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Van de voorzitter
De voorjaarsbijeenkomst op de eerste lentedag beloofde zo’n goede
bijeenkomst te worden. Nota bene twee lezingen van respectievelijk
Frank Claessen en Kees van Strien in de Gobelinzaal van Slot Zuylen en
de jaarvergadering met lunch in het Koetshuis, het mocht niet zo zijn,
corona had Nederland bereikt. Welgemoed schakelde het bestuur
meteen over op de plannen voor het congres in Edinburgh begin
september. Sprekers waren gevonden, mede dankzij Hazel Jones (van de
lezing over Jane Austen), die graag als toehoorder van de partij wilde zijn.
Penelope Cave, de klaveciniste die al vaker voor ons heeft gespeeld, en
Jenny Nex, conservator van het Muziek Museum van St Cecilia’s Hall en
klassiek geschoolde zangeres, zouden het concert met muziek van Belle
van Zuylen verzorgen. Twee schitterende zalen in St Cecilia’s Hall waren
gereserveerd tegen een prix d’ami. Ook dit plan ging niet door, corona
had de wereld overgenomen. In september wilden we weer voorzichtig
van start gaan met de voorbereiding van een bijeenkomst in november.
Bescheiden, omdat het niet zeker was of onze leden wel met het
openbaar vervoer durfden te reizen. Kees van Strien was opnieuw bereid
te spreken en ik wilde mijn lezing, eigenlijk bestemd voor het congres in
Edinburgh, ook wel houden in het voor ons bekende huistheater Première
Parterre in Den Haag. De ‘code sanitaire’ zou er strikt in acht genomen
worden, er werd ons een aantrekkelijke lunch beloofd. Daarna zouden
we naar de tentoonstelling “Mode in Kleur”in het Kunstmuseum gaan,
waar mooie achttiende-eeuwse kleding wordt getoond. En toen kwam de
persconferentie waarin niet-noodzakelijke reizen werden afgeraden. Het
bestuur moest even slikken. Het goede nieuws blijft echter dat al onze
plannen nu in het vat opgeslagen zitten, waar het niet verzuurt. Voorts
zijn de geplande toneelvoorstellingen van La Noble op Kasteel Heeze,
Sociëteit De Witte in Den Haag en in het Kulturhus in Epe niet afgelast,
maar verplaatst naar volgend jaar.
En gelukkig hebben wij nog de Lettre de Zuylen 2020, waarvan wij de
editie wèl in de hand hebben. Uit pure balorigheid hebben we er zelfs een
klein toetsmomentje in geplaatst, de Belle-kruiswoordpuzzel voor onder
de kerstboom. Daniël heeft hiervan met veel verve het eindresultaat
verzorgd. Van de Belle van Zuylenlezing, dit jaar gehouden door Margaret
Atwood vanuit Toronto via live-streaming heeft Margriet Lacy een
verslag geschreven alsmede een recensie van het zojuist verschenen
boek van Paul Pelckmans over Voltaire en diens invloed in de XVIIIe eeuw.
4

De lezing over de Trois Femmes die ik niet heb gehouden, staat er nu,
veel uitgebreider, als artikel in. Ten slotte vertelt Kees van Strien ons
over een mogelijk zelfportret van Belle van Zuylen.
Het is bovendien aardig om te weten dat Margriet Lacy tijdens een
congres in Londen op 8 november 2019 de Heer Luc Devoldere uit België
zo wist te boeien met haar lezing over “Belle van Zuylen in a European
Context” (zie de Lettre de Zuylen 2019), dat hij vroeg om plaatsing
daarvan in Ons Erfdeel, het Vlaams-Nederlands Cultureel Tijdschrift,
waarvan hij hoofdredacteur is. Ook brief 107 van Belle van Zuylen aan
Constant d’Hermenches werd geplaatst, waarin Belle op verzoek van
Constant d’Hermenches ‘haar hart in al zijn schuilhoeken opent’ en o.a.
haar visie geeft op het huwelijk.
Namens het bestuur wens ik u het allerbeste voor de komende tijd, een
weerzien in het nieuwe jaar en voor nu veel leesplezier!
Edda HOLM
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Bericht van uw penningmeester
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar in de geschiedenis van het
genootschap. Helaas hebben wij dit jaar geen bijeenkomsten kunnen
organiseren, hoewel er uiteraard voldoende plannen op tafel lagen. In
de Lettre de Zuylen van 1979 las ik onlangs het volgende: “Het succes
van het Symposium in 1974 leidde ertoe dat deze wens [de oprichting
van een genootschap] in Nederland onmiddellijk kon worden gerealiseerd
en er vindt thans ieder jaar – de eerste maal op 8 november 1975 –
omstreeks de geboortedag van Belle van Zuylen (20 oktober 1740) een
bijeenkomst plaats op het kasteel waar zij werd geboren, dank zij de
gastvrijheid en de medewerking van de Stichting Slot Zuylen, waarvoor
wij bijzonder erkentelijk zijn [...].“ En verderop las ik: “Wie de moeite wil
nemen de doelstellingen van ons genootschap te herlezen in de eerste
aflevering van de Lettre de Zuylen en de inhoud van de vier verschenen
nummers opnieuw wil opslaan, zal kunnen vaststellen dat wij op weg zijn
een levendig werkgenootschap te vormen.“ En dat laatste zijn wij, denk
ik, zeker geworden. Hoewel de mooie plannen voor 2020 geen doorgang
konden vinden, gaan wij ervan uit dat deze in 2021 wél gerealiseerd
kunnen worden. Gelukkig is ons genootschap financieel gezond en
mochten wij ook dit jaar rekenen op de steun van velen onder u. Uw
financiële bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd.
Mocht u twijfelen of u uw contributie (€ 32,50) voor dit jaar hebt betaald,
dan kan ik voor u uw status verifiëren. Ik ben het beste te bereiken via:
amveerman@outlook.com
Op onze website www.belle-van-zuylen.eu (onder het kopje “Publicaties”)
kunt u alle edities van de Lettre de Zuylen et du Pontet vinden, evenals
(bijna) alle edities van de Cahiers Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen
Papers. Het lezen daarvan kan een welkome afleiding zijn in deze soms
uitdagende tijd.
Annemarie VEERMAN

6

Belle van Zuylenring 2020
Op 1 oktober 2020, tijdens het meest recente International Literature
Festival Utrecht (ILFU), is de Belle van Zuylenring uitgereikt aan
Margaret Atwood. Uiteraard kon de schrijfster niet uit Canada
overkomen en zodoende gebeurde alles digitaal, vanuit Tivoli in Utrecht
en de campus van de University of Toronto.
Margaret Atwood (geboren in 1939) heeft, zoals bekend, een zeer
gevarieerd en uitgebreid oeuvre, waarmee zij zich in de loop der jaren een
groot internationaal publiek heeft verworven en diverse indrukwekkende
prijzen (waaronder de Booker Prize) heeft ontvangen. Tot haar meest
bekende werken behoort ongetwijfeld The Handmaid’s Tale (1985), een
roman die tot een uiterst succesvolle televisieserie heeft geleid en in
2019 ook een vervolg in boekvorm heeft gekregen, The Testaments.
De digitale presentatie op 1 oktober werd bekwaam ingeleid door een
vertegenwoordiger van het ILFU (wiens naam ik niet ken) en door
Simone Weimans (o.a. bekend als nieuwslezeres bij de NOS). Vooral
laatstgenoemde toonde haar journalistieke kwaliteiten door het in de
inleiding en later in het gesprek met Atwood niet bij oppervlakkigheden te
laten, maar dóór te vragen. Zodoende kreeg de toeschouwer/
luisteraar in korte tijd, ondanks enkele onvermijdelijke platitudes, toch
een wat meer persoonlijke indruk van de schrijfster.
Of Margaret Atwood bekend was met het werk van Belle van Zuylen vóór
de toekenning van de ring, werd mij niet duidelijk, maar zij had hoe dan
ook haar ‘huiswerk’ gedaan, noemde de novelle Le Noble, en benadrukte
dat Belle van Zuylen niet “in boxes” dacht en onafhankelijkheid
nastreefde. Ook vroeg zij zich af wat Belle van Zuylen van Napoleon vond,
zonder echter naar, bijvoorbeeld, de correspondentie met Benjamin
Constant te verwijzen.
Meer in het algemeen viel mij tijdens de lezing op hoe makkelijk
Margaret Atwood naar allerlei geografische gebieden verwees om
verbanden te leggen en voorbeelden te geven. Zo merkte zij o.a. op dat
vrouwen in “indigenous societies” in Noord-Amerika en Afrika lang
geleden al meer macht en invloed hadden dan vrouwen in vele, latere
maatschappijen. Hoewel vrouwen in tijden van crisis, zoals gedurende
de Tweede Wereldoorlog, een belangrijke rol speelden in ongewone en
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vaak moeilijke situaties, werden zij in heel veel gevallen daarna toch weer
terugverwezen naar traditionele taken. Olympe de Gouges, die haar
grote moed met de dood moest bekopen ten tijde van de Terreur, werd
ten tonele gebracht, wellicht ook, omdat zij een tijdgenote van Belle van
Zuylen was en er overeenkomsten in het gedachtegoed van beide
vrouwen zijn.
Ook het belang van historisch perspectief kwam ter sprake (Atwood
beschreef “history” als “human beings doing stuff”) en ook hier bleek hoe
graag de schrijfster voorbeelden uit verschillende tijdperken noemde. Zo
gaf zij aan dat er al beeldenstormen waren toen de eerste Christenen
Griekse en Romeinse beelden neerhaalden. Ook het succes van
dictators, vooral in tijden van onzekerheid (recent of lang geleden), kwam
aan de orde. Ondanks een groot aantal ontmoedigende voorbeelden
concludeerde Atwood toch dat “we are doing moderately well; it could be
a lot worse,” en wees zij erop dat de toekomst nooit vast ligt, maar altijd
een groot aantal opties inhoudt.
Al met al (er kwamen nog meer onderwerpen aan bod, maar dit korte
verslag wordt te rommelig als ik die allemaal noem) was de lezing
levendig, gevarieerd en boeiend. Ook werd aangetoond dat digitale
presentaties, mits goed voorbereid, van zeer hoge kwaliteit kunnen zijn.
Margriet LACY
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Trois Femmes, de invloed van Kant en over
ongelijkwaardigheid
(Congres Isabelle de Charrière and the Scottish Enlightenment)
Inleiding
Na de Franse Revolutie was er in Frankrijk zo’n moreel vacuüm ontstaan
dat de roep om herinrichting van de maatschappij luid en duidelijk was en
die met name in Franse intellectuele kringen werd gehoord. Daar werden
filosofische debatten gevoerd over de morele plicht en de vraag of het
individuele geluk te paren was aan het welzijn van een groter,
maatschappelijk geheel. Er ontstond een opleving van het geloof en een
teruggrijpen naar christelijke waarden met de kerk als ankerpunt. De
verlichte filosofen, van wie een aantal in de Nationale Conventie1 zat,
pikten de draad echter ook weer op met het doel aan de maatschappij
een seculiere basis te geven. Enerzijds waren er de aanhangers van
Bonnot de Condillac, Helvetius en Markies de Condorcet die vooral
vertrouwden op de zintuigen, anderzijds waren daar de volgers van
Rousseau die hun ideeën meer baseerden op gevoelens. Beide groepen
waren het er echter over eens dat in deze hernieuwde maatschappij
burgers zowel op ethisch als politiek gebied sturing nodig hadden. In
1795 werd daartoe de “Académie des sciences morales et politiques”
opgericht als onderdeel van het Institut de France. Er kwam een nieuw
onderwijssysteem, waarbij voor het basisonderwijs de seksen
gescheiden werden. De curricula bestonden uit rekenen, lezen en
schrijven en een voorbereiding op de (traditionele) maatschappelijke rol
die de jongens en meisjes zouden spelen. Voor het middelbaar onderwijs
hoefden jongens en meisjes niet gescheiden te worden. Op deze “Ecoles
centrales” werden meisjes namelijk eenvoudigweg niet toegelaten. Op
instigatie van Abbé Grégoire, een vooraanstaand lid van de Nationale
Conventie, werden voor het culturele leven aanzienlijke fondsen
beschikbaar gesteld. Frankrijk was een nieuwe, intellectuele weg
ingeslagen, waarvan vrouwen echter officieel werden buitengesloten. De
theorieën van Pierre Cabanis, lid van de machtige “Académie des
sciences morales et politiques”, volgens welke mannen zowel
1

De Nationale Conventie was de constituante en wetgevende assemblee die onder
de Franse Revolutie zetelde van 20 september 1792 tot 26 oktober 1795. Haar
voornaamste taak was een nieuwe grondwet aan te nemen na de schorsing van
Lodewijk XVI. De Conventie, gekozen zonder standenonderscheid, besloot de
monarchie af te schaffen en zo de Eerste Franse Republiek te vestigen.
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fysiologisch als fysiek en dus ook intellectueel superieur waren aan
vrouwen, vonden navolging. Aangezien cultuur, waaronder bij voorbeeld
filosofische beschouwingen, in de “Académie” was ondergebracht, werden
vrouwen ook in het literaire veld grotendeels buitengesloten en slechts
in staat geacht tot het schrijven van romans, een genre waarvoor men in
die dagen de neus optrok2.
Kant en ‘le devoir’
Het schrijven van Trois Femmes, en vooral het corrigeren en kopiëren
ervan, was weliswaar een vermoeiende aangelegenheid, maar heeft Belle
van Zuylen/Isabelle de Charrière wel afgeleid van de zorgen die ze had
over de politieke toestand in Holland. « Elles [les trois femmes] m’ont
rendu le service de m’étourdir sur La Hollande, mais en même temps
elles m’ont presque tuée de fatigue »3.
Het enthousiasme voor de gelijkheidsidealen die een aanzet vormden
voor de Franse Revolutie, was bij Charrière aanvankelijk groot, maar
werd al snel onderuit gehaald door de Terreur die verantwoordelijk was
voor het wrede verloop van de revolutie. De ontwikkelingen in Holland,
waar de patriottenbeweging4 gaande was, volgde zij zo nauw mogelijk
via de gazetten. Een groot deel van haar adellijke familie woonde immers
daar. In de periode na de Franse Revolutie, gekenmerkt door
maatschappelijk ontwrichting en onzekerheid, omdat oude waarden aan
kant werden gezet, ontving men de verlichte ideeën van de Duitse filosoof
Immanuel Kant met open armen. Huber, vaste vertaler van Charrières
werk in het Duits, had namelijk grote stukken van Kants artikel over
2
3
4
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Carla Hesse, The Other Enlightenment, How French Women Became Modern,
Princeton, Princeton University Press, 2003, pp. 104-111.
Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, deel V, Amsterdam,
G.A. van Oorschot, 1983, brief 1535, p. 44.
De patriotten waren burgers in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
die aan het einde van de 18e eeuw democratisering wilden stimuleren en aan het
absolutisme van stadhouder Willem V, prins van Oranje-Nassau, een halt
toeroepen. Zij eisten hervormingen in het bestuur zoals democratische verkiezing
van de vroedschap, het stadsbestuur. In 1786 en 1787 escaleerde het conflict
tussen de patriotten en orangisten (aanhangers, voornamelijk aristocraten, van
stadhouder-prins van Oranje) zodanig dat er een korte burgeroorlog uitbrak. Een
Pruisische inval in 1787 bewerkstelligde vervolgens de Oranje-restauratie. 		
Duizenden patriotten vluchtten naar Frankrijk en kwamen pas terug na de
succesvolle revolutionaire Franse veldtocht in de Nederlanden (1792-1795).
Wikipedia.org

theorie en praktijk5 in het Frans vertaald en naar een vriend in Parijs
gestuurd. In 1795 schreef Huber een artikel over Kant als zijnde het
Duitse genie dat de filosofie in Frankrijk weer een nieuw leven kon
inblazen. En het jaar daarop, in 1796, verscheen van zijn hand de vertaling
van Zum ewigen Friede6 dankzij een Franse regeringssubsidie7.
Huber logeert omstreeks 1794 in Neuchâtel en ziet Isabelle de
Charrière geregeld. Kant is ‘hot’, zou je tegenwoordig zeggen. In een
brief aan Henriette L’Hardy schrijft zij op 16 december 1794 : « Dans cet
instant il est fort question ici de Kant. On le traduit, on l’analyse, on
s’efforce de le comprendre »8. Gezien haar voortdurende zoektocht naar
de zin van het leven, de menselijke plicht, haar gedachtewisselingen,
persoonlijk of via brieven en haar belangstelling voor Kant, die
aanvankelijk een zeer grote bewondering had voor Rousseau9, lijkt het
erop dat de ontstaansgeschiedenis van Trois Femmes een regelrechte
link heeft met de situatie waarin Isabelle de Charrière op dat moment
verkeert. In september 1793 was bovendien in het Berlinische
Monatsschrift, spreekbuis van de Duitse Verlichting, een geschrift van
Kant verschenen onder de titel Über den Gemeinspruch: Das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (Over de
gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt niet voor de
praktijk). Hierin gaat Kant de discussie aan met drie filosofen, Garve,
Hobbes en Mendelssohn, over moraalfilosofie, staatsrecht en
volkenrecht c.q. over de praktische kant van filosofie, recht en politiek op
nationaal gebied en op internationaal gebied. Ik kom hierop terug in mijn
nawoord.
5
6
7
8
9

Carla Hesse, The Other Enlightenment, How French Women Became Modern,
p. 112.
Naar de eeuwige vrede, Kleine Klassieken, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2012.
Carla Hesse, The Other Enlightenment, How French Women Became Modern,
p. 113.
O.C., deel IV, brief 1510, p. 673.
In 1762 las Kant Emile van Rousseau. Kant was er zo van onder de indruk dat er
in zijn werkkamer slechts één schilderij hing: een portret van Rousseau. Kant
meende dat Rousseau hem “tot de orde had geroepen”. Dat noteerde hij zelf in
de kantlijn van één van zijn eigen boeken, het in 1764 verschenen Beobachtungen
über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (Observaties over het gevoel voor
het mooie en het verhevene). Hij stelde daar vast dat hij zelf van nature een zoeker
was naar kennis en dat hij de mens daarom aanvankelijk vooral als kennend wezen
had gezien. Rousseau leerde hem dat hij dit vooroordeel moest loslaten en de
“werkelijke betekenis van de mens” moest “zoeken in diens zedelijke waarde”.
Immanuel Kant, Kritiek van de praktische rede, Amsterdam, Uitgeverij Boom,
2006, p. 9.
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In een brief van 18 december 1794 schrijft Charrière aan Benjamin
Constant hoezeer zij worstelt met de betekenis van le devoir en voegt
aan de brief een schemaatje toe eindigend met een groot vraagteken:

Quand Monsieur Huber sera revenu, je lui demanderai Kant10, soit son
analyse en français, soit l’ouvrage allemand qu’il a analysé. Ce que
Monsieur Huber m’en a dit, m’a fait plaisir. J’ai dit depuis que je sais
parler que je ne trouvais dans aucun système de théologie ou de droit
naturel ou de morale sociale ce qui fait le devoir. Je ne vois partout que
des calculs d’intérêt, ou bien des commentaires des développements
d’une idée qui n’est définie nulle part. Kant dit qu’elle est simple et ne
peut se décomposer ni s’expliquer parce qu’elle est simple. C’est ce que
j’ai cru aussi le plus souvent, et quelquefois j’ai cru qu’elle ne pouvait se
définir, s’expliquer, parce qu’elle était au contraire trop compliquée. La
chose est elle de l’une ou de l’autre de ces deux manières :
(Wanneer Heer Huber terug is, zal ik hem over Kant vragen, hetzij zijn
uitéénzetting in het Frans, hetzij de Duitse versie die hij heeft
geanalyseerd. Wat Heer Huber mij erover heeft verteld, bevalt me zeer.
Sedert ik kan praten,heb ik gezegd dat ik in geen enkel theologisch
systeem of ordening op het gebied van natuurrecht of maatschappelijke
moraal heb gevonden wat “plicht” precies inhoudt. Ik zie overal alleen
maar interessante beoordelingen of heel wat commentaar op de
ontwikkelingen van een denkbeeld dat dan nergens gedefinieerd wordt.
Kant zegt dat het begrip “devoir” eenvoudig is en ontleed noch uitgelegd
kan worden, omdat het zo eenvoudig is. Dat vond ik meestal ook, en soms
vond ik dat het niet te definiëren of uit te leggen viel, omdat het juist te
ingewikkeld was. Valt het onder één van deze twee denkwijzen:)
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Critik der reinen Vernunft, 1781 (Kritiek van de zuivere rede) en Critik der
practischen Vernunft, 1788 (Kritiek van de praktische rede).

				DEVOIR
devoir éternel
et n’ayant ni père
ni collatéraux
ni enfants
				
ou
Ce qu’il convient
à chacun de nous
que les autres fassent.
			Lois
opinion
				
publique
Habitude
de nos jugements
Education
Bienséances
Avantages
Louanges
			
résultant
qui promettent
de l’estime
estime & amitié

				

Conscience
devoir 			
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Ondertussen houdt Benjamin Constant zich druk bezig met “Huberchen”,
die bij hem in Lausanne logeert:

Je suis tellement occupé à mener Huberchen de maison en maison et de
dîner en dîner, que je n’ai pu trouver, malgré l’envie que m’en inspirait le
grand nombre de charmantes lettres que j’ai reçues de vous, un moment
pour vous écrire12.
(Ik heb het er zo druk mee Huberchen mee te nemen van het ene huis
naar het andere huis en van het ene diner naar het andere, dat ik geen
moment heb kunnen vinden om u te schrijven ondanks de inspiratie die
de vele charmante brieven die ik van u ontving, mij inboezemden.)
Constant en Huber, als vertaler en kenner van Kant, hebben ongetwijfeld
over diens ideeën gesproken en Constant antwoordt Charrière op 23
december:

11
12

O.C., deel IV, brief 1509, pp. 670-673.
O.C., deel IV, brief 1512, p. 677.
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Votre généalogie du devoir et la distinction que vous faites d’après Kant
entre le devoir absolu et indépendant, et par là même simple, et le devoir
composé, et par là même dépendant, m’a beaucoup frappé. Je me
déclare absolument pour le premier. Si le bonheur général ou particulier
est la pierre de touche du devoir, il est impossible de déterminer ce
qu’est ce dernier. Non seulement le bonheur peut être variable en
lui-même, mais il est nécessairement différent dans l’imagination de
chaque individu. Le devoir est donc un être moulé au gré de chaque tête
individuelle. Il y a plus, le devoir, devenant un calcul de bonheur, n’est plus
un devoir. Chacun a le droit de faire le mal, s’il veut renoncer aux
avantages du bien, ou courir le risque des conséquences du mal. […] Le
devoir ou le bien moral doit être absolument étranger aux circonstances
et aux calculs. Ce doit être une idée isolée, indépendante et immuable ou
ce n’est qu’un mot vide de sens et susceptible de tous les sens partiels
que les passions, la courte vue ou l’exaltation peuvent lui donner.13
(Uw schema van de plicht en het onderscheid dat u conform Kant maakt
tussen de absolute en onafhankelijke, en daardoor juist eenvoudige plicht
en de samengestelde, en daardoor afhankelijke plicht, heeft me zeer
getroffen. Ik ben absoluut voor de eerste uitleg van de plicht. Indien
algemeen of buitengewoon geluk ervan de toetssteen is, is het onmogelijk
de laatste te definiëren. Niet alleen het begrip geluk kan variabel zijn,
maar geluk is onherroepelijk verschillend in de verbeelding van elk
individu. Plicht is dus een abstractie die gevormd wordt naar elk
individueel brein. Nog sterker, plicht in de vorm van een geluksberekening
is geen plicht meer. Een ieder heeft het recht kwaad te handelen, als hij
wil afzien van de voordelen van het goede, of het risico te lopen op de
gevolgen van het kwade. […] Plicht of moreel goed moet zich beslist verre
houden van omstandigheden en berekeningen. Het moet een op zichzelf
staand idee zijn, onafhankelijk en onveranderlijk, anders is het een woord
zonder inhoud en ontvankelijk voor alle beperkte lading die passie,
kortzichtigheid of euforie het kunnen geven.)
Kant beschouwt autonomie van de mens als het hoogste doel, waarbij de
mens zijn eigen wetten bepaalt aan de hand van de rede. Wetten die
onvoorwaardelijk gelden, op elk moment, in elke situatie en die de ander
tot doel hebben en respecteren, die de ander beter moeten maken.

13
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O.C., deel IV, brief 1512, pp. 677-678.

Daarom heeft Kant ook kritiek op het utilisme, de filosofie waarin genot,
geluk en gewin centraal staan. De mens moet zich, volgens hem, niet
laten leiden door anderen of door verlangens of nut. Dat staat het maken
van eigen, onafhankelijke keuzes in de weg. De mens moet vrij zijn.
De drie vrouwen in Trois Femmes, deel I
“Voor wie zou ik nu schrijven?”, leidt de abbé de La Tour de roman Trois
Femmes14 in. Hij is de door Charrière bedachte, relativerende, integere
mannelijke vertelinstantie. De abbé stelt de vraag aan de jonge barones
de Berghen, die, evenals Charrière, meer dan genoeg heeft van de
politieke situatie op dat moment:

J’ai la politique en horreur, répliqua la baronne, et les maux que la guerre
fait à mon pays me donnent un extrême besoin de distraction. J’aurai
donc la plus grande reconnaissance pour l’écrivain qui occuperait
agréablement ma sensibilité et mes pensées, ne fût-ce qu’un jour ou
deux.15
(Ik heb een afkeer van politiek, antwoordde de barones, en het kwaad
dat de oorlog mijn land aandoet, geeft me een extreme behoefte aan
verstrooiing. Ik zal dus de schrijver buitengewoon dankbaar zijn, die mijn
gevoeligheid en gedachten op een aangename wijze bezighoudt. Al was
het maar voor een dag of twee.)
De barones, die van hoor en wederhoor houdt, blijkt samen met de abbé
een tandem van rede, gevoel en goede verstandhouding te vormen, die
Charrière ook inzet in Honorine d’Userche en De L’esprit et des rois om
zo, naast de dynamiek van de tekst, zaken in perspectief te zetten.16
Wanneer barones de Berghen de abbé weer ziet, zegt ze dat ze, na Trois
Femmes gelezen te hebben, de drie vrouwen wel interessant vond, maar
14

15
16

Door een toeval belanden Emilie, haar bediende Joséphine, en later Constance,
Madame de Vaucourt, in Altendorf, een dorpje in Duitsland, Westfalen. Na enige
dynamiek trouwt Emilie met Théobald, de zoon van de baron en de baronne
d’Altendorf, en Joséphine met Henri, de bediende van Théobald.
O.C., deel IX, p. 41.
Marie-Hélène Chabut, “La femme de lettres : Isabelle de Charrière écrivaine et
lectrice des Lumières” in Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière Education, Création,
Réception, dir./eds. Suzan van Dijk, Valérie Cossy, Monique Moser-Verrey,
Madeleine van Strien-Chardonneau, Amsterdam – New York, Rodopi, 2006, p. 134.
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ook weer niet zo bijzonder. « Eh », antwoordt de abbé, « ai-je prétendu
autre chose? »17. Op alle drie vrouwen valt wat af te dingen, maar ze
verdienen allen toch wel enig respect, brengt hij tegen de reactie van de
barones in. Joséphine is nauwelijks kuis te noemen, maar gaat door het
vuur voor haar meesteres. Emilie, die zich aanvankelijk wat initiatiefloos
verschanst achter deugd, kuisheid en opvoeding, dwingt Henri resoluut
om met Joséphine te trouwen om zo haar eer en die van het ongeboren
kind te redden, daarbij haar eigen geluk op het spel zettend. Constance
beheert een vermogen dat door anderen op een schimmige manier is
vergaard, maar ze doet er goed mee, waar ze ook komt. Alle drie vrouwen
beschikken in ieder geval over enige moraal, besluit de abbé, immer
zielenherder over Gods schepselen. Dat is beter dan iemand die geen
kwaad doet, maar ook geen goed en die zich laat leiden door eigenbelang.

Si je vous eusse parlé d’un de ces êtres comme j’en connais beaucoup,
qui même lorsqu’ils ne font pas de mal, ne font aucun bien, ou ne font
que celui qui leur convient ; qui, n’ayant que leur intérêt pour guide, n’en
supposent jamais aucun autre au cœur d’autrui, vous l’eussiez sûrement
méprisé. […] Il faut voir en un homme, pour le pouvoir estimer, que
quelque chose lui paraît être bien, quelque chose être mal ; il faut voir en
lui une moralité quelconque.18
(U zou hem beslist minachten, indien ik u zou spreken over één van die
wezens, zoals ik er velen ken, die, zelfs wanneer ze geen kwaad doen,
evenmin goed doen, of slechts doen wat hun van pas komt; die, slechts
door eigenbelang gedreven, nooit enig ander belang veronderstellen in
het hart van de ander. […] Om een mens te kunnen beoordelen, moet
men in hem zien dat hij iets goed vindt, of slecht; men moet in hem enig
moreel besef zien.)
« Avec ce quelconque, vous donnez une grande latitude à nos vertus, ou
plutôt à nos vices »19, vindt de barones, en begeven we ons dan niet op
een hellend vlak? Bent u niet bang dat wij door hun respect te betuigen
een vrijgeleide geven aan de zonde? « Ne craindriez-vous pas que
l’estime qu’on serait forcé de leur accorder, ne fût une espèce de
sauvegarde, de brevet d’impunité, pour des fautes destructives du bon
17
18
19
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O.C., deel IX, p. 89.
Idem.
Idem.

ordre ? »20 « Point du tout, » beslist de abbé.
Dat in de filosofie van Kant de plichtethiek21 betreffende de autonomie
van de mens op basis van redelijkheid een loffelijk streven is, maar
geenszins een vanzelfsprekendheid, toont de volgende groepsdiscussie
die, als opmaat, aan het relaas van de drie vrouwen vooraf gaat.
Gezien het leven van deze drie vrouwen is de abbé ervan overtuigd dat
het al voldoende is om slechts een vaag idee van le devoir, de plicht, te
hebben en daar min of meer naar te handelen om geen verfoeilijk,
immoreel wezen te zijn: « […] il suffit, pour n’être pas une personne
dépravée, immorale et totalement méprisable ou odieuse, d’avoir une
idée quelconque du devoir et quelque soin de remplir ce qu’on appelle son
devoir »22. Met zo’n persoon zou de abbé wel kunnen leven. De Kantiaan
mengt zich in de discussie en meent dat de abbé met elke persoon zou
kunnen leven, het idee van le devoir is immers universeel en is de mens
aangeboren. De theoloog doet zijn duit in het zakje en betoogt dat het
gevoel van plicht meer een uiting is van Gods wil. Weer iemand anders
is van mening dat persoonlijke en maatschappelijk belangen de mens
plichten oplegt. De Kantiaan vindt het begrip plicht eigenlijk eenvoudig en
eenduidig: « L’idée du devoir me paraît simple, ne se composant que
d’elle-même ; on ne peut pas l’analyser.»23 Waarop iemand die tot dan
toe zijn mond heeft gehouden, zegt dat hij plicht als heel ingewikkeld
beschouwt, namelijk voortkomend uit een voortdurende wisselwerking
tussen mensen:

Si elle échappe à l’analyse […], ne serait-ce pas parce que loin d’être
simple, elle est au contraire trop complexe, et se compose d’idées qui
par leur action et leur réaction les unes sur les autres, se subtilisent
vraiment à l’infini ? 24
20
21

22
23
24

O.C., deel IX, p. 90.
De ethiek van Kant is gebaseerd op drie principes: 1. Een handeling heeft pas
morele waarde, als deze als motivatie morele plicht heeft. De mens handelt
moreel, als deze dat vanuit de juiste redenen doet. 2. De morele waarde van een
handeling is afhankelijk van de regel die erachter zit. De waarde is niet
afhankelijk van het doel. Met de juiste morele regel zorgt de mens voor de morele
waarde in zijn handelingen. 3. De mens is verplicht zich te houden aan zijn eigen
morele wetten. https://mens-en-samenleving.infonu.nl
O.C., deel IX, p. 41.
O.C., deel IX, p. 42.
Idem. Zie noot 15.
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We horen hier een echo van Charrières eerder genoemde brief aan
Benjamin Constant van 18 december 1794.
De complexiteit van het plichtsgevoel brengt Charrière in haar roman
naar voren door haar drie vrouwen als ‘round characters’ te
presenteren. De vrouwen, op weg « vers un but intéressant »25, zoals de
barones dat graag ziet, ontwikkelen zich namelijk op een verrassende
manier onder invloed van de gebeurtenissen. Van hen is Constance – de
naam zal niet bij toeval gekozen zijn – overigens de meest constante
protagonist. Zij is ook de oudste van het gezelschap, heeft veel van de
wereld gezien en belichaamt door dat reizen het universele aspect van
haar taakopvatting.
De drie vrouwen
Laten wij beginnen met de profielrijke Joséphine, het jonge kamermeisje
uit de Elzas, dat haar meesteres Emilie zo is toegewijd. Op het moment
dat Emilie, een Franse émigrée van goede afkomst, die met haar ouders
is gevlucht voor de Revolutie, wees wordt en zonder geld komt te zitten
in een vreemd land, namelijk Duitsland, is het Joséphine die kordaat het
heft in handen neemt en ruimhartig haar spaargeld aanspreekt door èn
de achterstallige huur van het logement van dat moment te betalen èn
ook nog eens voor een halfjaar een huis met een tuintje op het platteland
te huren, weg van de stad. Binnen enkele dagen hebben de dames zich
geïnstalleerd in « la plus jolie maison du plus joli village de la
Westphalie ».26 Henri, de bediende van de zoon van de kasteelheer van
Altendorf, « le plus joli village de la Westphalie », brengt alras een
nachtelijke bezoekje aan Joséphine, en dit blijft niet onopgemerkt door
Emilie, die in de kamer ernaast slaapt. Ondanks haar aristocratische
opvoeding tot kuisheid weet Emilie opmerkelijk goed wat er gaande is en
zou zij eigenlijk haar kamermeisje tevens vriendin en weldoenster hierom
moeten minachten. De volgende dag verlangt zij een uitleg van Joséphine
die daar redelijk luchtig en vooral praktisch over doet. Terwijl Henri als
wederdienst de geit melkt, water put en hout zaagt, kan Joséphine in de
moestuin werken, garen spinnen en het weer verkopen op de markt om
daar koffie van te kopen voor haar meesteres.
25
26
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O.C., deel IX, p. 41.
O.C., deel IX, p. 44. Een vleugje Rousseau en Voltaire (Candide) kan hier niet
ontzegd worden.

Henri trait la chèvre dont nous avons le lait ; il puise l’eau et scie le bois
pendant que je cultive votre salade ; et avec quoi achèterions-nous le
café que vous prenez à votre déjeuner, si ce n’était avec le fil que je vends
après l’avoir filé ? 27
Daarbij komt dat de vrijage met Henri beslist geen corvée is voor
Joséphine. « Henri est fort joli, mademoiselle »28. Wanneer Emilie haar
vraagt te beloven Henri niet meer in haar sponde te ontvangen, blijkt
Joséphine wel degelijk morele principes te hebben. Beloven is te veel
gevraagd van Joséphine, want ze wil haar meesteres niet beliegen,
bedriegen of haar woord tenietdoen. « Je ne veux pas me mettre à vous
mentir, à vous tromper, à vous manquer de parole »29. Een dergelijk
belofte heeft namelijk een jaar eerder slechts zes weken stand gehouden.
Nu komt uit dat Joséphine verhoudingen heeft gehad met twee ooms van
Emilie, te weten de Groot-vicaris, die haar wel een kruisje, een ring en
een getijdenboek met zilveren slotjes heeft gegeven, en de markies Van
*** die slechts goed was voor een of ander oud, gouden dobbelsteentje
dat hij waarschijnlijk uit het juwelenkistje van Madame la marquise heeft
gepakt. Genoemde verhoudingen laten de utilistische kant van Joséphine
zien en haar « moralité quelconque » ten aanzien van het verschil tussen
goed en kwaad, eigenlijk ook in verband met haar geloof. Haar innerlijke
godsdienstbeleving gaat niet veel verder dan « c’est une terrible chose
que d’oublier entièrement son Dieu et son salut »30, vooral dit laatste.
Want Joséphine weet wel heel goed bij wie en waarvoor ze moet
aankloppen voor vergiffenis. Dat ze naar de mis gaat vanwege het feest
van St. Sigismund, de dorpsheilige van Altendorf, heeft meer te maken
met het sociale verwachtingspatroon van de omgeving dan met haar
geloof. Ze vindt de mis en preek een hele opgave en meent dat ze daarom
– heel praktisch - beslist een plekje in de hemel verdient: nota bene bijna
niets begrijpen van de preek [want in het Duits], kaarsrecht te moeten
blijven zitten en niet in te durven dommelen, omdat iedereen naar haar
kijkt…

27
28
29
30

O.C., deel IX, p. 45.
O.C., deel IX, p. 46.
O.C., deel IX, p. 47.
O.C., deel IX, p. 46.
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[…] et l’ennui que je sors d’avoir, me doit mériter le ciel. N’entendre
presque pas un mot, se tenir comme une souche et n’oser pas dormir,
parce qu’on est regardé de tout le monde…31
Wanneer Emilie haar kamenierster vraagt hoe zij in hemelsnaam de
buitenechtelijke verhoudingen rijmt met haar geloof « Mais Joséphine,
comment accordes-tu ta dévotion avec un péché auquel tu refuses de
renoncer ? »32, komt Joséphine met zo’n pragmatische visie dat Emilie
alleen nog maar verbouwereerd amen kan zeggen. Joséphine vindt
namelijk dat ze zichzelf steeds braver gedraagt. Had ze eerst een
priester in bed, werd het vervolgens een getrouwde man en tenslotte de
onschuldige Henri. Ze zou nog weleens een heilige kunnen worden, wat
ze overigens altijd geambieerd heeft. Verder vraagt ze God dagelijks om
haar haar schulden te vergeven, eerst in het Latijn en dan in het Frans,
dan is het God in ieder geval duidelijk dat hij iets te vergeven heeft. En
aangezien Joséphine geen gulzigaard is, leugenaarster, dievegge of
kwaadspreekster, hoeft ze alleen de namen van de drie mannen te
noemen. God houdt hen altijd uit elkaar en schenkt haar altijd vergiffenis,
als een soort van dealer in vergiffenis, want zijn lankmoedigheid is
grenzeloos.

[…] ma liaison avec Henri, qui n’est ni prêtre, ni un homme marié, est déjà
beaucoup plus innocente que les autres, et si je continue à me conduire
de mieux en mieux, je pourrais bien finir par être une sainte. C’est ce que
j’ai toujours ambitionné, car j’ai un grand respect pour les saints et les
saintes, et je ne puis souffrir une religion où l’on ne les honore pas. […] Je
dis tous les jours à Dieu dans l’oraison dominicale : « Pardonnez-nous nos
péchés » ; je le dis en français après l’avoir dit en latin. Or cela suppose
visiblement que Dieu doit avoir quelque chose à pardonner. Et comme je
ne suis ni gourmande, ni menteuse, ni voleuse, ni médisante, je dis à Dieu,
pour ainsi dire, pardonnez-moi Henri, ou Pierre ou Jacques. Dieu ne s’y
méprend pas et ne manque pas de me les pardonner, car sa clémence
est infinie.
– « Amen ! », dit Emilie, « je n’ai plus rien à répondre à un docteur tel que
toi ».33

31
32
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O.C., deel IX, p. 47.
O.C., deel IX, p. 48.
Idem.

De houding van Joséphine verandert op dit punt radicaal, wanneer zij
zwanger van Henri blijkt te zijn. Emilie is bereid een aarzelende Henri
te dwingen tot een huwelijk met haar kamenierster, op voorwaarde dat
Joséphine trouw aan hem belooft. « Je le jure […]. J’ai refusé dans un
autre temps de vous faire une promesse que je savais ne pouvoir pas
tenir. Celle-ci, je la fais, parce que je veux la tenir, je la tiendrai ».34
Emilie komt uit een weliswaar niet-adellijke, maar wel gefortuneerde
familie van stand. Ze wordt o.a. in het klooster opgevoed tot grote
kuisheid en deugdzaamheid, tot een leven met wat hoort en niet hoort,
geschikt om uitgehuwelijkt te worden aan een goede partij. De Franse
Revolutie gooit echter roet in het eten en ze vlucht op zestienjarige
leeftijd met haar ouders naar Duitsland. Haar ouders sterven, berooid, en
Emilie is ten einde raad. Gelukkig komt Joséphine, de enige overgebleven
bediende van het ooit talrijke personeel, met zo’n genereus gebaar dat
Emilie haar trots om dit te accepteren inslikt, en er zelfs geen bedankje af
kan, als zou dat niet in verhouding staan met het gebaar.

Emilie regarda Joséphine avec quelque surprise, pleura, et supprimant
les objections et les réflexions que sa fierté lui suggérait, supprimant
jusqu’aux remerciements qu’elle sentait bien ne pouvoir être
proportionnés à un dévouement si généreux […].35
Terwijl Joséphine de handen flink uit de mouwen steekt in de moestuin
die zij met haar eigen spaargeld gefinancierd heeft, blijft de rolverdeling
desondanks gehandhaafd en geeft Emilie rozenstruiken water, aait ze de
geit en borduurt ze mousseline en linnen waarmee haar kamenierster
zich kleedt op zon- en feestdagen. Een harp die gevonden wordt onder
klimop en kamperfoelie, wordt schoorvoetend door Emilie geaccepteerd.
Een geschenk accepteren van een vreemde, dat hoort toch niet. « Mais
c’est accepter […] le don d’un inconnu ».36 Geleidelijk aan wordt Emilie, die
in een afgeschermde wereld is opgegroeid, waarin regels van deugd en
ondeugd gehandhaafd kunnen worden, door Joséphine geconfronteerd
met een andere, meer ingewikkelde wereld, de echte. Emilie is zeer
verontwaardigd over het nachtelijk bezoek van Henri aan Joséphine,
maar de kamenierster pareert dat vaardig.
34
35
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O.C., deel IX, p. 68.
O.C., deel IX, p. 43.
O.C., deel IX, p. 44.
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Si tout cela vous paraît si grave […], oserais-je vous demander pourquoi
vous ne m’avez pas défendu de recevoir Henri, et ne vous êtes-vous pas
opposée à tous les petits services qu’il nous rendait ? […] Si Joséphine
vous eût été aussi chère que vous l’êtes à Joséphine, vous auriez pris
soin de ce que vous appelez son honneur, comme elle en prenait de tout
ce qui vous concerne. […] A quoi sont bonnes toutes vos lectures, si elles
ne vous apprennent pas à prévoir les choses mieux que nous, qui n’y
pensons que quand elles sont faites ? J’oserais presque dire qu’une belle
éducation est bien mauvaise, si elle ferme les yeux sur ce qui se passe
tous les jours dans le monde.37
(Als u dit alles zo ernstig lijkt […], zou ik u dan mogen vragen waarom u
mij niet verboden heeft Henri te ontvangen en waarom u zich niet verzet
heeft tegen alle dienstjes die hij ons bewees? […] Als Joséphine u even
dierbaar zou zijn geweest als u Joséphine, dan zou u zorg gedragen
hebben voor, wat u noemt, haar eer, zoals zij zorg heeft gedragen voor
alles wat u aangaat. […] Waartoe dient anders al wat u gelezen heeft, als
het u niet geleerd heeft dingen beter te voorzien dan wij, die pas na
gedane zaken nadenken? Ik zou bijna durven zeggen dat een deftige
opvoeding heel verkeerd is, als zij de ogen doet sluiten voor wat er
dagelijks in de wereld gebeurt.)
Emilie erkent dat ze dwaas is geweest en die nacht had moeten ingrijpen
om Joséphines eer te redden, maar ja, de angst om zichzelf te
compromitteren, de welvoeglijkheid… « la crainte de me compromettre,
la décence… ».38 Wanneer blijkt dat enkelen van haar familieleden ook niet
zonder zonden zijn en het ooit met Joséphine amoureus hebben
aangelegd, denkt Emilie aan haar moeders woorden « je n’ai point d’autre
mentor à te donner que toi-même »39. Emilie, nu als haar eigen mentor,
voegt de daad bij het woord en vergeeft het frivole gedrag van haar
kamenierster « Je t’aime, je te plains, je t’excuse ; je me sens obligée de
réparer envers toi les crimes de mes parents ».40 Voorwaar een
kentering in haar denken, maar wanneer Madame de Vaucourt,
Constance, in beeld komt, blijkt Emilie graag in haar gezelschap te
verkeren en toch weer grote waarde te hechten aan wellevendheid en
fatsoen.
37
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O.C., deel IX, p. 46.
Idem.
O.C., deel IX, p. 48.
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[…] elle la croyait en tout point de fort bonne compagnie et fort honnête,
c’est-à-dire fort sage, parce qu’elle ne lui avait pas entendu dire un seul
mot qui sortît des bornes d’une décence scrupuleuse.41
Joséphine, die het klappen van de zweep kent, heeft in haar leven wel
meer te maken gehad met heilige boontjes, zoals bij voorbeeld met de
tante van Emilie. Terwijl ze haar visie op fatsoen geeft, complimenteert
Joséphine zichzelf en passant ook, en Emilie…die moet er zelfs om lachen.

Il est des sottises, Mademoiselle, dont moins on en fait, plus on y pense.
Cela vous trotte toujours dans l’esprit, et il y paraît plus au moins au
dehors. Au lieu que si l’on n’est pas si sage…
- Allez-vous dire qu’on en sera plus décente ? dit Emilie en riant.
- J’en serais tentée, dit Joséphine. Avez-vous vu un air de sainte pareil à
celui de Madame votre tante ? Et Dieu sait cependant que sans compter
le cher chevalier…42
(Mademoiselle, er zijn van die zottigheden, dat hoe minder je eraan
toegeeft, hoe meer je eraan denkt. Dat blijft dan in je hoofd rondtollen en
komt dan min of meer naar buiten. Daarentegen wanneer je niet zo braaf
bent… - Wil je nu zeggen dat je dan des te fatsoenlijker bent? lachte
Emilie. – Ik ben er wel toe geneigd, zei Joséphine. Heeft u ooit een heiliger
voorkomen gezien dan dat van Mevrouw uw tante? En God weet maar al
te goed, zonder die beste chevalier mee te tellen…)
Niet alleen Joséphine toont de betrekkelijkheid van Emilies opvoeding, ook
Constance laat haar een toontje lager zingen. ‘s Lands wijs, ‘s lands eer.

Gardons-nous de vouloir établir ici la France, et de traiter des gens,
qui nous souffrent, comme s’ils étaient étrangers chez eux, et que ce
fût nous qui les tolérassions. – Quoi ! dit Emilie, quand je suis exilée du
plus beau pays du monde, il ne me sera pas permis de m’entourer, pour
ainsi dire, de ses mœurs, des usages que le goût y avait consacrés !
- Non, dit Madame de Vaucourt, non, cela ne vous est pas permis.43
(Laten we ervoor waken hier een Frankrijk te stichten en de mensen die
ons gedogen, te behandelen als vreemdelingen in hun eigen land en dat
41
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O.C., deel IX, p. 61.
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wìj hen tolereren. – Wat! zei Emilie, omdat ik verbannen ben uit het
mooiste land van de wereld, is het mij niet vergund mij, zogezegd, te
omringen met de zeden en gewoonten van Frankrijk waarvoor goede
smaak borg staat! –Neen, zei Madame de Vaucourt, neen, dat is u niet
vergund.)
Ook de vanzelfsprekendheid waarmee Emilie aan zichzelf denkt, is voor
Constance aanleiding voor enige educatieve uitleg.

Votre éducation vous a donné des idées spéculatives extrêmement
délicates sur quantité d’objets, que vous envisageriez un peu
différemment si vous aviez plus vu le monde. Il y a des gens dont l’intérêt
seul fait la morale et que l’intérêt éclaire ou aveugle tant qu’il veut. […]
permettez-moi de vous dire que l’on pourrait vous chicaner sur bien des
choses que vous trouvez toutes simples et cela parce qu’elles vous
conviennent et que vos principes s’y sont pliés peu à peu.44
(Uw opvoeding heeft u uiterst verfijn de, op theorie gebaseerde ideeën
ingegeven over tal van zaken die u een beetje anders zou bekijken, indien
u meer van de wereld zou hebben gezien. Er zijn mensen van wie slechts
eigenbelang leidraad is voor hun gedrag, het eigenbelang dat hen naar
believen bijlicht of verblindt. […] neemt u mij niet kwalijk dat ik u het zeg,
maar men zou het over heel wat zaken met u oneens kunnen zijn, zaken
die u vanzelfsprekend vindt, omdat ze u van pas komen en waarnaar uw
principes zich geleidelijk aan hebben gevoegd.)
En zo krijgt Emilie steeds meer impulsen om uit te groeien van een jong,
tamelijk arrogant meisje dat zichzelf als middelpunt ziet, « elle qui s’était
crue en droit de juger, de censurer, de montrer presque du mépris »45,
tot een jonge vrouw die meeleeft met de ander « [dont l’] âme s’ouvre […]
aux intérêts, aux fautes, aux faiblesses des autres »46. De ongewenste
zwangerschap van Joséphine luidt de definitieve kentering in van Emilies
besef van plicht. Haar aanvankelijke weigering om Joséphines eer te
redden, gevolgd door Joséphines zondige gedachte aan zelfmoord, die
Emilie, haar opvoeding ten spijt, toch niet veroordeelt, brengen de
volgende dialoog teweeg, let wel richting de plichtethiek van Kant.
44
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- Oh! bien, dit Joséphine, je ne me tuerai pas : je ne voudrais pas
contrarier vos idées. Rendez-moi un peu de bonheur et je ne me tuerai
pas. Déjà cette conversation me fait quelque bien, mais j’étais au
désespoir quand je vous voyais tout occupée de vous et d’un certain
mérite que vous voulez avoir, et avec lequel vous laisseriez
tranquillement souffrir tout le monde.
- Tranquillement ! Ah ! Joséphine, tu me fais tort. Je suis jeune,
Joséphine. En perdant mes parents, j’ai vu qu’il ne me restait d’autre
patrimoine que l’éducation qu’ils m’avaient donnée : elle était stricte et
ne m’avait pas permis de croire qu’on pût dévier en rien du devoir. Etre
sage, être vraie, ne posséder que ce qui est bien à soi, voilà ce qu’on
m’avait recommandé depuis que je suis au monde. Est-il bien étonnant
que j’aie quelque peine à prendre sur tous ces objets des idées plus
relâchées ? Cependant, je cède, Joséphine, mes répugnances cèdent les
unes après les autres à l’amitié, à la reconnaissance. Cette
condescendance m’ôtera, peut-être, peu à peu, toute l’estime que j’avais
pour moi. N’importe ! Il ne doit pas être question de moi quand il s’agit
d’empêcher le malheur des autres, et de vous surtout, Joséphine, qui
êtes la personne du monde à qui je dois le plus. 47
(-Goed, zei Joséphine, dan maak ik geen eind aan mijn leven: ik zou u niet
tegen willen spreken. Geeft u me dan een sprankje geluk en ik maak me
niet van kant. Dit gesprek doet me al zo goed, maar ik was helemaal
wanhopig, toen ik u zo bezig zag met uzelf en het zekere aanzien dat u wilt
hebben en waardoor u rustig iedereen pijn zou laten lijden. – Rustig! Ach,
Joséphine, je doet me onrecht. Ik ben jong, Joséphine. Door het verlies
van mijn ouders heb ik ingezien dat er mij geen ander vermogen overbleef
dan de opvoeding die ze me hebben gegeven: die was streng en stond mij
niet toe ook maar enigszins af te wijken van de plicht. Braaf zijn, oprecht,
slechts over datgene beschikken dat echt van jou is. Dat hebben ze mij
sedert mijn geboorte ingeprent. Is het zo verwonderlijk dat ik enige
moeite heb om over allerlei zaken minder strenge opvattingen te
hebben. Maar Joséphine, ik geef me gewonnen, mijn weerstand wijkt
steeds meer voor vriendschap en erkentelijkheid. Die toegeeflijkheid
zal mij misschien langzaam maar zeker al mijn zelfrespect ontnemen. Niets aan te doen. Het gaat niet om mij, wanneer het belangrijk
is het ongeluk van anderen af te wenden en het gaat vooral om jou,
Joséphine, degene op de wereld aan wie ik het meest te danken heb.)
47
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Met het dreigement Altendorf te verlaten, en daardoor ook haar liefde
voor Théobald op te geven, zet Emilie Henri dusdanig onder druk dat hij
instemt met een huwelijk met Joséphine. Het komt allemaal goed. Emilie
laat zich graag ‘schaken’ door haar grote liefde Théobald en het is door
het doortastende optreden van Constance dat niemand daar schande
van kan spreken.
Tijdens een heftige onweersbui krijgt Madame de Vaucourt, Constance,
een ongeluk met haar koets, waardoor zij bij toeval in Altendorf belandt.
In het huisje van Emilie en Joséphine ontvangt zij eerste hulp en de
omgeving bevalt haar zo goed dat ze binnen een week het huis ernaast
heeft gekocht. Madame de Vaucourt is een rijpere vrouw, weduwe en
buitengewoon gefortuneerd. Weduwschap en fortuin hebben haar tot
een onafhankelijke vrouw gemaakt, wat samen met haar daadkracht
zorgt voor de nodige vaart in de roman.
De duistere herkomst van haar immense rijkdom, nagelaten door haar
vader en wijlen haar echtgenoot, heeft in het verleden jegens hen
geleid tot vervelende situaties, zo vertelt Constance aan Emilie. Het gaat
om grond en kapitaal in Amerika, de Antillen, Engeland, Holland, Parijs,
Lissabon, St.Petersburg, Oost-Indië en dit alles geregistreerd onder
verschillende namen. Constance heeft zich kunnen onttrekken aan haar
kwelgeesten met de hulp van een goede vriend. Na een jaar lang gereisd
te hebben door Polen en Duitsland heeft Constance in Altendorf, geheel
onvoorzien, de plek gevonden, waar ze anoniem en probleemloos kan
leven. Vanuit haar achtergrond kan Emilie, die nauwelijks iets van de
wereld heeft gezien, het niet laten nog enkele kritische vragen te stellen.

Permettez-moi de vous demander quelles idées vous vous êtes formées,
touchant cette fortune qui a excité de si grands soupçons. […] Et
n’avez-vous jamais eu la pensée d’approfondir cette affaire […] et de
restituer ce qui avait été illégitimement possédé ? 48
Constance denkt wel dat het fortuin niet helemaal correct is verkregen,
maar is er ook van overtuigd dat bij die ‘vermoedens’ jaloezie een rol heeft
gespeeld. En het geld terug betalen? « Si l’on a trop gagné avec les
particuliers, les lésés sont éparpillés sur toute la surface du globe. Si l’on
a volé le public, pourquoi restituerai-je ? ».49 Emilies vragen geven
48
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Constance wel de gelegenheid om royaal kritiek te uiten op in luxe
levende gezagsdragers van wie ze duidelijk geen hoge dunk heeft. Ook
haar afkeer van geldverslindende oorlogen steekt zij niet onder stoelen
of banken. Zij doet goed, waar ook en wanneer ook. Qua levenshouding
is Constance degene die van de Trois Femmes het dichtst staat bij de
plichtethiek van Kant.

Je suppose que ce fût la France, sous l’ancien ou le nouveau régime,
qu’on eût volé. Devais-je, l’année dernière, donner mon bien à
Robespierre, ou, cette année, à ceux qui ont détruit et qui se disputent
son pouvoir ? Je suppose que ce fût l’Angleterre. Payerai-je mon écot
pour soutenir une guerre qui, dirigée contre le pays que j’aime, le pays
où je suis née [Frankrijk], désole, dévaste l’Europe entière ? Donnerai-je
au ministère de Madrid de quoi orner la châsse et payer le voyage de
quelque relique ? A l’impératrice de Russie, de quoi enrichir un peu plus
ses favoris ? Au pape, de quoi payer plus cher de mauvais soldats et de
bons chanteurs ? Non, selon les lois, ma fortune est bien à moi, car les
actes les plus formels me l’ont donnée. Selon l’équité, elle n’est pas moins
à moi : personne n’en ferait, je l’ose dire, un meilleur usage. […] Je donne,
partout où je vais, je fais donner partout où j’ai du bien, mais les Français
surtout, dans quelque rang qu’ils soient nés, de quelque opinion qu’ils
soient les victimes, excitent dans mon cœur le plus vif intérêt, et
supposé que mes parents leur aient pris quelque chose, j’ai soin de leur
en payer continuellement la rente.50
(Ik veronderstel dat het Frankrijk was, onder het oude of nieuwe regime,
dat men bestolen zou hebben. Had ik afgelopen jaar mijn kapitaal aan
Robespierre moeten geven, of dit jaar aan degenen die zijn macht hebben
gebroken en die daarover twisten? Dat zou dan Engeland moeten zijn.
Moet ik mijn portie betalen om een oorlog te ondersteunen die, gericht
tegen het land waarvan ik houd en waar ik geboren ben, heel Europa
ruïneert en vernietigt? Moet ik aan de prelaat van Madrid schenken
om zijn reliekschrijn te verfraaien en de reis te betalen van één of ander
reliek? Of aan de tsarina van Rusland om haar gunstelingen nog meer
te verrijken? Of aan de paus om slechte soldaten en goede voorzangers
beter te betalen? Neen, volgens de wet behoort mijn fortuin mij toe,
want op basis van de meest formele documenten is het mij toegewezen.
Mijn rechtsgevoel zegt me evenzeer dat het van mij is. Ik durf wel te
zeggen dat niemand het beter besteed dan ik. […] Waar ik ook heen ga,
50
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schenk ik, overal waar ik eigendommen heb, laat ik schenken. Maar met
name de Fransen, in welke maatschappelijke rang ze ook geboren zijn, van
welke overtuiging zij ook slachtoffer zijn, zij wekken in mijn hart de
grootste belangstelling en stel dat mijn familieleden hun iets hebben
ontnomen, dan zorg ik ervoor hun permanent de rente daarvan te
betalen.)
Wanneer Henri toch aarzelt om de zwangere Joséphine te huwen
vanwege haar gevoeligheid voor de charmes van Monsieur Lacroix, de
bediende van Madame de Vaucourt, zet laatstgenoemde concurrent
Lacroix resoluut buiten spel. Constance dwingt hem te trouwen met een
deerne uit het dorp. De kosten van het huwelijk betaalt zij wel. Emilies
dreigement Altendorf samen met Joséphine te verlaten geeft bij
Henri de doorslag om met Joséphine te trouwen. Ook de ouders van
Henri krijgen van Constance « quelques poignées de ce métal qui éblouit
tant d’yeux »51, als bruidsschat van Joséphine. En wanneer Théobald met
zijn geliefde Emilie vlucht om niet te hoeven trouwen met nicht Sophie en
Constance dit van Joséphine hoort, is het Constance die ogenblikkelijk
een stoet achtervolgers mobiliseert, zodat de ‘ontvoering’ wordt
omgezet in een gezellig groepsreisje van twee weken. De eer van de
twee vrouwen Joséphine en Emilie is zo gered door de derde vrouw, de
kordate Constance. Constance schenkt Emilie zelfs een heel fraaie robijn
met daarin gegraveerd een C en een E in elkaar verstrengeld, als teken
van erkentelijkheid en levenslange vriendschap.
Brieven aan de Abbé de la Tour in Trois Femmes, deel II
Het tweede deel van Trois Femmes is een voortzetting van het verhaal,
maar dan in briefvorm. De serie brieven, gericht aan de abbé de la Tour
zijn voornamelijk geschreven door Constance de Vaucourt met af en
toe commentaar van Théobald d’Altendorf. Eén brief met het kluchtige
verslag van de verwisseling van baby’s wordt geschreven door Emilie en
Théobald. Naast enige huishoudelijke mededelingen stelt Constance, die
duidelijk de spreekbuis van Isabelle de Charrière lijkt te zijn, uiteenlopende
kwesties aan de kaak die haar bezig houden, maar die maatschappelijk
erg gevoelig liggen. Ook in deze correspondentie wil ik mij vooral
concentreren op de drie vrouwen, hoewel Madame d’Altendorf ook een
stem in het kapittel krijgt, en op de kwestie van gelijkwaardigheid. Zo
lezen we dat de drie vrouwen steeds meer inburgeren in Altendorf en op
51
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instigatie van Madame d’Altendorf Duits leren. Théobald laat zich van zijn
Kantiaanse kant zien en wil de mensheid helpen. « Laissez-moi donc
travailler à diminuer les souffrances et à accroître les jouissances de
mes semblables ».52 Madame d’Altendorf, ook een vrouw die van
wanten weet, bestiert de huishouding op het kasteel, daar haar man
continu verkeert « dans une stagnation apparente de toutes ses
facultés ».53 Théobald kan het één keer niet laten de pen van Constance
over te nemen en de loftrompet over haar te steken.

Elle est l’âme vivifiante de mon père ; elle est pour ma mère la plus douce
et la plus aimable société ; quant à ce qu’elle est pour Emilie et pour moi,
je ne puis pas mieux le dire qu’exprimer tout ce que nous lui devons.54
Op een dag verschijnen er gasten van de baron en barones, de graaf en
gravin Van Horst, en Constance vertelt van een vervelend incident aan
tafel vanwege openlijk geflirt met Théobald door een mooi, maar
lichtzinnig wicht, la petite comtesse de Horst. Uiteindelijk veegt
Constance la petite comtesse de mantel uit en ontvangt Théobald van
zijn moeder, Madame d’Altendorf, een schrobbering wegens zijn
onaardig gedrag jegens Emilie, dit alles gebaseerd op een misverstand.
Er wordt geanimeerd gediscussieerd over schrijvers, o.a. over Madame
de Genlis, wier theorieën over opvoeding van kinderen zo gerespecteerd
worden door Constance dat zij haar graag als inspecteur van het hele
basisonderwijs zou zien: « on devrait l’établir inspectrice générale des
écoles primaires de la République Française ».55 Tijdens deze discussie
gaat men naadloos over op het nut van studie voor de werkende klasse
en Théobald ontvouwt zijn plan om voor hen een school en een openbare
bibliotheek, voor de buitenschoolse uren, op te richten. Het idee is om
uit elk gezin in Altendorf de volgens de ouders meest intelligente zoon
gedurende drie jaar gratis basisonderwijs te laten volgen in lezen,
schrijven, rekenen, aardrijkskunde, de beginselen van de Duitse taal,
logica en retorica en de wetten van het land in het kort. Is er geen zoon
voor handen, dan komt een dochter in aanmerking - opdat er in ieder
geval één persoon per gezin zij die geschoold is en geraadpleegd kan
worden. Ambachten blijven immers ook belangrijk en het land moet
bewerkt worden. Aan de roep van ouders om onderwijs voor hun overige
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kinderen wordt overigens later toch gehoor gegeven. Kwaliteit en
voortgang op school zullen dagelijks gecontroleerd worden door
Théobald, zijn moeder, Emilie en Constance. De laatste benadrukt nog
eens dat het de bedoeling van het onderwijs is de geesten te voeden en
niet te hersenspoelen. « Nous ne prétendons pas recréer ab ovo les têtes
humaines »56. Verder moeten boeken uit de bibliotheek niet bestempeld
worden als « ouvrages pour le peuple »57. Leerlingen als ‘gewoon volk’
kwalificeren wekt alleen maar wantrouwen en een houding van de
leermeester naar de leerling van ‘wij bepalen wel hoe je moet denken’ is
uit den boze.

C’est le moyen d’exciter la défiance et le dédain chez ceux auxquels on
aurait été les premiers à montrer du dédain et de la défiance, et cela
tout aussi clairement que si on leur eût dit : il y a des vérités que nous
nous réservons, vos esprits grossiers ne les pourraient comprendre.
D’ailleurs nous redoutons l’usage que vous en pourriez faire.
Contentez-vous des objets que nous voulons bien vous présenter. Encore
ne vous sera-t-il permis de les considérer que sous le point de vue sous
lequel il nous convient que vous les envisagiez. Nous vous en montrerons
certaines faces, et nous vous cacherons les autres.58
(Dat is de manier om wantrouwen en minachting op te wekken bij
diegenen tegenover wie wij als eersten minachting en wantrouwen
zouden tonen, en dat zou even duidelijk zijn als wanneer wij hun zouden
zeggen: er zijn waarheden die wij voor onszelf houden, uw lompe geesten
zouden ze niet kunnen vatten. Trouwens wij vrezen de manier waarop
u ze zou kunnen gebruiken. Weest u tevreden met de dingen die wij u
willen aanbieden. Bovendien mag u hen slechts beschouwen zoals het ons
uitkomt dat u ze bekijkt. Wij tonen u er enkele aspecten van, en de andere
houden wij voor u verborgen.)
Overigens zou onderwijs ook niet overbodig zijn voor de niet-werkende
klasse, aldus Constance, denkend aan de arrogante en verveelde gravin
Van Horst, die evenals Joséphine hoogzwanger is. « Joséphine qu´elle
[la comtesse] dédaigne, est en effet trop bonne compagnie pour elle »59,
schrijft Constance aan de abbé. Wanneer de beide vrouwen bevallen van
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een zoon en de baby’s vlak daarna door een onhandige zet verwisseld
worden, weten de jonge moeders ook niet meer welk kind van wie is.
Buiten het zicht van de gravin moeten Théobald en Constance eigenlijk
ontzettend om deze kwestie lachen. Théobald schrijft aan de abbé:

Oui, elle [Constance] a ri, j’ai ri, Héraclite60 aurait ri. Eh, le moyen de
ne pas rire en imaginant les effets bizarres, les embarras ridicules qui
naîtront de cet inextricable imbroglio !61
Dorpsroddelaarsters weten wel raad en proberen de gravin gerust te
stellen.

- Le plus beau, disent les commères du village, sera sûrement le
vôtre. Laissez faire, dans quelques mois on reconnaîtra la petite
Excellence à sa bonne mine. Il a été fait mention aussi de la force du sang.
- Le sang parlera, disent les plus pédantes de nos matrones.
Jusqu’ici le sang n’a dit mot au cœur de la comtesse. […]
- Voyez, disait elle [la comtesse], comme celui-là tord la bouche, ce ne
peut être mon fils . Mais l’autre crie, quelle voix aigre ! Mon fils ne crierait
pas comme cela. 62
(- De mooiste baby, zeiden de dorpsroddelaarsters, is absoluut de uwe.
Laat maar, over enkele maanden zult u zijne kleine Excellentie herkennen
aan zijn mooie uiterlijk. Ook van de kracht van het bloed werd melding
gemaakt. - Het bloed zal spreken, zeiden de meest pedanten van onze
matrones. Tot dan toe sprak het bloed met geen woord tegen het hart
van de gravin. […] - Kijk, zei ze [de gravin], zoals hij met zijn mond trekt,
dat kan mijn zoon niet zijn. Maar de ander schreeuwt zo, wat een schelle
stem. Mijn zoon zou nooit zo schreeuwen.)
Zou adellijkheid en een edel voorkomen aangeboren zijn of zou opvoeding
van doorslag gevende betekenis zijn? Het komt goed uit dat de gravin
niets moet hebben van haar kind, zodat Joséphine kan aanbieden beide
baby’s te voeden en te verzorgen. De jongens worden allebei Théobald
Alexandre Henri gedoopt, hebben officieel twee vaders en twee moeders
en zullen later opgevoed worden door Madame d’Altendorf. Wanneer in
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het dorp bij een arm echtpaar een tweeling wordt geboren en de moeder
in het kraambed sterft, ziet Constance de mogelijkheid voor een
experiment en biedt aan voor het jongetje en het meisje te zorgen. Ze
brengt de kinderen onder bij een eenvoudig echtpaar uit Moravië dat in
redelijke afzondering leeft. Hun taakverdeling in het huishouden is
traditioneel en Constance is bereid om het dubbele te betalen, indien het
jongetje, gedoopt als Charles, Charlotte wordt genoemd en vice versa
en de kinderen uiteraard overeenkomstig worden gekleed. De bedoeling
is aan te tonen dat het verschil in geaardheid van de geslachten niet
aangeboren is, maar aangeleerd.

La femme file, coud, tricote, le mari laboure et fait des ouvrages de
menuiserie. Nous verrons si la vraie Charlotte tricotera, sera fine et
gentille, coquette et caressante. Si le vrai Charles prendra le rabot et le
hoyau, s’il sera franc, brave, un peu brutal et fort batailleur. Je compte
qu’ils pourront vivre jusqu’à l’âge de douze ou quatorze ans sans se
douter de rien. Et si le garçon alors a l’esprit et l’humeur d’une fille, la fille
l’humeur et l’esprit d’un garçon, je le fais savoir partout, et j’espère qu’on
en dira beaucoup de pauvretés de moins sur les caractères
essentiellement différents et les facultés distinctives des deux sexes.63
(De vrouw spint, naait en breit, de man bewerkt het land en doet wat
timmerwerk. Wij zullen zien of de echte Charlotte zal breien of zij
verfijnd en aardig, koket en lief zal zijn. Of de echte Charles de schaaf en
de hak ter hand zal nemen, of hij oprecht, manhaftig, een beetje bruut en
een sterke vechtersbaas zal zijn. Ik reken erop dat ze tot hun twaalfde of
veertiende kunnen leven zonder iets te vermoeden. En als de jongen het
karakter en temperament van een meisje heeft en het meisje het
temperament en karakter van een jongen zal ik het overal rondbazuinen,
en ik hoop dat men dan heel wat minder banaliteiten verkondigt over
karakters die wezenlijk verschillend zijn en de specifieke eigenschappen
van de twee seksen.)
Het moge duidelijk zijn dat Constance eens en voor altijd schoon schip wil
maken met de gevestigde opvatting dat vrouwen vergeleken met
mannen in de maatschappij mee moeten draaien als een soort van
onmondige, intellectueel gezien tweederangs burger.

63
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Adieu notre exclusive délicatesse d’imagination, nos lumineux aperçus
et ces saillies si heureuses qu’elles atteignent aussi haut que les plus
sublimes efforts de la raison : nous serons d’autant moins dispensées
de raisonner que nous n’en serons plus jugées incapables. Je n’ai jamais
eu foi à nos privilèges ni à nos désavantages naturels, et mille fois j’ai cru
avoir démontré la fausseté des uns et des autres, en faisant remarquer
à chacun qu’il connaissait au moins une femme qui avait plus de force
de raison, et une autre qui avait moins de délicatesse d’esprit que tel
homme faible, que tel homme délicat de sa connaissance. Cela devait
suffire et il devait être prouvé pour chacun, qu’il n’y avait rien dans la
qualité d’homme et de femme qui déterminât quoi que ce soit
relativement à nos facultés intellectuelles.64
(Vaarwel onze opvallend verfijnde verbeelding, onze heldere inschattingen
en die geestige invallen die zo geslaagd zijn en even hoog reiken als de
meest sublieme inspanningen van de rede. Wij zullen evenmin verschoond
zijn van redeneren als daartoe niet meer in staat worden geacht. Ik heb
nooit geloof gehecht aan onze privileges noch aan onze van nature
nadelige positie. En duizend keer meende ik de onwaarheid van beide te
hebben aangetoond door een ieder daarop te wijzen die tenminste één
vrouw kende met meer kracht van redeneren. Of een andere vrouw met
minder geestelijke vaardigheid dan één of andere middelmatige man of
een man met verfijnde kennis. Dat zou moeten voldoen en voor een ieder
genoeg bewijs zijn dat er niets in het karakter van man en vrouw zit dat
welke intellectuele vaardigheid dan ook zou bepalen.)
De edities
Om gravin Madame de Montrond, Angélique-Marie d’Arlus, een émigrée
die financieel aan de grond zat, ter wille te zijn, besloot Isabelle de
Charrière, naar eigen zeggen, Trois Femmes te schrijven en haar het
werk te schenken. In een brief aan Henriette L’Hardy schrijft ze op 10
februari 1795:

Avez-vous Adèle de Senanges, joli roman d’une émigrée, Madame de
Flahaut […]. Cela a été écrit et imprimé par souscription en Angleterre
et a valu beaucoup d’argent à son auteur. Il y a en Angleterre une autre
émigrée qui n’aurait pas moins besoin que Madame de Flahaut d’une
ressource de ce genre. L’idée m’est venue d’essayer de la lui procurer et
64
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j’ai écrit Trois Femmes.65
Een bijzonder sympathiek gebaar van Charrière, aangezien inschrijving
een extra druk op de schouders van de auteur legt; er is in zo’n geval
immers al een contract tussen schrijver en lezer, terwijl het werk nog
niet eens gedrukt is, soms zelfs nog niet eens voltooid. Extra sympathiek,
omdat zij zich het liefst verre hield van de rompslomp van laten drukken
en publiceren. In dezelfde brief aan Henriette L’Hardy schrijft ze over de
drie vrouwen:

Vous les lirez quelque jour. Soit en français, soit en allemand, car je pense
que Huberchen les traduira. Pour moi je ne me donnerai pas la peine de
les faire imprimer.66
Gravin de Montrond organiseert daartoe een publicatie via inschrijving
in Londen, maar dat heeft nog wel eerst wat voeten in de aarde. Isabelle
de Charrière schrijft haar Trois Femmes in alle vrijheid (uiteraard) zonder
ook maar enigszins rekening te houden met het lezerspubliek dat via
inschrijving dit liefdadigheidsproject tot een succes moet maken. Het
resultaat, met daarin onderwerpen als sex voor het huwelijk, nota bene
met verschillende mannen waaronder zelfs een priester, beantwoordt
niet aan de Engelse smaak van fijngevoeligheid en fatsoen. De gravin
vraagt graaf De Lally-Tolendal, eveneens een émigré, er de snoeischaar in
te zetten.67 Belle was er al bang voor. Eind juni 1795 schrijft ze aan
Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres:

J’espère que bientôt vous entendrez parler des Trois Femmes dont j’ai
fait la galanterie à Madame de Montrond. Si elle n’accepte pas ma
galanterie trouvant l’ouvrage trop gai pour qu’une émigrée doive le
publier et recevoir l’argent de la souscription que je voudrais qu’on
proposât au public anglais pour les Trois Femmes comme Madame de
Flahaut a fait pour Adèle de Senanges, si, dis-je, elle n’accepte pas, je
ferai imprimer [sic] tout de même en Angleterre ou ailleurs, car j’ose dire
que c’est joli.68
65
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O.C., deel V, brief 1535, p. 44.
Idem.
Valérie Cossy, « Isabelle de Charrière, Frances Burney et le métier d’écrivain » in
Une Européenne, Isabelle de Charrière en son siècle, Actes du colloque de
Neuchâtel, 11-13 novembre 1993, p. 128.
O.C., deel V, brief 1595, p. 112.

(Ik hoop dat u binnenkort hoort spreken over de Trois Femmes, een
aardigheidje dat ik heb aangeboden aan Madame de Montrond. Indien zij
mijn attentie niet aanvaardt, omdat ze het werk te frivool vindt voor een
émigrée om te mogen publiceren en de inkomsten te mogen innen van de
inschrijving op deze Trois Femmes zoals ik wilde dat het aangeboden zou
worden aan het Engelse publiek zoals Madame de Flahaut heeft gedaan
met Adèle de Senanges, indien, zei ik, zij het niet accepteert, dan zal ik het
toch laten drukken in Engeland of elders, want ik durf wel te zeggen dat
het geslaagd is.)
Anderhalf jaar later komt ze bij Chambrier d’Oleyres terug op de
opschoonactie van ‘purist’ Lally. In die brief siert het Belle dat ze het
“verminken” van haar werk ruimhartig en met een zekere ironie opvat,
dat ze er eerder om moet lachen en terecht opmerkt dat Henry Fielding,
indien hij nog in leven zou zijn geweest, zijn History of Tom Jones, a
Foundling had moeten herzien en Samuel Richardson Mister Lovelace
had moeten verwijderen uit Clarissa. Ze schrijft hem op 23 januari 1797:

Oui, j’ai envoyé à Madame de Montrond un petit ouvrage intitulé Trois
Femmes, nouvelle par l’Abbé de la Tour. Après des retards infinis la
souscription a eu lieu. J’osais me flatter qu’elle serait non aussi brillante
que celle qu’on fît pour Adèle de Senanges de Madame de Flahaut, mais
qu’elle rapporterait la moitié ou les deux tiers de celle-là. Les temps
avaient changé, l’empressement des Anglais pour les émigrés n’était
plus le même. Cela ne vous surprendra peut-être pas, mais ce qui est
en droit, ce me semble, de vous surprendre, c’est que Monsieur de Lally,
Madame d’Henin, Madame de Devonshire et autres n’ayant pas trouvé le
petit livre assez moral, assez décent, on s’est permis de le mutiler. C’est
Monsieur de Lally qui a été, si je ne me trompe, l’épurateur des Trois
Femmes. On m’a envoyé deux exemplaires de mon ouvrage ainsi changé à
mon insu, mais ils ne me sont pas parvenus encore. Madame de
Montrond a appris cet envoi et en a été fâchée pensant que je
n’approuverais pas beaucoup la liberté qu’on avait prise. Elle voulait que
je lui dise quelque chose d’agréable et de doux là-dessus, mais il n’y a pas
eu moyen. Tout ce que j’ai pu faire, c’est de ne m’en point fâcher, d’en rire
bien plutôt et j’ai envoyé en Angleterre une lettre anglaise à mettre dans
quelque papier public où je m’égaie un peu sur la délicatesse excessive du
beau monde anglais d’aujourd’hui, délicatesse telle que Fielding, s’il vivait,
serait obligé de reformer son Tom Jones et Richardson d’ôter Lovelace
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de l’histoire de Clarisse.69
(Ja, ik heb Madame de Montrond een klein werkje gestuurd met de titel
Trois Femmes, een novelle door Abbé de la Tour. Na eindeloze
vertragingen heeft de inschrijving plaats gevonden. Ik durfde me er wel
op te laten voorstaan dat al was de inschrijving niet even briljant als die
voor Adèle de Senanges van Madame de Flahaut, zij de helft zo niet twee
derde van de laatste zou opbrengen. De tijden waren veranderd, het
enthousiasme van de Engelsen voor de émigrés was niet meer hetzelfde.
Dat zal u wellicht niet verrassen, maar wat u, lijkt me, terecht zal
verrassen, is dat Monsieur de Lally, Madame d’Henin, Madame de
Devonshire en anderen de vrijheid hebben genomen het boekje te
verminken, omdat ze het niet deugdzaam en fatsoenlijk genoeg vonden.
Als ik me niet vergis, was Monsieur de Lally de zuiveraar van de Trois
Femmes. Men heeft mij twee exemplaren van mijn werk opgestuurd, dat
dusdanig buiten mijn medeweten is veranderd, maar ik heb ze nog niet
ontvangen. Madame de Montrond heeft van deze zending vernomen en
was daar verbolgen over, omdat ze dacht dat ik de vrijheid die men had
genomen, niet zo zou waarderen. Zij wilde dat ik er iets aardigs en liefs
over zou zeggen, maar ik heb daartoe geen gelegenheid gehad. Alles wat
ik heb kunnen doen, is me er niet over op te winden en er eerder om te
lachen. En ik heb een brief in het Engels naar Engeland gestuurd ter
publicatie in één of ander blad, waarin ik me een beetje vrolijk maak over
de excessieve fijnbesnaardheid van de Engelse beau monde heden ten
dage, een fijnbesnaardheid die Fielding, zo hij nog in leven was, zou
verplichten zijn Tom Jones te herzien en Richardson Lovelace te
verwijderen uit de historie over Clarissa.)
Op de edities van Trois Femmes rustte sowieso geen zegen. Over de
Duitse editie Drei Weiber, die zelfs vòòr de Franse edities verscheen en
met daarin zelfs enige vrijheden van Charrières vaste vertaler in het
Duits Ludwig Ferdinand Huber, was Charrière niet ontevreden, maar ze
plaatste wel haar kanttekeningen bij de receptie ervan in Duitsland. Na
de verminkte editie van Londen kwam de tweede Franse editie, gedrukt
in Lausanne70, die, rampzalig genoeg, deels gebaseerd was op nota bene
een kladversie en een briefje met varianten, gericht aan Huber, met
daarbij ook nog de nodige drukfouten.71 « Je n’ai pas de bonheur dans
69
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O.C., deel V, brief 1767, pp. 285-286.
Ook wel de editie ‘de Paris’ genoemd. O.C., deel IX, p. 32.
O.C., deel IX, p. 28.

mes publications », schrijft Belle aan Benjamin Constant.72 Charrière
vestigt al haar hoop op een derde editie, gedrukt bij Paul Usteri in
Zürich73, zonder drukfouten, op mooi papier en fraai geïllustreerd met
zeven prenten, zo is de bedoeling. Het werden uiteindelijk zes prenten, die
bijna twee jaar op zich lieten wachten. De verkoop van deze editie kwam
pas in 1799 op gang, bovendien met zoveel fouten dat die door
Charrière in een errata moesten worden gecorrigeerd. Het vervolg van
Trois Femmes is nooit bij Charrières leven gedrukt en verscheen voor
het eerst in deel IX van de Oeuvres complètes in 1981.
Nawoord
Het moet voor met name geletterde vrouwen moeilijk te verkroppen zijn
geweest dat na de proclamatie van de Verklaring van de rechten van de
mens en de burger van 1789 en opname daarvan in de Franse Grondwet
in 1791 hun gelijkwaardigheid als mens en burger niet in de wet
verankerd was. Ook de Verlichtingsfilosoof en inspirator Immanuel Kant
sluit vrouwen (en kinderen en bedienden) uit van het staatsburgerschap
in zijn boek Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein,
taugt aber nicht für die Praxis, uitgekomen in 1793. Kant heeft
autonomie en respect voor de ander weliswaar hoog in het vaandel, maar
staatrechtelijk gezien tellen vrouwen, kinderen en bedienden niet mee. Zij
zijn van nature geen eigen heer, beschikken niet over enig eigendom en
zijn derhalve niet gekwalificeerd om staatsburger, in casu
medewetgever te zijn.74 In genoemd boek toetst Kant zijn theorieën ten
aanzien van ethiek en recht op geluk door in discussie te gaan met drie
opponenten, representanten van drie werelden. Met Garve, een filosoof
die sterk gericht is op de praktijk, met Hobbes over recht en staat, en
met Mendelssohn over volkenrecht. In 1795 worden vrouwen
uitgesloten van hoger onderwijs en mochten zij literaire aspiraties
hebben, dan worden zij veroordeeld tot het zogenaamde lichtere genre,
de roman.
Deze combinatie van factoren zal Isabelle de Charrière zeer waarschijnlijk
geïnspireerd hebben tot het geven van een tegengeluid, op haar manier.
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niet voor de praktijk, Kleine Klassieken, Amsterdam, Uitgeverij Boom, 2013, p. 92.
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Hoewel zij niet afkerig was van de denkbeelden van Kant, vond
zij zijn standpunt als morele absolutist die geen enkele morele knieval
voor de eisen van de praktijk toestond, te ver gaan.
Ze tekent geen protest aan in een filosofisch weerwoord75, maar kiest
voor de meer laagdrempelige vorm, nota bene de roman, en verpakt haar
boodschap in een verhaal, Trois Femmes. Charrière kiest als
protagonisten drie vrouwen: Joséphine, bediende en vrouw van de
praktijk, Emilie, van goede afkomst, maar rechteloos, en Constance,
vrouw van de wereld, gefortuneerd en door haar weduwschap
handelingsbekwaam. Charrière plaatst hen alle drie als ballingen in
Westfalen-Duitsland zonder de bescherming van een mannelijke
autoriteit en laat hen hun weg zoeken, in kracht groeien en bovenal
slagen. Binnen dit vrouwencollectief is hun onderlinge solidariteit en
gelijkwaardigheid opvallend, ondanks het verschil in afkomst. Die
vrouwelijke solidariteit zien wij wel meer bij Charrière (bijv. in Lettres
neuchâteloises). Waar de insteek van Trois Femmes deel I de plichtethiek
van Kant is, maar dan wel met compromissen, zoals een leugentje om
bestwil en enige chantage, borduurt Charrière in deel II meer voort op
het belang van gelijkwaardigheid op diverse gebieden. Tegenstellingen als
man/vrouw, adel/niet-adel, rijk/arm passeren de revue evenals
reflecties over godsdienstvrijheid, nationalisme en volksaard, verafgoding
van Rousseau en Voltaire en het nut van idolen, het etaleren van rijkdom
en het delen ervan, literatuur, de ideale staatsvorm.
Zo vindt een denkende en twijfelende Constance gehoor bij de
relativerende abbé die voor haar als een soort van sparringpartner
fungeert en die de vertelinstantie was in deel I, gelijk een denkende en
twijfelende Isabelle de Charrière bij haar erudiete correspondenten die
haar ideeën ondersteunen, bijschaven of tegenspreken.
75
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“Terwijl Charrière zeker geen systematisch-filosofisch denkster was, ontwikkelde
ze wel een eigen, verfrissend onreligieuze houding ten opzichte van het
‘Olympische’ aureool van de filosofie […]. Ze is te plaatsen in een achttiende-eeuwse
voorloper van een pas veel later gearticuleerde academische stroming van het
pragmatisme, die begrippen als filosofie, rationaliteit en waarheid zonder
hoofdletter wenst te schrijven, en die de relaties tussen filosofie, gewone taal,
literatuur en ervaring onderzoekt. Met het kenmerken van haar houding als 		
pragmatisch ontstaat een alternatief voor haar denken[d] onderzoeken binnen de
gangbare typeringen van het achttiende-eeuwse denken, waar het zich niet goed
in laat voegen.” Judith A. Vega, Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting,
filosofie – politiek – cultuur, Kampen, Uitgeverij Klement, 2005, pp. 8, 9.

In 1837 schreef Sainte-Beuve, literatuurcriticus en op dat moment
docent in Lausanne: « Ces Trois Femmes m’ont charmé. Qu’il y a là plus de
choses qu’il ne semble! Combien de résultats et de réflexions qui passent
sans prétendre à se faire remarquer ! Qu’il est agréable, dans un mot,
dans un trait, de les saisir ! »76 En haar biograaf Philippe Godet beschreef
n.a.v. Trois Femmes de veelheid aan ideeën van Charrière aldus: « Il semble qu’on entende [Madame de Charrière] causer, penser en causant…
Ses romans sont moins l’œuvre de son imagination que la fleur de ses
méditations morales, une recherche de la sagesse : Où est le vrai ? Où
est le bien ? Quel est le devoir ? Elle pose en se jouant ces questions
essentielles ».77
Naast de beschreven problematiek van het overleven is ook de lach bij
Charrière niet ver te zoeken. Joséphine zorgt met haar praktische kijk op
het leven voor kostelijke dialogen die in een stuk van Molière niet zouden
misstaan. En zou de naam Emilie wellicht niet een verwijzing zijn naar
Emile van Rousseau, filosoof en pedagoog? Zo voegt de auteur steeds
een laagje toe aan haar verhaal.
Zoals Sainte-Beuve al schreef « qu’il y a là plus de choses qu’il ne semble! »
wil ik ook wijzen op de “onnavolgbare terloopsheid“ zoals Judith Vega dat
noemt, waarmee de auteur de meest uiteenlopende filosofische, politieke
en culturele vraagstukken aan de kaak stelt. Charrières belangstelling
gaat vooral uit naar, zoals Vega het benoemt, “de filosofie van het
persoonlijke”. Daarom interesseert Charrière zich zo voor de Schotse
Verlichting en het kantianisme, vanwege de verhouding tussen
individueel moreel handelen en sociale normen.78 Daarin ligt ook, volgens
Cecil Courtney, haar originaliteit. Het zijn niet zozeer “haar uitspraken
over abstract filosofische problemen, maar […] haar inzichten betreffende
sommige intellectuele en emotionele problemen die voortkomen uit het
leven van alledag. […] zij begint met haar eigen privéproblemen en slechts
geleidelijk werkt ze toe naar de meer algemene vraagstukken der
mensheid.”79
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Het is dus uiteindelijk niet zo verwonderlijk dat Isabelle de Charrière als
literaire uitingsvorm de ‘gewone’ roman heeft gekozen om ethische
vraagstukken rondom vriendschap, liefde, geluk en rechtvaardigheid te
behandelen. Dat daarbij de perikelen rondom de edities een regelrechte
soap waren, is slechts een ergerlijke bijkomstigheid.
Bibliografie
Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Amsterdam,
G.A. van Oorschot, Genève, Editions Slatkine, 1979-1984.
Madame de Charrière, Lettres neuchâteloises suivi de Trois Femmes,
Lausanne, Bibliothèque romande, 1971.
Valérie Cossy, « Isabelle de Charrière, Frances Burney et le métier
d’écrivain » in Une Européenne, Isabelle de Charrière en son siècle, Actes
du colloque de Neuchâtel, 11-13 novembre 1993.
Suzan van Dijk, Valérie Cossy, Monique Moser-Verrey, Madeleine van
Strien-Chardonneau dir./eds., Belle de Zuylen/Isabelle de Charrière
Education, Création, Réception, Amsterdam – New York, Rodopi, 2006.
Carla Hesse, The Other Enlightenment, How French Women Became
Modern, Princeton, Princeton University Press, 2003.
Immanuel Kant, Kritiek van de praktische rede, Amsterdam, Uitgeverij
Boom, 2006.
Immanuel Kant, Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn,
maar deugt niet voor de praktijk, Kleine Klassieken, Amsterdam,
Uitgeverij Boom, 2013.
Judith A. Vega, Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting,
filosofie – politiek – cultuur, Kampen, Uitgeverij Klement, 2005.
Wikipedia.org
https://mens-en-samenleving.infonu.nl
40

Brug en straten, naar Belle van Zuylen vernoemd

Amsterdam

Huizen

Castricum

Haarlem
Zoetermeer

41

Boekbespreking
PELCKMANS, Paul. Op wereldreis met Voltaire. Filosofen en Frankrijk in
de 18de eeuw.
Antwerpen: Doorbraak, 2020. 184 pp. Officiële prijs: € 21,95
In deze zeer recente uitgave probeert Paul Pelckmans - die in de loop
der jaren een aantal lezingen voor ons genootschap heeft verzorgd - een
publiek te bereiken dat weliswaar een goede kennis van Franse literatuur
en Franse geschiedenis heeft, maar niet louter bestaat uit
wetenschappers die in de achttiende eeuw gespecialiseerd zijn. Zo staan
er geen voetnoten in de tekst en zijn ook andere verwijzingen summier
gehouden. Dat maakt het lezen makkelijker, en toch kan de lezer heel wat
bibliografische informatie vinden in korte samenvattingen, per hoofdstuk,
aan het eind van het boek.
Pelckmans is een rasverteller, vermijdt ingewikkeld taalgebruik en wekt
de indruk (bij mij althans) dat hij bij je op visite is, in plaats van een
lezing te houden van achter een katheder. In 2017 publiceerde hij een
boek getiteld De wereld van La Fontaine. Fabels & Frankrijk in de 17e
eeuw, en in beide boeken wordt een soort tijdreis gemaakt. Zo gaan we,
terwijl de auteur in dit nieuwe boek de verschillende hoofdstukken van
Candide bespreekt, terug naar het tijdperk waarin Voltaire leefde, en
krijgen we een goed beeld van de maatschappelijke context waarin de
Filosofen hun baanbrekende ideeën ontwikkelden. Uiteraard was er niet
alleen enthousiasme voor het nieuwe gedachtegoed, maar ook
weerstand, of gebrek aan belangstelling, omdat men graag aan tradities
en aan wat men gewend was vasthield. Hoewel dit misschien banaal en
voor de hand liggend klinkt, is het goed daar toch bij stil te staan, omdat
mensen vaak de neiging hebben grote ontwikkelingen in de geschiedenis
- op welk gebied dan ook - als het ware te isoleren.
Na de inleiding en twee hoofdstukken die meer over Voltaire in het
algemeen gaan dan specifiek over Candide en waarin al naar voren komt
dat Voltaire weliswaar “het boegbeeld van de Europese Verlichting”
werd (p. 11), maar daar zelf vrijwel geen originele gedachten aan heeft
bijgedragen, wordt telkens een etappe van de door Candide gemaakte
reis behandeld. Ieder hoofdstuk heeft niet alleen een titel, maar ook een
ondertitel, en vaak maakt juist die ondertitel nieuwsgierig. Ik noem als
voorbeelden “De dominee en de anabaptist. Waarom het verblijf van
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Candide in Nederland kort moest uitvallen” (p. 47) en “Het schip van de
sultan. Of hoe de Verlichting soms een lans brak voor de onwetendheid”
(p. 149). Telkens weer toont Pelckmans zijn uitgebreide kennis en legt hij
duidelijk uit waarom die (onder)titels zinvol zijn.
Ook toont de auteur meer dan eens aan dat de gedachte aan
persoonlijke belangen prominent bij Voltaire aanwezig was, en dat hij er
daarom in Candide heel goed op lette zijn kritische opmerkingen
nauwkeurig te kiezen en juist te doseren. Meer dan eens gebruikte
hij clichés over andere landen, waarmee hij meteen een groot aantal
Franse lezers gemakkelijk op zijn hand kreeg. Bekend is natuurlijk ook de
felle manier waarop hij Jean-Jacques Rousseau bespotte en belachelijk
maakte, zowel in Candide (zonder hem openlijk te noemen) als in andere
geschriften. In het algemeen was spot trouwens een van de ‘trucs’ die
Voltaire als polemist uiterst bekwaam gebruikte, maar bij voorkeur
wanneer hij daar zelf niet door in moeilijkheden kwam en, liever nog,
wanneer hij mensen van wie hij natuurlijk best wist dat ze helemaal niet
dom waren, toch als volslagen idioten kon wegzetten. Pelckmans merkt
- mijns inziens zeer terecht - op: “De meester [Voltaire] slaagde er nooit
in, hoe tolerant hij op andere vlakken ook kon zijn, de reële kwaliteiten
van zijn tegenpartijen te erkennen” (p. 126). Ook noemt Pelckmans de
“overwinning” op Rousseau, waarmee Voltaire veel succes boekte bij zijn
tijdgenoten, een Pyrrhusoverwinning, wanneer men ziet hoe latere
generaties daarover hebben geoordeeld (p. 127).
In Candide zijn het, zoals wel bekend, de Duitse filosoof Leibnitz en de
katholieken (en dan vooral de jezuïeten) die als de grootste
schietschijven (een term die Pelckmans een aantal keren kiest) dienen.
Pelckmans merkt op (p. 24) dat Voltaire natuurlijk heel goed wist dat
de these van Leibnitz veel genuanceerder was dan de karikatuur die hij
ervan neerzette in Candide, maar ook - en juist dit lijkt mij een belangrijk
punt - dat de meeste van zijn lezers waarschijnlijk nauwelijks
rechtstreeks bekend waren met de gedetailleerde wetenschappelijke
uiteenzettingen in de betogen van Leibnitz. Des te gemakkelijker was het
voor een geniale schrijver als Voltaire om altijd ‘gelijk’ te hebben en zijn
lezers te amuseren, ook als het om ernstige, ingewikkelde zaken ging.
Tot nu toe heb ik in deze bespreking Voltaire en Candide benadrukt, en
daar gaat het in dit boek inderdaad uitgebreid over. In bredere zin
echter behandelt Pelckmans aan de hand van Candide de vraag die hij
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in de allereerste zin (p. 7) stelt: “Waarover gaat - of misschien beter,
waarover ging de Verlichting?” Om daarop een genuanceerd antwoord te
geven laat de auteur zijn lezers de reeds genoemde tijdreis maken, terug
naar de achttiende eeuw, en voert hij ons ook weer terug door de
negentiende en twintigste eeuw om te benadrukken dat de
vanzelfsprekendheid waarmee veel Filosofen ervan uitgingen dat hun
ideeën van blijvende waarde en invloed zouden zijn, uiteindelijk naïef en
te optimistisch is gebleken. Er zijn voorbeelden te over van rampen die
hebben geleid tot de hedendaagse scepsis over de Verlichting. Bovendien
zijn sommige van die rampen, in ieder geval gedeeltelijk, voortgekomen uit
ontwikkelingen die aanvankelijk positief waren (men denke aan de
klimaatcrisis). Pelckmans betoogt aan het eind van zijn boek dat Voltaire
en de meeste andere Filosofen dachten, of in ieder geval hoopten, dat
“… de meeste mensen, behalve misschien de jezuïeten, ten gronde eerder
deugen” (p. 174). Zo gingen zij er ook vanuit dat vrijheid, die zij zozeer
nastreefden, niet misbruikt zou worden. Daarmee toonde de
Verlichting aan, concludeert Pelckmans in dit uiterst boeiende en zeer
leesbare boek, dat zij “… bij alle kritiek die ze op alles en iedereen
spuide, haar eigen versie van het “optimisme” [had]” (p. 175). Ik wens u
veel leesplezier!
Margriet LACY
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Een zelfportret voor een hartsvriendin?
Een pastel door Belle van Zuylen op kasteel Amerongen
Vriendschap was voor de jonge Belle van Zuylen een eerste
levensbehoefte. Ze schreef brieven en gelegenheidsgedichten aan familie
en vrienden, musiceerde met hen en portretteerde sommigen van hen in
pastels. Helaas heeft ze in de brieven die wij kennen over haar
schilderkunst bitter weinig gezegd. Wel heeft ze het vrij uitvoerig over de
Franse portretschilder Quentin de La Tour, voor wie ze in augustusoktober 1766 herhaaldelijk geposeerd heeft. Hij was niet snel tevreden en
is een keer helemaal opnieuw begonnen.80 [illustratie 1]

1. Maurice Quentin de La Tour, portret van Belle van Zuylen (1766), pastel,
41,8 x 34,5 cm, Musées d’art et d’histoire de Genève
80

Claudia Gaggetta Dalaimo, ‘Le portrait de Belle van Zuylen du Musée d’art et
d’histoire de Genève: une œuvre emblématique de Maurice Quentin de La Tour’,
Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen papers, 6 (2011), pp. 48-61.
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Wat Belle vond van het eindresultaat of van de andere portretten die
van haar gemaakt zijn, is helaas niet bekend. Wel is het duidelijk dat ze
niet veel ophad met de familieportretten waar slot Zuylen mee vol hing.
Bijvoorbeeld die van haar geharnaste vader en dito voorouders (200 x
125 cm) in de eetzaal.81 In haar verhaal Le Noble, geschreven in 1762,
gooit haar alter ego Julie d’Arnonville dit soort portretten uit het raam
van de kamer waarin ze opgesloten is. Daarna springt ze er bovenop en
gaat ervandoor met haar geliefde. Die had tijdens een rondleiding langs
de portretten van haar voorouders, zonder dat haar vader het merkte,
het enige doek dat hem interesseerde meegenomen: haar zelfportret.82
Eind april, begin mei 1754, vertelt Belle haar oud-gouvernante
Jeanne-Louise Prevost, die begin oktober 1753 naar Zwitserland was
teruggekeerd, dat ze bezig is met een portret van een van haar broers.83
Op 11 mei vraagt Mlle Prevost haar een paar werkstukken op te sturen.
Ze hoopt vooral op een zelfportret, maar vreest dat dat nog best een
tijdje kan gaan duren. In januari 1755 probeert ze het opnieuw: “Ik verlang
al heel lang naar je portret, maar moet ik daarop wachten tot je het zelf
kan schilderen?” En op 10 maart schrijft ze naar aanleiding van een brief
van Belle: “Hoe kan ik nou raden wie je portret geschilderd heeft? Ik weet
alleen maar dat jij bij jullie thuis de enige bent die tekent en ik neem aan
dat je zoiets nog lang niet aankan. Toch zou ik het portret graag zien en
als het niet lijkt, zul je me een beter exemplaar moeten opsturen”. Dat
kan eenvoudig met een Zwitsers officier uit Den Haag die op verlof gaat.84
In mei 1755 hoort Mlle Prevost dat Belle binnenkort wordt ingeënt tegen
de pokken. Ze beseft dat Belles gezicht daar misschien littekens aan
gaat overhouden. Daarom vraagt ze opnieuw hoe het ervoor staat met
“het beloofde portret”. Ze denkt zelfs aan twee portretten: een van voor
de ingreep en een van daarna. Ook Mlle Prevosts vriendin zal blij zijn,
als ze eindelijk weet hoe de jongedame over wie ze het zo vaak hebben
eruit ziet. Maar, als Belle later dat jaar een lijstje opstuurt met cadeaus,
waaruit haar oud-gouvernante een keuze mag maken, staat haar
81
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André van der Goes en Jos de Meyere, Op stand aan de wand. Vijf eeuwen
familieportretten in Slot Zuylen, Slot Zuylen, 1996, pp. 83-84 en catalogus nrs. 39,
45, 49, 54, 59, 64, 68, 76.
Kees van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings. New
material from Dutch archives, Leuven 2005, pp. 184-188, 192-194.
Van deze correspondentie zijn alleen Mlle Prevosts brieven bewaard gebleven.
Isabelle de Charrière [Belle de Zuylen], Oeuvres complètes [OC], Amsterdam,
1979-1984, I, pp. 47 (11-5-1754), 64 (25-1-1755), 67 (10-3-1755).

zelfportret er niet bij. Toch is dat Mlle Prevosts liefste wens. In maart
1756 begrijpt ze uit een brief dat Belle weer druk bezig is met schilderen.
Ze geeft aan dat het “beloofde portret” eventueel bij de Van Tuylls kan
worden opgehaald. “En omdat je kennelijk geen moeite hebt met
portretteren, doe er dan meteen maar een paar andere bij”.85
Twee en een half jaar later herinnert Mlle Prevost Belle weer aan haar
belofte, maar omdat ze in Belles laatste brieven niets meer over
schilderen heeft gelezen, is ze bang dat Belle er nooit meer aan toe komt.
Een maand later schrijft ze: “Ik heb toch niet gedroomd dat je me ooit je
portret beloofd hebt? Door jezelf gemaakt. […] Ik had er zo op gerekend.
Wat ik hier heb is wel belangrijk voor mij, maar je kijkt er zo ernstig”.
Welk portret dit betreft en wanneer en van wie Mlle Prevost het
gekregen heeft blijft onduidelijk.86 Toen James Boswell in 1764 bij haar op
bezoek ging, zag hij “een bijzonder elegant portret” van Belle, mogelijk een
kopie van het portret door Guillaume de Spinny uit 1759.87 (illustratie 2)

2. Guillaume de Spinny, portret van Belle van Zuylen (1759), olieverf, 40 x 32 cm,
Slot Zuylen
85
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OC, I, pp. 71-72 (10-5-1755), 84 (13-9-1755), p. 95 (15-3-1756).
OC, I, p. 112 (6-11-1758), 116 (28-12-1758).
Van der Goes en de Meyere, p. 85-86; P.H. en S. Dubois, Zonder vaandel. Belle van
Zuylen (1740-1805) een biografie, Amsterdam, 1993, pp. 226-227 (kopie in 		
Genève, Musée d’Art et d’Histoire).
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Belle heeft dus nooit een zelfportret gemaakt voor haar gouvernante,
maar heeft er in 1755-1756 misschien wel een geschilderd. Niet
onnatuurlijk voor een creatief meisje van een jaar of vijftien die kan
schilderen en die veel met zichzelf bezig is. Van haar gouvernante had ze
geleerd aan het eind van elke dag haar gedrag kritisch te bekijken88 en
ongetwijfeld stelde ze zich vragen als: Wat voor iemand ben ik eigenlijk?
En: Hoe wil ik graag gezien worden? Waarom zou Belle, die zichzelf in
1762 voor een vriendin blootlegde in een geschreven zelfportret
(Portrait de Zélide), zich ook niet met potlood en waterverf hebben willen
vereeuwigen op perkament, papier of karton? Een zelfportret is toch een
van de mooiste cadeaus die je aan een vriend of vriendin kan geven?
Een van Belles beste vriendinnen was haar vijf jaar jongere nichtje Anna
Elisabeth (Annebetje) van Tuyll van Serooskerken (1745-1819). Belle had
haar goed leren kennen, toen ze in 1755-1756 maandenlang bij haar
oom Maximiliaan in Den Haag logeerde en les gaf aan Annebetje en haar
twee zusjes.89 Tien jaar later vertelde ze haar broer Ditie: “Ze houdt nog
steeds erg veel van mij en heeft een uitgesproken voorkeur voor mijn
gezelschap. Ze vertelt me alles wat er in haar hoofd opkomt, en is
zielsgelukkig met de warme vriendschap die ik voor haar voel”.90 Op 29
december 1765 trouwde Annebetje met haar neef Frederik Christiaan
van Reede (1743-1808), vrijheer van Amerongen en vijfde graaf van
Athlone. In de zomer woonden ze op kasteel Amerongen. De vriendinnen
zagen elkaar regelmatig en eind 1767 fungeerde Belle als peetmoeder
van hun oudste dochter. In januari 1770 liet Frederik Christiaan een kopie
maken van Belles portret door La Tour91 en later dat jaar werd Annebetje
door Belle geportretteerd. Belle zei er zelf over: “Als La Tour het eens één
ochtend onder handen nam, zouden er volgens mij maar weinig
portretten aan kunnen tippen”.92 In deze periode is er ook sprake van een
zelfportret waar Belle mee bezig zou zijn.93
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OC, I, p. 61 (12-12-1754).
Van Strien, p. 13.
OC, I, p. 428 (9-8-1765).
OC, II, p. 165 (25-1-1770).
Verblijfplaats onbekend; OC, II, p. 173 (16-3-1770).
OC, II, p. 180 (tussen 15 en 30 april 1770).

Op kasteel Amerongen hing toen waarschijnlijk al jaren een ander
schilderijtje van Belle. Haar biografen Pierre en Simone Dubois schrijven
dat het “luidens de traditie een zelfportret van Belle moet zijn”.94
[illustratie 3]

3. Belle van Zuylen, Portret van een jong meisje ([1754-1758]), pastel, 37 x 34,5
cm, Kasteel Amerongen.

Het afgebeelde meisje lijkt een jaar of 15-16 en dat was destijds precies
Belles leeftijd, toen ze in 1755-1756 in Den Haag bij haar oom en
nichtjes in huis was. Mogelijk heeft Annebetje Belle ermee bezig gezien en
het portret altijd willen hebben. Dat dit meisje niet lijkt op Belle, zoals we
haar kennen van portretten door beroepsschilders, betekent niet dat het
geen zelfportret kan zijn. Zelfs met de assistentie van een tekenmeester
bleef Belle een amateur.95 Toch zijn er wel overeenkomsten met haar
portret door Quentin de La Tour. Ze heeft donkerblond haar, dunne
wenkbrauwen, blauwe ogen, een niet prominente kin en een lange hals.
Haar ogen zijn hier vrij groot weergegeven: Belle leed aan een
94
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Dubois, p. 43.
Zie Louis van Tilborgh en Annemieke Hoogenboom, Tekenen destijds. Utrechts
tekenonderwijs in de 18e en 19e eeuw, Utrecht / Antwerpen, 1982, pp. 14-16.
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schildklieraandoening waardoor haar ogen iets uitpuilden.96 Ze is ook
redelijk mollig, iets wat Belle in 1756 als een probleem aankaartte bij Mlle
Prevost.97 Ze kijkt, een beetje onzeker, recht naar de plek waar de
schilder (zijzelf?) gezeten moet hebben. Is ze bang dat het portret niet
helemaal gaat lukken?
Bij de inval van de Fransen in 1795 zijn Frederik Christiaan van Reede en
zijn gezin, samen met de stadhouder, uitgeweken naar Engeland. Hij nam
zitting in het Hogerhuis. De familie is niet meer teruggekeerd naar
Nederland. Het portret bleef waarschijnlijk op Amerongen. In 1852 kwam
het met het kasteel en de landgoederen in het bezit van Annebetjes
kleindochter Elizabeth Maria van Reede (1821-1897), echtgenote van
Frederick William Child Villiers (1815-1871). Na haar overlijden ging het
over op haar neef Godard Johan graaf van Aldenburg Bentinck
(1857-1940), die het kasteel, dat al die jaren niet bewoond was geweest,
opnieuw liet inrichten.98 Mogelijk is er toen achterop het portret een
briefje geplakt met de herkomst: ‘Lady Elizabeth Villiers’. [illustratie 4]

4. Achterzijde van dit portret
96
97
98
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C.P. Courtney, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen). A Biography, Oxford, 1993,
pp. 53-54.
OC, I, p. 97 (3-4-1756).
E.P. de Booy, Inventaris van het archief van het huis Amerongen 1405-1979, Het
Utrechts Archief, 2000, Inleiding.

Het portret is niet gesigneerd. Wel staat er op de achterkant in een goed
leesbare achttiende-eeuwse hand: Dessiné par Mademoiselle J. [hiaat]
Baronne de Tuyll de Zuylen de Serooskerken en 1765. Is dit een kopie van
een nu vrijwel onleesbare aantekening daarboven die waarschijnlijk met
behulp van infrarood licht kan worden ontcijferd? Is dit Belles
handschrift? Is er bij het overschrijven een foutje gemaakt en moeten we
1755 of 1756 lezen in plaats van 1765? De cijfers 5 en 6 lijken soms erg
op elkaar. Bovendien schrijft Belle in 1770 aan Constant d’Hermenches,
de Zwitserse officier met wie ze sinds 1762 correspondeert: “Pas ben ik
weer begonnen met mijn pastels waar ik twaalf jaar lang niets meer aan
gedaan heb. Ik heb vier portretten getekend. De gelijkenis is prima, maar
de kleur is nog lang niet natuurlijk. Met zes weken les van een bekwaam
schilder moet me dat redelijk gaan lukken”.99
Dit alles is natuurlijk nog geen hard bewijs dat het meisje de jonge Belle
van Zuylen voorstelt, maar er zijn wel aanwijzingen in die richting. Vooral
ook dat het niet gemaakt is in 1765, maar ergens tussen 1754 en 1758.
Het enkele feit dat het op Amerongen terecht gekomen is, maakt het
zeer aannemelijk dat Belle het ooit aan haar jonge vriendin Annebetje
heeft gegeven. En wie anders dan zichzelf zou ze hiervoor geportretteerd
hebben?
Kees VAN STRIEN
(Dit artikel is overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Vrienden van Slot
Zuylen, najaar 2020, met toestemming van de redactie van genoemd
blad en van de auteur, waarvoor veel dank!)

Oplossing Belle-kruiswoordpuzzel
“Liever struikrovers dan geregelde troepen”
en
“L’amour est un enfant trompeur”
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OC, II, p. 170 (13-3-1770); Dubois, p. 299.

51

Het bestuur wenst u
Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2021

Genootschap Belle van Zuylen

www.belle-van-zuylen.eu 				
info@belle-van-zuylen.eu
www.belle-van-zuylen.nl
www.charriere.nl
KNAW: http://www.biografischportaal.nl/persoon/88067119

