
V"tr doortrapte feeks tot verliefde gravin

Jacoba van Beieren
in de negentiende-eeuwse literatuur

Rick Honings

Inbid.ins

Geen vers werd in de negentiende eeuw zo vaak en met zoveel passie gezongen als het
'Volkslied'van Hendrik Toilens (1780-1856). De welbekende eersre strofe van dit gedicht
uit 1817 luidt: '\wien Neeriandsch bloed in de aders vloeit, / Van vreemde smetten vrij,
/ \7iens hart voor land en koning gloeit, / verheff den zang als wij: / Hij stell, met ons,
vereend van zin, / Met onbeklemde borst, / Het godgevallig feestlied in / Voor vade4and
en vorst.'l Menige genootschapsvergadering en vele feesten en partijen werden ermee
opgeluisterd. Her vers, dat tot 1,932 als Nederlands volkslied fungeerde, is prototypisch
voor de tiidwaann het ontstond, toen het nationalisme welig tierde.

Als men 66n woord zou moeten kiezen om het belangrijkste streven van de negen-
tiende eeuw te typeren, zou dat wellicht 'natievorming' zijn. Nederland was doende zijn
nationale identiteit te creeren. Velen waren erwan overtuigd dat niet alleen de economie,
maar ook de vaderlandse taal en letterkunde in verval verkeerden. Dat was, zo meende
men, vooral de schuld van de Fransen. Deze vielen in7795 over de bevroren rivieren ons
land binnen. Yanaf 1805 zwaaide Lodewijk Napoleon als koning de scepter over Neder-
land. Hoewei hij zijn best deed om een nationale eenheidsfiguu r te zijn, moest hij in 1g10
afstand doen van de troon. Nederiand werd door Napoleon ingelijfd bij Frankrijk. In 1813
werden de Fransen verslagen en keerde Oranje terug in de persoon van Willem Frederik,
die koning werd: Sfillem I. Veel literatorefi zagen het vanaf dat moment als hun taak om
de Nederlandse taal en cultuur, die in hun ogen verbasterd waren geraakt, te revitaliseren.
De behoefte aan'Gtote Vaderlanders'resulteerde in een hernieuwde belangstelling voor
nationale historische figuren.

In 2004 zond de KRO het veelbesproken en -bekritiseerde televisi eprogtamma De
Srootste Nederlandertit, waarin het publiek zijn stem kon uitbrengen op bekende histo-
rische personen van vadedandse bodem .2 Deze verkiezing vertoonde parallellen met wat
er in de negentiende eeuw gebeurde. Het literaire leven speeide zich in die tijdvooral af
binnen de literaire genootschappen. Een toonaangevende gezelschap was de Holland-
scbe Maatscbappij uan Fraaije Kunsten en Wetenscbappen, in 1800 ontstaan uit een fusie
van drie lokale dichtgenoorschappen. Dit gezelscha p gaf vanaf rg07 jaar\jks €€n llaam op
van een historische figuur als onderwerp voor een lofrede in proza, waarmee inzenders
een gouden erepenning in de wacht konden slepen. Zo werden prijsvragen uitgeschre-
ven om lofredenen te vervaardigen op grote mannen als Erasmus, Pieter Corneliszoon
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I .l f"aot a van Bcierel in clc negeutiende-eeu\\,se litelatuur

Hooft, Frecler.ik Hench.ik van Oranje, Chris_
tiaan Htrygens, Baruch Spinoza, I{ermanus
Boerhaave en Petr.us Carnper.3

De negentiencle-eeuwse belangstelling
voor cle vijitiende-eenwse gravin Jacoba
van Beielen moet eveneens in het licht
van het nationalisne wotden beschor-rwcl.
Zlj wercl binnen cle grote letter.ktu.rclige ge_
nootschappen evenwel niet als onclerwetp
vooL een lofi.ecle opgegeven. De lascinatie
voor'haar. als l-ristorische figuur. (en in het
bijzoncler voor. haar unieke levensloop)
kwam echtet wel op anclere r.nanieren tot
uiting: in histor-ische studies, clichtwetl<en
en toneelstukken. Er was 66n per.soon die
de grootste invloecl had op het .facoba_
beelcl in cle negentiencle eeuw: cle clichter

25. Portret van Willem Bilderdijk {1756-183i}, door en geleelcle Villern Bilder.clijk (1756-1831)
C.A. Last/Dessuerrois en Co. DBNL. tab.25l. Hij publiceercle geen lofi.ede, r.naar.

veeleer een r-ritvoer.ig hekelscl.rr.ift over clegravin Zlin pl'ovocerende stellingnarne - waarmee hij zichfaliekant keer.cle tegen het na
de Franse tijcl in Nede'land ovetheetsencle 'verzoeningscliscour.s' - zotgcleel.voor clat er in
cle jaren cleftig van de negentiencle eeuw cle clisctrssie losbarstte over. l-roe-yacoba,s leven(rnoleel) beoordeeld moest worclen.

ut:'lY. 3:t:ll35 lit>:lir:s.

T)
Dil d erd ijh s c o I I eged i ctaten

De bewonde.ing voot' cle clichtel Bilclelclijk was gl-oot, zo groot z-elfs clathij aan het eindevan zlin leven, in 1830, van de Maatscbappii cler Neclerlanclscbe retterktntcle eengorclen
elepenning ontving Daat'tnee q'eld l.rij gelauweld als de belangrijkste clicl.rter. van zijn
tijcl a Naast lof was el in cle jalen claarvoor ook felle kr.itiek geJt op cle provocerencle
ideeen van Bilcle.clijk. In de jaren twintig was hij net velen gebrouilreer.cl ger.aakt a1sgevolg van ziin nietlitelaire acliviteiten. zo was claar zljn op"nii;L gevoercle str.ijd tegen
de in 1804 nationaal ingevoer.cle Siegenbeek-spelling.5 Maar het waren vooral zijnopzien_
bafencle leligieuze, staatktlnclige en cultur-rrklitische stanclpr-rnten - met als hoogtepunt clepublicatie van cle get'uchtmaken cle Bezruaren. tegen cler.t geest cler eeuu vanzij' cliscipel
Isazic cla costa [afli 26] - die veel tijclgenoten in het ver*eer.cle keelgat schoten. Bilclerclijk
was het rniclclelpunt geworden van een paltij clie men zoll gaan aancluiclen als het R6veil,een orthodoxe religieuze groepe'ing clie de confi.ontatie aanging met cle ver.lichtings_
geest.6 Zijn sociale positie was hier.door. onder.nrijncl.

Tussen 1ii17 en 1827 wooncle en welkte cle cliclrter in Leiden, achter-eenvolgens op cleHooigraclrt, op de Ga'enmarkt, op het Raper.rburg en op de oude Singel. o',rclat rrij geenprofesso.aat kon bemacl-rtigen, ver-zorgae rri; ann huis een privatissimum in cle vader._lanclse gescl'rieclenis. Hoewer hij slechts een serect gr.oepje toerroor.derc hacl _ gedurencle
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Ju.ob. u",-r Beieren in de negentiencle-cer:wse literatuur il

tien jaar had hij niet meel dan veertig
stndenten - was zljn invloed groot. Zijn
bekendste en meest fanatieke leellingen
waren Isadc da Costa, Ablaham Capa-
dose en Dilk en Willem van Hogendorp.
Ook Jacob van Lennep volgde als stn-
dent enige tijd colleges bij Bilderdijk. Hi1

noemde cle dichter in zijn roman Klaasje
Zeuenster (1856)'professor Onderbroek',
ornclat deze 'te huis zittende, doorgaans
zeker gewoon kleedingstuk miste'.7 Om
zijn hoofd droeg Bilclerdijk dikwijls een
doek, een Turkse wrongel, waarin hij
een verhit schoteltie plaatste, ter bestrij-
ding van zijn chlonische hoofdpijnen.

De stuclenten moeten met open
mond en met rode oortjes - of zoals Da
Costa in zijn Bildeldijk-bioglafie schreef:
'met ingenomenl-reid, met opgetogen-
heids - naar hun excentrieke, opiumver-
slaafde leermeester hebben geluisterd. In
tegenstelling tot wat ze gewend waren bij
andere colleges en docenten schotelde
Bilderdilk hun een uiterst sr.rbjectief ver-
slag voor van de vaderlandse geschiede-

nis. Zijn mening over histolische figuren
(zoals Jacoba van Beieren) stak hij niet
onder stoelen of banken. Hij besprak de
geschiedenis vanaf de Batavieren tot en
met de Franse tijd. Daatbij ging hij ook
in op zijn eigen lo1, bijvoorbeeld toen
hij in de jaren tachtig van de achttiende
eeLrw - tijdens de patriottentiid - optrad
als advocaat van de Rotterdamse 'Keur-
vrouw der mosselen', Kaat Mossel, 'een

rllw gemeen wijf, maar bij wie geenerlei
erg was'.e Zewerd veroordeeld vanwege
haal Oranjegezinde uitlatingen.

De inhoud van zijn colleges werd pas

openbaal na Bildeldijks dood in 1831.

Yanaf 7832 begon Hendlik Willem Tyde-
man (7778-786) lafo. 27), hoogleraar in
de rechten te Leiden, die nauw met de

diclrter bevliend was geweest, diens Ge-

scbiedenis des uaderlancls (.832-1.853)
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26. Titelpagina van lsaiic da Costa, Bezwaren tegen den
geest der eeuw. Leiden 1823.

27 Portret van HendrikWillemTydeman {1778-1863)
door C.W. Mieling. DBNL.



i , Joaut a u.n Beiercn in de ttegetrticnde-eeu\1'se literatrltlr

rit te geven. D:lt B'erl<, (lat clertien clelen zou tellen, bevatte Bilclelclilks collegeclictaten

pit zijn Leiclse tijcl, clie cle clichtel in 1B2B aan Tycleman hacl ovelgeclaan [afb. 28]. Mer zijn
stanclpunren clwong de clichter zijn or-r-rgeving over het glaf l-reen palti.j te kiezen. foen Ty_
cler-nan in 1832 het pl'ospecttls t'onclstuttrcle, schleef J.R. f'horbecke - clie l-roogler.aar was
aan cle Leiclse tlniversiteit en clie zich in latere ja|en zou ontpoppen tot een ifrvloech.ijke
politicus - clat hij wist wat hii van het u'erk kon vem'achten: 'enkele, vel.l.assencle, niet
zelclzaan palacloxe en hartstogtelijke beschouwingen van sonuttige personen of feiten.,
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2B Facsimile van een brief van Bilderdiik uit 1828 waarin hij verklaart zijn collegedictaten over de
Geschiedenis des vadeilands aan Tydeman over te dragen. Universiteitsbibliotheek Leiden.
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J..ob" u"r-r Beieren in de negentiende-eeuwse literatuur I

Hij rekende niet op een'getrouwe, doorwrochte en doorloopende bewerking uit de bron-
nen', zo schreef hij.lo

Thorbecke kreeg gelijk; Bildetdijk was er de man rriet t ar een obiectieve srudie
te schriiven. Zijn Gescbiedenis des uaderlands staat vol ideeen en opinies die door veel
tijdgenoten als reactionair werden ervaren. De Groningse advocaat H.O. Feith noemde
de Geschiedenis een'zwafigallig pnrlschrift'. Thorbecke sprak van een 'grondeloos, blind
en vooroordeelziek boek'. Bilderdijk verdiende volgens hem geen weerlegging, tenzij
zijn valsheden eerlijke lieden als 'dwaallichten in een moeras' van het goede pad zouden
blengen. Volgens de Leidse hoogleraar CJ. van Assen was men woedend op Tydeman,
omdat Bilderdijk in het zevende deel de reformatie verguisde. Maar Yan Assen maakte
zich er niet druk over: 'ook dat deel zal ik evenmin lezen als de voorgaande.' Hij ver-
maakte zichnaar eigenzeggen liever met Bilderdijks poEzie uit de jaren 1801-1810: 'Toen

was hij waarachtig poeet,'rr

Anderen maakten zich wel degelijk dn-rk over de weinig waarheidsgetrouwe weer-
gave van de feiten door Bilderdijk. Yanaf 1833 voerde men de discussie over diens vi-
sie op Jacoba van Beieren zoals hij die gaf in het vierde deel van zijn Gescbiedenis des

uaderlands tafb. 301. Dat verscheen te Amsterdam in 1833.\n de Vadedandsche letter-
oefeningen, het meest toonaangevende recensietijdschrift van die tijd, merkte men op dat
Bilderdijks werk geschleven was op een manier die afweek van de 'gemeenzamen Col-
legiestijl'. Het was volgens de criticus geschreven in een taal, 'welke wij liefst niet zullen
noemen'. Hij adviseerde zijnlezers om zelf te oordelen; 'de Lezeres gelieve dezebladzijde
over te slaan.'12

De'IIen ego'uwsche li.chtehooi'

'Wat was Bilderdijks visie opJacoba van Beieren?l3 De gravin speelde een sleutelrol in het
conflict tussen de Hoeken en Kabeljauwen, de strijd tussen twee facties binnen het graai-

sclrap Holland. Bilderdijk was zeet anti-Hoeks. Daarnaast vond hij het verderfelijk dat
vrouwen politieke functies verv'ulden.laJacoba, die inhaar korte leven vier keer trouwde,
beschuldigde hij bovendien van een wellustige levenswandel. Op veeftienjarige leeftiid,
in 141.5, tad ze in het huwelijk met Jan van Touraine, de kroonprins ('dauphin') van
Frankrijk, aan wie ze reeds in1405was uitgehr-rwelijkt. Hij stierf in L417,waardoor Jacoba,
nog geen zestien jaar oud, weduwe werd. OokJacoba's vader, graaf Villem \T, overleed
datzelfde jaar. Bilderdijk - die een grote afkeer tentoonspreidde van alles wat Frans was -
had wel een vermoeden over de doodsoorzaak: 'Of men zijn afsteruen mede aan Fransche

kampernoelje [champignonJ of een suroga at daarvan toe moest schrijven, is twijfelachtig.
Men wil dat hij een gezwel aan de dij had bekomen, en na de opening daarvan werd hij
vandagtotdag zwakker, en zijn einde was daar eer men't velmoedde. Misschien had hij
een Franschen heelmeester of deze een Fransch lanset gebruikt! Ten minste dat een man
van 52 jaren, en niet meer, van de opening van een gezwel aan de dij zoo uerzwakt, en

zoo spoedig sterft, komt verdacht voor. Doch het zou ontstaan zijn trit den beet van een

hond. Ik geloof het; het was zeker een chien de frangais leengeslachtziekte?l die't hem
deed, en hierbij dienen wij het te laten blijven.'tr
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, J.aoLro virn lleieren in cle negentienclc,ceLl\\,se literatuur.

J *".,.f-.9-P .*. *-L1rc 
rrosim "*' B*,::fl; G_RrN'[N vam ]HI OlL, lL,{NDr,rrc

ti'.t Vc/&.ittp,,,Lt.

29 Portret van Jacoba van Bei-oren, door J. Forkema, i753, naar een portret vanTaco Jergersma.
Regionaal Arch jef Leiden.



Ju.obu uo,-, Beieren in de negentiende-eeurvse literatr.rur I

Hoe leageerde Jacoba,'de eenige vrucl-rt

van'Willems echt'? Terwijl de strijd tussen

Hoeken en Kabeljauwen na de dood van

gmaf \Willem opl^aide, moestJacoba vol-
gens Bilderdijk zo snel mogeliik weer een

man hebben. Zij was 'geen wijfjen orn den

annus lucttts [het jaal van rouw] verder

uit te stlekken dan volstrekt behoefde'. Ze

hertouwde in 1418 rnet haar neef, irertog

Jan [V van Brabant, hoewel de paus zijn
aanvankelijk verleende goedkeuring later

introk. Dit hLrwelijk was evenmin een

lang leven beschoren, als gevolg vanJa-
coba's wulpse karakteq aldus Bilderdijk.
Ze voelde zich niet thuis in Brabant en

verlangde teil-lg naar haar tijd met de

dauphin, aan wie ze een 'lieven, geesti-

gen en welgemaakten man' had gehad,

'die voor zijne jonge vrouw dat was, wat
zijn uiterlijk beloofde'. In tegenstelling tot
haal overleden echtgenoot, met wie ze

oplecht gelukkig was geweest, kon Jan
van Brabant, 'wiens plrysiek niet gesteld

was, om haal te bevredigen, en wiens
I 8 3 3' zwakheicl van verstand hem bovendien

bij eene zoo slimme en dooflmpte feeks
' verachtelijk rnaakte' haar niet tevreden

30. Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands 4 steflxnen. Haar gedrag was zo losbandig,
{1833) DBNL 'dat niemand dan een Franschunan het

dulden kon'.16

Toen Jan van Brabant in 1,420 de glaafschappen Holland en Zeeland tegen de wil van zijn
vrouw aan Jan van Beieren - Jacoba's oom - verpandde, hield het 'dartele wijl met haar

'ovelmatige hitte van gestel' totaal geen'maat of teugel meer in de dlift waawafl zij door-
drongen was'. Ze liet haar oog vallen op de Engelse hertog Humphrey van Gloucester,

van wie ze hoopte dat hij haar'bevredigen' kon. Jacoba was, aldus Bilderdijk, een vrouw
'die lassari, maar niet satiaripotent'(velmoeid, maar niet venadigd worden kon) door
haar mannen. De hertog stond bepaald niet te trappelen om met haar in het huwelijks-
bootje te stappen, maar de'Henegouwsche lichtekooi' wist hem 'zoo te verstf ikken en te

dlingen, dat hij eindelijk over alle bedenkingen heenstapte'en haar in7422 trouwde.lT

Bildeldijk vond het een 'ongehoold schehnstuk' dat een vrouw haar man verliet en in

het openbaal met een ander trouwde. Hij verooldeelde Jacoba's 'schanclelijk en schaam-

teloos gedrag' en sprak over de 'onbeschaamde echtbleuk'.l8 De dichter hanteel'de een

dubbele moraal, zo ztllen ook tijdgenoten zich hebben gerealiseerd.le Als Olanjeklant

was hij in 1795 met de komst van de Fransen uit Nederland verbannen. De advocaat Bil-

derdijk had in een vlammend lekest aangegeven dat hij weigelde om de eed af te leggen
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op het nietlwe bewincl en op de vetworvenheden van de Franse revolutie, Daar.om had hijzijn v.or-rw, cathe.ina Rebecca voesthoven, en zijn kincreren achtergelaten. rn Engelanclkreeg hij een relatie n'ret de twintig jaa' jo'ge'e Katha.ina vilhehninl Schweickhar.dt, cliein late'e ia'en als de dichte'es v.o.we Bilclerdijk naarr zou ,ont .,-, i,; ,rolgcle hem n:rar.Dnitsla'cl en schonr< hern reecls jn 7797 een kind. De scheicling ,r-,., ,4J."rrr. ecr-rtgenotewerd pas ]n 7802 volt.okken Bilde'clijk hacl de rest van zijn reven dlrs een b'itenechtelijkerelatie, dus ook toen hij i' Leiclen cotege gaf over. cle w.rpse Jacoba. Dat hij ongerruwclsan.renleefde' was verntoedelijk cle reclen dat hij vrijwel nooit een ker.kdienst bijwooncle.Zelf zag hij de pa'allel tussenJacoba en zijn eiger.r situatie ver.n'roeclelijk niet; l.rij meencleclat Gocl zelf hern en Vilhelmina in cle echt had verltonclen.
Gloucester voelde er weinig voor zich voorJacoba op l.ret strijcltoneel te begeven. Hijliet zijn ongerukkige echtgenote aanhaar- lot over, ,want het geer.r zij nog aanrokkelijksvoor hent hacl' waren haa'Graaflschappen, en clie voncl l.rij nu clat r.noeilijker.te verk.ijgenwaren dan hij ge''reend rrad'.2.Jacoba werd in Gent gevangengezet. Kort claar.na wist zettit haat'gevangenis te ontsnappen, cioo. zicl-r als man te verkleclen: ,rnaar daar 

'ren, 
r-r-r zijzich gewillig in de schr,rts van Filip had gesteld, clen toegang tot haar.niet gel.reel afsnijdenkon (dit won c1e listige feeks clar. rle6) na'i zij Di.k van de Meru,ecle (clie in het slot vanGeeltmidenhergJan van Beieren zoo]ang opgerrouclen hacl) in clen arm, stak zich inn-iansgewaad, verschalkte haar wachters, en onrvl00cl in het begin van septernber rlethen en nog twee Eclellieden, Aarno.t Spie'ing en Aarnollt van Albr-rrg (zoo 

'ren 
rneldt)

:,:1il1;iX'.,11*e1oen, 
en van d,aar-naar oudewarer, Schoonhoven en couda, waar zij

De st'ijd tussen Hoeken e' Kaberjauwen vramcre hiercloor opnieuw op. r3egin 1425overleecl-fan van Beieren als gevolg van velgiftiging. Hoewel ieder. bewijs claa.oor ont_b.ak, wees Bilcle'dijkJacoba aan als het br"ii u.I.,t",. zijn cloocl: ,Hoe zou 
'zji 

tegenclen nuzoo wel gevestigclenJan van Beie'en opgemocht rrebben, en wat moest ;;il;J,wierd l-rij niet met clen meesten spoecl uit de voeten ge^ri'rcl,? Het was imrners enkel haar.Hoekse aanhang 'die berang in den rnoord had, en zoncrer crezen moorcl zich ver.rorenmoest achten'." De strijd we.d beeindigcl toen Jacob a rn 142g een vercl.ag sloot met deBourgonclische he.tog Filips c1e Goecle' de zo"ruunDelit. Hierdoor wer.cl cle macht vanBourgonclie geconsoridee'd en kwarn er.een einde aan de Hoekse en Kaberja.wse onrust.op 17 april 1427 wasJztnvan B'abant ove'leden. Jacoba wer.d hier.cloor., aldus Bilcler.-

:::i,#"T:|;::il,fff- en kon te vr.ijer naa,.een ancter ornzien,. Het viet rraalr,olsens

crreerrraar","h;";;"J.i;,1;;ilTff.':i;::;;i,:::H:ff :;ft ::T;::',:"*begeven, waarnee ze zrchzerf teschande ,ooor.r". Hierdoor wer cl ze clespot van de natie:'Het gemeen rachte craarover; zij crieboven ,t gemeen warenJ rraarcren de rchouclers op, entoonclen medelijcren; en wie'en den aclel rilar.nog aangehangen hacr, verwijderde zichvan een vrorw, clie nog hare waar-digheici niet wist te bewar.en,.23
rn 1432 wirde ze opnieuw t.orwen (hoewer haar clat was 

'erboclen door cle Bour._gondische hertog), ditrnaar rnet Fr.ank van Bor.ssere, een Zeenwse ecreln-ran. Dit was vool.Bilderdijk een nieuw bewijs vanJacoba's kokette karakter: ,Frr-rks 
onr ."r, tlri"rr.. gezon_clenl en Jacoba heeft we€r' een man' van Borssere wer.cl vrak daarna gean.esteer.d. pasnaclat Jacoba van Beieren offi_cieel afstand t-r"a g".runr", van haar gr.aafschappen, mocht zein 7434, twee jaar. vool haar cloocl, rnet hern tro.]rwen..,

i I /-.1r" r'an 1leieren in cie negendende-eeu\\,sc lireraruur
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Jn.obn u.,t Beieren in de negentiende-ceus,se literatuur ffi

31. De ruine vanTeylingen. Regionaal Archief Leiden

Zelfs over haar laatste levensjaren, die Jacoba zou hebben doorgebracht op het kasteel

Teylingen bij Sassenl'reim [afb. 31], liet Bilclerdijk zich kritisch r.rit. De toch al weinig
derrgclzame gravin verviel volgens hem aan de drank. Zogenaamde Jacoba-kannetjes,
die men bij het kasteel hacl opgegraven, dankten volgens Bilderdilk hun naam aan de

handelswijze van de glavin: 'Men dlukte dit r.rit clool het legen van, ua17 katxnetjens, of het

over 't hoofd werpen van kannetjens; een beleefde spreekwiize waar meC men die zaak

aanduidde: en toen men in later tijd de taal zijner vaderen niet meer verstond, maakte

men van dit legen het maken uan kannetjezs; een schoone bezigheid en zonderlinge
lieflrebberij voor een vrouw als Jacoba! Die kannetjens waren toen in algemeen gebr-lik,
en werclen na geledigd te zijn over 't hoofcl r.rit cle vensters gesmeten, ten einde een zelfde

niet Nveemaal gebruikt zou kunnen wolden, het geen de frischheid van de wijn bedorf.
Dit was eene elegance en luxevan dien tijcl.''Z:

I\f, rueey Bild,erdi.jh

Niet al1een in z11n Gescbiedenis des uadeilands, ook op andere plaatsen in zijn werk
liet Bilclerdijk zich over Jacoba uit. Dat hij niet bepaald van de gravin gecharmeerd was,

kwam al vroeg aan het licht.26 In een brief aan zijn vriend H. W. Tydeman van 9 maart 1810

noemde hij haal een'hoeracl-rtige vrouw'.27 Twaalf jaar later, op 4 oktober 1822, schreef

Bilderdijk aanDa Costa: ''Wat uwe Romans van Walter Scott betleft, tbe Abbotbehaagt my

best, doch hy heeft Maria even zoo opgescl.rikt als onze schrijvers de lichte Jacoba, met

wie zy in karakter eene ovelgroote over€€nkomst had.'28 Bilderdijk vels/ees naar Mary

Stuart(7542-7587), 'Queen of Scots', die in haal leven ook meerdet'e kelen huwde. Jacoba
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I lo.ot a vau Beieren in dc negentiencle-eeLrwse literaturtr

trouwde rnet cle clauphinJan van Touraine, telwijl Mary in het huwelijk trad met Frans II
van Frankrijk, die eveneens vroegtitdig overleed. Jacoba was wecluwe op haal zestiende,

Mary op haal achttiende. Bilcleldijk suggereerde dat Jacoba haal oon-r Jan van Beieren

had laten vermoofden; Mary was velmoedelijk betrokken bij de moold op haar tweecle

echtgenoot Henly Stuart Darnley. Ten slot kwamen beiden op tragische wijze aan hun
einde: Jacoba ovelleed op vijfendertigjarige leeftijd aan tlrbel'cLrlose; Mary Stuart wercl ter
doocl veroorcleeld en onthoofd.

Verder duikt c1e naam van Jacoba nog op in een studie. Bilderdijk was niet alleen
historicus en dichter, maar ook taalkunclige. Het derde deel van zijn Nieuwe tdtal- en
dichtkund.ige uerscbeidertheden (1825) bevatte onder meer een velhandeling over cle
'Oude uitdrr-rkking van den cuNttn'rrs' (ovel cle naamval tel aanduiding van een bezits- of
afhankelijkheidslelatie). Daain gaf hij als voorbeeld: Jecona vAN tsErERnN ursn orttucbtige
aa?I, nxoest haar elk eerlijk haft tot een afscbuw maken'.2e

Dat de dichter Bilderdijk slechts 66n gedicht aan Jacoba wijdde, is oprner.kelijk. Hij
greep bijna elk onderwerp aan en schreef in totaal meer dan 300.000 versr.egels. Zijn
venameld welk bestaat uit vijftien kloeke delen.3o Het vers heet: 'op eenJacobaas-kan-
netjen'. Het werd postllum gepubliceerd in tijdschrifrvorrr.3l De ledactie voegde er deze
vergoelijkende zinsnede aan toe: 'om dit stukjen w61 te smaken, moet men zich een
oogenblik, in de beoordeeling van Jacoba van Beieren, op l.ret Bilderdijksche standpunt
plaatsen. Het staat iedel vrij, claclelijk daarna we€r even coeltoiselijk als galant, de hancl-
schoe vool het ongelr.rkkige we€uwtjen op te rapen.'32 volgens Bilderdilk vonnden de
kannetjes het bewijs datJacoba haar' 'kusglaag rnondtjen' voor verscheiclene doeleinclen
gebruikte:

Op een Jacobaas-kannetien

Gy kruikjen, voor een eeuw clrie vier
Door't kusgraag mondtjen ledg gezogen,
En loen met rechl galanten zwier
Het Teilingsch venster uitgevlogen,
Flerinnert ge ons aan 't lieve dier,
Zoo schoon volleerd in't tinteloogen?

Kom, nreld ons van haar vrljery,
Als't wee0wtjen van heur drietal mannen,
In klem del lastige voogdy
Op 't eenzaam slowerblijf gebannen,
Een vierden troggelde aanhaar zIj',
Om met haar we€r in l juk te spannenl

Vertel ons, wat dat lipien sprak,
Viel boord gy eens zoo lieflijk dmkte?
\Vat honig in dat kus.jen stak
Dat braven Borslen zoo vermkte,
En hoe dat pinkend oogjen brak
Toen hy't verlepte roosjen plukte?

\(/at schalkjen, glr:r'encle uit dat oog,
Den Burgvoogd't manlijk hart kon stelen,
'Wanneer hy voor haar listjens boog
Om 't olijk spelletje uit te spelen,
En goeclen Flips zoo fijn bedroog
Met Glosters walg op 't dons te streelen.

Vertel van't willig geldverlies
En't zoet prie€l van wilgentlvijgenl
Doch, kruikjen, neen, vertel ons nietsl
Zwijg liever. gy die weet le zwijgen,
Van dezen welpoel des verclriets,
'Wiens vuil een pestdamp op deed stijgen

'Wy kennen't kuische wijfjen lang,
in spijt van al haar hoeksche vrinclen,
En weten 't welk een harden dwang
Het arme schaap moest onderwinden;
'Want vielmaal wednw, viel't haar bang,
Niet met een vijfden aan te binden.33
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T
lacoba als Pri'isvrnng)

proresren konden niet uitblijven . \n 1,834 stond Matthijs Siegenbeek (177 4-1'854) lafb. 321

op om Bilder.dijk postuum van repliek te dienen. Hij was sinds 1797 hoogleraat in de

Nederlandse taal en lettelkunde in Leiden. Siegenbeek was een van de meest plominente

f,guren in het Leidse literaire leven van zijn t1jd.3a Sinds 1823 verwulde hij het voolzitter'-

schap van de Maatscbappij der Ned,eilandscbe Letterkunde.Daar hield hij in februaril934

tijdens een 'huishoudelijke vergadeling' een lezing om Jacoba te verdedigen tegen de

'lrarelijke beschrijving' die Bilderdijk vanhaar had gegeven.s5 Toen hij in 7789 als viiftien-

jarige de Latijnse school te Amstefdam verliet, l-rad Siegenbeek naat eigen zeggen reeds

een dichterlijke ledevoering over Jacoba geschreven, omdat hij was getrolfen door haar'

'ongelukkig lot'.36

In 1,834 pakte hij opnieuw de pen op. Jacoba was volgens hem een 'rampspoedige

Vorstin', clie men als 'vootlrerp van medelijden' moest benaderen, vanwege haat tragi-

sche leven. Siegenbeek beschuldigde zijn vloegere aarlsrivaal van 'blinde ingenomen-

heid', smadelijke uirvallen en een ongefundeerde, 'waallijk bespottelijken haat' tegen Ja-

coba. De dichter typeerde haar ten onrechte als een 'voorwet'p van afkeer en verfoeiiing'.

Hij vond dat Bilclerdijk ztjn taak van waarheidlievende histolieschrijver niet had verwuld;

zijn opvattingen wafen niet op historische gronden gevestigd. Hij had geen begrip voot'

Bilderdijks kwaadaardtge, 'zoo zwartgallige en lasterlijke schildering' van Jacoba: 'Maat

wie, die de histolie van dit tijdpelk, ook slechts uit de partijdige voorsteiling van B. kent,

gevoelt niet terstond, clat deze uitval geenen anderen grond heeft, dan de uitsporige drift,

waarmede de Schrijver tegen Jacoba was ingenomen?' Siegenbeek hekelde Bilderdijks in

zijn ogen gefingeelde beschuldigingen, waalvooL in de bronnen geen bewijs te vinden

was en die hij als uitingen van'dichterlijke verbeelding' karakteriseerde. Aan het slot van

zijn\eztngverduidelijkte de hoogleraar zijn positie. Ook hij erkende datJacoba's levens-

loop niet geheel onberispelijk was, getuige

haar'onvoorzichtige' huwelijk met de heltog

van Gloucester. Toch had zi1'omhaar tamp-

spoedig lot, op ons vet'schoonend medelij-

den, maar ook, om de vele voortreffeliike

hoedanigheden, welke in haar uitblonken,

op onze genegenheid, jaonze bewondering

billijke aanspraak,' aldus Siegenbeek.3T

Ook de recensent van de Vadeiland-

scbe letter-oefeningen was geschokt over

het door de dichtel geschetste beeld van de

'beestelijk uuild Jacoba, als was zri een'Dui-
uelin in menschengedaantd. Hii noemde

Bildeldijks uitlatingen onwetenschappeliik

en onbewezen: 'Vij zullen met een enkel

woord aanmerken, dat nog nimmer eenig

Geschiedschrijvel deze rampspoedige Vor-

stin met zulke afzrgtelijke kleuren geschil-
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theek Leiden/Maatschappij der Nederlandse Lutt;r"k;;u. 
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cle'd heeft, en dat BTLDERDTJK daarbij omstancligheclen aanvoert, van welke men vragenmag: hoe komt hij et aan? En dit met te meer;egt, craar errornor.lK hier geene bronnenaanhaalt, noch zich op het gezag van eenig schrijver beroept. over heiphysiek gestelvan JAcoBA sp.eekt hij althans met eene zekerheid, als haclde hij als Doctor over haargepractiseerd; maar met eene onkuischheicl in bewoordingen, die beneden alre fatsoenis,' schreef de criticus.3s
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Bilderdijks visie op Jacoba was voor de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

de aanleiding om er in 1,834, op initiatief van H.V. Tydeman,3e een prijsvraagonderwerp

over uit te schlijven, in de klasse van de Nederlandse oudheid- en geschiedkunde: 'Ge-

schiedenis van JAcoBA vAN BEvEREN, Dochter van Graaf 
.S7i11em VL, uit de oudste, zoowel

Buitenlandsche a1s Nederlandsche Schrijvels en bescheiden opgemaakt, en met biizonder

opzigt tot de ware en juiste tijdorde det'gebeurtenissen.'40

Twee jaar 1ater, in 1835, was er' 66n verhandeling bij het genootschap binnengeko-

men [afb. 33].at Zoa\s dat gebruikelijk was had de auteur ziin manuscript ondertekend met

een zinspreuk en had hij zijn werk laten oversch|ijven door een buitenstaander, zodat

de jury een objectief ooldeel kon vellen. Ten slotte moest de auteur met zijn stuk een

verzegeld briefje meestufen, met daarop zrjn naam, woonplaats en befoep. Dit mocht

alleen geopend worden in het geval van een bekroning; werd de inzending afgekeurd,

dan diende het briefje tijdens de iaawergadering ongeopend te worden verbrand.

De ingezonden verhandeling bevatte een weinig verrassende stellingname. Rilder-

cli1k had Jacoba volgens de auteur met 'meer dan sterke, met de afzigtelijkste kleuren'

geschilderd. De schlijver wilde onderzoeken of diens visie op wetenschappelijke gron-

den rustte. Hij was niet blind voorJacoba's negatieve gedrag: ze had niet mogen tfolrwen

met de hertog van Gloucester zolang ze gehuwd was met Jan van Brabant. Maar voor de

overige beschuldigingen van Bilderdilk was 'geen schiin of schaduw bewijs' te vinden.

Ze berustten op het 'wrevelig gemoed van den man, die zijne bittefheden vriien teugel

vierde, wanneef hij over het tijdvak des aanwezens vanJacoba van Beijeren schreef'.42

De commissie die was ingesteld om de ingezonden verhandeling te beoordelen, bestond

uit vijf heren: de predikanten 'Wilhelm Broes en Abraham de Vries en de letterkundigen David

Jacob van Lennep (de vadervanJacob),Jacobus Schelterna en Samuel Ipetuszoon'Wiselius.a3

Zij vonden de tekst, 'hoewel van verdiensten geenzins ontbloot', niet goed genoeg.aa Van

Lennep kon wel instemmen met de 'geest, die den schryver bezielde', en had met genoegen

gezien datvele 'smadelyke aantygingen door Bilderdyk en anderen tegenJacoba ingebragt

op eene voldoende wyze wederlegd'werden. Hij vond echter, net als de andere juryleden,

dat de auteur zichrieta nhet onderwerp had gehouden. Zijn snrk was geen levensbeschrii

ving, maar een pleidooi omJacoba vrij te pleiten. 'Wiselius schreefi 'Die oruedelyke, op geene

wezenlyke gronden steunende, aanval van den Heer Bilderdykop onze Jacoba uan Bqteren,

moge de voornaamste aanleiding geweest zyn tot het uitschr]'ven dier vraag, men heeft nog-

thands geene bestryding van het dool hem aangeroerde bedoeld.' Daarnaast had'Viselius,

net als van Lennep, kritiek op de taal: 'stijl en Iaal zyn noch deftig, noch net.' De vries vond

dat het stuk gekenmelkt werd door'droogheid, eentoonigheid en flaauwheid'-45

zo kwam er een weinig glansrijk einde aan de discussie.a6 De afloop was enigszins

flauw, want Siegenbeek had als Maatscbappij-voorzitter met zlin lezing en publicatie

de prijsverhandelaar alle wind uit de zeilen genomen. Dat vond Tydernan ook ln het

zevende deel van de Gescbiedenis des uaderla.nds (1835) publiceerde hij een'Toevoeg-

seltje'. Siegenbeek had ziin stuk, in 'afwachting eener echt critische behandeling van dit

onclerwerp', beter ongedrukt kunnen laten, schreef hii. Hii uitte ook kritiek op Siegen-

beeks bedoelingen. De hoogleraal maakte zich schuldig aanwat deze Bilderdijk verweet:

parrijdigheid. Uit alles bleek dat hij enkel de historicus Jan'Wagenaar wilde verdedigen

- regen wie Bilderdijk zrch afzette - en zijn 'persoonlijke gevoeligheid' tegen Bilderdijk

tentoonspreidde. 'Wagenaal was, zo schreef Siegenbeek, een kennis geweest van zijn
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lroeder, waalclool' hij |eeds als kincl eelbiecl vool cle gescl-rieclschr.ijver-liacl gekreger-r.
T)'cleman 

'oncl 
clat siegenbeek hielrnee blijk gaf van ,kincleriijk ,,ooroor.l""l.. ;;:;;;

voncl l"rij 'ouclbakken kost en toch r-rog ongaar.,.r7
Het is niet uitgesloten clat cle ophef overJacoba vijf jzrar later-, in 1839, cle aarleicling

vol'tlcle vool'een Leiclse studentelrmaskelade, velbeelclencle cle ,Intogt 
r,:rn Her.togJan 

'a'tseijelen binnen Leyclen, in 7420', clie op B febr.r-rar.i 1839 praatsvoncr. Hier.in speelcleJacoba
eveneens een t'ol L-r een publicatie die tel gelegenheicl hiervan verscheen en clie een citaat
var-r Bilcle'clijk als rlotto ch'oeg, wer-cl opnieuu, een oor.deel over. haar. uitgesproken. Jacoba,sieven kenuet'kte zich 

'olgens cle Leiclse clrukkelJ.G. la Lan cloor,veler.lellomisseling vangeclulig cliepere velneclerit-lg' en n'as door' 'verkeeldheden bevlekt, cler.vrouwelijke kiesch-
heicl en zaclrtheicl onwaa|clig'. Hie|in klinkt cle ster.n var.r Bilcler-clijk cloor. Maar.ook siegen-
beeks visie u'as herkenlla ar': haar rnisstappen konden 'gewisselijk door.r,eel verschoone'cl
fneclelijden met hare onervarene .ieugcl er"r rloeijeli.jke omstancligheclen, r,er.zacht wor.clen.ls

T
Jaco[ta in de podzie

Bilclelclijk was vall g|ote inr4oecl op het beelcl van Jacoba in cle legentie.cle ee'n,. ookandele bekerrcle en ttlinclel bekencle clichtels schleven in cleze tijcl een geclicht o'er. cleongelukkige gt'avin. Het beelcl clat zii scl-retsten u/as een stuk positie'er.cl.n clat van Bil-defclijk Literatol'en als Her-rcL'ik Tollens en Jacob van Lennep wijclclen, zoals in het 
'or.igeaftikel aafr cle orcle is gekomen, een ver.s aanJacoba. Hier u,or.clen cle pennen'rLrchten var-r

ch'ie ancler.e negentieltcle-eeuwse poeten bespr.oken.
De Ar.nstelclanlse arts en liter.ator.Jan pieter. Heije (1809_1876) r,erR ier.f in 1g40 bij cleHollanclscbe Maatscbappij uan I''raaiie Kt'nstert en welenscbapperz een gouclen el.epen_niug ttlet ziin collectie 'Geclichter-r, groote'deels geschikt onl voorvier en vool.ts om vool.66ne en rneerclele stenrmen op Niuzijk gebr.agt te wor.clen,.ie De clicl.rter, clie in Leiclenr-nedicijnen l-racl gestudeelcl, l'racl enkele jar.en clarrr.oor. als Jager. tegen cle opstanclige Be1,

5;en gevoclrten ziin verzatleling bevat een liecltekst over. cle laatste levensjar.en van cleglavir.r, geritelcl: Jacoba van Beier.en, op clen huize Teylingen(1,436.),.Het begint er.rneeclat-|acoba Llit het laam van haar kasteer kijkt, r,an waar.uit ze cror.pelingen bezig ziet metde oogst. ze zingen: 'vij slaan / De sikkels croor-'t graanr / Hetzaad,,gestr.ooicl in cle voren,/ vzies rvelig tot ko.en; / wrt cr'aard -", ...rrro.l*,c1, / Geeft harnen ars goucl., Er-rkeleureisjes blengen een offer, onr een rijke oogst af te smel<en. De gr.avin ziet in iret liecl eencluideliike pa'allel fl]et haar eigen leven. Herje be rad'r-rkte op clierranier.voor.al cle tragiekvanJacoba's bestaan. Hij laat haar.spr.eken:

tr4ijn Zontel-l.reeft geen, tijcl van oogst geltacll -
En tlnrrrsjreirl is l lterrr rrrrclrten rlt,, rr"g,.n,
Als rqetJs tle Lent... irr s or.stt. en brr.r.c r l;rgerr,
Derr lr,erl rcn strrril< geknll<t lre,.lt, _ bloerrr en lrl.r.l
In n ilcle vaar-t vemielcl of ne6rgeslagen, [...J

Ik kan niets off,ren clan nijn hart:
Een offer, achl van luttel waarcle! _
Gebroken, oncler liefcle en snlart,
Is 't nog gehecht aan cle aar.clelio

i /".otr. r,an Bcieren in de negcr.rticnde-eeu\\,se liter.irtuur
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34. Portret van Nicolaas Beets (1814-1903) als
student, door Grebner/Lange. DBN L.

l".ob" u"n Beieren in de negentiencle eeuwse literatuur ffi

Nicolaas Beets (1814-190) tatb. 341, die in
1839 als Hildebrand de Camera Obscr.u"ahad

gepubliceercl, schreef een Jacoba-vels in de

jaadijkse Mttzen-almanak voor 1841.51 Hierin
vroeg hij zich alhoe het kon dat het nageslacht

haar met een 'zeekl'e cleernis' beschor"rwcle.

Natuurlijk kleefde op haar naroem 'afschuw-
lijk, / De schande van een dubbel huwlijk'.
Bovendien was ze veranlwoorclelijk voor de

dood van Albrecht Beylinc, die als prorninente
vertegenwool'diger van de Kabel.jar-rwse pafiij
in 1425levend was begraven. Maal daar stond
volgens Beets tegenover dat de persoon en

de levensloop van Jacoba van Beieren voor
dichters en kunstenaars een onuitputtelijke
inspiratieblon vormden. Ook Beets - die tr-rs-

sen 1833 bt IB39 in Leiden theologie had ge-

studeerd en zich toen een groot bewondelaar
van Bildeldijk had betoond - was van mening
dat Jacoba vooral rnedelijden vercliende:

Zoo 't kroost van I(abeljaauw en Hoeken
Te gader haar verscl'rooning zoeken,
't Is, dat ze een Vnouv was, jong en schoon;

En was haar dwaasheid rnenigvuldig,
Alleen door liefde en hartstocl'rt scl'uldig,
En ongelukkig cloor een kroon.i2

De Belgische auteLtr F|ans de Potter (1894-1,904), die in zijn Gescbiedenis uanJacoba uan

Beieren(IBB7) Beets'vers citeerde, was dezellcle mening toegedaan: 'Jacoba van Beieren

beging misslagen, groote misslagen, voorzekert Zrjleverde blijken van lichtzinnigheid, en

gaf de weleld het ontstichtende schouwspel eener schanclvolle echtbreuk; en echter, on-

danks hare groote gebreken, hare roekeloosheid en voortvarenheid, haar gemis aan staat-

kuncllg doorzicht; ondanks de schandvlek die haar iruwelijk met den heltog van Glocester

haar op 't voorhoofd teekende [... J bleefJacoba's naam in de geschiedenis des vader'lands

a1s omhr"rld lnet eenen krans van rozen en immortellen.' De Pottel bekritiseerde Bildeldilk
die naar zljn smaak 'lichtzinnig, niet altiid te goeder trouw' had gewerkt.5s

Een laatste gedicht dat hier ter sprake komt, is van de Vlaamse dichter en flamin-

gant Emanuel Hiel (1834-189D lafu.351. Het verscheen in de bundel Historiscbe zangen
(1885). De gravin wordt erin voorgesteld als een onschuldige en ongelukkige vrouw, wie

het cloor de omstandigheden onmogelijk u'eld gemaakt om ware liefde te elaren. Het

vers schetst in vier taferelen de belangrijkste episodes r,rit Jacoba's rampspoedige leven.

Het was Hiels oogmelk om medelijden met Jacoba op te wekken. Het eerste tafereel be-

schrijft de hr.rwelijksvoltrekking tussen Jacoba en haar neefJan IV van Brabant; haar eerste

hr"rwelijk met de kloonplins van Franklijk wordt buiten beschouwing gelaten. Jan, wiens

karakter volgens de auteur werd gekenmerkt door 'losbandigl-reicl, lichtzinnigheicl, dom-
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35. Anonieme tekening van Emanuel Hiel (1834_1899).

heid en flauwhartigheicl', paste totaal niet bij Jacoba. Zij werclechter door haar moedergedwongen om-|an tot rnan aan te nemen, om zo haar positie veirig te stelren. Jan wor.cltafgeschilderd als een geilaafi,:'wat is zijliefr clie tranen op cle wangen / verwekken mijnvet'langen! / o,haar aan 't stormend rrart te prangen / rs alwarik betracht.,ra VoorJacobais vooruitzicht om metJan te ttouwen een drama:

'k Ben nog zoo jong.. en weg zijn mi.jne droomen!
Moest het zoover clan komen;
Als kincl, zonk de eerste ntan in ,t graf;
Mijn goede vader dan... Heb ik die straf
Vercliend, o, Godl.., Mijn volk, in euvlen moecl,
Jaagt mij van bloecl in vuur, van r.,uur in bloed...
En thans, weel thans...
Beschirlpt, vernietigt men mij gansch!
O, moeder, hebt gi1 dan geen hart?
O, vrouwe, clat is cle eerste sflart
Door u mij aangedaan.ti

In het rweede tafereer krifgtJacoba opnieuw een tegenslag te verduren. De Engerse hertogHumphrey ('Humfried'), aan wie zij haar rrart hacl geschonken en voor.wie ze ,ter. helre,zou n'illen varen, raat haa' in de steek. Jacoba,s hart breekt als ze rroort clat Humphreyuiteindelijk niet voor haar kiest:
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Bemerkt ge niet mijn angstgeween?

Neen, neen,

Hij, de eedle man, mij laf verlaten. .

En toch, 't is zoo, 't is zoo, o kon ik haten! 1...1

'Wat kan het leven mij nog baten?56

De liefde tussenJacoba en Frank van Borssele staat cenffaal in het derde en laatste tafe-

reel. Jacoba moet doorstaan dat Frank wordt opgesloten en ter dood veroordeeld: 'Wee!

weel / Daaf glinstert de billl - o hoonl / Daar opent zich't gtaf . . .'57 Ze smeekt Filips om

het leven vanhaaf geliefde te sparen. Het stuk bevat een happy end. Hiel schetstJacoba

als de vrouw die omwille van de liefde afstand deed van haal graafschappen. Aan het slot

wordt ze met Frank herenigd:

L^at ze nu strijden, laal ze nu twisten,

Voor ijdelen pronk en volkerendwangl

La t ze nLt bloed vergieten met stroomen,

Tijden, o, tijden zullen er komen,

Dat der liefde verkwikkende zang

Krachtig tyfannengevloek zal verdooven,

Dat der krijgers klaroenengeschal,

Met de wereld zal eeren en loven:

Liefde, de zoete! liefde overal! 58

T
Incoba ob het toneelt

Ten slotte verschenen in de jaren na de ophef rondom Bilderdijks Geschiedenis fivee to'
neelstLtkken die Jacoba als onderwerp hadden. Beide behandelden haar laatste levensia-

ren en haar liefde voor Frank van Borssele. DatJacobahaar graafschappen en haar macht

opgaf voor de liefde, moet tot de verbeelding van de toneelschriivers hebben gesproken.

Het eerste stuk werd in 1835 gepubliceerd: Jacoba uan Bq)eren en Frank uan Borsselen,

romantiscb tooneelspel. De auteur was Carel Alexander van Ray (1780-1842). Hij had een

vrije vefialing vewaardtgdvan Prosper Noyer's melodrama Jaqueline de BauiAre, dat 6€n

jaar eerder het licht had gezien. Het stuk is een voorbeeld van de voorliefde voor het

vaderlands-historisch toneel en tegelijkertiid van de voorkeur voor melodramatisch toneel

in cle eerste helft van de negentiende eeuw.5e Noyer was in zijn werk het 'romantisch

voetpad'ingeslagen, want hij liet Frank van Borssele aanhet slot zelfmoord plegen. Deze

maakt een einde aan zijn leven door het vrijwillig 'inzwelgen van vergift'.60 van Ray koos

in zijn versie voor een meer gelukkig einde. Frank is betrokken bij een samenzwering,

waardoor hij in de dodencel belandt. Filips, de hertog van Bourgondie, maakt hem wan-

hopig, door te stellen datJacoba niet voor hem, maar voor de hertog van Gloucester kiest'

AlsJacoba hem van het tegendeel probeert te overtuigen, weigert Frank haar te geloven'

Hij dreigt zelfmoord te plegen, net als in het Franse origineel. Jacoba kan hem slechts

met moeite van zijn daad weerhouden. Het fragment dat volgt doet met zijn puntjes en

uitroeptekens denken aan de sentimentalistische stijl van Rhijnvis Feith uit de tweede helft

van de achttiende eeuw:
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Her.rrelsche regtvaarcligheicl! . . . Vergiftl ... (Z.y 6171r.r,
c/e, sronct.)raat arr, ..'pLank ;;;;; ;# " :^:,_!:r:i{:r::,r:;::rtr;,'"::::,r!,:,:i;t"::
kreine stirte )Frankr vriend rnijne r zieli .... {24 ,roa",-t t 

"rr. 
F*zk ueert baar af.)yanBorsse_len,gij weertr.r.rij van.af....\flatbeteekentart...ir""r.,6'ijndier.bare! 

komroruzelven.6r

Het stuk eincligt met een vezoening tussenJacoba en Frank. De gr.avin cloet af.stancl vanlraa'graafschappen, .it genegenheicl uoo. h^". geliefcle, clie nr-r wor.clt vr.i.jgelaten 
'it zijn

::i,1':"iliff::i,:;-"'krijgt 
tot slot een tvpi..? negenriencre-ee.wse, b,rserrijke 

'ro-

JAKOBA, bentoedigt.
Wrlienl lret is volbr.agfl (Alet kracht.)Op. rnijn Van Bor.sselenj oirl nrrr. lrel gasl\rije Hollantllnaar het stille, vreeclzarne Teijlingenr aja. z.rrte'trerae en h.oLr\v voor.ve^,logene grootheiclons schadeloos stellen, di6r verbeiclt on, a. ,.t.ooJ.r.';;;::,.""1-;::::9:i:GELUK!6, 

....4r vLrusr!,l urb cle scltoonste aarcische belooning; HUISSELIJK

onclanks dit positieve eincle kon cle 
'ecensent 

van de vacrerrartcrsclte retter-oeferilttgerzgeen begrip opbrengen voor het toneelstlrk: ,Het oor.spronkelijke van cren romantischenTooneeldichter rovrn week nog ar meer'an cle waarhei cI af; naar,i.r ar""r-il van hetgeenvAN RAy verancle'd heert aan de ontknooping, die in het Fransche stuk, over.eer_rkomstig

ff1.:.:"Jilff1:.":J:"-.aak, 
zoo grt,*"Ii;k was, als rnen her stechts ver.zinnen kon,

knoeicrgebreven, 0", n";:',?;"j':,:I:1.1t;::"""irtisen' 
is nog de I'ristorie zooclanig ver-

FIet rweede sttlk clar irie'ter sprake komt werd geschr.even door de vlaarnse letter_kunclige en ar.rs Aclolph Frederik Henclri a" i"rfirrrrr" (ig19_ig81). Vorctin ett urottw, oJ.Jacoba, gra uit't uctn Hoilcmd, bistorisch drama )n v bectryuett (1840).N.t ,1, i., het vorigestuk wo'clen./acoba en Frank van Borssele van erkaar gescl,reiclen. Jacoba worclt gek vanverchiet als ze begrijpt clat Fr.ank troet stelven:
Bedaren? neen, ik zal klankzinnig,
I(rankzinnig wor(len. en .t 

e(.n we l.l":r.i ,.oor.
NIy zijn. Beclaren? Zeg cler zee gerLlst
En spiegclglad re bliyve n. rls t_lc orkren
Haar vloed met woeclencl, aciem geesseltl Zeg
Der tijgerin, dat zy bec1aar,, \\.anneer
Men haar heur welpen l-reeft ontwrongenlJa _
Bedaren? ... Steruen, zoo als hy lroet stervenl6l

ook dit stLrk eincligt ermee clat arles goed komt en crat Jacobavoor. cle riefde alles opor_
';;:",I:T;:,.r;;);n:tvter, ailesiaa, -;;;,;, ziin b,artt / (zv ornbetzer.t etkancter op

Bohi.t

Zo vetanderde Jacoba in de negentiencre eeuw van een vronw die rret niet zo nallw nammet cle huweliikstrouw in een clame clie koos voor cle liefde. Het Bilder.clijkiaanse stancl-punt' clat in cle ja.en clertig voor-t'Llmoel'zorgcle, verch'een niteinclelijk ger.uisloos naar cle

100



lncl!

reicl

LIJI(

?8e17

Tene

'SSC-

ln.6l

.ncl van

ttit zljn
ke rno-

11Xngel't

tischen

retgeen

:omstig

:n kon,
rig ver'-

: letter'-

Ittw, of
vorige

,ek van

; opof-
tder op

w naln
stancl-

raar cle

T
J acoba van Beieren in de negentiende-ecurvse literatuur I j

achtergloncl. -il/at ovelbleef was de onuitputtelijke belangstelling van clichtels en kunste-

naars vool cle gravin lnet haar bijzondere levensloop. Of zoals Nicolaas Beets opmerkte

in zijnJacoba-geclicht uit 1840:

Zy boeit in verzen en r.ethalen;

Haar naam verr'ult de scl'rous'burg;zalen;

Poeet en Schilclcr put zich uit,

Om haar op 't lieflijkst af te nalen,
Als schoone weclur', teedte bruid;
Er"r, welke namen wy vergaten,

Verguisden, hoonden, leelden haten,

Zy voncl genade in ieclels oog;
Mcl trirner'r weten kind cn grijze n

Het lrrris te Tcylirtgcn te rvijzen.

Waar eens haar'laatste hoop veruloog.66
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