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Over het boek 
Dit boek gaat over de jeugdjaren van Belle van 
Zuylen, de internationaal bekende schrijfster en 
componiste uit de 18e eeuw, die 275 jaar geleden 
werd geboren (in 1740). Het verhaal is gebaseerd op 
historische feiten uit Belle's jeugd. Het boek begint in 
een huiselijke setting in Utrecht en op Slot Zuylen 
om de karakters te schetsen; weldra reist Belle, nog 
geen tien jaar oud, samen met haar gouvernante 
voor een jaar naar Zwitserland. De intelligente jonge 
Belle geniet van de schoonheid van de natuur, 
muziek, kunst en wetenschap, en van de 
ontmoetingen die zij onderweg en in Zwitserland 
heeft. In Zwitserland maakt ze tochten door het 
mooie bergland. Op de terugreis komt ze langs 
Parijs, waar ze tekenles krijgt van de Franse 
hofschilder Maurice Quentin de la Tour.  
 
Het boek is zeer geschikt voor kinderen in groep 7 en 
8 en de eerste klas van de middelbare school, die 
meer willen weten over een gewoon en toch 
buitengewoon meisje uit de 18e eeuw, en voor 
iedereen die van geschiedenis en de natuur houdt. 
De 50 illustraties zijn gemaakt door kunsthistorica 
Marthe Philipse in de stijl van 18e-eeuwse 
papierknipsels - het 18e-eeuwse equivalent van 
'kiekjes', zoals Belle ze graag maakte. Deze 
silhouetplaatjes spreken zeer tot de verbeelding. 

Nieuw! 
 

Over de auteur 
Amalia Baracs groeide op in een huis vol boeken, die haar nog steeds inspireren. Haar Hongaarse vader vertelde haar 
altijd de heerlijkste verhalen uit het hoofd en haar moeder las heel veel voor. Zij genoten daar net zo veel van als de 
kinderen. Met dit boek wil Amalia Baracs de schat aan leeservaring die ze heeft opgedaan doorgeven aan latere 
generaties. Zij hoopt dat die er net zoveel plezier aan beleven als zijzelf, onder het motto van de Chinese wijsgeer Lao 
Tse: Wat je als kind ontvangen hebt, kun je later schenken. 
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