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Van de voorzitter
Het afgelopen jaar was een mooi, maar ook bewogen
genootschapsjaar. Een bewogen jaar vanwege het heengaan van Netty
van der Tak – Aschoff, die gedurende vele jaren bestuurslid van het
Genootschap Belle van Zuylen was. In deze editie besteden wij met trots
en verdriet extra aandacht aan haar. Bovendien vernamen wij dat ook
Dennis Wood, medewerker van het eerste uur aan de Oeuvres
complètes, is overleden. Het was echter ook een mooi jaar vanwege de
interessante lezingen over Belle van Zuylen en Jane Austen.
Als een soort van spin-off van ons congres Belle meets Jane in Chawton
in 2017 sprak Hazel Jones, Jane Austen-deskundige bij uitstek, tijdens
de voorjaarsbijeenkomst op Slot Zuylen over het reizen in Engeland in de
periode van eind 18e, begin 19e eeuw, de tijd van Jane Austen. Voor deze
gelegenheid waren ook de leden van de Jane Austen Society uitgenodigd,
die enthousiast acte de présence gaven.
Dit jaar is ook aandacht besteed aan jeugdige tot zeer jeugdige Belle-fans
in spe. Zo’n twintigtal kinderen in leeftijd variërend van drie tot veertien
jaar werd op het Haags Kinderatelier uitgenodigd om een maquette
van Slot Zuylen of de slottuin te maken. De groep van drie tot acht jaar
maakte het Slot, met Belle achter haar bureautje (met soms wel heel
wilde haren) en de andere groep maakte de slottuin met de beroemde
slangenmuur.
De herfstbijeenkomst werd gehouden op Kasteel Rosendael in Rozendaal
en wel op 20 oktober, de 278e geboortedag van Belle van Zuylen. Daar
hield Maria Schouten, onderzoeksassistent bij het Huygens Instituut
KNAW, een bijzondere lezing over de ‘Engelse’ brieven van Belle van
Zuylen, een nauwelijks belicht onderwerp. Zij werd ingeleid door
Madeleine van Strien-Chardonneau, deskundige op het gebied van
reisliteratuur van Franse en francofone reizigers in de 18e en 19e eeuw,
met name in Holland. Beide sprekers refereerden in hun presentatie heel
toepasselijk aan Kasteel Rosendael, een plek waar Belle graag kwam.
Apart wil ik vermelden dat op de Belle-dag, georganiseerd door de
Vrienden van het Slot, Margriet Lacy-Bruijn een lezing hield over de
onafhankelijkheid van Belle van Zuylen. Een interessante insteek, want in
hoeverre en tegen welke prijs was zij dat? En tijdens het symposium van
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de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis Adellijke vrouwen, levens en
representaties op 12 en 13 oktober namen Margriet Lacy, Suzan van Dijk
en Hanneke Ronnes diverse aspecten van Belle van Zuylen onder de loep.
Deze symposiumdagen werden tevens gehouden op het Slot.
Ook in het bestuur was beweging. Margriet Lacy heeft in juli haar
penningmeesterschap neergelegd en in Annemarie Veerman, die jaren
in de kascommissie zat, een waardige opvolger gevonden. Hoewel zij nu
al in functie is, zal haar benoeming tijdens de jaarvergadering van 2019
officieel aan de leden worden voorgelegd. Margriet blijft vice voorzitter.
De verkoop van boeken op de boekentafel heeft dit jaar een enorme
opruimingsstimulans gevonden in de nieuwe verkoopformule: twee halen,
één betalen en het duurste boek voor 20% van de prijs. Wij houden deze
formule ook in 2019 aan.
En wat staat er voor het nieuwe jaar op het programma? Veertig jaar
na het verschijnen van het eerste deel van de Oeuvres complètes hopen
Suzan van Dijk en Madeleine van Strien, initiatiefnemers van het
digitaliseringsproject van de brieven van Belle van Zuylen, in ieder geval
de brieven waarvan de manuscripten in de Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel liggen, on line te kunnen publiceren. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt dankzij het werk achter de schermen door Maria
Schouten en leden van de leesgroep. Verder hebben we het 45-jarig
jubileum, dat wij zowel in het voorjaar als in het najaar zullen vieren.
Het programma is vrijwel rond. Op zaterdag 25 mei is het feest op Slot
Zuylen met de jaarvergadering, een lezing door Jos Gabriëls in
samenwerking met Maria Schouten, waarna een bijzondere lunch. Jos
Gabriëls is onderzoeker aan het Huygens Instituut KNAW, afdeling
Geschiedenis en zal ons bijlichten over goed eten en alles wat daarbij
hoort ten tijde van het Ancien Régime. Op zondag 26 mei zitten we in
het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen voor een lezing in het Frans
door Jacqueline Letzter, docente aan het Collège universitaire Campus
de Menton, over de analyse van de opera’s geschreven door Isabelle de
Charrière, gevolgd door een uitgebreide lunch. ’s Middags is er een
concert van de muziek van Belle en vrouwelijke tijdgenoten, uitgevoerd
door Penelope Cave en Katrina Faulds op instrumenten uit die periode.
Op dit ogenblik is Penelope Cave visiting scholar aan het Wolfson
College in Oxford. Katrina Faulds werkt als docente aan de Universiteit
van Southampton. Beide dames zijn zo langzamerhand goede
bekenden van het genootschap, gezien hun bijdragen aan onze
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congressen in Chawton. Ten slotte kan ik u met trots en een zekere
spanning vermelden dat Eva Mathijssen, schrijfster, actrice en theatermaker, bezig is de conte moral Le Noble/De Edelman te dramatiseren.
Het toneelstuk zal in het najaar in het Nederlands worden opgevoerd.
Ik wens u veel leesplezier met de tweede editie van de Lettre de Zuylen.
Namens het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen

Bericht van uw ex-penningmeester
Zoals Edda Holm al aangaf, heb ik onlangs mijn taken als penningmeester
van het genootschap overgedragen aan Annemarie Veerman. Ik benadruk
graag dat ik met veel plezier penningmeester ben geweest. Maar eerlijk
gezegd werd het werk mij een beetje te tijdrovend, ook al omdat ik buiten
het genootschap een aantal verplichtingen heb.
Wel blijf ik vice voorzitter en heb ik toegezegd de ANBI-aanvraag af te
wikkelen. Als wij inderdaad als culturele ANBI [= algemeen nut beogende
instelling] door de Belastingdienst worden erkend, mogen eventuele
donateurs hun giften van hun inkomstenbelastingopgave aftrekken.
Gezien ons ambitieuze programma voor volgend jaar, hopen we dat dat
een aanmoediging voor velen onder u zal zijn om het genootschap
financieel extra te steunen. Wanneer u dit leest, is de ANBI-aanvraag
vrijwel zeker ingediend en hopen we u heel binnenkort nadere informatie
te kunnen geven.
Mocht u uw contributie voor 2017 nog niet hebben betaald, wilt u dan
s.v.p. zo spoedig mogelijk €32,50 overmaken op rekeningnummer
NL50 INGB 0005 6347 23? Bij voorbaat hartelijk dank.
Margriet Lacy
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Foto Marjolein Hogewind

Jaarvergadering
Op 21 april 2018 vond - voorafgaand aan de voorjaarsbijeenkomst de jaarvergadering van het genootschap plaats in het Koetshuis van Slot
Zuylen.
Na de lange winter is de eerste bijeenkomst van het jaar altijd weer een
feestelijk gebeuren. Zo ook die 21e april. De voorjaarszon scheen
uitbundig, de ooievaars zaten weer op hun nest, de winter was voorbij en
een veertigtal leden was naar Slot Zuylen gekomen, dat zich in lentetooi
had gehuld. In het Koetshuis was het een verheugd weerzien en bijpraten
bij een kopje koffie of thee.
Om 11.00 uur begeeft men zich naar de eerste etage van het Koetshuis,
waar de jaarvergadering plaats vindt. Zoals altijd verloopt deze in een
zeer ontspannen sfeer. De penningmeester Margriet Lacy geeft een
toelichting op het financiële verslag en wijst erop dat het tekort op de
balans groter is dan oorspronkelijk begroot. Dit is deels te wijten aan het
feit dat de gelden van het opgeheven Zwitserse Genootschap die ons in
het vooruitzicht zijn gesteld, nog niet zijn ontvangen. Zij constateert dat
de contributiebetalingen een nogal grillig karakter vertonen. Het ene jaar
komt er meer binnen dan het andere, zonder dat daar een verklaring
voor gegeven kan worden. Dit jaar was een gunstig jaar en de
crowdfunding voor het toneelstuk de Absolute vrijheid of het gejij en
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gejou heeft ons bijna €2000, opgeleverd, waarvoor zij de leden namens
het bestuur hartelijk bedankt. In dit verband meldt zij ook dat er hard
gewerkt wordt om de ANBI-status te verwerven.
Nadat de penningmeester is gedechargeerd vertelt de voorzitter wat
er de komende tijd zoal op het programma staat, zoals een middag op 12
mei in het Haags Kinderatelier, waar de kinderen en kleinkinderen van de
leden iets kunnen knutselen dat te maken heeft met de leefomgeving van
Belle van Zuylen (zie elders in dit blad).
De herfstbijeenkomst op 20 oktober op Kasteel Rozendael, het
familiecollege op het Slot op 25 oktober en natuurlijk het a.s. lustrum van
het genootschap in 2019, waarvoor grote plannen worden gesmeed. Ook
staat er een bewerking van de novelle Le Noble tot toneelstuk op stapel.
Een korte terugblik op het jaar 2017 doet de voorzitter constateren
dat er veel is gebeurd het afgelopen jaar en dat de Lettre de Zuylen (de
Belleglossy, zoals we die noemen in de wandelgangen) dit jaar in de plaats
is gekomen van het Cahier. Verder is Netty van de Tak opgevolgd door
Daniel Beuman, die al bewezen heeft perfect in het bestuur te passen.
Nadat de voorzitter de vergadering heeft gesloten begeeft het
gezelschap zich naar de Gobelinzaal, waar Hazel Jones een volle zaal zal
toespreken over Jane Austen’s Journeys.
Marjolein Hogewind

De Tussenvoorziening
In januari van dit jaar kwam er een bericht binnen van de Stichting de
Tussenvoorziening in Utrecht, een grote organisatie voor
maatschappelijke opvang in Utrecht. De stichting biedt hulp aan
prostituees in de stad en de regio Utrecht. Naast een veilige en prettige
huiskamer op de prostitutiezones zorgt zij bijvoorbeeld ook voor
uitstapprogramma’s voor sekswerkers die willen stoppen
(www.tussenvoorziening.nl).
De stichting vroeg het Genootschap Belle van Zuylen toestemming om
een nieuw in te richten locatie waar prostitutiehulpverlening wordt
gegeven de naam Belle te geven en wel om de sterke en onafhankelijke
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houding die Belle van Zuylen haar leven lang had getoond. Citaten als ”Ik
heb geen talent voor ondergeschiktheid” en “Ik vraag geen vrijheid van
denken, ik heb die” sloten prachtig aan bij hun eigen visie.
Het spreekt vanzelf dat het bestuur van harte heeft ingestemd met dit
initiatief.
Marjolein Hogewind

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst sprak Hazel Jones over

Jane Austen’s Journeys
Jane Austen lived through a great age for travel. As she famously states
in Northanger Abbey, “if adventures will not befall a young lady in her own
village, she must seek them abroad ... “. With the Continent more or less
closed down to English tourists as a consequence of the war with the
French, ‘abroad’ meant London, the rapidly developing seaside resorts,
Bath and other inland spas, the English Lakes, Wales and Scotland. The
landscapes of the south and west of England with which Jane Austen
was most familiar permeate her novels. Through their journeys the
heroines of those novels discover where, and with whom, they do and
do not belong. A sense of place is always an indication of moral fibre in
Austen’s fiction, and travel, pleasurable or otherwise, a practical and
emotional education. Austen’s own journeys took her through fourteen
English counties, from Kent in the east to Devonshire in the west, and
north to Staffordshire. Her letters and novels are testaments to what
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she called “the laudable thirst ... for Travelling”.
From the 1790s into the first two decades of the 1800s, when Jane
Austen’s characters are out on the roads of England, contemporary
travellers were discovering a patriotic enthusiasm for their homeland.
With time, leisure and money burning holes in their pockets, that would
previously have been expended on the Grand Tour of Europe, they set out
on coach and turnpike roads to showpiece houses, watering places, sites
of industry and beauty spots. Foreign visitors to these shores marvelled
that the whole nation, from Scotland to the far South West of England,
appeared to be in constant motion. One French observer noted in his
travel journal for 1811 that the English were so fond of racketing around
the countryside in carriages that they abandoned their homes and took
to the roads as often as possible.
Carriage ownership was a marker of income, and in Jane Austen’s
novels, an indication of character too. Three very different sets of
individuals own gigs in the novels. Admiral and Mrs Croft, in
Persuasion, with no inclination for outward show, are happy to dawdle
around the lanes in their companionable, one-horse, two-seater gig;
Mr Collins’ choice of vehicle has probably been directed by
Lady Catherine, as eminently suitable for a clergyman; boy-racer John
Thorpe, the Top Gear petrol-head of his day, shows off the shiny
accessories on his second-hand gig. In reality he hankers after the
curricle owned by the novel’s hero, Henry Tilney. This was the macho
sports car equivalent, pulled by two horses and lusted after by most
young men. General Tilney and Sir Walter Elliot, both vain characters,
possess a fashionable chaise-and-four with which to make an impression.
Remember that Mrs Bennet is able to make a shrewd assessment of
Mr Bingley’s income when he arrives in a chaise-and- four to view
Netherfield. The barouche, with a retractable hood rather like a Silver
Cross pram, gets a bad press in Jane Austen’s novels. Morally suspect,
empty-headed and snobbish, domineering characters own barouches.
Mrs Elton in Emma boasts that her brother-in-law Mr Suckling owns
a barouche-landau, a new type of carriage not seen in England until
after 1800 and described in the press as “a new-fangled machine, a kind
of nondescript. It is described by the inventor to be the due medium
between a landau and a barouche, but all who have seen it say it more
resembles a fish-cart or a music-caravan”. It held four people, two facing
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forwards, two back, in addition to the coachman and could be pulled by
two or four horses. Like the landau, it had hoods to the front and back;
like the barouche, it was light and elegant, perfect for parading one’s
wealth and taste at fashionable spas and seaside resorts.
Hankering after the superficial amusements of Brighton, as Lydia
Bennet in Pride and Prejudice does, was far from praiseworthy, but in
Jane Austen’s opinion “the idlest haunts in the kingdom” were
unquestionably superior to watering places in Europe. “The idea of a
fashionable Bathing place in Mecklenburg! — “ wrote Jane to her brother
Frank on naval service in the Baltic in 1813. “How can people pretend to
be fashionable or to bathe out of England!” Letters from Jane Austen’s
sailor brothers from Bermuda, the Mediterranean, China and the East
Indies encouraged a desire to know more about foreign locations visited
in the line of duty and Jane read up on Sweden when Frank was
stationed there, finding comfort in fancying it “more like England than
many Countries; — & according to the Map, many of the names have a
strong resemblance to the English”. Evidently, she spotted names like
Skoby, Nasby, Fornby and Alby and ignored the unpronounceable others.
She loved her seaside holidays in the west country, particularly at Lyme.
Like other tourists, she borrowed books from the circulating libraries,
bought souvenirs, took walks along the cliffs and patronised the bathing
machines. Here, she found inspiration for her most movingly romantic
novel, Persuasion. Travellers inevitably drifted back across the Channel
following the cessation of hostilities with France in 1815, but Jane’s heart
and mind remained steadfastly in favour of her home country.
If far-away places with strange-sounding names promised vicarious
thrills and dangers for Jane Austen’s contemporaries, navigating a way
along this kingdom’s highways and byways had long been a matter of
chance, or, more commonly, mischance, but new atlases and road books
based on actual surveys rather than on ancient charts promised
greater accuracy in mapping. County maps of the seventeenth century
had depicted towns and cities as separate, disconnected places, located
in a landscape of hills, rivers and forests; by the end of the 17th century,
John Ogilby’s continuous-strip routes, the first to be published in
England, had appeared. From the 1780s into the next century his
illustrated maps were reduced in size and the information refined for the
carriage traveller’s convenience.
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By the end of the eighteenth century, turnpike and mail roads linking
community to community were the most prominent features on maps
and their printed size was generally small enough to slip into the pocket
of a greatcoat, with larger editions produced for gentlemen’s libraries.
One writer of the time praised the ingenuity and usefulness of these
publications:
I bought ... a map of England, folded for the pocket, with the roads and distances all
marked upon it. I purchased also a book of the roads, in which not only the distance
of every place in the kingdom from London, and from each other, is set down, but
also the best inn at each place is pointed out, the name mentioned of every
gentleman’s seat near the road, and the objects which are most worthy a
traveller’s notice. Every thing that can possibly facilitate travelling seems to have
been produced by the commercial spirit of this people.

In the lanes around Godmersham, her brother Edward would have seen
men with surveyors’ wheels, theodolites and compasses, measuring field
boundaries, roads and waterways for the first Ordnance Survey maps.
Sheets were issued under county titles and the first four published in
1801 were of Kent, the county most susceptible to a French invasion.
In her novels, Jane Austen did not need to spell out in tedious detail the
length of a journey, nor the number of days spent on indifferent roads,
but her characters naturally do discuss such matters — “And what is
fifty miles of good road?” asks Mr Darcy, with his well-sprung carriages
and highly-bred horses; “Little more than half a day’s journey”. The
number of miles that could be accomplished in an hour was roughly
seven, but it could take two days to cover a hundred over hilly terrain
and four horses to pull the carriage. The novelist’s rigorous attention to
routes and journey times ensured that her readers were never diverted
from the road she intended them to follow.
Mr Darcy speaks of easy distances, but the general state of the roads
was more often than not appalling. In winter, heavy rain and deep snow
frequently blocked already challenging highways and byways and in dry
conditions the uneven ground set like corrugated concrete. The damaging impact of the weather on road structure was a subject that filled the
pages of letters and diaries and found its way into county surveys,
newspaper articles and novels. “There has been a great deal of rain here
for this last fortnight, much more than in Kent;” Jane wrote to Cassandra, following her return to Hampshire from Kent in October 1798, “&
indeed we found the roads all the way from Staines most disgracefully
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dirty. — Steventon lane has its full share of it, & I do not know when I
shall be able to get to Deane”.
As a self-confessed ‘’desperate walker’’ — and Jane Austen spent more
time in thick boots than she did in carriages — conditions underfoot
mattered. A good hard frost provided the best conditions for walking in
the winter; incessant rain meant incarceration. She frequently braved
‘’the sloppy lanes’’ around her home at Steventon on visits to friends and
relations. Petticoats six inches deep in dirt were an inescapable reality,
but only the very worst conditions kept Jane Austen from her daily walk.
In the urban environs of Bath, the press of tourists during the season
and the white glare of the new stone buildings in summer, made
walking beyond the city environs an essential pursuit. The Austens’ copy
of Richard Warner’s Excursions From Bath and the pocket-friendly Bath
Guide, both suggested local walks, some of which Jane accomplished
with acquaintances and relations. A sympathetic love of walking was
capable of endearing Jane Austen to people whom she had previously
been determined to dislike: “I spent friday evening with the Mapletons, &
was obliged to submit to being pleased inspite of my inclination. We took
a very charming walk from 6 to 8 up Beacon Hill, & across some fields
to the Village of Charlcombe, which is sweetly situated in a little green
Valley, as a Village with such a name ought to be”.
Weston, on the outskirts of the city, was a favourite destination. Mrs
Chamberlayne, a visiting acquaintance, initially respected by Jane Austen
for ‘doing her hair well’, became a challenging but welcome walking
companion in the early summer of 1801. One hot day in May, they hiked
uphill to Weston and returned through the fields:
Our grand walk to Weston ... was accomplished in a very striking manner ... in
climbing a hill Mrs Chamberlayne is very capital; I could with difficulty keep pace
with her — yet would not flinch for the World. — on plain ground I was quite her
equal — and so we posted away under a fine hot sun, She without any parasol or
shade to her hat, stopping for nothing, & crossing the Church Yard at Weston with
as much expedition as if we were afraid of being buried alive. — After seeing what
she is equal to, I cannot help feeling a regard for her.

All of Jane Austen’s heroines enjoy walking, with the exception of Fanny
Price. It is heartbreaking to think that at the end of Jane Austen’s life
physical activity became severely curtailed: “I live chiefly on the sofa, but
am allowed to walk from one room to the other” she wrote, in her very
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last letter from Winchester in 1817. At twenty-four, she had described
herself as a “desperate walker”; at forty-one, she was just desperate. The
miles tramped by trainee clergyman James Plumptre during his tours
round England, Scotland and Wales between 1790 and 1800, more than
earned him the epithet of “desperate walker”. He walked from
Cambridgeshire to North Wales in1792; through the Peak District
in 1793; through Scotland, the Lake District and Derbyshire in 1796;
across the West Riding of Yorkshire to the Lakes and North Wales in
1797; to the North East coast of England, into Scotland, the Lake
District and North Wales in1799. This last mentioned journey was the
most ambitious, taking four and a half months and covering 2,236 miles,
1,774 of them on foot. A five-week walk around London, the southern
counties and the Isle Of Wight followed in 1800, plus a trip to the source
of the River Cam.
For the 1796 tour, Plumptre kept brief notes in leather-bound pocket
notebooks. On subsequent tours, he wrote short journals, for circulation
among his friends and family. He offered the 1799 journal to a publisher,
who rejected it on the grounds that it would hold no interest for the
public. To a modern reader, Plumptre’s travels are fascinating, because
they happened at a time when tours were being written up into the kind
of travel itineraries we are familiar with today.
Long distance walking required at the very least a change of clothing and
reliable equipment. Committed walkers like Plumptre knew that careful
preparation beforehand ensured at the very least the minimum of physical comfort in trying conditions. His tour to Scotland in 1799 demanded
a degree of sartorial elegance, since Plumptre intended to make visits to
gentlemen’s houses in the course of his journey. A second suit of clothes
was called for and more clean shirts than were usually necessary when
staying at inns. He hit on the plan of packing everything in a small
portmanteau, “sending it from place to place as occasion served, and
when obliged to separate from it, I carried a change of linen, and a few
other necessaries in a netted bag, at my back, made like a shooting bag
and lined with oilskin”. His servant carried yet another supply of
Plumptre’s clothes in a knapsack and three pairs of well-seasoned shoes.
Items bought with the lack of packing space in mind included
pocket-sized versions of a knife and fork, pistol and drinking horn. A copy
of Cowper’s poems was squeezed in amongst the more practical clutter.
14

Dr William Kitchiner’s Traveller’s Oracle gave advice on matters as
diverse as personal defence and care of the feet. For protection against
human assailants, he designed an umbrella holding a sword; against
dangerous dogs, he recommended carrying “a good tough Black Thorn ...
not less than three feet in length”. Marked with feet and inches, this did
double duty as a measuring stick. Foot care came high on his list: “To put
the Feet into warm water for a couple of minutes just before going to
Bed,” would prove both “refreshing, and inviting to sleep”. Remedies for
blisters were given and a piece of strange advice about shoes: “I would
recommend foot travellers never to wear right and left Shoes — it is bad
economy, and indeed serves to cramp the feet”.
On long journeys, by wheeled transport, inns could hardly be avoided. At
the end of an uncomfortable day being jolted in a carriage to the point
of nausea, travellers invariably found themselves faced with less than
salubrious accommodation. Colonel John Byng - who makes several
bad-tempered appearances in my book - never failed to note the
minutiae of inn meals and service, and always pasted his bills into his
travel journals. At the White Hart and Star in Andover, he was
presented with several inedible dishes: “a little miserable stale trout,
some raw, rank mutton chops and some cold hard potatoes. For the sake
of hasty gain innkeepers hire horrid servants, buy bad provisions and
poisonous liquors”.
Byng was a glass half empty kind of man and in most cases, the half he
did have was not at all to his taste. “I never dined worse, nor was in a
crosser humour about it”, he grumbled. The Austens preferred to stay
with friends and relations wherever possible, but a few instances of
nights spent at inns are recorded in Jane’s existing letters. In October
1798, she and her parents stopped at the Bull and George in Dartford on
their way home from visiting Godmersham. This is the fullest description
of an inn in Jane’s correspondence:
We have got apartments up two pair of stairs, as we could not be
otherwise accommodated with a sitting-room and bed-chambers on the same
floor, which we wished to be. We have one double-bedded and one single-bedded
room ... We sate down to dinner a little after five, and had some beef-steaks and a
boiled fowl, but no oyster sauce.

Johanna Schopenhauer, a German tourist to England in the early 1800s,
had nothing but good to report of the various hostelries in which she
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stayed on her travels through England, but the manner in which inn
meals were priced annoyed her. She described how joints of meat, whole
fish, vegetables, fruit and cheeses were displayed in a glass cabinet in
the hall, from which the traveller made his choice, stated how he would
prefer his meal to be cooked, then waited patiently for it to arrive. So far,
so good, but if he had ordered any kind of meat, the entire joint would be
brought to the table and he would be expected to pay for the whole of it,
even though he might eat only a few slices. The same joint made an
appearance several times over, the landlord charging a little less each
time, but covering the cost of the meat several times over.
Sleeping at inns could be challenging. The noise of carriages leaving inn
yards woke many travellers well before dawn. Back rooms overlooking
the stables were to be avoided at all costs, but guests in chambers
facing main coaching roads could be equally disturbed during the night
by intermittent carriage traffic. To cater for so much passing trade,
the inn servants prepared meals throughout the day and into the early
hours, with much clattering of pots and pans accompanied by shouted
orders and banging doors. It was a rare traveller who could report next
morning, as a refreshed Jane did to Cassandra, that she had “slept to a
miracle & am lovely today”.
Colonel Byng never awoke feeling, or looking, lovely. At an inn in
Winchester, a soft feather bed and dirty blankets robbed him of sleep; at
Ringwood, a late supper of grey mullet, and a bolster insufficiently stuffed
with feathers upset his night’s rest completely; in Lewes, drunkards
forced their way into his chamber. Today, rather than committing his
crabby comments to his journal, Byng would have been on TripAdvisor!
Foreign visitors to the United Kingdom were, in general, impressed by
the facilities provided at inns. Count Pecchio, travelling in England in
1827, marvelled how, at every inn on his route, he found a fire blazing
in all of the rooms and tea and coffee always available. He appreciated
the newspapers laid out on tables for guests’ amusement and the soft,
inviting beds. Such luxury came at a price, however, particularly for an
Italian nobleman who maybe flaunted his position and wealth too openly:
“English inns would be real enchanted palaces, if the bill of mine host did
not appear to dispel the illusion”.
Johanna Schopenhauer praised the rooms, the beds, the service and the
overall cleanliness and claimed that English inns surpassed anything she
had encountered in other countries. They were managed efficiently, the
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staff were helpful and polite and when the chambermaid, ostler,
shoeblack boy and waiter lined up at the door with their hands
outstretched, one tipped with pleasure. Given this level of support,
guests had no need of their own servants, but travellers were generally
treated with greater respect if a man, a maid or a groom accompanied
them. Genteel women never travelled alone. Colonel Byng required his
man to ride on ahead to secure a room for the night, lay out a change of
clothes and remake the bed with his own sheets.
Unlike Colonel Byng, Johanna Schopenhauer had nothing but good to say
about overnight accommodation:
In the bedroom one pays only for the bed, which is seldom more than a shilling a
night — and what a bed! There are the finest mattresses, the best sheets and
blankets, with beautiful curtains around the bed, while in front of it lies a pretty
little rug. A fine white nightcap and a pair of slippers are never missing and the
English travellers, who carry very little luggage, use these without the slightest
hesitation.

A good night’s sleep was essential for those intrepid travellers who
subjected themselves to dangerous experiences underground. James
Plumptre ventured into coal, copper and lead mines, Joanna
Schopenhauer took a guided tour into a famous Derbyshire landmark
called Peak’s Hole. The ordeal frightened her enough to make her wish
she hadn’t. She wrote about it for the edification of future travellers to
the area. She and her party had been ‘’seized upon’’ by a guide waiting
outside the cave and more or less forced inside. Each member of the
party carried a candle to light the way to the back of the cavern, where
the guide pointed out impressive stalactites, before leading them
farther into the subterranean depths through a narrow, low passage in
the rock, over slippery, uneven ground. For the next stage of the
underground journey, they climbed into a boat, where they had to lie flat
and be pushed. Schopenhauer’s description is stiflingly claustrophobic:
We moved under rocks, scarcely a hand’s breadth away from our heads and appearing to be about to break off at any moment. On the other side there was not
an inch between us and the bank. Never had the impression of being buried alive
seemed clearer to us than in this coffin-like little boat with the black roof of rock
looming over us. Our guide had to wade along, stooping; one knock against the rock
above would have rendered him unconscious and we should have found ourselves
alone in the most horrible situation.
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This was bad enough, but the worst was yet to come:
The guide pointed to where the deep and awful footpath led down across the
slippery stalagmites. ‘’This is the Devil’s Cellar’’, he said, suddenly seizing one of us
by the arm. ‘’I am the master here, ‘’ he continued with a nasty laugh. ‘’Here I can do
as I please; I wish I had Napoleon here!’’ It is no use denying that we were
frightened for it was only too clear that here he was indeed the master and we had
long since noticed that he had taken us to be French.

One of the party had the foresight to remind him that a number of their
companions were waiting for them outside, who would raise the alarm
if some misfortune befell them. The guide then backed off, but the party
learned later “that several years earlier a lady and gentleman arrived at
the cave in a ‘whisky’, drawn by a single horse and unaccompanied. They
fastened the horse outside, went into the cave and were never seen
again”.
More civilized visits were made to country houses, where guided tours
showcased the art collections of rich landowning families, together with
the costly improvements to their properties. The landed and wealthy
wanted to exhibit their possessions and taste to a wide audience,
comprising not only their superiors and rivals, but also private
gentlemen farther down the social scale and those in the professions.
The mobile leisured classes spotted country seats (Stourhead)
wherever they went. They appeared on maps and in itineraries, to be
admired from the road and viewed more extensively from within, if
convenient to the owner. Once in the grounds, the design of the
property, the gardens and the stables could be assessed at close
quarters. In the house itself, the souvenirs and art brought back from
the Grand Tour indicated the owner’s sense of style, together with his
choice of furniture and wallpaper. Every property, from royal residences
to modest gentlemen’s houses, was of interest. Even the owners of small
estates needed to feel approved and admired. On tour in South Wales in
1787, John Byng found himself obliged to view Mr Burt’s modern house:
with the air and pomposity of newly acquired wealth ... he rode up and desired us
to come in and survey his new-built house, and all his improvements ... and then
... forced us about his mansion. It is a single house ... and, throughout, exhibits a
charming effort of bad taste and bourgeoisity. Most glad was I to get away from
the owner, his vulgarities, slopes, etc., etc.
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Nouveau riche Mr Burt, like Mr Suckling of Maple Grove in Emma, was
obviously anxious to establish his place on the social ladder.
Parties touring large houses often nourished expectations which were
not met. Byng invariably anticipated some mark of respect or favour
towards himself, but was rarely gratified. At one place, he complained
that the gardener had shown him grapes, nectarines and pineapples in
the hot houses, but not offered him a taste of any.
There is no evidence, apart from Mrs Austen’s mention of a planned
excursion to Warwick Castle in 1806, that Jane Austen was ever a
tourist in a grand house, although she must have felt like one at two
properties belonging to relatives, Godmersham and Stoneleigh Abbey,
before they became familiar to her. The Abbey’s confusing layout
prompted Mrs Austen to suggest signposts at every passageway
intersection.
On the other side of the house-visiting equation, landowners opening
their private dwellings to complete strangers, no matter how genteel,
encountered problems. Horace Walpole’s Strawberry Hill, built in the
1750s near Twickenham, proved a huge draw for the country house
tourist, but by 1783, Walpole’s patience with an unending stream of
visitors was wearing thin:
I am tormented all day and every day by people that come to see my house, and
have no enjoyment of it in summer. It would be even in vain to say that the plague
was here.

The following year, he published a set of rules for admission: tickets to
view the house to be applied for in writing; each ticket to admit four
adults only, no children; only one party to be allowed in each day; opening
hours between noon and three, from May to October; notice to be given
if the party decided to cancel. Tourists were not dissuaded, Strawberry
Hill’s appointment book for 1784-96 recorded annual averages of 250 to
300 people. Tourists were interested in any house to which they could
gain access, but were willing to make special journeys to see the A-list
properties: Blenheim, Fonthill, Wilton, Stourhead, Chatsworth, Kedleston,
Haddon, Stowe, Woburn. Understandably, tempers became frayed when
they were turned away at the door. In the 1790s, with footfall
increasing yearly, several of these places implemented set viewing times.
19

The information on opening hours was made available at inns and
published in local newspapers. Admission remained largely an informal
affair at properties like Jane Austen’s Pemberley and Sotherton, with
some rooms closed if the family were in residence.
Housekeepers were responsible for conducting guided tours of the
rooms open to view and they all expected tips. Horace Walpole claimed
that his housekeeper Margaret, “gets such sums of money ... that I have
a mind to marry her, and so repay myself that way for what I have flung
away to make my house quite uncomfortable to me”. In Pride and
Prejudice, the Gardiners apply to view Pemberley, and are shown around
the main apartments by the housekeeper, Mrs Reynolds, whom Elizabeth
Bennet is surprised to find intelligent, civil and unassuming rather than
showy.
Similarities to the Gardiners’ experiences at Pemberley surface in an
account of 1793, of a guided tour of Kedleston Hall in Derbyshire. Of
everything the house has to offer, the writer is most struck with his
guide, Mrs Garnett, housekeeper from 1766 to 1809:
Of all the Housekeepers I ever met with at a Noblemans House, this was the most
obliging and intelligent I ever saw. There was a pleasing civility in her manner,
which was very ingratiating, she seem’d to take a delight in her business, was
willing to answer any questions which were ask’d her, and was studious to shew
the best lights for viewing the pictures and setting off the furniture. . .

Many housekeepers were civil and well-informed, but some proved
inarticulate, ignorant and grasping. Mrs Reynolds in Pride and Prejudice,
like Mrs Garnett, is happy to talk about the decor and answer questions,
particularly concerning her master. Although a minor character in the
novel, she has a crucial impact on events. Elizabeth encounters several
complimentary versions of Darcy on this first visit to Pemberley: she is
delighted with the appearance of his tasteful grounds, listens with
growing interest to the word picture presented by his housekeeper and
views a full-length portrait and a miniature, displayed over the
mantelpiece in his late father’s room. Elizabeth’s melting response to
Darcy’s portrait in the picture gallery “as she stood before the canvas .
. . and fixed his eyes upon herself” is directly influenced by Mrs Reynold’s
energetic praise and foreshadows the dramatic eye-to-eye meeting with
the man himself immediately afterwards.
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Literary and biographical tourism also flourished in Jane Austen’s day,
with countless numbers drawn to the birthplaces and graves of
famous writers and the locations of their fictional works. No one passing
through Warwickshire would dream of missing an excursion to Stratford
upon Avon. ‘’William Shakespeare was born in this house’’ announced
the board hanging over a butcher’s shop in an insignificant backstreet.
Pilgrims were told that the old wooden chair in the kitchen was
Shakespeare’s own — Colonel Byng was credulous enough to buy a piece
sliced off one leg — and that the bedstead upstairs was where the
playwright’s mother had given birth to him. Sections of the mulberry
tree which once grew in the garden, at least that’s what tourists were
told they were acquiring, were also sold.
Tourist numbers to the English lakes, already high as a result of
William Gilpin’s picturesque tours, increased on the publication of William
Wordsworth’s A Guide Through the District of the Lakes in 1810,
together with his lakeland-inspired poetry.
Any kind of literary link, no matter how spurious, promoted an influx of
fashionable visitors. Travel writer Elizabeth Spence appreciated Haddon
Hall in Derbyshire all the more because she believed that the novelist
Ann Radcliffe had used it as a model for Count Montoni’s stronghold in
her famous Gothic horror The Mysteries of Udolpho. The Scottish
Highlands attracted avid readers of Sir Walter Scott’s historical novels
and his poem The Lady of the Lake, published in 1810.
This was the age of the travel journal and women as well as men, the
unknown as well as the famous, walkers, riders and carriage passengers,
submitted their accounts of pleasurable excursions to publishers, as
guides for future travellers.

The Tour of Dr Syntax In Search of the Picturesque, first published in
1809, is a humorous poem written by William Combe and illustrated by
Thomas Rowlandson, featuring a tourist intent on publication taking the
well-beaten track to the English Lakes. The bookseller to whom he offers
his completed journal laughs at his attempt:
A Tour, indeed! I’ve had enough
Of Tours, and such-like flimsy stuff.
What a fool’s errand you have made
(I speak the language of the trade),
To travel all the country o’er,
And write what has been writ before!
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Jane Austen read this spoof on picturesque tourism, and took heed of
the valid criticism made there and elsewhere. She included in her
novels and letters only what she considered to be the necessary
details of journeys, but now and again she provides tantalising
glimpses of coaching inns and carriages, grand houses and estate
grounds, picturesque locations and urban centres. Where her
contemporaries visited flocked to the places described in poems or
historical romances, we trace Jane Austen’s footsteps in those 14
English counties through which she travelled and track down the
locations featured in film versions of her novels.
As early as the 1850s, appreciative readers began to search for their
favourite author’s burial place in Winchester Cathedral, ‘’the shrine of
Jane Austen’’, one woman called it. The verger at the time had no idea
what all the fuss was about and had to inquire of a visitor, “Pray, sir, can
you tell me whether there was anything particular about that lady; so
many people want to know where she was buried?” Nowadays there is
no chance of missing the famous stone; the spot is flanked by display
boards presenting chronological information on the author’s life and
homes, a brass wall tablet and a memorial window.
The urge to imagine the author’s everyday experiences in significant
places like Steventon is irresistible. With the main pilgrimage route
running through Hampshire, annual visitor numbers to Jane Austen’s
House Museum in Chawton since the beginning of this century have
averaged 30,000. Signs marking the Hampshire boundaries with West
Sussex, Berkshire, Dorset and Wiltshire welcome us to ‘Jane Austen
Country’.
One of the earliest tourists intent on pinning down an exact novel
location was Alfred Lord Tennyson, who walked nine miles from Bridport
to Lyme Regis in August 1867, “led on ... by the description of the place in
Miss Austen’s Persuasion”. He particularly wished to see the steps from
which Louisa Musgrove had fallen. Other Austen enthusiasts followed
him to Lyme, including, in 1901, the sisters Constance and Ellen Hill, who
speculated on the location of the inn at which the Musgroves stayed and
of Captain Harville’s house. On this subject, their landlady at Bay Cottage
“looked upon the whole matter as settled beyond a doubt. She talked of
the Harvilles, the Musgroves, Anne Elliot and Captain Wentworth as if
they had been in her house but the season before, and pointing to a
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bedroom on the first floor, exclaimed eagerly, ‘That is the room where
the poor young lady was nursed.’”
The blurring of reality and fiction continues in full force today, as coach
and minibus tours transport Pride and Prejudice addicts to instantly
recognisable Pemberley. Attractively produced maps and guidebooks
turn us all into desperate walkers, tracking down the Bath of Northanger
Abbey and Persuasion and the London of Sense and Sensibility, tracing
Elizabeth Bennet in Meryton and Emma on Box Hill. Jane Austen’s life
and works, located, mapped and marketed, now constitute in themselves
unmissable journeys.

Belle van Zuylen in het Haags Kinderatelier
Zo’n twintigtal kinderen in leeftijd variërend van drie tot veertien jaar…
De groep van drie tot acht jaar maakte het Slot soms met slangenmuur.
Belle achter haar bureautje (met wel heel wilde haren)…

foto Edda Holm

23

Foto: Marjolein Hogewind

en de andere groep maakte de slottuin soms zonder slangenmuur…
Anna en Tessa met hun versie van de slottuin.
Tijdens de najaarsbijeenkomst van 20 oktober vertelde Madeleine van
Strien-Chardonneau over de bezoeken van Franse reizigers aan het
Rosendael in de 18e eeuw en leidde zo Maria Schouten in. Zij sprak over:

‘La Belle voyageuse’
(conférence prononcée au château de Rosendael)
Introduction (Madeleine van Strien-Chardonneau)
C’est un plaisir et un honneur que de me trouver ici à Rosendael que je
connaissais déjà un peu grâce aux descriptions qui en sont conservées,
entre autres celles de voyageurs français du 18e siècle qui vinrent visiter
les jardins alors fort réputés.
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En 1776, un certain Charles Leroulx, fils d’un riche négociant de Nantes
(ville qui entretenait maints contacts avec des maisons de commerce
néerlandaises), note, avec un visible intérêt, dans son journal de voyage:
ll y a dans les environs d’Arnhem de belles campagnes, entre autres Klaarenbeek
et Rosendael. Celle-ci mérite le plus d’éloge. Quoique dans le goût antique, elle m’a
plu beaucoup. La maison est carrée et spacieuse ; à un des coins, il y a une grosse
tour antique, qui lui donne un certain air de noblesse. Elle est entourée de douves.
D’un côté sont les appartements de domestiques, écuries, remises, joignant la
maison. De l’autre un parterre élégant leur fait face. Il est situé sur une petite
colline, et au haut, il y a une cascade de 12 pieds de haut, au milieu d’une grotte
de coquillages ornée convenablement. Derrière le parterre et la maison, un vaste
gazon est orné de beaux bassins où des Neptunes, naïades, monstres marins
etc. forment des jets d’eau. De chaque côté et vers le milieu, il y a des grottes, et
au fond une grande qui a fort bonne apparence et où il y a une cascade de 15 à
16 pieds de haut […] Tout ceci est environné d’un beau et grand bois où il y a de
superbes avenues, les unes plates, les autres montant fort haut ; dans quelques
endroits, on a dans le lointain 5 à 6 différents points de vue. Il y a des labyrinthes
etc. Cette campagne appartient à M. Torck. Elle n’est qu’à une lieue d’Arnhem1.
1

Charles Desridellières-Leroulx, Journal de mon voyage dans les Pays-Bas (BM Nantes, Ms.
871, fo 58 vo).
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Belle de Zuylen connaissait bien Rosendael, elle s’y rendait souvent, elle
y vint peu de temps avant son départ pour l’Angleterre. Maria Schouten
évoquera, dans ce qui suit, la relation de Belle avec Rosendael et bien sûr
son voyage en Angleterre de novembre 1766 à mai 1767.
Avant de partir en voyage avec la ‘Belle voyageuse’ et Maria, je donnerai
un bref aperçu sur les voyages au 18e siècle et en particulier sur ceux
entrepris par les Néerlandaises.
« Personne n’a tenu en place », remarque l’historien Paul Hazard2 à
propos du 18e siècle, siècle qui a été aussi souvent qualifié de ‘siècle du
voyage’. Dans une Europe qui est en effet de plus en plus parcourue à
cette époque3, et plus spécialement dans la seconde moitié du siècle (la
paix retrouvée en Europe après la fin de la guerre de Sept Ans en 1763
facilitant les déplacements), l’Angleterre suscite l’intérêt des esprits
éclairés et va constituer, à côté du traditionnel voyage d’Italie, une
destination en vogue attirant de nombreux voyageurs.
Par ailleurs, les pratiques du voyage évoluent : bien différent du classique
Grand Tour destiné aux jeunes gens et souvent fort long, on voit
progresser au cours du siècle le voyage d’agrément relativement bref, on
voyage plus souvent en famille ou avec des amis4.
Pour les femmes cependant il est plus difficile de voyager. Qu’en est-il
par exemple des Néerlandaises ? Pour répondre (partiellement) à cette
question, nous disposons d’un répertoire fort utile, celui de Ruud
Lindeman, Yvonne Scherf et Rudolf Dekker, Reisverslagen van
Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw (1994).
Ce répertoire recense des récits de voyage manuscrits conservés dans
les bibliothèques, archives et musées néerlandais et compte 497
notices : 29 seulement concernent des récits de voyageuses. Ce petit
nombre d’écrits de femmes peut être relativisé car dans leur
introduction, les auteurs du répertoire précisent que leur liste repose
sur une sélection opérée dans plus de 1000 textes et a donc un
Paul Hazard, La Pensée européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu à Lessing, Paris,
Fayard, 1968, p. 246.
3
Voir Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des
voyages, Paris, Fayard, 2003, pp. 41-45.
4
Sur cette évolution, voir Beyond the Grand Tour. Northern Metropolises and Early Modern
Travel Behaviour, ed. by R. Sweet, G. Verhoeven and S. Goldsmith, London and New York,
Routledge, 2017, ‘Introduction’, pp. 1-24.
2
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caractère provisoire ; de plus, on sait qu’il se trouve nombre d’écrits,
dont des récits de voyage, dans des collections privées non encore
répertoriées. Par ailleurs le répertoire se limite aux journaux de
voyage et n’inclut pas, à quelques exceptions près, les lettres de voyage5
(comme celles de Belle de Zuylen par exemple).
Enfin ce chiffre n’est pas non plus complètement représentatif de la
mobilité ou non-mobilité des femmes à cette époque car ce sont
essentiellement des voyageuses issues des classes sociales privilégiées
qui ont laissé des journaux, des lettres ou des Mémoires et il faudrait
consulter d’autres sources telles que registres de passeports,
fichiers contrôlant les étrangers6 pour corriger et compléter les
données fournies par les récits de voyage – mais avant 1800, ces
informations restent encore très fragmentaires. On sait par exemple
que les voyageuses étaient souvent accompagnées de leurs femmes
de chambre – or on ne conserve pas de trace écrite de ces dernières,
tout au plus un nom comme, par exemple, celui de Doortje Phlügerin qui
accompagne Belle de Zuylen en Angleterre.
Même en tenant compte de toutes ces lacunes, on doit cependant
reconnaître que les femmes sont moins nombreuses à se déplacer que
les hommes, en tout cas que les traces écrites d’une mobilité féminine
sont plus rares (ou moins bien conservées). Il n’en reste pas moins que le
nombre de voyageuses néerlandaises augmente progressivement et en
particulier dans la seconde moitié du 18e siècle On peut le constater dans
le répertoire susnommé. Elles semblent cependant moins
audacieuses que leurs consœurs britanniques qui avaient une réputation
de voyageuses intrépides si l’on en croit Constant d’Hermenches,
lorsqu’il déconseille vivement à Belle de se rendre en Angleterre :
Vous n’aurez pas l’agrément d’être originale, car il y a beaucoup de demoiselles
anglaises de beaucoup d’esprit, et de mœurs, qui voyagent seules, et qui au bout
du compte, si elles étaient de bonne foi, avoueraient qu’elles ne sont pas plus
heureuses que si elles étaient restées au coin de leur feu (Lettre 253, 25 août
1766, OC I, p. 508).

Rudolf Dekker, « Nederlandse reisverslagen van de 16e tot begin 19e eeuw », Opossum, Tijdschrift voor Historische en Kunstwetenschappen, 4, 1994, pp. 8-25.
6
Voir G. Verhoeven, Anders reizen ? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van
Hollandse en Brabantse elites (1600-1750). Hilversum, Verloren, 2008, p. 31.
5
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Les Néerlandaises en voyage appartiennent donc, pour la plupart, au
patriciat et à l’aristocratie. Les voyages qu’elles accomplissent, le plus
souvent en famille, sont relativement courts et assez peu éloignés. Selon
une analyse faite par Rudolf Dekker7, les destinations favorites de ces
voyageuses (et des voyageurs qui les accompagnent) sont en effet, outre
les Provinces-Unies elles-mêmes, en premier lieu les Pays-Bas
autrichiens (l’actuelle Belgique) et l’Allemagne8. Viennent ensuite (en
ordre décroissant) la France, l’Italie, l’Angleterre, la Suisse, la Russie. Il
semblerait donc que pour les Néerlandaises et Néerlandais, l’Angleterre
soit une destination moins prisée qu’elle ne l’est pour les voyageurs
français par exemple. Belle de Zuylen en tant que voyageuse constitue
déjà une exception, peut-être l’est-elle aussi dans son choix de
destination.
En effet Constant d’Hermenches, dans l’une de ses lettres, lui affirme
que ses riches et jeunes amies sont folles de Paris et de ses modes et il
précise :
…elles font venir de Paris « leurs bonnets, leur coiffure, leur bonne grâce, leurs
romans, leur musique, leur cuisinier, leurs pièces de théâtre » (Lettre 327, 25
novembre 1768, OC II, p. 134).

Belle, dans son « désir d’Angleterre » se distingue visiblement de son
entourage et témoigne ainsi, dans ce choix de voyage, de son originalité.
Belle’s reis naar Engeland november 1766 – mei 1767 (Maria
Schouten)
Een aantal maanden vóór haar reis naar Engeland, eind augustus 1766,
schrijft Belle enthousiast aan Constant d’Hermenches over het grote
feest op Rosendael dat haar vriendin Eusebia en haar echtgenoot
Assueer Jan Torck9 hadden georganiseerd. Het feest werd gegeven ter
ere van de prins van Oranje, die in Arnhem was ter gelegenheid van zijn
installatie als stadhouder Willem V10:

Rudolf Dekker, art. cit., 1994, p. 11.
Avec une mention spéciale pour les voyages à Clèves, fort populaires au 18e siècle depuis la
publication de Kleefsche en Zuid-Hollandse Arkadia de Claas Bruin (Amsterdam, 1716).
9
Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren (1739-1793) echtgenote van Jan Torck baron van
Rosendael (1733-1793).
10
OC I, p. 494.
7

8
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Het feest op Rosendael was sprookjesachtig mooi, het vuurwerk
fantastisch en de verlichting schitterend. […] Ik denk dat ik wel in de smaak val bij de
hertog van Brunswijck11, hij praat steeds met mij en ik dans en speel kaart met de
prins… (brief 248, 21-25 aug.1766, OC I, p. 492).

Ondanks haar enthousiasme over dit schitterende feest is Belle vervuld
van iets wat haar al een poosje bezighoudt… ze heeft het plan opgevat om
een reis naar Engeland te maken.
Belle’s interesse voor de Engelse taal en literatuur
Al op jonge leeftijd is Belle geïnteresseerd in de ‘levende’ talen zoals blijkt
uit een brief aan Caroline de Sandoz-Rollin, één van haar jonge protégées
in Zwitserland:
Op mijn 11e eindigde mijn opleiding, althans de lessen die ik gevolgd heb. De wens
om een ander Frans te spreken dan ik gehoord had in Genève en ook een ander
Frans dat ik hoorde spreken in Holland werd daarna mijn richtsnoer, daartoe
geholpen door het Engels en het Italiaans (brief 1890, 9 febr. 1798, OC V, p. 409).

Op 21 jarige leeftijd neemt Belle Engelse les bij dominee Brown12 in
Utrecht, bij wie zij James Boswell ontmoet die in Utrecht rechten
studeert. Boswell neemt Franse lessen bij Brown en Belle ziet
onmiddellijk haar kans. Zij wil haar Engels verbeteren en Boswell zijn
Frans dus stelt zij hem voor :
Schrijf wat direct in je hoofd opkomt in het Engels; wanneer je diepgaande
gedachten op papier wilt zetten, is het gebruik van een woordenboek ook niet erg
en kun je in het Frans schrijven. Ik zal hetzelfde doen, maar dan andersom… (brief
97, 14-17 juni 1764, OC I, p. 192).

11

Louis-Ernest, hertog van Brunswick-Wolfenbüttel (1718-1788), commandant van de
geallieerde troepen van Holland en voogd van Willem V en regent tot diens installatie als
stadhouder in 1766. Daarna blijft hij in dienst als adviseur van de stadhouder, Bossche
encyclopédie [url] http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/
pdf/2002-1Biografie.pdf (geraadpleegd 15 november 2018).
12
Boswell in Holland 1763-1764, éd. F.A. Pottle, Kingswood, Windmill Press, 1952, p. 22, n. 2;
P. en S. Dubois, Zonder Vaandel, Belle van Zuylen 1740-1804, een biografie, Amsterdam, Van
Oorschot, 1993, pp. 124-125.
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En in een volgende brief oppert ze enthousiast :
Schrijf me alles wat overdag in je hoofd opkomt; ik zal jouw van oorsprong Engelse
gedachten net zo goed begrijpen als de gedachten die ontstaan zijn in Frankrijk; zij
zijn alle landgenoten van mijn gedachten, de mijne zijn van alle landen (brief 98,
18-19 juni 1764, OC I, p. 194).

Belle voegt meteen de daad bij het woord. Zo schrijft ze aan Constant
d’Hermenches :
…ik vind in mijn slaapkamer zeventien kantjes van Boswell, in het Engels. Ik lees ze
en ga naar bed; de zeventienduizend gedachten van mijn vriend Boswell […] tollen
zo door mijn hoofd, dat ik niet langer dan een kwartier in mijn bed kan blijven liggen
(brief 104, 21-22 juli 1774, OC I, p. 209).

Een onderzoek binnen de correspondentie laat zien dat Belle zich al lang
vóór haar reis naar Engeland, interesseert voor de Engelse literatuur.
Men vindt er de namen van schrijvers en dichters als Shakespeare,
Richard Glover, Samuel Richardson, Henry Fielding en Mary Wortley
Montagu en filosofen en wetenschappers als Alexander Pope, Adam
Smith, David Hume, Horace Walpole en Isaac Newton.
Om haar spreekvaardigheid te oefenen gaat zij regelmatig op bezoek bij
Archibald MacLaine, pastoor van de Engelse Kerk in Den Haag13 én
bezoekt ze vervolgens general Eliott en Mrs. Eliott14, Engelse vrienden van
haar ouders die regelmatig in Utrecht verblijven. Mrs. Eliott is degene
die haar zal uitnodigen om naar Engeland te komen. Daarnaast ontmoet
Belle ‘une anglaise jolie’, wier naam zij verder niet noemt in haar brieven,
maar die zij elke dag blijkt te zien en met wie zij ‘onophoudelijk Engels
spreekt!’15
Belle is helemaal klaar voor haar reis naar Engeland, maar toch is het
niet alléén de interesse voor de Engelse taal en cultuur die haar doen
besluiten op reis te gaan, haar beweegreden voor haar ‘désir
d’Angleterre’ is veel persoonlijker.
Dubois, Zonder Vaandel, p. 130.
George Augustus Eliott, first Baron Heathfield of Gibraltar (1717-1790), luitenant-generaal
in 1765, sinds 1748 getrouwd met Anne Pollexfen (1726-1772), de enige dochter van Sir
Francis Henry Drake, Oxford DNB, [url] http://www.oxforddnb.com/view/article/8633?
docPos=1: (geraadpleegd 15 november 2018).
15
OC II, p. 490.
13

14
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Engeland….een ontsnapping !
Adellijke meisjes behoren vroeg te trouwen. Vanaf haar twintigste is
Belle dan ook druk in de weer met verschillende huwelijkskandidaten.
Zij heeft wat dat betreft niet te klagen en genoeg aanbidders om uit te
kiezen: Friedrich von Anhalt-Dassau, Christian baron Brömbsen, Jacob
Jan van Wassenaer van Obdam, baron Van Pallandt, graaf Salm én James
Boswell. Constant d’Hermenches, die graag de rol van Belle’s mentor op
zich neemt, leurt al een poosje met zíjn favoriete kandidaat, zijn vriend de
katholieke markies De Bellegarde. Belle, die het gedoe rondom de
huwelijkskandidaten eigenlijk spuugzat is, smeekt haar vader haar
toestemming te geven om een reis naar Engeland te maken. Dan kan ze
daarna
Mrs. Eliott schrijven of haar uitnodiging nog geldt en of zij haar vanaf
november 1766 enkele maanden zou kunnen ontvangen in haar huis in
Londen.
Het jaar ervoor, in november 1765, had Belle immers voor het eerst
kennis gemaakt met het echtpaar Eliott in Utrecht. Mrs. Eliott, die alleen
maar Engels spreekt, is direct erg gecharmeerd van Belle die niet alleen
haar taal spreekt, maar ook haar Engelse humor begrijpt. Bij die
gelegenheid nodigt Mrs. Eliott haar uit om naar Londen te komen.
Enthousiast schrijft Belle aan Constant d’Hermenches :
Deze mensen vinden mij aardig, maken mij complimenten, willen dat ik bij hen in
Engeland kom, ik spreek Engels als een Engelse… [Mrs. Eliott] stelt zich mijn verblijf
in Engeland bij haar voor, het bier dat ik zal drinken en de oratoria van Händel waar
ze me mee naar toe zal nemen (brief 220, 7 dec. 1765, OC I, p. 447).

Belle vindt general George Eliott een innemend en ontwikkeld man, zij
bewondert hem vooral omdat hij alle talen blijkt te kunnen spreken.
Uitgelaten over de uitnodiging laat ze haar enthousiasme blijken voor de
Engelsen en Engeland:
Lang leve de Engelsen voor hun vrije, sociale gedrag, voor het gemak waarmee zij
zich bewegen, met elkaar omgaan en tot overeenstemming komen zonder
opgelegde leefregels zoals bij Fransen. Engelsen zijn echt ongekunsteld en echt vrij!
(brief 219, 5 dec. 1765, OC I, p. 446).
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Het kost Belle duidelijk veel moeite haar vader te overtuigen, maar die
geeft uiteindelijk (bijna een jaar later!), op 5 oktober 176616 zijn
toestemming. Nu is het nog wachten op het antwoord van Mrs. Eliott of
deze haar kan ontvangen…
Constant d’Hermenches is het helemaal niet eens met de plannen van
Belle. In bijna al zijn brieven uit deze periode laat hij zijn afkeuring blijken.
Maar hij is vooral bang dat het huwelijksproject met De Bellegarde
mislukt en smeekt haar van de reis af te zien:
Ik smeek je, ga niet hals over kop naar Engeland, van alle landen is dat het land
waarvan ik het meest vrees dat het slecht is voor je geestesgesteldheid. Jij bent
gebaat met iets minder vrijheid en veel amusement, dat is nu net wat je in dat land
niet gaat vinden. Je bent een fantastische, goddelijke en vrolijke persoonlijkheid; wil
je dan soms zonderling en neerslachtig worden… (brief 253, 25 sept. 1766 OC I, p.
508).

Belle probeert Constant d’Hermenches gerust te stellen : ‘Ik word heus
niet zonderling en ook niet melancholiek, ik ben helemaal niet zo
excentriek!’17
Zes dagen voor haar geplande vertrek, krijgt ze eindelijk antwoord van
Mrs. Eliott die Belle laat weten dat ze van harte welkom is in Londen18.

Londen

OC I, p. 509.
Ibid.
18
De brief van Mrs. Eliott bevindt zich niet in de OC.
16
17
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‘La Belle étrangère’
Op 7 november 1766 vertrekt Belle, in gezelschap van haar broer Ditie,
die dient als haar chaperon, Doortje Phlügerin, haar kamermeisje en
Vittel, de huisknecht van de familie Van Tuyll, met de boot van
Hellevoetsluis naar Harwich19.
Belle geeft geen gedetailleerde en uitgebreide beschrijving van de
oversteek naar Harwich, noch van haar verblijf van zes maanden in
Engeland zoals andere reizigers dat zouden doen. Er zijn negen brieven
bewaard gebleven die Belle vanuit Engeland naar familie schreef: drie aan
Ditie, één aan haar tante en vijf naar Constant d’Hermenches.
Desondanks geven deze brieven veel informatie over Engeland en de
Engelsen, en zoals Belle is, vaak op humoristische of ironische wijze.
Engeland in de mode in Europa
De aantrekkingskracht van Engeland op Belle wordt niet ingegeven door
de toen heersende anglomanie in Europa. Engeland komt in de mode na
het verschijnen van Voltaire’s Lettres philosophiques (1733) en L’esprit
des lois (1748) van Montesquieu. Maar ook de wetenschappelijke en
intellectuele ontwikkeling in Engeland en vooral de vrijheid van denken
worden als model gezien20. Verder worden reisboeken steeds populairder
die de interesse opwekken voor Engeland, en worden Engelse romans
zoals Pamela (1741) en Clarissa Harlow (1748) van Samuel Richardson en
Tom Jones (1749) van Henri Fielding allemaal bestsellers in Europa21.
Belle zal zeker op de hoogte geweest zijn van de belangstelling voor
Engeland op het continent, zij gebruikt echter zelf nooit de term
‘anglomanie’ in haar brieven22.
De entourage van de Eliott’s
Aangekomen in Londen begeeft Belle zich naar Curzon Street in Mayfair
waar de Eliott’s wonen. Mrs. Eliott is dolblij met haar komst.
De Eliott’s zijn niet erg mondain, ze houden niet van kaartspelen en al
helemaal niet van grote bijeenkomsten. Zíj zijn ook niet degenen die Belle
zullen introduceren in de Londense society.
OC II, p. 24; R. Trousson, Isabelle de Charièrre. Un destin de femme au XVIIIe siècle, Genève,
Slatkine, 2013, pp. 110, 114; Dubois, Zonder Vaandel, p. 241.
20
Dubois, Zonder Vaandel, p. 234.
21
R. en I. Tombs, That Sweet Enemy. The French and the British from the Sun King to the
Present, London, Heinemann, 2006, pp. 85, 86.
22
Dubois, Zonder Vaandel, p. 234.
19
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Desalniettemin ontmoet Belle bij hen sympathieke en interessante
mensen en maakt zij op die manier kennis met het Engelse intellectuele
leven:
Er zijn zo’n drie à vier mensen die hier heel vaak komen dineren, één van hen is
musicus, wij maken samen muziek, de ander weet alles over wereldgeschiedenis,
natuurlijke historie én literatuurgeschiedenis. Ik stel hem vragen over de regering,
kunst en de schrijvers van dit land […] Eén van de huisvrienden kent alle goede
Engelse dichters uit zijn hoofd, hij geeft me tekst en uitleg over Shakespeare (brief
266, 9-10 febr. 1767, OC II, p. 31).

Generaal Elliott

Ontmoetingen met de ‘Beau Monde’
Toch maakt Belle ook kennis met het Londense societyleven, ze wordt
uitgenodigd op bals en diners. Anna van Welderen-Whitwell, de Engelse
echtgenote van Jan Walraad graaf van Welderen, ambassadeur van de
Republiek in Londen, introduceert haar in het aristocratisch milieu. Maar
Belle heeft geen hoge dunk van haar chaperonne zoals uit het volgend
fragment blijkt:
[Anna] is valser, dwazer en zotter dan in één persoon verenigd zou mogen zijn. Zij
is soms zo jaloers op mij vanwege haar man dat ze zich belachelijk maakt in het
openbaar. Er zijn wat grappige voorvallen geweest. Ik doe alsof ik niets zie, ben
beleefd en ga mijn eigen gang.
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Ik kom net terug van een bezoekje aan de prinses de Masserano23 met de Van
Welderens. [Anna] was hoffelijk vandaag. Soms is ze zo jaloers als een tijgerin en
verscheurt mij met haar ogen; ze zegt en schrijft dat ik flirt en dol ben op getrouwde mannen, dat ik me niets aantrek van hun vrouwen en nog honderdduizend
andere dwaasheden. Op andere momenten zou je zeggen dat ze toch iets van
goedheid in haar hart heeft (brief 262, 2-6 jan. en brief 265, 28-29 jan. 1767, OC I,
pp. 24, 29-30).

Desondanks wordt ze door het echtpaar Van Welderen gepresenteerd
aan het hof van George III, maar Belle is nauwelijks onder de indruk, alleen
de koningin lijkt haar wel aardig! Daarnaast ontmoet Belle de
diplomatieke ‘beau monde’ zoals de al eerder genoemde prinses de
Masserano, die de echtgenote is van de ambassadeur van Spanje in
Londen, maar ook de markies de Montausier, de markies de
Pontécoulant, Frans luitenant-generaal, en de comte de Saint-Priest,
voormalig Frans ambassadeur te Lissabon. Ze gaat zelfs een middagje
winkelen in Londen met de markies de Pontécoulant en de comte de
Saint-Priest. Vervolgens wordt ze uitgenodigd door Lord Chesterfield,
een Engels diplomaat die in het mooiste herenhuis van Londen woont en
een omvangrijke schilderijenverzameling heeft.
Anna van Welderen neemt Belle ook mee naar de House of Lords om de
debatten te volgen van de opening van het parlementaire jaar. Helaas
mist Belle die debatten want:
…als Madame van Welderen zich niet zo had verveeld in het Hogerhuis, had ik
kunnen luisteren naar de twee speeches van Milord Chatham en Milord Temple24,
iets zeer buitengewoons en een unieke kans voor mij. Maar Madame van Welderen,
die noch iets van het onderwerp noch iets van welsprekendheid begreep, stond te
popelen om te gaan dineren…(brief 265, 28-29 jan. 1767, OC II, p. 29).

Belle vindt de ‘beau monde’ vaak gekunsteld, lichtzinnig en frivool. Op een
bijeenkomst bij Lady Caroline Harrington25, hofdame van koningin
Charlotte-Louise de Rohan, Guémenée, prinses de Masserano (1722-1786).
William Pitt (de Oudere), graaf Chatham (1708-1778) en zijn zwager Lord Richard Temple
Grenville (1711-1779), Engelse politici; zie voor de debatten: Journals of the House of Lords,
vol 31, December 1766 - January 1767 [url] https://www.british-history.ac.uk/lords-jrnl/
vol31 (geraadpleegd 15 november 2018).
25
Jane Stanhope, gravin van Harrington, geboren Flemming (1755-1824), hofdame van
koningin Charlotte van Engeland, de echtgenote van George III.
23

24
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Charlotte, en bekend om haar schoonheid en extravagantie, is Belle
getuige van een nogal libertijnse scène:
Lady Emely, de tweede dochter26 van Lady Harrington had haar minnaar een teken
gegeven […] samen waren ze vertrokken. […] We worden uitgenodigd ons naar
de kamer te begeven, waar het souper gebruikt wordt. Ik blijf staan, samen met
general Chomley27, om te zoeken naar mijn waaier, de anderen verlaten het vertrek
en ik wil ook de kamer verlaten, maar de deur was dicht, ik word boos en trek aan
de deur, ik voel dat iemand hem tegenhoudt maar krijg hem open, niet wetende wat
dit belachelijke spel te betekenen had. Ik kijk recht in de ogen van de Cavalier en zijn
Dame en constateer dat ik geen deel uitmaakte van dit spel…(brief 265, 28-29 jan.
1767, OC II, pp. 29-30).

Maar Belle verovert zelf ook een aantal harten; ze heeft veel
bewonderaars waaronder de Markies de Caráccioli, ambassadeur van
Napels in Engeland die haar het hof maakt: ’ik amuseer me zo met hem hij
heeft een scherpe geest, hij wil me het liefst elke dag zien, maar ondanks
die scherpe geest, wijs ik hem af!’28
En wanneer het Belle, na een doodsaai souper, eindelijk lukt om om 2
uur in de ochtend weg te komen, wordt ze door Lord William March29
gevolgd, een fervent kaartspeler en rokkenjager, die haar uiteindelijk ‘met
oprechte bedoelingen’ zijn koets aanbiedt.’30
Ze kan het niet laten Constant d’Hermenches nog meer te prikkelen en
jaloers te maken met haar amoureuze avontuurtjes:
mijn apotheker is verliefd op mij geworden en mijn arts, de oude Sir John Pringle,
spreekt tegenover de koningin en iedereen alleen maar over mij
Bij alle bijeenkomsten staan de mannen die iets te zeggen hebben, om mij heen.
Ze willen door mij ‘s ochtends ontvangen worden, maar omdat dat niet te doen
gebruikelijk is, weiger ik hun dat… (brief 266, 9-10 febr, OC II, p. 31).
Amelia Barry Stanhope (1749-1780), gravin van Barrymore, die eigenlijk haar derde dochter was.
27
James Cholmondeley (1708-1775)
28
OC II, pp. 29, 31.
29
William Douglas, Lord March, 4e hertog van Queensberry (1725-1810). Hij was een berucht
vrijgezel, kaartspeler en libertijn. Oxford DNB [url] http://www.oxforddnb.com/browse;jsessionid=18927FF87B9CE81BB31DC9BD9BBC9976?btog=chap&pageSize=10&sort=titlesort&t=OccupationsAndRealmsOfRenown%3A437&t0=OccupationsAndRealmsOfRenown%3A938 (geraadpleegd 15 november); OC II, p. 30.
26
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Het buitenverblijf ‘Hunger Hill’31
Begin maart 1767, verlaat Belle Londen om naar Chertsey in Surrey te
gaan, in gezelschap van haar kamermeisje Doortje en de huisknecht
Vittel. Zij verblijven in Ongar Hill, door Belle met ironie ‘Hunger Hill’
genoemd, het buitenverblijf van haar nicht Reiniera van Tuyll en haar
echtgenoot graaf John Albert Bentinck, kapitein bij de Marine en
afgevaardigde naar het Lagerhuis en hun twee kinderen. Ook hier bevindt
Belle zich vaak in interessant gezelschap zoals George Staunton, arts,
schrijver en diplomaat, zij ontmoet daar ook Melchior van Effen, pastor
van de Nederlands Hervormde kerk in Londen en zoon van de Hollandse
schrijver Justus van Effen. De eerste aanblik van het huis en het
platteland vindt ze echter deprimerend:
Dit huis is lelijk en het landschap is niet mooi, vanaf Hounslow staan de weg en het
land blank door het water van de Theems. Het is een uitermate triest gezicht. Kijk
je één richting op dan vind ik de omgeving best mooi met riante uitzichten, maar
richting Londen zie je zoveel vervallen dorpjes en ligt zoveel land braak (brief 267, 2
maart 1767, OC II, p. 33).

Maar wanneer zij de domeinen van Surrey bezoekt, raakt ze toch
betoverd door de uitgestrekte landerijen en de weidegronden met de
grazende schapen. Daarentegen begrijpt ze niets van de passie die de
Engelsen blijken te hebben voor de nieuw gebouwde ruïnes in gotische,
Griekse of Romeinse stijl32.
Na haar terugkeer zal Belle nog vaak met veel affectie aan het Engelse
platteland denken:
… je zou er bíjna alleen kunnen wonen met je gedachten en je boeken; het zou goed
toeven zijn aan de oevers van de Theems. Ik heb uitzichten in de Savoie en Genève
bewonderd die nog schilderachtiger, nog poëtischer waren dan die in Engeland,
maar ik had de natuur nooit zó bekoorlijk gezien, zó fraai getooid (brief 272, 29
mei-1 juni 1767, OC II, p. 41).

Toeristische uitstapjes en interessante ontmoetingen
Wanneer Belle in april naar Londen terugkeert waar ze met haar broers
Ditie en Vincent (of Willem-René) in een appartement verblijft33, wil ze
OC II, p. 33.
OC II, p. 35.
33
OC II, brief 271, p. 39, n.1; Trousson, Un destin de femme, p. 114, het is niet duidelijk of het
Vincent of Willem René is; C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A biography,
Oxford, Voltaire Foundation, 1993, p. 225.
31
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nog maximaal profiteren van de tijd die haar in Londen rest. Dit lukt haar
aardig ondanks de mist en de ‘smog’ die door de rokende schoorstenen
van de fabrieken boven de stad hangt en ondanks de vaak modderige en
nauwelijks geplaveide drukke straten. Zij neemt zich voor de fraaie parken
en tuinen te bezoeken zoals Hyde Park, Richmond, St. James, Kew
Gardens, Hampton Court en Chiswick. Deze tuinen en parken zijn
aangelegd in de Engelse stijl, die eveneens onderdeel uitmaakt van de
anglomanie van die tijd, en die vergeleken bij de symmetrisch aangelegde
Franse tuinen veel natuurlijker lijken.
Belle bezoekt ook Vauxhall Gardens, een soort ‘attractiepark’ aan de
zuidoever van de Thames, aangelegd in 1667 en gerestaureerd in 1730.
Er kunnen wel 300 mensen tegelijk souperen en ’s avonds worden er
muziekvoorstellingen gegeven met beroemde artiesten en
muzikanten34. Vervolgens gaat ze nog naar Ranelagh, een uitgestrekt
park dat in 1742 is aangelegd en waar de koninklijke familie en ook de
aristocratie zich dikwijls komen vermaken. In de Rotunda, die wereldfaam
geniet35, worden bals georganiseerd en concerten gegeven, de opera’s
van Händel worden er uitgevoerd en Mozart gaf er in 1764, acht jaar oud,
een concert36.
Voor haar vertrek naar Holland probeert Belle nog de acteur David
Garrick te ontmoeten die in het Royal Theatre speelt, en ook de schrijver
Samuel Johnson én James Boswell 37. Op de valreep ontmoet ze David
Hume38, de grote verlichtingsfilosoof en historicus, die zij te dineren
vraagt… later kom ik nog terug op dat diner.

L.-S. Mercier, Parallèle de Paris et de Londres, inédit présenté et annoté par Claude
Bruneteau et Bernard Cottret, Paris, Didier-Erudition, 1982, p. 91 n. 55 et 56; voor de
auteurs-reizigers, p. 195; S. Inwood, History of London, London, Macmillan publishers, 1998,
pp. 300, 313-316.
35
Deguise, A.S., « Isabelle de Charrière and Angleterre », Lettre de Zuylen et du Pontet 8
(1983), p. 13.
36
Inwood, History of London, pp. 313-314; Dubois, Zonder Vaandel, p. 239, n. 28; De
vergelijking die Constant d’Hermenches maakt tussen Ranelagh en Villers-Cotterêts, het
buitenhuis van de hertog van Orléans, is te vinden in OC I, p. 495.
37
Boswell bevindt zich in Edinburgh wanneer Willem-René hem op 11 nov. 1766 schrijft over
Belle’s bezoek aan Londen. Zie Boswell in Holland, p. 346.
38
David Hume (1711-1776), filosoof en historicus. Belle heeft zijn Enquiry concerning Human
Understanding (1748) gelezen; Dubois, Zonder Vaandel p. 234.
34
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Vauxhall Gardens 				

Ranelagh Gardens

Men leert zichzelf kennen door de ander…
Belle leert Engeland en de Engelsen vooral kennen door haar scherpe
observaties en persoonlijke contacten. Die waarnemingen leren haar
ook iets over zichzelf. Zij presenteert zich als een weinig conventionele
vrouw die volgens de aristocratische etiquette véél te direct en totaal
niet onder de indruk is van al die illustere personen die ze ontmoet. Maar
Belle laat ook een intellectuele jonge vrouw zien die weinig op heeft met
het mondaine en oppervlakkige leven in Londen.
Wat daarbij opvalt is dat zij vooral een pósitief beeld geeft van zichzelf :
Ik vind alles leuk en alles trekt mijn aandacht, zodanig dat ik niet kan beslissen of ik
van het éne pleziertje overstap naar het volgende. Ik voel me hier zeer op mijn
gemak en gedraag me keurig! Ik wil niet intellectueel overkomen en houd mij
mijlenver van een ‘bel esprit’ te zijn; als iemand mij daarvan verdenkt , breek ik
onmiddellijk het gesprek af. Ik hoef hier geen reputatie hoog te houden en ook geen
vooroordeel te bestrijden; mensen leren mij alleen maar kennen door de manier
waarop ik met ze praat; ik praat met enkele buitenlanders, met Engelsen;
gewoonlijk stel ik vragen en luister ik, en ik denk dat men mij in zijn algemeenheid
mooi, aardig en verstandig vindt (brief 264, 23 jan. 1767, OC II, p. 26).

Dit citaat toont allereerst aan dat Belle Constant d’Hermenches wil
overtuigen dat zij erg gelukkig is in Engeland. Ze geeft hem graag een
positief, flatteus beeld van zichzelf. Maar het allerbelangrijkste is de
vrijheid die zij hier ervaart. Omdat niemand haar hier kent, is Engeland
een vluchthaven, het gevoel van vrijheid, hier vindt zij rust in een
tumultueuze periode in haar leven. Ook is ze minder opstandig,
bescheidener en opener en veel attenter naar anderen toe:
Ik ontmoet weinig mensen die zijn zoals ik, maar des te beter, ik leer om meer in
harmonie met anderen te zijn (brief 266, 9-10 febr, 1787, OC II, p. 32).
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Familiebrieven of reisverslagen?
Belle hield geen reisverslag bij, alhoewel het in die tijd heel gebruikelijk
was een reisverslag te schrijven of brieven te sturen tijdens en over de
reis naar ouders en vrienden, maar ook met het doel ze uit te geven.
Belle had zich kunnen laten inspireren door de Lettres sur l’Angleterre, la
Hollande et l’Italie, een reisverslag uit 1750 van Mme du Boccage, die als
schrijfster bekendheid genoot in Frankrijk en Engeland maar ook in
Holland39 na het verschijnen in 1748 van Le Paradis terrestre
geïnspireerd door Earthly Paradise van Milton40.
Toch vind je in Belle’s brieven ook al thema’s die in een reisverslag
thuishoren: zij schrijft over politiek, economie, kunst en literatuur en de
tradities en gewoonten van de inwoners, maar ook over de contacten
met belangrijke en beroemde personen van het land in kwestie. Belle
geeft alleen geen verdere uitweidingen. In korte beschrijvingen geeft zij
commentaar op de ontmoetingen die zij heeft tijdens diners of soirées
van de ‘beau monde’ of op de bezoekjes aan de opera of het theater.
Ik zal nu een korte vergelijking geven tussen de brieven van Belle en die
van Mme du Boccage, die met haar zus correspondeert. Ik neem als
voorbeeld de manier waarop de twee reizigsters schrijven over de
ontmoetingen met belangrijke personen.

Forma Venus, Arte Minerva sur l’oeuvre et la carrière d’Anne-Marie Du Bocage, F. Bessire
et M. Reid eds., Rouen, PURH, 2017, pp. 72, 318.
40
John Milton (1608-1674), Engelse dichter, o.a. bekend om zijn episch gedicht Paradise
Lost (1658-1663) met meer dan 10.000 versregels in blank vers.
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Mme du Boccage is uitgenodigd voor een déjeuner bij lady Montagu41 en
beschrijft dat in haar brieven als volgt:
Een lange tafel staat gedekt met doorzichtig linnen; uit wel duizend glimmende
kannen en schalen wordt koffie, chocola, biscuits, room, boter, en wel honderd
soorten toast en exquise thee geserveerd […] De vrouw des huizes, zeer waardig
om aan de tafel der goden bediend te worden, schenkt zélf de thee in, dat is de
gewoonte; en om het te completeren zit de getailleerde kleding van de Engelse
ladies, met hun witte schortjes en hun leuke strooien hoedjes, hen als gegoten…
(tweede brief, 8 april 1750, Lettres sur l’Angleterre, p. 12).

Mme du Boccage geeft een liefelijke, gedetailleerde en kleurrijke
beschrijving van het tafereel alsof zij een schilderij beschrijft zonder er
deel van uit te maken. Belle daarentegen beschrijft haar dineetje met
Hume als volgt:
Heb ik nu niet meer esprit dan de vorige week? De heer Hume is mij komen bezoeken en een paar dagen later heb ik hem te eten gevraagd. Waarover denk je wel
dat we het gehad hebben?...Over roastbeef en plumpudding! Maar we hebben dan
ook minder gepraat dan gegeten. Er werd niet op het juiste moment opgediend:
het gebraad kwam al binnen, voordat we afscheid hadden genomen van de pudding:
ondertussen werd het dichtbij het vuur gezet. Er komt een hondje binnenlopen, dat
gaat recht op de gebraden kip af en had die ongetwijfeld meegenomen als David
Hume hem daar niet met zachte hand van had afgehouden. Je snapt wel dat als het
aan mij gelegen had, ik hem rustig de kip met asperges had laten opeten, al ben ik
geen groot filosoof of historicus… (brief 271, 22-26 april 1767, OC II, p. 39).

Belle beschrijft met ironie de burleske voorvallen van het diner. Haar
tête-à-tête met Hume lijkt eerder op een blijspel, terwijl ze indirect een
portret weet te schilderen van de sympathieke schrijver en filosoof
waarmee ze een intellectuele band voelt, maar die ook bescheiden blijkt
te zijn.
Een tweede voorbeeld hoe verschillend beide briefschrijfsters een ander
verplicht onderwerp behandelen in hun reisverslag, is: ‘de cultuur en
gewoonten van de inwoners van het bezochte land’. Mme du Boccage
beschrijft wat de parken van Ranelagh en Vauxhall aan vermaak te bieden
hebben:
Een familielid van de beroemde Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), Engels
reizigster die haar man vergezelde naar Constantinopel waar hij tot ambassadeur benoemd
was. Haar brieven kenden een groot succes.
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…soms worden er ‘s avonds bals, gegeven die één guinea kosten, maar voor die
prijs krijgt men alle gerechten, muziek, kermis, zang, dans, maskerades, net zo
elegant als de draperieën van de godinnen van onze opera’s [… men ziet] mensen
van alle rangen en standen, van alle leeftijden, gekleed in mooie, doorzichtige
gewaden en nauwelijks opgesmukt; ze komen overal vandaan om voor een tijdje hun
verveling te vergeten.
Wat in de ogen van Fransen iets heel bijzonders is, is de orde, de stilte te midden
van zo’n menigte, terwijl bij ons de grootste herrie al hinderlijk is in het meest kleine
gezelschap (derde brief, 15 april 1750, Lettres sur l’Angleterre, p. 220).

Nogmaals geeft Mme du Boccage een gedetailleerd en origineel verslag
van het Londense uitgaansleven en zet het Franse karakter af tegen het
Engelse, maar weer blijft ze alleen toeschouwer van de bewuste scène.
Wanneer Belle, op een bijeenkomst bij Anna van Welderen, kaart speelt
met Madame de Masserano42 en twee Franse bezoekers, beschrijft ze die
scène als volgt:
…men hield níet op met praten, men schaterlachte zonder te weten waarom. Het
was uiteindelijk een vreselijke herrie waar ik stil van werd en ik amuseerde me met
het vergelijken van de tafel met het Franse gezelschap mét de tafels om ons heen,
waar men niets zei omdat er niets te zeggen viel. Ik weet het niet, maar ik denk dat
ik meer houd van een land waar ik me misschien niet heel prettig voel, maar waar
ik wel mezelf kan zijn dan een land waar ik me meer érger dan dat ik er plezier heb!
(brief 265, 28-29 jan. 1767, OC II, pp. 27, 28).

In plaats van een paragraaf te wijden aan het nationale karakter, een
vast onderwerp in de reisverslagen, die zeggen dat Engelsen excentriek
en melancholiek zijn en moeilijk hun emoties tonen, laat Belle weer in
een korte scène de Fransen en Engelsen zien én horen en geeft ze haar
persoonlijke mening over het onderwerp; anders dan Mme du Boccage, is
Belle altijd ‘aanwezig’ in de beschreven scène.
Het is duidelijk dat wanneer Mme du Boccage zogenaamd ‘informele’
brieven schrijft aan haar zuster, zij zich tegelijkertijd heel bewust is van
haar schrijverschap. Zij weet goed dat haar lezers op de hoogte zijn van
de onderwerpen die in een reisverslag thuishoren. Daarentegen zie je dat
Belle in haar brieven, vóóral die aan Constant d’Hermenches, al het
talent en de originaliteit laat zien van de toekomstig schrijfster, niet
alleen door haar directe en onderhoudende stijl maar vooral door haar
humor en ironie.
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Charlotte-Louise de Rohan, Guémenée, prinses de Masserano (1722-1786).
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Bezoek aan Rosendael na Engeland
Aan het einde van haar verblijf in Engeland, in mei 1767, voelt Belle zich
triest en melancholiek wat nog versterkt wordt door het sombere
regenachtige weer in Londen. Haar zorgen over de toekomst borrelen
weer op. Terug naar Holland betekent het einde van het vrije en zorgeloze
leventje dat ze in Engeland leidde. Ze heeft geen zin in de sociale
verplichtingen die haar weer te wachten staan. Ze ziet vreselijk op tegen
de commotie rondom het vinden van een goede huwelijkskandidaat. Hier
kon ze eindelijk zichzelf zijn, niemand kent haar immers in Engeland. Ze
hoefde geen rekening te houden met de kritiek die haar omgeving altijd
op haar had, en genoot met volle teugen van de volledige vrijheid die zij in
Engeland ervaarde.

Na haar reis, in de zomer van 1767, zoekt Belle troost bij haar vriendin
Eusebia. Zij logeert een aantal weken op kasteel Rosendael bij Eusebia en
haar man. Eusebia krijgt van Belle ‘une robe à l’anglaise’, zoals Belle die
zelf ook graag draagt, en waarop ze zelf nog extra lintjes en strikjes heeft
genaaid. Belle zegt over Eusebia:
Een vriendin als zij biedt mij veel troost, ze doet me mijn duizend en één zorgen
vergeten en geeft me het gevoel dat ik hier in Holland thuishoor (brief 275, 8 juli
1767, OC II, p. 47).

Weer terug op Zuylen eind augustus, doet Belle verslag aan Constant
d’Hermenches van dat verblijf op Rosendael:
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Is het geoorloofd je eigen land te haten, een vrij land, het land van onze vrienden?
Wanneer Mme de Rosendael en Mme d’Athlone aan mijn arm hangen en ik met
hen […] door de bewerkte velden wandel van boeren die vrij zijn en rijk, durf ik eerlijk
gezegd niet meer te zeggen dat ik níet van mijn land houd, en dat is ook niet meer
zo! Ik vraag er niet om dat men ooit meer van mij houdt, ik meer geliefkoosd zal
worden en tevredener zal zijn dan op Rosendael (brief 278, 19-20 aug. 1767, OC II,
p. 52).

Er is nog veel meer te vertellen over Belle en Rosendael, maar dat is een
ander onderwerp waar ik graag nog eens op terugkom.
De toekomstig schrijfster Isabelle de Charrière
Later zal Belle in haar brieven nog vaak refereren naar haar verblijf in
Engeland dat diepe sporen heeft nagelaten. Haar interesse voor de
Engelse taal en de literatuur blijft bestaan als men kijkt naar het groot
aantal titels van Engelse auteurs in haar correspondentie. Die interesse
zal zij later ook doorgeven aan een aantal van haar jonge protegés zoals
haar neef Willem-René en haar vriendinnen Henriette l’Hardy en Isabelle
de Gélieu43.
De ervaring van haar reis is ook terug te vinden in haar latere werk, zoals
bij een aantal van haar romanpersonages: de gevoelige vrouw
the ‘sensible’ woman die ongelukkig in haar huwelijk is met een te
rationele Engelse ‘gentleman’, in haar roman Lettres de Mistriss
Henley (1784); of de jonge Engelse ‘lord’ die een Grand Tour maakt met
zijn ‘spleenatic’ gouverneur op het continent in de Lettres écrites de
Lausanne (1785). Diezelfde gouverneur komt terug in Caliste
(1787/1788) en wordt daar hevig verliefd op de hoofdpersoon.
Isabelle geeft in Caliste maar ook in Sir Walter Finch et son fils (1806)
een goed beeld van de Engelse samenleving van die tijd. Engeland lijkt
in haar romans niet alléén maar te dienen als decorstuk. Het zou zeker
interessant zijn om verder onderzoek te doen naar de rol van Engeland in
Belle’s romans.

Samen met Isabelle de Gélieu vertaalde zij de roman Nature and Art (1796) van Elizabeth
Inchbald (1753-1821).
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Ter gelegenheid van de Belle-dag op 21 oktober op Slot Zuylen hield
Margriet Lacy een lezing over

Belle van Zuylen: Onafhankelijk?
In hoeverre en tegen welke prijs?
Omdat ik niet weet in hoeverre u allen bekend bent met het werk en
leven van Belle van Zuylen, begin ik met een heel kort biografisch
overzicht. Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (haar
officiële naam) is 20 oktober 1740, als oudste van zeven kinderen, op Slot
Zuylen geboren. Dit was het zomerverblijf; ’s winters woonde de familie in
Utrecht. Toen ze ongeveer tien jaar oud was, heeft Belle met een
Zwitserse (Franstalige) gouvernante een aantal maanden in Genève
doorgebracht. Van haar kinderjaren en latere jeugd is weinig specifieks
bekend. Wel is duidelijk dat zij al heel jong levendig, buitengewoon
intelligent, nieuwsgierig en leergierig was - kwaliteiten die haar haar
leven lang hebben gekenmerkt.
In 1771 (ze was toen ruim 30) trouwde ze met de Zwitser
Charles-Emmanuel de Charrière, die ze als de huisleraar van haar
broers had leren kennen. Zodoende heeft ze de tweede helft van haar
leven, op enkele onderbrekingen na, tot haar overlijden in 1805
doorgebracht in Colombier, vlak bij Neuchâtel. Daarna is het lang stil
geweest rondom Belle van Zuylen, of Isabelle de Charrière (zoals ze
buiten Nederland beter bekend is), op een paar uitzonderingen na. Pas
zo’n 50 jaar geleden is daar verandering in gekomen - in Nederland in
eerste instantie vooral door de biografie die Simone Dubois in 1969
publiceerde, en daarna is het snel gegaan. De uitgave van de Oeuvres
complètes (10 delen) door Van Oorschot in Amsterdam was de
volgende, tot op de dag van vandaag enorm belangrijke mijlpaal. Ook werd
het Genootschap Belle van Zuylen opgericht, dat al ruim 40 jaar een
bloeiend bestaan leidt en via allerlei activiteiten en publicaties bekendheid
geeft aan het werk van Belle/Isabelle. Ik moet hier ook benadrukken dat
Belle vrijwel uitsluitend in het Frans heeft geschreven, maar dat veel van
haar werk inmiddels in andere talen beschikbaar is.
De grote vraag is natuurlijk wat deze vrouw zo belangrijk en interessant
maakt. Waarom die inmiddels talrijke wetenschappelijke publicaties,
ook buiten Nederland, en al die andere activiteiten? Wat mij betreft, ligt
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het antwoord in de allereerste plaats bij de correspondentie die zij met
allerlei mensen heeft gevoerd. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Naast de
brieven, die natuurlijk privé waren, heeft ze romans, novelles, essays en
toneelstukken geschreven, en ook heeft ze een aantal muziekcomposities
op haar naam staan.
Haar eerste literaire werk publiceerde ze, anoniem, toen ze 22-23 jaar
oud was. Het betreft de novelle Le Noble. Het is een jeugdwerk, maar
toont al heel duidelijk de schrijfster’s pogingen zich onafhankelijk uit te
drukken. Ze houdt zich niet automatisch aan de heersende
fatsoensnormen, die ze vaak bekrompen vindt, en zegt duidelijk wat ze
denkt. In dit geval bekritiseert en bespot ze de vanzelfsprekendheid
waarmee veel adellijken (mensen dus uit haar eigen kringen) hun
vooraanstaande maatschappelijke positie en de daarbij behorende
privileges doen gelden, veelal zonder ook maar enige prestatie of nuttig
werk te leveren. Het is door dit onafhankelijke denken en het feit dat ze
niet aarzelde daar openlijk uiting aan te geven dat Belle van Zuylen, reeds
in haar eigen tijd, al snel bekend stond als een buitenbeentje. Dat maakte
het ook niet makkelijk een huwelijkspartner te vinden. Er waren best
mannen die graag in haar gezelschap vertoefden, maar om zich te binden
aan zo’n originele vrouw, van wie je heel vaak niet wist wat zij ging
zeggen en die jou en je familie misschien in verlegenheid zou brengen,
ging hen toch wel te ver. Daarbij kwam dat Belle zelf helemaal niet stond
te trappelen om in het huwelijk te treden. Geregeld geeft zij aan hoe
belangrijk het voor haar is om te studeren (‘ik wil Newton absoluut begrijpen’) en om tijd te hebben voor allerlei culturele en intellectuele zaken.
Bovendien heeft zij geld en hoeft zij zeker niet om financiële
redenen te trouwen. En het huwelijk zelf vond ze problematisch. Zo
schreef ze aan Constant d’Hermenches (ze was toen bijna 24 en dit is
mijn vertaling): ‘Als ik geen vader en moeder had, zou ik misschien een
soort Ninon worden [ze verwijst naar Ninon de Lenclos, een
zeventiende-eeuwse Franse courtisane beroemd om het aantal minnaars
dat ze had gehad], maar ik zou voorzichtiger zijn en trouwer. Ik zou niet
zo véél minnaars hebben. Als ik van de eerste echt hield, denk ik niet dat
ik hem in de steek zou laten, en in dat geval weet ik niet of ik erg schuldig
zou zijn. In ieder geval zou ik door allerlei deugdzame daden mijn slechte
gedrag jegens de maatschappij (slecht gedrag omdat ik een
verstandige regel had afgeschud) goed kunnen maken. Ik heb een vader
en een moeder, en ik wil hun dood niet op mijn geweten hebben en hun
ook het leven niet zuur maken. Ik zal geen Ninon worden, en zou graag
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de vrouw van een eerzame man worden, een trouwe, deugdzame vrouw.
Maar dat vereist dat ik van hem en hij van mij houdt.’ In deze en andere
brieven uit die tijd wees ze ook zeker de mogelijkheid van het krijgen van
een buitenechtelijk kind niet af en fantaseerde ze over diens opvoeding.
Maar meestal wordt de Franse conditionnel gebruikt en wordt dit alles
nooit werkelijkheid.
Dat Belle van Zuylen minstens 12 jaar lang intensief correspondeerde
met d’Hermenches is ook een duidelijk voorbeeld van haar
onafhankelijkheid, temeer omdat d’Hermenches (een Zwitserse kolonel in
het Staatse leger) getrouwd was en bekend stond als een rokkenjager.
Aanvankelijk vroeg ze hem haar brieven te verbranden, maar gelukkig
voor ons heeft hij dat niet gedaan. Al heel snel zag hij de intellectuele
en literaire kwaliteiten van haar brieven en zei hij zelfs haar manier van
schrijven hoger te achten dan die van Voltaire (de heren kenden elkaar
persoonlijk).
Ofschoon zij haar leven lang zoveel mogelijk probeerde, in woord en daad,
uiting te geven aan haar eigen normen en waarden (om een moderne
uitdrukking te gebruiken), paste Belle van Zuylen zich uiteindelijk toch
heel vaak aan de algemeen heersende normen aan. Daar waren twee, van
elkaar verschillende, redenen voor. In de eerste plaats besefte zij wat de
maatschappelijke positie van haar familie betekende en wilde zij, zoals al
duidelijk blijkt in het citaat van zoëven, haar ouders niet in verlegenheid
brengen en hun geen onnodig verdriet doen.
De andere reden voor haar neiging zich uiteindelijk te conformeren (en
ik heb het nu zeker niet alleen over het huwelijk, maar bedoel dit meer in
het algemeen) heeft, naar mijn mening, te maken met haar
wantrouwen ten opzichte van radicale veranderingen en de resultaten
daarvan. Een voor de hand liggend voorbeeld is dat van de Franse
revolutie. Belle van Zuylen had in veel opzichten begrip voor die
omwenteling en ergerde zich meer dan eens openlijk aan adellijke
vluchtelingen die, eenmaal aangekomen in Zwitserland, ervan uitgingen
dat zij hun bevoorrechte leven daar gewoon konden voortzetten (ze uitte
die kritiek ook in enkele toneelstukken). Tegelijkertijd was ze, als zoveel
anderen, diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenissen die
tijdens de Terreur in Frankrijk plaatsvonden. Maar verrast was ze toch
ook niet. Daarvoor was ze er te zeer van overtuigd dat grote
veranderingen zelden blijvende positieve effecten hebben, of in ieder geval
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veel minder succesvol blijken te zijn dan aanvankelijk wordt beweerd.
Oude heersers worden verjaagd, maar worden opgevolgd door nieuwe, in
een andere verpakking. Of, zoals zij enigszins cynisch maar ook berustend
in Trois femmes schreef: ‘Le Clergé philosophe est aussi Clergé qu’un
autre, et ce n’etoit pas la peine de chasser le Curé de St. Sulpice pour
sacrer les Prêtres du Panthéon.’ Liever richtte zij zich op veranderingen
op heel kleine schaal, in haar eigen omgeving, en probeerde ze vooral op
latere leeftijd de opvoeding en het onderwijs van een paar
veelbelovende jongedames in haar omgeving te bevorderen. Soms tartte
ze de publieke opinie nadrukkelijk. Een voorbeeld is haar verdediging vooral in antwoord op Germaine de Staël - van Thérèse Levasseur, de
vaak geminachte moeder van Jean-Jacques Rousseau’s kinderen. Een
nog beter voorbeeld is dat ze haar kamermeisje Henriette Monachon
daadwerkelijk en openlijk steunde toen die, tot tweemaal toe, in
verwachting raakte zonder getrouwd te zijn en zelfs de vader niet wilde
noemen. In haar roman Lettres neuchâteloises komt een soortgelijke
situatie voor, en we moeten de durf die zij toonde tegenover de gegoede
kringen waartoe zij zelf behoorde, zeker niet onderschatten. Hier
moet trouwens ook haar echtgenoot vermeld worden, die in het geval
Monachon duidelijk aan de zijde van zijn vrouw stond. Vaak is Monsieur de
Charrière voorgesteld als een weliswaar sympathieke en capabele, maar
vooral saaie man die zich intellectueel niet aan zijn vrouw kon meten.
Niets lijkt mij minder waar. Hij had inderdaad een heel andere geaardheid
dan zijn vrouw. Maar in tegenstelling tot beroemdere mannen in het
leven van Belle van Zuylen, heeft hij haar altijd volledige intellectuele
vrijheid gegeven, op geen enkele manier de publicatie van haar werk
tegengehouden, en haar vaak daadwerkelijk gesteund. Dit in schrille
tegenstelling tot vooral James Boswell.
Belle van Zuylen leerde de Schot Boswell kennen toen hij in Utrecht
rechten kwam studeren. Na Boswells vertrek is een correspondentie
op gang gekomen die zowel interessant als amusant is (ik heb daar wel
eens lezingen over gehouden en daarin die correspondentie als een ‘duel’
gekarakteriseerd). Ze waren op een paar dagen na even oud, maar in
veel opzichten elkaars tegenpool. Boswells opvattingen over het huwelijk
vormden een extreem geval van behoudendheid en traditie, vooral wat
betreft de onderdanige rol die zijn eventuele vrouw zou spelen. Gelijkheid
der seksen was in die tijd sowieso geen belangrijk maatschappelijk
onderwerp, maar Boswell was radicaler dan de meeste andere mannen.
Toen hij uiteindelijk, na enkele jaren, bij Belle van Zuylens vader
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informeerde naar een mogelijk huwelijk met diens dochter, had hij zoveel
eisen, vooral wat betreft gedrag en eventuele publicaties van Belle die
altijd eerst door haar vader en broers goedgekeurd zouden moeten
worden, dat het gelukkig voor beide partijen niet tot een huwelijk is
gekomen. Ik wil toch nog even herhalen dat die ‘saaie’ Monsieur de
Charrière ver boven de later veel beroemdere James Boswell uitstak wat
betreft ruimdenkendheid en vrijheid van geest.
Gebrek aan tijd weerhoudt mij ervan in detail te treden over de diverse
briefwisselingen die Belle van Zuylen haar leven lang heeft gevoerd. Laat
ik benadrukken dat veel van die brieven ook nu nog beslist de moeite
waard zijn wat betreft de diversiteit van de onderwerpen die erin worden
besproken (zoals politiek, godsdienst, maatschappelijke verhoudingen,
migratie en familierelaties) én de literaire kwaliteit. Veelal gaat het om
echte discussies omdat we niet alleen Belle van Zuylens brieven hebben,
maar ook die van haar correspondenten. Keer op keer toont Belle van
Zuylen haar talent om zich genuanceerd, idealistisch, maar ook
pragmatisch en met kennis van zaken uit te drukken. Dat talent komt
zeker ook tot uiting in haar Observations et conjectures politiques (uit
1788), een serie overdenkingen door gefingeerde personages van
verschillende nationaliteiten over o.a. de toenmalige politieke situatie in
haar geboorteland. Uiteraard deed zij, na inmiddels 17 jaar buiten
Nederland te hebben gewoond, haar kennis indirect op. Tegelijkertijd had
ze het voordeel alles op afstand te kunnen beschouwen, vanuit een
internationaler perspectief dan sommigen binnen de Republiek. Via
haar personages betoogt ze onder meer dat de Oranjegezinden niet
waakzaam genoeg zijn wat betreft het beschermen van individuele
vrijheden en rechten, terwijl ze de Patriotten te radicaal vindt. Ze
vreest dat de Republiek haar onafhankelijkheid op het spel zet en
Engeland, Frankrijk en Pruisen veel te vaak gelegenheid geeft zich in
binnenlandse aangelegenheden te mengen (in dit opzicht keert ze zich
ook tegen de invloed van Wilhelmina van Pruisen, de Prinses van Oranje).
Ze maant tot wijzigingen in de grondwet, maar spoort ook aan tot
bedachtzaamheid in plaats van overhaast handelen. In een van de
pamfletten wordt aandacht besteed aan de moeilijkheden en spanningen
aan het einde van de strijd tussen de Patriotten en de Oranjegezinden, en
wordt opgemerkt dat laatstgenoemden een te luchthartige houding
hebben (ik citeer in mijn vertaling): ‘niet bang zijn schijnt voor hen te
betekenen dat ze niet bang hoeven te zijn. Als u eens wist hoezeer alles
en iedereen in de onmiddellijke omgeving van de Prins en Prinses van
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Oranje jong, onwetend, onbezonnen en onervaren is.’ Hier is geen
onbesuisde vrouw met ongewone ideeën aan het woord (het cliché dat
zo vaak, en soms terecht, aan Belle van Zuylen kleeft), maar een gematigd
iemand.
Tenslotte nog een paar opmerkingen over haar romans. Ook daar vindt
men veel van de onderwerpen die Belle van Zuylen altijd hebben bezig
gehouden. Helaas kan ik ook daar nu niet echt op ingaan. In het algemeen
vind ik de fictie van haar hand minder geslaagd dan de brieven. In de
romans komt, naar mijn mening, een beetje te vaak de neiging tot
moraliseren naar voren. In brieven hield ze uiteraard rekening met
degene aan wie ze schreef en kreeg ze vaak een weerwoord, waarop haar
reactie dan weer volgde. In de romans had ze als auteur volledige
controle en dat maakt de teksten soms wat gekunsteld, minder
verrassend. Een uitzondering maak ik echter voor haar roman/novelle
Mistriss Henley. Daarin gaat het over een echtpaar wier karakters
ondanks beider goede bedoelingen onverenigbaar blijken te zijn.
Hoewel de situatie vooral vanuit Mistriss Henley’s indrukken en
opvattingen wordt geanalyseerd en de lezer naar haar kant wordt
gestuurd, slaagt de auteur er in dit geval uitstekend in recht te doen aan
de beweegredenen en gevoelens van beide partijen.
Heeft Belle van Zuylen een prijs betaald voor haar dikwijls kritische en
soms provocerende houding? Heeft ze een blijvende invloed gehad op
maatschappelijke verhoudingen? Alleen al het feit dat het lang heeft
geduurd alvorens men na haar dood weer aandacht aan haar ging
schenken, is een indicatie dat dit laatste niet het geval is, althans niet op
grote schaal. Gezien haar scepsis wat betreft het tot stand brengen van
echte verandering zal ze dat ook niet verwacht hebben. In haar directe
omgeving heeft zij wel degelijk grote invloed gehad. Natuurlijk hebben
haar afkomst en financiële onafhankelijkheid haar beslist geholpen, in die
zin dat ze tijd had om zich te kunnen wijden aan hetgeen ze voorstond,
aan dat wat het leven boeiend voor haar maakte. Ze was geen roepende
in de woestijn die door niemand werd begrepen. Er waren wel degelijk
gelijkgestemden in haar omgeving, maar Belle van Zuylen onderscheidde
zich door de gave haar gedachten prachtig te kunnen verwoorden.
Vrijheid van meningsuiting was essentieel voor haar, en die vrijheid heeft
ze, ondanks de beperkingen van ‘de werkelijkheid’, ten volle benut.
Margriet Lacy
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Leesclub Belle van Zuylen/Mme de Charrière
Dit jaar zijn wij vier maal bijeen geweest en bespraken de volgende
werken:
In januari bogen wij ons over een aantal fragmenten uit deel IX van de
Oeuvres complètes. Van deze teksten kan vaak niet worden vastgesteld
wanneer zij precies geschreven zijn. Hoewel onvoltooid, geven deze
teksten ons een mooie inkijk in de rijke gedachtenwereld van de
schrijfster. Les deux familles is een filosofische tekst waarin Charrière
haar mening geeft over de maatschappij met al haar ongelijkheden. De
Lettres à Sophie is een jeugdwerk dat een aanzet vormt tot een grotere
roman, die nooit tot stand gekomen is. In Fragment d’un voyage, Chapitre
100e, laat Charrière haar gedachten gaan over een educatief experiment.
Een onderwerp waarover zij veel heeft nagedacht in haar leven.
De roman Charles Cecil, geschreven tussen 1780 en 1792, bespraken we
in april. Het verhaal speelt zich af in Engeland en het eerste deel ervan is
waarschijnlijk verloren gegaan. Dat stelde ons dus voor de nodige vragen.
Al pratende kregen we meer zicht op onderlinge relaties en ook op de
experimenten die Charrière regelmatig uitprobeert in haar romans en
toneelstukken. Het thema van de verstandige vader en de onverstandige
moeder keert hierin terug. In het toneelstuk L’enfant gâté ou le fils et la
nièce, waren we dat al eerder tegengekomen. Naar aanleiding hiervan
suggereerde Suzan ons op zoek te gaan naar parallelle situaties/plots in
Charrière’s werk. Mede door de leesclub hebben wij immers een breder
overzicht gekregen van de vaker terugkerende thema’s in haar werk.
Door kleine elementjes uit een verhaal (topoi) te lichten en te zien dat
dezelfde elementjes in verschillende romans voorkomen en ze te
vergelijken, kun je een gevarieerder beeld krijgen van bepaalde
ontwikkelingen en experimenten in haar werk. Charrière sprak zelf, en
niet zonder reden, van een ’métaphysique expérimentale’.
In juni hebben we afscheid genomen van Joop (de Vries) als lid en als
gastheer van onze leesclub. We waren zeer verheugd toen Resl (von
Bonninghausen) zich als nieuw lid meldde en ons in haar mooie huis in
Utrecht opnieuw onderdak bood.
De roman Lettres de Mistriss Henley (1784), die we in oktober
bespraken, heeft Charrière in zeer korte tijd geschreven. Het was een
reaktie op de spraakmakende roman Le mari sentimental van Samuel de
Constant. Een man beschrijft hierin hoe ongelukkig hij wordt gemaakt
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door het gedrag van zijn vrouw. In haar roman spiegelt Charrière de
rollen van man en vrouw en creëert daarmee onverwachte situaties die
veel commotie opriepen in het Genève van haar tijd.
Inmiddels zijn we al begonnen met het lezen van Honorine d’Userche
(1795-1796), een opmerkelijke kleine roman, ook weer in een paar
weken door haar geschreven. We zetten onze zoektocht naar verhalende
elementen en opmerkelijke experimenten in januari voort. Nu wij in de
loop der jaren zoveel leeservaring hebben opgedaan is dat opnieuw een
interessante uitdaging voor ons geworden.
Els Rutten

Scripties
Carmen Wuerth uit Neuchâtel heeft een eindexamenscriptie geschreven
over Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière met de titel “Isabelle de
Charrière, une féministe hors norme”. Het is een gedegen studie, waarin
Mademoiselle Wuerth aantoont haar bronnen goed te hebben
bestudeerd.
Op 22 januari 2019 in Utrecht ontvangt Joris van Son een prijs van
Virtus voor zijn scriptie “Studying Music at Home: Eighteenth-Century
Dutch Domestic Music-Making” (Researchmaster Musicology,
Universiteit Utrecht), onder begeleiding van dr. Rebekah Ahrendt en
prof. dr. Jeanice Brooks. In de berichtgeving die het genootschap heeft
ontvangen, staat dat Van Son in zijn scriptie de achttiende-eeuwse
praktijk van het musiceren in huiselijke kring analyseert. Hij spitst zich
daarbij toe op twee casussen: de adellijke familie Van Reede op Kasteel
Amerongen en de philosophe en componiste Belle van Zuylen op Kasteel
Zuylen en Le Pontet in Colombier bij Neuchâtel. De Virtus scriptieprijs
is een initiatief van de Werkgroep Adelsgeschiedenis en wordt elke twee
jaar uitgereikt voor de beste Nederlandse of Belgische (research)
masterscriptie waarin een substantiële rol is weggelegd voor (een
aspect van) de adelsgeschiedenis. De winnaar ontvangt naast de
scriptieprijs een bedrag van 500 euro.
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In Memoriam Dennis Wood
Dennis Wood (1948-2018), Professor emeritus, Universiteit van
Birmingham, Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques
Dennis Wood is onverwacht overleden op 26 mei 2018. Hij was thuis,
samen met zijn familie, om de volgende dag de verjaardag van een van zijn
zonen te vieren. Wij gedenken zijn vriendelijkheid, zijn scherpe verstand
en zijn deelname door de jaren heen aan de activiteiten van het Benjamin
Constant Genootschap.
Hij begon zijn universitaire studie aan de Universiteit van Londen (King’s
College) en zette die voort in Cambridge (St John’s College), waar hij
promoveerde op de romans van Isabelle de Charrière. Kort daarna werd
hij uitgenodigd om deel uit te maken van het internationale team dat
de uitgave van de Œuvres complètes voorbereidde van deze toen nog
tamelijk onbekende romanschrijfster wier leven en werk de aandacht
was gaan trekken van een aantal historici en literaire critici, zowel in
Nederland (waar ze in 1740 is geboren) als in Zwitserland (waar ze sinds
haar huwelijk in 1771 woonde tot haar dood in 1805). Na het voltooien
van deze 10-delige uitgave (bij Van Oorschot in Amsterdam, 1979-84)
aanvaardde Dennis de uitnodiging om lid te worden van het team dat de
uitgave van de Œuvres complètes van Benjamin Constant redigeerde.
Hij was vooral bij de serie Correspondance générale betrokken, maar
eveneens bij de serie Œuvres (zo heeft hij bijvoorbeeld de tekst en het
notenapparaat van Ma Vie verzorgd). Tevens publiceerde hij talloze
artikelen op het gebied van Franse literatuur als ook een studie over
Adolphe en een biografie van Benjamin Constant.
Dennis is van 1972 tot zijn pensionering in 2007 verbonden geweest
aan de Universiteit van Birmingham, waar hij zowel op het gebied van
literatuur als op dat van de Franse film college gaf. Hij is een aantal jaren
hoofd van de Franse afdeling geweest, een taak die hij ernstig en altijd
even opgewekt heeft vervuld, waarschijnlijk ook omdat hij andere
interesses had die hem van zijn professionele zorgen konden afleiden. Hij
hield van vliegvissen, was geïnteresseerd in regionale geschiedenis en
in genealogie, leerde Russisch en correspondeerde graag per e-mail in
het Latijn. Na zijn pensionering heeft hij een aantal romans geschreven
die qua stijl enigszins op Adolphe leken en waarin hij zich ten dele liet
inspireren door het feit dat hij in mei 1968 in Parijs was. Zijn aandeel in
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die gebeurtenissen was niet erg groot geweest: liever vertelde hij, met
zelfspot, dat de stakingen bij het openbaar vervoer het heel moeilijk voor
hem hadden gemaakt de verschillende plekken in Parijs te bereiken waar
hij toen Engelse les gaf. Dennis hield erg van Lausanne, vooral van de
bibliotheek in Dorigny en van het prachtige uitzicht op het meer en de
bergen. Bij elk bezoek ging hij ook naar Ouchy.
Als redacteur heeft Dennis voorbeeldig werk geleverd wat betreft het
vaststellen van de juiste teksten en het samenstellen van noten. Zijn
onderzoek in verscheidene bibliotheken en archieven heeft tot
belangrijke ontdekkingen geleid. Zo heeft hij bijvoorbeeld in de
Bibliothèque publique et universitaire van Neuchâtel het manuscript
gevonden van een romanfragment dat aan Isabelle de Charrière en
Benjamin Constant kan worden toegeschreven, en in de archieven van
Wolfenbüttel een aantal niet gepubliceerde brieven van een zekere Eliane
aan Constant. In 1993 is door Routledge (Londen en New York) zijn
Benjamin Constant: A Biography uitgegeven, een mooie en gedegen
studie van de persoonlijkheid, het artistieke talent en het gedachtegoed
van een auteur van wie hij de nerveuze stijl en de indringende
psychologische benaderingen bewonderde, evenals een zeker idealisme
op het gebied van godsdienst en politiek. Dankzij zijn uitgebreide kennis
en zijn zorgvuldig oordeel was hij altijd een zeer gewaardeerd lid van onze
commissies. Kort voor zijn dood werd hij benoemd tot lid van het
erecomité dat de uitgave van de Œuvres complètes de Benjamin
Constant had verzorgd.
Cecil Courtney en Paul Rowe (Nederlandse vertaling door Margriet Lacy)

In Memoriam Netty van der Tak-Aschoff
1942-2018
Begin dit jaar hoorden wij tot onze grote schrik en verdriet dat Netty
van der Tak-Aschoff een terminale ziekte had, en helaas is zij op 3 juli
2018 overleden. Tot op het laatst was Netty actief (zo reisde zij, samen
met familieleden, in het voorjaar nog naar Rome). Dat was eigenlijk niet
verrassend, want ook binnen het genootschap was Netty altijd druk in de
weer. Jarenlang maakte zij deel uit van het bestuur, o.a. als vice
voorzitter en als trait d’union tussen het genootschap en Slot Zuylen.
Ook was zij het die altijd voor een toepasselijk boeket zorgde voor
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sprekers en andere gasten, en ze werd dan ook liefkozend ‘ons
bloemenmeisje’ genoemd. Dat Netty een geweldige energie had, bleek
bijvoorbeeld ook wel toen zij een keer ’s avonds na een
bestuursvergadering van het genootschap in Utrecht met haar
echtgenoot nog naar Groningen reed om op kleinkinderen te passen.
Netty had een enorm brede belangstelling. Ze studeerde klassieke talen
en had vervolgens een mooie loopbaan als lerares in het middelbaar
onderwijs. Maar het was niet alleen de klassieke oudheid die haar boeide,
en zo verdiepte zij zich in het werk van Belle van Zuylen en werd lid van
het genootschap. Ook was zij aangesloten bij andere groepen/
verenigingen, vooral op muziekgebied. Netty luisterde altijd goed, maar
dat hield zelden in dat zij een passieve rol wilde spelen. Op rustige en
vriendelijke wijze organiseren, richting geven en kennis overdragen –
daarin excelleerde zij. Die talenten kwamen ook geheel tot hun recht op
Slot Zuylen en in diverse musea (met name in de Hermitage in
Amsterdam), waar Netty bekend stond als een uiterst deskundige en
geestige gids, die zich voor elke tentoonstelling gedegen in het
onderwerp verdiepte. Dat Netty bovendien goed met kinderen kon
omgaan, bewees zij op de speciale rondleidingen die voor jeugdige ‘Belle
fans’ werden georganiseerd.
Netty’s echtgenoot, Hans, evenals Netty classicus, promoveerde na zijn
pensionering als slavist en zo maakte het echtpaar, vaak samen met
vrienden, vele reizen naar Oost-Europa, en zeker niet alleen naar grote
steden, maar ook naar plaatsen waar de meeste toeristen nooit komen.
Op zijn beurt ging Hans met Netty mee naar Chawton, voor de beide
congressen die het genootschap daar organiseerde, en samen maakten
zij zich extra verdienstelijk door allerlei spullen in hun auto naar Chawton
te brengen.
In mei j.l. hebben de bestuursleden en Netty nog een uiterst plezierige
ontmoeting gehad in een restaurant in Amsterdam en zijn we
daarna samen naar het Rijksmuseum gegaan. Toen was al duidelijk dat
een dergelijk ‘uitje’ erg zwaar was voor Netty, maar zelf liet zij daar weinig
of niets van merken. Meer dan eens heeft zij gezegd dat de
laatste maanden van haar leven heel mooi voor haar waren. Ze zag de
feiten onder ogen, maar wilde anderen beslist niet met haar
problemen belasten. Het Genootschap Belle van Zuylen is Netty heel veel
dank verschuldigd. Wij gedenken haar met grote bewondering en missen
haar zeer.
Margriet Lacy
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