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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. 

 




