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Van de voorzitter
Tijdens de afgelopen jaarvergadering in april was het duidelijk dat we
niet alleen afscheid gingen nemen van Netty van der Tak en Suzan van
Dijk als bestuursleden, maar ook van de uitgave van de Cahiers Isabelle
de Charrière / Belle de Zuylen Papers. Tien jaar lang, vanaf 2006, hebben onze leden en vele belangstellenden in Nederland en ver daarbuiten
kunnen genieten van deze door het Genootschap ondersteunde edities.
Met name Suzan van Dijk en Madeleine van Strien-Chardonneau waren
de drijvende, kritische krachten achter het bijeenbrengen van de wetenschappelijke bijdragen uit binnen- en buitenland. Door hun overvolle
agenda’s en ander researchwerk werd het echter steeds evidenter dat
we dit waardevolle visitekaartje moesten gaan missen.
Na de Lettre de Zuylen (1976-1980), de Lettres de Zuylen et du Pontet
(1981-2005) en de Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers
(2006-2015) wil het huidige bestuur deze traditie graag voortzetten en
wel met een Lettre de Zuylen nieuwe stijl. Daarin zult u naast verslagen
van lezingen en congressen, serieuze artikelen en interviews ook bijdragen tegenkomen van een ander, minstens zo serieus te nemen, Belle-kaliber. Het streven is namelijk zowel breed als diep bekendheid te geven
aan Belle van Zuylen. Wij hopen dat u deze hernieuwde Lettre de Zuylen
met plezier en belangstelling zult lezen.
Namens het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen
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Pot met dukaten
Het jaar 2017 was voor het Genootschap een jaar vol activiteiten. Naast
de voorjaarsbijeenkomst op Slot Zuylen en die van het najaar op OudAmelisweerd hadden we twee toneelvoorstellingen van De Absolute
Vrijheid (in de vertaling van Carel Alphenaar van het stuk van Belle van
Zuylen La Parfaite liberté ou les vous et les toi) en het congres Belle
meets Jane in Chawton met een daaraan gekoppeld verblijf in Oxford om
o.a. de Bodleian Library te bezichtigen. In gepaste bescheidenheid mogen
we wel zeggen dat al deze activiteiten van het Genootschap succesvol
waren.
Om de opvoering van het toneelstuk te kunnen financieren hielden we
een zeer geslaagde crowdfunding-actie en het reisje naar Engeland werd
uiteraard door de deelnemers zelf betaald. Voor de andere binnenlandse
activiteiten zijn wij echter zeer afhankelijk van contributies. Ook voor het
komende jaar hebben wij weer bijzondere plannen. Echter, de contributiebetaling viel dit jaar wat tegen. Ongeveer 30% van de leden heeft voor
2017 nog niet betaald. Dit heeft ongetwijfeld vooral te maken met het gebruik van internet. Een papieren versie die u op een stapeltje kunt leggen
om niet te vergeten, is er (uit bezuinigingsoverwegingen) niet meer bij.
Wij zouden het dan ook zeer waarderen, als u uw boekhouding op uw
eventuele betaling zou willen nakijken of aan de penningmeester
(Margriet Lacy) via mlacy@butler.edu zou willen vragen uw status te
verifiëren . Er zijn trouwens ook leden die liefdevol en totaal per ongeluk
hun contributie tweemaal hebben voldaan (waarna het teveel betaalde
uiteraard per omgaande is teruggestort).
Mag ik u bij voorbaat danken voor uw medewerking!
Edda Holm
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Aankondigingen voor 2018
Theatervoorstelling zondag 21, 28 januari en 4 februari 2018
Stichting het Portret Spreekt presenteert in samenwerking met het
Genootschap Belle van Zuylen en Première Parterre:
De theatervoorstelling De Absolute Vrijheid of het gejij en gejou
in de vertaling door Carel Alphenaar van La Parfaite liberté ou les vous et
les toi van Belle van Zuylen op zondag 21 januari 2018, 16.00 uur; zondag
28 januari 2018, 16.00 uur; zondag 4 februari 2018, 16.00 uur

v.l.n.r. Roelant Radier, Joop Keesmaat, Linda Möller, Casper van Bohemen, Anna Nicolai,
Daan Weterings; foto: Gepke Witteveen

Duur voorstelling: ca. 70 minuten
Kaarten: €20,- te verkrijgen bij Muzee Scheveningen, Neptunusstraat
92, tel.nr. 070 3500830
Kaarten afhalen bij de kassa
Zie ook www.muzeescheveningen.nl, www.hetportretspreekt.nl en www.
stichtingpremièreparterre.nl
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Voorjaarsbijeenkomst 21 april 2018
Onze voorjaarsbijeenkomst zal op 21 april 2018 gehouden worden op Slot
Zuylen. Na de gebruikelijke jaarvergadering zal een bijzondere lezing in het
Engels volgen. Bijzonder, want deze keer niet over Belle van Zuylen, maar
over haar Engelse tijdgenote en in vele opzichten geestverwant Jane
Austen. Tijdens ons congres in Engeland Belle meets Jane sprak namelijk
Hazel Jones, wereldberoemd en absolute Jane Austenkenner. Zij raakte
zo in de ban van Belle van Zuylen dat zij aangaf meer over haar te willen
weten en graag een keer te komen spreken op Slot Zuylen. Ging het in
Chawton over Jane Austen & Marriage, 21 april zal zij spreken over Jane
Austen’s Journey’s. Wij hopen bij die gelegenheid beide boeken te koop
aan te kunnen bieden.
Najaarsbijeenkomst oktober 2018
Lezing door Maria Schouten met een inleiding door Madeleine van Strien
over de brieven die Belle van Zuylen schreef, toen zij in Engeland verbleef.
Tentoonstellingen
Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof tot 28 januari 2018 in het
Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag.
Maandag: gesloten. Dinsdag tot en met vrijdag: 10.00 - 17.00 uur.
Zaterdag en zondag: 12.00 - 17.00 uur.
Museumkaart is geldig.
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Activiteiten van het afgelopen jaar
Jaarvergadering en voorjaarsbijeenkomst 1 april 2017
Zoals gebruikelijk vond de voorjaarsbijeenkomst, voorafgegaan door de
jaarvergadering, weer plaats op Slot Zuylen. Op zaterdag 1 april kwamen
zo’n 30 leden naar Slot Zuylen, waar het voorjaar, ondanks het nog frisse
weer, al aarzelend zichtbaar was. De ooievaars op het dak van het Slot
waren in elk geval al druk doende met hun nest, wat toch een duidelijk
teken was dat de lente in aantocht was.
Op de jaarvergadering, die in goede sfeer verliep, werd afscheid genomen
van Suzan van Dijk, die van 2002 tot 2010 voorzitter is geweest van het
Genootschap. De huidige voorzitter, Edda Holm, prees de niet aflatende
energie waarmee Suzan van Dijk het Genootschap gedurende die acht
jaar heeft geleid. Bovendien was zij – samen met Madeleine van Strien
– de drijvende motor achter de tien Cahiers die sinds 2005 jaarlijks zijn
verschenen. Voor haar vele verdiensten werd haar het erelidmaatschap
toegekend.
Ook nam het bestuur afscheid van Netty van der Tak, die vanaf 2002 deel
heeft uitgemaakt van het bestuur en daarin verschillende functies heeft
bekleed. De voorzitter roemde Netty’s kwaliteiten als trait d’union tussen
het Genootschap en het Slot, haar vele contacten zoals bv. met Kasteel
Twickel, en de heerlijke maaltijden die zij altijd bereidt als er bij haar thuis
wordt vergaderd.
Netty wordt lid van de denktank, gaat door met rondleiden op het Slot en
blijft dus nauw betrokken bij het wel en wee van het bestuur van het
Genootschap. Bovendien heeft zij voor een waardige opvolger gezorgd in
de persoon van Daniël Beuman, met wie het bestuur uitermate content
is. Na de lovende woorden van de voorzitter sprak Netty haar dank uit
voor de mooie jaren bij het bestuur en schonk elk bestuurslid een mooi
afscheidsboeketje.
Na een koffiepauze begaf men zich naar het Slot waar Netty van der Tak
en Daniël Beuman ieder een groep rondleidden op een lecture en route
langs de portretten van vroegere bewoners van het Slot en hun familieleden. Bijzondere aandacht kregen twee nieuw verworven portretten
van de dames Van Lockhorst.
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Een heerlijke en geanimeerde lunch in het Koetshuis sloot deze geslaagde
voorjaarsbijeenkomst af.
Basisschool ‘Het Startnest’ uit Uithoorn brengt een bezoek aan Slot
Zuylen
Op 19 mei 2017 brachten groep 7 en 8 van basisschool ‘Het Startnest’
uit Uithoorn een bezoek aan Slot Zuylen. Eén van de leerlingen, Luna
van Sijll, had zo’n mooie spreekbeurt gehouden over het boek van Amalia
Baracs Klokkenspel voor Belle van Zuylen, dat haar oma de kinderen
een bezoek aan Slot Zuylen aanbood.

Basisschool ‘ Het Startnest’ brengt een bezoek aan Slot Zuylen; foto: Edda Holm

Hier volgen vier verslagen van vier leerlingen. Op een enkele plaats is
een schrijfster zo geïnspireerd geraakt dat haar fantasie het verhaal
van de gids ruimschoots aanvulde, maar uit alle vier de verhalen blijkt
duidelijk dat de dag een groot succes was.

Slot Zuylen
Dit verhaal gaat over de rondleiding in kasteel Slot Zuylen of hoe ze het
vroeger altijd zeiden Het Grote Huis. We begonnen met de klas te verwelkomen, want ik heb mijn spreekbeurt over het boek: Klokkenspel voor
Belle van Zuylen. En mijn oma Edda is voorzitter van de Belle van Zuylen
club. En ze zei: als verrassing voor jou spreekbeurt mag jij met de hele
klas naar Slot Zuylen. Na het verwelkomen van de klas spitsten we de
klas. Groep 8 ging met Daniel mee en groep 7 ging met Netty mee. Ik
ging met Netty mee, want ik zit in groep 7. Wij begonnen buiten bij haar
schrijftafeltje. We deden net alsof ze was opgestaan om een kopje koffie
te drinken.
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Ze had een brief voor ons gemaakt:

Beste bezoeker,
Aan deze schrijftafel heb ik negen brieven aan u geschreven. Ze gaan over
mijn leven en de omgeving van Zuylen. Hier groeide ik op, schreef ik mijn
eerste woorden op papier en kreeg ik mijn eerste huwelijksaanzoek.
De brieven aan u zijn van tafel gewaaid en her en der in het landschap
terechtgekomen. Ik zou het leuk vinden als u mijn brieven gaat zoeken
en lezen. U leert er mij, deze omgeving en het leven in de 18de eeuw wat
beter door kennen.
Bij de kassa is de wandelroute Brieven van Belle verkrijgbaar die u helpt
om mijn brieven te vinden. Het land van Zuylen was in mijn tijd al prachtig.
Ik hoop dat u er ook van geniet, en ik ontmoet u graag onderweg.
Behalve brieven en andere berichten van mij zijn er routepunten waar u
algemene informatie over de historie en het landschap krijgt.

Belle van Zuylen
Na het schrijftafeltje zagen we het kasteel van de achterkant. Netty
vertelde over dat er als eerste in plaats van Slot Zuylen een grote dikke
toren stond, maar die is omgetrokken. Toen is er een kasteel gemaakt
met geen ramen maar gewoon gaten. Daar woonden mensen die het
kasteel beschermde, maar niemand viel aan, dus toen werd er door een
man een andere precies dezelfde vleugel heeft laten maken. Hij heeft er
ramen ingezet en bij de andere vleugel ook. Maar in twee gaten konden
geen ramen, dus de man kon echt een nacht niet slapen, omdat het niet
hetzelfde was. Maar hij heeft toen een heel slim plan bedacht. Hij heeft
de ramen geschilderd. Het lijkt op het eerste gezicht echt, maar als je
er goed naar kijkt zie je dat je er niet door heen kan kijken. Toen zijn we
naar binnen gegaan. We hebben alle tassen in kluizen gedaan. En daarna
zijn we naar de keuken geweest. Daar vertelde Netty een heel erg leuk
verhaal over Belle en hij gaat als volgt:
“Belle ging naar een bal om een man te ontmoeten waar ze mee ging
trouwen. Ze zat daar rustig op een stoel en wachtte tot dat iemand haar
ten dans vroeg. Er kwam een man naar haar toe en Belle vroeg hem ten
dans, maar dat was vroeger streng verboden. En toen zei hij: Mijn voeten
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doen alles wat u begeerd. Belle vond dit de juiste man om mee te
trouwen, maar het kon niet want hij was al getrouwd. Na het bal is ze
naar huis gegaan en hebben ze 17 jaar lang brieven geschreven naar
elkaar via een nicht van Belle naar de man, maar op een dag was Belle
in de keuken en betrapte haar moeder haar met een brief in haar hand.
Toen zei Belle dat het helemaal niet belangrijk was en gooide het in de
openhaard.”
Dat vond ik het leukste verhaal van de rondleiding. Daarna hebben we de
rest van de rondleiding gehad. En uiteindelijk zijn we op het terras gaan
zitten. We kregen een glas appelsap uit de tuin en een koekje. En uiteindelijk kregen we allemaal nog een veren pen.
Luna van Sijll,
groep 7

Mijn ervaring van Slot Zuylen
Woensdag 17 mei 2017 ben ik met mijn hele klas naar Slot Zuylen geweest. We kwamen aan en we werden heel gezellig ontvangen door
de oma van Luna. Onze groep werd in tweeën gesplitst en toen gingen
allebei de groepen met een gids mee. Het was trouwens een prachtig
kasteel met een mooie entree. We kwamen als eerste op de binnenplaats
aan en de gids vertelde ons in geuren en kleuren over de bouw van het
kasteel. Toen we naar binnen gingen mochten we onze tassen in een
kluisje doen, zodat we daar mee niet hoefden te sjouwen. De gids bracht
ons van kamer naar kamer en dan vertelde hij van alles over de familie
Zuylen en het kasteel en de kamer zelf natuurlijk. Aan het einde gingen
we naar de gevangenis. Het was een uitzondering voor ons dat we daar
naartoe mochten. Het was er erg koud, maar ik vond het een leuke ervaring om daar te mogen staan. Tot slot gingen we naar de tuinen en
toen naar het terras om nog even na te genieten van de leuke dag.
Namens Eva Kuiks uit groep 8

Slot Zuylen
Met de klas gingen we op een uitje naar Slot Zuylen, Luna uit groep 7 had
dat geregeld. (Groep 7 en 8 kregen apart een gids.)
Eerst liepen we naar de ingang, waar we de geschiedenis van het maken
van het kasteel te horen kregen.
11

Daarna liepen we naar binnen en kregen we van alle kamers een uitleg.
Het was heel mooi om te zien hoe ze in die tijd de kamers hadden ingericht, met allemaal dure voorwerpen. Ook hoorden we van de gids wat
zich daar allemaal afspeelde. Daarna gingen we naar buiten om de
tuinen te bekijken, er waren allemaal mooie bloemen en de tuin lag aan
het water. En tot slot gingen we nog even wat eten en drinken aan het
water op een terrasje.
Ik kan iedereen deze rondleiding aanraden, want ik heb er super veel van
geleerd en het was een heel mooi kasteel.
Ilse Coster (groep 8)

Basisschool ‘ Het Startnest’ ; foto: Edda Holm

Uitvoering van La Parfaite liberté ou les vous et les toi - De Absolute
Vrijheid of het gejij en gejou
Op zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017 werd in het stijlvolle theater
Première Parterre aan de Groot Hertoginnelaan in Den Haag het toneelstuk La Parfaite liberté ou les vous et les toi, geschreven door Madame
de Charrière, ten tonele gebracht in de vertaling van Carel Alphenaar
met de Nederlandse titel De Absolute Vrijheid of het gejij en gejou.
Dankzij gulle gaven van de leden en een zeer meedenkende en ons goed
gezinde Gepke Witteveen en Jaap Broekmans van Première Parterre
ging een lang gekoesterde wens in vervulling.
En zo was die beide zomerse dagen de theaterzaal van Première Parterre geheel gevuld met een publiek dat soms van verre was gekomen
om getuige te zijn van deze unieke voorstelling.
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Gepke Witteveen die het stuk had bewerkt, had om de beperkte ruimte
die het podium bood wat uit te breiden, de zaal bij het schouwspel betrokken, wat maakte dat de toeschouwer letterlijk ‘in‘ het stuk zat. De
naïeve Francoeur, de lompe proleet Brusquet, de dappere en edelmoedige Ferrier, de roddelzieke vrouw Du Clos en de gevoelige maar
vastberaden Victorine, ze waren bijna één met het publiek dat ademloos
de intriges en de misverstanden van nabij volgde.
Groot was dan ook het applaus voor de acteurs en Gepke Witteveen en
haar man Jaap Broekmans, die ook nog een perfecte gastvrouw en
gastheer bleken te zijn.

v.l.n.r. Joop Keesmaat, Daan Weterings, Anna Nicolai foto: Joop de Vries

In de idyllische tuin, achter de toneelzaal, waar de zon uitbundig scheen,
werd nog lang nagepraat bij een glaasje en een hapje.
Marjolein Hogewind-Laffrée
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Charrière Conference in Chawton (Hampshire), 6 - 7 september 2017
Aan de vooravond van de conferentie Belle meets Jane verzamelden
de deelnemers zich voor een eerste gezellig samenzijn in restaurant
Monty’s in het stadje Alton dat slechts enkele kilometers is verwijderd
van Chawton, waar Jane Austen woonde en werkte. Daags daarna, op
woensdag 6 september, gaf voorzitter Edda Holm in het Learning Centre
van het Jane Austen’s House Museum in Chawton het startschot voor
‘Belle meets Jane’.
Het eerste werk van Austen - Sense and Sensibility - werd uitgegeven
in 1811, zes jaar na het overlijden van Belle. Het ziet er niet naar uit dat
Jane kennis heeft kunnen nemen van het werk van Belle. Toch zijn er
verbanden te leggen tussen Belle (1740-1805) en Jane (1775-1817) met
hun “keen eye” en “sharp tongue”. Edda illustreert dat met het voorlezen
van een tiental brieffragmenten van beide schrijfsters, geschreven in de
periode van 1791 tot 1805. Opvallend veel gelijke benaderingen worden
vastgesteld.
Namens Maria Schouten en Madeleine van Strien-Chardonneau die
helaas wegens ziekte waren verhinderd, las Margriet Lacy-Bruijn hun
lezing voor over de English Letters van Belle. De brieven - onder meer
gericht aan Caroline de Sandoz Rollin - hebben betrekking op de periode
van november 1766 tot mei 1767. De ironie van Belle zie je voortdurend
opborrelen. ‘Travelling writers’ als Voltaire en Montesquieu moeten voor
haar een bron van inspiratie zijn geweest.

Belle van Zuylen/ Isabelle de Charrière meets Jane Austen in St Nicholas Church
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Met behulp van een handout nam Margriet de meest aansprekende fragmenten in het Frans en in het Engels met ons door. In Londen had Belle
ontmoetingen met vooraanstaande persoonlijkheden als David Hume.
Ook in Londen bleek Belle niet gediend van salon’prietpraat’: zij had bij een
bezoek aan the House of Lords langer naar de verschillende speeches
willen luisteren, maar haar Londense gastvrouw Van Welderen gaf haar
geen kans daartoe.
Londen gaf haar een gevoel van vrijheid. Ze vond de Britten “pretty,
friendly and sensible” en genoot van het Londense groen in Vauxhall
Gardens en Ranelagh Gardens, en van het theater met acteurs als David
Garrick. Het lijdt geen twijfel dat deze ‘Engelse’ periode haar in haar werk
heeft beïnvloed: zie Lettres de Mistriss Henley, de Engelse tutor in
Caliste en Sir Walter Finch et son fils William.
Na een korte koffie/thee-pauze was het woord aan Valérie Cossy die
nader inging op de sexe-ongelijkheid in de achttiende eeuw. Het ‘gender
issue’ was in die tijd niet zozeer een ‘political topic’. Wel deden twee opmerkelijke vrouwen van zich horen: Olympe de Gouges in 1791 met haar
Declaration of the Rights of Woman and Citizen en Mary Wollstonecraft
in 1792 met haar Vindication of the Rights of Women. Olympe eindigde
tragisch genoeg op de guillotine in 1793. Haar uitgedragen feminisme
heeft haar niet mogen baten. Wollstonecraft toonde een bijzondere moed
door in 1792 - drie jaar na het uitbreken van de Franse Revolutie - in
Frankrijk zelf de Terreur te bekritiseren.
Valérie wees erop dat ook voor Belle en Jane “gender is a matter of
equality and not a matter of difference”. Beide vrouwen laten dit ook
voortdurend met ironie in hun fictie doorschemeren. De ontmoeting van
Belle met David Hume - serieus zonder enige flirtage en op gelijke voet mag voor die tijd uitzonderlijk worden genoemd.

Learning Centre				

Valérie Cossy en Margriet Lacy-Bruijn
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Zowel Belle als Jane weten in hun werk sterotiepen te vermijden. Valérie
wees en passant op Jane’s kritische benadering van de oppervlakkige
Mrs. Elton in Emma, en op het onafhankelijke denken van de zusters
Dashwood in Sense and Sensibility.
Het punt van de sexe-ongelijkheid komt in een aantal passages in Belle’s
oeuvre terug:
OC 9: 534 (Sir Walter Finch et son fils William), OC 10: 237 (Lettre IV,
waar Belle de ongelukkige rol van de feministe Théroigne de Méricourt
aanhaalt), OC 5: 422 (ten faveure van William Godwin, echtgenoot van
Mary Wollstonecraft: “what does humanity mean? Who is in and who is
out?”), OC 4: 220 (brief aan Benjamin Constant: “who are ‘the people’ ?!”),
OC 9: 115 (in Trois Femmes heeft Constance het tegenover l’Abbé de la
Tour over een ‘natuurlijk’ verschil tussen man en vrouw).
In het kader van hun lezing over de muzikale expressie van Belle en Jane
voorzagen Penelope Cave en Katrina Faulds het gezelschap van een gedetailleerde tijdlijn met betrekking tot beide schrijfsters, met vermelding
van tijdgenoten als Mozart, Haydn en Beethoven.
Belle had vooral oog voor Italiaanse muziek en componeerde Trois
sonates pour clavecin ou pianoforte en Airs et romances avec
accompagnement de clavecin. Ze nam lessen in compositie bij Cimarosa,
Zingarelli en Tomeoni. In 1879 ontving zij de componist Zingarelli op Le
Pontet waar zij gezamenlijk L’Olympiade en Polyphème tot stand brachten, hoewel moet worden gezegd dat ze Colombier als een ‘musical desert’
ervoer.
Jane speelde bij lange na niet zo goed piano als Belle. Austen moest het
net als zoveel Engelse families vooral hebben van de Private Education
van Elisabeth Appleton met haar beperkte lijst van componisten. Zij liet
het musiceren eerder over aan haar personages: zo speelt Mary Crawford verdienstelijk harp in Mansfield Park en doen Anne Elliot in
Persuasion en Jane Fairfax in Emma het niet slecht aan de piano,
evenmin als de verlegen Georgiana Darcy in Pride and Prejudice.
Na ‘typically English’ sandwiches te hebben genuttigd in de zestiendeeeuwse pub The Greyfriar recht tegenover het Jane Austen’s House
Museum, wandelden we in het zonnetje naar het nabijgelegen Chawton
House Library waar rondom de schapen in de wei graasden. Dit
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eeuwenoude ‘Elizabethan manor house’ dat lange tijd in het bezit was van
Jane’s broer Edward die door de vermogende familie Knight was ‘geadopteerd’, herbergt meer dan 10.000 werken van schrijfsters vanaf 1600
tot 1830. Kim Simpson - Chawton House Library Postdoctoral Fellow en
Teaching Fellow in 18th-century literature in Southampton - leidde ons
rond door het huis en gaf een toelichting op de speciaal ingerichte tentoonstelling rond Germaine de Staël en Engelse schrijfsters als Frances
Burney, Maria Edgeworth en Eliza Haywood. We bewonderden onder
meer een dure Engelse en Franse eerste druk van Corinne ou L’Italie
(1807) van Madame de Staël. De laatste had Pride and Prejudice ‘ vulgaire’ gevonden, terwijl Austen daarentegen Corinne ronduit had aanbevolen... Austen was daarnaast een groot bewonderaarster van het werk
van Edgeworth. Dat was omgekeerd niet zo: Edgeworth adoreerde
Madame de Staël en had het lezen van Jane’s Emma voortijdig afgebroken.
Na een kort bezoek aan de shop van het Jane Austen’s House Museum
genoten we van een drankje op het terras van The Greyfriar, waarna we
geanimeerd dineerden in de ‘opkamer’ van de oude pub.

Chawton House Library en een drankje op het terras van The Greyfriar
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‘s Avonds gaven Penelope Cave en Katrina Faulds in de sfeervolle St.
Nicolas Church op het terrein van Chawton House Library een prachtig
concert op piano en harpsichord/clavecimbel, met een repertoire dat
volledig in het teken stond van componisten uit de tijd van Belle en Jane.
Dat varieerde, naast werk van Belle, van sonates van Ignace Pleyel (17571831) en Niccolò Zingarelli (1752-1837) tot stukken uit Händel’s Water
Music en Rousseau’s opera Le Devin du Village.

Penelope Cave en Katrina Faulds

De volgende dag begon met een bezichtiging van het oude woonhuis van
Jane. Het was met name haar werkhoek bij het raam die opviel. Terug in
The Learning Centre gaf onze secretaris Marjolein Hogewind-Laffrée het
woord aan Kim Simpson. Deze ging nader in op ‘the offspring of her first
guilty connection’ ofwel het fenomeen ‘gevallen vrouwen’ zoals dat in het
werk van Austen terug komt. Allereerst wees zij op de ware
‘Austenmania’ heden ten dage die nauwelijks nog iets met het
oorspronkelijke werk van Austen van doen heeft. Deze ‘Austenmania’
heeft financiële gevolgen waar Austen in haar tijd niet van had
durven dromen: een eerste editie van Pride and Prejudice bracht onlangs
30.000 pond op.
Het is met name in Sense and Sensibility dat Austen - in lijn met
Wollstonecraft - haar engagement ten aanzien van gevallen vrouwen
laat zien. De eerste ongehuwde Eliza bevalt van de tweede Eliza, die op
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haar beurt ook weer ongehuwd een kind krijgt. Je zou kunnen spreken
van ‘maternal inheritance’. De tweede Eliza ontmoet haar ‘lover’ in het
‘gevaarlijke’ Bath en verdwijnt na het krijgen van haar kind naar het
platteland. Jane werkt met ‘repetition’: Eliza 1 en 2 worden achter elkaar
in het ongeluk gestort en twee keer faalt ook de voogd.
Al in 1815 verscheen Sense and Sensibility in een - vrije - Franse vertaling (Raison et Sensibilité) van Isabelle de Montolieu. In intertextueel
opzicht valt de roman Eliza’s Daughter (1994) op, van Joan Aiken. Deze
zoomt nog eens extra in op Austen’s gevallen vrouwen. Een gevallen
vrouw zien we ook terug in Pride and Prejudice waar Wickham de jonge
Lydia in het ongeluk stort.
Austen hanteerde de ‘seduction narrative’ nog vóór Pamela van Samuel
Richardson verscheen. Als reactie op de ‘scandalous fiction’ van
Richardson verscheen in 1774 Evelina van de toen nog onbekende
Frances Burney: een satire met een duidelijk komische ondertoon.
Daarnaast is Eliza Haywood (1693-1756) het vermelden waard met haar
romans The masqueraders or Fatal Curiosity and The Surprize, or
Constancy Rewarded en Fantomina: Or Love in a Maze. Richardson
wordt verondersteld schatplichtig aan Haywood te zijn geweest.
Het effect van de zogenaamde ‘feme coverture’, waarmee wordt gedoeld
op de achttiende-eeuwse wet die bepaalt dat alle rechten en bezittingen
van de vrouw na haar trouwen aan haar man toekomen, is merkbaar in
zowel Sense and Sensibility als Pride and Prejudice. Kim verwijst in dit
verband ook naar JANE AUSTEN, Women, Politics, and the Novel van
Claudia Johnson (1988).
Na de koffie/thee-pauze was het wederom de beurt aan Margriet Lacy-Bruijn. Zij liet zien hoe rond Monsieur de Charrière een beeldvorming
is ontstaan die niet juist is. Vooral in The Portrait of Zelide (1925) van

schrijftafeltje Jane Austen - werkhoek bij het raam
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Geoffrey Scott wordt Monsieur de Charrière neergezet als een saaie,
onaanzienlijke man die niets met zijn echtgenote gemeen had, zonder dat
Scott voor zijn beweringen duidelijke ‘bewijzen’ levert.
Onder invloed van Scott deed Simone de Beauvoir in Le Deuxième Sexe
(1949) nog eens een extra - feministische - duit in het zakje: het huwelijk
zou de briljante Belle de das om hebben gedaan. Isabelle Vissière toonde
in 1989 reeds aan dat Beauvoir in deze opvatting voornamelijk op Scott
leunde zonder aan te tonen dat zij zelf het leven van de Charrières had
bestudeerd. Op zijn beurt heeft Cecil Courtney zich kritisch uitgelaten
over het feit dat The Portrait of Zélide aan het begin van deze eeuw opnieuw is uitgegeven in een serie die weinig wetenschappelijks om het lijf
heeft.
Het echtpaar Charrière had weliswaar een verschillend temperament,
maar bronnen als Janet Whatley en Samson/Candaux maken duidelijk
dat de man zeer intelligent was en zeer belezen, met een voorliefde voor
de Engelse maatschappij. Hij volgde de bewegingen tijdens de Franse
Revolutie op de voet. Na een bezoek aan Parijs in 1792 vroeg hij zich
hardop af of een redelijk mens nog wel Jacobijn kon zijn .... Belle zelf
noemde haar toekomstig echtgenoot tegenover Constant
d’Hermenches “raisonnable” en “doux” en iemand die haar zonder enige
twijfel haar vrienden zou laten houden, alsmede haar vrijheid om te
schrijven. Er is weinig reden om aan te nemen dat de echtgenoot van
Belle haar in haar mogelijkheden zou hebben beperkt. Integendeel, hij
heeft haar eerder in haar ontwikkeling gestimuleerd.
Hazel Jones kreeg het laatste woord. Zij schreef Jane Austen and
Marriage: daarin legt zij verband tussen de fictie van Austen, het leven
van Austen en haar familie en de wijze waarop in Austen’s tijd met het
instituut huwelijk werd omgegaan. Hazel startte met het vertonen van
de afbeelding van een schilderij van Thomas Gainsborough (1750) waarop de keurige net getrouwde Mr. and Mrs. Andrews te zien zijn, met hun
hond even keurig naast hen. De keurige aristocratie ontmoette elkaar in
‘Assembly Rooms’: het was een tijd van ‘arranged marriages’ en ‘conduct
manners literature’.
In Pride and Prejudice moet Lydia Bennet gapen als Mr. Collins uit zijn
‘conduct manual’ citeert. Een zeer populair ‘conduct book’ in die tijd was
Mirror of the Graces uit 1811, geschreven door a Lady of Distinction,
maar het kan net zo goed ‘een man van distinctie’ zijn geweest. Daar zijn
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de geleerden het niet over eens. Weer een ander ‘conduct manual’ was
An Enquiry into the Duties of the Female Sex van Thomas Gisborne. Uit
een brief aan haar zus Cassandra blijkt dat Austen dit handboek kende.
Jane Austen en haar zuster Cassandra waren financieel afhankelijk van
hun zes broers. Voor onbemiddelde alleenstaande vrouwen zonder
broers was huwelijk een absolute noodzaak. Het draaide allemaal om geld,
waarbij het gebruik was dat de man het aanzoek deed. De vrouw mocht
nee zeggen. Zo werd Mr. Collins in Pride and Prejudice geweigerd,
evenals Mr. Elton in Emma. Vrouwen konden wel een ‘hint’ geven zoals
Emma Woodhouse dat in Emma deed, tegenover Mr. Knightley.
Ook Charlotte Lucas in Pride and Prejudice en Augusta Hawkins in Emma
waren licht aan het manipuleren richting hun favoriete kandidaat. Austen
zelf werd op 33-jarige leeftijd in Chawton door Mrs. Knight aan ene
Mr. Papillon gekoppeld. Zij liet deze ‘match’ onbekommerd aan zich voorbij
gaan.
In de wat kleinere plaatsjes dienden de ‘eligible men’ vooral in het ‘local
big house’ te worden gezocht. Catherine Morland uit Northanger Abbey
vormde hierop een uitzondering: zij ontmoet op zeer jonge leeftijd ver van
huis haar toekomstige echtgenoot in de grote stad Bath. In Pride and
Prejudice wordt duidelijk hoe lastig het is de juiste kandidaat te vinden.
Overigens was voor veel vrouwen het lezen van fictie een manier om aan
de werkelijkheid te ontsnappen.
Mary Russell Mitford (1787-1855) behoorde tot de categorie vrouwen
die zich - intelligent, maar onbemiddeld en onaantrekkelijk - met humor
en ironie bij haar alleenstaande status wist neer te leggen. Tijdens het
dansen op de ‘tune’ van Lumps of Pudding (een populaire dans in die tijd)
dacht ze: “What, indeed, should I do at a dance with my dumpling of a
person tumbling about like a cricketball on uneven ground, or a bowl
rolling among nine-pins casting off with the grace of a frisky Yorkshire
cow ....” (uit The Life of Mary Russell Mitford).
Van de jonge vrouwen bleef 25% ongehuwd. Door de oorlog tegen de
Fransen ontstond een ‘tekort’ aan jongemannen. De dames die op de
bals dan ook bepaald oververtegenwoordigd waren, dansten ook wel met
elkaar. Een verlovingsring was niet gebruikelijk, wél was er de ‘forgetme-not’-ring voor de echte ‘Dearest’. In Sense and Sensibility geeft Lucy
Steele Edward Ferrars een ring met een lok van haar haar.
Huwelijken met veel genodigden werden ‘quite vulgar’ gevonden in het
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pre-Victoriaanse tijdperk, ‘hymns and prayers’ ontbraken, en dezelfde
trouwjurk werd vaak door meerdere bruiden gedragen. Eenmaal getrouwd was de kans op vele kinderen groot, gelet op het ontbreken van
‘birth control’. Zo schreef de ene lady aan de andere lady: “I am afraid I am
breeding again”. Saillant in dit verband is de inhoud van een advertentie
over abortus: “TO THE LADIES. ANY LADY whose situation may require a
temporary retirement .... in the house of a gentleman of eminence in the
profession ...”
Bij de geboorte van het achttiende kind van haar Aunt Sophia Deedes
schreef Austen aan haar nichtje Fanny: ‘I would recommend to her &
Mr. D. the simple regimen of separate rooms ...’ Tijdens de lunch in The
Greyfriar konden we over deze laatste opmerking nog eens rustig nadenken. Met een bus reden we vervolgens naar Winchester. Hazel leidde
ons daar naar het huis waar Jane Austen de laatste maanden van haar
leven doorbracht. Daarna volgde een bezoek aan de indrukwekkende
kathedraal waarin zich ook het graf van Austen bevindt. Ter gelegenheid
van het 200ste overlijdensjaar was met een ‘special exhibition’ aandacht
gegeven aan het leven van Austen.
Terug in Alton hadden we ons afscheidsdiner in Monty’s met als toetje de
befaamde ‘Eton Mess’. Een dag later vertrok het overgrote deel van het
gezelschap naar Oxford voor een rondleiding door de Bodleian Library
en een tocht langs andere achtenswaardige gebouwen, met uiteraard
aandacht voor tea en shopping.

Graf van Jane Austen in de kathedraal
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Het mag in alle opzichten een zeer geslaagde conferentie worden genoemd, waarvoor dank aan alle organisatoren in zowel Nederland als
Engeland!
Jeanne Buck-Ketelaars

v.l.n.r. Valérie Cossy, Aurora Sales Puig, Margriet Lacy-Bruijn, Bart Hogewind, Marjolein
Hogewind, Robert Huijgen, Netty van der Tak, Hans van der Tak, Annemiek van den Broek,
Jeanne Buck-Ketelaars, Sabine de Raat, Edda Holm, Kim Simpson, Hanneke van Maanen;
foto: Karel de Raat

Tijdens het congres Belle meets Jane in Chawton hield Margriet
Lacy-Bruijn een bijzonder interessante lezing over de man van …, Meneer
de Charrière. Een belezen, intellectuele, maar ook bescheiden man die
voor Belle van Zuylen de randvoorwaarden invulde voor wat zij zo graag
deed, nl. schrijven.
Monsieur de Charrière:
Underestimated For All The Wrong Reasons
Monsieur de Charrière has had a hard time. I don’t necessarily refer to
the years during which he actually lived, but more so to the approximately two centuries following his death in 1808. For a long time, of course,
both he and his wife were completely forgotten. When they finally were
rediscovered, the focus was almost exclusively on Madame de
Charrière, who, in addition to an impressive ancestry, turned out to have
an extensive and diverse oeuvre: hundreds and hundreds of letters,
novels, pamphlets, musical compositions, plays. Her husband was not
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part of that focus. To some extent, this is understandable: it took a long
time to unearth and publish Madame de Charrière’s work and to learn
more about her life. In the early 20th century Philippe Godet made an
excellent start, but he worked by himself and there was no team such
as the one that in the late 1970s and early 1980s provided the scholarly
publication of Belle’s Oeuvres Complètes, a publication that to this day is
the standard, I think, for everyone doing research on Madame de
Charrière.
Between Godet and the Oeuvres Complètes there were other publications, other people who became interested in the newly discovered
author. Several of these persons, however, studied Madame de
Charrière’s life and work (especially emphasizing the course of her life)
with preconceived or biased notions and/or did not intend to write a
truly scholarly book. A case in point is Geoffrey Scott, an Englishman. He
certainly was a learned person, knowledgeable about Benjamin Constant
and James Boswell (he was actually retained by a New York publisher to
edit Boswell’s letters, but died before being able to carry out the
project), but first of all he was a historian of architecture. In the
mid-1920s Scott published a biography of Madame de Charrière,
Portrait of Zélide [a nickname she had given herself and also the name
that Boswell used when writing to her], which earned him a prestigious
English literary prize. The book is pleasant to read and the author does
make some astute observations, but above all this book contains a lot of
personal interpretations by Scott that are not based on verifiable events
or situations but, instead, appear to confirm and strengthen his biases
(which emphasize Zélide’s greatness and simultaneously her position as
a victim, one might say). He relies, moreover, on rather general
comments made, retrospectively, by Benjamin Constant (whom Scott
also greatly admired). This is, for instance, what Constant said in his
Cahier Rouge about Monsieur de Charrière: ‘… an intelligent man, who
has a delicate and noble character, but who also is colder and more
phlegmatic than one can imagine’ [my, a bit free, translation]. From here
Scott took off and emphasized in the strongest possible terms the
monotonous and boring marital life the Charrières must have led, pitying
the lively and brilliant Zélide, who, as far as he was concerned, deserved
better.
One of the reasons why I talk about this, in my opinion ultimately
mediocre, book published almost a century ago is that Scott’s comments
had a direct impact on another book that became much more famous
worldwide, Le deuxième sexe, by Simone de Beauvoir (1949). It is
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primarily, if not exclusively, through Scott that Madame de Beauvoir got
to know Madame de Charrière, and I seriously doubt that she ever read
any of her work - most certainly not extensively. Instead, she relied
heavily on Scott, citing for instance a passage according to which the
Charrières over the years co-existed without hardly anything in common, and claiming also that visitors left the house with a sigh of relief
because they had the feeling to have escaped from underneath a tombstone. And then Beauvoir concludes: ‘C’est le mariage qui a lentement
assassiné l’éclatante Belle de Zuylen.’ [It’s marriage that slowly assassinated the brilliant Belle de Zuylen.] This is character assassination, to
use Madame de Beauvoir’s own vocabulary; it is a devastating condemnation of both Madame and Monsieur de Charrière, but especially of
the latter, who is misused here by Beauvoir to help her make her points
about the position of women, and of married women in particular. Suffice
it to say that this is not the way to do research, to conduct scholarship. I
understand that, in 1949, it was difficult to read Madame de Charrière’s
work, because most of it was hardly available. That’s one thing. But to
jump to conclusions about ‘marriage having killed the brilliant Belle de
Zuylen’ is an entirely different thing, and inexcusable, I would say. By the
way, I am definitely not the first one to point this out. In a talk given to
the Genootschap Belle van Zuylen in 1989, the much regretted Isabelle
Vissière already discussed this also, in very strong and critical terms.
To add insult to injury, Scott’s book was re-issued in 2004 in a series
edited by the British professor Richard Holmes. I must admit that I’m
baffled. This boggles the mind. How can someone like Holmes, who has
after all made his mark in the academic world, accept statements such
as the following on the book’s dustjacket (and probably put together by
the publisher, who wants to promote and sell his books of course):
‘Lives that Never Grow Old’ is a wonderful series– edited by Richard
Holmes – that recovers the great classical tradition of English biography. Every book is a biographical masterpiece, still thrilling to read and
vividly alive. Zélide lived in her father’s moated castle in Holland, like a
fairytale princess in a tower. She was the clever, sexy, mercurial young
Dutch blue-stocking with whom Boswell fell disastrously in love in 1764.
The rest of Zélide’s story was unknown until the brilliant young Boswell
scholar Geoffrey Scott pieced it together from her intimate letters and
essays. Subsequent affairs with a cynical cavalry officer [d’Hermenches, I
suppose], a celebrated but vacillating writer (aptly named Benjamin Constant), and a thoroughly reliable music master [Mr. De Charrière], took
her eventually to another fairytale mansion in Switzerland. This
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tender, funny, faintly salacious portrait of a “belle-esprit” is one of the
most exquisite biographical miniatures ever written.’
This description is also what you get when you look for the book on
amazon.com, bol.com, or any other online company that sells this book.
Not all of what is said is untrue, but references to a ‘moated castle in
Holland,’ a ‘fairytale princess in a tower,’ and a ‘fairytale mansion in
Switzerland’ are complete misrepresentations and aim to attract an
audience that is not interested in historical accuracy but in a good
romantic story. Again, I am not the only one, nor the first one to be astounded by the quotation that I just read to you. Cecil Courtney, one of
Madame de Charrière’s best biographers, has also expressed his surprise at some of what has been said in and about Scott’s book, although
the tone of his comments is a bit kinder than mine this morning.
But let’s now get away from Scott and Beauvoir and ask: what do we
know about Monsieur de Charrière and does he indeed deserve much
better ‘publicity’ than what he got from the persons I have mentioned
so far? My answer to my second question is a resounding ‘yes’! Yes, he
deserves much better, and facts fortunately help me corroborate my
claim. We know through the painstaking work done by several scholars
that Charles-Emmanuel de Charrière most definitely was an intellectual
in his own right, in addition to being an honest and caring man. He was
well educated (I might add that the very fact that he was hired as private
tutor by the Van Tuyll family is an indirect confirmation of his intellectual
background – after all, the Van Tuylls had options and could easily have
hired another person), knowledgeable about and passionately interested
in current events, notably the French Revolution and its enormous impact and implications. Ludwig Ferdinand Huber was not only the German
translator of some of Madame de Charrière’s work; he certainly was a
close friend of Monsieur de Charrière as well, with whom he discussed
all kinds of political and philosophical topics. And Huber was not ‘just a
translator’; he was, as the American scholar Janet Whatley points out in
an excellent essay in one of our own Cahiers, ‘a major voice in the complex response of European humanists to the French Revolution’ and highly influential across Europe as editor of the prestigious German journal
Friedens Praeliminarien. And there is more. Especially thanks to Samsom
and Candaux’s publication, some ten years ago, of hitherto unknown letters by Monsieur de Charrière, we can read the letters he wrote to the
Englishman Dudley Ryder, who was to become a major statesman in his
country. In these letters Monsieur de Charrière makes it clear that, like
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so many others, he greatly admires England’s political system (in fact, he
visited England in 1768 and that’s when he met Ryder’s family). And like
others, he is sad to observe that somehow the European mainland, the
continent, is unable, at that time at least, to implement England’s
example of great stability. He visited Paris in 1792 and reflected a few
months later, after another round of horrific events had taken place
there [my translations]: ‘Can any reasonable person be a Jacobin right
now?’ And later in the same passage, after having compared (without
saying so openly) the situation in Paris more or less to ancient Rome
with its public games and wild animals: ‘During the day I push these
terrible images out of my mind, but at night they become an obsession in
my dreams. What will the true friends of liberty be able to do?’
Just these few examples (and I guarantee you that there are more)
depict, I think, a man who differs significantly from the descriptions
emphasizing how boring he was. Of course, Monsieur and Madame de
Charrière had entirely different personalities, but that did not automatically make them incompatible. Indeed, this marriage was not concluded because Belle and Charles-Emmanuel were passionately in love
with each other (but very few marriages at the time were based on passion). And yes, several people in Belle’s circles were surprised to learn of
the marriage, if only because of the difference in rank. It is also true that
several years earlier Belle had stated in letters to d’Hermenches and to
Boswell that if it were entirely up to her she would not necessarily want
to get married and could imagine a life with a lover and with children out
of wedlock, rather than with a husband who did not love her. We should
not forget, though, the highly provocative nature of her correspondence
with Boswell (she presents herself as much more ‘libertine’ than she
actually was), nor should we forget the fact that there often were discrepancies between Belle’s idealism, as expressed in her letters, and her
sense of realism, as demonstrated by her decisions in real life.
I was particularly struck again by the ‘business’ aspects of potential
marital agreements between Belle de Zuylen and several ‘candidates’
when re-reading Courtney’s meticulous description of negotiations, on
again, off again, with these men. It must have been a time of enormous
uncertainty for her (Belle’s journey to Engand served as a brief escape). If
we don’t see much ‘excitement’ on Belle’s part at the time of the engagement and wedding, but a somewhat rational analysis of the advantages
of a future with Monsieur de Charrière, we should not only, and obviously,
resist the temptation to judge according to our own 21st-century norms
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and expectations, but also recognize that Belle de Zuylen was hopeful
that she was finally going to have some stability in her life and peace of
mind. About a month before the wedding she wrote to d’Hermenches
(who was very much opposed to her marrying Charrière): ‘Speaking of
marriage, I became engaged yesterday. I have been in turmoil these past
three weeks; I have been thinking a hundred times that I never should
or would wish to marry; Monsieur de Charrière did not pressure me,
and said and still says that until the wedding I am my own mistress, but
everybody loves him and I love him more than anybody, and I have not
met a man as reasonable, kind, accommodating, and sincere as he is.
Besides, my situation is troublesome and it would have been very difficult to change it, without turning to marriage, in a manner that would
have satisfied my father, and I would have found it repulsive to change
it in a manner that would sadden him. … I will live in a pleasant country,
I will live with a man whom I love and who deserves my love, I will be as
free as an honorable woman can be, I will keep my friends, my epistolary
contacts, the freedom to speak and to write, I will not have to stoop to
the slightest dissimulation, I will not be rich, but I will have in abundance
that which I need, and I will have the pleasure of having improved my
husband’s situation.’ [This was again my translation from the original
French.] Looking from the perspective that we have, more than two
centuries later, I think that this is an excellent summary of some of the
major aspects of Madame de Charrière’s life with Charles-Emmanuel,
and I’m especially thinking of the sentence ‘I will be as free as an honorable woman can be, I will keep my friends, my epistolary contacts, the
freedom to speak and to write, I will not have to stoop to the slightest
dissimulation.’ These were enormously important, I should say essential, criteria for Belle, and a marriage with, say, Boswell would have been
disastrous in this respect. Consider what Boswell wrote to Mr. Van Tuyll,
Belle’s father, when he finally decided to ask for her hand: ‘I should marry
her, no doubt, by the forms of the Church. But that would not be enough
for me. I should require an oath, taken in your presence, Sir, and before
two of her brothers, that she would always remain faithful, that she
would never design to see, or have any exchange of letters with, any one
of whom her husband and her brothers disapproved; and that without
their approbation she would neither publish nor cause to be acted any
of her literary compositions; and in conclusion she must promise never
to speak against the established religion or customs of the country she
might find herself in.’
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Juxtaposing these specific requirements and the sentence that I just
read to you (‘I will be as free as an honorable woman can be, I will keep
my friends, my epistolary contacts, the freedom to speak and to write, I
will not have to stoop to the slightest dissimulation.’), one has to agree,
I think, that a marriage to Boswell would have been truly disastrous,
probably for both spouses, and that a union with Mr. de Charrière gave
Belle/Isabelle what she cherished most. And, in hindsight, we know that
Monsieur de Charrière kept his word, often helping his wife in very practical ways, for instance as a transciber of her texts, and also serving as a
reader or commentator of texts that had not been published yet.
I hope to have demonstrated, albeit succinctly, that Belle de Zuylen
actually made a choice that in many ways profited her/benefited her, by
marrying Charles-Emmanuel, even if the marriage did have its problems
at times. With regard to these problems (the spouses were separated
for some time but did reconcile), I should make a brief comment about
the way in which Isabelle’s novel Mistriss Henley has been interpreted
by some. Without going into detail, I will say that to me Mr. Henley (a
fictitious character) and Mr. de Charrière do not resemble each other
at all with regard to the traits that matter most in this novel: Mr. Henley
is always right, always rational and analytical; he is often judgmental and
insensitive to the difficulties his wife (the narrator) has in her new role
as his second wife and as the stepmother of a little girl. I would also point
out that Isabelle de Charrière wrote this novel (which, to me, is her best
novel because of its psychological insights) in response to Le mari
sentimental, by Samuel Constant. And more generally, we should of
course always be extremely careful, if not reluctant, to establish links
between fictitious characters and real persons.
I come to the end of my talk and hope to have given you enough information and examples to justify my emphasis on Mr. de Charrière’s
strong points. Whatever the problems and difficulties in their marriage
may have been at times, Belle de Zuylen made a good choice and was well
aware of the positive reasons for a marriage with Charles-Emmanuel.
She could have done much worse. And let’s not forget that in all
likelihood she was not always the ‘easiest’ person to live with either.
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Korte Nederlandse samenvatting
De echtgenoot van Isabelle de Charrière is geregeld het onderwerp van
negatieve opmerkingen geweest. Portrait of Zélide van Geoffrey Scott
heeft daar zeker toe bijgedragen. Omdat er in de jaren 20 van de vorige
eeuw nauwelijks wetenschappelijk verantwoorde uitgaven bestonden
wat betreft het leven en werk van Madame de Charrière, kan men Scott
misschien niet al te zeer verwijten dat hij personen en situaties vaak
heeft gezien zoals hij ze wilde zien. Helaas is zijn boek in 2004 echter
opnieuw uitgegeven alsof het een wetenschappelijk betrouwbare bron
van informatie is. Bovendien heeft Simone de Beauvoir in Le deuxième
sexe (1949) interpretaties van Scott over het huwelijk van Monsieur en
Madame de Charrière overgenomen zonder er blijk van te geven die aan
enig nader onderzoek te hebben onderworpen, en trekt zij, zoals Isabelle
Vissière bijna 30 jaar geleden al aangaf, zeer aanvechtbare conclusies die
Isabelle als slachtoffer van haar huwelijk met Charles-Emmanuel profileren. De publicatie door Samson en Candaux, ruim 10 jaar geleden, van tot
dan toe onbekende brieven van Monsieur de Charrière werpt echter een
veel positiever licht op deze echtgenoot, die contacten had met
belangrijke intellectuelen en politici en een grote, genuanceerde
belangstelling had voor politieke en culturele ontwikkelingen.
Najaarsbijeenkomst 7 oktober 2017
Op 7 oktober werd de najaarsbijeenkomst gehouden in het koetshuis van
landgoed Oud-Amelisweerd te Bunnik.
Na een ‘warm welkom’ met koffie en taart hield professor Paul Pelckmans van de Universiteit van Antwerpen een boeiende lezing met de titel:
Slotakkoord met dissonanten, de laatste dagen van Caliste en Ellénore,
waarin hij de roman Caliste van Belle van Zuylen vergeleek met Adolphe
van Benjamin Constant en de manier waarop zij het sterven van hun
heldinnen, die door hun minnaars in de steek zijn gelaten, behandelen.
Na een heerlijke en geanimeerde lunch met soep en hartige taarten was
er nog gelegenheid een rondleiding te volgen door het kasteel, waar met
name het Chinese behang een beroemde trekpleister is.
Interview met Margriet Lacy-Bruijn
Onlangs benaderde de heer Walfred Haans, docent filosofie, Nederlands
en cultuur & wetenschap, het Genootschap met het verzoek een van de
bestuursleden te mogen interviewen over onze doelstellingen en activiteiten. Zodoende is het onderstaande gesprek, dat trouwens ‘niet langer
dan een A-4tje’ mocht zijn, tot stand gekomen.
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De heer Haans legde het volgende uit over de groep die hij vertegenwoordigt: ‘De Digitale School kent een digitaal vaklokaal filosofie (https://
filosofie.vakcommunity.nl/) waarbij zo’n duizend docenten zich hebben
aangesloten. Het betreft veel docenten filosofie in het voortgezet onderwijs, maar ook geïnteresseerde leerkrachten in het basisonderwijs en
leraren op de Antillen en in Vlaanderen. Maandelijks ontvangen zij een
digitale nieuwsbrief.’
De nieuwsbrief waarin het gesprek over Belle van Zuylen is opgenomen
(zie de digitale link hierboven), is inmiddels aan al die duizend docenten
gestuurd – een heel grote groep en dus een goede mogelijkheid om nog
meer bekendheid te geven aan Belle van Zuylen en het Genootschap, juist
in het onderwijs!
Margriet Lacy-Bruijn
Het Genootschap Belle van Zuylen behandelt zowel in de breedte als
de diepte het leven en werk van de philosophe
Belle van Zuylen staat bekend als een achttiende-eeuwse edelvrouw,
die een brede opvoeding heeft genoten, brieven, romans, toneelstukken,
essays en pamfletten schreef en muziek componeerde. Er bestaat in
Nederland ook het Genootschap Belle van Zuylen (http://www.belle-vanzuylen.eu/). Penningmeester en vice-voorzitter Margriet Lacy-Bruijn liet
zich door mij interviewen.

Wat voor organisatie is het Genootschap Belle van Zuylen?
Het genootschap is in 1974 opgericht, toen de naam van Belle van Zuylen
net een beetje bekend werd. Inmiddels zijn we een organisatie met ongeveer 160 leden. Wij willen zowel in de diepte als in de breedte gaan.
Enerzijds willen wij het werk en leven van Belle van Zuylen wetenschappelijk bestuderen, maar anderzijds willen wij ook een breder publiek
bereiken van mensen met een meer algemene belangstelling voor Belle
van Zuylen. Aanvankelijk organiseerden wij slechts één bijeenkomst per
jaar maar sinds 2005 gebeurt dat tweemaal per jaar: de jaarvergadering
in april op Slot Zuylen en een herfstbijeenkomst, op een telkens wisselende locatie, rondom de geboortedag (20 oktober) van Belle van Zuylen.
Het thema van een bijeenkomst moet uiteraard altijd op enigerlei wijze
aan de schrijfster zijn gerelateerd. Zo heeft Bernard Woelderink, voormalig directeur van het Koninklijk Huis Archief, in 2016 een lezing gehouden over het Haagse hofleven in de tijd van Belle van Zuylen. En onlangs
vond in Engeland een door het genootschap georganiseerde conferentie
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plaats waarbij Belle van Zuylen en de Engelse schrijfster Jane Austen
met elkaar werden vergeleken. Op 18 november a.s. wordt op Slot Zuylen
mede door bemiddeling van ons genootschap Van Zuylens toneelstuk De
absolute vrijheid of het gejij en gejou opgevoerd.

Zoudt U Belle van Zuylen een filosofe noemen?
Dat hangt af van de definitie die je geeft van het begrip ‘filosoof’. In enge
zin kun je haar niet een filosofe noemen, want ze heeft geen levensbeschouwelijk systeem ontwikkeld. In de 18de eeuw had de Franse term
philosophe echter een ruimere betekenis en dan is duidelijk dat zij zeker
belangstelling had voor filosofische kwesties. Zo heeft zij ook de roman
Trois femmes (Drie vrouwen) geschreven, waarin zij Kants categorische
imperatief toetst. Voorts heeft zij geschreven over de verhouding tussen
individu en gemeenschap, tussen patriotten en prinsgezinden, tussen rijk
en arm, tussen man en vrouw en tussen ouder en kind.
Belle van Zuylen schreef in het Frans en wordt daarom meestal bij
Nederlandse literatuur buiten beschouwing gelaten. Als er niettemin op
school aandacht zou worden besteed aan het werk van Belle van Zuylen,
bij welk vak zou dit dan moeten gebeuren?
Dat zou bij maatschappijleer wel op zijn plaats zijn, want Belle van Zuylen
heeft veel te zeggen over wat er in de maatschappij gebeurt of zou
moeten gebeuren. Zij is echter tegelijkertijd te kritisch om te geloven in
panacees.
Als U zou mogen bepalen dat leerlingen bij het vak filosofie ook iets moeten leren over Belle van Zuylen, wat zou dat dan moeten zijn?
Dan is het haar overtuiging dat je kritisch moet denken en niet automatisch moet aannemen wat er wordt beweerd of onder de indruk zijn van
grote namen. Zo was Belle van Zuylen wel een bewonderaar van het werk
van Jean-Jacques Rousseau, maar ook kritisch over sommige van zijn
ideeën. Zij was zeer geïnteresseerd in de positie van vrouwen, maar was
ook genuanceerd met haar aandacht voor verplichtingen die mannen
door de maatschappij krijgen opgelegd.
Op havo en vwo krijgen de leerlingen te maken met speciale onderwerpen
van de centrale examens, respectievelijk persoonlijke identiteit en scepticisme. Heeft Belle van Zuylen zich ook daarover uitgelaten?
Belle van Zuylen heeft veel geschreven over heel verschillende onderwerpen. Vragen rond scepticisme komen indirect naar voren in haar
32

correspondentie en persoonlijke identiteit komt zeker in haar werk ter
sprake, maar zij heeft er niet een specifiek essay over geschreven. Het
blijft een boeiende vrouw die zich over veel zaken heeft uitgesproken en
daardoor ook bruikbaar is bij actuele discussies.
Interviewer: Walfred Haans
								
De Belle-leesgroep
Al sinds ongeveer 2005 komen enkele leden van het Genootschap Belle
van Zuylen met een zekere regelmaat bij elkaar om samen van
gedachten te wisselen over een te voren gelezen geschrift van Belle van
Zuylen. Suzan van Dijk heeft bij deze besprekingen de leiding en de aanwezigen profiteren van de grote kennis die zij heeft van de werken van
Belle en van de tijd waarin die leefde. Suzan geeft ook telkens aan waarover de volgende keer het gesprek zal gaan.
De bijeenkomsten vinden plaats ten huize van één van de deelnemers van
de Belle-leesgroep die niet ver van het station Utrecht woont. Dat is een
prettige bijkomstigheid, want de meeste leden komen met de trein naar
Utrecht.
Sinds ongeveer 2010 maak ik deel uit van de Belle-leesgroep en
sindsdien ook heb ik de verslagen bewaard die gemaakt worden na elke
bijeenkomst. Als ik ze nog eens doorblader, ben ik verbaasd over de vele

De (incomplete) Belle-leesgroep v.l.n.r. Elly van Horssen, Lucré Huelsmann, Sabine de Raat,
Suzan van Dijk, Els Rutten, Trix Trompert Foto: Joop de Vries
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onderwerpen die we besproken hebben en over de verscheidenheid
daarvan. Belle van Zuylen is vooral bekend vanwege de vele brieven die zij
geschreven heeft en waarmee de eerste zes delen van de Oeuvres
Complètes grotendeels gevuld zijn, maar wij hebben ons in de afgelopen
jaren met de inhoud van de andere vier delen van het verzameld werk
bezig gehouden, te weten de toneelstukken, de romans, de verhandelingen, de pamfletten. Wel hebben wij naar aanleiding van het gelezene
de brieven erbij gehaald waarin Belle schrijft over het toneelstuk of de
roman waarmee zij op dat moment bezig is.
Een van de romans die wij gelezen hebben is Honorine d’Userche, die
over de onmogelijke liefde gaat tussen een meisje Honorine en een jonge
man Florentin. Maar helaas, beiden weten niet dat ze broer en zus van
elkaar zijn en als dat aan het eind van de roman uitkomt, gaan zij ieder
met verdriet in het hart hun eigen weg. Wij hebben het met spanning
gelezen. Belle schreef de roman in 1794 en zij besteedt daarin ook ruime
aandacht aan godsdienstige vraagstukken. Honorine is geschokt dat
Florentin sterk beïnvloed wordt door de denkbeelden van Monsieur de la
Touche, bij wie hij in huis woont. M. de la Touche is een groot aanhanger
van Voltaire. Honorine merkt op: “Je regrette Dieu, Florentin, avec lui je
n’étais pas si seule que je le suis maintenant. »
Een andere roman waarover wij gesproken hebben heeft de geheimzinnige titel Les ruines de Yedburg. Dit werk schreef Belle in 1798. Het
was voor ons geen onaangename lectuur. Wel vonden we – en dat is bij
bijna alles wat we van Belle gelezen hebben het geval – dat het zo ingewikkeld is dat het twee keer gelezen moet worden om het ten volle te
begrijpen en te waarderen.
In alles wat Belle schrijft valt haar eigen mening te beluisteren.
Wanneer een van de personen uit Les ruines de Yedburg een bediende
krijgt toegewezen, terwijl hij dat zelf niet nodig vindt, verzucht hij:
“Pourquoi mes camarades, mes égaux me serviront-ils?”
Ook in de toneelstukken laat Belle haar eigen overtuiging horen en
reageert zij op wat er in haar tijd gebeurde. De volgende toneelstukken
hebben wij gelezen en besproken.
Elise ou l’université (1794); L’Emigré (1793); L’Inconsolable (1794); La
parfaite liberté ou les vous et les toi (1793); Comment le nommera-ton (1788); L’Enfant gâté ou le fils et la nièce (l800); Le Mariage rompu
(1800); L’Extravagant (1795).
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Zoals bovenstaand overzicht laat zien, heeft Belle in die laatste periode
van haar leven heel veel geschreven. Wat de revolutie van 1789 teweeggebracht heeft in Frankrijk en ook in de omliggende gebieden, heeft Belle
o.a. verwerkt in haar toneelstukken L’Emigré, L’Inconsolable en niet te
vergeten La parfaite liberté ou les vous et les toi.
Het aardige van de toneelstukken is ook dat Belle er kernachtige uitspraken in formuleert.
Een paar voorbeelden: uit L’Extravagant: – On s’aveugle parfois bien
singulièrement (over het nut van duur tafelservies ) –
		
Le rôti, la salade
En seraient-ils meilleurs dans les plats du Japon?
Un verre de crystal
Rendrait-il le vin bon ?
uit Le Mariage rompu: - On peut avoir bravoure, honneur, vertu
De l’esprit, des talents, sans être bien vêtu.
			
- Mais rien n’est si mauvais qu’il n’ait un bon côté.
uit L’Enfant gâté ou le fils et la nièce: - Il faut laisser chacun suivre son
caractère.
Dat Belle in haar tijd gewaardeerd werd vanwege haar schrijftalent en
haar inzichten, daarvan getuigen Les Lettres trouvées dans la neige,
geschreven in 1793. Toen de onrust, veroorzaakt door de revolutie
in Frankrijk, dreigde over te slaan naar het gebied rond Neuchâtel en
voorstanders van vrijheid fel tegenover de meer behoudenden kwamen
te staan, kreeg Belle het verzoek van een vooraanstaand bestuurder
om iets te schrijven waardoor de gemoederen wellicht wat gekalmeerd
konden worden. Het werd een geestige briefwisseling tussen een Fransman en een Zwitser die zonder twijfel het beoogde resultaat heeft gehad
en ook ons nog boeiende lectuur verschafte.
Maar niet alleen de romans en de toneelstukken hadden onze belangstelling. Toen er een bijeenkomst van het Genootschap in het
Geelvinck-huis was, lazen wij het door Belle geschreven portret van
Madame Geelvinck (Le Portrait de Mme Geelvinck). Madame Hasselaer,
die trouwde met Lieve Geelvinck en al snel weduwe werd, was een goede
vriendin van Belle. In aansluiting daarop lazen wij ook het portret dat
Belle van zichzelf geschreven heeft, waarbij ze zichzelf de naam Zélide gaf
(Le Portrait de Zélide).
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Ook hebben wij aandacht besteed aan de gedichten die Belle gemaakt
heeft. Wij hebben die vergeleken met de gedichten van een tijdgenote,
Juliana van Lannooy. Het grote verschil is natuurlijk allereerst dat Belle in
het Frans schreef en Juliana in het Nederlands. Belle schreef vaak gedichten die op muziek gezet konden worden, terwijl dat met de gedichten
van Juliana niet goed mogelijk is. De gedichten van Juliana zijn ingewikkeld
van vorm en maken de indruk dat ze moeizaam tot stand zijn gekomen,
terwijl die van Belle geïnspireerd en vlot geschreven lijken te zijn. Beide
dames houden ervan zich spottend uit te drukken.
Nog niet vermeld heb ik dat we ook zo nu dan als onderwerp van bespreking een artikel uit de Cahiers genomen hebben, b.v. in het
nummer van 2013 het verslag over de vondst van vier onbekende
brieven van Belle door Hein H. Jongbloed. En uit de Oeuvres Complètes
(deel X) hebben wij korte artikelen gelezen, b.v. L’Eloge de Jean Jacques
Rousseau en Belle’s verdediging van Thérèse Levasseur (Plainte et
défense de Thérèse Levasseur). In dat zelfde deel X lazen wij ook met veel
plezier L’Eloge de l’Indolence. Je zou het een filosofische beschouwing
over het nut van de ‘indolence’, ‘het dolce far niente’, kunnen noemen.
Grappig hierin is Belle’s uitspraak: “J’ai toujours eu une grande
prédilection pour les indolents: je les trouve plus aimables que les gens
actifs qui sont rarement exempts d’une turbulence importune”.
Dankzij Henriette l’Hardy, die, in samenwerking met Belle, een verslag
schreef van de tijd die zij als gezelschapsdame van de Comtesse de
Dönhoff heeft doorgebracht aan het hof van Friedrich Wilhelm II van
Pruisen, kregen wij een interessante beeld van het hofleven daar (Mes
souvenirs sur Berlin, Potsdam et Sans Souci) (deel X).
Zoals, hoop ik, uit het bovenstaande duidelijk is geworden, is de deelname
aan de Belle-leesgroep nuttig en leerzaam voor ons geweest. En aangezien Belle heel veel geschreven heeft, kunnen wij bij wijze van spreken nog
jaren vooruit en dat is een prettig perspectief!
Trix Trompert
Schenking van portretten
Onlangs is door een schenking de collectie van Slot Zuylen verrijkt met
twee portretten van volle nichten (cousines) van Belle: de gezusters
Isabella Agneta en Agneta Geertruid van Lockhorst.
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(De moeder van deze dames, Maria Catharina van Tuyll van Serooskerken
was een zuster van Belle´s vader, Diederik Jacob.)

De niet gedateerde portretten zijn gemaakt door de uit Brussel afkomstige Guillaume de Spinny (1721-1785), van wie het Slot al verschillende werken bezit o.m. het bekende portretje van Belle in een ´robe
à la francaise´ uit 1759 (lang bruikleen geweest, nu eigendom), de portretten van Belle´s ouders en niet te vergeten het mansgrote portret
van Belle´s vader, het laatste van de ´Ahnengalerie´ in de eetkamer. De
Spinny stond in zijn tijd hoog aangeschreven, vestigde zich na een reis
naar Frankrijk in Den Haag, waar hij in 1756 lid werd van de beroemde
Confrerie Pictura, een kunstenaarsgenootschap, dat in dat jaar precies
een eeuw oud was. Hij werkte in de Hofstad o.m. voor de stadhouderlijke
familie en hun kring. Vrij veel van zijn werk is bewaard gebleven, zowel in
particulier als in openbaar bezit o.m. in Amsterdam (Rijksmuseum),
Rotterdam (Boymans van Beuningen) en Utrecht (Centraal museum).
De dames Van Lockhorst woonden voor hun huwelijk op het enorme Huis
Ter Meer te Maarssen dat door grootvader Vincent Maximiliaan van
Lockhorst in 1710 is gebouwd als vervanging van een ouder huis en
eerder het uiterlijk van een paleis had dan van een doorsnee buitenplaats. Helaas is het in 1903 is afgebroken.
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Van Isabella Agneta (linkerportret) weten we dat ze als jong meisje
klavecimbelles van haar 8 jaar jongere componerende nicht Belle heeft
gehad en dat ze trouwde met Jan Elias Huydecoper van het nabijgelegen Goudestein, de ´stamvader´ van de huidige generatie Huydecopers.
Isabella (1732) stierf twee weken na de geboorte van een dochtertje op
Eerste Kerstdag 1764. Jan Elias hertrouwde vier jaar later en Sophietje
overleed op zeven jarige leeftijd.
Agneta Geertruid (rechterportret) was drie jaar jonger dan Isabella en
trad in 1774 in het huwelijk met een van de vroegere burgemeesters van
Amsterdam, de 29 jaar oudere, vermogende Francois de Witt, die een
jaar later kwam te overlijden. Acht jaar later erfde Agneta Huis Ter Meer
van een oudere zus en stierf kinderloos in 1787. Huis Ter Meer vererfde
volgens testament op neef (tantezegger) Diederik van Tuyll van
Serooskerken.
Niet alleen waren de zusjes volle nichtjes van Belle (in de eerste graad),
ook in de tweede graad was dit het geval omdat Belle´s grootmoeder,
Isabella Hoeufft, een zuster was van Maria Catharina Hoeufft, de grootmoeder van de nichtjes. Bovendien hadden zij een gemeenschappelijke
voorvader Van Lockhorst in de zestiende eeuw.
Daniël Beuman,
gids op Slot Zuylen en bestuurslid van het Genootschap Belle van Zuylen
Belle van Zuylenbrug
De Belle van Zuylenbrug (brug 184) is een vaste brug in Amsterdam OudWest.
De verkeersbrug is gelegen in de Jacob van Lennepstraat en voert over
de Bilderdijkgracht. De huizen aan beide zijden van de gracht gelegen
heten Bilderdijkkade met even en oneven nummering, lopend van Hugo de
Grootkade tot Jacob van Lennepkade. Aan sommige delen van die kaden
liggen woonboten, andere delen moeten vrijgelaten worden.
De eerste versie van de brug dateert uit 1891. Toen besteedde de gemeente Amsterdam de levering van nagenoeg 53 ton balkijzer en 18 ton
buckelplaten aan voor deze brug en de brug Kinkerstraat/ Da
Costagracht (brug 183). Ook het bouwen van de bruggen werd toen
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aanbesteed. Vrijwel direct na de oplevering kwamen er klachten. De
Jacob van Lennepstraat ligt een niveau lager dan de parallel lopende
Kinkerstraat, terwijl de bruggen in beide straten over de Bilderdijkgracht
dezelfde hoogte moesten krijgen. De brug werd als steil ervaren. De brug
is in 1992 gerenoveerd, hetgeen is terug te vinden in de nieuwe
verbanden in de pijlers, maar het uiterlijk is daarbij nauwelijks gewijzigd.
De brug ging vanaf haar oplevering naamloos door het leven als brug 184.
De gemeente Amsterdam vroeg in 2016 aan de Amsterdamse bevolking
om mogelijke namen voor dergelijke bruggen. Het voorstel van de
Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) deze brug te vernoemen naar de 18e-eeuwse schrijfster, componiste, essayiste en
feministe Belle van Zuylen (1740-1805) werd in december 2017 door
B&W goedgekeurd en opgenomen in de Basisregistraties Adressen en
Gebouwen.
De Nederlandse biografen van Belle van Zuylen waren Simone Dubois
(1910-2001) en Pierre H. Dubois (1917-1999). Pierre Dubois woonde in
zijn jeugd aan de Bilderdijkkade 76, waar zijn vader horlogemaker was.
bron: Wikipedia

De Belle van Zuylenbrug in Amsterdam; bron: internet
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Het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen
wenst zijn leden
fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018!

Genootschap Belle van Zuylen

www.belle-van-zuylen.eu
www.belle-van-zuylen.nl
www.charriere.nl				

info@belle-van-zuylen.eu

