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HOE EEN FRIES, IN HET JAAR 1B64,

OM DE HAND VAN

KONINGIN ELISÆBETH

VAN ENGELAND VEIJT.

Le meilleur moyen de resusciter avec

l'inspiration, c'est de savoir d'abord par

l'6tude, un à un, tous les documens.

DARGAUD, 417.

Tegenover het smalle kustland in het N. W. van Europa,
dat inboorling en vreemdeling om diens lage ligging de
Nederlanden noemen, ligt een groot eiland, waarvan het
midden- en zuidergedeelte Engeland, naar de Angelen, eens
naburen en bondgenooten der Friezen, is geheeten. Het
wordt bewoond door een volk, dat, in sommige opzigten,
gunstig verschilt van vele andere volken; dat een regerings-
vorm bezit, door enkele andere natiën meer of min tot
voorbeeld genomen, en dat ook in de uiting van zijnen
godsdienstvorm (b. v. door het stiptelijk vieren van den
Zondag) zich kennelijk van de andere bewoners van Europa
onderscheidt.

Het is moeijelijk, om, zonder in overdrijving te verval-
len en zich te onthouden van hetgeen de Franschen une
charge noemen, te zeggen wat een Engelschman is. Maar
in den vreemde vooral herkent men hem onder de duizen-
den reizigers op de heerbanen van Europa meestal spoedig,
hoezeer zijne herkenningsteekenen meer en meer verdwijnen.
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Vooral in de laatste jaren is er in het uiterlijke der meeste
Engelschen een totale omwenteling geschiedt. De Engelsch-
mantoeh, die het vroeger gentlemanlike, volstrekt fatsoenlijk,
achtte, zich tweemaal daags de kin met zijne onovertroffen
Cheslerfield messen te strijken, is nu de concurrent van
den winderigsten Franzoos of den harschten militair, in kne-
vels en bakkebaarden. Zoo waar is het, dat slechts de
eerste stap moeite veroorzaakt en de uitersten elkander raken.

Voor de kennis van de ontwikkeling van den mensch is
het geen onbelangrijk onderwerp na te gaan, waardoor zich
een volk en dus ook het Engelsche (dat wij hier bepaald
voor oogen hebben), heeft gevormd en tot die verbazende
magt en grootheid is geklommen, dat diens hoofdstad met
zijne 2,800,000 zielen eene wereldstad, ja de wereldstad
kan genoemd worden.

Van zelf rijzen dan de vragen bij ons op: wie legde
daartoe den grondslag? wie vormde dat volk? wie schiep
diens zeemagt? wie goot diens godsdienst in den, te midden
van zoo vele wegvallende hulsels, nog heden ten dage be-
staanden, krachligen vorm?

Het antwoord ligt voor de hand. Dat deed geen man,
geen koning, geen he, maar een she; eene koningin, ELISA-

BETH, van wie CATHARINA II , de alleenheerscheres van Rus-
land, als bevoegde ter beoordeeling voorzeker te erkennen,
eens schreef: Vier ge non, femme peutélre, reine et grande,
reine assuremenl.

DARGAÜD, de jongste levensbeschrijver van ELISABETH van
Engeland, plaatst deze woorden als motto voor zijn werk
en omschrijft de laatste zinsnede elders aldus(l): »Aan haar

(1) Ilistoire d''Elisabeth d''Angleterre, par J. M. DAEGAUD,
Paris 1866, p. 4. Deze gaf reeds vroeger uit een paar werken, met
het genoemde in verband staande: Histoire ie Marie Stuurt en
Histoire de Jane Grey.
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» dankt Engeland de vorming van zijn volk: zij organiseerde
»de regering, zij schiep Engelands zeemagt, zij goot de
» godsdienst aldaar in vormen."

Geen wonder, dat haar staatkundig en huiselijk leven,
de buiten- en binnenkant er van (om eene Japansche uit-
drukking te bezigen), herhaaldelijk het voorwerp der naspo-
ringen van geschiedvorschers en levensbeschrijvers geweest
is en zoo lang blijven zal, zoo menigwerf eene nieuwe mijn
geopend wordt, die de gelegenheid aanbiedt om in de kern,
het hart van dat in vele opzigten zoo raadselachtig leven
door te dringen.

Zulk eene bijdrage is onlangs ia het licht gegeven door
AUGUST SCHXOSZBERGER. Het is eene briefwisseling over de
op touw gezette echtverbindtenis van Aartshertog KAUEL van
Oostenrijk met Koningin EUSABETH van Engeland. Zij loopt
over de jaren 1565—1366 en is opgenomen in originali inde
Forschungen zur Deutschen Geschichle(%), na reeds vroeger,
bij wijze van uittreksel, met aanteekeningen van SPITTLER, in
het Gölt. hislor. Magazin van MEIKERS en SPITTLER vertaald
te zijn uitgegeven(S). De eigenlijke kern der briefwisseling
toch, de brief en het relaas van den gezant ALLINGA en ook
andere brieven, zijn in het latijn geschreven. Vooral met
Engeland was het lalijn de taal der diplomatie, daar de
kennis der Engelsche taal (toen nog weinig gevormd)
schaars was op het vaste land.

Het is deze briefwisseling, die wij tot grondslag leggen

(2) Vde Band, I , bl. 1—68. Eene uitstekende verzameling
door de historische Commissie van de Kon. Beijersche Akademie van
wetenschappen uitgegeven. Trouwens in Beijeren heeft de regering-
geld over voor liet drukken van zulke historische bronnen, die som-
mige personen in ons land een hoop oude papieren gelieven te noemen.

(3) Band I V , bl. 56—94. Wij hebben deze vertaling niet
kunnen vergelijken, hetgeen ons te meer spijt, omdat de aanmer-
kingen van SPITTLEE door SCHLOSZBERGER treffend genoemd worden.

V. N. K. 16
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van onze vluchtige mededeeling, ofschoon wij niet verzuimd

hebben om ook andere schrijvers, voor zoo verre wij ze

onder oogen konden krijgen, te raadplegen. Van de oude-

ren LETI(4) , NAUINTON(S) , van de jongeren LUCIA AIKIN(6) ,

WEIGHT(7) , BURGON(8) , VON RADMER(9) en den reeds genoem-

den DARGAUD.

Wilde men alies lezen wat over Koningin ELISABETH en

haren tijd is geschreven, men zoude eene tamelijke boekerij

(4) G. L E T I , La vie tf Elisabeth (trad. de 1'Italien), Amst.
1750, Tom. I , p. 351; La Haije, 1751, 8vo, Torn. I , p. 423.
In het Nederd. Amst. 1720, I , 426.

(5) (NAUNTON) La vie d''Elisabeth. Nouv. Edition, augmente'e du
véritalle caractere d''Elisabeth et de ses favoris, La Haije, 1741,
2 vol. trad. de 1'Anglais.

(6) LUCIA AIKIN, Het leven en de regering van Elisabeth,

Koningin van Engeland, gescïietst in een tafereel van haar hof
en de zeden van haren tijd, Amst. 1821, 2 dln. Op den titel
staat uit het Engelsen en Hoogduitsch; maar de welbekende four-
nisseur voor niet wetenschappelijke leesgezelschappen, VAN KESTEEEN ,
liet dit werk, zoo als zoo vele anderen bij hem uitgegeven, zeker
op het een of ander zolderkamertje voor eenige stuivers het vel uit
het Hoogduitsch vertalen. Wij vestigen op die vertaling de aan-
dacht des schrijvers van de Vermakelijke Spraakkunst. Zij wemelt
van onzin.

(7) THOMAS W R I G H T , Queen. Elisabeth and her times; a series

of original letters, seleoted front the inedited private correspondance
of the Lord Treasurer BÜRGHLEY (WILLIAM CECIL), the earl of L E I -

CESTEE, the secretaries WALSINGHAM and SMITH, Sir CHRISTOPHER

HATTON and most of the distinguished persons of the period, Lon-
don, 1838, I I vol. In vol. I zijn portretten van ELISABETH en

WILLIAM CECIL en grande toilette en in gala costuum.

(8) J. W. BURGON , The life and times of Sir Thomas Gresham,
Knt, founder of the TLoyal Exchange, including notice of many of
Ms contemporains, with ilhistrations, London , Vol. I I , p. 217, 222.

(9) FRIEDRICH VON EAUMER , Geschiehte Europas seit dem Ende

des funfzehnten Jahrhunderts, Leipzig, 1833, I I .
Vox EAUMEK en DAKGAUD verschillen zeer in de beoordeeling

van de politieke en vooral private moraliteit van ELISABETH.
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moeten doorworstelen(9*). Men zou SHAKESPEARE, haren nu
beroemden, ja vergoden, toen vrij wat minder bekenden
tijdgenoot, die in menig stuk zijnen tijd schildert, niet
mogen uitsluiten. Maar schrikt gij voor dien al te stevigen
kost, wel nu, lees dan de Kenilworth van W. SGOTT. LEI-

CESTER moge daarin misteekend zijn, het portret van ELISA-

BETH, het ensemble, geeft het beeld des tijds vrij getrouw terug.

Wanneer men in den schouwburg een ons minder bekend
stuk zal zien opvoeren, is het de gewoonte, om ôf het
tekstboekje ôf het affiche eens in te zien, om te weten,
welke personen ten tooneele zulien verschijnen.

Op de voorzijde van mijn affiche kunt gij lezen:
FERMNAND, Keizer van het Duitsche Roomsche Rijk;
Koningin ELISABETH van Engeland;
CHRISTOFFEL, Herlog van Wurtemherg;
AHASVERUS ALLINGA, een Eries, Raad en gezant van dien

Vorst;
Dr. CHRISTOFFEL MUNDT, een Duilscher, Engelsen gezant

te Straatsburg;
WILLIAM CECIL, later (1371) Lord BURGHLEY, Staats-Se-

cretaris der Koningin; —
terwijl op den achtergrond, als zwijgend hoofdpersoon, de

Aartshertog KAREL van Oostenrijk geplaatst is.
Van het stuk speelt het voor- en naspel in Duitschland,

maar het drama zelf te Windsor in Januarij 1S64 volgens
onze, in 1363 volgens Engelsche tijdrekening(lO).

(9*) VON EAUMEE, b. v. geeft voor dit tijdvak, slechts een ge-
deelte van het tweede deel van zijne OeschicMe Europa's beslaande,
meer dan honderd bronnen op. Verg. de lijst Docuuients e'crits bij
DARGAUD, p. 405—416.

(10) In de 12de eeuw ving de Engelsche kerk aan het jaar,
dat vroeger met Kerstijd begon, met 35 Maart aan te vangen,
welk gebruik in de 14de eeuw door de leeken ook werd aangeno-
men. Dit duurde tot 1753. Forschungen, V , p. 55 (1).

16*
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Op de keerzijde van mijn affiche leest men het volgende:
ELISABETH, Koningin van Engeland (1558—1603), was de

dochter van HENDRIK VIII, Koning van Engeland, in de
wandeling de Vroiiwenbeul bijgenaamd, daar deze bloeddor-
stige wellusteling van zijne zes vrouwen de eerste en vijfde
verstiet en twee anderen liet onthoofden. Ook ELISABETH'S

onschuldige, maar onvoorzigtige scboone moeder, ANNA BOÜ-

LEiiv, trof 19 Mei 1556 dit vreesselijk levenseinde. Zij liet
haar eenig kind, geboren 7 September 1535, bijna hulpe-
loos achter, en zeer veel onverwachts moest er geschieden,
eer ELISABETH den 17 November 1558 de troon van Enge-
land en Ierland kon beklimmen.

Eerst moest die troon door den dood van haren gruwzamen
vader (28 Januari) 1547), daarna door dien van haren,
naar liet Hgchaam zwakken, half broeder EDIIARD VI (de zoon
van JANB SEYMOUR), 6 Januarij 1555, en eindelijk door dien
van hare halfzuster MARIA (de dochter van KATHARINA van
Arragon), gemalin van PHILIPS, Koning van Spanje, worden
ontruimd.

Menigmaal in dat tijdperk van het vierde eener eeuw
verkeerde haar leven in dreigend gevaar, en in den Tower
moest zij zelfs een geruimen tijd als staatsgevangene ver-
blijven.

Maar juist die beproevingsvolle levensweg was de leerrijk-
ste oefenschool voor de schrandere en schoone prinses. Niet
vertroeteld aan een weelderig hof, maar veelal op het land,
soms in bekrompene omstandigheden, opgevoed, had zij tijd
om aan haren lust voor de wetenschappen voldoening te
geven, en zich daarop met kracht toe te leggen. En het
was toen een lijd, dat daarvoor (gelijk LUCIA AIKIN het
uitdrukt) cene woede aan hel hof van EDUARD VI (1549)
heerschte(ll). Men behoeft zich dus niet te verwonderen,

(11) I , bl. 37.
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wanneer men straks zal hooren, dat een mondeling huwe-
lijks-aanzoek in het Latijn geschied en door de jonge dame
in het Latijn beantwoord wordt; en dat eene Engelschc
Koningin en een vrije Fries in Cicero's taal zóó keuvelen,
als waren zij oude bewoners van de stad der zeven heu-
velen. Men zal het te minder doen, wanneer wij hier een
brokstuk van een brief van ROGER ASHAM, EMSABETH'S leer-
meester, mededeelen, die van haar reeds in 1950 aldus aan
een vriend schreef(12): »In haar zestiende jaar toont zij
» zoo veel rijpheid van verstand, zoo veel hoffelijkheid met
«waardigheid gepaard, dat ik nooit iets dergelijks op zoo
«jeugdigen leeftijd gezien heb. Voor de ware godsdienst en
» de kern der wetenschappen legt zij een brandenden ijver
» aan den dag. Haar geest kent geene vrouwelijke zwak-
h e i d , en mannelijke kracht toont zij bij alles, waarop zij
«zich toelegt. Niemand kan schielijker iets bevatten, nie-
» mand heeft een sterker geheugen dan zij. Behalve En-
«gelsch, spreekt zij Fransch en Italiaansch; Latijn spreekt
«zij vlug, juist en met oordeel. Gaarne, dikwijls en duide-
»lijk onderhoudt zij zich ook met mij in het Grieksch," enz.

En met die getuigenis stemmen die van anderen overeen.
EusABETii las CICERO, LIVIÜS, TACITÜS, de Grieksche ge-

schiedschrijvers, SOPHOCLES, verschillende redevoeringen van
DEMOSTHENES en ISOCRATES, waarvan zij eenige in het Latijn

vertaalde.

Stichteres van Engelands grootheid, was het geheim van
hare staatkunde en dat van hare raadslieden, om zich nim-
mer te overhaasten met het zeggen van ja oî neen, maar
om eerst de zaak van alle kanten te bek ijken (15). Dat had-

(12) VON EAUMER, I I , 419; AIKIN, I , 37. Die vriend was

JOH. STDEM te Straatsburg, dus een buitenlander tegenover wien
men geene redenen had de talenten der diseipelin op te smukken.

(13) VON EAUMEE, I I , 424 en 438 (3).
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den ELISABETH hare wetenschappelijke vorming, haar geest
van onderzoek geleerd. Daarom was SENEGA, de wijsgeer,
een van hare geliefkoosde schrijvers; terwijl de haar aange-
borene behoedzaamheid door haren levensloop niet weinig
was ontwikkeld(14).

En nu zult gij welligt denken, welk eene blue stocking,
pedante, onuitstaanbare vrouw moet die geleerde, behoed-
zame, schrandere Koningin geweest zijn. Gij zoudt u gro-
velijk vergissen. Neen, van hare moeder had zij, bij schoon-
heid, ook de zucht voor tentoonspreiding van praal en pracht
en levensgenot geërfd. Eens zeide een voornaam Engelsch-
man van haar: » 0 wonder, ik heh gisteren de paus van
onze kerk op de klavecimbel zien spelen en eene sarabande
dansen(lS)." Zij deed dit voortreffelijk, zong gaarne, hoorde
met welgevallen muzijk, deed niets liever dan feest te vieren
(eens 19 dagen achter elkander bij haren vriend LEICESTEU

op Kenilworlh), kleedde zich met de uiterste pracht naar
alle modes van den dag(16), in een tijd, dat de kleeder-
dragt, zoowel bij vrouwen als mannen, hoogst weelderig,
kostbaar en het oog boeijend was(17). Voor de toiletzaken
liet zij zelfs hare ministers niet met rust(18). Bij haar
dood liet zij 5000 costumes achter.

(14) In een brief van ELISABETH, 15 Mei 1550, bij L. AIKIN,

I , 44 , is HOKATIUS aangehaald. Verg. over hare studiën DAKGAÜD ,
p. 35.

(15) DAKGAUD, p. 63. ELISABETH, dit hoorende, bedreigde hem,

bij herhaling van zulke hom mots, met het dansen van eene sara-
bande inet den beul van Londen.

(16) Bij de Fransc7w, toen nog niet geheel dominerende, mode
kwamen vooral de Engehche, SpaanscJie, ItaliacmscJie en Oostersclie.

(17) Zie haar portret bij WKIGHT, ofleeshetten papiere gebragt
in Kenilworth.

(18) Ben brief van 22 Februari) 1566, overigens hoogst be-
langrijk , van CEOIL aan NOIIKIS , afgezant te Parijs, begint aldus:
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Met één woord, bij een geleerd hoofd voegde ELISABETH

een coquet hart. Een Franschman, DARGAUD, schildert haar,
toen zij den troon beklom, aldus: »Vijf en twintig jaren
»oud, had zij nog al de frischheid der jeugd, was blank
» van vel, glanzend van teint en mei hoog blonde hairen.
« Hare blaauwe levendige oogen schoten stralen. Haar voor-
»hoofd was vergroot naar mate hare denkbeelden zich ont-
»wikkeld hadden. Haar mond was gebiedend. Hare hou-
»ding, taille, hoewel onberispelijk, was steil. Niettegen-
y> staande de groote halskraag, kwam haar hoofd uit hare
«schouders goed uit. Hare handen waren de schoonste, die
»men zien kou. En toch was zij meer majestueus dan
» bevallig of verleidelijk. Trotsch op de minste van hare
» voordeden, had zij het voorkomen van eene heerscheres"(19).

Bij zulk eene dame moest onze tweede hoofdpersoon,
AHASVERDS ALLINGA, zijne opwachting maken en eene hoogst
delicate en moeijelijke commissie verrigten. Wie was hij?
Hij was een Fries(20), een Oberralh of Ralh van den Her-
tog CIIRISTOFFEL van Wurtemberg. Zijn voornaam AHASDERÜS

»Hare Majesteit verlangt een kleermaker, om haar een kleed naar
// de Fransche en een ander naar de Italiaansche mode te maken;
a zij denkt, dat gij door eenig middel er wel een zult bekomen
// van die CA:THAKINA DE MEDICIS bedienen" enz.

(19) Zie ook vooral VON EAUMEB, I I , 462 (2).

(20) Het geslacht ALLINGA is niet in het Stamboek van den
Friesehen Adel te vinden, evenmin in een H. S. met wapens van
Grovestins in het Archief van den Hoogen Eaad van Adel, of op
de lijst der edelen in 1505.

Door het dorp Allingawier, in Wonseradeel aan het Koud- of
Makkumermeer, is de naam in Friesland bekend. Voerde JAKLE
FEDDES, wiens stins aldaar, 1454, door GOSLICK JONGAMA veroverd

en verwoest werd, welligt dien naam? Alingaliuizen en Allingahd-
zen (maar oudtijds Aldingehuisen) zijn twee boerderijen, 2 uren van
Groningen.

Vóór 1650 vindt men te Bolsward BAUCKJE ALLINGA ; in 1658

PETBUS ALLINGA, Pred. te Wijdenes enz. Stamboek I I , 273, 274.
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zal wel het gelatiniseerde ZWIER geweest zijn. Hij was een

man van veel kennis, ijver en gevatheid. Dit getuigen
Koningin EUSABETH, CECIL en Keizer FERDINAND in vleijende
bewoordingen achter zijn rug om van hem(21). Ja hij
wist het zoo ver bij ELISABETH te brengen, dat zij tegen
hem zeide: »Ik heb aan u over mijne huwelijksplannen
meer gezegd dan tot heden aan alle afgezanten, ja zelfs
aan het parleraenl(22).

Zóó zeer had de welbespraakte Fries de trotsche Koningin
met zijn huwelijks-aanzoek in het naauw gebragl(23), dat
zij bij de tweede audiëntie hare verzekering van nooit te
zullen trouwen aanmerkelijk wijzigde, en bij de derde nog
een stap verder ging. Hij deed dit aanzoek op last van
CHRISTOFFEL, Hertog van Wurtemberg, zijnen meester, een
der hoofden van de Protestantsche partij in Duitschland.
Niet met last om voor dezen de schoone hand van ELISA-

BETH, waarom zoo vele vrijers waren, te vragen. Neen,
hij moest eene nieuwe poging wagen, den draad weder aan
te knoopen, die vroeger gelegd, maar afgebroken was, om
den Aartshertog KAREL FERDINAND van Oostenrijk, den zoon
van Keizer FERDINAND, met de maglige en schoone Koningin

te verbinden.

(21) Den 27 Januarij 1564, schrijft CECIL aan den Hertog van
Wurtemberg, p. 58. //Legatus vester, vir singularis modestiae ac
prudentiae"; en den 21 April 1564 schrijft de Keizer aan den Her-
tog: //Wïr liaben auch aus der relation uund den anndern beige-
// legten schrifften befunden , das Deinem L. Gesanndter sicli trewlioh ,
//vleissig vund vernunfftigclich gehandlet hat." ForscTtungen, V, 1,
p. 59.

(22) //Ego (ELISABETH) inquit plus tibi dixi, quam in hunc
usque diem legatis omnibus et plus quam statibus hujus regni."
ForscJmngen, p. 51.

(23) Forse/mnffen, p. 22 en 37 , of. p. 4. //Eo eam impellebam, ut
fateretur veile se matrimonium contraliere, et id quidam nullo alio
quam necessitatis nomine, annulum se nuptialem jugalem et neces-
sitatis vocaturam."
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Talrijk waren tot heden (Januari] 1564) de huwelijks-
aanzoeken bij ELISABETH geweest. Vóór hare troonsbestijging
herhaaldelijk van den Hertog van Savoije, en bij het leven
van Koningin MARIA had PHILIPS I I , haar gemaal, het zijne
er toe gedaan, om het bevallige hoofd van ELISABETH voor
de dreigende bijl te bewaren, ten einde het na den dood
van zijne ziekelijke gemalin aan zijn hart te doen rus-
t e n ^ ) . Naauwelijks had zij den troon beklommen, of de jonge
weduwnaar had dan ook haar zijne hand aangeboden, maar
eene hoffelijke weigering bekomen. In het tijdsverloop, lig-
gende tusschen dit aanzoek en dat, wat wij zuilen schetsen
(1558—1864), waren bovendien de Aartshertog KAREL, de
infant Don KARLOS , de Koningen ERIK van Zweden, KAREL

IX van Frankrijk, de Hertog ADOLF van Holstein, de Palts-
graaf CASIMIR, om van geene Engelsche grooten te gewagen,
huwelijks-pretendenten geweest(25). Bij de meeste van deze
aanzoeken bestond een voor ELISAEETH, ZOO het schijnt, on-
overkomelijk bezwaar, het verschil van godsdienstige belijde-
nis. Velen mogen in onze verlichte (ik zou bijna zeggen
geïllumineerde) eeuw zulk een verschil van hulsel, waarin
het godsdienstig gevoel zich openbaart, gering achten, in
de zestiende eeuw moest men anders daarover denken. ELI-
SABETH toch werd meer en meer na hare troonsbestijging
de steun der toen nog voor de vrijheid hunner geloofsbelij-
denis worstelende, strijdende, ja bij duizenden stervende
protestanten. Bloedig waren onder hare voorgangster MARIA

de vervolgingen tegen dezen in Engeland geweest, en
dreigend zetelde nog in hare nabijheid nevens de zwakke
MARIA STDART het pausdom op den Schotschen troon. De
distelen van Schotland bedreigden de Engelsche rozen nog
altijd met verstikking(26). Huwde ELISABETH een Katholijken

(24) VON EAÜMER, II, p. 431, 425.

(25) VON EAU M B E , II, p. 461.

(26) Zinspeling op de wapens dier landen.
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Vorst, de droevige dagen van MAMA konden herleven, zoo-
wel l)ij haar leven, wanneer de magt van haren gemaal de
hare eens overschaduwde, als vooral na haren dood, wan-
neer een Katholijke Vorst regent des lands, gedurende de
minderjarigheid harer kinderen, zoude zijn. Bleef zij onge-
huwd daarentegen, dan was MARIA STUART, om wier hand
ook Koning KAREL IX, Don KARLOS, Koning ERIK, de Her-
togen van Ferrara, Anjou, de Prins van Condé enz. aan-
hielden, de erfgenaam van hare kroon. Ook deze, negen
jaren jonger dan ELISABETH, bevallige, levendige, bewegelijke
brunette (die het venî, vici(27) als wapenspreuk had kun-
nen voeren) vreesde het Engelsche parlement eenmaal aan
het hoofd van den Slaat te zien. Daarom drong het her-
haaldelijk, voor en na den tijd, waarin ons drama speelt,
er bij ELISABETH op aan, om aan een echtgenoot hare hand
te schenken. Ook hare eerste staatsbeamblen, zoo als CE-
CIL, wenschten zulks, ofschoon uit onze briefwisseling blijkt,
hoe voorziglig zij daarbij te werk gingen, om zich niet aan
deze netelige zaak te branden(28).

Onder de huwelijks-pretendenten was Aartshertog KABEL
van Oostenrijk een dergenen, die liet langst, het meest her-
haaldelijk aanhielden, ofschoon ook in hem het spreekwoord
niet bewaarheid werd, dat de aanhouder wint.

De zaak was in 1560 door PHILIPS de II zelf, nog binnen
het jaar na zijn blaauwtje, op touw gezet. KAREL was een
neef van den Spaanschen Koning en lelde toenmaals 20,
ELISABETH 26 jaren. Zijne opvoeding had onder het oog

(27) Ik kwam, ik overwon.
(28) Torschungen, p. 49. //CECIL, dioens suarum itaque par-

tium minime esse rem inohoare — aufugit"; ea LODGE , Illustrations, I I ,
101, bij VON EAUMER, I I , 423 (5) zegt: //BÜEGHLEY (CECIL) de-

lythewith matters of the state only. Witk these love matters, he will
not meddle ony way." Verg. echter VON EAUMEK , I I , 464 (3), 465 (3).
LODGE bedoelt ook meer de amourettes daa wel de huwelijkszaken.



BIJ KONINGIN ELISABETH. 251

van eenen waakzamen vader plaats gehad. De Hertog van
Wurtemberg, de huwelijks-makelaar, getuigt van hem, » dat
hij zacht van inborst was, verstandig en scherpzinnig, in
vier talen ervaren, goed van zeden en bij ieder om zijne
vriendelijkheid bemind en gezien"(29). Het eerste aanzoek
was echter vruchteloos afgeloopen. Het gezantschap, door
den Keizer naar Engeland gezonden, had dezen, door een
vrij lang verblijf in dat dure land, zoo vele kosten veroor-
zaakt, dat hij geen lust gevoelde, om in 1564 er een tweede
voor zijne rekening te zenden(50). Van hare zijde had
ELISABETH verwacht, dat de pretendent zich zelven, ôf open-
lijk, ôf in het geheim, in persoon aan haar presenteerde.
Triviaal gezegd: zij wilde geen kat, of liever kater, in den
zak koopen, posito, dat zij er eenen wilde koopen. Booze
tongen bragten ook die steeds mislukkende huwelijks-aan-
zoeken in verband tot haren vriend LEICESTER, en de uit-
drukking, door ELISABETH tegen ALLINGA gebezigd, waarbij
zij den trouwring een jukring en een ring van nooddwang
noemde, doet ons zien, dat.zij ook toen en later niet wilde
trouwen, omdat zij den huwelijksband vreesde. De Keizer
FERDINAND had het bij het regte einde, toen hij , 8 Novem-
ber 1563, aan zijnen »lieben Vetter" schreef: » So haben
» Wir doch lestlich im werch befunden, das bemellter Kuni-
»gin solche handlung fürgeen zu lassen nit ernst gewe-
» sen, sonnder hat sich allain dises schains gegen anndere
»Potentaten zu Irem vorltl gebrauchen, unnd Ir aigne ge-
»legenhait darunder suechen wellen"(51).

Drie jaren lang rustten de onderhandelingen, totdat zij
plotseling van de Engelsche zijde, door een brief van Dr.

(29) Tor schimgen, p. 16.
(30) WorscMngen, p. 8—9. De Keizer was ook afgeleefd en

stierf weldra.

(31) ForscJmngen, p. 8.
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CHRISTOFFEX MONDT, 14 October 1563, uit Straatsburg ge-
schreven, hervat werden. De Eiigelsche Ministers handelden
hierin achter den rug der Koningin om: want GEGIL had
aan MONDT geschreven, dat het hem speet, dat de onderhan-
delingen met KAREL waren afgebroken en dat hij de her-
vatting wenschte(32).

Deze Staatsman, 15 jaren ouder dan ELISABETH, noemde
zij » her spirit", haar geesl(53). Hij was een der grootste
mannen, die Engeland ooit heeft bezeten. Als Staats-Secre-
taris, 1ÖS8—1Î571, en later, sedert 1S71, als Groot-Schat-
meester met den titel van Lord BORGHLEY, hield hij tot
zijnen dood, 1598, veertig jaren lang het roer van Staat
in handen(34).

Wat hem bewogen hebbe om de onderhandelingen te her-
vallen ? Of het staatsbelang in hel algemeen, óf het ver-
langen om aan den wensch van het parlement, een huwe-
lijk der Koningin, te voldoen, of de zucht om den steeds
stijgenden invloed van LEICESTER te keeren f Wij kunnen
het slechts gissen(35). Misschien zoowel het een als het
ander. Zelfs LEICESTER, zegt SCHLOSZBERGER , nam den schijn
aan, dat hij de zaak ondersteunde. Genoeg, Dr. MÜNDT

schrijft den vermelden brief aan den Hertog van Wurlem-
berg, quasi op zijn eigen houtje, zoo als men zegt (ultro

(33) In zijn gesprek met AILINGA zegt hij dit zelf. Forscktm-
gen, V , 1, p. 38.

(33) VON EAUMEB, I I , 433.

(34) Zie zijne levenschets bij DAKGAUD , p. 43—47, en de
sohoone getuigenis bij zijnen dood, p. 303: //II avait été 1'Atlas
inébranlable et infatigable du royaume, dont Leicester n' etait que
1'élégante cariatide."

(35) Verg. VON EAUMEE, I , 465, die eene plaats uit HAYNE'S ,

State papers, p. 444, aanhaalt, waar CECIL zijne gevoelens voor het
huwelijk met KAKEL van Oostenrijk en tegen dat met LEICESTER,

mededeelt.
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et mea sponle). In 1S60, zegt hij , had hij te Stuügart
zich ook al veel moeite voor dat huwelijk gegeven, maar
het verschil van geloof had dit doen afspringen. Thans
waren de tijden veranderd: MAXIMILIAAN was, vooral ook
met ELISABETH'S toestemming, tot Roomsch Koning gekroond,
en de vrees in Engeland, dat Keizer PERDINAND de besluiten
van het Concilie van Trente naar de letter zou uitvoeren,
was geweken. Ook het gerucht, dat de Koningin ROBERT
DUDLEY (LEICESTER) zoude huwen, was een uitstrooisel, enz.
De Hertog haast zich, 17 October 1S65, daarover eigen-
handig aan den Keizer te schrijven. Hij stelt hem voor
eene conferentie te Keulen, tusschen een lid van den Engel-
schen Geheimen raad en een Keizerlijk gezant te doen hou-
den: »Alsdann kennten die Sachen widerumben in traciation
komen." Doch de Keizer slaat, 8 Nov. 1S63, om de
reeds vermelde redenen, liet voorstel af. Hij toont zich
zelfs beleedigd. Zelfs een geringer persoon had men zóó
niet mogen bejegenen; men liep gevaar nogmaals zoo iets
te ondervinden, » zu nit geringem schimpf unnd verkhlaine-
rung für ünns."

De Hertog wordt echter daardoor niet afgeschrikt; bij
ontbiedt Dr. MUNDT, 28 Nov., bij zich te Stuttgart, dien het
echter beter acht 1 December een brief te schrijven, waarin
hij op goede gronden het houden eener geheime conferentie
te Keulen afkeurt. Zonder de toestemming en den wil dei-
Koningin zou men geene gezanten uit Engeland, met vol-
magt voorzien, kunnen afvaardigen. En zoo iets zou der
Koningin prudenlia, pudor et verecundia niet toelaten; zij
zou liever niet trouwen dan de schijn op zich laden van
een man te bejagen. Beter ware het, dat de Keizer of de
Hertog iemand heimelijk naar Engeland zond, om het ge-
voelen der Koningin over deze drie vragen te vernemen, of
zij wilde trouwen, zoo ja, een der Engelsche grooten, of een
vreemden vorst, en, eindelijk, welken F
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De Hertog stemt met deze gronden, 5 December, in,
maar stelt daartegen over de blaauwe scheen van den Aarts-^
hertog, diens » reputacio propter passam repulsarn", en zegt
zeer naïf: »da müeste nur auff wege bedacht werden, das
pudor nit in petuîanciam und reputacio nit in conlemptum
khomen". Nogmaals ontbiedt hij Dr. MUNDT, en gezamenlijk
zeker redigeeren de twee huwelijks-makelaars een geloofsbrief
voor AHASVERUS ALLINGA. De laatste, zoo als goeden diplo-
maten past, wordt met de noodige uitlatingen van de teedere
punten, ook aan den Keizer, bij afschrift, medegedeeld.

De geloofsbrief is tevens een particulier schrijven van den
Hertog, ten geleide van eenige boekjes van godsdienstigen
inhoud. Onder deze valsche vlag wordt het huwelijks-
scheepje in zee gezonden. Slechts in algemeene termen
(TAHXEYRAND ZOU zeggen: »avec Ie vague nécessaire") wordt
de brenger van die boekskens aangeduid als iemand, die
tot heil der Koningin met het volvoeren van eenigen last
van 's Hertogs wege bekleed was. Het woord malrimonium
wordt vermeden, maar door de hoop op eene pacifîca succes-
sio vervangen.

De instructie, gegeven aan onzen consiliarius et nobis per-
carus minisier ASSUERUS ALLINGA, is tamelijk uitvoerig.
Kort ineengedrongen komt zij hierop neder: ALLINGA moest
aan de Koningin de aloude vriendschap tusschen den Hertog,
diens vader UDALRICH en HENDRIK VIII en EDUARD VI her-
inneren ; van den afloop van het Concilie van Trente gewagen
en daarin aanleiding vinden om hare Majesteit, » door het
Roomsche geloof nog geheel omringd", te waarschuwen.

Vooral moest hij haar oog op de toekomst vestigen en
de gevolgen voor het protestantisme schetsen, wanneer
ELISABETH eens kinderloos overleed. Door een huwelijk kon
dit voorkomen worden. Het nuttige daarvan moest hij
verder ontwikkelen. Vroeg men dan met wien? dan zou
ALLINGA de Duitsche candidaten nagaan, met name in de in-
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slructie vermeld, en de aandacht op den Aartshertog KAREL ,
toen 23 jaren oud, bijzonder vestigen; diens goede hoeda-
nigheden vermelden en de voordeelen van zulk een huwelijk
opsommen, gelijk zij in de instructie genoemd zijn. Vond
hij hetzij de Koningin of hare raadslieden tot dat huwelijk
genegen, dan moest men zien, op welke wijze en onder
welke voorwaarden het tot stand kwame. Ook deze worden
uitvoerig opgegeven, maar aan den Keizer niet in het af-
schrift medegedeeld.

ALLINGA moest niet verzuimen, om en passant (per occasio-
nem), aan de op MARIA STUART zeer jaloersche ELISABETH

mede te deelen, hoe de Kardinaal van Lotharingen herhaal-
delijk, ja bijna onbeschoft, bij den Keizer op een huwelijk
tusschen KAREL en MARIA aandrong. Tevens dat van dit

zijn huwelijks-aanzoek bij haar de Keizer en de Aartshertog
niets wisten.

Nog met een brief van den Hertog aan CECIL (28 Dec.)

voorzien, toog onze ALLIMGA op den 8 Januarij 1564 uit
Stuttgart op reis. en zond den 4 Februarij een brief uit
Antwerpen aan den Hertog, behelzende een voorloopig ver-
slag van zijne reizen en wedervaren bij de Koningin(36).
In eene zeer uitvoerige (31 bladzijden druks beslaande)
relatio werkte hij later zijne voorloopige mededeeling uit.

Op de heenreize had zijn vaartuig gevaar geloopen van
schipbreuk te lijden, en, op de lerugreize, van uit Calais
door kogels getroffen of door een Franschen kaper genomen
te worden. Hij kwam te Windsor den lSd e n Januarij en
vertoefde er tot den 28s len. Door bemiddeling van HERLE,

een » commissarius" genoemd, en CECIL verkreeg ALLINGA

op den I7d e n Januarij eene geheime audiëntie bij de Ko-
ningin, die op den 19den en 26s ten herhaald werd. — Na het

(36) Twee brieven van hem uit Antwerpen, van 5 en 7 Januarij,
zijn niet medegedeeld op bl. 21(1) der Forscàungen.
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middagmaal, te 5 uren, wordt ALLINGA langs een geheimen
trap in een verborgen kamertje gebragt. De Koningin,
vergezeld van twee staatsjuffers en CECIL, treedt binnen,
steekt hare linkerhand uit, die door den huwelijks-werver,
naar landsgebruik, gekust wordt. Deze geeft de boeken,
na ze ieder ook gekust te hebben, over. Een daarvan han-
delde over de mis. De Koningin zegt daar een woord over,
en neemt eene leunende houding aan. Nu begint ALLINGA

eene lange Latijnsche rede, reeds te Stuttgart opgesteld en
den Hertog voorgelezen; maar naauwelijks is hij begonnen,
of de Koningin valt hem in de rede en verzoekt hem, den
persoon niet te noemen, dien zij denkt dat hij zal noemen:
want dat anders de staatsjuffers, — hoewel zij opzettelijk
twee heeft uitgekozen, die geen Latijn verstaan,-—de zaak
zouden begrijpen; en zoodra zij hem het woord matrimonium
hoort uitspreken, gelast zij nog GECIL om met de dames
wat te praten. Het zou ons veel te lang ophouden om de
geheele rede van ALLINGA mede te deelen: de Koningin zelve
vond haar lang, ook welligt omdat zij met het onderwerp
niet was ingenomen(37). Behalve de in de instructie ver-
melde argumenten voor een huwelijk, haalt ALLINGA daarin
nog bijna alles uit de oudheid op, wat dit magazijn daarvoor
kon verschaffen. De bijbel, de mythologie, CICERO, AMSTOTE-

LES, PLUTARCHUS, HOMERUS , XENOPHON, EURIPIDES, ISOCRATES

en SEKECA worden daartoe geplunderd.

Onder deze rede, toen ALLINGA Jupiter en Jmo ten tooneele
voerde, bad de Koningin geglimlacht; toen hij de voor het rijk
dreigende gevaren schilderde, gezucht, en zulks nog meer ge-
daan, toen hij van EDDARDS VI groote zorg voor de kerk gewaag-
de. Toen hij haar zelve schilderde, alsmede de moeite, die
zijn meester zich voor haar getroostte, boog zij zich een weinig.

(37) Zij schreef later aan den Hertog althans: // Quurn vestro
nomine hio muitas ac graves causas nobis longo sermone exposuisset"»
Torschungen, p. 56.
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Na het eindigen der rede, liet zij zich een stoel geven,
en ALLINGA op de regterknie gebogen, vernam voor hare
voeten het antwoord.

In zijn brief schrijft ALLINGA, dat de Koningin wel eenig-
zins geroerd (commota) was, maar zoodanig antwoordde,
dat hem hieruit bleek, dat zij niet alleen afkeerig was van
het huwelijk, maar dat zij er zelfs van nature zulk een
tegenzin in had, dat zij liever eene bedelares en ongehuwd,
dan Koningin en gehuwd zou zijn. Nooit zou zij zich door
voordeden laten verlokken, of door nadeelen laten verschrik-
ken , door eere laten buigen, door bevalligheid (gratia) laten
verwinnen, ja zelfs door vrees voor den dood niet laten
schokken, om een huwelijk aan te gaan. Van nature, hoe
ongeloofelijk het velen moge schijnen, zeide zij, was zij tot
den ongehuwden staat geneigd(38).

In zijne Relalio deelt ALLINGA ons meer woordelijk mede,
wat de Koningin zeide, zelfs vergeet hij niet kleine trekken
mede te deelen, zoo als, dat ELISABETH eens haar, ook in
het Latijn gegeven, antwoord afbrak, om de juffers te ver-
zoeken niet zoo te lagchen; en uit hetgeen er volgt, zou
men bijna opmaken, dat daar tusschen en het Latijn spreken
der Koningin eenig verband bestond. Althans de Koningin
verontschuldigde zich over haar Latijn; zelden sprak zij het,
meer Fransch en Ilaliaansch. ALLINGA daarentegen maakte
natuurlijk haar een compliment over haar fraai Latijn.

Deze stellige verklaring van de Koningin schokte ALLINGA

zeer. Dit fin de non reçevoir, deze dooddoener, wierp het
geheele gebouw om verre, in zijne instructie opgetrokken.
Het bleek hieruit, dat het weder aanknoopen van de huwe-
lijks-onderhandelingen buiten ELISABETH was omgegaan. — In
het daaropvolgend belangrijk gesprek trachtte ALLINGA het

(38) Verg. LUCIA AIKIN over ELISABETH'S genegenheid tot

SEYMOUK in 1549, I , bl. 52.
V. N. E. 17
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verloren terrein te vergeefs te herwinnen. Het was van
zulk een vertrouwelij ken aard, dat daarin zelfs van haren vriend
LEICESTER sprake was. De Koningin, zich zelve een compli-
ment makende, verwonderde zich, dat de faam zich over
haar verstand (ingenium) in Duitschland deed hooren, en
nog meer, dat deze vermeldde, dat zij met een Engelsen
edelman zoude gehuwd zijn; «neen, zij beminde hem als
zich zelve, en als ware hij de naaste troonopvolger,
maar niet als echtgenoot; een' vriend kon zij als zich zelve
beminnen, maar een' echtgenoot zou zij meer dan zich zelve
beminnen", enz.

Na twee uren audiëntie, eindigde deze met de betuiging
(onder een glimlachje gegeven), dat zij de zaak niet geheel
en al verwierp, maar dat die toch zeer moeijelijk zoude tot
stand komen.

Hoewel zeer ter neer geslagen, schreef ALLINGA den zelf-
den dag en volgenden nog eene Oratio, maar uu kleiner en
pittiger, zoo als hij zelf zegt, weder over bet zelfde thema
als dat der vorige, hield op den 18 Januarij een lang be-
langrijk gesprek met GECIL, en werd den 19<ien op de zelfde
wijze en het zelfde uur ten tweeden male bij de Koningin
toegelaten, welke tweede audiëntie door eene derde op den
26sten gevolgd werd. ALLINGA won nu (om het zelfde beeld
te gebruiken) veel terrein. De Koningin verklaarde nu wel
met een vreemden Prins te willen huwen; zij verborg hare
genegenheid voor Aartshertog KAKEL niet geheel en al; zij
hoorde met welgevallen van hem spreken, maar weigerde
om deswegens van hare zijde onderhandelingen te openen.
Met een woord, zij verkoos niet het initiatief daartoe te
nemen, maar scheen het gaarne te zien genomen. Beide
gesprekken zijn zeer belangrijk voor de kennis van ELISA-

BETH'S hart , en van hare ziens-, denk- en handelwijze. Het
laatste werd gedeeltelijk in het Fransch gehouden, daar
ALLINGA ten slotte in die taal begon te spreken. Dit ge-
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deelte willen wij u woordelijk en onvertaald, (om de naïvi-
teit er van te bewaren) daaruit voorlezen. Het zal u aan-
toonen, hoe interessant de Lalijnsche conversaties waren,
die wij slechts bij korte uittreksels u hebben kunnen mede-
deelen. Gij zult er tevens uit zien, dat onze Fries zijne
zending met bekwaamheid volbragt, en vooral dat hi j , zoo
als men triviaal zegt, van den tongriem was gesneden.
Reeds na de eerste audiëntie had ELISABETH in den hofcir-
kel zijne oratie en geheele handelwijze geprezen (althans
CECIL zeide zulks aan ALLINGA), en herhaalde dit met be-
trekking tot zijn Pransch discours, toen hij na de laatste
audiëntie, den 27 Januarij, afscheid van haar nam. Ook
in haren brief van dien dag aan den Hertog roemt ELISA-

BETH ALLINGA'S prudentia ac rnodeslia.

Maar laat ons zien:
Op het einde der derde audiëntie had EUSABETH hare ge-

voelens over een huwelijk, nog eens kortelijk te zamen gedron-
gen, aan ALLINGA geopenbaard. Zij wilde wel, gedwongen
daartoe, huwen, maar kon niet zeggen met wien, en, slim
als zij was, voegde zij er bij, wat zij hem onlangs van een
builenlandsch vorst gezegd had, dat had ALLINGA haar meer
uit den mond gewrongen, alsdat zij het zelve gezegd had.
Daarop liet deze zich aldus hooren:

» Madame, j'eusse eu confiance grande, que Vostre Majesté
» m'eust soulagée d'une meilleure response, hardiment, sidy
»(dis) je , mon Seigneur et maistre, et touts ceux, qui ai-
»ment Ie Men public, seront bien marrys (attristés), que
»ceste tres ulile tractation sera ainsi delaissée, et ne tient
»qu'a un petit mot de la declaration de la volunté de V. M.,
»qu'elle peult faire secrètement, en toute asseurance à mon
»Seigneur et prince, que personne du monde ne sache
» rien que luy, et à ceste heure tant s'en fault que V. M.
«avance la cause, qu'elle ne recule plus tost, de ce qui
» avoil esté promis", — Vouldriez vous, — vroeg ELISABKTH

17*
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daarop — que je parlasse François ? » Tout ce que plaira
à V. M.", antwoordde, als een volleerd hoveling, ALLINGA.

Daarop begon de Koningin op nieuw: »à compter,
comment 1'Empereur avoit delaissé Ie traictement du
mariage, non pas elle; et cela est vray," zeide zij, »ils
m'avoient promis que Charles viendroit par deça. Le roy
d'Espagnc ne sceut (sul) point aultrement; voire (pour le
vous prouver) il m'envoya des lettres, pour les faire tenir
icy à CHAELES. Estant adverli par moy, que 1'Empereur
avoit revocqué son ambassade et changé sa volonté, es-
toit il bien fort fasché. Mais quoy qu'il soit, 1'Empereur
ne m'a point voulu pour sa belle fille. On luy avoit dit
tant du mal de moy, qu'il changa totalement sa volonté de
moy, par ainsi je ne le puis sans honte recotnmencer."

ALLINGA : »Mais comment le fauldroit il donc tenter f
V. M. me dit dernièrement, d'avoir vouée, (decretée) de
ne se marier, qu'elle n'eust preinièrement veue (vú) 1'espoux;
ce que faire se ne pourra, qu'avecque grande difficulté, car
c'est contre 1'usage des princes."

ELISABETH : »Sur cela je ne m'arresteray pas. Je le
trouve éstrange de parier à ceste heure François, après
avoir si longueinent parlée Latin. Mais comment parlerois
je au CHARLES, quand il me parlera en Alleman de Constan-
tinople(59), je le rencontray (car j'entends assez bien 1*
Alleman, encore que je ne le parle poinl) de Londres."

ALLINGA: »11 parle bon Latin et François avecque."
ELISABETH: (die beter geïnformeerd scheen le zijn) »Non

faict" (point du tout), »il parle bien peu du François, et
ttioins encore du Latin." — En nogmaals voor de tiende
teer terugkomende op de oude grief, dat KAREL zich niet

(39) Weenen., halfweg Constantinopel. ELISABETH wil schertsend
(zoo als zij zoo gaarne deed) zeggen: //Hoe zal KAREL met zijn
'îurksch-Diàtsch mijn Engelsoh-I)uitsc7i verstaan.
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in persoon, volgens verwachting, was komen presenteren,
zegt zij: »Le roy de Dennemarc, de Suède, et Ie fils du
roy de Portugal ont Men voulu venir par deça, pour
se me monslrer (se monlrer à moi) encore que je ne les
demanday jamais." — Zij schijnt dit dus ten opzigte van
KAREL vroeger wel gedaan te hebben, en drong er nu des
te sterker op aan. — Et ce barbare(!) roy de Suéde (Erik)
a faict despens grandes pour ce mariage. Mais comment eus-
sions nous esté d'accord, éstans de moeurs si fort diverses;
car encore que je m'accommode le miculx, si (il) fault tous-
jours craindre, qu'ils ne pourront rien délaisser de leurs
coustumes."

ALLINGA: »De cela ne fault rien craindre, en ce mariage
icy, car il n'y a nations au monde qui se resemblent mieulx
des mœurs et coustumes que les Allemans et Angïois; encore
luy (Charles) éstant nourry à la court d'un si grand Seig-
neur, et en lieu d'AHemagne, là ou ils sont le plus cere-
monieux es mœurs du monde, faire ne se peult, qu'il ne soit
des inœurs bien courlois; car" — hoe slim van ALLINGA, die
ELISABETH'S Italomanie kende — »ils se tirenl un pelit sur l'
Italien."

ELISABETH: »Cela est gentil, certes j'ayme la maniere
et mœurs des Italiens sur toutes aultres du monde, me
semble que je suis demie Italienne." — Misschien zinspeelde
zij wel op baar Italiaansch costuum. —

ALLINGA: «Mais, Madame," — hij merkt dat de kogel het
wit had getroffen, — » ne veult V. M. aulcument approcher
plus pres, à celîe fin que je puisse soulager mon prince
d'une bonne responçe, qui n'attend que tont bien de V. M."

ELISABETH:—'Zeer gevat, ten bewijze dat zij logica geleerd
had.'—» Je ne puis dire altrernent, fault que je demeure
in majori, si minorem addam, vous tirerais la conclusion."

ALLINGA: »Vostre Majesté scait, que le chemin entre
deux est grand, elle nous peult avançer pour beaucoup, tant
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seulement par un petit mot (die bedelaar!). » Et ne pourra
pas bien, mon prinçe, par consentement de V. M. suader
à 1'Empereur de recommencer 1'acüon? Car je m'asseure,
si V. M. se conforme un petit, (peu) qu'il y aura ambassade,
devant que soit loing (long) temps."

ELISABETH : » Cela tient à l'Empereur(4O), mais pleust à
Dieu, que vostre prince fust envoyé en ambassade, ceseroitun
des plus grands plaisyrs, que je pourrois avoir en ce monde."

ALLINGA : »Cela se fera à grande peine, mais quoy tou-
chant Ie consentement?"

ELISABETH: »VOUS m'entendez jusqiiez là que j'accoœ-
mode ma volonté au mariage par necessité, non pas aultre-
raent; de solliciter aulcun ce n'appartient pas à moy.

ALLINGA : »Regardez 1'utilité grande de ce mariage et
avançez un pelit (peu) la eause."

ELISABETH: » Je sçay bien trois (mariages) encores, plus
utiles, mais nul plus honorable," — zij was door dit hernieuwd
hoog aanzoek gevleid, —1'Empereur fera ce que luy plaira.
Il m'escrivit un jour, qu'il desiroit sur toutes choses du
monde, de me veoir (voir), car il se disoit, avoir beau-
coup ouï dire de moy et depuis n'a ('t) il pas voulu que
je fusse sa belle fille."

ALLINGA : » Mais, ma Dame, par ce que c'est une chose,
qui touche tout Ie royaume, ne fauldroit il pas avoir Ie
consentement des estats du païs?" — Hier roerde hij eene
teedere snaar aan.—

ELISABETH: » NOU pas pour Ie mariage, car ils me sont
subjects, non pas nioy à eux; mais pour Ie gouvernement du
païs fauldroil parier par après avecque les estats."

(40) Bij de tweede audiëntie had ELISABETH gezegd: //KAKEL is

zoo gehecht aan zijn vader, en zijn vader stooft hem zoo in zijn
kamertje in zijn mof, dat hij hem niet de zee durft toevertrouwen."
VoracMngen, p. 47.
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ÀLLINGA : — een stap verder gaande — » Ne. pourroit on
pas bien êstre UH peut instruit des conditions, par lesquel-
les Ie mariage se pourroit faire?"

ELISABETH : » Mais qoe nous cognoissions Ie personnage,
nous parlerons par après des conditions."

ALLINGA: »Vostre Majeslé nie desconforle grandement
(zijn gesponnen draad brak weder af), par ce qu'elle ne se
descouvre en sorte du monde."

ELISABETH : » Je vous ne puis dire aultre chose, 1'Empe-
reur qui a desislé, s'il veult, qu'il recommence, et attende
1'yssu de tout. Me setnble, que je mérite aussi bien, que
l'Empereur aye regard sur moy, que moy sur luy(41). Car
je scais bien toutes cboses agüur de regno(tä). Si j'estois
avecque luy deux heures, nous ferions possible grand chose,
mais à ceste heure je me tiendray aussi bien sur les doigts
de mes pieds que luy. Et s'il envoye de son gré CHARLES

par deça, il m'obligera tant plus davanlage. Mais" (en hier
kwam bij de hooghartigheid, de tweede grondlrek van haar
karakter, jalousie, gepaard met de derde, coquellerie, boven)
» ce sera pour la reyne d'Escosse, qui est belle et jeune"(43).

ALLINGA : »Je croy qu'il ne sera rien de cela."
ELISABETH: » Si est ce, qu'elle 1'attend bien fort, et pour-

quoy ne ce îeroit ü pas?"
ALLINGA: — zeer gevat — »11 ne se vouldroit possible

rendre en mariage avecque une vefve" (veuve).

(41) Herhaaldelijk had ELISABETH vroeger gezegd, dat al was
înj een Keizer, zij toch ook eene Koningin was.

(42) Het rijk, de regering is er mede gemoeid.
(43) Bij de tweede audiëntie zeide ELISABETH,-toen ALLINGA het

vroeger vermeld argument bezigde, dat de Kardinaal van Lotharingen
er zoo op aandrong, dat KABEL met de SoJtotscJie zoude huwen, —
ii dat weet ik, en daar ik alle weken aan haar schrijf, heb ik on-
langs uit scherts haar met dat huwelijk met den Keizers zoon ge-
luk gewenscht, en haar medegedeeld dat ik met den vader zoude
trouwen.
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EtisABETH: » Si fera. Vostre prince remercie je beaucoup
et m'efForceray de trouver moyen pour rae monslrer grate
envers luy, vous recommandant ainsi à Dieu; mes lettres
vous baillera (rendra) deniain mon Secrétaire."

En ALLINGA besluit zijn interessant verhaal aldus: » Ainsi
me mist les mains sur mes èspaules, et depuis s'en alla";
terwijl hij nog deze woorden sprak: »Mon prince a Men
voulu declarer sou affection tant envers V. M. qu'aussi en-
vers Ie bien public, mais puisque son advis ne trouve aul-
ire lieu, fault Ie tout recommander à Dieu."

Bij hare tweede audiëntie, 19 Januarij 1S64, had ELISA-

BETH, op liet punt van weg te gaan, aan ALLINGA gezegd,
dat het Hoogerhuis gedurende de eerste zes volgende dagen
zoude vergaderen, en dat zij hem inmiddels naar den een
of anderen bisschop zoude zenden, opdat het den schijn
zoude hebben, dat hij om godsdienstzaken hier was; eerst
na dien tijd zoude zij hem terugroepen (Forschungen, p.
48). ALMKGA vermeldt inderdaad (Forsch. p. 49) zijn be-
zoek bij een bisschop, alwaar hij toevallig kennis kon nemen
van de huwelijks-voorwaarden tusschen PHILIPS en MARIA ,

die hij mededeelt. Vermits ALLINGA'S bezoek aldaar den
20steu schijnt te hebben plaats gehad, en hij op den 2Ssten

van zijne terugkomst te Wimlsor spreekt, zoo dachten wij
reeds dat zijn bezoek den bisschop van Londen zoude ge-
golden hebben. En inderdaad, onder de brieven van WRIGHT,

I , 163, vonden wij er een van den bisschop van Londen
aan CECIL van den 24 Januarij 1565[64]. Het is de zelfde
brief, dien ALLINGA op den 25s ten aan CECIL ter hand stelde:
want deze zeide aan ALLINGA op den volgenden dag, dat
de bisschop hem geschreven had, dat hem zijn schielijk
vertrek zeer gespelen had. Hij luidt toch aldus: » De edel-
man van den Hertog van Wurteniberg, welken gij mij
hebt aanbevolen, keert met dezen brief naar het Hof terug.
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Het zou mij genoegen hebben gegeven, wanneer ik zijn
gezelschap langer had genoten, omdat het mij zoo beviel.
Hij was student in het burgerlijk regt te Straatsburg, toen
ik er was, maar wij waren geene kennissen. In den loop van
het gesprek bleek het, dat wij eenigzins in ons oordeel verschil-
den over BRENTIÜS(44) leer, over het ubiquitie (het alomte-
genwoordig zijn), welke hij scheen goed te keuren, en ik niet;
maar hel liep zoo hoog niet, of wij hoorden met genoegen
elkanders redenen, en konden het voor goed aanzien, dat
ieder stijf op zijn stuk bleef staan. De Hertog van Wur-
temberg, zijn meester, heeft eens aan de verbannen Engel-
schen (protestantsche vlugtelingen onder MARIA'S bestuur)
drie of vierhonderd daalders gegeven, behalve hetgeen hij
te Frankfort gaf. — Indien gij het passend oordeelt, zou ik
wel wenschen, dat gij Hare Majesteit de Koningin over-
haaldet, om op de eene of andere wijze aan den brenger
kenbaar te maken, dat Hare Hoogheid daarvan gehoord
had, opdat het moge blijken, dat zijne milddadigheid niet
geheel in vergetelheid is geraakt. Misschien was het ook
genoeg, dat eenige herinnering daaraan uit uwen mond
kwam. God beware u. Uw in Christus

Uit Fulham(i$), den 24 Januarij 1563. EDM. LONDON.

Waarschijnlijk had de bisschop onder die vlugtelingen
behoord, die te Straatsburg tusschen 1353—1558 zich op-
hielden , misschien zelfs mede genoten van de liberalitas van
den Hertog, en daar hij schrijft, dat hij in ALLINGA een
commilüo van daar ontmoette, zoo moet diens naam in het
Album van Straatsburg 1533—-1558 gezocht worden. Mis-
schien geeft het zijne geboorteplaats ook aan, maar reeds

(44) BEENTIUS, f 1570, een der Duitsche hervormers.
(45) Alwaar de Bisschop van Londen nog een paleis heeft.
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nu kunnen wij er uit opmaken, dat hij in 1564 een man

van omstreeks 50 jaren zal geweest zijn. Het is al zeer

toevallig dat dit kleine briefje is bewaard gebleven, als het

ware om ons een draad tot verdere nasporing in handen

te geven.

Met brieven van ELISABETH en GEGIL keerde ALLINGA naar

Wurlemberg terug. Het was zijne schuld niet, dat zijne

zending bij ELISABETH mislukte(46).

Ook latere pogingen, om den gebroken draad weder aan

te knoopen en vast te leggen, faalden. Zoowel uit de laat-

ste nummers XVIII—XXVII der door SCHLOSZBERGER over de

jaren 1564—1566 medegedeelde briefwisseling, als uit an-

dere opgaven, kan zulks blijken(47).

(46) DARGAUD, «Elle etait alora (1565) dans tout 1'orgeuil de
la puissance et de la coquetterie." Dit maakte den goeden uitslag
nog moeijelijker.

(47) Zie LUCIA AÎKIN, I , 151—154, 351—252, en vooral

over het plegtige gezantschap van den graaf van Sussex naar Weenen,
277—286 ; L E T I , Amst. 1720 , 1 , 426 ; Jorschnngen, V , 1 , S. 60—68.
GRESHAM, I I , 217 zegt: //The long talked of project for an alliance
between Queen ELISABETH and the Archiduke CHARLES of Austria,

brother to MAXIMILIAN I I , the reiguing Emperor of Germany had
now (1567) become so for matured thatthe Earl of Sussex was ordered
to proceed to Vienna in order to negotiate the treaty. Three of
his letters written from that capital have appeared in print but all
the interinediate links of his correspondence remaiu hitherto unpu-
blished. One of these the first in consideration of its having been
written from Antwerp—shall be here inserted. I t bears date Julij the
5 th. 1567, en p. 222 schrijft hij « Count Stolberg and Monsr. de
Maldegheni ambassadors of the Emperor MAXIMILIAN were on their
way back of the German capital (namelijk Mer in Antwerpen, waar
GRESHAM Engelsen gelastigde (consul) was) having just returned
from the court of Queen ELISABETH. The object of their visit had
been to solicitit the queen's assistance against the great Turk but
there ware many good reasons why this request could not be com-
plied with. To explain these as well as to remove any disagreable



BIJ KONINGIN ELISABETH. 267

Het ligt echter buiten ons plan om die hier nog monde-
ling aan U mede te deelen.

impression which the unfavourable result of the ambassady might
produce in Germany was one of the objects of Susseæ in his presctit
journey (1567) the two otkers èeing to negotiate an alliance for
Queen ELISABETH as already stated (p. 217) and tho carry the
garter to the emperor: — DARGAUD, p. 56, vermeldt ook de her-
vatting der huvvelijks-onderhandelingen met den Aartshertog KABEL,
maar zegt: » La conclusion était impossible, mais les prélirninaires
amusaient la galerie et 1'amusaient elle même (en zeer juist voegt
hij er bij, als had hij ALLINGA'S relatio gelezen): »De mariage
elle n'en voulut pas du tout, si ce n'est en badinant avec de
discrets negotiateurs ou d'illustres pretendants: avec Ie parlement elle
était serieuse et même fort morose. Elle s'irritait d'être trop pressée
dans une si delicate question!" Trouwens het parlement had wel
geduld. Keeds 10 Pebr. 1559 drong het op een huwelijk aan,
DAKGAUD, p. 5 6 . — I n Nov. 1566 met de vrienden van ELISABETH

en van eene protestantsche regering, heftige aandrang van het par-
lement. Zie VON KAUMEE, I I , 475, en ook DAKGAUD, p. 87.—•

WRIGHT, in zijn Queen ElizabetA and lier tim.es, vol. I , Introduc-
tion, p. XXVII, zegt er dit van: // The foremost object of parli-
mentary discussion, during the earlier years of her reign , was the
marriage of the Queen. E ven her best and nearest counsellors were
driven, not less by fear than by hope, to look forward anxiously to
a successor, for, with the prospect of a Catholic Queen in the
person of M ARY STDART , they all stood on perilous ground.
The Queen always evaded the question of marriage, and in doing so
she was perhaps longer — sighted than most of her counsellors —• at least
no one can doubt that she was guided by the most patriotic feelings,
who wil read her letter to the ambassador Sir EDWARD STAFFORD,

(Vol. I I , p. 150) during the negotiations for her marriage with the
second Duke of Anjou — a letter so noble and characteristic that it
deserves to be impiïnted on the memories of all her countrymen.
Standing single—handed, with no hollow friendships to deceive, or
foreign interests to embarrass, it can hardly be doubted that England
weathered the storm more safely, wliile the jealousies which. at that
time must have arisen from her mariage with any one of her own
nobles were easy to foresee."




