


La Noble ou l’art d’être une belle noble
Nederlandse toneelbewerking door Eva Mathijssen van Le Noble, 
geschreven door Belle van Zuylen

Toen Belle van Zuylen haar literaire eersteling Le Noble - aanvankelijk 
anoniem - het daglicht liet zien, was Papa van Tuyll van Serooskerken vooral 
‘not amused’ bij het vernemen dat het nota bene zijn eigen adellijke dochter 
was, die in deze ‘conte moral’ de aristocratische elite vlijmscherp op de hak 
had genomen.

Om zijn 45-jarig bestaan te vieren heeft het Genootschap Belle van Zuylen 
Eva Mathijssen verzocht dit amusante ‘verhaal met zedelijke strekking’ voor 
het toneel te bewerken in het Nederlands. Eva Mathijssen (1977), 
schrijver, acteur en theatermaker, heeft hiervoor als uitgangspunt 
genomen De Edelman in de vertaling van Rosalien van Witsen en dit 
verhaal ingebed in de context van Belles tijd. Zo zijn wij mede getuigen 
van de verontwaardiging van Belles vader over de rebelse ideeën van zijn 
dochter, van de ontsteltenis onder de Haagse deftige dames over Belles 
vrije manier van bewegen, van het geheim van haar brievenwisseling met 
David-Louis Constant d’Hermenches. 

Op 19 en 20 oktober 2019 is het stuk voor het eerst te zien zijn in het 
schitterende, intieme huistheater: 

Première Parterre 
van Jaap Broekmans en Gepke Witteveen aan de 

Groot Hertoginnelaan 52, 2517 EJ Den Haag.



Rolverdeling
Belle       Linda Møller
Vader + Constant d’Hermenches + baron   Joop Keesmaat 
Valaincourt + jonge baron     Max Douw
Julie        Carlijn van Ramshorst
Kostuums     Louis de Leeuwe
Intro-muziek     Eelco Menkveld
Camerawerk/Vormgeving Power Point  Rob Bertsch
Fotografie     Ton Bongers
Muziek zang/composities   Max Douw
Damesstemmen    Linda Møller, Anna Nicolaï,  
      Gepke Witteveen
Muziek en tekst Pauvre Agneau  Belle van Zuylen
Nederlandse bewerking Pauvre Agneau Edda Holm
Algehele regie     Gepke Witteveen

Programma 
op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019
13h30  Ontvangst met koffie/thee
14h00  Aanvang voorstelling 
15h15  Drank en hapje, nazit met de toneelspelers

Entreeprijs: €29,50 p.p. De stoelen zijn niet genummerd.  

Gepke Witteveen heeft de spelerscast bijeen gebracht, ideeën aangedragen 
o.a. voor muziek en kostumering en het toneelstuk geregisseerd.

v.l.n.r. achter: Joop Keesmaat, Linda Møller voor: Carlijn van Ramshorst, Max Douw foto’s: Ton Bongers



            


