855-II: 39, 109, 110-111, 164, 348, 373-374, 378, 453-454, 469, 
484, 496, 501. 
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gerigt’ (Toussaint 1840B-I: 302), ‘een engel Gods’ (Toussaint 1849: 123).518 Hun 
‘vrouwelijkheid’ wordt ook geaccentueerd door het ontbreken van eerzucht. Paul 
predikt het ware geloof en wenst los te zijn ‘van iederen band der aarde’ (Toussaint 
1840B-II: 313); Gideons opvatting is eveneens dat inmenging ‘in wereldsche zaken 
zoo ongepast als onnoodig’ is (Toussaint 1850-I: 120). Ook in zijn strijd voor de 
gezuiverde Kerk stelt hij zich bescheiden op: een hoogleraarsambt in Oxford wijst 
hij af, evenals een standplaats in het belangrijke Utrecht, om in West-Souburg als 
predikant werkzaam te zijn (509). 

Samengevat: gevoelig, bescheiden en opofferingsgezind zijn karakteristieken die 
van toepassing zijn op de ‘Byronic heroes of sensibility’; onvoldaan, onvrij en 
emotioneel zijn kenmerken van de ‘Byronic Heroes’. Deze mannelijke personages 
in het werk van Toussaint kunnen dus ingepast worden in de ‘vrouwelijke’ 
categorieën ‘engelen’ en ‘monsters’. 

5.7.4 Sekserepresentaties – voorlopige conclusies 
Vrijwel alle vrouwelijke personages in het oeuvre van Toussaint streven vrijheid 
na: vrijheid in de vorm van een individuele geloofs- of partnerkeuze. Een bepaalde 
mate van speelruimte of onafhankelijkheid is echter niet iedere vrouw gegeven: zij 
moet bevochten worden. De vrouwen die als vrouwelijke held optreden, 
presenteren zich veelal als engelen519, maar in hun opvattingen zie ik duidelijke 
noties van assertiviteit, ‘onvrouwelijkheid’. Van extreem ‘mannelijk’ optreden is 
sprake bij Johanna in Het Huis Lauernesse, een onbuigzame, fiere vrouw met 
dezelfde harde trekken als haar tweelingbroer Aernoud. Margaret in De vrouwen 
van het Leycestersche tijdvak en tot op zekere hoogte Francis in Majoor Frans zijn 
vrouwen die zich voordoen of gedragen als man. Zij representeren op radicale 
wijze de afwijkende genderopvattingen die te herkennen zijn in de vrouwelijke 
personages bij Toussaint. In het oeuvre van Toussaint zijn de vrouwen die sterven 
niet de heldinnen: de ultieme opoffering of straf in de vorm van waanzin of dood 

                                                 
518 Beiden worden vergeleken met de apostel Johannes (Toussaint 1840B-I: 3; 1846-II: 
180), vaak gezien als de door Jezus meest geliefde discipel, onder meer vanwege 
bewoordingen in het Evangelie van Johannes (13: 23, 19: 26 ). Kennelijk had Johannes ook 
een zachte aard, gezien de opmerking in bovenstaand fragment over Paul: te zacht voor de 
marteldood. In De terugkeer van Golgotha (1862) staat expliciet dat Johannes als enige 
man dicht bij het kruis van Christus bleef: ‘[…] maar die man was ook Johannes, de 
vrouwelijke ziel […]’ (Toussaint 1862A: 61).  
519 Opvallend is dat de vrouwen af en toe bezwijmen, vaak naar aanleiding van 
confrontaties met mannen, maar dat zij overeind blijven als het echt moeilijk wordt. 
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komt voor bij vrouwen die zwak zijn, zich niet (meer) verzetten tegen hun 
omstandigheden, zoals Ada en Deliana. 

De opvallendste mannelijke personages, vooral Gideon die vrij algemeen 
beschouwd wordt als de centrale figuur in Toussaints oeuvre, hebben ‘vrouwelijke’ 
trekken. Zowel de masculiene ‘Byronic Heroes’ als de gevoelige ‘Byronic heroes 
of sensibility’ wijken sterk af van de andere, met elkaar vergelijkbare 
romanpersonages die vooral gekenmerkt worden door eerzucht, een zekere mate 
van ijdelheid en egocentrisme, maar ook door rationalisme, vaderlandsliefde en 
religiositeit: de verdedigers van bepaalde normen en waarden. De romantische 
helden worden gedreven door ‘onmannelijke’ sentimenten, waardoor zij ‘monster’ 
of ‘engel’ worden, maar beide categorieën zijn intrigerend door de uitzonderlijke 
representaties: charismatische mannen met ‘vrouwelijke’ eigenschappen of ronduit 
‘vrouwelijke’ mannen. In het werk van Toussaint is dus sprake van 
‘genderbending’, zoals ook is opgemerkt door Schenkeveld-van der Dussen (1996: 
78); de vraag is welke functie deze ‘genderbending’ heeft in dit oeuvre. 

5.7.5 Vrouwelijk en mannelijk: over androgynie 
Het woord ‘androgynie’, afgeleid van het Griekse ‘aner’ (man) en ‘gyne’ (vrouw), 
betekent letterlijk ‘mannelijk-vrouwelijk’ of ‘vrouwelijk-mannelijk’. Het begrip 
androgynie uit Aristophanes’ navertelling van Plato’s Symposium over het ontstaan 
van menselijke seksualiteit is een krachtige cultuurtekst. A.J.L. Busst noemt in The 
image of the androgyne in the nineteenth century met betrekking tot androgynie 
een aantal bronnen dat een enorme invloed had op de romantiek: religieuze als de 
judeïsch-christelijke, gnostische, mystieke, vanuit bewegingen als de vrijmetselarij 
en rozenkruisers, (pseudo-) wetenschappelijke als de alchemie en artistieke, met 
name de beeldende. Zich baserend op deze cultuurteksten definieert Busst de 
androgyn520 als volgt:  

A person who unites certain of the essential characteristics of both sexes 
and who, consequently, may be considered as both a man and a woman or 
as neither a man nor a woman, as bisexual or as asexual (Busst 1967: 1). 

Androgynie bestaat in vrijwel alle godsdiensten en mythologieën van vrijwel alle 
landen en tijdperken; op basis hiervan constateerde Carl Jung dat de androgyn een 
archetype is van het collectieve onderbewuste (Busst 1967: 6). Een consequentie 
                                                 
520 Busst gebruikt ‘androgynie’en ‘hermafroditisme’ als synoniemen, omdat in publicaties 
over deze begrippen het onderscheid er tussen meestal arbitrair en daardoor vaak 
tegenstrijdig is (Busst 1967: 1). Ik gebruik consequent de term ‘androgynie’.  
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daarvan is volgens Busst dat tijd- en plaatsgebonden opvattingen niet met zeker-
heid te onderscheiden zijn van individuele, vandaar dat hij op het standpunt staat 
dat de betekenis van androgynie in een culturele uiting afhankelijk is van de pre-
occupaties van de betreffende kunstenaar. Toch zijn die individuele preoccupaties 
verbonden met tijdgebonden ervaringen, waardoor talloze interpretaties mogelijk 
zijn, die ook weer te maken hebben met de opvattingen van degene die betekenis 
toekent (Busst 1967: 85). 

In het kader van het tegendraads lezen van werk van Geertruida Toussaint ga ik 
uit van de opvattingen van Maaike Meijer en Catriona Macleod die eveneens 
wijzen op androgynie als een mythe. Meijer en Macleod onderschrijven Busst’s 
waarneming dat het gegeven van een oorspronkelijk androgyn wezen van wie de 
aanvankelijke eenheid (man-vrouw) is uiteengevallen in conflicterende delen een 
constante is in de Westerse filosofie, theologie, psychologie en literatuur. Zij 
constateren dat vooral in historische perioden waarin de meest basale opvattingen 
met betrekking tot gender en seksualiteit ter discussie staan de androgyniemythe 
bijzonder fascinerend schijnt te zijn (Macleod 1998: 13). Maaike Meijer wijst 
onder meer op de middeleeuwse Marialegenden, op mystiek, gnosis en laat-
negentiende-eeuwse decadentie en stelt vast dat er steeds sprake is van een 
tegenbeweging, die in haar context gezien moet worden (Meijer 1979: 333). 
Tamson Wilton en Evert Jan van Leeuwen schetsen de historie van androgynie en 
leggen daarbij de nadruk op de samenhangen tussen de positie van vrouwen en de 
opvattingen over androgynie; ook van hun werk maak ik gebruik. 

De omwenteling van het ‘one sex system’ naar een ‘two sex system’ aan het 
einde van de achttiende eeuw betekent een voorkeur voor binaire modellen. Juist in 
zo’n periode van wetenschappelijk onderbouwde verandering, ontstaat er volgens 
Macleod in een tegenbeweging grote belangstelling voor een ‘midden’, een 
behoefte aan heelheid, aan androgyne schoonheid. Zo’n androgyn ideaal is volgens 
haar te vinden in de Griekse beeldhouwkunst: een beeld als dat van Antinos uit 140 
na Chr., herontdekt in 1735, heeft een seksuele onbepaaldheid die uitnodigt tot 
bespiegelingen. Zij haalt archeoloog en kunsttheoreticus J.J. Winckelmann (1717-
1768) aan die betoogt dat het androgyne (stand)beeld het ‘midden’ is: tussen twee 
extremen suggereert het mogelijkheden tot groei, potentie. Het harmoniseren van 
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opposities met de belofte van groei is een van de essentiële concepten van het 
achttiende-eeuwse Bildungsideaal.521  

Macleod besteedt aandacht aan de relatie tussen Bildung en androgynie:  

And given that this particularly bourgeois myth acquires central 
importance in an age that is bent on lending sexual difference the air of 
scientific necessity, it would seem particularly important to investigate 
textual fabrications of the androgyne, a figure that, promising wholeness, 
appears to contest binarism (Macleod 1998: 11). 

Het is dus geen toeval dat de ontmoeting met de marmeren androgyn van centraal 
belang wordt in Duitse Bildungvertellingen over psychologische volwassen-
wording en burgerlijke socialisatie. In de context van Bildungsidealen belichaamt 
de androgyn de belofte van eenheid. Ook in een groot deel van de negentiende 
eeuw is androgynie een positief begrip, een beeld van vooruitgang en solidariteit. 
William Veeder stelt in zijn studie naar androgynie in het werk van Mary Shelley 
dat auteurs tussen 1750 en 1914 herhaaldelijk benadrukken dat mannelijke 
neigingen tot extremisme gematigd dienen te worden door vrouwelijke 
eigenschappen en dat de vrouw daarbij gezien moeten worden als ‘an integral 
other’. Dit pleidooi voor een androgyn evenwicht is te vinden in literair werk van 
zowel vrouwen, bijvoorbeeld Mary Shelley en Jane Austen als mannen zoals 
Richardson, Fielding, Shelley en Byron (Veeder 1986: 31-34).  

Een pessimistischer visie op androgynie krijgt de overhand tegen het einde van 
de negentiende eeuw: de periode van decadentie waarin de metafysische betekenis 
van androgynie verdwijnt en de androgyn verbeeld wordt als een wellustig wezen. 
Deze ontwikkeling kan gezien worden als rebellie tegen het patriarchale overwicht: 
androgynie als symbool van een tegenbeweging, maar er zijn ook argumenten om 
deze uiting van androgynie te zien als reactie op de eerste feministische golf, zoals 
Tamson Wilton aangeeft. Zij wijst op Joséphin Péladan die met zijn werk The 
Gynander (1891) grote invloed heeft op het contemporaine denken over 

                                                 
521 Een voorbeeld van een Bildungsroman uit deze periode is Wilhelm Meisters Lehrjahre 
(1795) van Goethe. Dit werk wordt door Aagje Swinnen, wier studie over de vrouwelijke 
Bildungsroman ik gebruikt heb bij mijn analyse van Het Huis Lauernesse, genoemd als 
prototype: de ontwikkeling van een protagonist in een conflictueuze situatie dient als 
instrument voor de opvoeding van de lezer. 
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androgynie met als gevolg een groeiende waardering voor het ‘hogere’ mannelijke 
ten opzichte van het ‘lagere’ vrouwelijke (Wilton 2004: 100-101).522  

In de loop van de twintigste eeuw, zeker vanaf de jaren zeventig, wordt 
androgynie in toenemende mate een problematisch concept. Het kan opgevat 
worden als ideaal, maar ook als bedreiging: een utopie of een uiting van 
vrouwenhaat. Swinnen bijvoorbeeld wijst erop dat de vrouwelijke personages in 
Bildungsromans uit de tweede helft van de achttiende eeuw niet meer zijn dan 
‘incarnaties van mannelijke verlangens of angsten, of exponenten van “die 
imaginierte Weiblichkeit”’(Swinnen 2006: 16). Ook Macleod stelt vast dat de 
werkelijk androgyne, dus hybride en ambigue kenmerken zoals die door 
Winckelmann benadrukt worden, in het werk van Schiller en Goethe feitelijk plaats 
maken voor eenduidiger karakteristieken. Het verlangen naar heelheid wordt 
volgens haar geprojecteerd in het vrouwelijke dat kan bijdragen aan de mannelijke 
Bildung: het vrouwelijke als ‘polymorphous Other, shifting between the poles of 
Angel and Monster, imersed in effable nature, representing a stage along the 
trajectory of male development’ (Macleod 1998: 42). 

Een bijzondere benadering van androgynie is die van Evert Jan van Leeuwen die 
in zijn dissertatie (2006) androgynie in verband brengt met ‘New Alchemy’, een 
academische beweging523 die sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw streeft 
naar structurele verandering in de denkprocessen die de Westerse cultuur 
domineren. Een nieuwe denkwijze houdt onder meer in het afwijzen van de 
dominante, rigide genderindeling en deze vervangen door werkelijke androgynie:  

an ethic of partnership in which masculine and feminine principles are not 
defined through the usual static polarities but through metaphors of eternal 
activity and fluidity, change and progress, never stable but signifying 
always a moment in a larger process of eternal development (Van Leeuwen 
2006: 3). 

Van Leeuwen zet aan de hand van Maaike Meijers werk uiteen dat deze 
waarachtige androgynie te vinden is in de subculturen, in tegenbewegingen die de 
traditionele autoriteiten provoceren. Van Leeuwen spitst een en ander toe op 
alchemie in de gotieke roman, als een manier van denken die gepolariseerde 

                                                 
522 Péladan maakt onderscheid tussen androgynie en gynandrie, respectievelijk 
vrouwelijkheid in mannen en mannelijkheid in vrouwen. Peladan ‘regards the former as a 
superior way to be male and the latter as an inferior way to be female’ (Wilton 2004: 101). 
523 Invloedrijke denkers als Herbert Marcuse, Murray Bookchin and Theodore Roszak 
maken deel uit van deze beweging (Van Leeuwen 2006: 2). 
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concepten uit de dominante cultuur probeert te verenigen door het optreden van de 
alchemisten, die hij in eerste instantie als volgt definieert:  

The alchemists old and new have become ideologically dissident figures 
whose projects not merely threaten to undermine orthodox theological and 
scientific belief and practice, but also the androcentric economic and 
political ideologies on which the dominant culture is founded (Van 
Leeuwen 2006: 10).524 

In dit kader is vooral Meijers conclusie van belang: androgynie kan gezien worden 
als een vorm van non-conformisme die deel uitmaakt van een wijdvertakt netwerk. 
‘Er is een traditie die haar eigen gang gaat, eeuw in, eeuw uit’ (Meijer 1979: 354). 
Dit non-conformisme is in het oeuvre van Toussaint aanwezig in de representaties 
van enkele romanpersonages met androgyne trekken en in de vorm van travestie. 

5.7.5.1 Ter illustratie: androgynie bij Toussaint 
Als ik de twee meest ‘vrouwelijke’ mannen uit het werk van Toussaint – Paul van 
Mansfeld en Gideon Florensz. – toets aan de criteria van androgynie ligt het voor 
de hand om hen androgyn te noemen. Afgezien van de kenmerken die ik in 5.7.3.1 
noemde, zijn er ook associaties met adolescentie en maagdelijkheid. Pauls jeugd 
wordt stelselmatig benadrukt, hij wordt door Aernoud zelfs ‘kind’ genoemd 
(Toussaint 1840B-I: 108), hij heeft weinig benul van de seksuele driften waarmee 
de priester Pistorius worstelt (I: 276) en hij vlijt zich ‘met innigheid’ aan de borst 
van zijn vader (II: 424). Gideon is weliswaar enige tijd verliefd op Ivonnette, maar 
hij trouwt uit plichtsgevoel met Jacoba, die in het grootste gedeelte van de roman 
als non gepresenteerd wordt. Het verhaal eindigt, zoals Basse in zijn literatuur-
geschiedenis opmerkt met een blik op een ‘op onbegrepen wijze tot vollen bloei 
gerijpte huwelijksliefde’ (Basse 1920: 155). Dat dit geen kwestie is van preutsheid 
van de schrijfster zag Busken Huet al in 1864, toen hij naar aanleiding van het 
twaalfde hoofdstuk van Het Huis Lauernesse, waarin Paul met Pistorius spreekt 
over het celibaat, opmerkte:  

Zelfs geloof ik dat dit geopend oog voor de waarde van het zinnelijke in de 
menschelijke natuur eene van mevrouw Bosboom's groote eigenschappen 
als romanschrijfster is […]. Ik zeg niet dat dit hoofdstuk bij uitnemendheid 
geschikt is om op een regenachtigen zondag door kostschoolhouderessen te 

                                                 
524 Voor de gotieke roman accentueert Van Leeuwen nog aspecten als onsterfelijkheid en 
bovennatuurlijkheid (335). 
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worden voorgelezen […]. Ik beweer slechts dat hier de elementen schuilen 
van eene zeldzame meesterschap (Busken Huet 1864: 304).525 

Ook de manier waarop Ottelijne aan Johanna duidelijk maakt dat haar zelfverwijt 
met betrekking tot lichamelijk verlangen, ‘de togt’, onnatuurlijk is (‘Dat is 
verbijstering […] die u […] opzet tegen uwe eigene natuur’, Toussaint 1840B-I: 
136-137) is een argument voor de stelling dat de androgyne ‘sekseloosheid’526 van 
Paul en Gideon geen kwestie is van terughoudendheid van de auteur, maar een 
keuze in de presentatie van beide figuren. 

De vraag hoe deze androgynie van Paul en Gideon op te vatten is als blijk van de 
hierboven kenmerkend genoemde tegenbeweging kan beantwoord worden door te 
wijzen op hun dissidente optreden ten opzichte van dominante ideologie. Beide 
figuren passen in de omschrijving van de alchemist zoals Van Leeuwen die geeft: 
onorthodoxe religieuze denkers/groeperingen die zich inzetten voor een andere 
relatie tussen mens en God en die op grond van hun revolutionaire ideeën in een 
kwaad daglicht kwamen te staan. Paul, maar sterker nog Gideon verzet zich tegen 
de heersende godsdienstige praktijk: Paul tegen de katholieke Kerk die in de 
zestiende eeuw nog door velen werd gezien als de enige ware; Gideon tegen de 
partijzucht van predikanten die in plaats van de persoonlijke relatie met God 
strijden voor ‘eene uitwendige kerk, een hecht en vast gebouw, steunende op de 
onverwrikbare grondwet van de letter, en die stellende als vasten grondslag van 
alle wetten voor den Staat’ (Toussaint 1846-I: 175).527 Hiermee kan van beiden 
gesteld worden dat er, geplaatst in de specifieke context, sprake is van dissidente 
opvattingen. Dankzij de meest geaccentueerde karakteristieken – een treffende 
gelijkenis met de zachtaardige apostel Johannes, overgevoeligheid en de goddelijke 
liefde als richtsnoer – zijn Paul en Gideon in te delen bij wat Busst de optimistische 
belichaming van de androgyn noemt. Hierin staan noties als solidariteit, 
broederschap, liefde en puurheid centraal; zij kunnen leiden tot individuele 
verlossing, geluk en wijsheid, afhankelijk van de situatie van de mensheid als 
geheel (Busst 1967: 37-38).  

Of dit ook geldt voor androgyne personages als Xavère, Edward Glenhouse en 
Nicolaas de Maulde is discutabel: mensenliefde is aanwezig in Xavère, bij de 

                                                 
525 Ik vraag me dan ook af of de opmerking van Mathijsen ‘Het moet een duivelse plagerij 
van Lodewijk van Deyssel zijn geweest dat hij Mathilde in Een liefde laat masturberen 
terwijl ze een boek van Geertruida Bosboom-Toussaint leest’ (Mathijsen 2002: 24) wel 
helemaal terecht is. 
526 Een kenmerk dat Mak aangeeft (Mak 1997: 40). 
527 Zie ook De vrouwen van het Leycestersche tijdvak (Toussaint 1850-II: 120). 
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andere twee figuren niet. Zij behoren eerder tot de tweede categorie: de 
pessimistische. Figuren als de byroniaanse helden Wyatt, Cherubini, Scipione, 
Fabian en Reingoud, in wie op basis van het gegeven dat androgynie een 
mentaliteit is ‘vrouwelijke’ elementen aan te wijzen zijn528, kunnen ingedeeld 
worden bij de pessimistische representaties van de androgyn. Deze overheersten in 
de late negentiende eeuw, maar kwamen al voor vanaf de jaren dertig en worden 
gekenmerkt door het afwijzen van genoemde positieve aspecten, het wantrouwen 
van God en de fundamentele goedheid van de mens. Dit leidt voor hen tot 
isolement, onafhankelijkheid en argwaan ten opzichte van God en de mensheid, 
wat in de hier genoemde romantische helden gesymboliseerd wordt in cerebrale 
zinnelijkheid en bezetenheid (Busst 1967: 39). In De Graaf van Devonshire blijkt 
bijvoorbeeld Wyatts obsessie uit zijn afwijzing van Arabella als zij hem voor het 
eerst bij zijn naam noemt (‘Sir Thomas!’) en hij dus erkend wordt:  

Hij stond alleen, gansch alleen. Hij knerste op de tanden van spijt en 
teleurstelling […]. Twee groote tranen van opgekropte woede stonden in 
zijne oogen; maar hij drong ze weg, hij gunde zich de verlichting der 
tranen niet. Hij wilde wijken noch voortgaan. Hij leunde op den getrokken 
degen, en staarde met brandende blikken en te zamen geklemde lippen 
doelloos voor zich heen. Al ware hij werkelijk de in een steen 
gebeeldhouwde ridder geweest, op wien de stoïsche onverschilligheid 
zijner houding hem deed gelijken, hij had geen meer onbeweeglijken stand 
kunnen aannemen. ‘Hier vindt gij bescherming,’ klonk eene stem boven 
zijn hoofd. Hij zag op. Het was Arabella. [...] ‘Sir Thomas!’ hervatte zij, 
‘drie schreden van hier is eene kleine zijdeur geopend, ga haar binnen en 
gij zijt gered.’ 

De krijgslieden naderden. ‘Gered! nu alles verloren is,’ riep hij met zijnen 
diep doordringende stem, waarin meer dan wanhoop lag, ‘gered door eene 
Sterny, bescherming van eene vrouw! Dit ontbrak er aan om mij te 
verpletteren,’ – en hij stapte recht op de krijgslieden toe (Toussaint 1837B: 
213-214). 

                                                 
528 Behalve het  in 5.7.3.1 genoemde, wil ik hier ook A.J.L. Busst en Geertje Mak aanhalen 
die naar aanleiding van de romanfiguur Adriani in Fragoletta (H. de Latouche, 1929) 
stellen dat zo’n figuur ‘might in fact symbolize the tormented Romantic hero’ (Busst 1967: 
76) en dat ‘[…] ook zijn extreme schoonheid als een kenmerk van androgynie [kan] gelden’ 
(Mak 1997: 43). 



397 

Ook bij de andere byroniaanse helden wordt de negatieve kant geaccentueerd, 
bijvoorbeeld bij Scipione, die ‘zijnen honenden hellelach’ laat klinken als hij zijn 
tegenstander in de val heeft gelokt en Cherubini die een jonge vrouw onder een 
stortvloed van scheldwoorden tegen de grond slaat.529 Reingoud ontkent zijn 
religieuze gevoelens:  

In tegenstelling van dit doodvonnis, dat hij aan zijn geestelijk leven 
voltrok, wekte hij zijne zinnelijkheid op, tot een verjongd leven! Hij spilde 
de fortuin […] aan alle genietingen, die in zijn toestand mogelijk waren 
(Toussaint 1846-II: 423). 

Dat deze mannen tegendraads optreden, hoeft geen betoog: zij zijn personages die 
de stabiliteit van hun omgeving dreigen te ondermijnen (Van Leeuwen 2006: 335). 

Over de vrouwelijke romanpersonages in het werk van Toussaint heb ik gesteld 
dat zij oppervlakkig beschouwd kenmerken hebben van de ‘engel’, maar vaak als 
mannelijk beschouwde assertiviteit en wilskracht vertonen. Voor deze vrouwen 
gebruik ik de term ‘mannelijke vrouw’, zonder daarmee te refereren aan het begrip 
zoals Mak dat hanteert, omdat het niet mijn bedoeling is me te mengen in een 
terminologiediscussie.530 Ik ga uit van wat Mathijsen signaleert en bestrijdt bij 
Romein-Verschoor en Schenkeveld-van der Dussen: vrouwelijke hoofdrollen bij 
Toussaint zouden zijn getekend naar wat zij als het mannelijk ideaal beschouwde, 
zij zouden geen eigen vrouwelijke identiteit hebben. Dat de door Mathijsen als 
tegenargument aangevoerde Ottelijne zich bevrijdt van haar maatschappelijke en 
liefdesbanden om haar eigen weg te gaan (Mathijsen 2004: 231-232) is een 
voorbeeld van ‘mannelijk’ gedrag in deze vrouw die zich veelal gedraagt als 
‘engel’.  

Zoals ik eerder heb gesteld zijn er in het oeuvre van Toussaint veel vrouwen aan 
te wijzen die zich in een subjectpositie verzetten tegen de heersende opvattingen. 
Dit verzet maakt van hen tegendraadse figuren, vrouwen die ‘mannelijke’ 
opvattingen en/of gedrag vertonen, maar of er hier van ‘mannelijkheid’ gesproken 
kan worden, betwijfel ik. Vrouwen als Johanna in Het Huis Lauernesse, Margaret 
in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak en Francis in Majoor Frans hebben 
wel duidelijk ‘mannelijke’ trekken, waardoor sprake zou kunnen zijn van 

                                                 
529 Toussaint 1838A: 400 en Toussaint 1839C: 182. 
530 Mak gaat uitgebreid in op het gebruik van  sekseneutrale termen als ‘genderbending’ en 
‘crossdressing’ die in haar optiek voorbijgaan aan de verschillen tussen bijvoorbeeld 
‘mannen met “vrouwelijke” aspecten en vrouwen met “mannelijke” hoedanigheden’ (Mak 
1997: 31). 
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androgynie. Bij Johanna bijvoorbeeld, wier ‘mannelijke’ uiterlijk voor een deel het 
gevolg is van haar ‘vrouwelijke’ gevoeligheid:  

In deze tweelingzuster van Aernoud verried niets een zweem van 
zwakheid, zelfs niet hare gestalte, die mannelijker was en krachtiger, dan 
ooit eene vrouw het voor zich zelve zoude kiezen. Wij noemden haar 
tweelingzuster van Aernoud, zij was het door geboorte, zij was het ook in 
menigen karaktertrek: dezelfde onbuigzaamheid van gemoed, dezelfde 
striktheid van beginselen, dezelfde degelijkheid, maar ook dezelfde 
fierheid van hart met nog hoogere prikkelbaarheid van gevoel (Toussaint 
1840B-I: 162). 

Zij is van nature trots, heeft de ‘mannelijke taak’ van de bedrijfsvoering van haar 
vaders zaak op zich genomen (Toussaint 1840B-I: 163), waarna ze, gekwetst door 
de ontrouw van haar verloofde531, verbitterd raakt. Telkens wordt haar fysieke en 
psychische ‘mannelijkheid’ benadrukt, bijvoorbeeld door de woorden van Teresia 
‘dat manwijf’ (I-228), maar vooral door de verteller.532 Bij de beschrijvingen van 
Johanna’s uiterlijk dringt de gedachte aan een standbeeld zich op, vooral door de 
herhaaldelijk genoemde hardheid (‘de raauwe wonden in haar binnenste pantserde 
zij met staal’, I: 162) en bleekheid (‘dit marmer’, II: 128), waardoor zij duidelijk 
androgyn getekend wordt. Ze belichaamt de vermenging van ‘vrouwelijke’ emotie 
en ‘mannelijke’ hardheid, haar onstandvastigheid krijgt vorm in verwoord marmer. 

Een andere verwijzing naar androgynie is het feit dat Johanna en Aernoud een 
tweeling vormen, een twee-eenheid die vaak als symbool van androgynie wordt 
geïnterpreteerd (Mak 1997: 40). Problematisch is dan de breuk tussen deze beide 
personages: de verschillende geloofsopvattingen drijven een wig tussen hen, 
waarmee zij ten opzichte van elkaar andersdenkend zijn, dissident. Met betrekking 
tot de ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ eigenschappen in elk van hen valt op te 
merken dat Aernouds ontbrekende innerlijke tevredenheid en zelfbeheersing en 
Johanna’s gekwetste gevoelens leiden tot een verharding. Hun ‘vrouwelijke’ kant 
veroorzaakt dus ‘mannelijk’ gedrag. De uitkomst is echter verschillend: Aernoud is 
op zijn sterfbed zeer geëmotioneerd (‘Ik vloek Luther! O! ik vloek u!’, II: 409), 
terwijl Johanna zich kalm naar de beul laat leiden: ‘de heiligheid van haars Heeren 
vierdag mogt niet ontwijd worden door eenen laffen vrouwentraan’ (II: 352). Deze 
spiegelbeeldige personages tonen dus elk een andere kant van hun man-vrouw-zijn, 
                                                 
531 Herman Machielsen nam het bedrijf over en verbrak daarna de verloving. 
532 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1840B-I: 161, 193, 248, 249, 313, 314; 1840-II: 23, 59, 128, 
184. 
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waarbij Aernoud, die tot de byroniaanse helden gerekend kan worden zijn 
‘vrouwelijke’ kant toont en Johanna, die ‘vrouwelijke’ vergevingsgezindheid 
toonde, op ‘mannelijke’ wijze haar emoties beheerst. Johanna’s trots is te 
vergelijken met die van Francis Mordaunt (Majoor Frans). Zoals Mak het 
formuleert: ‘ze weet zich zowel uitgestoten uit als verheven boven de haar 
omringende maatschappij’ (Mak 1997: 92), waardoor ook zij als ‘onvrouwelijke’ 
vrouw in een isolement geraakt, een zekere onafhankelijkheid bezit en door 
argwaan beheerst wordt. Francis wordt door de verteller als ‘mannelijke’ vrouw 
gepresenteerd; hij ‘twijfelde of men een man, dan wel eene vrouw voor zich had’ 
(Toussaint 1875: 75). Meer dan eens wordt in het kader van majoor Frans 
gesproken over travestie. Duidelijker zie ik die bij Margaret, die als de byroniaanse 
held Fabian hierboven besproken is: een vrouw die zich voordoet als man. 

5.7.6 Vrouwelijk en mannelijk: over travestie 
Mak plaatst in de groep ‘mannelijke vrouwen’ ook de vrouw die mannenkleding 
draagt, die officieel ‘travestiet’ is en zich hult in de kleding van het andere 
geslacht. Voor een aantal vrouwen zal ongetwijfeld hun ‘mannelijke’ kant hen 
daartoe aangezet hebben, maar er zijn meer motieven voor travestie. Naast deze 
psychologische en seksuele oorzaken, kwam het in het verleden ook voor dat 
vrouwen in travestie een oplossing vonden voor problemen op het gebied van 
liefde, financiën of vaderlandsliefde. In de zeventiende- en achttiende-eeuwse 
literatuur kwam vrouwelijke travestie veel voor, waaruit valt af te leiden dat het in 
de werkelijkheid geen onbekend fenomeen was (Dekker en Van de Pol 1989: 15).  

Wiel Kusters verklaart de populariteit van travestie in de literatuur niet alleen 
vanuit herkenning van het verschijnsel, maar ook vanuit verzet tegen de situatie 
waarin vrouwen zich bevonden. Hij wijst op de ondoelmatige vrouwenkleding, 
maar vooral op de positie van burgerlijke jonge vrouw, voor wie de tijdgebonden 
verering van maagdelijkheid haar sociale vooruitgang bepaalde. Een achttiende-
eeuwse jonge vrouw wordt veelal afgebeeld als passief, wanhopig, arm en 
weerloos: haar enige kans op een goed huwelijk, op stijging op de maat-
schappelijke ladder, was haar maagdelijkheid. Het bewaken daarvan kon zeer wel 
gebeuren door zich te verkleden als man op momenten dat er een ‘mannenpositie’ 
ingenomen werd, bijvoorbeeld tijdens reizen: travestie als tijdelijke oplossing voor 
een maatschappelijk conflict. Een als man verklede vrouw neutraliseert haar 
vrouwelijkheid (Kusters 1978: 50-52). 

Naast de vrouw die letterlijk een broek aan heeft, is ook de vrouw die 
metaforisch de broek aan heeft in nogal wat verhalen te vinden. Vanaf 1500 
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verscheen een veelheid aan geschriften over bazige vrouwen die hun echtgenoten 
volledig onder de duim hebben en afbeeldingen van echtparen die elkaar te lijf 
gaan in hun ‘strijd om de broek’ (Meijer 1996: 15). Hier is sprake van 
vrouwonvriendelijke teksten, die naast de travestieliteratuur invloed hebben op het 
denken over mannelijke vrouwen. Ook vrijgevochten vrouwen gekleed in 
‘amazone’, actrices die mannenkleding droegen en publieke figuren als de Franse 
schrijfster George Sand beïnvloedden de negentiende-eeuwse publieke opinie (Mak 
1997: 246-248). Suzan van Dijk beschrijft de Nederlandse afkeer van Franse mores 
die effect had op het oordeel over George Sand, ook bij Toussaint die vooral de 
verschillen tussen haarzelf en Sand benadrukte, maar wel een portret van deze 
collega in haar werkkamer had hangen (Van Dijk 1995: 71). Sand geeft zelf in haar 
memoires aan mannenkleding te hebben gedragen om praktische redenen (Sand 
1985: 285-286). Volgens Mak staat de broek ‘niet alleen symbool voor de vrijheid 
om alle terreinen van het leven – ook de aan mannen voorbehouden – te kunnen 
betreden, mannenkleren zijn er ook de absolute voorwaarde voor’ (Mak 1997: 
246). Uit haar analyses van verhalen over mannelijke vrouwen in de negentiende 
eeuw blijkt dat er steeds sprake is van vrouwen die grenzen overschrijden, wat hun 
niet in dank wordt afgenomen. In verhalen bevinden deze vrouwen zich vrijwel 
steeds in een objectpositie, waardoor de nadruk ligt op schijn en bedrog; pas 
wanneer een mannelijke vrouw subject van focalisatie wordt, is een andere 
interpretatie van haar travestie mogelijk.533  

Kenmerkend in de verhalen over als man geklede vrouw zijn enkele strategieën, 
waarvan er twee zouden kunnen gelden voor het werk van Toussaint: in de 
geschiedenis worden de bedrogen omstanders de helden van de ontdekking en in de 
vertelling of het verhaal krijgt de lezer vingerwijzingen om zelf de ontdekking te 
doen. Op die manier kan de lezer zijn gevoel van voor de gek te zijn gehouden 
omzetten in triomf over de ontdekking (Mak 1997: 200-201). Ik wil dit nagaan in 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak, waarin travestie het duidelijkst 
voorkomt. 

5.7.6.1 Ter illustratie: travestie bij Toussaint 
In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak is Fabian een centrale figuur. Zoals in 
4.3.2 is aangegeven presenteert de verteller hem als een trotse, hartstochtelijke 

                                                 
533 In het onderzoek van Mak staat de vraag centraal in hoeverre discoursen over sekse 
kunnen veranderen door het inzetten van  sekse-ambiguïteit. In mijn onderzoek naar 
personages bij Toussaint speelt deze kwestie niet, omdat bij de personages bij wie sprake is 
van androgynie of travestie in subjectpositie geen verwarring bestaat over hun sekse. 
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man, maar krijgt de lezer ook de ruimte om zich aan de hand van observaties en 
meningen van andere romanpersonages of naar eigen inzicht een beeld te vormen 
van hem. De door Mak aangeduide strategie van vingerwijzingen is duidelijk 
aanwezig: Fabian rilt bij de aanraking door de barbier (Toussaint 1849: 43), raakt 
in verwarring wanneer hem gevraagd wordt waarom hij geen snor heeft (50), 
geniet van zijn prachtige laarzen (53), geeft aan dat de verliefdheid van Deliana 
nooit de gewenste relatie op zal leveren (1850-I: 146) en wijst Gideons aandringen 
op een huwelijk met het meisje resoluut van de hand (1850-I: 156-160; 1850-II: 
142-144). Soms zijn er zelfs duidelijke toespelingen op vrouwelijkheid: ‘het is 
serpenten aard, aldus te haten, de haat eener vrouw veeleer dan die van een eerlijk 
man’ (1850-II: 31) en aan zijn zorg voor Deliana ziet men ‘dat die man zijne natuur 
dus verloochent ter wille van haar’ (1850-II: 126). Ook de verteller geeft 
informatie die als een hint opgevat kan worden: Fabians trekken dragen sporen 
‘van een gansch ongemeene schoonheid, dat het bijna geen mannelijke moest 
geleken hebben’ (1849: 140). Over de verliefdheid van Deliana die Fabian niet 
ziet: ‘wat hij had kunnen zien, achtte hij een onmogelijkheid’ (1849: 146) en over 
de manier waarop Fabian luistert ‘met engelen-geduld, zouden wij haast zeggen’ 
(1850-I: 106). Al met al zijn er talloze toespelingen op het geslacht van Fabian; ze 
zijn voor de lezer echter pas te duiden nadat zij bekend gemaakt heeft een vrouw te 
zijn.  

Er is niet echt sprake van een ontmaskering door Gideon, Fabian zegt namelijk 
zelf: ‘ik ben eene vrouw;’ (1850-II: 147), maar Gideons uiteindelijke reactie op 
haar travestie is: ‘ik ben niet van de policie, en ’t is aan deze, dat die zorge behoort’ 
(1850-II: 164). Dit is een reactie die past in de buitenliteraire traditie: veel van de 
gegevens waarover Kusters, Dekker en Van de Pol en Mak beschikten, komen uit 
juridische bronnen. Reacties op echte travestie waren doorgaans negatief: ze tastte 
de sociale orde aan en daarom werden de opgepakte vrouwen berecht (Dekker en 
Van de Pol 1989: 128). Gideon interesseert alleen het zielenheil van Fabian, zijn 
respons is niet triomfantelijk en hij maakt zich niet druk om de wereldse 
afhandeling van de kwestie  

Hoe de lezer reageert op de travestie, is niet te zeggen: zoals ik in 4.4 heb 
aangegeven is door recensenten en historisch letterkundigen weinig aandacht 
besteed aan het tweede deel van de Leycester-cyclus als zodanig. Van de drie 
voornaamste besprekers van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak reageren er 
twee echter als bedrogenen: Reeser en Drop zijn zeer negatief over dit 
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verhaalaspect.534 De travestie heeft echter een duidelijke functie: de vrouw verzet 
zich, komt in opstand tegen een man die  

mij eere, aanzien, fortuin, ja, tot mijn naam toe ontnomen heeft, die mij als 
uit de rij der levende wezens heeft uitgewist […] (Toussaint 1850-I: 149-
150). 

Met andere woorden: haar identiteit is haar ontnomen. De enige manier waarop zij 
in de grotendeels aan mannen voorbehouden wereld een subjectpositie kan 
innemen is via travestie. Pas wanneer ze als Fabian het doel – Leycesters val – 
bereikt, kan zij haar eigen identiteit weer innemen:  

dan zal het mijn tijd zijn om hem luid en schril, ten aanhoore van ieder, 
wie luisteren wil, mijn naam in de ooren te roepen […] (Toussaint 1850-II: 
30). 

Wanneer ik identiteit en sekse met elkaar verbind, is Fabian daadwerkelijk 
sekseloos en kan de relatie met zowel Deliana als Gideon niet anders dan 
platonisch (in de betekenis van niet-zinnelijk) blijven. Voor Deliana voelt zij 
zusterlijke zorg, van Gideon verwacht zij ‘achting’ (1850-II: 155); pas wanneer 
Gideon haar wil dwingen tot een ‘mannelijke’ keuze, een huwelijk met Deliana, 
openbaart zij haar identiteit en sekse om zijn respect, zijn ‘goedkeuring’ (1850-II: 
157) niet te verliezen. Zij kan geen man zijn voor Deliana en dan maakt Gideon 
haar duidelijk dat hij haar identiteit ontkent: hij ziet haar niet als Lady Margaret 
Douglas Sheffield, slachtoffer van Leycester, maar als schuldige die zich afgekeerd 
heeft van God. Daarenboven ontkent hij haar vrouwelijke waarde: ‘Toen ik meende 
van een man rekenschap te vragen […] moest ik streng zijn […]. Nu ik niets zie 
dan eene vrouw […] heb ik mij niet meer te moeien met hare zaken […]’ (1850-II: 
163-164). Het kan geen lezer ontgaan dat Gideon in deze passage beschreven 
wordt als een heilige, een engel (zie ook 4.6.2). Fabian/Margaret beseft dat het een 
‘hersenschim’ is, de hoop ‘door u verstaan te worden’ (1850-II: 166) en zij doodt 
zichzelf. Als man voor Deliana een ‘engel’, als vrouw voor Gideon een ‘monster’: 
alleen als de geheizinnige Fabian, sekseloos en identiteitloos had Margaret nog een 
leven. Ik zie hierin een daad van verzet in de vorm van androgynie en travestie. 

                                                 
534 Zie Reeser 1962: 282; Drop 1972: 225. Het is opvallend dat Bouvy, de enige vrouw in 
het beperkte gezelschap dat deze roman bespreekt, ziet dat er meer aan de hand is dan 
‘romantisch-litteraire trucs’ (Bouvy 1935: 184). Zij heeft als enige aandacht voor Fabian als 
subject van focalisatie en legt daardoor niet de nadruk op schijn en bedrog. 
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In het werk van Toussaint is ‘travestie’ niet altijd het dragen van mannenkleding 
door vrouwen; zij zelf gebruikt in een brief over de figuur majoor Frans de term als 
synoniem van ‘vervorming’ en ‘iets onder een andere gedaante, een masker 
voorstellen’ (Van Dale).535 In hoofdstuk 3 heb ik laten zien hoe het masker een 
motief is bij Toussaint en hoe het bijdraagt aan de thematiek van onvrijheid en 
strijd om de macht. De vergaande maskerade van Fabian kan gezien worden als een 
opvallend voorbeeld van vrouwelijk verzet, waarbij van belang is dat er geen 
sprake is van triomf van een ‘held van de ontmaskering’ zoals Mak die signaleert 
in veel verhalen. Toussaint hanteert een andere tekstuele strategie door Fabian 
geregeld in een subjectpositie te plaatsen, waardoor het gezag getransformeerd of 
zelfs blijvend ondermijnd wordt. De lezer kan immers een andere kijk krijgen op 
figuren als Leycester en Gideon. 

5.7.7 Sekserepresentaties in het oeuvre van Toussaint – conclusies 
Geertruida Toussaint karakteriseert vrouwen zodanig dat zij in de meeste gevallen 
de indruk wekken te voldoen aan de eisen die de contemporaine opvattingen aan 
hen stelden. Als zij al niet van meet af aan gevoelig, bescheiden en meegaand zijn, 
dan worden zij in de loop van het verhaal daartoe overgehaald of gedwongen. In 
een traditionele lezing van het werk behoren vrijwel alle vrouwelijke personages 
uiteindelijk tot de categorie ‘engelen’ tegenover wie een kleine groep ‘monsters’ 
staat: vrouwen die bijna karikaturen zijn. 

De karakterisering is goed beschouwd echter minder ondubbelzinnig dan zij 
lijkt. De informatie die de lezer krijgt via de verteller is multi-interpretabel, van de 
bekende Lavateriaanse principes wordt afgeweken en de vrouwen tonen als subject 
van focalisatie of in subjectpositie ‘monsterlijke’ trekken: eigenschappen als 
onafhankelijkheid en kracht, die algemeen als ‘onvrouwelijk’ opgevat werden. Het 
huwelijk is voor een niet gering aantal van de vrouwelijke personages niet het 
ultieme doel en juist die vrouwen leiden het leven waar zij voor gekozen hebben, 
wat uiteindelijk ook de waardering van de verteller oplevert. Bij hen is sprake van 
‘writing beyond the ending’, terwijl de vrouwen die onveranderlijk als ‘engelen’ 
gepresenteerd worden, letterlijk een engel worden omdat ze sterven, of doodlopen 
in een tegenvallend huwelijk. 

                                                 
535 In een brief aan P.G. van Tienhoven over zijn moeder als model voor Majoor Frans 
schrijft Toussaint in 1884: ‘Het is een fantasie, gegrond echter op een realiteit  […] die ik 
gecostumeerd en getravestisseerd heb op mijn eigen wijze’ (Van Tienhoven 1928: 291). 
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De keuze voor ‘engel’ of ‘monster’ maken de vrouwen vaak rond hun zestiende 
jaar, wanneer de periode van jeugdige onschuld ten einde loopt. Dit kan in verband 
gebracht worden met androgynie: de sekseloosheid van het kind is voorbij, er moet 
gekozen worden tussen vrouwelijk of mannelijk, zoals het ‘two sex system’ in de 
negentiende eeuw met haar voorkeur voor binaire modellen voorschreef. Het 
gegeven dat juist bij de vrouwen die erin slagen op ‘mannelijke’ wijze hun eigen 
doelen te verwezenlijken geen aandacht besteed wordt aan de leeftijd van zestien 
jaar, kan geïnterpreteerd worden als een uiting van werkelijke androgynie: zij 
hebben immers ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ karakteristieken. Androgynie als 
vorm van verzet is het duidelijkst zichtbaar in de meest ‘mannelijke’ vrouwen: 
Johanna bijvoorbeeld, wier aangeboren fierheid onder invloed van haar 
‘vrouwelijke’ emotionaliteit verandert in ‘mannelijke’ hardheid: zij wordt een 
‘manwijf’. Ook Francis, majoor Frans, is voortdurend in opstand tegen haar 
afhankelijkheid, die samenhangt met de financiële positie waarin ze zich bevindt 
dankzij de mannen in haar omgeving. Zij neemt de positie van een man in. 

Een uiterste vorm van grensoverschrijding is de travestie die Margaret als Fabian 
uitvoert: een gevolg van de haar ontnomen identiteit.536 Wanneer zij zich 
gedwongen voelt haar sekse te onthullen, wordt duidelijk dat haar vrouwelijke 
identiteit voor Gideon niet van belang is: het bedrog staat centraal. Door de 
subjectpositie van Fabian kan de lezer een eigen oordeel vellen over de maskerade, 
die weliswaar extreem, maar geen uitzondering is in het werk van Toussaint. 
Maskers behoren tot de motieven waarmee zij uitdrukking geeft aan haar 
genderbewustzijn. 

De mannelijke personages van Toussaint zijn globaal onder te brengen in drie 
groepen: mannen die vorm geven aan negentiende-eeuwse idealen, byroniaanse 
helden en gevoelige helden. De eerstgenoemde categorie wordt genuanceerd 
gepresenteerd, mannen met positieve en negatieve eigenschappen, sterke en 
zwakke punten. Uit het oeuvre van Toussaint blijkt wel een afkeer van de bij 
vrijwel alle mannen aanwezige eerzucht: de plotstructuren houden onveranderd 
vrouwelijk verzet tegen mannelijke eerzucht in, waardoor deze karakteristiek 
kenmerkend voor de mannelijke personages genoemd kan worden. De byroniaanse 
helden zijn bij uitstek ‘mannelijk’ in hun heerszucht en in hun opzienbarende 
uiterlijk, maar door hun emotionaliteit en frustratie die voortkomt uit onvrijheid en 
fundamentele miskenning krijgen zij een notie van ‘vrouwelijkheid’. Andere 
‘vrouwelijke’ trekken zijn typerend voor de ‘Byronic heroes of sensibility’: 
                                                 
536 Leycester laat een aanslag plegen op zijn voormalige minnares Margaret; zij ontkomt, 
maar kan – doodgewaand  – slechts in ballingschap en/of in vermomming leven. 
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gevoeligheid, bescheidenheid en opofferingsgezindheid maken van deze mannen 
figuren die veel overeenkomsten vertonen met ‘engelen’. Voor mij hebben de 
romantische helden in beide groepen kenmerken van de androgyn: uiterlijk, aard en 
dissidente opvattingen vallen in te passen in Busst’s categorieën pessimistische en 
optimistische androgynen.  

Concluderend kan ik stellen dat de vrouwelijke personages in het oeuvre van 
Toussaint afwijken van de negentiende-eeuwse stereotypen doordat de ideale 
eigenschappen slechts aan de oppervlakte geconcretiseerd zijn en zelfs daarin niet 
altijd aan de (uiterlijke) eisen voldoen. Ten diepste zijn deze vrouwen in verzet 
tegen de eer- en heerszucht van de mannelijke personages. Dit verzet is eveneens 
aanwezig in de romantische helden. De ‘mannelijke’ vrouwen en de ‘vrouwelijke’ 
mannen bij Toussaint zie ik als een uiting van androgynie, een vorm van non-
conformisme die aanwezig is in tegenbewegingen die de traditionele autoriteiten 
provoceren.  

5.8 Besluit 
De meest succesvolle roman van Geertruida Toussaint is Majoor Frans, een roman 
die meteen na verschijnen in 1874 in verband werd gebracht met vrouwen-
emancipatie. De mannelijke recensenten en historisch letterkundigen hebben in het 
algemeen veel waardering voor het zelfstandige karakter van de protagonist. De 
bijval veranderde nadat Annie Romein-Verschoor in 1935 de roman zeer kritisch 
beoordeelde en constateerde dat Francis zich conformeert aan de verwerpelijke 
negentiende-eeuwse patriarchale cultuur. Hierna wordt Majoor Frans gezien als 
een werk over een vrouw die zich aanpast aan de man die zij liefheeft: het 
personage majoor Frans laat zich transformeren tot de ‘vrouwelijke’ Francis. 

Een andere interpretatie is zeer wel mogelijk. Gezien de aandacht voor de positie 
waarin een vrouw als Francis zich bevindt, alsook voor de omstandigheden van 
andere vrouwen (Sophie, de ongehuwde moeder, de gouvernante) door het inzetten 
van een specifieke vertelwijze, door de bewustzijnsweergave (de expliciete 
uitspraken van Francis), door intertekstuele verwijzingen en ironie, door bepaalde 
gebeurtenissen, de actants en zelfs de setting, is voor mij Majoor Frans een werk 
dat op heldere wijze toont wat er aan de hand is in de samenleving van 1874. In de 
tijd van het verschijnen van deze roman was er feministische kritiek op het 
huwelijksrecht dat ervan uitging dat de maritale macht gebaseerd was op het 
opgaan van de vrouw in de persoon van de man. Contemporaine voorvechtsters 
van vrouwenrechten propageerden het ideaal van een ‘vrij huwelijk’ waarmee zij 
bedoelden: een huwelijk op liefde gebaseerd (Braun 1992: 59). Daarnaast was de 
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financiële onafhankelijkheid van de vrouw binnen het huwelijk een feministisch 
item aan het einde van de negentiende eeuw (Van der Wiel 1993: 504). Beide 
elementen maken op essentiële wijze deel uit van de thematiek van Majoor 
Frans.537 

Enkele relatief recente interpretaties gaan hieraan voorbij. Geertje Mak 
presenteert Francis als ‘mannelijke’ vrouw, van wie de sekseambiguïteit door 
Leopold ongedaan gemaakt wordt: hij dwingt haar tot sekse-eenduidigheid (Mak 
1997: 87). Ik betwijfel of er bij Francis sprake is van sekseambiguïteit, ook al 
verruimt Mak de definitie tot ‘mannelijke vrouw’. Mijns inziens is Francis een 
vrouw in verzet tegen de (financiële) afhankelijkheid die juist haar vrouw-zijn als 
vanzelf met zich meebrengt. De onmiskenbare ‘mannelijkheid’ van Francis zie ik 
zoals Kusters het noemt: travestie als tijdelijke oplossing voor een maatschappelijk 
conflict. Dat zij haar ‘vrouwelijkheid’ neutraliseert, betekent niet dat ze eraan 
twijfelt. 

Aagje Swinnen geeft Majoor Frans als voorbeeld van een roman met een 
gewelddadig karakter waarin de protagonist ‘de huwelijkshaven’ wordt 
binnengeleid: ‘het romaneinde wordt gekenmerkt door Francis’ “awakening to 
limitations”’ (Swinnen 2006: 73-74). In mijn optiek is Francis zich voortdurend 
bewust van de beperkingen die haar vrouw-zijn impliceert en trouwt zij pas als ze 
de zekerheid heeft dat deze althans gedeeltelijk zijn opgeheven. Het is jammer dat 
Swinnen haar observatie dat er verschillende en onderling afhankelijke 
betekenissen van ‘fortuna’ zijn niet in verband brengt met de opstandigheid van 
Francis. 

De veelgeciteerde opvatting van Joke van der Wiel, dat Majoor Frans een anti-
emancipatieroman is met als protagonist een ‘pittige heldin’, gaat voorbij aan 
tijdgebonden factoren. Zij wijst op een roman van Cécile Goekoop – de Jong van 
Beek en Donk van een kwart eeuw later (1897) en op buitenlands, naturalistisch 
werk. Het naturalisme kreeg echter in Nederland pas voet aan de grond met 
Couperus’ Eline Vere en Van Deyssels Een liefde in 1888 (Van den Berg en 
Couttenier 2009: 623). De door haar als model genoemde opzienbarende roman 
Een huwelijk in Indië van Stella Oristorio di Frama (= Mina Kruseman) uit 1873 
wordt door het instituut voor vrouwengeschiedenis, Aletta, op zijn website 
omschreven als ‘een protest tegen de leegheid van de meeste vrouwenlevens en de 
“onzedelijkheid van een huwelijk uit conventie”’ (www.iiav.nl). Dit is precies wat 

                                                 
537 Francis noemt een ‘mariage de raison’ ‘het onredelijkste en onzedelijkste verbond dat er 
zijn kan’ ( 1875: 87). In het werk van Toussaint is dit vaker aan de orde: afkeer van  het 
huwelijk als ‘ruilhandel’ (1840A: 338; 1875: 88; Toussaint 1877: 189). 
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ik vind in het werk van Toussaint. Van der Wiel noemt Elise van Calcar en Betsy 
Perk, die aandacht besteden aan scholing voor vrouwen en ook dit is een motief in 
de romans van Toussaint. Het enige wat bij Toussaint niet gevonden zal worden, is 
enthousiasme voor Arbeid Adelt: een mogelijkheid voor vrouwen om via 
handwerken de kost te verdienen. Van der Wiels argument dat er slechts sprake is 
van geïndividualiseerde strijd negeert de strijd van de talloze vrouwen in het 
oeuvre van Toussaint, elk in hun eigen context. Francis staat niet alleen. 

Ik zie Majoor Frans als een roman over de positie van vrouwen, die, langs de 
contemporaine emancipatiemeetlat gelegd, aan de eisen daarvan voldoet. Centraal 
in het werk staan twee van de uitgangspunten van de vrouwenbeweging uit de 
periode van de eerste uitgave van het werk: een vrij, dat wil zeggen op liefde 
gebaseerd huwelijk en de financiële positie van de vrouw binnen dat huwelijk. 
Daarnaast toont Majoor Frans vrouwelijk verzet door bepaalde narratologische 
strategieën en in wat algemeen opgevat is als travestie, in de ‘mannelijke’ Francis. 
Als ik hiervan uitga dan is er zeker sprake van een zeker non-conformisme dat 
aanwezig is in tegenbewegingen die de traditionele autoriteiten provoceren.  

Francis Mordaunt is geen uitzondering: ook andere personages in het oeuvre van 
Toussaint wijken af van de geijkte ideologische kenmerken. De karakterisering van 
de personages in het oeuvre van Toussaint is echter complex: de ambivalente 
verteller die ruimte biedt voor verschillende interpretaties, het gebruik van 
metaforiek en ironie, met daarnaast een afwijken van de fysiognomische tradities 
bemoeilijken het onmiddellijk duiden van een personage. Ook al zijn de vrouwen 
de gebruikelijke ‘engelen’ en ‘monsters’, een nadere analyse toont aan dat juist de 
vrouwelijke protagonisten die oppervlakkig beschouwd ‘engelen’ zijn, in 
subjectpositie ‘mannelijke’, dus ‘monsterachtige’ eigenschappen hebben. De 
opvallendste mannelijk personages vertonen daarentegen ‘vrouwelijke’ kenmerken, 
waardoor geconcludeerd kan worden dat in het werk van Toussaint sprake is van 
‘genderbending’. 

De functie van androgynie en travestie kan voor een groot deel van de negen-
tiende eeuw gezien worden als het uiten van non-conformistische opvattingen: 
rebellie tegen traditionele normen en waarden. Deze laatste worden door Toussaint 
vooral verbeeld in de mannelijke personages, die genuanceerd worden gebracht, 
maar van wie bepaalde trekken in meerdere of mindere mate de nadruk krijgen via 
beeldspraak, ironie of intertekstuele verwijzingen van de verteller, via hun 
spreekstijl in de bewustzijnsweergave of via hun handelingen. Een gedeeld 
kenmerk is eerzucht, vormgegeven in ridderlijke heerszucht of sociaal-
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economische ambitie, maar vrijwel onveranderlijk is eerzucht de ‘zender’, een 
vrouw een van de ‘objecten’. 

Het verzet wordt behalve in de ‘vrouwelijke’ kenmerken van enkele romantische 
helden voornamelijk gepersonifieerd in ‘mannelijke’ vrouwen die in een 
subjectpositie blijk geven van een vrijheidsstreven, vrijheid in de vorm van een 
individuele geloofs- of partnerkeuze in de historische romans, daarnaast financiële 
speelruimte in eigentijds werk. In tegenstelling tot veel contemporain werk van 
andere auteurs waarin de ‘monsters’ gestraft worden (Showalter 1999: 28; Gilbert 
& Gubar 2000: 78), bereiken veel van de assertievere vrouwen in het oeuvre van 
Toussaint hun doelen. 

Majoor Frans, Francis Mordaunt, maakt deel uit van een reeks vrouwelijke roman-
personages die zich kenmerkt door verzet tegen de conventies. Elk van de 
protagonisten heeft opvattingen die emancipatoir genoemd kunnen worden, 
waardoor zij op gespannen voet verkeert met haar omgeving. Dat in de ‘bijbel’ van 
vrouwenliteratuur, de Lauwerkrans, de romans van Geertruida Toussaint, die in dit 
werk ‘een van de geëmancipeerdste vrouwen van haar tijd’ genoemd wordt op 
dezelfde pagina getypeerd wordt als romans ‘waarin de vrouwenemancipatie nooit 
een belangrijke rol [heeft] gespeeld’ (Lauwerkrans 1997: 877) is mijns inziens 
geheel ten onrechte.  
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6 Gender en genre bij Toussaint 
Don Abbondio II (1849) 

6.1 Inleiding 
In alle letterkundige geschiedenissen wordt Geertruida Toussaint gerangschikt 
tussen de belangrijkste negentiende-eeuwse auteurs. Zowel handboekenschrijvers 
van ruim honderd jaar geleden als auteurs van recente literatuurgeschiedenissen 
zijn lovend: ‘Mevrouw Bosboom stond tot het einde toe aan het hoofd der 
Nederlandsche Romantiek’ (Ten Brink 1888: 446); ‘Mejuffrouw Toussaint mag 
Nederlands beste romanschrijfster der 19de eeuw heeten’ (Kalff: 912: 287); ze kon 
‘meedoen met de besten’ (Lauwerkrans 1997: 875); ‘de historische roman kreeg in 
A.L.G. Toussaint een vertegenwoordigster van allure’ (Van den Berg en Couttenier 
2009: 231). Haar voornaamste genre is de historische roman en dat zij de procedés 
beheerste, staat buiten kijf: in De Cornetjes – geschreven rond 1840 – steekt zij de 
draak met het genre door een opsomming te geven van allerlei met historische 
fictie verbonden rekwisieten en gebeurtenissen, om die te besluiten met  

komplotten waarin men onschuldigen wikkelt, staatsmannen die aan de 
voeten liggen van jonge meisjes, en vorstinnen die knielen voor galante 
ridders […] ik althans durf het niet meer opzetten en toch mijne lezers en 
ik, wij zijn overeengekomen wederzijds niet veeleischend te zijn 
(Toussaint 1912: 508-509). 

Inderdaad: de door J. Prinsen in zijn studie ‘De oude en de nieuwe historische 
roman in Nederland’ vermelde couleur locale en de spannende intrige, maar ook de 
obligate verhaalmotieven, conventionele typen, historische uiteenzettingen, 
beschrijvingen en lezersaansprekingen zijn alle in hoge mate te vinden in het werk 
van Toussaint (Prinsen 1912: 71-72).  

In haar oeuvre is de psychologische diepgang in de karakterisering echter een 
onderscheidend element voor historisch letterkundigen: Joke van der Wiel wijst op 
een veelzeggend compliment van Bern. Koster (1860) aan Toussaint: ‘dat zij de 
historische roman weet te verheffen tot het niveau van de “zeden-” of 
“karakterroman”, waarmee ze het genre een verjongd leven schenkt’ (Van der Wiel 
1999: 518). Ook in eigentijdse romans als Majoor Frans (1875) en Langs een 
omweg (1877) is het psychologisch element nadrukkelijk aanwezig, maar Toussaint 
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zelf heeft volgens Reeser de voorkeur gegeven aan historisch werk.538 Het feit dat 
zij in haar laatste jaren vooral eigentijds werk schreef, verklaart Toussaint zelf uit 
‘gemakzucht’ (Bosboom Nz.  1913: 209); daarnaast drongen Potgieter en Busken 
Huet aan op uitbeelding van de moderne maatschappij.  

Na mijn analyse van een aantal historische werken en een eigentijdse roman van 
Toussaint besteed ik aandacht haar genrekeuze. Waarom koos Toussaint vooral 
voor de historische roman? Is er een verband tussen haar sekse en het genre 
waaraan zij kennelijk de voorkeur gaf? Zijn er overeenkomsten of verschillen 
tussen haar historische en haar contemporaine romans wat de genderkwestie 
betreft? Om deze vragen te beantwoorden ga ik in op het begrip ‘genre’ met 
betrekking tot de historische roman; ik ga na welke eisen men in de negentiende 
eeuw stelde aan de Nederlandse historische roman en in hoeverre het werk van 
Toussaint aan deze criteria voldoet. Ook ga ik in op kenmerken van de ‘gothic 
novel’ die te vinden zijn in het vroege werk en plaats die in het kader van de man-
vrouwverhoudingen. Daarna vergelijk ik haar historische werk met het eigentijdse 
en analyseer Don Abbondio II om een gevolgtrekking te maken ten aanzien van 
gender en genre met betrekking tot Geertruida Toussaint. 

6.2 De historische roman 
De interne organisatie van een tekst hangt samen met het genre waartoe de tekst 
behoort, de categorie waarin een tekst aan de hand van zijn kenmerken ingedeeld 
kan worden. Het is van belang om een genre te definiëren, immers: ‘Generic 
structure both enables and restricts meaning, and is a basic condition for meaning 
to take place’ (Frow 2006: 10). John Frow betoogt in zijn studie Genre dat de 
categorie waarin een werk wordt ondergebracht, het genre, meer invloed heeft op 
de ervaring van de lezer en diens kijk op de werkelijkheid dan de specifieke inhoud 
van de tekst. Geen enkele tekst is uniek: er is altijd sprake van overeenkomsten en 
verschillen met andere teksten, van bestaande culturele modellen of conventies van 
representatie, van intertekstualiteit in bredere zin (Meijer 1996: 18). Een lezer heeft 
op grond van een genre bepaalde verwachtingen van een werk, maar ook een 
auteur houdt zich veelal aan de regels: ‘authors write in function of (which does not 
mean in agreement with) the existing generic system’ (Frow 2006: 68). Een  
genreaanduiding is in feite metacommunicatie: de verwachtingshorizon wordt 
vastgesteld, de lezer kan anticiperen. In een historische roman bijvoorbeeld 
                                                 
538 Reeser vermeldt dat het succes van Majoor Frans Toussaint irriteerde, omdat werken als 
Gideon Florensz en De Delftsche Wonderdokter, die zij hoger schatte, die bijval niet kregen 
(Reeser 1985: 267). 
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verwacht hij een beeld van het verleden, vormgegeven rondom historische 
personages en gebeurtenissen in een boeiende intrige. Voor de negentiende-eeuwse 
historische roman geldt in het algemeen dat de lezer aan de hand van een verteller 
wordt meegenomen en hem diens kijk op de geschiedenis wordt gepresenteerd. 

Frow zet uiteen hoe de lezer genre in drie dimensies definieert: een genre kent 
een formele organisatie, een retorische en een thematische. De lezer herkent de 
formele organisatie van de tekst, materiële aspecten als zinsbouw en lay-out. Ook 
is hij vertrouwd met de retorische structuur die een zekere, genretypische relatie 
met de verteller inhoudt en hij verwacht een bepaalde sociale identiteit en 
mimetische autoriteit van hem.539 Thematische inhoud ziet Frow als een zich 
herhalende reeks van betekenisvolle elementen: menselijke ervaringen die deel 
uitmaken van het discours worden geduid. Frow benadrukt dat deze drie dimensies 
niet altijd strikt te scheiden zijn, dat elk aspect besproken kan worden in de termen 
van de andere categorieën. Zo is een formeel element als zinsbouw in wezen ook 
thematisch, omdat het juist door zijn aard betekenis toekent en zo is een retorisch 
aspect als de verteller tegelijk formeel, omdat het een structurerend element is. 
Uiteindelijk zijn alle drie de dimensies thematisch omdat formele en retorische 
structuren altijd betekenis uitdrukken. 

In de verschillende genres hebben deze dimensies een andere waarde: in een 
sonnet bijvoorbeeld is de formele organisatie van groter belang dan in het 
zogenoemde vrij vers. Veel genreomschrijvingen van de historische roman kennen 
de grootste waarde toe aan het thematische aspect. Dit heeft te maken met de vraag 
naar de verhouding tussen het historische (de historiografie) en naar het fictioneel-
narratieve (de roman). 

In de negentiende-eeuwse literaire kritiek bestaat er een spectrum van houdingen 
tegenover de historische roman, waarbij aan de ene kant van het spectrum het 
fictioneel-narratieve karakter centraal staat en het werk vooral ‘roman’ is, aan de 
andere kant de geschiedschrijving, waarbij kennisoverdracht het belangrijkste en 
onderzoek naar feiten mogelijk is (Van der Wiel 1999: 15-16). De verhouding 
tussen de verzonnen en de historische fabel bepaalt veelal het oordeel over een 
historische roman: de combinatie moet origineel zijn (Heirbrant 1995: 165). Als de 
historiografie centraal staat in de benadering van het genre, is de definiëring 
complex. Alleen al de vaststelling van wat in dit kader ‘historisch’ is, kent vele 

                                                 
539 Kenmerken als ‘profession, gender, nationality, marital situation, sexual preference, 
education, race, and socioeconomic class’ behoren volgens Lanser  tot de sociale identiteit. 
De mimetische autoriteit moet blijken uit de stijl van vertellen (Herman en Vervaeck 2005: 
93-95). 
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varianten. Voor de negentiende-eeuwse historische roman is nog steeds een 
veelgehanteerde definitie van ‘historisch’: ‘een exact gesitueerd verleden, duidelijk 
onderscheiden van de eigen tijd’ (Drop 1972: 8). Daarnaast kan gelden dat er 
historische indicatoren zijn verwerkt en dat bovendien tussen het beschreven 
tijdvak en het tijdstip van publicatie wijzigingen in de politieke, culturele of sociale 
omstandigheden zijn vastgesteld en beschreven (Heirbrant 1995: 249). Een ander 
criterium is dat de beschreven tijd voor de auteur verleden is (Van der Wiel 1999: 
23). Er zijn feitelijk geen recente genrestudies naar de Nederlandse historische 
roman: Heirbrant (1995) maakt een vergelijking tussen werken uit een omvangrijk 
corpus uit verschillende periodes en literaturen, Van der Wiel (1999) bestudeert de 
kritiek op het genre en ook Jensen (2008) heeft een andere invalshoek: zij 
concentreert zich op de wisselwerking tussen helden, literatuur en natievorming in 
de negentiende eeuw. Duidelijk is wel dat in deze studies het accent wordt gelegd 
op de thematische dimensie van de historische roman. 

Naar het genre van de Belgische historische roman is wel recent onderzoek 
gedaan. Hierin wordt aanvankelijk een prototypische genreopvatting gehanteerd en 
is het criterium opname in de bibliografie van de Vlaamse literatuur als ‘historische 
roman’, veelal op basis van titel of ondertitel. De oppositie met de hedendaagse 
roman is in eerste instantie zichtbaar door de topoi van tijd en plaats, die een 
dubbele functie hebben, namelijk van situering en verwijdering (Bemong 2007: 
32). Ten aanzien van het onderscheid tussen roman en historiografie geldt de 
‘heteroglossia’ zoals M.M. Bakhtin die presenteert: de literaire vorm van 
taaldiversiteit. Verschillende discoursen – bijvoorbeeld dat van de historiografie, 
maar ook dat van andere genres, van de autoriteiten en van het volk, van meerdere 
nationale talen – worden geïntegreerd. Hier wordt het eigene van de historische 
roman voor een groot deel in zijn specifieke gebruik van de literaire taal geplaatst: 
in tegenstelling tot klassieke genres waarin formele kenmerken de uitingen binnen 
het genre grenzen opleggen, past de roman zijn vorm aan de taal aan. Brieven, 
documenten, persoonsgebonden dialogen en gedichten of liederen zijn voorbeelden 
van de diversiteit die in het genre van de historische roman mogelijk is. Bemong 
sluit zich in het verdere verloop van haar studie aan bij deze begrippen van 
Bakhtin, zoals blijkt: 

Misschien kunnen we het criterium van de taal als ‘een levendige 
mengeling van gevarieerde en tegengestelde stemmen’ dus als distinctief 
kenmerk van fictioneel historisch proza beschouwen, tegenover de 
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‘monoglossia’, de ‘eentaligheid’ van de historiografie (Bemong 2007: 
259). 

Dit beklemtoont dus de retorische dimensie van de historische roman: de dimensie 
waarin door het naast elkaar voorkomen van soms conflicterende talen of stemmen 
onverwachte betekenissen aan het licht kunnen komen en vaste ideologische 
posities kunnen gaan schuiven (Meijer 1996: 21). Door heteroglossia wordt op 
indirecte wijze kleur bekend. Het retorische belang bepaalt de historische roman 
vooral als ‘a way of reading and a set of expectations’, een integraal fenomeen, met 
daarin in talloze tekstsoorten en combinaties van historie en fictie, waardoor in 
deze benadering de formele organisatie op de achtergrond raakt (Maxwell 2009: 2) 

Belangrijk is ook de ‘difference’ van historisch werk: de lezer ervaart ‘a sense of 
otherness’ (De Groot 2010: 4). Deze afstand, gecombineerd met de twee elementen 
die constitutief zijn voor het begin van veel historische romans – het topos van tijd 
en het topos van plaats – definieert de historische roman als een literair werk dat de 
lezer zowel situeert in als bewust maakt van de afstand tot een periode in het 
verleden. Deze kenmerken – thematisch en retorisch – hebben consequenties voor 
de wijze waarop de lezer de functie van de historische roman ervaart en voor zijn 
manier van lezen. 

Een belangrijke functie van de negentiende-eeuwse historische roman is de 
presentatie van de historie als middel om actuele kwesties aan de orde te stellen. Zo 
had de Belgische historische roman een nationaal-didactische functie in de periode 
1830-1850, waarin een Belgisch verleden geconstrueerd diende te worden in het 
kader van de in 1830 gestichte staat. Miskende volkshelden worden gerehabiliteerd 
met het doel als vaderlandslievend voorbeeld te dienen (Bemong 2007: 168). Deze 
dubbeltijdigheid is ook zichtbaar in Nederlandse historische romans. In Het Huis 
Lauernesse bijvoorbeeld wordt het verleden gesynchroniseerd met het heden van 
de auteur, waardoor problemen een tijdloze dimensie krijgen. Behalve de strijd van 
Ottelijne, die de omstandigheden van negentiende-eeuwse vrouwen weerspiegelt, is 
de positie van Luther een symbool voor de zuivering van het geloof die rond 1830-
1840 vanuit het Réveil gepropageerd werd. Ook wordt de nieuwe definiëring van 
het nationalisme na de afscheiding van België vormgegeven in het ontstaan van de 
Nederlandse staat in de Tachtigjarige oorlog (Mathijsen 2007). Een hedendaagse 
lezer moet een dialogische leeswijze toepassen om zich bewust te zijn van 
eigentijdse motieven en preoccupaties van de negentiende-eeuwse auteur. Hij moet 
schakelen tussen de twee tijden; bovendien moet hij oog hebben voor de context, 
voor de omringende teksten waaruit de maatschappelijke constellatie van een tekst 
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blijkt (Jensen 2008: 26). Deze dubbeltijdigheid kan gezien worden als kenmerkend 
voor de historische roman: een lezer die hiervoor openstaat, ervaart meer dan 
historiografie of historische feiten in een fictioneel-narratieve context. 
Het lijkt er dus op dat in de benadering van de historische roman een accent-
verschuiving plaatsvindt van de formele naar de retorische dimensie, al staat de 
thematische van nature centraal. Zoals Frow stelt: genres zijn dynamisch, ze zijn 
immers cultureel bepaald en dus tijdgebonden. De manier waarop de 
contemporaine lezer het werk van Toussaint ervoer, heeft te maken met zijn 
verwachtingen van het genre en met de gevoelde afstand tot het verleden. Vandaar 
dat ik op deze plaats in wil gaan op de negentiende-eeuwse opvattingen over de 
historische roman in de periode die van belang is voor het oeuvre van Toussaint. 

6.2.1 De Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw 
Vanaf 1824, het jaar waarin Ivanhoe van Walter Scott in een Nederlandse vertaling 
verscheen, stond de historische roman sterk in de belangstelling. Vaderlands literair 
werk met historische stof was niet nieuw, denk bijvoorbeeld aan werken van Hooft, 
Vondel, Bontekoe en Van Haren. Daarnaast waren vertalingen van buitenlands 
historisch werk ruim voorhanden. Een speciale categorie daarin werd gevormd 
door Duitse ridder-, rover- en spookverhalen, die rond 1800 als een ‘vloedgolf’ de 
markt overspoelden; dit type, de Duitse ‘Schauerroman’ is vergelijkbaar met de 
Engelse ‘gothic novel’ en de Franse ‘roman noir’ (Van Gorp 1998: 84). Er is geen 
Nederlandse tegenhanger van dit genre ontstaan, maar het gotieke was eind 
achttiende, begin negentiende eeuw een cultureel fenomeen, waarmee Nederlandse 
auteurs en lezers vertrouwd waren (Andeweg 2010: 26). Een gotiek 
interpretatiekader kan betekenissen genereren die met een andere manier van lezen 
minder snel op de voorgrond zouden treden, daarom zal ik in een aparte paragraaf 
ingaan op het verschijnsel gotieke roman en mijn leeservaring met Toussaints De 
Graaf van Devonshire in dit kader toelichten.540 Na 1820 ontstond er tot op zekere 
hoogte een vermenging tussen gothic novel en historische roman in Nederland en 
raakte het verschijnsel zelfs de kern van het standaardvertoog over literatuur dat 
zich concentreerde op zedelijke verheffing en strijd tegen bijgeloof (Andeweg 
2010: 23).  

De romans van Walter Scott veroorzaakten duidelijk nieuwe activiteit op het 
terrein van de klassieke historische roman en David Jacob van Lenneps 

                                                 
540 Opmerkelijk is de typering van Toussaint in De verzuiling voorbij; auteurs J.C.H. Blom 
en J. Talsma bestempelen haar zonder verdere toelichting tot een auteur ‘die zich in haar 
gothic novels opwierp als de Cassandra van het anti-papisme’ (Blom 2000: 15).  
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redevoering over de historische roman, in 1827 gepubliceerd, waarin hij zijn 
voorkeur uitsprak voor vaderlandse stof, wordt algemeen beschouwd als het 
startpunt voor een hausse aan Nederlandse historische versvertellingen en 
historische romans.541 W. van den Berg en P. Couttenier constateren in een globale 
telling zeventig Nederlandse historische romans die verschenen tussen 1829 en 
1840 (2009: 228).542 Naar aanleiding van een van die romans verscheen een 
invloedrijke publicatie. Gids-redacteur R. Bakhuizen van den Brink formuleerde in 
een recensie van De Roos van Dekama van Jacob van Lennep duidelijk de eisen 
waaraan de historische roman moest voldoen:  

Ter bereiking van het Ideaal des historischen Romans, zijn, dunkt mij, drie 
vereischten onmisbaar: wijsgeerige beschouwing, - grondige studie van 
Vaderlandsche geschiedenis, taal en zeden, - dichterlijke verbeelding en 
bevallige voorstelling (Bakhuizen van den Brink 1837: 333). 

Deze recensie heeft niet alleen veel invloed gehad op de waarderingsgeschiedenis 
van Van Lennep, maar ook op de genre-opvattingen in de eerste helft van de 
negentiende eeuw. 543 Een jaar na het verschijnen van Bakhuizens artikel, 
beoordeelde E.J. Potgieter De Graaf van Devonshire van Toussaint en hij 
hanteerde dezelfde criteria. Hij noemt de schrijfster een van de weinige jeugdige 
talenten die beredeneren ‘waarom zij dìt en niet dàt onderwerp kozen, waarom zij 
het zùs en niet zòò behandelden’ (Potgieter 1838: 650); hij waardeert Toussaints 
‘buitengewone verbeeldingskracht’ (650), hij looft de bewustzijnsweergave, 
bekritiseert de stijl (met name de beeldspraken), aarzelt over de intrige en dringt 
aan op een nationaal onderwerp, waarvoor Toussaint dan de vaderlandse 
geschiedenis moet bestuderen (650-664). Wat de toonaangevende Gids-redactie 
wilde zien in een historische roman komt dus neer op een visie op het betreffende 
tijdvak en kennis van de – bij voorkeur vaderlandse – cultuur, gepresenteerd op 

                                                 
541 K..M. Wagemans vecht de invloed van Van Lenneps lezing aan. Op basis van het aantal 
romans dat pas na 1835 verscheen en de in voorwoorden genoemde inspiratiebronnen 
concludeert hij dat slechts Van Lenneps nicht M.J. de Neufville, zijn student A.Drost en 
zijn zoon Jacob van Lennep geïnspireerd zijn door Van Lenneps oproep (Wagemans 1982: 
149-158). 
542 Lotte Jensen noemt 96 romans met vaderlands-historische stof voor de periode 1800-
1850 (2008: 224-227). 
543 ‘De omvangrijke, grondige en gedetailleerde bespreking heeft uiteraard de aandacht van 
de literatuurgeschiedschrijving getrokken omdat men uit het geformuleerde ideaal van de 
historische roman de literatuuropvatting van De Gids kan leren kennen’ (Van der Wiel 
2003: 595). 
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smaakvolle wijze. In de terminologie van Frow ligt de nadruk, behalve op de 
thematische, dus op de formele dimensie van de roman. 

Een belangrijk element van de thematische categorie, de wijsgerige 
beschouwing, de visie, wordt in de negentiende-eeuwse historische roman veelal 
verwoord door een verteller, die behoort tot de retorische dimensie. Negentiende-
eeuwse schrijvers van historische romans beschouwden het optreden van de 
auctoriale verteller als eigen aan het genre (Anbeek 1978: 35).544 Deze overdracht 
van historische of filosofische inzichten dient een relatie tot stand te brengen tussen 
de literair-historische wereld en die van de lezer (Van der Wiel 1999: 387). Hierin 
zie ik de overlap tussen de retorische en formele dimensie van de negentiende-
eeuwse historische roman. Het formele aspect lijkt in de eerste helft van de 
negentiende eeuw zeker ook van belang, gezien een aantal eisen dat in de jaren 
1833-1848 eraan gesteld werd: originaliteit545, een spannende intrige, een 
meeslepende, beeldende stijl en vooral ‘eenheid van plan en doel’ waarmee 
bedoeld wordt de versmelting van fictie en historie en compositorisch 
raffinement546 (Van der Wiel 1999: 395-408). 

Vanaf 1850 verschenen in de recensies van historische romans opmerkingen 
over een gebrek aan overeenstemming met de eisen van de tijd: kennelijk moest het 
genre gaan voldoen aan de condities die golden voor de (zeden- of karakter-)roman 
en een beeld geven van het werkelijke leven. Een verklaring van de malaise waarin 
de historische roman zich bevond, kan gevonden worden in oververzadiging 
(Heirbrant 1995: 120), maar de ontwikkeling waarin de historische roman gezien 
wordt als ‘een tekstsoort die ook als roman volwaardig meedoet’ ligt als oorzaak 
meer voor de hand. In plaats van een zedenschets verwacht de lezer het algemeen 
menselijke in een onderhoudend historisch verhaal (Van der Wiel 1999: 580). 

Een werk van een bepaald genre, dus ook een historische roman, wordt 
gedefinieerd door de relatie tot andere werken van dat genre (Frow 2006: 24). Om 
na te gaan welke romans gezien worden als voor de Nederlandse literatuur 
typerende historische romans grijp ik terug op de dissertatie van W. Drop, waarin 
hij de verschijningsvormen van de Nederlandse historische roman in de 

                                                 
544 Ook wetenschappers als Van Gorp (1970: 81), Mathijsen (1987: 83), Korsten (2002: 
236) en Bemong (2007: 510-515) noemen als taak van de verteller het geven van een 
geprofileerde wereldbeschouwing. 
545 Men verwierp bepaalde romanconventies als stereotiepe personages, documentfictie en 
vaste narratieve patronen. 
546 Hiermee wordt bedoeld ‘een doorgecomponeerd verhaal’, geen losse episodische 
structuur, niet al te veel nevenintriges en geen al te grote verdeling van de belangstelling 
(Van der Wiel 1999: 408). 
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negentiende eeuw behandelt. Zoals ik eerder stelde: er is geen recent onderzoek 
naar de Nederlandse historische roman in de negentiende eeuw. Drops studie is 
verouderd en normatief, maar het is wel het onderzoek waar nog steeds naar 
verwezen wordt, ook in recent onderzoek zoals dat van Bemong (2009: 2). Drop 
omschrijft in zijn studie vier typen romans: de historische avonturenroman, de in 
de historie ingepaste roman, de historische ideeënroman en de psychologische 
historische roman. Deze indeling is deels gebaseerd op inhoud, deels op structuur, 
waarbij de verhouding tussen handeling en karakterisering en de motieven criteria 
zijn.547 De psychologische historische roman bevond zich in de negentiende eeuw 
in de beginfase: De Graaf van Devonshire (1837) en Mejonkvrouwe de Mauléon 
(1847) van Toussaint zijn de enige twee door Drop in deze categorie genoemde 
werken die uit de eerste helft van de eeuw komen. Drop staat op het standpunt dat 
de historische ideeënroman de belangrijkste is: in dit type roman kan de auteur 
‘door zijn visie eenheid brengen in zijn stof, zonder dat hij objektieve juistheid en 
volledigheid hoeft te suggereren’ (Drop 1972: 140). Bekende titels zijn 
Hermingard van de Eikenterpen (1832) van Aarnout Drost en Het huis Lauernesse 
(1840) en de Leycester-cyclus (1846-1856) van A.L.G. Toussaint. Het zijn romans 
waarvan aard en structuur worden bepaald door de manier waarop de auteur 
tegenover de stof staat. Als gevolg daarvan laat de ideeënroman in het algemeen 
zich volgens Drop naar structuur of inhoud niet nader bepalen (Drop 1972: 139). 
Deze opvatting houdt dus in dat dit (sub)genre gekenmerkt wordt door 
‘monoglossia’, immers de (veelal religieuze) visie van de auteur bepaalt het geheel, 
waardoor er geen ruimte is voor een ‘conflict’ tussen diverse stemmen en het 
distinctief kenmerk van ‘heteroglossia’ ontbreekt. 

Mijns inziens geldt dit zeker niet voor de romans van Toussaint, vandaar dat ik 
Drops indeling terzijde schuif en de vraag hoe de werken van Toussaint te 
herkennen zijn als historische romans beantwoord door aandacht te besteden aan de 
drie genoemde dimensies, de formele, de retorische en de thematische en naga hoe 
de ‘heteroglossia’ zichtbaar wordt in haar oeuvre. Hoewel de drie dimensies niet 
strikt te scheiden zijn en in samenhang de aard van een tekst bepalen, ga ik elk 
ervan afzonderlijk na in het werk van Toussaint om dit historisch oeuvre te 
karakteriseren. 

                                                 
547 Het door Drop bestudeerde corpus bestaat uit 26 historische romans van twaalf auteurs; 
Toussaint is hierin vertegenwoordigd met maar liefst zeven werken, waarvan vijf 
ideeënromans. 
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6.2.2 De formele dimensie in de historische romans van Toussaint 
In de formele dimensie vindt de materiële organisatie van aspecten als ruimte en 
tijd plaats, met een eventuele toelichting daarop. Hieruit valt de verhouding tussen 
de auteur en de vertelinstantie af te leiden en daarmee de relatie tussen verleden en 
heden. Ook de zinsbouw en de lay-out548 zijn onderdeel van de formele dimensie: 
in een bepaald genre wordt een zekere stijl verwacht.  

Een eerste genreaanwijzing kan de lezer vinden in de titel en de eventuele 
ondertitel van een roman. Van de historische romans van Toussaint heeft geen 
enkele de aanduiding ‘historisch’ in de titel of ondertitel; deze is wel vinden bij 
enige novellen.549 Jaartallen in de titel zijn natuurlijk een indicatie550 en tweemaal 
wordt in de ondertitel ‘Romantische episode’ gebruikt.551 Tot slot is bij Gideon 
Florensz een apart titelblad gevoegd met daarop ‘Historisch-romantische episode 
[…]’. Als ik secundaire indicaties als verouderde adellijke titels buiten 
beschouwing laat, is er op het eerste gezicht zeer beperkt sprake van een 
strategische functie van de titel.552 Genreaanduidingen komen voor in de vorm van 
‘episode’, ‘vertelling’, ‘verhaal’, ‘tafereel’, ‘legende’ en vooral ‘novelle’, een term 
die Toussaint ook gebruikt in de titels van groter werk als Het Huis Honselaarsdijk 
en het overigens niet-historische Majoor Frans. Het lijkt erop dat Toussaint zich 
niet wilde vastleggen met betrekking tot de verhouding tussen historiografie en 
fictie, gezien haar terughoudendheid met betrekking tot de term ‘historisch’ of 
equivalenten ervan. De door haar gebruikte benamingen accentueren alle het 
literaire van het werk. Het feit dat zij maar eenmaal de benaming ‘roman’ gebruikt 
in een ondertitel553 lijkt mij van belang. Dit kan erop wijzen dat ook voor Toussaint 

                                                 
548 Lay-out is bij proza minder van belang dan bij poëzie; dit aspect laat ik verder buiten 
beschouwing.  
549 Te weten Lady Maria Gray (1844), Het Huis Honselaarsdijk in 1638 (1849), De 
zamenkomst te Greenwich (1851), Historische novellen (1857). 
550 Twee doopzusters 1472-1490 (1839), Media-Noche, een tafereel uit den Nijmeegschen 
vredehandel (1678) (1852), De Van Beverens (1570) (1853), Eene familielegende uit de 
zestiende eeuw (1856), Jehan en Jehanne, eene Brugsche vertelling uit den ouden tijd 
(1858), Een Leydsch student in 1593 (1858), De verrassing van Hoey in 1595 (1866). 
551 Dit betreft De Graaf van Devonshire (1837) en Engelschen te Rome (1839). 
552 Bemong ziet deze wel in Belgische historische romans uit de negentiende eeuw 
(Bemong 2007: 61-65). Een korte blik op Nederlandse historische romans uit deze periode 
levert weinig (onder)titels op met een duidelijke verwijzing naar het historisch karakter van 
het werk. Twee voorbeelden van informatieve titels van Nederlandse literatuur zijn De 
schildknaap (iets uit den ouden tijd) Een oorspronkelijk historisch romantisch verhaal van 
M.J. de Neufville (1829) en Hermingard van de Eikenterpen Een oud vaderlandsch verhaal 
van A.Drost (1832). 
553 Graaf Pepoli De roman van een rijk edelman (1860). 
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geldt wat Bemong opmerkt over door haar bestudeerde auteurs: een sterke 
terughoudendheid in het gebruik van de term ‘roman’ in de (onder)titel, vanwege 
de destijds slechte reputatie van de roman (Bemong 2007: 71). Slechts enkele 
werken hebben een motto en geen ervan bevat een genretypische markering. 
De manier waarop de tijdruimtelijke situatie georganiseerd is in de werken van 
Toussaint komt in het algemeen neer op de presentatie van fictioneel literair werk 
dat een referentieel kenmerk bezit: de auteur doet een poging een beeld van het 
verleden te geven. Dit gebeurt grotendeels volgens procedés, genoemd in de reeks 
die Heirbrant geeft met betrekking tot de verhouding historische en verzonnen 
component in historische romans. Steeds zie ik het verbinden van verscheidene 
historisch geattesteerde feiten door een verzonnen motief en historische personages 
die zowel betrokken zijn bij historisch geattesteerde als bij een private verzonnen 
handeling.554 

In enkele voor- of nawoorden gaat Toussaint in op de verhouding tussen 
historiografie en roman555: zij geeft bijvoorbeeld in De Graaf van Devonshire aan 
geen geschiedkundige roman zoals die van Scott te hebben geschreven. Haar ging 
het om ‘het romantische der toestanden’, al probeerde ze ‘niet tegen het lokale te 
zondigen’ (Toussaint 1837B: III). Ze verantwoordt de afwijkingen van de 
geschiedenis (zie 1.4.1), zoals ze dat eveneens doet in de narede van Het Huis 
Lauernesse. Ook met betrekking tot deze roman geeft ze aan meer te voelen voor 
het onbepaalde dan voor het slaafs navolgen van de historieschrijvers, omdat ‘het 
den Romandichter juist het meest helder is in den diepsten nacht’ (Toussaint 
1840B-II: 441). Anders is dit in de ‘Narede’ van De Graaf van Leycester in 
Nederland: hierin maakt Toussaint duidelijk dat ze de ‘roman’ ondergeschikt acht 
aan de historie. Hier betreft het een door de historie verwaarloosd tijdvak dat zij 
wil laten zien ‘als een tijdperk van overgang, en van wording van opluikende 
volksbewustheid’. Wel benadrukt zij dat het haar eigen interpretatie van historische 
feiten en personages is, dat zij niet wenst ‘nog dommelend voort te sukkelen, in een 
of ander gebaand spoor’ (Toussaint 1846-II: Narede). De historiografische 
nauwgezetheid die Toussaint claimt – ook voor Gideon Florensz. – mag kennelijk 

                                                 
554 De belangrijkste overige mogelijkheden – de romanfabel is gelijk aan de historische 
fabel, de verzonnen held blijft passief in de historische handeling, de historische handeling 
verstoort het leven van de held slechts tijdelijk, de handeling is volledig verzonnen, slechts 
de context is historisch (Heirbrant 1995: 167-184) – zie ik niet in het werk van Toussaint. 
555 Naar de voor- en naberichten in het oeuvre van Toussaint is onderzoek gedaan door J. 
Knol, die tot de slotsom komt dat de auteur zich nauwelijks heeft uitgelaten over haar 
romantechniek (Knol 1969: 12). Mijns inziens zijn er wel enkele belangrijke conclusies te 
trekken uit de peritekst. 
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toch niet ten koste gaan van haar vrijheid als historica en als romancière. In de 
‘Aanteekeningen’ bij de derde druk van haar Historische Novellen stelt ze dat zij 
zich zeker in het belang van de ‘roman’ vrijheden permitteert met de historie, als 
de feiten er niet al te veel toe doen. Van betekenis is haar opmerking dat haar 
historische roman niet het werk van een ‘alledaagsch’ schrijver is, met ‘ordinaire 
helden en heldinnen’ en ‘een schaamele ontknoping’ (Toussaint 1857: 431). 
Toussaint voelde zich dus historica, maar interpreteerde de historie zo dat ze er een 
boeiend verhaal van kon maken.  

In deze formele dimensie vind ik twee zaken van belang: Toussaints autonomie 
en de waarde die ze hecht aan de ‘opluikende volksbewustheid’. Beide aspecten 
zijn ook te vinden in voorwoorden van andere romans. In de derde druk van De 
Delftsche Wonderdokter zet Toussaint in een inleiding uiteen dat zij het werk bij 
zijn eerste verschijning al had willen opdragen aan het echtpaar Groen van 
Prinsterer, maar dat haar onafhankelijkheid haar daarvan weerhield:  

ik wilde niet vereenzelvigd zijn met hunne partij, ik wilde niet gemijnd 
wezen, door welke partij ook. Ik heb altijd getracht mijne 
onafhankelijkheid te bewaren op litterarisch gebied, al moest ik daardoor 
een weinig te veel op mijzelve staan. In dit isolement voelde ik mij vrij, en 
in die vrijheid vond ik mijne kracht. Als men zich aansluit aan eene partij 
of zelfs maar aan eene litterarische bent, wordt men door haar gesteund en 
gedragen, ik weet het, maar dan is men ook verplicht hare wegen te volgen, 
in alle richtingen die zij neemt mee te gaan, te doen wat zij eischt, af te 
vallen wat zij ter zijde zet, of men wordt met recht van flauwheid en 
halfheid beschuldigd, en ik wilde veel liever op eigen gelegenheid, voor 
eigen rekening, als vrijbuitster strooptochten doen, nu eens op dit gebied, 
dan weer op een ander, dan onder aanvoering van een partijhoofd met de 
geregelde troep op te marcheren, om mogelijke overwinningen mee te 
maken, waarover ik mij niet eens ten volle zou kunnen verblijden. 
Ik moest mijne vrijheid behouden om Majoor Frans te schrijven, nadat ik 
den Delftschen Wonderdokter had gegeven […] (Toussaint 1882: VIII).556 

                                                 
556 Ook in haar brieven benadrukte Toussaint haar autonomie, ze schreef bijvoorbeeld in 
1846 aan Potgieter over de invloed die mw. Groen nastreefde: ‘Toen voelde ik mijne 
vrijheid te moeten handhaven, want ik wil niet eenzijdig worden […] Ik wil zoo vrij zijn als 
een wilde vogel, die uitvliegt in de rigting van zijn instinkt van ’t oogenblik en niet als een 
afgerigte brievenduif, die heen en weer vliegt waar men hem zendt’ (Bosboom Nz 1913: 
52). 
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Het tweede aspect uit de voor- en nawoorden waar ik in dit kader aandacht aan wil 
besteden is Toussaints argument om het Leycesterse tijdvak als onderwerp te 
nemen: de ‘opluikende volksbewustheid’. Hier wijst zij in feite zelf op de 
dubbeltijdigheid die kenmerkend is voor historische romans: zoals in de jaren ’80 
van de zestiende eeuw de Nederlanden door de Opstand verdeeld werden in twee 
staten557, zo zijn in 1830 door de Belgische Opstand opnieuw twee staten ontstaan. 
Na het Franse bewind was deze breuk een tweede impuls voor de constructie van 
een natiegevoel en het verleden werd een bron waarin aspecten uit de eigen tijd 
gespiegeld konden worden. Dat Toussaint zich bewust was van de spiegelfunctie 
van de historische roman, blijkt uit het voorwoord van de gebundelde uitgave van 
Historische Novellen (1857). Naar aanleiding van de reacties op de verhalen die als 
thema geloofsvervolging hebben en waarin de zestiende-eeuwse ketterjager Van 
Drenkwaart een centrale rol speelt stelt zij dat haar doel was ‘door de 
voorstellingen van het verleden, mijne mede-Protestanten op te wekken tot 
krachtiger geloofsliefde […]’ (1857: XII). Voor Toussaint als auteur van historisch 
werk bestond er kennelijk een hechte band tussen verleden en heden. Ze drong 
door in de geest van de tijd via personages die een duidelijk doel dienen:  

Achtte men mij dan zóó afgetrokken en zóó in mijne fictiën verdiept, dat 
ik, levende met mijne helden in de groote worsteling van de 16de eeuw, 
gansch geene oogen zoude hebben voor de onrustwekkende verschijnselen 
van de 19de, waarin ik zelve leefde? Van zulke onverschilligheid voor het 
tegenwoordige, voor zulk isolement buiten de werkelijkheid, heb ik, zoo 
ver mij bewust is, nimmer bewijs gegeven. Ik meende juist bij 
verschillende gelegenheden getoond te hebben, dat de gebeurtenissen van 
het heden mij wel ter harte gingen – en dat ik er mijne opinie over had, al 
was het niet die van iedereen. […] dat ik er altijd op mijne wijze mijn 
woord over gesproken heb […] 
Ik meen […] voort te gaan zoo als ik reeds voor jaren ben aangevangen, 
beter en krachtiger zoo het wezen mogt, niet door mij rusteloos en heftig te 
mengen in iederen strijd; maar door op mijne eigene manier – en op mijn 
eigenaardig terrein – deelneming te toonen in ’t geen mijne belangstelling 
heeft gaande gemaakt […] (Toussaint 1857: XIV-XV). 

                                                 
557 De noordelijke staten vormden de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de 
zuidelijke Nederlanden bleven onder het bestuur van de Spaanse en later Oostenrijkse 
Habsburgers. 
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Er is dus sprake van het weloverwogen inzetten van historisch materiaal ten 
behoeve van een contemporain doel, waarmee voldaan wordt aan de eis van het 
emotionele appel op de lezer (Van der Wiel 1999: 387). Hier raak ik aan de 
retorische dimensie van de romans, die ik zal bespreken in 6.2.3). 
Behalve in (onder)titels en voor- en nawoorden wordt een historische roman ook 
formeel gedefinieerd via bronvermeldingen en voetnoten. Toussaint gaat zowel in 
de peritekst als in de vertelling in op de door haar gebruikte bronnen558 en in de 
meeste romans is een beperkt aantal voetnoten aanwezig. Ook hier is sprake van 
overlap met de retorische dimensie: er is een bepaalde samenhang met de rol van 
de verteller, die via zijn intrusies verantwoording aflegt over het verhaal en de 
historiciteit ervan benadrukt. 

Een laatste element van de formele dimensie, de zinsbouw, is uitgebreid aan de 
orde gekomen in hoofdstuk 4 over de stijl van Toussaint. De gebruikelijke 
retorische stijl hanteerde zij in romangedeelten waarin de historiografie het 
voornaamste is, zoals vooral duidelijk wordt in de Leycester-cyclus. Het werk van 
Toussaint voorziet in de kenmerkende diversiteit van discoursen: naast de taal van 
de historiografie, is ook die van het volk te vinden, die beide vaak ‘eene tint van 
oudheid’ over zich hebben (Toussaint 1840B-II: 441), citaten uit andere literaire 
genres en uit documenten, uit individuele literaire werken (in motto’s bijvoorbeeld) 
en – last but not least – zijn er meerdere nationale talen verwerkt in de vertelling 
(‘polyglossia’).  

Een analyse van de formele dimensie van het historisch oeuvre van Toussaint 
toont dus werken die in titel en ondertitel nauwelijks expliciet verwijzen naar het 
geschiedkundig karakter ervan. De term ‘roman’ ontbreekt, maar genre-
aanduidingen zijn te vinden in benamingen als ‘vertelling’ en ‘novelle’, waardoor 
het fictionele aspect van het werk de nadruk krijgt. Voor- en nawoorden geven wel 
informatie over de historische aard van het betreffende werk, bronvermeldingen in 
de tekst en enkele voetnoten zorgen voor enige bevestiging daarvan, evenals een in 
bepaalde gedeelten van het werk een zinsbouw die aanleunt tegen de formuleringen 
in de historische bronnen. Toch benadrukt Toussaint dat zij onafhankelijk van 
historieschrijvers een oordeel over een tijdvak en personen velt en dit de lezer 
voorlegt om hem te doordringen van een bepaald belang, dat meer dan eens 
gelegen is in de eigen tijd. 

                                                 
558 Behalve in de hier al genoemde werken zijn in bijvoorbeeld Mejonkvrouwe de Mauléon, 
Media-Noche, De Bloemschilderes Maria van Oosterwijk, Het laatste bedrijf van een 
stormachtig leven en De verrassing van Hoey verwijzingen naar gebruikte bronnen te 
vinden. 
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6.2.3 De retorische dimensie in de historische romans van Toussaint 
De retorische structuur van een tekst heeft te maken met de manier waarop de 
tekstuele relaties tussen zenders en ontvangers georganiseerd zijn. Dit betreft de 
bewustzijnsvoorstelling, die direct of indirect kan zijn met elk weer varianten in de 
precieze weergave van de woorden van de personages, waarbij ook de 
vertelinstantie betrokken is (zie ook de Inleiding). Elke representatie vertegen-
woordigt een eigen ‘wereld’, een manifestatie van een werkelijkheid. Van belang is 
hier de modaliteit van de tekst: de woorden houden niet alleen informatie in, maar 
ook de mate van wenselijkheid die de spreker ervaart. Zoals Frow stelt: ‘the speech 
situation organises relations of power and solidarity between speakers (or their 
textual representatives), and organises the kind of semantic intentions they bring to 
it’ (Frow 2006: 75). Deze ‘textual representative’ is in de negentiende-eeuwse 
roman vaak de verteller. In ieder historisch werk van Toussaint is inderdaad sprake 
van een verteller, meestal extradiëgetisch-heterodiëgetisch, maar ook wel 
intradiëgetisch-homodiëgetisch (veelal in ingebedde verhalen559), met een soms 
‘engaging’ en soms ‘distancing’ vertelstrategie. Zoals ik in 3.7.1 heb aangegeven 
wekt de verteller in eerste instantie de indruk betrouwbaar en competent te zijn – 
hier is sprake van een overlap met de formele dimensie, waarin de verhouding 
auteur-vertelinstantie zichtbaar wordt in onder meer bronvermeldingen en 
voetnoten – , maar is hij meer dan eens ambivalent in zijn vertelling. Dit gegeven, 
gecombineerd met personagetekst, betekent een strijd tussen verhaal en vertelling, 
wat inhoudt dat deze historische romans inderdaad ‘a way of reading’ (Maxwell 
2009: 2) veronderstellen. Jerome de Groot drukt het sterk uit: ‘The form is 
obsessed with pointing out its own partiality, with introducing other voices and 
undermining its authority’ (De Groot 2010: 8). Hij benadrukt dat de historische 
roman van oudsher een genre is dat probeert bepaalde krachten te destabiliseren 
door  

[to] report from places made marginal and present a dissident or dissenting 
account of the past. […] History is challenged, both by the telling of 
dissident stories and by the positing of alternative realities. […] historical 
fiction had been used to challenge the mainstream [...] (De Groot 2010: 
140). 

                                                 
559 In feite is zo’n verteller afhankelijk van de extradiëgetische verteller, die boven de 
ruimte van het vertelde staat en de hoogste in hiërarchie is. 
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Tijdens het lezen van historische romans maakt de lezer dus een keuze: hij laat zich 
leiden door een van de ‘stemmen’ die verschillende werelden representeren.  

De organisatie van de tekstuele verhoudingen in de verschillende historische 
romans van Toussaint geschiedt op min of meer overeenkomstige wijze. In de door 
mij besproken werken worden deze relaties op twee manieren weergegeven: in de 
eerste plaats via de verteller die de personages presenteert en in de tweede plaats 
via de directe rede van de verhaalfiguren. Het onderscheid tussen vertellerstekst en 
personagetekst is in de regel duidelijk560 en de verhouding tussen beide is tamelijk 
evenwichtig. De bewustzijnsweergave van de personages is grotendeels een directe 
weergave: vooral discussies worden weergegeven in de directe rede, waardoor 
twee standpunten tegenover elkaar komen te staan. Een zekere objectiviteit lijkt 
gewaarborgd. De verteller neemt echter geregeld het woord van een personage over 
om de essentie van diens betoog weer te geven, hij interpreteert en stuurt op die 
manier de lezer. Zijn visie is soms in overeenstemming met die van het personage, 
soms zijn de waarnemingen duidelijk verschillend. Met een ‘engaging’ vertelwijze 
probeert de verteller de lezer over te halen tot zijn zienswijze.  

Tot zover is de presentatie van verschillende modaliteiten helder, maar de 
verhoudingen zijn complexer. Behalve de stemmen van oppositionele roman-
figuren en de corrigerende stem van de verteller hoor ik namelijk ook een verteller 
die soms ontregelend optreedt door tegen zijn eigen opvattingen in te gaan. In 
hoofdstuk 1 is dit duidelijk te zien in de manier waarop hij via de metaforiek in De 
Graaf van Devonshire de status van de titelheld ondermijnt, maar ook in andere 
werken laat hij een ‘tegenstem’ horen door een bepaald beeld in een specifieke 
context te gebruiken.561 Intertekstuele verwijzingen vormen een andere manier van 
de verteller om commentaar te leveren op zijn eigen representaties, denk 
bijvoorbeeld aan vader Desvieux die in Mejonkvrouwe de Mauléon via ‘Tancred’ 
neergezet wordt als egocentrisch. In hoofdstuk 4 heb ik laten zien hoe de stijl van 
de verteller beïnvloed wordt door die van de personages. Aangezien de bewust-
zijnsweergave de waardering voor het personage reflecteert, is hierin ook iets te 
vinden van ontregeling: de personages die weinig waardering krijgen van de 
verteller spreken immers zeer omslachtig. Op het moment dat de verteller deze stijl 
overneemt, ironiseert hij in wezen zichzelf. Ook de wijze waarop de verteller 
personages die in de historie belangrijk waren, vaak betitelt als ‘onze held’ en 

                                                 
560 Slechts een enkele keer is er sprake van vrije indirecte rede, waarbij de verteller zich in 
zijn taal vereenzelvigt met een personage, waardoor niet duidelijk is van wie de uiting is. 
561 Metaforiek plaats ik om deze reden in de retorische dimensie, maar dit verschijnsel kan 
ook in termen van de formele dimensie besproken worden. 
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‘mijne heeren’, termen die juist door de plaatsing in een bepaalde context en door 
herhaling ervan als ironisch opgevat kunnen worden, toont de partijdigheid van 
zo’n historische roman. De verteller die zijn autoriteit en competentie nadrukkelijk 
aangeeft via bronvermeldingen en voetnoten ridiculiseert tegelijkertijd de 
historische personen over wie hij vertelt. Niet alleen gaat de verteller in tegen zijn 
eigen opvattingen, hij vestigt ook expliciet de aandacht op de andere ‘stemmen’ 
door bijvoorbeeld geregeld te wijzen op wat ‘men’ vindt, Zo biedt hij de lezer een 
alternatief.  

Nogal eens benadrukt de verteller dat hij fictie schrijft: hij presenteert de historie 
‘door de verbeelding ondersteld en door de poëzie gekleurd’ (Toussaint 1846-I: 
18).562 Hiermee wordt het werk getypeerd als fictioneel-narratief en zijn behalve de 
stemmen van de personages en de verteller ook de dieper liggende verhoudingen 
tussen drie niveaus van een verhaal van belang. Ik zie deze als narratologische 
stemmen, namelijk die van de geschiedenis, het verhaal en de vertelling. In mijn 
onderzoek heb ik beargumenteerd dat in het werk van Toussaint duidelijk 
inhoudelijke verschillen zijn tussen deze drie verhaalniveaus; ik geef een korte 
samenvatting. In De Graaf van Devonshire spelen de protagonisten van het verhaal 
in de geschiedenis nauwelijks een rol van betekenis en wordt de titelheld van het 
verhaal in de vertelling onderuit gehaald. Ook in de novelle Lord Edward 
Glenhouse krijgt de lezer via de metaforiek in de vertelling informatie die haaks 
staat op de teneur van het verhaal. Het Huis Lauernesse stelt in de vertelling de 
antithese katholiek – hervormd centraal, terwijl het verhaal de aandacht vestigt op 
het verschil tussen onvrijheid en vrijheid. De bloemschilderes Maria van 
Oosterwijk laat eveneens zien hoe de vertelling een betoog is in het kader van 
geloofsopvattingen en bepaalde conventies en het verhaal andere waarden toont, 
met name het recht op zelfbeschikking. Ook in De Prinses Orsini en in Diana ligt 
het verschil tussen vertelling en verhaal in de stemmen van de behoudende 
verteller en die van de vrouwelijke ervaringen, geuit in de spiegelteksten. Aan de 
hand van Graaf Pepoli heb ik laten zien hoe de ingebedde verhalen een stem zijn 
die de lezer dwingt te reflecteren op de geschiedenis, maar ook op de verschillende 
stemmen van de vertellers in het primaire verhaal en de ingebedde verhalen. 
Opmerkelijk is dat in Mejonkvrouwe de Mauléon weinig tot geen wezenlijke 
verschillen bestaan tussen de geschiedenis, het verhaal en de vertelling. In 
Mauléon laat de geschiedenis zien dat de gebeurtenissen zich herhalen; de 

                                                 
562 Deze zinsnede komt uit De Graaf van Leycester in Nederland, het werk dat voor 
historiografisch doorgaat. 
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metaforiek en de intertekstuele verwijzingen in de vertelling563 en de 
karakterisering in het verhaal benadrukken dezelfde elementen. In De vrouwen van 
het Leycestersche tijdvak, een roman waaraan Toussaint werkte in de jaren waarin 
zij ook Mauléon schreef, zie ik hetzelfde: hier klinkt zowel in de vertelling als in 
het verhaal dezelfde stem. Op de vraag of dit toeval is, zal ik later ingaan.  

Nu ik heb laten zien hoe in historische romans van Toussaint de retorische 
dimensie bepaald wordt door ‘heteroglossia’, door verschillende stemmen – die 
van personages, van een soms zichzelf tegensprekende verteller en die van 
geschiedenis, verhaal en vertelling – wordt het tijd om na te gaan welk appel 
gedaan wordt op de lezer, die zich bewust is van diverse modaliteiten en dus een 
keuze moet maken. 

6.2.4 De thematische dimensie in de historische romans van 
Toussaint 
De thematische inhoud van een genre bestaat uit de vormgegeven menselijke 
ervaring. Betekenis wordt gegenereerd via gebeurtenissen en personages, met name 
door herhaling van een specifiek soort gebeurtenissen en bepaalde verhaalfiguren. 
De historische romans van Toussaint hebben zoals gezegd een referentieel 
kenmerk. Ze geven een beeld van het verleden, maar zijn ook bedoeld om de lezer 
iets te leren over de eigen tijd. In de formele dimensie van de werken is een accent 
op autonomie en fictionaliteit te vinden; in de retorische dimensie zie ik het belang 
van modaliteiten weergegeven in de verschillende stemmen die de lezer kan 
ervaren. Hoe deze hoedanigheden van de tekst mede de thematische dimensie, dus 
de betekenis van de roman bepalen, wil ik duidelijk maken door kort in te gaan op 
de personages en gebeurtenissen in het werk van Toussaint en daarna deze 
thematische dimensie te verbinden met aspecten van de beide andere dimensies. 

Belangrijke gebeurtenissen in de vier door mij geanalyseerde historische romans 
van Toussaint betreffen het handelen van een of meer zelfstandige vrouwen: de 
protagonisten Elisabeth, Ottelijne, Yolande Desvieux en Lady Margaret Douglas 
Sheffield zijn allen vrouwen die strijd voeren. Hun strijd is verbonden met 
historische politieke of religieuze kwesties, maar narratologische analyses laten 
zien dat de thematiek ook anders geïnterpreteerd kan worden. Een actantiële 
systematisering toont de rolverdeling en maakt zo duidelijk dat het in de 
gebeurtenissen niet alleen gaat om politieke of religieuze problemen, maar dat er 

                                                 
563 De verteller heeft weliswaar een andere visie dan de opvatting die via metaforiek en 
intertekstualiteit geuit wordt, maar hij wordt in belangrijke delen van de roman terzijde 
geschoven. 
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ook sprake is van een ander ‘object’, eer of vrijheid. De thematiek van historische 
controverses – Maria versus Elisabeth, hervormd versus katholiek, de Kerk versus 
het individu en Leycester versus de Staten van Holland – blijkt een andere strijd te 
verbergen. De cruciale gebeurtenissen - kardinale functies - zijn bijna altijd 
verbonden met eer en ambitie van de ene partij die onvrijheid voor de andere partij 
inhouden. Omdat die tegenstellingen zich ook vrijwel steeds voordoen tussen 
mannen en vrouwen – soms in een tweede verhaallijn – zijn de posities niet 
gemakkelijk te negeren: de mannen hebben meestal de rol van ‘subject’, zij streven 
een doel na; vrouwen vervullen de rol van ‘object’, ‘helper’ of ‘tegenstander’. De 
vrouwelijke protagonisten wisselen echter van rol, worden ‘subject’ en deze 
verandering heeft telkens grote gevolgen voor de betreffende personages. Arabella 
in De Graaf van Devonshire onthult haar identiteit in de rechtszaal, Ottelijne neemt 
afstand van het katholieke geloof, Yolande regisseert als ex-verloofde van Jacques 
Bossuet haar vrijheid en Lady Margaret Douglas Sheffield opereert in travestie. In 
de romans betekent het afstand nemen van de passieve rol door deze personages 
een kentering in hun omstandigheden: Arabella verliest het contact met haar broer 
en krijgt een nieuwe echtgenoot, Ottelijne verliest haar geliefde en haar huis, maar 
‘wint’ geloofsvrijheid, Yolande verliest haar verloofde en leeft als alleenstaande 
vrouw en Margaret kiest de dood, maar zorgt er wel voor dat haar lot gewroken 
wordt. De rolwisseling accentueert de strijd van de vrouwen tegen hun positie. De 
gevolgen van de ommekeer lijken niet gunstig te zijn, maar steeds levert het verlies 
een relatieve winst op: de doelen worden bereikt in de vorm van keuzevrijheid. 

Deze strijd is eveneens te vinden in de verhalen van en over talloze andere 
vrouwen in het oeuvre van Toussaint en steeds gaat het niet zozeer om de kwestie 
die in de roman centraal lijkt te staan als wel om de mogelijkheid eigen keuzes te 
maken. Als voorbeelden uit de vier centrale romans wil ik noemen de door 
godsdienst veroorzaakte economische problemen in het gezin van Eva Bealow (De 
Graaf van Devonshire), de religieuze verschillen tussen Aafke en Laurens (Het 
Huis Lauernesse), de kwestie katholiek en hugenoots tussen Loïse en Henry (idem 
bij zijn ouders) in Mejonkvrouwe de Mauléon en de strijd voor Leycester die de 
prinses de Brimeux voert in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak. De 
religieuze of politieke controverses zijn standaard verbonden met de verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen, met macht en keuzevrijheid. Eva, Aafke, Loïse en 
Maria verzetten zich evenals Elisabeth, Ottelijne, Yolande en Margaret tegen hun 
passieve rol en worden ‘subject’: zij doen pogingen om hun eigen doelen te 
verwezenlijken. Er is dus duidelijk sprake van herhaling van een specifiek soort 
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gebeurtenissen in de romans van Toussaint, waarbij het gaat om het verzet van 
vrouwen tegen de macht van mannen.  

Ook zie ik herhaling in de verhaalfiguren. Vrouwelijke personages worden in 
eerste instantie gepresenteerd als traditionele vrouwen: godsdienstig, bescheiden, 
meegaand. Velen stellen zich echter krachtig en onafhankelijk op wanneer het gaat 
om hun individuele vrijheid en zij slagen meer dan eens in hun streven. Vrouwen 
die zich niet verzetten, is meestal een weinig aantrekkelijk lot beschoren. 
Mannelijke verhaalfiguren in het oeuvre van Toussaint zijn, op een enkeling na, 
alle eerzuchtig en maken deel uit van specifieke groepen: mannen die negentiende-
eeuwse idealen belichamen en mannen die in hun byroniaans heldendom 
‘vrouwelijke’ karakteristieken hebben. De verhouding tot de vrouwelijke 
personages wordt veelal gekenmerkt door heerszucht. Deze thematische dimensie 
van mannelijke dominantie en vrouwelijk verzet in het oeuvre van Toussaint is te 
koppelen aan de formele en de retorische dimensies van het werk. Met betrekking 
tot de stijl is zichtbaar geworden hoe uiting wordt gegeven aan onorthodoxe 
opvattingen ten aanzien van mannen en in de retorische dimensie is de rol van de 
verteller een bijzondere.  

De verteller in het oeuvre, die algemeen gezien wordt als de traditionele 
negentiende-eeuwse, vaak moraliserende gids, blijkt in steeds sterkere mate 
ambivalent te zijn. De manier waarop hij zich presenteert als geloofwaardig en 
competent wordt ontregeld door de manier waarop hij metaforiek hanteert, de 
epische illusie verstoort, via een ‘distancing’ vertelwijze twijfels oproept met 
betrekking tot de manier waarop hij zijn bronnen gebruikt en door zijn intrusies 
waarin hij expliciet aangeeft dat er verschil kan bestaan tussen zijn vertelling en het 
verhaal (dat geeft ‘wat noodig is te weten’). Hij gaat in tegen zijn eigen 
opvattingen en ondermijnt het werk (‘Een hoofdstuk dat ook wel overgeslagen kan 
worden’). Een diachronische blik op de verteller bij Toussaint laat zien dat hij 
steeds meer ruimte biedt aan de lezer om tot een eigen interpretatie te komen door 
naast zijn beeld van een personage nadrukkelijk dat van anderen te leggen, door te 
wijzen op de functie van het woord ‘men’ en door dusdanig complexe informatie te 
geven dat de lezer gedwongen wordt tot het maken van keuzes. Door deze 
opstelling van de verteller, gecombineerd met de soms ironische stijl, kan de lezer 
zich bewust worden van bepaalde procedés: hij doorziet wat De Groot noemt de 
‘difference’ van historisch werk. Vanuit dat besef zal hij zoeken naar het appel dat 
op hem als eigentijdse lezer gedaan wordt en daarmee de historische roman gaan 
zien als een werk waarin contemporaine problematiek aan de orde gesteld wordt.  
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6.3 Voorlopige conclusie 
De lezer herkent in Toussaints historische romans de algemene kenmerken van het 
genre: in alle drie de dimensies van de werken wordt aan verwachtingen voldaan, 
doordat er sprake is van een beeld van het verleden, vooral in de voor- en 
nawoorden verantwoord, waarin verschillende werelden getoond worden. In de 
formele dimensie van het historisch werk van Toussaint zie ik een nadruk op de 
onafhankelijkheid van de auteur, die geregeld aangeeft fictie te schrijven, al is die 
fictie gebaseerd op gedegen bronnenonderzoek. De retorische dimensie laat bij 
voortduring meerstemmigheid zien: behalve de verschillende werelden van 
personages, geregeld afwijkend van die van de verteller die ook tegen zijn eigen 
opvattingen ingaat, zijn er de narratologische stemmen van de geschiedenis, het 
verhaal en de vertelling waarin inhoudelijke verschillen te constateren zijn. Een 
analyse van de verhaaltechnische aspecten van De Graaf van Devonshire, Het Huis 
Lauernesse, Mejonkvrouwe de Mauléon en De vrouwen van het Leycestersche 
Tijdvak heeft mij op het spoor gebracht van de materie die in de verschillende 
lagen (ofwel stemmen) van de romans verborgen is. De hier ontsluierde thematiek 
blijkt ook in ander werk dan deze vier romans aanwezig en op dezelfde wijze 
gemaskeerd te zijn. 

De thematiek zoals die zichtbaar wordt in de romans van Toussaint – de 
ervaringen van vrouwen in een door mannen gedomineerde maatschappij – is op 
een vrij vanzelfsprekende wijze verbonden met negentiende-eeuwse problematiek. 
In een samenleving die vrouwen op basis van hun sekse definieerde als gevoelig, 
zorgend, kuis en daarom bij uitstek geschikt als huisvrouw en opvoedster, was de 
positie van de vrouw per definitie afhankelijk, onvrij. Weliswaar werd haar taak 
gezien als een volwaardige, maar daarmee werd voorbijgegaan aan eventuele 
andere aspiraties van vrouwen en zeker aan de positie van ongehuwde vrouwen. 
Bij de volkstelling van 1829 was van de Nederlandse vrouwen tussen twintig en 
dertig jaar 65 % ongehuwd en van de vrouwen tussen dertig en veertig jaar 25 %. 
Meer dan de helft van hen had geen betaald werk en was afhankelijk van familie; 
beroepen die openstonden voor vrouwen waren dienstbode, werkster, wasvrouw en 
naaister (Fritschy 1996: 211).  

Het kan dan ook geen toeval zijn dat in Mejonkvrouwe de Mauléon en in De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak de vijfendertigjarige Toussaint, die net haar 
verloving verbroken had, in geschiedenis, verhaal en vertelling een groot aantal 
stemmen hetzelfde laat zeggen. Zeker deze twee romans zijn te lezen als een 
aanklacht tegen de conventionele genderverhoudingen en als een verdedigingsrede 
voor de ongehuwde, zelfstandige vrouw. Ik ben mij ervan bewust dat ik het 
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historische werk van Toussaint interpreteer vanuit een bepaalde preoccupatie, maar 
op basis van de narratologische analyses van een aantal historische romans wil ik 
stellen dat een belangrijk, tot nog toe verwaarloosd, aspect van haar werk de positie 
van de vrouw in de negentiende-eeuwse samenleving is.  

Dit neemt niet weg dat de religie, die men steeds gezien heeft als het 
voornaamste thema in het oeuvre van Toussaint een belangrijk deel uitmaakt van 
de diverse historische romans. Goed beschouwd sluiten de religieuze denkbeelden 
zoals die geuit worden in de romans aan bij de kern van de genderproblematiek: het 
recht op individuele keuzes. Uit talloze intrusies in de werken valt een 
geloofsopvatting op te maken waarin vrijzinnigheid een centrale notie is: ‘het 
Christendom zonder stelsels; het Christendom, dat slechts éénen Heer kent en 
verder alleen broeders’ (Toussaint 1840B-I: 156); ‘Het Christendom heeft niet 
opgehouden verdraagzaamheid te prediken en liefde’ (Toussaint 1840B-II: 125). 
De pleidooien voor begrip voor en een rechtvaardige behandeling van katholieken, 
de spijt om het verlies van Mariaverering: alles wijst op een verlangen naar 
autonomie. Afkeer van ‘razende ijveraars […] die de Godsvereering in vormen 
dwingen’ (Toussaint 1837B: 187) blijkt uit de manier waarop predikanten als 
Modet worden gerepresenteerd; in 6.2.2.1 heb ik gewezen op het voorwoord van de 
Historische Novellen (1857) waarin Toussaint stelt dat zij niet ‘gemijnd [wilde] 
wezen, door welke partij ook’. Haar felle verweer tegen de bewering van Busken 
Huet dat zij ‘eene femme de parti’ zou zijn, laat ik hier buiten beschouwing: de 
correspondentie van Toussaint betrek ik slechts zijdelings in dit onderzoek. 

Resumerend zie ik in de religieuze thematiek die ontegenzeggelijk ook in 
Toussaints werk aanwezig is, eenzelfde appel op de lezer: een beroep op 
verdraagzaamheid, een pleidooi voor autonomie. Ik wil niet nalaten hier te wijzen 
op de metaforiek waarmee Toussaint de verhouding tussen de zachtaardige 
Melanchton, die haar voorkeur had, en de felle Luther omschreef: ‘het versierende 
klimop rondom den stormtrotsenden eik’ (Toussaint 1840B-I: 153). Een goed 
verstaander ziet hier ook een verwijzing naar het vrouwelijke. De dubbeltijdigheid 
in de godsdienstige thematiek is te vinden in de positie van Luther die rond 1830-
1840 onderwerp van het christelijk discours was (Mathijsen 2007). De politieke 
controverses die in het historische werk van Toussaint verbonden zijn met het 
geloof bieden de negentiende-eeuwse lezer een blik op het nationale verleden, op 
basis waarvan hij zich een mening kan vormen over de nieuwe natie. 

Dat onorthodoxe genderverhoudingen een belangrijk thema zijn in het oeuvre van 
Toussaint wil ik op twee manieren extra beargumenteren. In de eerste plaats vanuit 
de invalshoek van de gotieke literatuur, waarvan vooral Toussaints vroege werk 
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kenmerken heeft; in de tweede plaats vanuit de niet-historische romans. Zoals  
eerder gesteld: de werkelijkheid van fictionele vrouwen in (historische) romans 
weerspiegelt de realiteit van vrouwen in de negentiende eeuw.  

 

6.4 De gotieke roman 
In 6.2.1 heb ik aangegeven dat er vanaf 1820 in Nederlands historisch werk 
elementen zichtbaar waren van het populaire genre van de gotieke roman. In Guy 
de Vlaming (1837) van Nicolaas Beets bijvoorbeeld zijn duistere relaties, religieus 
fanatisme en moord te vinden (Mathijsen 2009). Het verband met de historie is in 
eerste instantie te vinden in de benaming van het genre. In de renaissance werd de 
term ‘gotisch’ of ‘gotiek’ gebruikt als pejoratieve benaming voor elementen uit de 
middeleeuwse cultuur die als barbaars gezien worden. In latere eeuwen werden 
allerlei verontrustende verschijnselen voorzien van dit adjectief, dat sindsdien 
verwijst naar een vaag, zelfs fictioneel verleden waarin contemporaine angsten en 
vooroordelen een plaats vinden (Hogle 2002: 16). De achttiende-eeuwse 
belangstelling voor het Britse literaire erfgoed en middeleeuws werk leidde in 
Engeland, in een periode waarin de industrialisatie de structuren van de 
samenleving definitief veranderde, tot literair werk waarin in een historische 
setting mens en menselijkheid opnieuw gedefinieerd moesten worden (Punter 
2004: 8-26). 

Het ontstaan van het genre wordt veelal verklaard uit een reactie op het 
rationalisme van de Verlichting, waarbij ruimte geëist wordt voor gevoelsmatige, 
duistere ervaringen.564 De ondervinding staat centraal, men ondergaat een 
overweldigende ervaring, die zo intens is dat zij nauwelijks verwoord kan worden. 
Een onderscheid valt te maken tussen sentimentele, historische en gruwelijke 
varianten (Schouten 1997: 13), maar de vervreemding die elk werk uit het gotieke 
genre veroorzaakt, zorgt ervoor dat de lezer een afstand ervaart, zoals bij de 
historische roman: een ‘difference’ (zie 6.2). Anachronismen maken spanningen 
tussen heden en verleden zichtbaar (Andeweg 2010: 19). Concreet gezien is de 
gotieke roman een literair genre met een plot waar het bovennatuurlijke en 
griezelige deel van uitmaken. De Engelse auteur Horace Walpole schreef The 
Castle of Otranto, dat hij bij de tweede druk in 1765 als ondertitel ‘A gothic story’ 

                                                 
564 Dit wordt gezien als een nieuwe esthetiek, onder anderen geformuleerd door Edmund 
Burke in A Philosophical Inquiry into the origin of Our Ideas of the Sublime and the 
Beautiful (1757). 
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gaf. Dit verhaal wordt sindsdien gezien als prototype van de gotieke roman en in 
navolging ervan verschenen er talloze romans over een onschuldige heldin, ‘die 
belaagd wordt door schurkachtige oudere mannen, aristocratisch of (corrupt) 
katholiek’ (Andeweg 2010: 13). Kenmerkend voor de gotieke roman zijn 
gewelddadigheid en grensoverschrijdende acties op sociaal, seksueel, religieus en 
psychologisch-ethisch gebied, waarbij uiteindelijk het kwade gestraft en het goede 
beloond wordt (Van Gorp 1998: 10-19). 

In haar studie naar de gotieke roman constateert Agnes Andeweg dat het corpus 
teksten dat ‘gotiek’ genoemd wordt in de loop der tijd steeds moeilijker af te 
bakenen valt565 en dat er heden ten dage sprake is van een dynamisch- functionele 
benadering van het genre. Hierbij wordt de vraag gesteld naar wat de tekst 
teweegbrengt en Andeweg wijst in haar antwoord op deze vraag naar het zichtbaar 
maken van het breukvlak tussen oud en nieuw. Rosemarie Buikema en Lies 
Wesseling constateerden al eerder dat de Nederlandstalige gotieke vertelling steeds 
verbonden is met moderniserings- of emancipatieprocessen die gepaard gaan met 
het dominant worden van rationaliteit: de emoties die hierdoor teweeg gebracht 
worden, zijn terug te vinden in de uitgebeelde ervaringen (Buikema en Wesseling 
2006: 14-18). De onzekerheid waarmee paradigmatische omwentelingen, 
bijvoorbeeld het denken over sekse (zie 5.5.1) gepaard gaan, leidde dus tot literaire 
uitingen die gekenmerkt worden door een ongebreidelde verbeelding. Andeweg 
sluit zich hierbij aan: in het door haar onderzochte corpus dienen gotieke elementen 
om culturele spanningen rond modernisering te verbeelden.566 Zowel Buikema en 
Wesseling als Andeweg staan op het standpunt dat in de negentiende eeuw de 
gotieke vertelling in Nederland slechts in vertaling voorkwam. Zij stellen dat pas in 
de jaren vijftig van de twintigste eeuw gotieke elementen verschenen in 
Nederlandstalig werk (Buikema en Wesseling 2006: 12; Andeweg 2010: 23-25). 
Andeweg wijst erop dat dit gotieke nog nauwelijks is opgemerkt en verklaart dit 

                                                 
565 ‘In de twintigste eeuw is het etiket gothic toegekend aan allerlei romans, zowel uit de 
‘hoge’ als de ‘lage’ literatuur. Margaret Atwood, Stephen King, John Banville, Toni 
Morrison, Donna Tartt, Anne Rice, Angela Carter – het zijn allemaal voorbeelden van 
Engelstalige laattwintigste-eeuwse auteurs wier werk gothic is genoemd. Inmiddels wordt 
ook het werk van zeer uiteenlopende – en voorheen niet als gothic beschouwde – schrijvers 
als Charles Dickens en T.S. Eliot als gothic gelezen (Houston 2005, Hughes 2008) en is 
Walpoles positie als oervader van het genre betwist (Clery 1994)’ (Andeweg 2010: 14). 
566 In haar samenvatting stelt Andeweg: ‘These gothic novels show the insecurity of 
individuals as to who they can be in times of historical change. When meanings of gender 
and sexuality change, articulations of the self change as well. Manifesting oneself as 
‘modern’ entails choices that vary historically, […]. In the new societal relations the answer 
to those questions is not clear at all – and at that point the gothic appears’ (243-244). 
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vanuit haar opvatting ‘dat het identificeren van het gotieke altijd neerkomt op een 
wisselwerking tussen tekst en lezer/es’ (Andeweg 2010: 180). Het gaat haar dus 
niet zozeer om de specifieke kenmerken van het genre, maar om het effect van het 
gotieke. 

Indien in twintigste-eeuwse romans het gotieke als verbeelding van spanningen 
rond modernisering fungeert, mag aangenomen worden dat dit op dezelfde manier 
aanwezig is in literaire werken uit de bloeitijd van de gotieke roman. In sommige 
negentiende-eeuwse historische romans komen nog passages voor met fantastische 
gebeurtenissen die vooral bedoeld zijn om ongekende ervaringen op te roepen. 
Deze kunnen gezien worden als overblijfselen van de avonturenromans of de 
gotieke romans van de laatste decennia van de achttiende en de eerste van de 
negentiende eeuw, maar ook als uitingen van de strijd die gepaard gaat met 
modernisering of emancipatie. Als daarnaast het gotieke een effect van de tekst is 
dat herkend kan worden door de lezer, is het de vraag waarom zowel de 
contemporaine (professionele) lezer als later menig historisch letterkundige voorbij 
is gegaan aan gotieke elementen in de negentiende-eeuwse historische roman. Een 
antwoord op deze vraag vind ik bij Michael Gamer die in Romanticism and the 
gothic. Genre, Reception, and Canon Formation wijst op een verband met genre-
omschrijvingen:  

the greater the cultural divide existing between gothic and the genre or 
form that it enters, the greater the chance that the appropriation will be read 
as a generic impurity, disruption, and transgression (Gamer 2000: 12). 

In de receptie van Toussaints De Graaf van Devonshire en Mejonkvrouwe de 
Mauléon zie ik een bevestiging van Gamers stelling: het gotieke, zichtbaar in de 
gebeurtenissen rondom Arabella en Loïse, wordt veelal afgedaan als een inbreuk 
op de genreconventies die gelden voor de historische roman. Mijns inziens zijn in 
het werk van Toussaint gotieke elementen te ontdekken die de emancipatie-
thematiek ervan bevestigen.  

Voor de effecten van het gotieke ga ik uit van enkele essentiële kenmerken van 
de vroege gotieke roman: de lezer wordt op drie verschillende niveaus 
aangesproken. Op de eerste plaats is er het wonderbaarlijke, dat verbonden is met 
de sterkste hartstochten. Dit heeft het meeste effect op de lezer vanwege de 
metafysische schok van criminele acties, die geassocieerd zijn met het kwaad en 
met de doodsangst. Op de tweede plaats is er het waarschijnlijke: het realistische 
daarvan maakt het wonderbaarlijke modern en acceptabel voor een verlicht 
publiek. Tot slot biedt het sentimentele een podium aan de morele bevrijding van 
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de hartstochten: het verhaal wordt omgebogen in de richting van maatschappelijke 
integratie. Het hart van de lezer moet geraakt worden door het pathetische, dat de 
garantie is voor de morele bruikbaarheid van de roman. Sentimenten raken aan en 
veroorzaken zachtere hartstochten als medelijden of verdriet, die naar buiten 
gericht zijn via sympathie (Clery 2004: 31-32).  

Als ik nu De Graaf van Devonshire toets aan de algemene kenmerken van de 
gotieke roman en aan de drie genoemde aspecten dan zie ik hoe het Arabella-
verhaal een gotieke tekst is. De protagonisten zijn Arabella en de mysterieuze man, 
met wie zij op een middernachtelijk uur min of meer gedwongen in het huwelijk 
trad. Er is een wederzijdse fascinatie: hij aangetrokken door haar onschuld; zij 
gefascineerd, gebiologeerd door het kwaad, waarbij vooral het uiterlijk van de man, 
zijn duivelse blik, angst oproept. In hem is het gotieke usurpatiemotief zichtbaar: 
het wederrechtelijk in bezit nemen van rechten van anderen, hier het recht op 
nakomelingschap (Van Gorp 1998: 17). Ook de niet-functionerende vader en 
afwezige moeder (Clery 2004: 2) zijn overduidelijk aan de orde. Het is zelfs zo dat 
de dood van de moeder tekstueel rechtstreeks verbonden wordt met de verschijning 
van de geheimzinnige ridder, doordat hij verschijnt op het moment dat Arabella 
bidt voor haar overleden moeder (Toussaint 1837B: 67-68). Het verhaaleinde dat 
door Buikema en Wesseling gesignaleerd is, ‘doorgaans de niet-bedreigende, 
broerachtige huwelijkspartner van haar eigen keuze […]’ (Buikema en Wesseling 
2006: 19) is eveneens aan de orde: Arabella vindt rust bij Chandos. Het 
wonderbaarlijke is te vinden in de plotselinge verschijningen van de geheimzinnige 
ridder, met ogen waarin een duister vuur gloeit en in zijn helse saterlach (Toussaint 
1837B: 68). In brieven kondigt hij aan plotseling voor haar te zullen staan, 
‘onwrikbaar als het noodlot, en dreigend als een verderfengel’, begeleid door ‘het 
bazuingeschal des laatsten oordeels’ (72). De ruimte waarin een en ander zich 
afspeelt voldoet aan de eisen: dreigend, overweldigend, een labyrint vol geheimen 
(69). De brand in Sterny-house is een overweldigende ervaring: de lezer voelt als 
het ware de ‘flikkerende vuurtongen uit den valen schoot van den nevel’ 
voortschieten, volgt ademloos de staccato mededelingen en huivert bij het zien van 
‘eene verschrompelde gedaante […] die een vrouw kon geweest zijn’ (147). Het 
waarschijnlijke dat het verhaal acceptabel maakt, is te vinden in de beschrijvingen 
van de geheimzinnige ridder wanneer hij Arabella inlicht over zijn motieven en 
later met haar overlegt hoe zij een compromis kunnen sluiten. Hij toont 
zelfbeheersing ‘Wat zoude het dan zijn, zoo ik eens werkelijk mijne rechten 
inriep?’ (137) en blijkt uiteindelijk slechts een politieke tegenstander te zijn. 
Hiermee toont hij veel gelijkenis met de een door Schillers Räuber opnieuw in het 
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leven geroepen type: een leider die door een verschrikkelijk onfortuinlijke 
gebeurtenis uit de gratie is geraakt, die ondanks zijn criminele acties een edele 
figuur blijft (Clery 2004: 54). Op het derde niveau voelt de lezer de fascinatie en 
later de ontzetting van Arabella en kan medelijden met haar hebben: zij liet ‘als 
eene stervende het hoofd op zijn arm zinken’ (69). In de loop van het verhaal 
verandert haar afschuw echter in compassie: zij biedt Wyatt een 
vluchtmogelijkheid als hij letterlijk met de rug tegen de muur staat. De verteller 
gaat hierin mee door de eenzaamheid van de man te benadrukken: ‘Hij stond 
alleen, gansch alleen’ (213). Zoals Clery aangeeft is deze driedelige 
verhaalstructuur bedoeld om een parallel drama in het hart van de lezer te laten 
plaatsvinden. De nadruk ligt in de plot niet op de hartstochtelijke uitbarstingen: het 
gaat immers om het rechtzetten van misstanden. De bedreigende wereld die even 
tevoorschijn kwam, is weer verdwenen en de orde hersteld: Wyatt wordt 
terechtgesteld. 

Overigens zijn niet alleen in het verhaal van Arabella gotieke elementen te 
vinden: ook in De Graaf van Devonshire als geheel komen kenmerken van de 
gotieke roman voor. Zowel Benefield als Gardiner overschrijdt grenzen, 
respectievelijk seksuele en ethische,  in gedragingen ten opzichte van Francis 
Bealow en Arabella. Er is sprake van opsluiting, waarbij de gevangenissen van 
respectievelijk Courtenay en Elisabeth zeer plastisch beschreven worden als 
gruwelijke plaatsen (203, 242). Evenals Arabella hebben Elisabeth, Maria en de 
kinderen Bealow geen moeder en een vader op wie het nodige aan te merken valt: 
Hendrik VIII die gepresenteerd wordt als Blauwbaard en een predikant van wie de 
onevenwichtigheid nogal benadrukt wordt. Tot slot wil ik wijzen op de functie van 
de sluier, een voorwerp dat in De Graaf van Devonshire genoemd wordt in verband 
met de meisjes Bealow (zij borduren een sluier voor een vrouw uit de adel) en bij 
de minnares van Suffolk (zij draagt een ‘donkerbruinen nonnensluier’, 161). Clery 
definieert sluiers als dunne, doorschijnende kledingstukken, vaak slordig gedragen, 
metaforen voor een dunne laag van uiterlijke schijn, een kwetsbaar vlies dat, indien 
het gebroken zou worden de passies vrijelijk van subjectieve opsluiting in 
gewelddadige realiteit zou doen overgaan (Clery 2004: 94). Deze omschrijving 
sluit naadloos aan bij de manier waarop Arabella haar entree maakt in de rechtszaal 
om haar wandaad te bekennen:  

het prachtig fluweelen kleed, bespat, morsig, gescheurd en aan flarden, 
droeg de duidelijkste sporen van sterke of geweldige lichaamsbeweging. 
De kostbare sluier, tweemaal om haar hals geslingerd, en die zich nu naar 
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iedere harer hartstochtelijke bewegingen plooide, gaf nog iets 
schilderachtigs aan de haveloosheid van haar gewaad […] (Toussaint 
1837B: 234). 

Hiermee lijkt me voldoende beargumenteerd te zijn dat De Graaf van Devonshire 
onmiskenbaar trekken heeft van de gotieke roman, sterker nog, dat het Arabella-
verhaal een gotieke vertelling is. De driedelige verhaalstructuur, het 
wonderbaarlijke, het waarschijnlijke en het sentimentele, is bedoeld om eenzelfde 
drama in het hart van de lezer te laten plaatsvinden en daarmee, zoals 
wetenschappers als Buikema, Wesseling en Andeweg stellen, de interne 
spanningen en contradicties van het culturele en maatschappelijke bestel bloot te 
leggen.  

In later werk van Toussaint ontbreekt het wonderbaarlijke, maar andere hier 
genoemde gotieke elementen zijn zeker te vinden: de melodramatische ontvoering 
en bedreiging van Moïna in De Echtgenooten van Turin (zie 2.6.1), Ottelijne, ‘met 
de witte lijkwâ bekleed’ (1840B-II: 291) in de grafkelder van Lauernesse, 
misschien de ‘schaking’ en de ‘waanzin’ van Loïse in Mejonkvrouwe de Mauléon 
of het avontuur van Regina met graaf Stanislaus in Langs een omweg. Het gegeven 
dat vrijwel alle vrouwelijke protagonisten moederloos zijn en geen of een slecht 
functionerende vader hebben, settings die afgelegen of labyrintisch zijn, 
aantrekkelijke, maar satanische mannen en bedreigende situaties kunnen eveneens 
opgevat worden als aspecten van het gotieke.  

Dat dit soort elementen in de receptie veelal niet herkend zijn als gotiek, maar 
passend bij de historisch-romantische vorm van de romans567 verklaart Gamer met 
de vaststelling dat juist waar in historische romans de meest gotieke fragmenten 
voorkomen ook vaak de meeste voetnoten verschijnen (Gamer 2000: 24). Als ik dit 
gegeven combineer met Bemongs bevinding met betrekking tot de verantwoording 
van het genre zie ik een verklaring voor het onopgemerkt blijven van gotieke 
elementen in Toussaints historische romans. Vooral via de peritekst en 
bronvermeldingen (de formele dimensie), via een vertelstrategie (de retorische 
dimensie) die de competentie van de romancier benadrukt en soms via voetnoten 
wordt het genre bepaald en worden eventuele gotieke elementen ingeschreven in 

                                                 
567 Of juist afgewezen vanwege een teveel aan ‘schrille en sterk aangezette elementen van 
de Europese en […] Nederlandse romantiek’ (Bouvy 1935: 258-259). 
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het genre van de historische roman.568 Contemporaine critici zien deze vervolgens 
als onzuiverheden en historisch letterkundigen als melodramatische of 
tijdgebonden romantische onderdelen. Voor mij dragen deze gotieke elementen bij 
aan de thematiek in het werk van Toussaint. Zij stelt immers de man-vrouw-
verhoudingen aan de orde, een thematiek waarmee culturele en maatschappelijke 
spanningen verbonden zijn. De tot ‘schrille romantiek’ bestempelde of genegeerde 
gotieke elementen in de historische romans van Toussaint zijn dus uitingen van de 
strijd die gepaard gaat met modernisering of emancipatie. 

6.5 Niet-historisch werk 
De meeste werken die Toussaint schreef, behoren tot het genre van de historische 
roman, soms dus met een gotieke inslag. Enkele van de vroege novellen, De 
Echtgenooten van Turin (1838) en Lord Edward Glenhouse (1840) bijvoorbeeld, 
spelen zich af in de negentiende eeuw, maar de bekende eigentijdse romans schreef 
Toussaint veel later in haar carrière. In 1868 publiceerde ze Frits Millioen en zijne 
vrienden, gevolgd door Majoor Frans (1875), Laura’s keuze (1876) en Langs een 
omweg (1877). In 1867 verklaarde Toussaint in brieven aan Potgieter eigentijds 
werk te schrijven ‘om het mijzelve met studie enz. niet te moeijelijk te maken’ 
(Bosboom Nz.  1913: 207); ‘Het is gemakzucht, geenszins uit volgzaamheid aan 
vriendenraad, dat ik niet historisch schreef’ (1913: 209). Van den Berg en 
Couttenier stellen dat dit niet-historische werk geschreven is op aandringen van 
Potgieter en Busken Huet, als gevolg van nieuwe inzichten met betrekking tot de 
roman. De moderne maatschappij moest uitgebeeld worden, via persoonlijke 
morele en sociale problemen. In een brief van Potgieter aan Busken Huet van 12 
mei 1871 staat inderdaad over Toussaint: ‘Zij heeft mij beloofd nu dit af is, eens 
een ander genre te beproeven, maar zal zij woord houden?’ (Potgieter 1902: 47). 

Wat ook Toussaints beweegredenen geweest mogen zijn, het eigentijdse werk 
vertoont een aantal treffende overeenkomsten met het historisch oeuvre.569 Behalve 
in de gebruikte metaforiek (zie 1.5.7.1) en in de humor (zie 4.5.4.3) zie ik 
analogieën in het verhaal, met name in de ordeningselementen en in de 
sekserepresentaties. Ik zal deze latere romans niet uitputtend behandelen, maar 

                                                 
568 Immers ‘zo blijken voetnoten vaak plaatsen te zijn waar de verhaalruimtes worden 
vervuld van historische tijd, waar ze worden geladen met historiciteit’ (Leerssen 1996: 245-
246). 
569 Een historisch letterkundige als Kalff merkt dit wel op, maar interpreteert het niet. Hij 
ziet ‘ouderwetsche romantiek’ in Majoor Frans en in Langs een omweg: onverwachte 
erfenissen, een schaking, het theatrale in de uitingen van de personages (Kalff 1912: 672). 
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enige overeenkomsten noemen en enkele voorbeelden geven. Mijn stelling dat het 
oeuvre van Toussaint blijk geeft van een strategie, zal ik vooral beargumenteren 
aan de hand van Don Abbondio II, een contemporaine roman uit 1849. 

 

6.5.1 Enkele eigentijdse romans 
De niet-historische romans die Toussaint schreef tussen 1868 en 1877 tonen, 
behalve overeenkomsten met de historische, ook onderling gelijkenis. Frits 
Millioen, Majoor Frans, Laura’s keuze en Langs een omweg hebben alle vier een 
vrouwelijke protagonist die haar eigen vermogen kwijtraakt door schulden van een 
mannelijk familielid, te weten haar vader of oom. De verhalen bevatten alle een 
huwelijksplot waarin de vrouw zich uiteindelijk schikt in haar beperkingen, waarbij 
Laura’s keuze enigszins afwijkend is, doordat hierin het treurige lot geschetst 
wordt van een jonge vrouw die om financiële redenen een marriage de raison sluit. 
Opmerkelijk is dat deze Laura de enige van de protagonisten is die een moeder 
heeft, tegen wie ze zich duidelijk verzet. Het leven dat zij leidt, is echter in essentie 
niet anders dan dat van Claudine, Francis en Regina. Dezelfde motieven als in het 
historisch oeuvre laten zien hoe zo’n leven eruitziet: vol verveling en beperking, 
die wordt gekenmerkt door handwerken570, conventies en het verzet daartegen571, 
de tegenstellingen tussen schijn en werkelijkheid572 en het geklets van de 
omgeving.573 De oude freule Haubertin uit Langs een omweg bijvoorbeeld weet 
‘precies de demarcatielijn te trekken, wat men doet en wat men niet doet […]’ 
(Toussaint 1877: 541). Hoe de protagonist, deze keer als verteller aan het woord in 
een lange brief, daarover denkt, blijkt uit haar taal: net als die van de freule vol 
gallicismen (543-547). De taal van de verteller wordt beïnvloed door of persifleert 
de taal van een personage, zoals dat ook gebeurt in De vrouwen van het 
Leycestersche tijdvak.  

Ook in de andere eigentijdse romans is sprake van humor en ironie die vaak de 
mannelijke personages betreft (zie 4.5.4.3) en net als in de historische romans zijn 

                                                 
570 Zie Toussaint 1868: 15, 21, 36, 49; 1875: 219, 240, 263, 267-268, 320, 389; Toussaint 
1876A: 355, 356, 378, 379, 411; Toussaint 1877: 605, 81, 86, 32, 94, 95, 417, 429, 525. 
571 Zie Toussaint 1868: 105-106, 301; Toussaint 1875: 56-57, 87-88, 95, 106, 116, 126, 
128, 150; Toussaint 1877: 284, 36, 348, 354-355, 283-284, 536-537. 
572 Zie Toussaint 1868: 134, 251-252, 285; Toussaint 1876A: 370, 403; Toussaint 1877: 
145. 
573 Zie Toussaint 1868: 54, 132, 138; Toussaint 1875: 53, 55, 62, 64, 69, 125, 175, 313-314; 
Toussaint 1877: 20, 24, 282, 85, 554, 406, 441. 
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deze mannen veelal plichtsgetrouw en eerzuchtig.574 Metaforisch worden ze naar 
hun functies geduid met metonymia’s en vanwege hun optreden met metaforen als 
‘onze held’ (Toussaint 1868: 87) of ‘de afgod van het oogenblik’ (Toussaint 1877: 
599); zie ook 1.8.2.1. 
In de contemporaine romans zijn, evenals in de historische, spiegelteksten te 
vinden. In Frits Millioen bijvoorbeeld zie ik een brief over Frits’ ervaringen die te 
maken hebben met onvrijheid en conventionaliteit (Toussaint 1868: 126-150). De 
ervaringen van tante Sophie in Majoor Frans tonen de (financiële) positie van de 
ongehuwde vrouw, zoals uit het zinnetje over de min van Francis ‘slagtoffer eener 
lage verleiding en ongehuwde moeder’ (Toussaint 1875: 212) het lot van de 
ongetrouwde vrouw uit de lagere klassen duidelijk wordt. In Laura’s keuze is het 
verhaal van een jonge vrouw verwerkt die in het gezin de ongewenste dochter is: 
‘de eenige zoon [werd] eigenlijk als het eenige kind beschouwd en geliefd’ en die 
zich toch opoffert om haar vader en later haar broer te verzorgen (Toussaint 
1876A: 391-395). Langs een omweg vertelt ook het verhaal van een jeugdvriendin 
van de protagonist die verlaten is door een ‘aangebeden romanheld’ (Toussaint 
1877: 587) en het avontuur van Regina met Graaf Stanislaus, een verijdelde 
ontvoering die laster tot gevolg heeft (519-548). Al deze spiegelteksten laten de 
traditionele machtsverhoudingen zien.  

De vrouwelijke protagonisten verzetten zich. Claudine in Frits Millioen verzet 
zich niet openlijk, maar lijdt aan ‘zenuwkoortsen’ en uiteindelijk zelfs aan ‘vlagen 
van wilde geestverbijstering’ vanwege de haar opgedrongen verloving (Toussaint 
1868: 184-186). Francis in Majoor Frans en Regina in Langs een omweg geven als 
subject van focalisatie ondubbelzinnig weer wat zij vinden van hun positie als 
vrouw. Regina: ‘Zij vinden mij excentriek, en excentriciteit is een onvergeeflijke 
misdaad […]’ (541). De nadruk die in deze drie romans gelegd wordt op de 
financiële situatie van de protagonisten maakt duidelijk dat de afhankelijkheid van 
deze vrouwen te maken heeft met de beperkte mogelijkheden om zelfstandig in hun 
levensonderhoud te voorzien. Zoals ik aangaf in hoofdstuk 5: Francis trouwt pas 
wanneer zij de beschikking heeft over een eigen vermogen. Met betrekking tot 
Regina wordt uitdrukkelijk door de verteller aangegeven dat haar eigen kapitaal 
niet verloren is gegaan, maar zelfs ‘nog met opgeloopen rente, nu geheel te harer 
beschikking bleef’ (Toussaint 1877: 454). Laura in Laura’s keuze sluit een 
verstandshuwelijk met een rijke man, erft bovendien ‘eenige tonnen’ (Toussaint 

                                                 
574 Zie Toussaint 1868: 3-7, 46-52, 141; Toussaint 1877: 587, 255, 283, 89, 269. 
Opmerkelijk is dat de man die door Laura in Laura’s keuze wordt afgewezen juist niet 
eerzuchtig is. 
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1876A: 453), maar wordt daar niet gelukkig van. Dit lot past misschien bij haar rol 
als ‘monster’, of bij de moraliserende aard die aan de auteur wordt toegeschreven. 
Het is echter opvallend dat de ‘engel’ die in dit verhaal trouwt uit liefde, dat doet 
met een man die miljonair is.  

In eigentijdse romans wordt dus via de metaforiek, het verhaal, de ordenings-
elementen, de stijl en de sekserepresentaties aandacht geschonken aan de positie 
van vrouwen op een manier die overeenkomt met de wijze waarop in het 
historische werk de thematiek wordt vormgegeven. Dat het oeuvre van Toussaint 
consistent is, zowel wat de thematiek als de structuur betreft, blijkt uit het gegeven 
dat niet alleen de vroegste historische als de latere contemporaine romans, maar 
ook een eigentijds werk uit 1849 dezelfde kenmerken heeft. Hoe Toussaint 
elementen uit de vertelling, het verhaal en de geschiedenis strategisch inzet om de 
positie van vrouwen in de samenleving te belichten laat ik zien aan de hand van 
Don Abbondio II, een contemporaine novelle uit 1849. In dit werk zie ik vrijwel 
alle elementen die het historisch oeuvre van Toussaint typeren en die ook aanwezig 
zijn in de latere contemporaine romans. Ik combineer hier de opbrengsten van de 
narratologische analyse van Don Abbondio II met de gegevens die mijn onderzoek 
van andere werken van Toussaint heeft opgeleverd om duidelijk te maken hoe 
consequent Toussaint te werk gaat. Het strikte onderscheid tussen de drie 
tekstniveaus laat ik hierbij los. 

6.5.2 Don Abbondio II 
In 1846 begon Toussaint naar aanleiding van een verzoek van uitgever Nijgh met 
Don Abbondio II, een feuilleton voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Het werk 
is er echter niet in verschenen; in 1849 kwam het uit in het tijdschrift Nederland. Er 
is vrijwel geen paratekst. Toussaint zelf noemt het ‘niets dan een feuilleton’ 
(Reeser 1962: 293); schijnbaar is het destijds niet besproken, in de handboeken 
wordt het zelden genoemd en Reeser besteedt er nauwelijks aandacht aan.575 Hij 
noemt Don Abbondio II een van Toussaints ‘minst geslaagde werken’: ‘van een 
klucht ontwikkelt zich de roman tot een drama om als melodrama te eindigen’ 
(Reeser 1962: 272-273). 

Don Abbondio II is een werk van 223 pagina’s waarin een extradiëgetische, 
heterodiëgetische verteller aan het woord is. In het grootste deel van de tekst is hij 
niet erg nadrukkelijk aanwezig, al zijn er intrusies waarin zijn mening duidelijk 

                                                 
575 Overigens is Kalff wel te spreken over Toussaints uitbeelding van het hedendaagse 
leven (Kalff 1912: 527); Nele Bemong noemt in haar artikel over Manzoni Toussaints 
Abbondio geslaagd als ‘prototype’ (Bemong 2009: 13). 
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naar voren komt. Hij stelt dat hij fictie schrijft: ‘eene romantische novelle, iets dat 
niet gebeurd is, hoewel het had kunnen gebeuren […]’ (Toussaint 1849B: 195). 
Zijn vertelwijze is voornamelijk ‘engaging’: door de lezer gerust te stellen of 
vragen te stellen, ‘Kent gij haar ook, mijne lezers, die pijnlijke gewaarwording van 
onrust […]’ (297), creëert hij een band. Opmerkelijk is dat hij af en toe duidelijk 
afstand schept door niet langer te spreken van ‘wij’, maar van ‘men’, met name in 
fragmenten waarin hij kritiek heeft op bepaalde zaken, bijvoorbeeld ‘om eens twee 
woorden samen te voegen, die men in Europa zoo gulweg combineert – respect en 
geld – […]’ (231). Hieruit is af te leiden dat de mening van de verteller nogal eens 
afwijkt van die van de meerderheid (‘men’) waar het opvattingen betreft over 
bijvoorbeeld vrouwen, status, kleding, kerkgang en vernieuwing.576 Door het 
verschil met de grotendeels ‘engaging’ vertelwijze dragen deze ‘distancing’ 
elementen juist bij aan zijn doel de lezer te overtuigen van zijn standpunten. Dat 
gebeurt in deze roman ook via de representatie van de titelheld van wie de naam in 
feite niet genoemd wordt: Don Abbondio (II) is zijn bijnaam, gebaseerd op een 
gelijknamige figuur. Die Abbondio is een laffe pastoor in De verloofden van 
Alessandro Manzoni, een werk dat zich afspeelt in de periode van de eenwording 
van Italië.577 In Toussaints novelle is de politieke strijd die voorafgaat aan de 
grondwetswijziging van 1848 een belangrijk onderdeel van de context. Gezien het 
feit dat Toussaint het werk bedoelde als feuilleton in een dagblad van 1846 is de 
actualiteit ervan tamelijk vanzelfsprekend; in een voetnoot verklaart zij dat ook in 
1849 (dus na de grondwetswijziging) het werk niet verouderd is, want ‘de slange 
wisselt wel hare huid, maar niet haar aard’ (209). De representatie van het type 
‘Don Abbondio’ is dus belangrijker dan de aanleiding van het verhaal. 

De protagonist wordt door de verteller direct gekarakteriseerd578 en via zijn 
daden (of beter gezegd het ontbreken daarvan) getypeerd als een man die geen 
standpunten in durft te nemen uit angst zich te compromitteren. Het verschil met 
Potgieters Jan Salie wordt in een intertekstuele verwijzing uiteengezet: Abbondio is 
krachtig in het zichzelf buiten schot houden (208-209). Metaforisch is hij een 
‘Proteus’, de Griekse zeegod die verschillende gedaantes aanneemt. Ook 

                                                 
576 Zie o.m. Toussaint 1849B: 216, 221, 224, 229, 266, 296, 312, 344, 354. 
577 Manzoni, Alessandro, De Verloofden, eene Milanesche geschiedenis uit de zeventiende 
eeuw. Vertaald uit het Italiaansch door P. van Limburg Brouwer. Groningen: W. van 
Boekeren, 1849-1850. Gezien Toussaints plan voor de novelle (1846) en het jaar van 
uitgave (1849) ligt het voor de hand dat zij het werk heeft leren kennen in een Franse 
vertaling uit 1838 of 1842. 
578 Zie Toussaint 1849B: 198-199, 207, 252, 253, 259, 263, 266, 277, 294, 295, 296, 318, 
346, 350, 366, 369. 
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‘Vertumnus’ (de god van de seizoenswisselingen) wordt hij genoemd, evenals 
‘patiënt’ en vergelijkingen uit het biologisch herkomstgebied ontbreken niet 
(‘wezels en ratten’ en ‘kameleon’).579 De verteller gebruikt ironie en humor (zoals 
die in hoofdstuk 4 gedefinieerd zijn), onder meer door Don Abbondio geregeld 
‘onze held’580 te noemen en zijn grappig-automatische gedragingen te accentueren, 
een van de humoristische procedés (Jongejan 1933: 136)581. Zijn taalgebruik is, 
wanneer hij zichzelf verdedigt, breedvoerig met veel gallicismen, zoals dat van 
minder sympathieke mannelijke personages in ander werk van Toussaint. Ook in 
deze roman past de verteller zijn stijl aan als hij belangrijke heren beschrijft, 
bijvoorbeeld de door toeval invloedrijk geworden Brandsen, die zijn status toont 
via geborduurde kleding en een huisinrichting met veel rood fluweel en goud. 582 
Don Abbondio’s uiterlijk krijgt eveneens aandacht van de verteller. De 
ambivalentie ten aanzien van Lavater, die ik beschreven heb in hoofdstuk 5, wordt 
hier geëxpliciteerd doordat de verteller stelt dat Abbondio’s gelijkenis met Erasmus 
te niet gedaan wordt door zijn lauwe slaperigheid (‘zelfvernietiging’): ‘Op zulke 
wijze kan iedere Lavater tot een leugenaar worden gemaakt’ (290). 

De vrouwelijke protagonist is Eva, Don Abbondio’s dochter, die geïntroduceerd 
wordt zoals veel van de vrouwen in Toussaints werk: zacht, schroomvallig, 
fijngevoelig. Zoals is te verwachten: zij is moederloos. De verteller benadrukt het 
feit dat Eva haar vader liefheeft en haar neiging om hem te overheersen 
onderdrukt; deze mededeling laat hij meteen volgen door een zin, die een van de 
belangrijke motieven in Toussaints oeuvre aankondigt:  

Maar behalve dien strijd tegen de verzoekingen van een onnatuurlijk 
meesterschap, had de jeugdige en levendige Eva er nog een anderen te 
strijden, die in onzen tijd een minder exceptioneele is dan men meent 
(Toussaint 1849B: 217).  

De strijd van Eva is die tegen de door haar vader geheiligde opvattingen: door zijn 
afkeer van muziek en beeldende kunst zijn zelfs deze bezigheden voor haar taboe 
(‘Zoo bleef der arme niets over dan wat lectuur’, 217) en zijn eigen veelzijdige 
kennis onthoudt hij haar op het moment dat hij ‘merkteekenen onderkende van een 
vrijen en onafhankelijken geest’ (218). De reden hiervoor is de angst voor ‘het 

                                                 
579 Zie achtereenvolgens Toussaint 1849B: 215, 332, 309, 299, 322. 
580 Zie Toussaint 1849B: 288, 323, 352, 356, 365. 
581 Zie Toussaint 1849B: 289, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 313, 318, 346, 350, 361, 366, 
374. 
582 Zie bijvoorbeeld Toussaint 1849B: 363 en 284-288. 
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spook der belachelijkheid’ (218). Eva zelf ervaart dat het geen spook is, maar 
werkelijkheid:  

een tastbare gestalte, die aangrijpt, terugdringt, of met den vinger aanwijst 
de onvoorzichtige en stoute, die zich even waagt buiten de enge perken, die 
haar in het maatschappelijk leven zijn aangewezen (Toussaint 1849B: 
219).583 

Mijns inziens is het geen toeval dat de naam van deze protagonist ‘Eva’ is: zij 
belichaamt alle vrouwen. Haar ervaringen zijn niet exceptioneel, ze zijn illustratief 
voor die van alle vrouwen, zoals die van de enige andere Eva in Toussaints werk: 
Eva Bealow in Toussaints eerste roman, De Graaf van Devonshire.  

In het verhaal in Don Abbondio II is te lezen hoe Eva in het geheim betrokken is 
bij een nieuwe, progressieve krant: zij schrijft een feuilleton voor dit blad. Haar 
neef (en toekomstige echtgenoot) Frits adviseert haar en de bewoordingen hij 
gebruikt, zijn opmerkelijk. Hij spreekt over haar werk als een ‘massa’, ‘chaos’ 
waarin hij zal ‘scheiden wat niet samenvoegt’, zodat zij zich kan verheugen in haar 
‘schepping’; woorden die reminiscenties wekken aan het scheppingsverhaal. 
Dankzij Frits krijgt Eva (!) ‘een nieuw leven der ziele’, hij vormt hare ‘conceptiën’ 
en van hun correspondentie zegt zij ‘hoe die mij vormde’ (235). Een identiteit als 
schrijfster heeft ze echter niet: ze publiceert anoniem, haar achternaam blijft ook de 
lezer onbekend. Zij is alleen ‘Eva’. Wanneer de laatste aflevering van het feuilleton 
gesigneerd blijkt te zijn met haar (niet genoemde) familienaam, komt haar vader 
(die normaliter geen kranten leest) achter het bestaan van dit vervolgverhaal en is 
het voor hem de vraag wie zijn naam misbruikt heeft. Geen moment komt het in 
hem op dat zijn dochter zou kunnen schrijven in het blad ‘De Salamander’, door 
hem gezien als ‘een adder tusschen het gras’ (199). Om raad te vragen bezoekt Eva 
haar oom Aelbrecht, broer van Don Abbondio, waardoor ze letterlijk en figuurlijk 
in een andere wereld terecht komt.  

Aelbrecht heeft trekken van de ‘Byronic Hero’ zoals die is gepresenteerd in 
hoofdstuk 5: zijn persoonlijkheid wordt gekenmerkt door ‘genialiteit en 
intelligentie’, een ‘sterk en verhoogd leven der ziel’, ogen die van kleur veranderen 
en anderen hun blik doen afwenden, een onwrikbare wil (228-229), maar ook een 
sterke emotionaliteit, gevoed door een mysterie in het persoonlijke verleden en 
begane zonden, samenhangend met de liefde voor een vrouw. Zijn 
onconventionaliteit blijkt onder meer uit zijn oosters ingerichte woning, waarin 
                                                 
583 Ze wordt ‘savante’ of ‘bas-bleu’ genoemd, haar zedigheid wordt verdacht en zij zou 
geen hart hebben, enkel een hoofd (Toussaint 1849B: 219). 
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zich in het keldergewelf – ‘de foyer [...] van de warmte die in het gansche huis 
heerschte’ (225)584 – tussen de tapijten en kussens een tijger als huisdier bevindt. 
Aelbrecht behandelt Eva als zelfstandig denkend wezen. Hij vertelt haar een deel 
van de familiegeschiedenis: hoe haar moeder, net als de moeder van Frits, ‘zij was 
een engel’ (242), geleden heeft in haar huwelijk:  

Beiden hebben zich bedrogen in hare keuze; beiden zijn dood en kunnen u 
niet meer waarschuwen tegen haar lot (Toussaint 1849B: 242). 

Hij raadt haar een huwelijk met Frits af, wijst haar erop dat het leven lijden inhoudt 
en biedt als remedie tegen haar gebroken hart op ironische wijze de tijger aan 
(‘Torso is altijd tot uw dienst’, 243). Eva is snel weer hersteld van haar 
zelfbenoemde wanhoop en ontdekt in het atelier van Aelbrecht een beeldhouwwerk 
van een knielende vrouw met ten hemel geheven armen, naast zich een onthoofde 
man. Later blijkt dit de sculptuur te zijn van een uit het klooster gevluchte, 
boetvaardig vrouw, waardoor ook hier Maria Magdalena lijkt te figureren (zie 
3.6.5). De onthoofde man is degene die haar verleidde, zodat het beeld van 
Holofernes hier opdoemt (zie ook 1.5.7.1 en 3.7.1). In deze andere wereld van 
Aelbrecht krijgt Eva dus een beeld van de werkelijkheid, die haar vader voor haar 
verborgen hield om haar te beschermen, zoals Diana in de gelijknamige roman en 
het daarmee verbonden Prinses Orsini door haar vader afgeschermd wordt.  

De tamelijk ingewikkelde intrige van Don Abbondio II toont op verschillende 
manieren de thematiek die te vinden is in Toussaints gehele oeuvre. De wijze 
waarop Don Abbondio zich in bochten wringt om de conventies niet te tarten – het 
ongewone en het ongerijmde zijn voor hem synoniemen – heeft consequenties voor 
allen die met hem te maken hebben. Vooral zijn dochter Eva, die min of meer 
onzichtbaar haar leven leidt, is onvrij. De vader van Frits zat letterlijk gevangen 
dankzij Abbondio’s ‘fatsoen’. Aelbrecht weet het op ironische wijze te 
verwoorden:  

Juist! Hier in Holland, als men schuldigen straffen of lastigen uit den weg 
ruimen wil, moet men anders doen, men moet omwegen nemen die ons van 
alle verantwoordelijkheid ontslaan! Men moet de daad veroorzaken, men 
moet de middelen aangeven, men moet haar niet zelf doen, maar men moet 
het onvermijdelijk maken dat zij gedaan wordt, opdat men, als zij gedaan 

                                                 
584 Deze warmte wordt benadrukt als contrasterend met de kilte van ‘menig deftig 
Hollandsch huis’ dat vanwege alle steen en marmerde indruk wekt van een ‘uitheemschen 
ijskelder’ (221). 
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is, met een opgeheven hoofd tegen de menschen kan zeggen: ik ben 
onschuldig aan dit, en zelfs zijn geweten omkoopen, tot men nog moed en 
kracht houdt, om met overtuiging tot anderen te zeggen: zie . . . ik ben 
onberispelijk. Dit nu is eene kunst, die ik nog niet heb geleerd, en waarin 
ik onderricht kom vragen bij u (Toussaint 1849B: 379). 

Aelbrecht, een opvallend, mannelijk personage met ‘vrouwelijke’ kenmerken, 
vertegenwoordigt de andere wereld waarin een mens, ook een vrouw, in vrijheid en 
verantwoordelijkheid eigen keuzes kan maken. In sommige intrusies wordt het 
verband tussen Don Abbondio en de vrouwelijke onvrijheid rechtstreeks gelegd:  

en vooral in ’t huiselijk leven tegenover zwakke en liefhebbende wezens 
betoonen zij, die buigzame Abbondio's zijn in de wereld, in 't openlijk 
leven zich ruwe tirannen, ten ware zij eene vrouw aantroffen die hun 
dezelfde vreeze, dezelfde bangheid weet in te boezemen, die de wereld in 
hen opwekt (Toussaint 1849B: 327); 

De manier waarop zeker Don Abbondio geportretteerd wordt, is veelzeggend en 
komt overeen met de representaties van de zelfingenomen figuren in bijvoorbeeld 
De vrouwen van het Leycestersche tijdvak: vaak is er sprake van verbale of 
situationele ironie.  

Tot slot wil ik wijzen op een intrusie die de aandacht vestigt op het lot van 
vrouwen die zich ontworstelen aan de traditionele rolverdeling, die het spookbeeld 
bevechten en uiting geven aan ‘een vrijen en onafhankelijken geest’:  

Het is zoo, aan algemeen erkende superioriteiten, ook onder de vrouwen, 
heeft men nu wel het recht toegestaan zich te plaatsen waar zij zich zelve 
wagen durven, maar tot welken prijs en onder welke voorwaarde? Is ook 
niet van die zijde de lauwerkrans dikwijls zoo snerpend, als ware zij er 
eene van doornen ? Van buiten alles groen en loveren, van binnen schrijnt 
zij en perst zij, en waar zij verwondt tot bloedens toe, wie is het die het 
ziet, wie is het die er medelijden heeft? Is niet veelal de erkenning der 
kunstenares als het sein tot de miskenning der vrouw? (Toussaint 1849B: 
219) 

Hier zie ik niet alleen een verwijzing naar het lot van Eva. Zoals dit soort 
opmerkingen ook gemaakt is over Jolente en Johanna in Het Huis Lauernesse, 
Martina in Leycester in Nederland, Maria van Oosterwijk in het naar haar 
genoemde werk en over Vittoria Colonna in Graaf Pepoli, zo is er ook een 
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verband met de positie van Toussaint zelf. Hoewel ik tot hier toe niet of nauwelijks 
ben ingegaan op mogelijke overeenkomsten tussen Geertruida Toussaint en haar 
vrouwelijke protagonisten vind ik de overeenkomst tussen de auteur en haar 
personage Eva van belang in verband met gender en genre. Deze vrouwen 
schrijven namelijk allebei historisch werk.  

6.6 Gender en genre 
Maria Grever zet in Het verborgen continent. Een historiografische verkenning van 
vrouwengeschiedenis in Nederland uiteen hoe tegen het einde van achttiende eeuw 
onder invloed van madame Germaine de Staël relatief veel historische studies door 
vrouwen vertaald werden en hoe tengevolge daarvan biografieën en historische 
romans tot het vrouwelijk repertoire gingen behoren. Het fictionele element van de 
historische romans stond echter haaks op de verwetenschappelijking van de 
historiografie en de vrouwelijke historicus bleef dus een uitzondering (Grever 
1986: 224). De algemene opvatting in de eerste helft van de negentiende eeuw was 
dat vrouwen niet beschikten over analytische capaciteiten. Hun intuïtieve 
vermogen maakte hen bij uitstek geschikt voor stof uit het gevoelsleven, uit een 
wereld die zij van nabij kenden en die zij met hun oog voor detail beschrijven 
konden (Streng 1997: 27-32). Een typisch vrouwelijk genre is dan ook de 
‘huiselijke roman’, vooral geschreven voor vrouwelijke lezers, met een groeiende 
nadruk op vrouwelijke emoties en vrouwelijke problemen (Schenkeveld-van der 
Dussen 1996: 74-78).  

Geertruida Toussaint is als schrijfster van historische romans dus een van de 
uitzonderingen. Verklaringen van haar genrekeuze variëren van religieuze 
motieven – de zestiende eeuw leverde het materiaal om de geloofsstrijd weer te 
geven – (Busken Huet, Bouvy), tot afkeer van haar eigen kleinburgerlijkheid 
(Romein-Verschoor) en prestigeoverwegingen: zij voelde zich niet verbonden met 
andere vrouwelijke auteurs of met vrouwelijke lezers, maar richtte zich met haar 
werk op mannen (Schenkeveld-van der Dussen). Grever wijst er echter op dat bij 
vrouwelijke auteurs van historisch werk de geschiedenis van hun seksegenoten 
steevast een onderdeel van hun oeuvre is, ook bij Toussaint: ‘Ze schreef een 
indrukwekkende hoeveelheid historische romans en novellen waarin talloze 
aspecten van vrouwengeschiedenis verwerkt zijn’ (Grever 1986: 230). Volgens 
Grever fungeerde Toussaint ‘als rolmodel in een literair en historiografisch netwerk 
van vriendinnen en bewonderaarsters’ (Grever 1994: 102); zij noemt de namen van 
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Elise van Calcar en Adèle Opzoomer.585 Met name Elise van Calcar maakte zich 
sterk voor de positie van vrouwen, niet alleen in haar literaire werk, ook als 
spreekster tijdens bijeenkomsten. Toussaint gaf in haar correspondentie aan afkerig 
te zijn van dergelijke optredens (Reeser 1985: 404-405), wat eraan heeft 
bijgedragen dat zij meestal gezien wordt als iemand die niets moest hebben van 
vrouwenemancipatie. Grever stelt daarentegen: ‘Van al deze pioniersters was 
Toussaint al vroeg de figuur die de Nederlandse vrouwen samenbond […]’, omdat 
zij sprak ‘tot de verbeelding van vrouwen die wilden emanciperen’ (Grever 1994: 
135). Die verbeelding gaf een gezicht aan het minder zichtbare, niet-collectieve 
verzet van vrouwen. De vraag waarom Toussaint koos voor de historische roman is 
daarmee dus ook beantwoord vanuit een genderperspectief, iets wat tot dan toe niet 
of nauwelijks gedaan was. 

Diana Wallace zet in The Woman’s Historical Novel uiteen hoe de historische 
roman zich in de loop van de twintigste eeuw ontwikkeld heeft tot een typisch 
vrouwengenre. Wallace verklaart deze ontwikkeling vanuit twee oorzaken: 
escapisme en de mogelijkheid tot politieke interventie. Zij meent dat historiografie 
voor veel vrouwen niet erg boeiend is: een catalogus van koningen en pausen, 
verloren en gewonnen oorlogen. Daarnaast hadden vrouwen veelal geen toegang 
tot de officiële geschiedschrijving, ook vrouwelijke auteurs niet, zodat vrouwen via 
de historische roman ‘ontsnapten’ aan de historie zoals die officieel was 
vastgelegd. Toussaint klaagde inderdaad over de historiografie, enerzijds over de 
moeilijkheden die ze had om te beschikken over bronnen, anderzijds over de 
‘naarheid’ ervan (zie 2.4.2, 4.1 en 6.4). Het zich onttrekken aan de officiële 
geschiedschrijving door een verwerking van feiten in historische fictie maakt van 
de historische roman echter tegelijkertijd een politiek instrument:  

A historical setting has frequently been used by women writers (as by male 
writers) as a way of writing about subjects which would otherwise be 
taboo, or of offering a critique of the present trough their treatment of the 
past. Perhaps even more important for women writers has been the way 
that the historical novel has allowed them to invent or ‘re-imagine’ […] the 
unrecorded lives of marginalised and subordinated people, especially 
women […] and to shape narratives which are more appropriate to their 
experiences than those of conventional history (Wallace 2005: 2). 

                                                 
585 Deze beide auteurs schreven eveneens historisch werk; Van Calcar wordt in de 
Lauwerkrans ‘een vroege feministe’ genoemd (1997: 39). 
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Juist vanwege haar eigen positie is een vrouwelijke auteur zich bewust van het feit 
dat de historie, zoals die is vastgelegd, het resultaat is van selectie, representatie en 
misschien zelfs falsificatie. Historiografie heeft traditioneel vrouwen 
gemarginaliseerd en uitgesloten, maar de historische roman geeft hun de kans om 
een andere versie van de historie te ervaren. Het kan geen toeval zijn dat juist 
J.M.C (Miep) Bouvy ten aanzien van De vrouwen van het Leycestersche tijdvak op 
het standpunt staat dat Toussaint laat zien hoe bepalend dikwijls de invloed van 
vrouwen op de historie was, hoe de ‘hartsgeschiedenissen’ oorzaak konden zijn van 
belangrijke gebeurtenissen (Bouvy 1935: 183). Met de kans om de historie te 
herschrijven, biedt de historische roman de vrouwelijke auteur een specifieke 
mogelijkheid.  

Wallace stelt dat de historische roman in ten minste vier opzichten ‘historisch’ 
is. Ten eerste is er sprake van een specifieke setting, de topoi van tijd en plaats. 
Ten tweede is er betrokkenheid bij sociale, culturele, politieke en nationale 
tijdgebonden opvattingen en gebeurtenissen en ten derde maken intertekstuele 
verwijzingen het verband duidelijk met de literaire geschiedenis. Tot slot is zo’n 
roman in letterlijke zin ‘historisch’. De eerste drie betekenissen van ‘historisch’ 
zijn onmiskenbaar aanwezig in het werk van Toussaint. Hier wil ik wijzen op Eva’s 
omschrijving van haar586 historische novelle, zoals die staat in Don Abbondio II:  

menige terugblik op het verledene, om voor het tegenwoordige wenken te 
geven […] om uit de nevelen, die reeds de eeuwen omgeven, de duistere 
wolken van de toekomt te verklaren, en nu ja – als ik alles wel indenk, is 
het waarheid, dat er politieke toespellingen in gevonden kunnen worden, 
die sommigen niet goedkeuren, en kon de opmerking juist zijn, dat het 
oude hier gebruikt is om het nieuwe aan te klagen… (Toussaint 1849B: 
236). 

‘Politieke’ kan hier als ‘staatkundige’ worden opgevat, omdat het blad waarin de 
historische novelle gepubliceerd wordt zijn opvattingen over de grondwets-
wijziging niet onder stoelen of banken steekt. Toch zie ik ook wat Wallace noemt 
het streven ‘to rewrite history from a point of view that centralises women’s 
concerns’ (Wallace 2005: 5). Behalve het gegeven dat de redactie van het blad vóór 
de grondwetswijziging is en er dus weinig aanleiding is het oude te gebruiken ‘om 
het nieuwe aan te klagen’, staat deze passage namelijk in een fragment waarin Eva 
bij haar oom te rade gaat in verband met haar moeilijke situatie. Aelbrechts reactie 
                                                 
586 In 6.4.2. ben ik ingegaan op de rol van Frits in de schepping van het verhaal en de 
daarmee samenhangende anonimiteit van Eva. 



449 

op haar geheime auteurschap is ‘die schranderheid heeft om het behendig te doen, 
doet wel’ (Toussaint 1849B: 236). Hieruit kan dus opnieuw de dubbeltijdigheid 
van Toussaints werk afgeleid worden. De vierde betekenis van ‘historisch’ is zowel 
‘geschiedkundig’ als ‘op waarheid gegrond’: de relatie met het persoonlijke levens-
verhaal van de auteur (Wallace 2005: 4). Deze laat ik hier buiten beschouwing, 
omdat ze weinig toevoegt aan de centrale kwestie van gender en genre in dit 
hoofdstuk.587 

6.7 Conclusie 
Een literair werk dat behoort tot het genre van de historische roman situeert de 
lezer in een periode in het verleden en maakt hem bewust van de afstand tot zijn 
eigen werkelijkheid. Een specifieke leeshouding is het gevolg van de formele, 
retorische en thematische dimensies van de historische roman, waarbij de visie van 
de verteller op het betreffende tijdvak een verbinding veroorzaakt tussen verleden 
en heden. Voor een negentiende-eeuwse lezer was de functie van de historische 
roman dan ook niet alleen een beeld geven van het verleden, maar ook actuele 
kwesties aan de orde stellen.  

Het historisch werk van Geertruida Toussaint voldeed aan die verwachtingen: in 
de historische stof kon de lezer eigentijdse vraagstukken herkennen. Godsdienstige 
en nationale belangen zijn erin aangewezen, maar een ander belangrijk thema is 
veelal over het hoofd gezien: de positie van vrouwen in een door mannen 
gedomineerde wereld. De werkelijkheid van fictionele vrouwen in het verleden 
weerspiegelt in alle drie de dimensies van Toussaints historische romans de 
realiteit van vrouwen in de negentiende eeuw. Dat deze thematiek veronachtzaamd 
is, heeft te maken met de manier waarop Toussaint haar heeft vormgegeven, 
waarbij het opmerkelijk is dat dit thema juist ook te vinden is in de meest 
bekritiseerde elementen. Metaforiek en stijl, die behoren tot de formele dimensie, 
zijn meerdere malen aangewezen als zwakke punten van de auteur. Zij geven 
dikwijls uiting aan onorthodoxe genderopvattingen, die door de lezer echter niet 
verwacht en dus vaak niet herkend worden in de historische roman. 

Doordat in de retorische dimensie van de romans de verteller een dominante 
positie heeft, is de lezer geneigd zich door hem te laten leiden. Zijn metataal 
interpreteert het verhaal, beïnvloedt dus sterk de thematische dimensie, waardoor 
andere betekenissen ervan niet opgemerkt worden. Deze andere ‘stemmen’ zijn 
                                                 
587 Overigens zijn er nogal wat overeenkomsten te vinden in de preoccupaties van 
Geertruida Toussaint en die van haar vrouwelijke verhaalfiguren. Ik denk hierbij aan haar 
onafhankelijkheidsstreven, ziekte na overspanning en financiële zorgen.  
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eveneens veelal veroordeeld als elementen die niet horen in het genre van de 
historische roman. In dit kader zijn de romantische of melodramatische gedeelten 
in Toussaints historische romans vaak genoemd en bekritiseerd. Goed beschouwd 
zijn dit doorgaans spiegelteksten, soms met gotieke elementen. De vrouwenplot 
wordt uitvergroot in ingebedde teksten en een gotiek interpretatiekader, waarin het 
gotieke gezien wordt als verbeelding van spanningen rond modernisering, kan 
betekenissen genereren die met een andere manier van lezen minder snel op de 
voorgrond treden. Culturele en maatschappelijke spanningen rond de man-vrouw-
verhoudingen zijn in de retorische dimensie te ontdekken door aandacht te 
schenken aan andere stemmen dan die van de verteller. In de thematische dimensie 
is naast de hier genoemde vormgeving van de plot ook de manier waarop de 
personages in Toussaints romans gekarakteriseerd worden aan kritiek onderhevig. 
‘Mannelijke’ vrouwen en ‘vrouwelijke’ mannen beantwoorden niet geheel of zelfs 
geheel niet aan de geijkte sekserepresentaties in de historische roman en worden 
dan gezien als melodramatisch. 

Dat het genre waartoe een roman behoort consequenties heeft voor de manier 
waarop het werk gelezen wordt, blijkt uit de receptie van de historische romans van 
Toussaint: elementen die de verwachtingshorizon van de lezer te buiten gaan, 
worden veelal genegeerd of afgekeurd. Een tegendraadse lezing, die 
vooronderstellingen loslaat, die gericht op is elementen in het werk die de 
manifeste stellingname ervan aantasten, kan een andere thematiek opleveren. Dat 
de onorthodoxe genderopvattingen die zichtbaar worden dankzij een alternatieve 
lezing van de historische romans een belangrijk thema zijn in Toussaints oeuvre 
blijkt uit het feit dat deze op identieke wijze zijn vormgegeven in de eigentijdse 
romans. Ook in deze romans wordt via de metaforiek, het verhaal, de 
ordeningselementen, de stijl en de sekserepresentaties aandacht geschonken aan de 
positie van vrouwen.  

De vraag naar Toussaints beweegredenen om vooral historisch werk te schrijven 
heb ik beantwoord vanuit een genderperspectief. Toussaint koos niet voor zuivere 
historiografie, maar voor een genre waarin historische fictie als vorm van 
escapisme fungeert en tegelijk een mogelijkheid biedt tot politieke interventie. 
Haar problemen met de historische bronnen verkleinde ze op deze manier en ze 
vergrootte de mogelijkheid om een opinie te geven over de positie van 
negentiende-eeuwse vrouwen in een patriarchale samenleving. Ze gebruikte de 
historische roman dus als dekmantel. Marita Mathijsen wijst op het 
travestievermogen van de historische roman en ze schrijft over de negentiende-
eeuwer: ‘Om te kunnen leven tussen realiteiten en wensdromen moesten de 
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tijdgenoten zelf met maskers lopen’ (Mathijsen 2002: 12). Geertruida Toussaint, 
een meisje afkomstig uit ‘de kleine burgerij’ (Reeser 1962: 8)588, dat zich door hard 
werken een positie veroverde als auteur, kon zich niet permitteren openlijk te 
ageren tegen de traditionele genderopvattingen. Zij gebruikte het masker van de 
historische roman, met daarin naast relatief eenvoudig te herkennen synchroniciteit 
ook narratieve elementen als dekmantel van haar onorthodoxe genderopvattingen. 
Deze zijn te vinden in metaforiek, vrouwenplots, ordeningsprincipes als 
vertelinstantie, motieven en spiegelteksten, stijl en sekserepresentaties in romans 
die door hun afstand van het heden van de lezer een bepaalde verwachtingshorizon 
veronderstellen. Indien de lezer zijn verwachtingen loslaat en overgaat tot een 
dialogische leeswijze ontdekt hij de dubbeltijdigheid van de historische roman. Met 
een tegendraadse leeswijze ontmaskert hij de historische roman en geeft hij gehoor 
aan Toussaints oproep: ‘Maer denckt meer dan gij leest, En leest meer dan er staet’. 
 

                                                 
588 In haar ‘Levensherinneringen’ benadrukt Toussaint het gebrek aan ‘materieele 
welvaart’, ‘zorg en teleurstellingen’ in haar ouderlijk huis (Reeser 1962: 3).  
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          Bron: Archief De Groene Amsterdammer, 27-8-1893  
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7 Samenvatting en slotconclusie 
Er bestaat een prent uit 1893, genaamd ‘De vijfentwintigste verjaardag van Mr. J. 
v. Lennep in den letterkundigen Hemel’, een litho van J. Braakensiek, afgedrukt in 
De Amsterdammer. Hierop is Geertruida Toussaint links afgebeeld, achter het 
theeblad, terwijl Van Lennep, Potgieter en Busken Huet kaartspelen (zie 
afbeelding). Betje Wolff brengt de kopjes rond. Kennelijk is ook in de 
letterkundige hemel de taakverdeling duidelijk. 

Deze schets is in ironisch contrast met de beschrijving die M.W. Maclaine Pont 
geeft van Toussaint achter het theeblad. Bij afwezigheid van de meid, was daarbij 
toezicht nodig van ‘tante Bet’589: 

Mevrouw Bosboom nam de honneurs waar en schonk thee, klein en 
levendig als zij was, staande voor haar theeblad. Het ging goed, tot zij iets 
hoorde dat haar belang inboezemde. Dan flikkerde er iets in haar 
lichtblauw oog, en de trekpot was vergeten. Daar ging de steeds 
doorloopende straal, in de kopjes, in de melkkan, in de suikerpot, op het 
theeblad, waar hij viel. Ten slotte, als zij de ramp bemerkte, in haar 
verwarring, tot in haar mouw. Dit was het oogenblik waarop tante Bet 
ingreep. […] En dan […] volgde een dier onvergetelijke gesprekken over 
litteratuur en kunst, waarbij zij sprak, maar hij schilderde (Maclaine Pont 
1891: 618). 

Uit deze anekdote blijkt dat Toussaints eerste belangstelling uitging naar literatuur 
en kunst, dat zij niet geschikt was voor de dienende rol die van vrouwen verwacht 
werd, ook in de letterkundige hemel. Maclaine Ponts beeld komt slechts tot op 
zekere hoogte overeen met het ‘mannelijke’ etiket dat op Toussaint en haar werk 
geplakt is. Het oeuvre wordt sinds de publicatie van Annie Romein-Verschoors 
Vrouwenspiegel (1935) vooral op basis van Majoor Frans onveranderd uitgesloten 
van de ‘vrouwenliteratuur’ vanwege zijn ‘aanpassing aan negentiende-eeuwse 
conventionele eisen’ (Van den Berg en Couttenier 2009: 497). Het beeld van 
Geertruida Toussaint als auteur van historische romans met een sterk christelijke 
inslag, zonder belangstelling voor de positie van vrouwen in de samenleving is 
grotendeels gebaseerd op informatie die ontleend is aan haar romanpersonages, 
aangevuld met gegevens uit haar persoonlijk leven en correspondentie. Een 
narratologische en stilistische analyse van haar werk kan dit beeld veranderen. 

                                                 
589 De zuster van Johannes Bosboom. 
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Door onderscheid te maken tussen de geschiedenis, het verhaal en de vertelling 
wordt duidelijk dat er sprake is van tegenstrijdigheden die een belangrijke functie 
hebben. Ik recapituleer wat ik in de voorgaande hoofdstukken geconstateerd heb. 

7.1 Samenvatting 
Ervan uitgaande dat metaforiek een reflectie is van de manier waarop een individu 
– bewust of onbewust – de wereld ziet, meen ik in hoofdstuk 1 te hebben 
aangetoond dat de metaforiek in het werk van Toussaint blijk geeft van 
onconventioneel genderbewustzijn. In de vertellingen conformeert deze metaforiek 
zich door middel van traditionele paradigma’s aan de contemporaine cultuur, maar 
zij onttrekt zich tegelijkertijd op verschillende manieren eraan. Er is sprake van 
ironie die tot uiting komt in bijzondere syntagmatische relaties, van 
paradigmatische relaties die een ongewone connotatie van een gebruikt beeld 
activeren en – op het niveau van het verhaal – van focalisaties die een verschil in 
opvatting benadrukken. Zowel traditionele als onconventionele metaforiek geeft 
via implicatie en connotatie aan waarin de thematiek van het werk ligt: de relatie 
tussen mannen en vrouwen. Die verhouding wordt stelselmatig metaforisch 
weergegeven door combinaties als ‘eik-klimop’ en ‘stam-rank’, die afhankelijkheid 
inhouden. Uit de wijze waarop vergelijkbare beelden als ‘kameleon’, ‘parasiet’ of 
‘echo’ worden gebruikt blijkt de negatieve connotatie ervan. In het werk van 
Toussaint worden mannen vaak metaforisch gekarakteriseerd als eerzuchtig, 
machtsbelust, zelfzuchtig en ijdel. Vrouwen worden veelal verbeeld als slachtoffer 
of er wordt juist benadrukt dat zij niet aan een bepaald, traditioneel beeld voldoen. 
Via de metaforiek worden vrouwen aangezet tot onafhankelijkheid.  

De metaforiek in het werk van Toussaint ondergraaft veelal de manifeste 
stellingname van het werk: in de vertelling vestigt de metaforiek – beter gezegd de 
metaforische ondermijning van protagonisten als de graaf van Devonshire, Edward 
Glenhouse, Frits Millioen en Eckbert Witgensteyn – de aandacht op de 
karakterisering (verhaal) en de gebeurtenissen (geschiedenis), waarin dan eveneens 
gezien kan worden hoe vrouwen slachtoffer zijn van de patriarchale cultuur. 

In hoofdstuk 2 heb ik laten zien hoe een pleidooi voor onafhankelijkheid is te lezen 
in de vrouwenplot die in vrijwel alle romans van Toussaint aanwezig is, al is deze 
niet onmiddellijk te herkennen. Vaak wordt de lezer geleid door een verteller die 
een vrouwelijke protagonist introduceert die voldoet aan de contemporaine eisen, 
er is sprake van de gebruikelijke huwelijksplot en ook het romaneinde is meer dan 
eens traditioneel. Toch is in elke roman ook een verhaal te lezen over vrouwelijke 
ontwikkeling: dan gaat het om vrouwelijke protagonisten die in een subjectpositie 
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de vrijheid nastreven om eigen keuzes te maken, hetzij in geloof, hetzij in 
leefwijze. Als subject van focalisatie spreken deze vrouwen zich uit over hun 
verlangen, waarbij een tegenstem geregeld niet alleen geformuleerd wordt door een 
of meer mannelijke opponenten, maar ook door de verteller. De opvattingen en de 
handelingen van de protagonist worden door de verteller veelal geïnterpreteerd 
vanuit zijn ideaalbeeld van de vrouw: bescheiden, zedig, religieus, 
opofferingsgezind. Tegelijk is hij meer dan eens ambivalent door tegen zijn eigen 
opvattingen in te gaan, onzekerheid te tonen, zich te vergissen en een ‘distancing’ 
vertelwijze te gebruiken, waardoor de lezer aangezet wordt tot het vormen van een 
eigen mening.  

In een relatief kort verhaal als De bloemschilderes Maria van Oosterwijk is heel 
goed na te gaan hoe in de vertelling een ander beeld van de vrouwelijke protagonist 
geschetst wordt dan in het verhaal. Telkens legt de verteller uit waarom Maria 
bepaalde beslissingen neemt, waarbij hij uitgaat van een zekere vooronderstelling 
die nergens in het verhaal bevestigd wordt. Een andere verklaring van haar gedrag 
levert een ander verhaal op. De verteller benadrukt Maria’s religieuze motieven die 
van haar een vrouw maken die zich opoffert voor haar zuster en troost zoekt in de 
kunst; een lezer die Maria’s kunstliefde als voornaamste motief opvat, ziet een 
sterke protagonist die haar doel – leven voor de kunst – bereikt. Op dezelfde 
manier levert een ander uitgangspunt in Mejonkvrouwe de Mauléon een 
vrouwenplot op: als de opofferingsgezindheid van Yolande vervangen wordt door 
haar streven naar autonomie zijn haar beslissingen even acceptabel en misschien 
zelfs logischer. In elk geval verandert de thematiek van de roman. 

De plot in het werk van Toussaint toont vaak de vrouw in een narratologische 
objectpositie en haar verzet daartegen, alleen als subject van focalisatie of als 
werkelijk handelend ‘subject’. Daarmee voldoen de romans aan een belangrijk 
criterium van de vrouwelijke Bildungsroman. Met betrekking tot het romaneinde 
beantwoorden vrijwel alle romans van Toussaint ook aan een tweede criterium: er 
is sprake van ‘schrijven voorbij het einde’. Niet alleen in de vorm van een 
‘euforisch’ einde waarin de protagonist zich bewust wordt van de beperkingen van 
de gehuwde vrouw (wat benadrukt wordt door de verteller), maar ook in de vorm 
van een inwaartse vlucht of een leven voor de kunst. Werkelijke maatschappelijke 
zelfontplooiing is slechts weggelegd voor vrouwen als koningin Elisabeth en 
prinses Orsini, die ook in de sociale context een uitzonderingpositie innemen.  

De traditionele mannelijke plotstructuur – voor vrouwen huwelijk of dood – 
wordt in het oeuvre van Toussaint ter discussie gesteld en meer dan eens vervangen 
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door een nieuw verhaal waarin onconventionele genderopvattingen tot uiting 
komen.  

Niet in elk werk is de vrouwenplot onmiddellijk zichtbaar. Dikwijls is zo’n verhaal 
ingebed, verborgen in een spiegeltekst: een kleiner element dat het grote op 
betekenisvolle wijze reflecteert. De centrale idee blijkt dan te liggen in de zich 
herhalende gebeurtenissen rondom vrouwelijke ontwikkeling. In hoofdstuk 3 heb 
ik uiteengezet dat in de manier waarop de informatie in het werk is geordend van 
belang is voor de interpretatie ervan. Spiegelteksten en motieven zijn vormen van 
herhaling die verschillende tekstniveaus met elkaar verbinden. Een ingebedde tekst 
kan de interpretatie van het geheel vergemakkelijken, maar kan ook complicerend 
werken door bijvoorbeeld een weergave van een ervaring of gebeurtenis, die 
strijdig is met de weergave daarvan door de verteller van het eerste niveau. Een 
gevolg hiervan is dat de lezer keuzes moet maken, daarbij geholpen door motieven. 

In de romans van Toussaint is een aantal motieven aan te wijzen dat opvallend 
vaak voorkomt. Onder meer kwaadsprekerij, maskerades, het kloosterleven, 
eerzucht, dweepzucht, onzelfstandigheid, handwerken en verveling zijn elementen 
die in hun onderlinge samenhang en in de verschillende romans gestalte geven aan 
de thematiek van conventionaliteit en onvrijheid. Deze motieven, geregeld in 
combinatie met spiegelteksten, wijzen de lezer dus een weg door de vaak complexe 
informatie van de verteller, waardoor hij, juist vanwege zijn ambivalentie, 
geleidelijk steeds duidelijker zichtbaar wordt als ordeningselement, een narratief 
middel, waarmee de lezer uitgedaagd wordt te kiezen tussen de verschillende 
modaliteiten.  

In het werk van Toussaint vestigen ordeningselementen als verteller, 
spiegelteksten en motieven in onderlinge samenhang de aandacht op de traditionele 
genderverhoudingen en de onvrijheid van vrouwen. Indien de lezer zich bewust is 
van de functie van de ordeningselementen kan hij zien met welke middelen 
Toussaint de genderthematiek in haar romans aan de orde stelt. 

Een ander instrument daarvoor is de stijl, zoals ik heb gesignaleerd in hoofdstuk 4. 
In het historische werk worden romangedeelten die religieuze of politieke 
opvattingen weergeven in de woorden van de verteller of de bewustzijnsweergaven 
van personages meer dan eens gekenmerkt door lange volzinnen, breedsprakigheid 
en het gebruik van barbarismen. In passages die de ‘roman’ betreffen is de taal 
eenvoudiger, het werk gemakkelijker te lezen. Het is vooral de verteller die in een 
retorische stijl de lezer uitleg geeft over opvattingen en omstandigheden die vooral 
met godsdienst en politiek te maken hebben. Enerzijds past deze ‘mannelijke’ stijl 
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bij het karakter van de historische roman, die immers voor een deel historiografie 
is; anderzijds is de stijl van Toussaint volgens critici ervan geregeld bombastisch. 
Uitgaande van Bouvy’s verklaring dat stijlverschillen in Toussaints werk te maken 
hebben met de mate van betrokkenheid van de auteur, zie ik een voorkeur voor de 
‘roman’. Argumenten hiervoor zijn ook te vinden in metanarratieve intrusies. 

Daarnaast valt een besef van breedsprakigheid en barbarismen als ongewenste 
verschijnselen op: zowel de verteller als de personages becommentariëren ze. De 
personages die deze retorische stijl, inclusief uitweidingen en (vooral) gallicismen 
gebruiken, zijn de mannen die zich willen profileren. Hieruit valt af te leiden dat 
Toussaint de spreekstijl van deze personages gebruikt om ze op een specifieke 
manier te representeren. Dat de stijl van de verteller beïnvloed wordt door die van 
de personages over wie hij spreekt, is niet gemakkelijk te verklaren, maar kan 
opnieuw te maken hebben met de ambivalentie van de verteller. Een andere 
verklaring kan gevonden worden in de humor die Toussaint gebruikt: bij de 
negentiende-eeuwse humoristische procedés hoort immers parodiëring. Humor en 
ironie zijn in de romans van Toussaint volop te vinden in de vorm van onder meer 
logische en ethische ongerijmdheden en verbale en structurele ironie, vaak 
verbonden met de representatie van mannelijke personages.  

In het oeuvre van Toussaint is de functie van de stijl dus vergelijkbaar met die 
van de metaforiek: in de vertelling is een subversieve laag te vinden. De stijl in 
haar historisch werk beantwoordt aan de contemporaine verwachtingen, maar 
wordt tegelijkertijd gekenmerkt door subversiviteit, waarbij ook hier de 
ontwrichting doorgaans in het kader van de representatie van mannen staat. De 
expressievere stijl in de fictionele gedeelten van de romans wijst op Toussaints 
grotere betrokkenheid bij het vrouwenverhaal en sluit daarmee aan bij de andere 
instrumenten die de thematiek van de verhouding tussen mannen en vrouwen 
vormgeven. 

Zoals in de romans van Toussaint de metaforiek, de plot, de verteller en de stijl in 
eerste instantie overeenstemmen met de negentiende-eeuwse literaire conventies, 
zo lijken ook de romanpersonages te voldoen aan de contemporaine gewoonte van 
binaire opposities. In hoofdstuk 5 heb ik echter laten zien dat de sekserepre-
sentaties dikwijls ambigu zijn doordat de vrouwelijke verhaalfiguren slechts 
oppervlakkig bezien bescheiden, meegaand en opofferingsgezind zijn en manne-
lijke ‘helden’ uiteindelijk enkel gedreven blijken te worden door eer- of heerszucht. 
Nogal wat vrouwen in het werk van Toussaint vertonen ‘mannelijke’ assertiviteit, 
waardoor zij ondergebracht kunnen worden in de categorie ‘monsters’: 
onconventionele vrouwen. Zij bereiken veelal de doelen die ze zich stellen. De 
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‘engelen’ daarentegen, vrouwen die zich niet verzetten tegen de hun opgelegde rol, 
ondergaan een beduidend slechter lot. De opvallendste mannelijke figuren in het 
oeuvre van Toussaint zijn charismatische mannen met ‘vrouwelijke’ eigenschappen 
– bijvoorbeeld Wyatt in De Graaf van Devonshire en Scipione in Engelschen te 
Rome – of ronduit ‘vrouwelijke’ mannen als Paul in Het Huis Lauernesse en 
Gideon Florensz in de Leycester-cyclus. Deze androgynie vat ik – evenals de 
travestie die voorkomt in De vrouwen van het Leycestersche tijdvak – op als een 
vorm van non-conformisme, een uiting van een tegenbeweging die de traditionele 
autoriteiten tart. In mijn optiek is dit poëticaal in het werk van Toussaint, gezien 
haar thematiek, ook zichtbaar in een motief als ‘maskerade’ en in haar genrekeuze. 

In hoofdstuk 6 staat ‘genre’ centraal; hierin heb ik het historische werk van 
Toussaint getypeerd aan de hand van drie door John Frow genoemde dimensies. 
Van de voor een negentiende-eeuwse historische roman geldende formele criteria 
zie ik de tijdruimtelijke situering, de bronvermeldingen, de taal, maar vooral een 
accent op het fictionele karakter van het werk en de dubbeltijdigheid ervan. De 
retorische dimensie wordt bepaald door de verschillende modaliteiten van de tekst. 
Behalve de stemmen van de diverse personages is er de stem van de verteller die 
niet alleen vanuit zijn dominante positie de lezer door het gebeuren leidt, maar ook 
door middel van metaforiek, intertekstualiteit, persiflage en door reflexief 
commentaar soms regelrecht tegen door hemzelf eerder gedane uitingen ingaat. Hij 
beïnvloedt daarmee ook de verschillende ‘stemmen’ van de vertelling, het verhaal 
en de geschiedenis, waarbij hij met name de vertelling kleurt. Het is echter niet zo 
dat er gesproken kan worden van ‘de’ verteller die consequent een heldere visie 
ventileert. Zijn optreden is ambivalent en juist daardoor kan de lezer zich bewust 
worden van de ‘tegenstem’ van bijvoorbeeld het verhaal of de geschiedenis. 

Gebeurtenissen en personages behoren tot de thematische dimensie van een 
genre. In het historisch werk van Toussaint gaat het om politieke en religieuze 
kwesties in het verleden; telkens echter zijn de controverses verbonden met 
vraagstukken die te maken hebben met keuzevrijheid: de eer en ambitie van 
mannen versus de (on)vrijheid van vrouwen. In diverse romans veranderen 
vrouwelijke romanpersonages van actant: van ‘object’ of ‘helper’ worden zij 
‘subject’. De thematische dimensie van de historische romans van Toussaint wordt 
dus gekenmerkt door de ervaringen van vrouwen in een patriarchale samenleving. 
Door de nadruk op fictionaliteit en dubbeltijdigheid in de formele dimensie, maar 
vooral door meerstemmigheid in de retorische dimensie van de werken wordt de 
lezer zich bewust van een keuzemogelijkheid, waarmee de thematiek ook geplaatst 
wordt in het kader van negentiende-eeuwse gendervraagstukken. Dat man-vrouw-
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verhoudingen een belangrijk thema zijn in het oeuvre van Toussaint blijkt uit het 
gegeven dat niet alleen in historische romans, maar ook in eigentijds werk via de 
metaforiek, het verhaal, de ordeningselementen, de stijl en de sekserepresentaties 
aandacht geschonken wordt aan de positie van vrouwen.  

7.2 Slotconclusie 
De vraag of het werk van Geertruida Toussaint gelezen kan worden als een 
negentiende-eeuwse maskerade van conformering aan de contemporaine cultuur 
met daaronder een laag van onconventioneel genderbewustzijn beantwoord ik met 
een stellig ‘ja’. Met behulp van narratologische en stilistische analyse ben ik 
tegenstrijdigheden in de romans van Toussaint op het spoor gekomen, die ik 
vervolgens als uitgangspunt heb genomen voor een tegendraadse lezing. Telkens 
weer blijken de teksten het strijdperk te zijn van eenheidsforcerende en 
eenheidsondermijnende krachten: telkens weer blijken de bekritiseerde elementen 
uit het werk van Toussaint deel uit te maken van een strategie van de auteur. 

Het hoofdzakelijk door C. Busken Huet, Joh. Dyserinck, J.M.C. Bouvy en H. 
Reeser bepaalde beeld van Toussaint als auteur van breedvoerige historische 
romans die vooral getuigen van haar christelijk geloof, meen ik te hebben 
genuanceerd door te wijzen op een ander belangrijk thema in Toussaints oeuvre. 
De manier waarop de metaforiek, het verhaal, de ordeningselementen, de stijl en 
de sekserepresentaties in zowel historisch als eigentijds werk functioneren, laat 
zien dat in het werk van Toussaint de conflicterende elementen een manifestatie 
zijn van onorthodox genderbewustzijn en dat zij daarmee een verbinding vormen 
tussen de beschreven voorbije tijdvakken en de negentiende eeuw. Daarmee gaan 
ook de historische romans de facto over Toussaints eigen tijd. 

Met dit onderzoek hoop ik een antwoord te hebben gegeven op de vraag van M.A. 
Schenkeveld-van der Dussen of een deconstructivistische benadering van met 
name de historische romans een ander licht zou kunnen werpen op de vrouwelijke 
identiteit van Geertruida Bosboom-Toussaint als auteur. Nieuw onderzoek van de 
correspondentie van Toussaint kan wellicht het beeld van deze vrouw verder 
nuanceren. Daarnaast hoop ik met een actuele onderzoeksmethodiek, de 
tegendraadse leeswijze, een bijdrage te hebben geleverd aan het onderzoek van de 
literaire canon vanuit het hedendaags historisme. Auteurs die af willen wijken van 
tijdgebonden opvattingen, zullen hij bij het vertellen van een verhaal vaak hun 
toevlucht nemen tot maskerades. Geertruida Toussaint is hier een uitgesproken 
voorbeeld van. Wie wil lezen wat er niet staat, zal achter de maskerades moeten 
kijken.  
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Summary 
Geertruida Toussaint (1812-1886) is one of the few nineteenth-century women 
writers who deserves a place in the Dutch literary canon. Toussaint is perceived as 
a  successful writer of novels in which the doctrines of evangelicalism and 
contemporary rules of conduct are important.  She is not given a leading role in the 
female literary tradition: her fiction is considered to be masculine and does not 
reflect feminine values. In addition to this, her style is thought to be powerful and 
logical. As a result, Toussaint is seen as a woman who is not interested in the 
problems of her own sex, let alone interested in feminism. Toussaint’s 
conventionality is directly derived from her characters, their actions and their 
words. Therefore, the author is often identified with her literary figures. In the 
nineteenth century, Toussaint’s traditional values did not provoke criticism in the 
way they do today: the key comments concerned her verbosity, which was seen as 
a means to  broadcast traditional, more specifically, religious ideas.  

Narratological and stylistic analysis may lead to an new interpretation of 
Toussaint’s oeuvre. An analysis of the three layers of a narrative text – fabula, 
story, text – and examination of metaphoric language cast a different light on the 
characteristics of Toussaint’s work, that traditionally have been criticized. If these 
aspects are seen as a part of the writer’s strategy, they appear to be a demonstration 
of unorthodox thinking instead. 

This dissertation explores how Toussaint’s work can be read as an expression of  
resistance against the repression of women. Six novels are analysed and each 
analysis produces an conflicting element that, seen as intentional, alters the 
meaning of the narrative. To illustrate Toussaint’s strategy of undermining the 
apparent implication of the story, the same aspect is examined in her other novels. 

Chapter 1 explains how in Toussaint’s first historical novel De Graaf van 
Devonshire and other literary works metaphoric language – seen as a reflection of 
the way an individual perceives the world – demonstrates unorthodox gender 
conceptions. Traditional metaphors exemplify contemporary culture, but their 
unusual relations with each other and with their contexts activate remarkable 
connotations. In line with strongly criticized atypical metaphors, they present the 
subject matter of the novel: relationships between men and women. As a rule, these 
affairs are metaphorically presented as a combination implying dependence, 
whereas the negative association of the metaphor confirms the rejection of 
unbalanced relationships. As often as not, men are metaphorically characterized as 
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ambitious, power hungry, self-centered and conceited. Women are their victims, 
who by means of metaphors are encouraged to find independence. In Toussaint’s 
novels, metaphoric language destabilizes the obvious meaning of the narrative and 
draws attention to the circumstances of women. 

Chapter 2 discusses Het Huis Lauernesse, the novel that established Toussaint as a 
successful writer and also the novel in which religious ideas seem to dominate the 
story. At the same time the narrative can be read as a story of female development: 
the traditional femininity transforms into determination. The goal is freedom of 
choice: the woman opts for a belief, a way of living, possibly a husband. The 
narrator introduces an archetype female protagonist (modest, demure, religious and 
selfless) and emphasizes her religious convictions. Yet, occasionally he is 
undecided, which encourages the reader to have their own view. The female 
protagonist also influences the reader,  because of her position as subject of 
focalisation or subject-actant, so there is a conflict between text and story: the 
narrator who gives a traditional marriage plot and a heroine whose struggle for 
freedom is discernible.  

In each of Toussaint’s novels, women pursue happiness, sometimes openly 
resisting male domination, sometimes concealing their true motives. Every so often 
this means ‘writing beyond the ending’. Then, the traditional plot which means 
marriage or death for women is replaced with a quest plot involving an ending in 
which the heroine sometimes awakens to limitations, but now and again lives in a 
way she herself has chosen. 

These feminist plots are not always immediately recognisable: chapter 3 
describes how structure in Toussaints novels functions as an indication of what is 
important. In  Mejonkvrouwe de Mauléon, embedded texts and  the reiteration of 
events demonstrate how each of the characters fights the same battle against 
religious and conventional restrictions. 

Again, there is a first-level narrator who provides the reader with explanations 
and commentaries. The attentive reader, however,  now notices how the narrator is 
silenced by characterbound narrators who tell a different story. Their narrations 
operate as mirror texts, revealing what is crucial in the fabula: the parallel 
experiences reflect the pain of the characters, whereas the difference between their 
stories and the narrator’s stimulates the reader to contemplate the truth. 

Another mode of resonance suggests a direction: certain elements – motifs – 
appear frequently, providing links between story and text. They are like beads of a 
broken chain: when the reader finds and strings them together, in other words,  sees 
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their coherence, they function in fabula, story and text and are indispensable in 
when interpreting the novel. Toussaint’s novels are full of motifs such as  slander, 
masquerades, monastic life, ambition, fanaticism, dependence on others, needle-
work and boredom. Together these motifs represent  the theme of conventionality 
and restriction, especially for women. Along with mirror texts they indicate how to 
value the narrator’s often complex information and, in due course, to see the 
narrator also as an structuring element. In this way the novels appear to be 
traditional historical novels with ‘romantic’ parts, but in fact they emphasize the 
gender theme. 

Chapter 4 focuses on style, which is another instrument used to highlight the way 
men act. In De vrouwen van het Leycestersche tijdvak, Toussaint’s strongly 
disapproved verbosity illustrates the pomposity of men. Particularly, the historio-
graphic parts of the novel that focus on religious and political opinions and events 
(that is, the parts in which men are in charge), are wordy and full of complex 
syntactic structures and French phrases. Criticism from narrator as well as 
characters on this wording, along with an entirely different style in the parts that 
deal with the ‘novel’, the story, indicate that the basic commitment of the author is 
not to historiography.  

Toussaint writes a novel about sixteenth century events with a story about the 
role women had to play in those days. The difference in style between the two parts 
of the novel may be a symptom of the way she played her role in the literary world: 
she wrote a solid historical novel in a traditional, masculine and at the same time 
dissident style. If the language used by male characters is seen as the product of 
humour and irony, the mockery of self-importance, hypocrisy, ignorance and 
impracticality is not to be mistaken. All kinds of illogical or unethical disparities, 
evidences of the double standard and the male blindness in these aspects confirm 
that the style of this literary work can be perceived as a woman-oriented end. 

With Majoor Frans, Toussaint wrote a contemporary novel that was to be her 
greatest success. At the same time this narration about an adamant young woman 
who eventually ‘surrenders’ to the male authority of her fiancé brings about the 
outcome of Toussaints conventionality. Chapter 5, however, shows how this 
female character changes from actant-object and ‘helper’ to actant-subject and 
‘receiver’: only when she assumes a ‘masculine’ role, can she become truly 
feminine. Often, the heroines in Toussaint’s novels are assertive, display ‘manly’ 
behaviour  and as a result, are perceived as ‘monsters’: unconventional women. 
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They achieve their goals, while the ‘angels’ (the pliant, submissive women) end up 
in a disappointing marriage or simply die.  

The central male characters can be divided into three categories: men who 
represent an idea, Byronic Heroes and men of feeling, the so-called Byronic heroes 
of sensibility. These romantic heroes lack the traditional male contentment with 
themselves and do not control their emotions: they reveal feminine features. 

All in all, representation of men and women clearly expresses ‘gender bending’.  
Here the masculine and feminine principles are not defined trough the standard 
static polarities, but show fluidity instead. This can be understood as androgyny, a 
signal of provocation. 

Most of Toussaints novels fit the genre of the historical novel, which defines 
certain expectations: by the type of text the reader is guided how to use it, what to 
expect and how to react if this potential is not confirmed. Chapter 6 explicates how 
the formal organisation, the rhetorical structure and the thematic content of the 
historical novels in Toussaints oeuvre for the most part fulfill the expectations. The 
elements that do not fit in were ignored or rejected by contemporary critics and 
their successors. If, on the contrary, these conflicting elements are considered to 
have a function in the text, they are meaningful in relation to the subject matter: 
they offer a source for rewriting the traditional order.  

The narrator's ambivalence makes the reader aware of inconsistencies between 
fabula, story and text, which show that the political and religious controversies are 
related with gender issues and freedom of choice. The representation of the past 
reflects the problems of the nineteenth century: the fact that both in historical as 
well as contemporary novels metaphoric language, plot, structure, style and the 
representation of men and women operate in the same way; this demonstrates that 
their use is strategic. If read in a heretical method they reveal unorthodox thinking. 
Don Abbondio II, a novel about a nineteenth century young woman, divulges in an 
identical furtive mode the limitations restricting Eva, or for that matter Arabella, 
Ottelijne, Yolande, Margaret and Francis. These women pursue their freedom, like 
Geertruida Toussaint did for hers: a woman writer in a masculine genre that she 
used as a masquerade, articulating her comment on the patriarchal culture in a 
technique that can be grasped only through deconstruction of her work. 
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Verantwoording 
Voor dit onderzoek heb ik vooral gebruik gemaakt van de vijf en twintig delen van 
het Verzameld Werk van A.L.G. Bosboom-Toussaint, uitgegeven in 1885/z.j. door 
Charles Ewings.  
Met betrekking tot het centrale corpus kon ik van Het Huis Lauernesse, De 
vrouwen van het Leycestersche tijdvak en Majoor Frans beschikken over de 
(gedigitaliseerde) eerste druk; voor De Graaf van Devonshire en Mejonkvrouwe de 
Mauléon heb ik gebruik gemaakt van de uitgaven van Charles Ewings. Dit zijn de 
laatste door de auteur herziene uitgaven van deze werken; deze druk van 
Mejonkvrouwe de Mauléon heb ik vergeleken met de eerste bij K.Führi uit 1848. 
Voor Don Abbondio II heb ik de uitgave van Ewings gebruikt. 

Een overzicht van gebruikte uitgaven en verwijzingen staat in de bibliografie en in 
bijlage I. 
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