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Waarom deze levensbeschrijving?  

• Catharina Elisabeth Hasselaer komt veel voor in 

brieven van Belle. 

• Haar leven geeft informatie over Belle’s context.

• Geeft inzicht in Belle’s vermogen om mensen in een

literair portret te typeren.

• Gaf C.E.H. inspiratie voor personages in Belle’s 

oeuvre? 

• Sowieso zijn geschiedenissen van 18e-eeuwse 

vrouwenlevens zeldzaam.



Catherina’s jeugd (1):

Gedoopt 22 januari 1738 als jongste dochter van Gerard 

Aernoud Hasselaer en Elisabeth (‘Babet’) Clignet. 



Catherina’s jeugd (2):

Opgegroeid op de Keizersgracht en op Bosbeek

(Heemstede)



Catherina’s jeugd (3): aanzoek?

“Al ware ’t een dochter van burgemeester Hasselaer”

1790: bericht van oude weddenschap van Amsterdamse

timmerman over aanzoek betreffende de jongste (?) dochter

van Hasselaer. 

Abusievelijk interpreteertHasselaer

de aanzoek als bestemd voor zijn

dienstbode. 

Hij schenkt “het stel” een trekschuit. 

In 1790 waren zij decennia getrouwd. 



Eerste huwelijk (Febr. 1756):
(maar net 18 jaar)

Met Lieve Geelvinck (*1732), 

‘een phenix in verstand’. 



Eerste huwelijk (Febr. 1756):
(maar net 18 jaar)

Met Lieve Geelvinck (*1732), 

‘een phenix in verstand’. 



Al weduwe en moeder met 19 jr.

Man Lieve Geelvinck II overlijdt op 14 april 1757.



Al weduwe en moeder met 19 jr.

Zoon Lieve Geelvinck III wordt gedoopt op 30 mei 1757.



Weduwe en moeder met 19 jr.

Haar eerste echtgenoot had “haar niet 

geïnspireerd tot het zoeken van een tweede” 

(Margaret Kinloch, 1764). 

“Haar man had zich niet goed tegenover 

haar gedragen” 

(Des Essar tegen Boswell, 1764)



Belle’s geschreven portret (1):

“Je wilt dat ik een goed gelijkend portret van je maak. 

Ach, Catharina, weet je wel wat je vraagt? 

Hoe mooi je ook bent, het blijft een vreselijke taak voor 

iemand die bang is je te kwetsen.  

Toch zal ik doen wat je wilt, Catharina, en met het 

onderstaande zing ik het meest vleiende loflied op jouw 

persoon”. 



Belle’s geschreven portret (2):

Uiterlijk: 

“Je ogen zijn mooi bruin, fraai gevormd en de 

vriendelijkheid zelve. 

Wie je wil vleien zal de lichte afwijking in je blik als 

een speciale charme bewonderen. 

Persoonlijk vind ik dat die oogafwijking je moeiteloos 

mag worden vergeven dankzij de rest”. 



Belle’s geschreven portret (3):

Uiterlijk: 

“Misschien zouden je afzonderlijke trekken er bij een 

grondige bestudering niet gunstig afkomen, maar als 

geheel is je gelaatsuitdrukking het oordeel van degenen 

die naar je kijken te vlug af. 

In elk geval kunnen we vaststellen dat al het andere 

erdoor wordt gecompenseerd”.  



Belle’s geschreven portret (4):

Karakter: 

“Over je karakter niets dan lof. Je bent gedwee 

tegenover wie boven je staan en gedienstig voor je 

vrienden en meelevend met ongelukkigen. 

In de omgang met je medemens zien we de meest 

volmaakte en liefdevolle ontspannenheid. 

Het is prettig te doen wat je wilt: je vraagt nagenoeg 

niets en past je overal bij aan. 



Belle’s geschreven portret (5):

Karakter: 

“Je laat je niet verblinden door je riante situatie en wordt 

niet verwaand van de lof die je oogst. 

Een mens hoeft niet van adel of rijk te zijn om door jou 

vriendelijk te woord te worden gestaan […] 

Je respecteert iedereen. 



Belle’s geschreven portret (6):

Intelligentie en leergierigheid: 

“Je bent spits en slim; je begrijpt direct wat er gezegd 

wordt en hebt er een helder oordeel over […]. Je 

pretendeert niet alles te weten en leert er graag iets bij. 

Je conversatie is levendig en natuurlijk, en nooit 

gekunsteld of dogmatisch. […] Luisteren doe je met 

intelligentie en aandacht…”.  



Belle’s geschreven portret (7):

Minpuntjes: 

“Je hebt zelf toegegeven dat je in gedrag en gevoelens 

wat al te gemakkelijk achter de denkbeelden van 

anderen aanloopt, zonder ze voldoende te hebben 

onderzocht. 

Je laat je meeslepen door idolen en door de mode. […]

Mensen met een reputatie van smaak en esprit maken 

indruk op je …”.  



Belle’s geschreven portret (8):

Slot: 

“Je valt graag bij anderen in de smaak, maar zonder 

liefde te willen opwekken”. 

Zo is aan je wens voldaan, Catharina. 

Ik heb geprobeerd je te portretteren, en waag me te 

vleien met de gedachte dat het me gelukt is. 

Maar om de gelijkenis van dit portret te garanderen 

zou ik het iedere dag moeten verfraaien”. 



Weduwe Geelvinck 19/20 jr.

1757: Verzoekt via haar vader aan de Indische gouverneur-

generaal Jacob Mossel om voorspraak voor Lieve Meijbaum,

‘een jongman’die haar ‘overleede man […] zeer beminde’.

1758: Maar ook: verzoekt om vervolging van een oplichter

(Herculus Conzet), aan wiens vermeende echtgenote zij 400

gulden plus kraamkosten had gegeven bij de geboorte van hun

dochter Chatrina Elizabet Conzet, gedoopt 7 april 1758 in de

Westerkerk te Amsterdam.



Weduwe Geelvinck

Klopt met Belle’s latere portret:

“Je bent […] gedienstig voor je vrienden en meelevend 

met ongelukkigen”.  

“Een mens hoeft niet van adel of rijk te zijn om door 

jou vriendelijk te woord te worden gestaan”.



1760: De Graaf van St Germain

Catharina bezoekt Haagse Hofbal met 

deze mysterieuze man met groot charisma. 

Over zijn afkomst deden de wildste 

geruchten de ronde. 

Er werd gefluisterd dat hij kennis droeg 

over de alchemistische ‘steen der wijzen’ 

en dat hij meer dan honderd jaar oud was, 

terwijl hij er uitzag als midden veertig. 

De man beschikte over opmerkelijke 

fysisch/chemische kennis. 



1760: De Graaf van St Germain

• Zou het vermogen bezitten om 

diamanten te maken.  

• Kon verven produceren van een 

ongezien hoge kwaliteit. 

• Hij beweerde door de Franse koning op 

een geheime missie zijn gestuurd om 

via informeel overleg de vrede tussen 

Frankrijk en Engeland te bevorderen. 



1760: De Graaf van St Germain

Ook trad hij op als zaakwaarnemer van de 

Franse uitvinder François d’Arles de 

Linières.  



1760: De Graaf van St Germain

• Een ‘wrijvingsloze’ pomp van De Linières was

aanwezig in natuurkundig kabinet van vader Hasselaer. 

• Ook was St-Germain betrokken bij Nederlandse verf- en 

porcelein-fabricage, vermoedelijk ook via Hasselaer. 



1760: De Graaf van St Germain

Hardenbroek: De St Germain komt in Amsterdam 

‘dagelijks’ bij de Hasselaers over de vloer. 



1760: De Graaf van St Germain

‘Madame de Weduwe Geelvinck’ 

introduceerde De Saint-Germain bij 

Willem Bentinck van Rhoon, 

opnieuw tijdens een bal van het 

Haagse Hof. 

Na een Frans verzoek tot arrestatie, 

organiseert Bentinck later de 

ontsnapping van De Saint-Germain

naar Engeland.   



1760: De Graaf van St Germain

Had La veuve een affaire met hem? 

In de biografie van De Saint Germain

staat opgetekend dat hij in Holland de 

minnaar was van een vrouw ‘even rijk 

en mysterieus als hijzelf’…….……. 

Hoe dan ook, dit contact lijkt wel te 

kloppen met Belle’s portret: 

“Mensen met een reputatie van smaak 

en esprit maken indruk op je …”.  



1760: Go-between tussen Belle 
en d’Hermenches

La Veuve Geelvinck faciliteert de heimelijke 

briefwisseling van de 20-jarige Belle met de 18-

jaar oudere Baron. Hun correspondentie loopt via 

Utrechtse adres van Catharina. 

Klopt met Belle’s portret:

“Je bent […] gedienstig voor 

je vrienden”. 



1760: Utrechtse erfenis Van Delen-
Clignet komt bij de Hasselaers terecht

Deel gaat naar zuster van La Veuve: 

Anna Susanna Hasselaer. 

Oud-Amelisweerd gaat naar haar man

Gerard Godart Taets van Amerongen 



1764: James Boswell in beeld

La Veuve heeft ‘wel 50 aanbidders’. (Belle: 100)

In Utrecht zijn er regelmatig concerten in haar salon. 

Boswell noemt haar “The Prize” (‘De Buit’)

Heeft diverse gesprekken met haar opgetekend. 

UITSPRAKEN VAN MME GEELVINCK: 

• “I am as jealous as a fury”

• “I believe that one can truly love only once”. 

• “I am happy as things stand. I am free. 

I can go from one city to another. 

One ought not to give up a certainty”.



1764: James Boswell in beeld

La Veuve was ook naïef:  

“BOSWELL: “But did you not know that I was 

in love with you?

MME GEELVINCK: “No, really. I thought it was 

with Mademoiselle de Zuylen; and I said 

nothing about it”. 

KLOPT MET BELLE’S PORTRET? 

“Je valt graag bij anderen in de smaak, maar zonder liefde te 

willen opwekken”. 



1764: Boswell

Opmerkelijke uitspraken (in ’t licht van C.E.’s 

latere leven): 

MME GEELVINCK: 

• “Ik zou mezelf opofferen voor mijn zoon”.

• “Als ik opnieuw zou trouwen, dan zou mijn 

man nooit van mijn zoon kunnen houden alsof 

het zijn eigen kind was”. 

• “Misschien moet ik dan ook niet zoveel van 

mijn volgende kinderen houden”.



1764: Belle tegen Hermenches: 

Opmerkelijke uitspraak (in ’t licht van C.E.’s 

latere leven): 

“Mevrouw Geelvinck is haar eigen baas; 

maar bij wanneer er bij haar sprake zou zijn 

van een huwelijk met een rooms-katholiek, 

dan zou daarop worden gereageerd met 

beledigingen, …. 

…. en als zij met zo’n man zou trouwen, dan  

ben ik er zeker van dat ze nooit meer bij haar 

familie zou hoeven te verschijnen”. 



Febr. 1765: Johan Adolf, Baron van 
Hardenbroek (1721-1791)

Belle (14 febr.) 

“Het zou me niet verbazen wanneer 

zij [Mm Geelvinck] zou trouwen met 

de kolonel baron Van Hardenbroek”

[Hij was weduwnaar sinds 1752]



Febr. 1766: Adolph Werner Carel
Willem, Baron van Pallandt (1733-1813)

La Veuve krijgt een huwelijks-

aanzoek, dat zij afwijst: 

Belle bewondert haar er om: 

“Ik kijk van beneden naar haar op”

(Febr. 1766)

Van Pallandt, 

Sedert 1758 drost van Bredevoort. 



12 juli 1766: Vader Hasselaer sterft 
plots op Bosbeek 



12 juli 1766: Vader Hasselaer sterft 
plots op Bosbeek 

“J.J. Hartsink:

“Gister namiddag is burgemeester Hasselaer

op Bosbeek aan een beroerte overleden”.

Op nieuwjaarsdag had hij ook al ‘een zware

attaque’ gehad, waarvan hij ‘weder hersteld

was’.



12 juli 1766: Vader Hasselaer sterft 
plots op Bosbeek 

Bicker Raye:

“Sijn Hoog Edl. Groot Achtb. was een seer

resoluut, genereus, nobel en weldadig braaf

Heer; deed veel goet aan seer veele mensen en

was milddadig omtrent den armen, sodat hij

van veele betreurt worden sal.

Was ook een groot voorstander van kunsten

en wetenschappen, waarvan hij goede kennis

had, alsmeede een seer groot liefhebber van

zeylen, dat hij meede wel verstont”.



22 juni 1766: François Gabriel Joseph, 
Markies du Chasteler (1744-1789)

Belle: Er is in Amsterdam een Marquis

du Chateler aangekomen, afkomstig uit 

Brussel. Hij is aangedaan […] door de 

charmes van La Veuve. [..] Het lijkt 

waarachtig wel op passie. 

Deze man gedraagt zich als een dwaas. 

[…] Het tast niet alleen zijn mooie 

krullen aan, maar verstoort zijn gehele 

hoofd. We moeten hier maar veel 

grappen over maken ….



Jan. 1766: François Gabriel Joseph, 
Markies du Chasteler (1744-1789)

P. Hartsink: 

‘Het huwelijk van mevrouw Geelvinck met 

de Marquis de Chasteler is maar al te 

waar, […] wat men ook gedaan heeft, zij is 

daar niet van te dehorteeren geweest. 

Mevrouw Hasselaer heeft er in 

geconsenteert, omdat zij het niet tegen 

konden houden […]; onder die mits dat 

kleinzoon Lieve Geelvinck onder haar 

directie moest blijven…

Robert Brown:  “This marriage has astonished all the world”.



22 maart 1767: Huwelijk met de 
Markies du Chasteler

Belle (april): 

“Ze vertellen duizend belachelijke verhalen over deze man en dit 

huwelijk. Er wordt gezegd dat hij geen enkele moeite doet om 

zijn interesse in haar fortuin te verbergen. Domheid in plaats 

van openheid, zorgt ervoor dat hij zijn duizend tekortkomingen 

openbaart in absurd gedrag en absurde uitspraken. 

Ik vind het erg spijtig dat mijn vriendin niet profiteert van de 

waarschuwingen die hij haar van de vroege ochtend tot de late 

avond geeft. Als hij daarvan het tiende deel aan mij had laten 

blijken, dan zou ik met hem hebben gebroken, ja zelfs tijdens de 

huwelijksceremonie”. 



25 april 1767:  Commentaar op 
huwelijk met Du Chasteler

J.J. Hartsink:

“Mw Geelvinck is eindelijk getrouwt met de Marquis de 

Chasteler en naar Brussel metterwoon vertrokken”. 

“Mevr Hasselaer schijnt in de zaak zeer tranquil te sijn”. 

Volgende brief: 

“Mevr. De Burgemeesteresse Hasselaer begint naar te 

vervallen”. 



17 okt.  1767:   Commentaar op 
huwelijk met Du Chasteler

Pieter Cornelis Hasselaer (Batavia)

Het huwelijk van Mevr Geelvinck, geb

Hasselaer heeft mij – omdat ik haar 

wijse van denken meer of min wist –

niet seer gesurpreneert, maar het is 

een hard geval voor haar moeder en 

zoon”. 



Aug. 1767: Belle over de 
Markiezin du Chasteler

Belle (april): 

“M. de Chateler is bij haar moeder. Ze heeft uit Parijs van alles 

en nog wat geschreven over haar man”. 

Belle vreest geroddel als zij met de Markies de Bellegarde zou 

gaan trouwen: 

“Ze zullen wel denken dat we samen persé markiezin wilden 

worden. Zijn  markiezaat is ouder, maar mijn vriendin heeft een 

groter fortuin. Het lijkt erop dat de ene markies te jong is en de 

ander niet goed genoeg”. 



Jan 1768:    Belle over de 
Markiezin du Chasteler

Belle: 

“Madame Du Chasteler heeft niet het lef gehad om me naar 

Brussel uit te nodigen en evenmin om mij te vergezellen naar 

Parijs”. 

“De idioot. Hoe kan ze! Haar kind, vrienden en vrijheid 

opgeven”. 

Contrast met eigen uitspraak? 

MME GEELVINCK tegen BOSWELL: 

“Ik zou mezelf opofferen voor mijn zoon”.



Juni 1770: 
De Markiezin in verwachting

Belle: 

“De arme Marquise du Chateler

is slechts een skelet”. 

“Ze lijkt erg gelukkig met haar 

man, hoewel hij haar bijna heeft 

laten sterven zonder er acht op te 

slaan”. 
. 



Juli 1770: Geboorte van een 
nieuwe Markies

Belle: 

“Het is een wonder dat Madame du Chasteler goed is 

bevallen van een jongen. 

Gisteren was het de derde dag en kregen we goed nieuws over 

moeder en kind”.

Moeder Hasselaer-Clignet

Eist en krijgt de volledige voogdij over deze nieuwe kleinzoon 

+ de zeggenschap over zijn Protestantse (!) opvoeding. 

Het kind mag tot zijn 18e jaar de Republiek niet verlaten.

Wel betaalt ze al de speelschulden van Papa du Chasteler.



Febr 1773: Informele scheiding

Belle: 

“De heer Du Chateler verblijft in Brussel & Madame in Utrecht. 

Hij heeft  veel geld vergokt. Zij betaalde vrij grote bedragen, maar 

inmiddels heeft ze gepubliceerd dat ze niet langer participeert in 

zijn toekomstige schulden”. 

“Haar gezondheid is nog steeds slecht. Madame Athlone ontfermt 

zich over haar.  Ook vader zorgt voor haar en haar zaken”.



Mei 1773: Financiële afkoop

Moeder Hasselaer-Clignet: 

betaalt haar dochter 227.000 gulden, om daarmee 

schulden en de alimentatie van de Markies te 

kunnen voldoen. 

Zij overlijdt in Jan 1776, waarbij zij aan haar 

erven een deelbaar kapitaal nalaat van ruim 

1,2 miljoen gulden.  



1777: Definitieve Scheiding

• Jaargeld van 5.000 gulden voor de Markies.

• Volgens een nazaat zou de Markies bij deze scheiding 

hebben geëist dat wanneer hem als vader alle omgang met 

zijn jongste zoon werd verboden, dit zelfde ook aan de 

moedermoest worden opgelegd. 

• Er zou een contract zijn opgesteld, waarbij de zeven-

jarige Markies werd toevertrouwd aan een hofmeester van 

de familie Taets van Amerongen, met instructie om 

‘den armen Knaben zu entführen, sobald die Mutter den 

Versuch machte, ihn zu sehen’.



1777: Definitieve Scheiding

Waarheid of verdichting?

“In de nalatenschap van de oude markiezin

bevonden zich de ontroerenste brieven, die haar

zoon aan zijn moeder had geschreven, en waarin

hij zijn harde lot beklaagde dat hij een tedere

moeder had die hij niet mocht zien”.

[getuigenis nazaat, begin 19e eeuw]

.  



1777, In beeld: Rijksgraaf Georg von
Schlitz, genannt von Görtz (1724-1794)

“Er war französischer Gesandter beim 

Fränkischen Kreis im Haag“. 

• Oudere broer van Pruisische diplomaat  

die in  Leiden had gestudeerd.  

• Eerder weduwnaar van E. van Linteloo.

• Daarna hertrouwt met Duitse prinses

• Correspondent van Adolph van Pallandt

In Jan. 1778 krijgt hij van G.G. Taets van Amerongen een 

volmacht om met de Markies de Chasteler te onderhandelen 

“over alles dat zijn schoonzus aangaat”. 



1777, In beeld: Rijksgraaf Georg von
Schlitz, genannt von Görtz (1724-1794)

“Er soll expansiv, machtbesessen, skrupellos, 

leichtlebig, und egozentrisch gelebt und regiert 

haben”. 

Slot Hallenburg in Schlitz



Dec. 1779: voortdurend
in Duitsland

Belle: 

« Madame de Chatelere est toujours en Allemagne ».

Slot Hallenburg in Schlitz



Dec. 1779: voortdurend
in Duitsland

«Die Marquise du 

Chasteler … ließ sogar 

in Schlitz ein stattliches 

Haus erbauen, im 

Volksmund ‘das 

Marquisenhaus’ ».

Ringmauer 16, Schlitz



Dec. 1779: voortdurend
in Duitsland

«Um den Ruin der Grafschaft abzuwenden fand sich 

seine Freundin, die Marquise Catherine du 

Chasteler bereit ihren Schmuck, zur Sicherstellung 

der Gläubiger, beim Reichskammergericht zu 

hinterlegen. 

Dieser Edelmut be-eindruckte ihn derart, 

daß er seinen Lebenswandel änderte und 

die Schulden langsam wieder abtrug. »



Over Von Görtz

Van Hardenbroek: 

“… Hoorde dat Graef Görtz haer regeerde 

naer sijn welgevallen”. 

Zoon Geelvinck “was allergepiqueerst over 

die nieuwe logeant [van sijn moeder], die hij 

nogtans soude genoodsaak t wesen te moeten 

mede nodigen op Bosbeek”.  

“Dat sij, Mevrouw De Chatelere, thans 

weder enige effecten wilde verkopen, omdat 

die Graaf geld nodig hadde”. 



Over Von Görtz

Van Hardenbroek: 

“Dat somtijts alle de Domestiquen van haer

in Duitslandt waren weggesonden, omdat sij

dan waerschijnelijk stil hadde willen kramen; 

“Dat selfs in Amsterdam men geen scrupule 

maakte te seggen, dat sij aldaer ook eens 

heymelijk hadde gekraamt …”. 

“Enfin dat sij wat haer conduite betrof, een 

seer slegte dame was”. 



Febr. 1782: nog steeds 
voortdurend in Duitsland

Belle: 

« Dites moi: ou est M' du Chateler? ».



1777: Huwelijk zoon Lieve Geelvink

Krijgt huis Keizersgracht & Bosbeek in eigendom. 



22 maart 1778: Geboorte 
‘Anne Marie Lievine Geelvinck’

• De ‘Marquise de Chasteler’ is doopgetuige.

1780: De kleine ‘Anne Marie Lievine’ 
overlijdt



Okt. 1782: ‘Losbol’ Lieve Geelvink



Okt. 1782: ‘Losbol’ Lieve Geelvink

Speelt oorlog met Engeland na:schiet Turfschuit aan flarden



Okt. 1782: ‘Losbol’ Lieve Geelvink

Speelt oorlog met Engeland na:schiet Turfschuit aan flarden



Okt. 1782: ‘Losbol’ Lieve Geelvink

Diverse pamfletten en toneelspelen drijven de spot …



Jan. 1784: Graaf von Görtz
opnieuw in de Nederlanden

Van Hardenbroek:

“Sijn overkomst hadde meerder 

relatie tot de saken van mevrouw 

De Chastelere, als die van de 

Republicq”.  



Juli 1784: Ex-man plots 
in Utrecht

Van Hardenbroek: 

Du Chasteler stormde het huis van 

Catharina binnen. Was woedend over 

zoon, die dreigde in Pruisische 

dienst te gaan; Was in strijd met 

“gemaakt contract”. 

Vertrok daarna naar “den heer van 

Oud-Ameliswaerdt, sijn swager”. 



Juli 1784: Ex-man plots
in Utrecht

Van Hardenbroek: 

Bij die gelegentheydt had hij ook 

gehoord, “dat gemelde mevrouw de 

Chasteler reets twee kinderen hadde

van de Grave Görtz - in elk geval één 

met sekerheyt, die nog leefde”. 



24 Nov. 1784: Dood Lieve Geelvink jr.

Zijn grote erfenis gaat naar 

(1) zijn weduwe Anne Marie 

van der Poll

en 

(2) zijn moeder, de Markiezin 

Du Chasteler



1785: Erfenis wordt besteed aan 
koop ‘Slot Wasserlos’

Ter hoogte van Frankfurt am Main, een dagreis van Schlitz

(bij Fulda)



1785: Erfenis wordt besteed aan 
koop ‘Slot Wasserlos’

Voor 87.000 gulden; C.E. verbouwt 

het huis, knapt de tuinen op en 

bouwt een Monopteros



1785: Erfenis wordt besteed aan 
koop ‘Slot Wasserlos’

“Het slot werd met een verdieping opgehoogd en onvoor-

stelbaar rijk ingericht. Er is sprake van [geborduurde] 

brokaat meubelen, waarvan de mooiste met groene zijde 

waren bekleed, gemaakt van de beste stoffen uit Nederland”. 



3 okt. 1785: Blanchard’s luchtballon
stijgt op in Frankfurt am Main

Blanchard: 

« Als ich ins Schauspielhaus kam, 

[…], führten Sr. Exzellenz […] mich 

in die Loge […], woselbst die Durchl. 

Fürstin von Fürstenberg, zwei junge 

Prinzessinnen von Thurn- und Taxis 

und die Frau Marquise von Chasteler

waren, die mich […]  mit möglichsten 

Freudensbezeugungen empfingen »

Ook Von Görtz was hierbij aanwezig. 



13 december 1785: volgend ‘geluk’.
‘Die Ehefrau‘ van Graaf Georg von 
Görtz, sterft in het paleis te Schlitz

Christine Henriëtte Elisabeth,

Prinses von Stolberg-Schwarza (1726-1785)



1788: Brandewijnstokerij op Wasserlos
& Nieuwe Brouwerij in Schlitz

De initialen in de bovendorpel staan voor: 

Graf Georg Von Schlitz Genannt Von Görtz. 



Okt. 1790: Huwelijk 
met Graaf von Görtz

te Wasserlos 

Gasten:

Broer Johan Eustach

Schlitz von Görtz
& Neef Gerard Arnoud   

Taets van Amerongen 

Kousenband bruid werd verdeeld 

onder de gasten.



Okt. 1790: Huwelijk
met Graaf von Görtz

te Wasserlos 

“De tijd had het aantal eigenaardigheden van het stel vergroot 

... 

Zelfs de vrouw, die in edelmoedige vriendschap voor haar vriend 

een voornaam deel van haar vermogen op het spel had gezet, 

zou het liefst elk stofje van de aarde verbannen hebben en in 

een kristallen bol hebben geleefd. 

Niet alleen hadden de stoelen overtrekken gekregen, maar tot 

behoud van de meubelen hadden ze zelfs een tweede laag 

gekregen. Op de trouwdag werd alleen deze laag verwijderd”. 



Na huwelijk met 
Graaf von Görtz

• Binnen de familie van Von Görtz, zou men zich beraden hebben

hoe na Catharina’s dood in het bezit van haar vermogen te

komen. 

• Er zou zelfs een complot zijn gesmeed om in Holland haar 

zoon, de jonge Markies, te (laten) vermoorden. 

• Dit plan zou door een ‘Van der Capellen’ zijn verhinderd. 

• Zeker is dat Wasserlos in 1790 bij testament werd toebedeeld 

aan nicht Maria Van der Capellen-Taets van Amerongen, 

mocht de jonge Markies voortijdig komen te overlijden. 

• Haar zoon Lieve Robert Jasper vd Capellen was Catharina’s

petekind. 



Juni 1792: Laatste reis

De Gravin kreeg “Lungenschwindsucht” (tuberculose). Ze wilde 

nog een keer naar haar Nederlandse vaderland reizen, en op die 

trip is ze op 24 juli 1792 in haar Utrechtse huis gestorven. 



Mrt 1793: Veiling inboedel te Utrecht



1790 - De jonge markies: officier in 
Maastricht & ‘s-Hertogenbosch

#



1790 - De jonge markies: officier in 
Maastricht & ‘s-Hertogenbosch

« In der Festung Maastricht diente 

der Marquis mit seinem erkauften 

Patent, ohne sich viel an militärische 

Disziplin zu kehren. 

So oft er Wache hatte, war die ganze 

Mannschaft betrunken, und tags 

darauf marschierte der Herr 

Leutnant in Arrest »



1790 - De jonge markies: officier in 
Maastricht & ‘s-Hertogenbosch

“De leevénswijs van den Marquis extravagant zijnde, zag 

deeze zig meesttijds in schulden gedompeld, die hij met geene

moogelijkheid kon voldoen; 

Het karakter van de Marquis was bij uitstek overhellend naar 

de smaak van losbandig te zijn; 

Het spel was eene zijner verheevenste verlustigingen; en in bet 

bijzonder het grof speelen; gezweegen van het valsch speelen; 

waar toe hij zig dan ook meestijds begaf, op zoodaanige

plaatzen, alwaar deeze liefhebberijen ten hoogsten top 

gevoerd wierden”.                             [Getuigenis uit 1802 over diensttijd]



1792 - De jonge markies 
gaat ongehuwd samenwonen

in Den Bosch, met: 

Maria Josephina Ubaghs

(1761-1802) 

die hij in Maastricht had leren

kennen. 



Jan. 1794: Zoontje van de jonge, 
ongehuwde Markies sterft

Grafzerk in Den Bosch: 

Voor hun innig geliefde  kindje. 

De bedroefde ouders. 

Waar het ook moge zijn, vindt 

het rust. 

1794. 

Franciscus Gabrielis

Markies du Chasteler

Pas in Febr. 1794 verneemt hij over zijn Duitse erfenis



Juli 1794: De jonge markies
gaat naar Wasserlos

… dat hem echter totaal onbekend is. 

Hij verbaast zich over wat zijn 

moeder, “die er nie gesehen [hat]”, 

verworven en ingericht had: 

‘Een heus Paradijs’.

6 juli 1795: 

De jonge markies wordt meerderjarig 

(met 25 jr) en trouwt vervolgens in 

Wasserlos met de moeder van zijn 

kinderen.



Toch bastaard-kinderen
van moeder Catharina?

(geb. ca. 1777-1780???)

Getuigenis familielid uit vroege 19e eeuw: 

“Merkwürdig genug ist, daß aus diesem Verhältnis [met Görtz]  

zwei Töchter kamen, die auf dem Lande als Bauernkinder 

erzogen wurden”. 

“Als der junge Marquis später von ihrem Dasein Kunde erhielt, 

suchte er sie auf, und sie waren in Wasserlos; eine ist, glaube 

ich gestorben, die andere hat einen Offizier geheiratet ”.



Juli 1797: Geboorte op Wasserlos 
van Ida du Chasteler

Ida Marquise du Chasteler, Comtesse

de Bocarmé (Wasserlos, 1797 - Blevio –

Italië, 1873) werd bekend als heraldische 

schilderes, geroemd voor haar grote 

eruditie. 

-Van 1818-1830 verbleef zij op Java, als 

echtgenote van de adjunct-gouverneur. 

-Na terugkomst vertrok haar echtgenoot 

naar de USA en bleef zij in België. 

-Vanaf 1842 werd zij een van de muzes

van Honoré de Balzac.



19 Juli 1851:  Ida’s zoon, 
(Catharina’s achterkleinzoon)

Woonde op Chateau de Bitremont. 

Pleegt daar een gif-

moord

Chateau de Bitremont

Hippolyte Visart de Bocarmé (1818-1851)



19 Juli 1851:  Ida’s zoon eindigt 
onder de Guillotine

Te Mons, op het plein. De moord was ingegeven door: 

….. Speelschulden! (Leopold II weigert gratie).

Familie was inmiddels zwaar verarmd.

Chateau de Bitremont

Hippolyte Visart de Bocarmé (1818-1851)



Conclusies (1):

• Catharina Elisabeth Hasselaer (1738-1792), 

was als weduwe Geelvinck, lange tijd een belangrijke 

vriendin voor de jonge Belle van Zuylen. 

• Na 1767 speelt zij als Markiezin du Chasteler voor 

Belle een steeds minder grote rol. 

•Met de Gravin von Goertz heeft Belle in het geheel 

geen contact. 

• Belle’s psychologisch portret blijkt op diverse punten 

scherp getypeerd, want door feiten uit Catharina’s 

leven gestaafd. 



Conclusies (2):

• De inschatting van D’Hermenches uit Febr. 1765 dat 

Catharina de Nederlandse Republiek was ontgroeid en  

met iemand uit het buitenland zou moeten trouwen, 

lijkt een juiste te zijn geweest. 

• In Duitsland verkeerde Catharina met de hoogste adel 

van het land, zelfs toen ze ongetrouwd samenleefde

met Rijksgraaf Von Schlitz, genannt Von Götz. 

• Het effectieve verlies van haar beide zonen zal bij 

dat vertrek overigens wel een rol hebben gespeeld.



Conclusies (3):

• Of zij in Duitsland nog andere kinderen heeft  

gekregen, blijft in de mist van de geschiedenis    

verborgen.  

- Haar Nederlandse testament doet in elk geval niets 

in die richting vermoeden. 

• Of ze uiteindelijk ongelukkig is geweest? …..

• Of ze Belle tot een of meerdere karakters heeft 

geïnspireerd? …..

•Alles overziende, lijkt Catharina zich snel aan nieuwe 

levensomstandigheden te hebben aangepast.



Aan Belle het laatste woord:

“Mevrouw Geelvinck heeft een welwillende ziel, maar niet een

liefdevolle. Ze is altijd vriendelijk, maar ze heeft geen echte

voorkeur. Kosmopolieten houden niet van hun land; mensen die

de hele samenleving [willen] behagen, stellen hun vrienden niet

tevreden.

Haar hart is nobel en genereus; ze is discreet en behulpzaam;

maar – en dit heb ik bij niemand anders dan bij haar gezien –

haar deugden kosten haar zo weinig [moeite], dat ze een deel

van hun waarde verliezen […].

Ze voelt ze niet, ze weet nauwelijks dat ze bestaan”.

[28 februari 1765: Belle aan d’Hermenches]
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