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Van de voorzitter
Hoe vreugdevol en opgelucht waren we, toen we begin oktober
eindelijk weer eens samen konden komen om naar interessante lezingen
te luisteren, gehouden door Kees van Strien over Gijsbert Jan van
Hardenbroek, wiens hoofd ernstig op hol was gebracht door Belle van
Zuylen, en Frank Claessen over Victoire Hollard, Zwitserse gouvernante
van prinses Louise van Oranje, voordat Johanna van Tuyll van
Serooskerken, de zuster van Belle, het stokje overnam.
Daarvoor konden we al eind september in TivoliVredenburg genieten van
de Belle van Zuylenlezing, geschreven door Elena Ferrante, tegelijkertijd
winnares van de Belle van Zuylenring, en voorgelezen door actrice Olga
Zuiderhoek. Die lezing werd gevolgd door een discussie over het door
slavernij bezoedelde kapitaal van de familie Van Tuyll van Serooskerken.
Journalist Simone Weimans sprak hierover o.a. met Suzan van Dijk, die
critici aanraadde zich eens wat meer te verdiepen in het werk van Belle
van Zuylen om haar beter te leren te kennen, hetgeen nuancering in de
berichtgeving ten goede zou komen. Het boek Slavernij en de stad
Utrecht, geschreven door Nancy Jouwe en andere onderzoekers van de
Universiteit van Utrecht verscheen namelijk eind juni. En daarin werd
vermeld hoe de familie Van Tuyll van Serooskerken via slavernij haar
rijkdom had vergaard. Het zorgde voor het nodige tumult in de media,
want stond dat niet haaks op de verlichte ideeën van Belle? Op Slot
Zuylen werd een tentoonstelling over Slot Zuylen en Slavernij ingericht.
Ook wij reageren in deze editie op de opschudding.
November was een drukke maand, de maand van de reprises van het
toneelstuk La Noble in zowel Den Haag als Heeze en Epe. Het was ook
de maand van het Appeltaartconcert, dat door het genootschap werd
aangeboden aan de leden die ons, ook in coronatijden, door dik en dun
financieel trouw bleven steunen. Onmisbaar om een genootschap in
stand te kunnen houden! Eind november werd het grootste gedeelte van
de correspondentie van Belle online aangeboden tijdens een symposium
in Utrecht.
U kunt het allemaal lezen in deze Lettre de Zuylen 2021. Daarin leest u
ook dat ons dit afgelopen jaar, heel verdrietig, twee oud-bestuursleden
zijn ontvallen, Yvette Went en Leo van Maris.
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Wist u trouwens dat de Lettre de Zuylen door onze bestuursleden ook in
het Frans wordt vertaald? Dit tot groot genoegen van onze buitenlandse
leden.
Nu wij weer voorzichtig zijn opgestart, durven we ook te denken aan
buitenlandse activiteiten naast de bekende voorjaars- en
najaarsbijeenkomsten. Het Congres in Edinburg over Isabelle de
Charrière en de Schotse Verlichting lonkt nog steeds. Medio zomer
worden waarschijnlijk de laatste brieven van Belle van Zuylen/Isabelle de
Charrière online beschikbaar gemaakt. De manuscripten ervan liggen
o.a. in Neuchâtel, Lausanne en in Genève; de eindstap van dit omvangrijke
project o.l.v. Suzan van Dijk en Madeleine van Strien-Chardonneau zal in
Lausanne gezet worden. Wellicht kunnen we hieraan nog extra
activiteiten knopen. In het bestuur zit Daniël Beuman, onze kastelenman,
en hoe aardig zou het zijn om van zijn kennis te kunnen genieten tijdens
een bezoek aan één van de kastelen waar Belle van Zuylen graag kwam.
We houden u uiteraard op de hoogte.
Rest mij u, namens het bestuur, veel leesplezier toe te wensen en boven
alles een gezond en gelukkig 2022! We zien u graag terug in het nieuwe
jaar!
Edda HOLM
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Van de penningmeester
Het jaar 2021 is net als 2020 een bijzonder jaar in de geschiedenis van
het genootschap. In tegenstelling tot vorig jaar kon afgelopen oktober
gelukkig onze najaarsbijeenkomst wél doorgaan.
Wat was het fijn om elkaar weer te zien en te spreken! Bovendien hebben
wij in november een prachtig concert aan kunnen bieden aan onze
trouwe leden die ons jaar in jaar uit steunen.
Ons genootschap is financieel gezond en gelukkig mochten wij ook dit jaar
weer rekenen op de steun van velen onder u.
Uw financiële bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd en geeft ons een
extra stimulans om met veel enthousiasme interessante bijeenkomsten
te organiseren.
Voor het komende jaar zijn er weer veel leuke plannen. Mocht u twijfelen
of u uw contributie (€ 32,50) voor 2021 betaald hebt, dan kan ik voor u
de status verifiëren. Ik ben het beste te bereiken via:
amveerman@outlook.com. Het bankrekeningnummer is
NL50 INGB 0005 63 47 23, t.n.v. Genootschap Belle van Zuylen.
Ik wens u allen fijne dagen en een goede gezondheid voor 2022.
Annemarie VEERMAN
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IN MEMORIAM
Leo van Maris (1934-2021)
Leo van Maris hoort tot degenen die vooral in de laatste decennia van de
vorige eeuw belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de verspreiding
van kennis over Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière in het algemeen en
aan het groeiende succes van ons genootschap, waarvan hij in de jaren
90 zeven jaar secretaris was. Hoewel hij zich later vooral op de
achtergrond hield, bleef hij belangstelling tonen voor onze activiteiten en
kon men een beroep doen op zijn grote kennis.
Leo is jarenlang werkzaam geweest aan de Universiteit Leiden, in de
vakgroep Frans. Zijn promotie-onderzoek richtte zich op de 19e eeuw,
maar Leo was veelzijdig en toonde bijvoorbeeld als gerenommeerd
vertaler (Frans-Nederlands) ook zijn grote belangstelling voor de 18e
eeuw. Zo vertaalde hij werk van Jean-Jacques Rousseau en, voor ons
natuurlijk nog interessanter, de Lettres neuchâteloises van Belle van
Zuylen/Isabelle de Charrière: Brieven uit Neuchâtel (Veen, 1997 – nog
verkrijgbaar).
Leo van Maris was bovendien gedurende 25 jaar secretaris van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, een vereniging die vooral
vanuit de Universiteit Leiden wordt bestierd. Uit persoonlijke ervaring (ik
ben lid geweest) besef ik dat dit een heel tijdrovende en soms
ingewikkelde functie moet zijn geweest.
Al met al heeft Leo van Maris zich in zijn gehele carrière buitengewoon
verdienstelijk gemaakt op allerlei terreinen die met literatuur/cultuur te
maken hebben. Voor zijn eruditie en zijn grote inzet jegens ons
genootschap is hem indertijd het erelidmaatschap toegekend. Wij blijven
hem zeer erkentelijk.
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IN MEMORIAM
Yvette Went-Daoust (1933-2021)
Yvette Went is jarenlang – vooral in het laatste decennium van de vorige
eeuw – een stuwende kracht geweest binnen ons genootschap, en het
was dan ook vanzelfsprekend dat zij tot erelid werd benoemd. Zes jaar
lang (1992-98) was zij voorzitter, vervolgens nog een jaar bestuurslid,
en daarna redacteur van de nieuwsbrief (1999-2000). Als Franstalige (in
Canada geboren) had zij bovendien diverse contacten buiten Nederland
die ertoe bijdroegen dat het genootschap zich internationaal ‘op de kaart’
kon zetten.
Yvette is lange tijd als hoofddocent in de vakgroep Frans verbonden
geweest aan de Universiteit Leiden. Haar wetenschappelijke achtergrond
manifesteerde zich altijd nadrukkelijk in haar activiteiten, of het nu ging
om het schrijven van artikelen (binnen en buiten het genootschap), het
stellen van vragen n.a.v. een lezing, of het verzorgen van een zorgvuldig
geannoteerde uitgave van een werk van Belle van Zuylen/Isabelle
de Charrière (zoals Sainte Anne [Rodopi, 1998 – nog verkrijgbaar]).
Altijd toonde zij zich enthousiast, gedreven en zeer deskundig.
Velen van u zullen zich Yvette Went ongetwijfeld goed herinneren, want
tot op hoge leeftijd bleef zij regelmatig deelnemen aan bijeenkomsten
van het genootschap. Plotseling kwam daar enkele jaren geleden, door
ernstige ziekte, helaas een einde aan. Yvette heeft grote invloed gehad op
de ontwikkeling van het genootschap en wij gedenken haar vele bijdragen
dan ook met respect en dankbaarheid.
Margriet LACY-BRUIJN
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‘EEN KLUWEN GESCHREVEN WOORDEN’ – de 13e Belle van
Zuylenlezing
Een opmerkelijk groot aantal belangstellenden, onder wie uiteraard ook
enkele leden van het Genootschap Belle van Zuylen, maakte dat de zaal in
theater Tivoli te Utrecht tot de nok gevuld was op donderdag 23
september j.l. De 13e Belle van Zuylenlezing luidde tevens het
Internationaal Literatuur Festival in dat van 23 september tot 2 oktober
in Utrecht plaatsvond.
De mysterieuze Italiaanse auteur Elena Ferrante, die internationale roem
verwierf met haar Napolitaanse romancyclus, waaronder de Geniale
Vriendin, was dit jaar degene die uitverkoren was om de lezing te houden,
omdat zij in haar romans op subtiele wijze een onmiskenbaar
pleitbezorger is voor de vrijheid van en voor vrouwen. In prachtige
verhalen wijst zij de lezer steeds op zogenaamde normale verhoudingen
tussen mannen en vrouwen, die een groot onrecht jegens de vrouw in
zich herbergen. Een gelijkenis met Belle van Zuylen, die ook altijd streed
voor het recht van vrouwen op vrijheid, ontwikkeling en onderwijs, is dan
ook evident. De auteur vertoont zich echter nooit in het openbaar en
niemand weet eigenlijk wie zij is. Er is zelfs discussie of achter de naam
Elena Ferrante niet een man schuilgaat, en er zijn mensen die daar
genoeg argumenten voor menen gevonden te hebben in haar boeken.
Omdat de auteur dus niet zelf aanwezig was, werd haar lezing ‘Een
kluwen geschreven woorden/Un gomitolo di parole scritte’ – in de
vertaling van Miriam Bunnik en Mara Schepers – voorgedragen door de
bekende actrice Olga Zuiderhoek, die met haar prachtige stem de ideeën
van Elena Ferrante vertolkte. In haar betoog gaat zij in op wat het
betekende vrouw te zijn in de tijd van Belle van Zuylen en nu. Belle van
Zuylen was zeer kritisch als het ging om de vermeende superioriteit van
mannen, de privileges die hun ten deel vielen en die onderdrukking van
vrouwen tot gevolg hadden. Haar overtuiging was dat onderwijs de
sleutel was tot gelijkheid met mannen.
Elena Ferrante benadrukt dat er zeker in de tweehonderdvijftig jaar na
Belle van Zuylen wel iets is veranderd. De voorrechten van mannen zijn
niet meer vanzelfsprekend, al is dat zeker nog niet overal op de wereld
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het geval. Denk aan Afghanistan. Maar onderwijs heeft vrouwen
veranderd, wat niet wil zeggen dat ze gelijkwaardig werden aan mannen.
Want een geleerde vrouw wekte argwaan en als het haar gegeven was
een beroep uit te oefenen dan moest dat toch het liefst een zorgberoep
zijn. Vrouw zijn betekende en betekent nog vaak: aan de zijlijn staan en
een leven in dienst van de man. Een opgeleide vrouw wordt nog heden
ten dage gevreesd, omdat zij de mannelijke hiërarchieën omverwerpt en
vaak laat zien dat zij – als het haar eenmaal is gelukt de mannenwereld
binnen te dringen – het zogenaamde mannenwerk net zo goed, zo niet
beter doet. Langzamerhand hebben vrouwen hun rechten weten te
verdedigen, al blijft de ongelijkheid hardnekkig bestaan. Zo ook op het
gebied van seks, waar opwekken van het mannelijk verlangen altijd de
schuld is van het meisje of de vrouw en impliciet betekent dat zij
instemmen met avances en meer van de kant van mannen. Ook in
hedendaagse romans, reclame en films staat het vrouwelijk verlangen
nog altijd ten dienste van dat van de man.
Tot slot zegt ze dat Belle van Zuylen het eens zou zijn geweest met haar
besluit niet lijfelijk aanwezig te zijn bij de plechtigheid in Utrecht, maar
zich te laten vertegenwoordigen door – wat zij noemt – dit nederig
schrijven. Immers schreef Belle niet ooit: ‘Schrijvers, geleerde
mannen, manifesteren zich naar mijn mening te nadrukkelijk, ze willen
bij de menigte opvallen, zodat ze wel iets van hun waardigheid moeten
kwijtraken’. Elena Ferrante is dankbaar voor de prijs, die haar ook onzeker
maakt. ‘Want de meest onzekere gave is talent’.
Tijdens de voordracht van Olga Zuiderhoek verschenen Olivia Colman
en Ana Bonaiuto af en toe op een groot scherm op de achtergrond met
een voordracht van fragmenten uit de lezing in respectievelijk de Engelse
vertaling en de Italiaanse versie, hetgeen het universele karakter van de
boodschap van Elena Ferrante onderstreepte.
Na prachtige muziek, ten gehore gebracht door twee leden van het
Amsterdam Sinfonietta, was het tijd voor een discussie, waar o.a. Suzan
van Dijk aan deelnam. Onder leiding van Simone Weimans sprak men
over het onderzoek Slavernij en de stad Utrecht waaruit bleek dat ook
de familie Van Tuyll van Serooskerken rijkelijk financieel geprofiteerd had
van de opbrengsten van de slavernij. Heeft Isabelle de Charrière zich ooit
uitgesproken over de slavernij en het daarmee verworven geld? Niet
expliciet. Maar evenals haar Zwitserse vriend DuPeyrou was zij van
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mening dat men dit geld moest gebruiken om anderen te helpen. Dit
laatste komt ook ter sprake in het personage van Constance uit de
roman Trois Femmes die haar ‘schuldige rijkdom’ aanwendt om anderen
te helpen en te redden.
Na een tweede muzikaal optreden door het Amsterdam Sinfonietta nam
Esther Hueting als vertegenwoordiger van de Italiaanse uitgever van
Elena Ferrante de Belle van Zuylenring in ontvangst. En daarmee kwam
een eind aan deze boeiende en interessante avond.
Marjolein HOGEWIND-LAFFRÉE
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De herfstbijeenkomst op 9 oktober 2021 in het Koetshuis van
Slot Zuylen
Na precies twee jaar van coronatijd waarin geen contact mogelijk was,
konden we elkaar eindelijk weer begroeten in het Koetshuis. Wel moesten
eerst de QR code of een ander bewijs van inenting getoond worden, maar
dat was voor niemand een bezwaar. Het was een vreugdevol weerzien
en bij een kopje koffie of thee werd er druk bijgepraat en geïnformeerd
naar elkaars wel en wee. Maar na een half uurtje kondigde de voorzitter
aan dat de – al anderhalf jaar uitgestelde – jaarvergadering begon. Zoals
altijd deed Edda Holm op ontspannen manier verslag van de stand van
zaken bij het genootschap en van wat er zoal gebeurd was, in dit geval
niet veel vanwege de coronabeperkingen. Annemarie Veerman nam
de financiële verslaggeving voor haar rekening en kon melden dat het
genootschap er florissant voorstaat. Die gunstige financiële positie heeft
het bestuur geïnspireerd tot een gebaar naar de trouwe leden voor wie
het genootschap zo lange tijd niets had kunnen betekenen. De voorzitter
kondigde aan dat het bestuur de leden een ‘Appeltaartconcert’ aanbood
op 20 november 2021 bij Première Parterre.
Het Appeltaartconcert is een initiatief van Michiel Holtrop, een neef van
Margriet Lacy, en beoogt klassieke muziek te brengen voor mensen die
niet meer in staat zijn zelf naar een concert te gaan. Een aantal
internationaal gerenommeerde musici hebben zich aan dit concept
verbonden en treden regelmatig op in verzorgingshuizen, buurthuizen en
zelfs in een tbs-kliniek. In de pauze is er dan appeltaart om de huiselijke en
ongedwongen sfeer te onderstrepen. Men kon zich meteen opgeven bij
Marjolein Hogewind en daar werd met enthousiasme gehoor aan
gegeven.
Vervolgens hield Kees van Strien een korte lezing over de stille liefde van
Gijsbert Jan van Hardenbroek voor Belle van Zuylen. Deze 21 jaar oudere
verre neef kon Belle echter niet veroveren, hetgeen hem er niet van
weerhield om zijn onbeantwoorde liefde levenslang te blijven koesteren.
Na Kees van Strien hield Frank Claessen een boeiend en levendig verhaal
over Victoire Hollard, de Zwitserse gouvernante van Louise, prinses van
Oranje en oudste dochter van Willem V en Wilhelmina van Pruisen. Bij
stamboomonderzoek van de familie Claessen bleek deze Victoire Hollard
een ver familielid te zijn.
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Na de lezingen stond er een tafel vol heerlijkheden klaar en genoot
iedereen van een kopje soep en een broodje naar keuze. Een feestelijk slot
van een geslaagde zonovergoten herfstbijeenkomst. Velen bezochten
vervolgens de tentoonstelling ‘Slot Zuylen en Slavernij’, die te zien was op
het Slot.
Marjolein HOGEWIND-LAFFRÉE

La Noble op Kasteel Heeze
Geen decor is meer passend dan een kasteel uit de 17e eeuw, zoals
Kasteel Heeze, voor de opvoering van La Noble. Onder auspiciën van het
Genootschap Belle van Zuylen werd op zondag 21 november j.l. dit
algemeen bejubelde toneelstuk nog een keer uitgevoerd en nu dus voor
een publiek uit Eindhoven en omstreken. Maar ook een aantal
genootschapsleden had de – soms lange – reis gemaakt om dit stuk voor
de tweede of derde keer te zien. En het was weer een éclatant succes.
Ook deze keer wisten de acteurs een zeventigtal bezoekers in de ban van
hun spel te houden. Een spel dat getuigde van een grote professionaliteit,
enthousiasme en het plezier van samen spelen en zingen. De kasteelheer
Sammy van Tuyll van Serooskerken was zó gecharmeerd dat hij serieus
nadenkt over een tweede opvoering. En hij heeft gelijk!
Marjolein HOGEWIND-LAFFRÉE
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Symposium ‘De correspondentie van Belle van Zuylen online’
Dat dit symposium niet alleen een live gebeuren zou worden, maar dat
i.v.m. corona naar hybride vormen van deelname gezocht moest worden,
was van het begin af aan duidelijk. Het programma was dan ook door
velen via livestream te volgen. In de zaal zelf konden slechts 12 personen
aanwezig zijn, die zich van te voren hadden moeten melden. Korte
samenvattingen waren eerder aan de deelnemers toegezonden.
Suzan van Dijk opende het programma met nogmaals het belang van de
brieven te benadrukken. Lange tijd werden die brieven onvoldoende benut
als informatiebron, ook omdat de in het Frans geschreven teksten,
uitgegeven door Van Oorschot, moeilijk toegankelijk waren. Toch is de
motivatie om te schrijven een terugkerend thema in Belles
correspondentie, zelf benoemt ze het als ‘la plus intéressante de mes
occupations’. Dat bestudering van haar brieven niet alleen nuttig is, maar
ook kan bijdragen aan een betere kennis van onze nationale geschiedenis,
bleek weer, enige tijd geleden, toen in onderzoek naar het koloniale
verleden van de stad Utrecht Belle werd beschreven als ‘een schrijfster
die in luxe leefde’ dankzij de winsten uit de koloniën. Dat vertekende beeld
ontstond, omdat er voornamelijk notariële archiefstukken waren
geraadpleegd en haar correspondentie buiten beschouwing was gelaten.
Uit haar brieven (en haar romans) blijkt juist dat zij zich zeer bewust was
van de onrechtvaardigheden in de samenleving.
In het ochtendprogramma met als thema ‘Women Corresponding’ kwam,
via livestream vanaf hun thuisbasis, een keur van internationale
wetenschappers aan het woord. De rol en de betekenis van verschillende
vroegmoderne schrijfsters werden hier belicht. Nieuwe aspecten van
het schrijfsterschap van Belle van Zuylen en haar plaats in het culturele
landschap van de 18e eeuw waren verhelderend. Verschillende
sprekers hadden bij hun onderzoek al dankbaar gebruik kunnen maken
van de nieuwe website. Hoog tijd dus voor Suzan van Dijk en Madeleine
van Strien om de website nu officieel aan te kondigen in de Launch of
Belle de Zuylen’s Utrecht-and Netherlands-related letters in the website
https://charriere.huygens.knaw.nl/ .
Hierin is opgenomen dat deel van haar correspondentie dat werd
verzonden vanuit Utrecht en waarin Utrecht en Nederland in de meest
brede zin onderwerp zijn, in totaal 764 brieven.
14

In het middagprogramma kwamen vervolgens onderzoekers aan het
woord die zich bezig hielden met de bestudering van de briefwisselingen
van schrijfsters uit de vroegmoderne tijd. Hoe epistolaire talenten, als
bijv. Madame de Maintenon, als voorbeeld dienden niet alleen voor
tijdgenoten, maar ook voor schrijfsters in de 18e en 19e eeuw. Hoe
databases van belang kunnen zijn om briefschrijfsters (zoals Charrière)
onder te brengen in de veel bredere correspondentie-netwerken van hun
tijd.
Gebruikers, lezers en studenten die participeerden binnen dit
editie-project, stonden in het laatste deel van het programma centraal.
Edda belichtte de rol van het genootschap in de loop der jaren.
Montserrat Pratz Lopez (Open University) had in haar
promotie-onderzoek binnen Citizens Science de rol en de betekenis van
het fenomeen crowdsourcing in het online brievenproject onderzocht.
En de tekst-specifieke problemen bij het vertalen van de brieven werden
door studenten van de Radboud Universiteit inzichtelijk gemaakt.
Toen was het tijd voor de presentatie van de Utrecht Time Machine. Het
‘Utrechtse verhaal’ over Belle van Zuylen kan nu in een virtuele
wandeling door de stad, via laptop of pc, beleefd worden. Door
plattegronden, gebouwen of andere plekken in de stad aan te klikken krijg
je informatie over de geschiedenis ervan en verwijzingen naar de brieven
die daarmee verband houden. Met de Utrecht Time Machine kan een
breder publiek kennis maken met de beroemdste schrijfster van Utrecht.
In samenwerking met de Universiteit Utrecht en het Utrechts Archief,
en met de mogelijkheden van de nieuwe online editie, èn de niet aflatende
inzet van Suzan van Dijk, is er zo een nieuw publieksvriendelijk project
over Belle van Zuylen in het leven geroepen.
Els RUTTEN
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Tentoonstelling: ‘Slot Zuylen en Slavernij’ (najaar 2021)
Naar aanleiding van deze tentoonstelling, die de afgelopen maanden op
Slot Zuylen te zien was, las ik op de website van het Slot
(www.slotzuylen.nl) o.a.:
‘Hoe verhield Belle - beroemd als verlicht denker en vrijgevochten vrouw
- zich tot het koloniale fortuin van haar familie? Sprak zij zich uit over
slavernij? Welke Zwarte vrouwen en tijdgenoten van kleur van Belle
hadden een stem en/of vochten voor hun vrijheid? En welke rol speelden
privilege en afkomst daar in? Welke nakomelingen uit de koloniën in het
Nederland van nu staan in verbinding met het slot?’
De tentoonstelling was breder van opzet dan bovenstaande
verwijzingen naar Belle van Zuylen suggereren, en poogde meer in het
algemeen, o.a. met behulp van presentatie van voorwerpen uit de vaste
collectie, aan te tonen dat Belles ouders, vooral via investeringen, banden
hadden met slavernij en dat een aanzienlijk deel van hun fortuin uit
opbrengsten van slavernij-arbeid bestond. Die inkomsten hebben
bijgedragen aan de financiering van de grootscheepse renovatie van het
Slot in het midden van de 18e eeuw.
Onlangs is in diverse studies de rol van verscheidene notabelen uit
Utrecht en omgeving met betrekking tot slavernij duidelijker aan het licht
gekomen. Het komt mij voor dat Belle van Zuylen, juist omdat zij tot de
weinigen uit die tijd behoort die nog bij een groter publiek bekend zijn,
betreffende dit onderwerp meer aandacht krijgt dan misschien juist is.
Hoe dan ook is het prijzenswaardig dat men slavernij en allerlei
aanverwante zaken ook op Slot Zuylen bespreekbaar heeft willen
maken. Zelf was ik echter enigszins teleurgesteld in de zeer beperkte
mate waarin, naar mijn mening, antwoorden werden gegeven op vragen
zoals die in bovengenoemd citaat. Wellicht zijn die wel geformuleerd in de
diverse programma’s die de tentoonstelling hebben omlijst. Duidelijk was
de poging om niet alleen het verleden te benadrukken maar, zoals ook op
de website van het Slot te lezen was, ‘krachtige verhalen van mensen van
kleur’ te presenteren. Hopelijk kunnen we deze tentoonstelling dan ook
beschouwen als een eerste aanzet die niet alleen tot meer discussies en
gesprekken zal leiden, maar t.z.t. ook tot duidelijke antwoorden op
specifieke vragen.
Margriet LACY-BRUIJN
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Belle en de slavernij
De herkomst van het kapitaal van de familie Van Tuyll van Serooskerken
In de 17e en de 18e eeuw was het verre van ongebruikelijk dat rijke
mensen – politici, handelslieden, adel en andere machthebbers – de
gelegenheid aangrepen hun fortuin te verdubbelen, verdrievoudigen, of
nog meer door te investeren in aandelen van de West-Indische (WIC) of
Oost-Indische Compagnie (VOC).
Voor een nog lucratievere opbrengst waren goedkope arbeidskrachten
nodig – een commerciële basisvoorwaarde van alle tijden. Voor de
plantages in West-Indië werden die arbeidskrachten in West-Afrika
gevonden, waar de plaatselijke stamhoofden, geholpen door Afrikaanse
en Arabische slavenhandelaren,1 de tot slaaf gemaakte inwoners,
naast goud en ivoor, graag inruilden voor o.a. buskruit en vuurwapens,
maar ook voor ijzer en textiel afkomstig uit West-Europa. De
slavenhandel verliep vanaf de tweede helft van de 17e eeuw steeds
ge-olieder en vormde de ruggengraat van de Trans-Atlantische
driehoekshandel. De slavenschepen vertrokken vanuit West-Afrika naar
Noord-Amerika of het Caribisch gebied om terug te keren naar
West-Europa, start en finish van de handelsdriehoek – met aan boord
luxegoederen, zoals suiker, rum, koffie, katoen, zilver en tabak, want daar
was onder de Europese elite veel vraag naar.
Slaven werden, efficiënt gerangschikt als sardientjes, liggend vervoerd,
waarbij de kapiteins van de schepen erop toezagen dat onherroepelijke
schade aan de vracht – c.q. dode of onbruikbare slaven – zoveel mogelijk
werd beperkt. Het transport moest rendabel blijven; geldelijk gewin bleef
de drijfveer bij uitstek. Hoe deze meedogenloze, onmenselijke en
mensonwaardige handel in die tijd te rijmen viel met een christelijke
achtergrond is wellicht te verklaren vanuit de gedachte dat de tot slaaf
gemaakten niet beschouwd werden als volwaardige mensen, maar
als een soort van minderwaardige variant die nauwelijks kon voelen,
laat staan denken, en die in de verste verte niet leek op de blanke, zich
superieur gedragende Europeaan, die meende naar Gods gelijkenis
geschapen te zijn. Bovendien moeten we niet vergeten dat slaven in het
1

Slavernij kwam in Afrika en Oost-Indië al sinds mensenheugenis voor en was geen
uitvinding van Europeanen. In Afrika werd slavernij als een normaal verschijnsel
beschouwd, een gevolg van de vele oorlogen, waarbij de overwinnaars hun
krijgsgevangenen als slaven verkochten.
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Romeinse recht – ons Nederlands rechtssysteem is daarop gebaseerd
– niet vielen onder het personenrecht, maar onder het zakenrecht. In
de 18e eeuw ijverden abolitionisten, gevoed door de Verlichting, voor
afschaffing van de slavernij, en ongeveer halverwege de 19e eeuw werd
deze inderdaad beëindigd. Nederland deed dat als één van de laatste
landen in Europa, in 1863.
De Nederlandse handel op West-Indië, bedreven door de West-Indische
Compagnie (1621-1674/1675-1792), wordt onherroepelijk verbonden
met slavernij. Echter ook in de handel op Oost-Indië maakte de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (1602-1800), behalve aanvankelijk op Java,
gebruik van slaven, zelfs op uitgebreidere schaal dan de WIC. Hun
behandeling zou echter humaner zijn. Slechte behandeling en
mishandeling waren zelfs verboden en strafbaar. In Oost-Indië ging het
met name om de handel in specerijen, koffie, textiel, porselein, edelstenen
en opium. Het feitelijke handelsgebied van de VOC strekte zich uit van
Kaap de Goede Hoop tot Japan.
De moeder van Belle van Zuylen, Jacoba Helena de Vicq, kwam uit een
schatrijke handelsfamilie, die net als zo vele gefortuneerde families uit die
tijd, geïnvesteerd had in de nu zo verfoeide WIC en VOC. Het bezorgde
haar echtgenoot Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken in ieder geval
een aanzienlijk ruimer budget. Belle van Zuylen, die zich na haar huwelijk
Isabelle de Charrière noemde, erfde een niet onaanzienlijk deel van dit
(bezoedelde) kapitaal. Bij haar overlijden in 1805 was er van haar kapitaal
niets over, de Charrières waren vrijwel failliet. Over de wanordelijke,
financiële huishouding op Le Pontet – het huis van de Charrières in
Colombier in Zwitserland – schrijft de burgemeester van Colombier op
6 juni 1806 aan Belles neef Willem van Tuyll: ‘[...] wij hopen dat, als men de
schulden niet kan betalen die er zijn, er tenminste geen nieuwe gemaakt
zullen worden. Het overbodige glaswerk is verkocht, en alle overtollige
monden, parasieten en luiaards zijn weggestuurd’.2
Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat Belle van Zuylen niets wist van de
handel en wandel van de WIC en VOC en de daaraan gekoppelde slavernij.
Vele families die zij voor haar huwelijk frequenteerde, waren er in meer of
mindere mate bij betrokken. In 1759 verscheen het satirische Candide,
ou l’optimisme van Voltaire, waarin de schrijver – zonder zelf
2
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Simone Dubois, Belle van Zuylen, 1740-1805. Leven op afstand, Zaltbommel,
Europese Bibliotheek, 1969, p. 218.

commentaar te geven – Candide bij aankomst in Suriname kennis laat
maken met een negerslaaf, eens werkzaam in een suikerfabriek, die
zijn rechterhand en zijn linkerbeen heeft moeten missen. Dat waren zo
de straffen, als je vinger in de machine bleef zitten – oponthoud in het
productieproces – of als je een vluchtpoging had ondernomen. Belle van
Zuylen kende het boek. Zelf verhaalt zij in Caliste over een stervende
neger die in Guinée is geboren, daarna verkocht door zijn ouders,
werkzaam gesteld op een suikerplantage op Jamaïca, als bediende
gewerkt hebbend bij Engelsen in Londen en in de buurt van Lausanne
door hen achtergelaten om in alle eenzaamheid te sterven.3
Tijdens haar huwelijk met Charles-Emmanuel de Charrière had zij een
dierbare vriendschap met Pierre-Alexandre DuPeyrou, een puissant
rijke Surinamer die vanaf zijn 19e in Neuchâtel woonde. Hij had van zijn
moeder en tante suikerplantages geërfd in Suriname en er ook nog één
bijgekocht. Filosofisch aangelegd bezocht hij o.a. de salon van de verlichte
encyclopedist Baron Thiry d’Holbach in Parijs, waar hij ook Voltaire
ontmoette – evenals Rousseau, die nogal wat vijanden had gemaakt en
aan wie hij bescherming en financiële steun bood. Na de dood van
DuPeyrou erfden niet alleen zijn uitgebreide familie, maar ook zijn slaven.
Dat goed doen met bezoedeld geld behandelt Isabelle de Charrière
expliciet in Trois Femmes, zonder overigens een link te maken naar
slavernij.
Weduwschap en fortuin hebben Madame de Vaucourt, Constance, één
van de drie vrouwen in het verhaal, tot een onafhankelijke vrouw
gemaakt. 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, waarbij jaloezie waarschijnlijk een rol
heeft gespeeld. Het gaat om grond en kapitaal in Amerika, de Antillen,
Engeland, Holland, Parijs, Lissabon, St.Petersburg en Oost-Indië. De
welopgevoede, naïeve Emilie, hyper correct en vooral corrigerend, en
één van de drie vrouwen, kan niet nalaten haar afkeuring te uiten door te
vragen of de herkomst van het kapitaal niet uitgezocht moet worden en
of het geld niet moet worden teruggegeven. Daadkrachtige Constance
snoert haar meteen de mond. Zo het geld van de gewone mensen is
3

Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, deel VIII, Amsterdam,
G.A. van Oorschot, 1980, p. 187.
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gestolen die inmiddels over de wereld verspreid zijn, dan is terugbetalen
ondoenlijk, en restitutie aan hun machthebbers is al helemaal geen optie.
Rechtens komt dat geld haar toe, al is het fortuin wellicht niet helemaal
correct verkregen. ‘Ik durf wel te zeggen dat niemand het beter besteedt
dan ik. […] Waar ik ook heen ga, schenk ik, overal waar ik eigendommen
heb, laat ik schenken’.4
Bij mijn weten heeft Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière noch in haar
correspondentie noch in haar romans of pamfletten slavernij nadrukkelijk
veroordeeld. Het past ook meer bij haar om via de diverse personages
in haar werk de lezer de bal toe te spelen en tot nadenken te dwingen. In
het algemeen komen uit haar uitgebreide correspondentie, romans,
novellen, pamfletten en essays duidelijk haar betrokkenheid bij de
mensheid naar voren, haar verontwaardiging over onrecht, haar
opkomen voor de underdog, het opvangen en in bescherming nemen van
mensen in haar omgeving.
Na de presentatie van het boek Slavernij en de stad Utrecht op de dag
van Keti Koti, 30 juni j.l. loeiden de krantenkoppen van verontwaardiging
dat Belles kapitaal voor 40% bestond uit aandelen van de WIC en VOC.
Slavernij is gruwelijk en mensonterend, maar, zij het in een ander jasje,
het bestaat nog steeds, veelal ver van ons Europese bed. Ik denk aan de
winning van het erts coltan (colombo-tantaliet) in Oost-Congo, essentieel
voor o.a. de elektronica in onze mobiele telefoons, spelcomputers, pc’s en
laptops. Hele gezinnen, dus ook kinderen die daardoor niet naar school
gaan, moeten in deze industrie onder zware arbeidsomstandigheden de
kost verdienen. Of wat te denken van de bouw van de stadions in Qatar
voor het WK-voetbal, die in tien jaar tijd al 6500 levens eiste.
Het is goed om slavernij van weleer te veroordelen en daarvoor alsnog
excuses aan te bieden, maar laten we vooral ook niet vergeten met de
ogen van nu naar het nu te kijken.
Edda HOLM

4
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Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, deel IX, p. 64 (mijn
vertaling).

Gijsbert Jan van Hardenbroek, slachtoffer van Cupido met
dank aan Belle
Zoals bekend waren Belle van Zuylen en Charles-Emmanuel de
Charrière niet zwaar verliefd toen ze trouwden. Cupido speelde bij dit
feestje slechts een bijrol. Helaas zegt hun papieren nalatenschap niets
over wat er bij die gelegenheid in hun hoofden en harten is omgegaan.

Cupido

Gijsbert Jan van Hardenbroek
door Guillaume de Spinny

Daarom maar snel naar Gijsbert Jan van Hardenbroek (1719-1788),
21 jaar ouder, en vanzelfsprekend ook een stuk wijzer dan Belle. Hij heeft
zijn gevoelens over haar wel aan het papier toevertrouwd. Na één blik op
de zestienjarige Belle5 is hij op een gevoelige plek geraakt door een klein
pijltje van Cupido, met daarin een krachtig virus. Helaas is het hem nooit
gelukt Belle daarmee te besmetten. Zoals bekend, waren er wel meer
teleurgestelde heren in Belles jonge leven. Allemaal gestoken in kleurige
kostuums met een elegant, gepoederd pruikje als kers op de taart. Maar
Belle wilde kennelijk meer, en ook de intellectuele en erudiete Van
Hardenbroek is te licht bevonden. Belle zelf wist trouwens heel goed wat
het was om slachtoffer van Cupido te zijn. Veertien jaar jong was ze, en
blind van liefde op Pieter von Dönhoff uit Warschau. Officier in het
Staatse leger, dertig jaar oud, elegant en geestig. Meer dan een jaar
voelde ze zich volmaakt ongelukkig.6
5
6

Zie hieronder.
Kees van Strien, Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) Early Writings. New
material from Dutch archives, Leuven, Peeters, 2005, pp. 11-14.
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Van Hardenbroek was een verre neef van Belle. Bijna veertig jaar oud
(1758), werd hij lid van de ridderschap van de provincie Utrecht. Net als
zijn vader en beide grootvaders. Bovendien was hij vaak gedeputeerde
ter Staten-Generaal. Jarenlang heeft hij een dagboek bijgehouden met
commentaren en roddels over mede-politici, onder wie Belles vader, die
vanaf 1734 ook zitting had in de ridderschap. Hardenbroek vindt hem
een zeer bedachtzaam iemand, een geboren politicus die nooit direct
antwoord geeft op welke vraag dan ook.7 Belles vader was een overtuigd
aanhanger van de stadhouder. Dat moest ook wel voor zijn carrière, want
in veel gewesten had de prins van Oranje een dikke vinger in de pap bij
allerlei benoemingen. Zo kon Belles broer Reinoud Gerard al op zijn zesde
jaar aangesteld worden in een openbare functie. Een andere broer mocht
bij de admiraliteit van Amsterdam, tegen alle regels in, zijn dienstjaren bij
de Britse marine laten meetellen.8 En als Belles ooms, allebei
beroepsmilitair, geld nodig hadden om hun compagnieën te betalen,
regelde de slotheer van Zuilen renteloze leningen bij de openbare
instelling, waarvan hij toezichthouder was. In juli 1752 wilde hij op kosten
van de Staten van Utrecht een dansmeester uit Genève laten komen.
Daar had de elfjarige Belle natuurlijk van kunnen profiteren, maar een
andere regent stak daar een stokje voor.9

Hardenbroek, Gedenkschriften over Belle

Hardenbroeks Gedenkschriften bevatten geen opmerkingen over zijn
persoonlijk leven. Toch kunnen we er iets in ontdekken van zijn speciale
interesse voor Belle, want de vrij uitgebreide passage over haar heeft
7
8
9
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G.J. van Hardenbroek, Gedenkschriften […], I, Amsterdam, 1901, pp. 383, 386, 399
en 401.
Ibid., I, p. 7 (januari 1748) en p. 234.
Ibid., I, p. 55 (het Utrechtse Comptoir van het zegel) en p. 93.

niets te maken met politiek of machtsmisbruik. Begin 1762 noteert hij
dat ze haar portret heeft opgestuurd aan de voormalige huisonderwijzer
van haar broers; een Franstalige Zwitser die dan werkt aan het hof in
Berlijn. Misschien was het een medaillon naar haar portret uit 1759 door
de hofschilder Guillaume de Spinny.

Belle van Zuylen door Guillaume de Spinny (1759)

Een jonge prins van Anhalt ziet de elegant geklede jongdame, en Cupido
schiet meteen raak: Anhalts brieven monden uit in een
huwelijksaanzoek, maar Belles ouders willen dit niet aan de grote klok
hangen. Zelf neemt Belle het niet serieus en vertelt het allemaal vrolijk
door aan haar vrienden.10 In haar Portrait de Zélide, dat ze kort daarna
schrijft, komt het thema huwelijk niet aan bod. Vriendschap is voor haar
veel belangrijker dan liefde. Dit zelfportret werd bewonderd en vaak
gekopieerd. Ook door Van Hardenbroek, die er zelfs een commentaar op
schreef. Via zijn vriend Dönhoff moet hij alles hebben geweten over Belles
ongelukkige verliefdheid.11
10

11

Van Hardenbroek, I, pp. 214-215 (tussen 24 februari en 20 maart 1762): ‘[…] Deze
gehele zaak is zogenaamd met de uiterste secretie behandeld, schoon zij, Belle
van Z., daarvan confidentie van had gedaan aan mevrouw de weduwe Geelvinck
[Catharina Elisabeth Hasselaer, 1738-1792] en aan de maarschalk [Joost Taets
van] Amerongen [1726-1791; ‘maarschalk van het Nederkwartier’ (noord-westelijke
deel) van Utrecht]. Ook is men er een expresse reize om naar Amsterdam gaan
doen die zeer geheim gehouden was’.
Van Hardenbroek kopieerde de twee brieven van Belle aan Dönhoff uit die periode
(1756-1757); zie n. 6.
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Passage uit Portrait de Zélide en commentaar door G.J. van Hardenbroek

Een ander soort zelfportret, ook
geschreven in 1762, maar veel minder
persoonlijk, laat zien dat Belle best wel
hoopte ook in de liefde gelukkig te worden.
Het is een verhaal over de intelligente
jonkvrouw Julie d’Arnonville, die door haar
vader, de baron, is opgesloten in hun
voorvaderlijk kasteel.

Titelpagina van Le Noble
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Hij wil voorkomen dat ze trouwt met een sympathieke jongeman uit een
niet oud-adellijk geslacht. Julie besluit te ontsnappen. Eerst gooit ze een
aantal familieportretten uit het raam om een eventuele val te breken,
en dan springt ze de vrijheid tegemoet. Haar geliefde stond haar op te
wachten en ze leefden nog lang en gelukkig. Ik heb het hier natuurlijk over
Le Noble, een romannetje dat ook al weer snel werd overgeschreven.
Bovendien hebben Van Hardenbroek en Dönhoff er met elkaar en met
Belle een vrolijk spelletje van gemaakt.
Eind 1762 schreef Van Hardenbroek er een commentaar op en liet het
zien aan Dönhoff. Kort daarna wilde die graag weten of Belle het al
gelezen had, en wat ze ervan vond. ‘Het is toch van belang dat je met je
verstandige opmerkingen een jongedame weer met beide benen op de
grond zet. Dan krijgt de maatschappij er een aardig iemand bij, en
misschien ooit een brave en achtenswaardige huismoeder’.12 Of Van
Hardenbroek zijn tekst heeft doorgespeeld aan Belle is onduidelijk, maar
Dönhoff liet het er niet bij zitten. Toen Le Noble in juni 1763 anoniem was
verschenen in een Amsterdams tijdschrift, vroeg hij aan de redacteur
wie de auteur was. Hij stelde zich onder pseudoniem voor als een
romantische Parijzenaar die echt van plan was helemaal naar Holland te
komen om kennis te maken met ‘la belle qui écrit si bien’.13
Een half jaar later heeft Dönhoff weer iets nieuws verzonnen. Hij stuurt
Van Hardenbroek een brief van een verontwaardigde markies14
d’Arnonville gericht aan ‘Mademoiselle … auteur de Le Noble, conte
moral ’. Hij heeft het boekje gelezen als een satire. Hij eist excuses. Wat
zijn dat voor manieren mijn gezin belachelijk te maken? Er is ook een
bijlage: een toneelstukje waarin vier personen, onder wie de markies, hun
mening geven over het verhaal. Dönhoff vraagt Van Hardenbroek deze
papieren aan Belle door te sturen. Maar graag eerst laten overschrijven
door iemand wiens handschrift ze niet meteen herkent. Belle heeft wel
door dat het hier om een grap gaat en biedt de markies haar
excuses aan. In een eventuele tweede druk, zal ze de naam d’Arnonville
laten vervangen.15
12
13
14
15

Van Strien, p. 199.
Ibid., pp. 201-202 (kopie in het handschrift van Van Hardenbroek).
Van Hardenbroek en Dönhoff schrijven markies, omdat de titel baron toen niet
meer gangbaar was in Frankrijk (Van Strien, p. 204).
Ibid., pp. 33-36 en 203-222.
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Ook uit die tijd dateert een door Van Hardenbroek geschreven portret
van Belle. Het is een variant op haar Portrait de Zélide.

Portret de [Sophie]

Belle heet hier Sophie,16 een meisjesnaam die destijds meteen deed
denken aan de ideale jonge vrouw uit Rousseaus Émile. Van
Hardenbroeks Sophie lijkt veel op Zélide: Zélide is ‘compatissante par
tempérament’ en ‘libérale et généreuse par penchant’.17 Sophie is
‘charitable par tempérament’ en ‘libérale et généreuse par réflection’. En
zo zijn er meer bijna-citaten. Vooral wanneer het gaat over Sophie’s
interesse in handwerken, haar lectuur en haar uiterlijk. Maar Van
Hardenbroek kijkt duidelijk met andere ogen naar Belle dan zij naar
zichzelf. In haar omgang met anderen is Sophie veel bedachtzamer dan
Zélide: Hardenbroek vervangt ‘généreuse par penchant’ (van nature)
door ‘généreuse par réflection’ (welbewust). Ze is ook niet ijdel, zoals
Zélide; ze wil niet per se beroemd worden, en is niet pessimistisch over
haar toekomst. Ook heeft Sophie niet de neiging mannen op hun nummer
te zetten. Een andere opvallende variant betreft de godsdienst. In Belles
zelfportret komt die niet aan de orde, maar Van Hardenbroeks Sophie is,
net als die van Rousseau, ‘une chrétienne raisonnable et éclairée’
16
17
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Ibid., pp. 163-166.
Qua temperament meelevend en betrokken, van nature gul en onbekrompen.

[een redelijk en verlicht christen].18 Wat betreft vriendschap en liefde, is
Sophie, net als Zélide, erg op haar hoede. Maar ook hier geeft Van
Hardenbroek weer een persoonlijke draai aan het portret. Sophie is niet
snel onder de indruk van mannen, maar dankzij haar meegaande aard
[la docilité de son caractère], zou ze met elk type man kunnen
samenleven. Zelfs met een doodgewoon iemand zou ze gelukkig kunnen
zijn, ook al omdat ze zichzelf zo goed kan bezighouden met intellectuele
zaken. Hij besluit dit chapiter: ‘Met een echtgenoot die trouw is aan zijn
principes, makkelijk in de omgang en rechtschapen, zou ze aanbiddelijk
geweest zijn’. Je zou bijna kunnen zeggen dat Van Hardenbroek Belle
beschrijft zoals hij haar zou willen hebben. En die echtgenoot in spe (‘een
man die trouw is aan zijn principes en rechtschapen’), dat lijkt wel een
goed gelukte selfie.
Het is duidelijk dat Van Hardenbroek serieuze plannen had met Belle.
Maar wanneer was dat begonnen? Mijn antwoord komt deels uit een niet
gedateerde autobiografische tekst: een zelfrechtvaardiging.

Discours apologétique

18

Rousseaus Sophie heeft ‘de la religion, mais une religion raisonnable et simple, peu
de dogmes et moins de pratiques de dévotion’ [een redelijke en eenvoudige
godsdienst met weinig dogma’s en nog minder vrome praktijken].
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Van Hardenbroek schrijft dat er op theekransjes wordt geroddeld dat
hij zijn beloftes niet nakomt. Dat wil hij rechtzetten. Zo schrijft hij: ‘Vanaf
mijn vroegste jeugd ben ik verliefd geweest op Silvie [een pseudoniem],
en toen ik vijftien was, merkte ik dat een man niet geboren is om alleen te
blijven’. De volgende vier jaar was Silvie voor hem een soort
tweelingzuster, en hij genoot van hun wederzijdse liefde. Toen hij daarna,
zoals veel adellijke jongelui, een reis in het buitenland maakte, hoorde hij
dat zijn liefje een nieuw vriendje had. Hij verbrak de relatie.19 Ergens
anders schrijft Van Hardenbroek in de derde persoon over wat er
daarna gebeurde: ‘Na de stukgelopen verhouding met C., heeft hij twintig
jaar lang alle vrouwen uit zijn hoofd gezet’.20 En nu gaan we uitrekenen
wanneer hij door Cupido het Belle-virus kreeg toegediend. Hij is gedoopt
op 11 januari 1720 in Den Bilt, dus 15 jaar in 1735. Daarna is hij vier jaar
zielsgelukkig met Silvie en misschien een jaar op reis. Dat maakt 1740.
Als we daar ongeveer twintig vrouwloze jaren bij optellen komen we in de
buurt van 1760.
Maar er is nog een aanknopingspunt. In de oude indeling van het archief
Huis Hardenbroek, vond ik een map met 25 ongedateerde brieven en
memoranda.21

Cruelle, que dis-tu?
19
20
21
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Het Utrechts Archief, 1010, Huis Hardenbroek, inv.nr. 1429 (Discours
apologétique).
Van Strien, p. 258 (Daignez faire un peu ma cour).
Het handschrift van de documenten komt overeen met dat uit het politieke
dagboek van 1769-1770. Het Utrechts Archief, 1010, Huis Hardenbroek, inv.nr. 541.

Het opschrift op de brief, die destijds bovenaan lag, luidt: ‘Dit hele pakket
betreft juffrouw Van Zuylen, tegenwoordig echtgenote van mijnheer de
Charrière’ Rechtsboven staat vrij onopvallend het getal 57 en
rechtsonder 88. Ik lees ze als jaartallen: 1757 was de periode waarin
Belle, tegen beter weten in, wanhopig verliefd was op Dönhoff, en
waarschijnlijk het jaar waarin bij Van Hardenbroek de vlam in de pan
sloeg. Hij overleed op 20 januari 1788. Ik neem dus aan dat de gedachte
aan Belle hem nog op zijn sterfbed heeft beziggehouden en dat hij toen
de twee data heeft toegevoegd. Deze papieren vormen een ongeordend
verslag van een groot geluk en een diepe teleurstelling.

Belle van Zuylen door Jacob Maurer (1774)

Luister maar: ‘De eerste keer dat ik je zag, was ik helemaal weg van jouw
schoonheid, je elegantie en je stem […]. Naarmate ik je beter leerde
kennen, werd je in mijn ogen steeds mooier […]. Aan het eind van elke dag
en bij het wakker worden, moet ik altijd aan jou denken’.22
Belle was een goede vriendin, vriendelijk en attent, maar net als bij ‘Silvie’
durfde Van Hardenbroek haar nooit te vragen of zij ook iets voor hem
voelde, en Belle had waarschijnlijk helemaal geen zin hem aan te
moedigen. Maar op een bepaald moment zette Van Hardenbroek haar
voor het blok. Hij schrijft dat hij misschien gaat trouwen met een rijke
vrouw. Maar dat doet hij alleen, als dat niet het einde betekent van hun
vriendschap. Want alle rijkdom van de wereld, weegt niet op tegen het
verlies van het enige dat zijn leven dragelijk maakt.23 Hij smeekt haar hier
serieus op te reageren, want anders blijft hij vrijgezel.
22
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Van Strien, pp. 242-243 (Cruelle, que dis-tu?).
Ibid., pp. 236-237 (Il serait aussi vain).
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Belles reactie was niet bepaald vol begrip; ze maakte zelfs grapjes over
een brief van vier kantjes waar de ongelukkige Van Hardenbroek goed zijn
best op had gedaan: ‘Waarom die uitbarsting van spitsvondigheden? Die
wervelwind van geflatteerde ideeën over mijn persoon?’24 Hij voelde zich
tekort gedaan en verraden. Als ze nooit van plan geweest was met hem
te trouwen, had ze dat toch veel eerder kunnen zeggen?25 Waarom
reageert ze nog steeds niet serieus, op iets wat zo belangrijk voor hem
is? Ook na een duidelijke afwijzing, gaat hij door met schrijven, want hij
is nog steeds verliefd. Hij wil precies weten waarom Belle zijn alleszins
redelijke voorstel afwijst.26
Van Hardenbroek ging er kennelijk van uit dat zijn liefde, en haar
sympathie (zoals hij dat heeft ervaren), een gezonde basis vormden voor
een huwelijk tussen twee mensen uit hetzelfde milieu, met bovendien veel
gemeenschappelijke literaire en muzikale interesses. Als lid van de
Utrechtse en Haagse society wist hij ongetwijfeld alles van haar
stukgelopen kansen op een huwelijk. Misschien zag hij zichzelf wel als een
barmhartige Samaritaan, die een begaafde jonkvrouw, maar met haar
reputatie in de kreukels, uitzicht gaf op een respectabele positie in de
maatschappij. Maar Belle paste ervoor zo’n passieve rol als slachtoffer te
spelen en droomde liever van een beter leven, ver van het deprimerende
Sticht, waar een kennis er kennelijk behoefte aan had, op zijn oude dag,
door een trouwe echtgenote warm gehouden te worden.
In september 1769 ontmoette Belle Charrière in het modieuze kuuroord
Spa,27 en sindsdien dacht ze misschien aan een huwelijk met die oude,
niet adellijke kennis die haar uit haar Nederlandse milieu zou kunnen
verlossen. In het voorjaar werd dit een serieuze optie. Ook al was ze toen,
vanwege twee nieuwe huwelijkskandidaten, zo gedeprimeerd dat ze vond
dat Charrière eigenlijk een beter lot verdiende.28 Jammer voor Van
Hardenbroek, maar diens naam stond niet in haar draaiboek. Zijn
reacties bleven niet beperkt tot het schrijven van de juist genoemde
documenten.
24
25
26
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Ibid., pp. 231-233 (Vous êtes donc formalisé).
Ibid., pp. 238-239 (Que vivement combattu).
Ibid., pp. 244-245 (Mon dessein est).
Liste des seigneurs et dames venus aux eaux minérales de Spa, Liège et Spa,
F.J. Desoer, 1769, 16 juli (Baron de Tuyll d’Utrecht à l’Hôtel de Lorraine), 23 juli
(Charrière en zijn leerling Nicolaas Warin à l’Hôtel de Lorraine).
Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen, Œuvres complètes, II, Amsterdam, 1980,
p. 180 (17-4-1770).

Charles-Emmanuel de Charrière

Tussen juli 1770 en begin 1772 vertoont zijn politieke dagboek een
opvallende lacune. Hij was ooit voor Belle gevallen, maar nu was hij
compleet knock-out.

Knock-out geslagen door Cupido

Besluit
Tot voor kort was Gijsbert Jan van Hardenbroek vooral bekend als
politicus en auteur van zijn Gedenkschriften. Zijn papieren over Belle van
Zuylen geven hem een heel nieuwe dimensie: een stille bewonderaar van
Belle, die veel onbekende teksten van en over haar heeft bewaard en
becommentarieerd. Ook een correspondent en tenslotte een
gedesillusioneerde echtgenoot in spe.
Kees VAN STRIEN
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Victoire Hollard (1745-1806), gouvernante van prinses
Louise van Oranje-Nassau
Voorwoord
In de achterliggende eeuwen is het in hogere kringen goed gebruik
geweest om de opvoeding van meisjes voor een groot deel over te
dragen aan een gouvernante. Zij is te beschouwen als de
huisonderwijzeres die haar pupil leert kennen in de peuterleeftijd en
wegwijs maakt tot het meisje meerderjarig is geworden. Over de
aanstelling van gouvernantes en hun werk is in de literatuur naar
verhouding weinig te vinden. Het beperkt zich vaak tot het gegeven dat
een bekende persoonlijkheid een gouvernante heeft gehad of die functie
heeft uitgeoefend. Zo is de 18e-eeuwse Nederlandse schrijfster Belle van
Zuylen (1740-1805) door twee Zwitserse gouvernantes opgevoed. De als
madame Curie (1837-1934) bekend geworden ontdekster van de
radioactieve straling is een korte periode in haar leven gouvernante
geweest. Tussen 1886 en 1889 is dat bij de familie Žorawski en de twee
jaar daarna bij de familie Fuchs. Levensbeschrijvingen van gouvernantes
zijn in de literatuur zeldzaam. Een goede uitzondering is de biografie van
Salomé de Gélieu (1742-1820). Zij sticht in Zwitserland een opleiding
voor gouvernantes en is daarna gouvernante van prinses Luise, de latere
koningin van Pruisen.
Binnen het adellijke Huis van Oranje-Nassau geldt in de eerste helft
van de 18e eeuw de regel dat de vader de verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van zijn dochters heeft. Als stadhouder Willem IV (1711-1751)
is overleden, wordt zijn weduwe, Marie Louise van Hessen-Kassel,
gouvernante van hun 8-jarige dochtertje Carolina. Zij is vanaf dat
moment niet alleen verantwoordelijk voor het opvoeden van de prinses
maar ook voor het beheer van haar inkomen en vermogen. Enkele
generaties later groeit prinses Emma van Waldeck-Pyrmont (18581934) op onder de hoede van een Engelse gouvernante. Die brengt
Emma goed op de hoogte van onder andere de arbeidsverhoudingen in
die tijd. De prinses trouwt in 1879 met koning Willem III en krijgt ruim
een jaar later een dochter, Wilhelmina (1880-1962). Prinses Wilhelmina
groeit op tussen oudere personen, waaronder een gouvernante.
Over geen van de gouvernantes die in de achterliggende eeuwen binnen
het Huis van Oranje-Nassau hebben gewerkt is ooit een gedegen artikel
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of biografie geschreven. Met dit boek komt daar een einde aan. De reden
daarvoor is tweeledig. De eerste is dat Victoire Hollard in de verte familie
van de beide schrijvers is: zij is een zus van hun oudvader George Hollard.
De tweede is het bewaard gebleven zijn van een groot aantal
egodocumenten in de vorm van brieven aan haar voormalige pupil
prinses Louise.
Het onderzoek voor deze publicatie is in de loop van 2014 gestart. Dat
heeft allereerst bestaan uit het samen brengen en lezen van publicaties
over het leven van leden van het Huis van Oranje-Nassau in de 18e en 19e
eeuw. De bedoeling daarvan is geweest het op de hoogte komen van hun
dagelijks leven en vooral hoe de opvoeding van de kinderen geregeld
is. Vervolgens is acht keer een bezoek gebracht aan het Koninklijk
Huisarchief en een keer aan de Koninklijke Bibliotheek. In het Koninklijk
Huisarchief zijn de Koninklijke Verzamelingen samengebracht. Daaronder
bevindt zich het uitgebreide archief van prinses Louise. Zij heeft met veel
mensen gecorrespondeerd, waarvan veel stukken bewaard gebleven zijn.
Zo ook het merendeel van de brieven die de prinses van Victoire
Hollard ontvangen heeft. Omdat na het overlijden van Victoire de door
haar bewaarde brieven van prinses Louise zijn terugbezorgd bij de
afzender is het mogelijk geweest inzage te krijgen in hun wederzijdse
correspondentie. Verder is gezocht naar interessante stukken in de
archieven van de ouders van prinses Louise. Alle gevonden brieven van
Victoire en een deel van die welke de prinses aan haar geschreven heeft
zijn gefotografeerd, gelezen en kort samengevat. Die samenvattingen
bevatten passages over Victoires rol als gouvernante, de plaatsen waar
zij verblijft, de financiële verantwoordelijkheid als gouvernante, haar
reizen door Europa, haar latere contacten met en bezoeken aan prinses
Louise, de problemen met haar gezondheid, haar zorg voor een nichtje,
haar relatie met broer George en met de mensen in haar onmiddellijke
omgeving en haar kijk op de sociale, politieke en militaire ontwikkelingen.
Regelmatig wordt er in brieven geroddeld over personen en situaties.
Niet altijd is duidelijk om welke persoon of personen het gaat. Dat komt
onder andere omdat die persoon dan alleen met een initiaal of anderszins
vaag aangeduid is. Vanaf 1791 heeft Victoire Hollard weer in Zwitserland
gewoond. Een bijzondere periode daarbinnen is haar verblijf van zeven
jaar op een groot landgoed nabij Lausanne. Dat landgoed is in 2016
bezocht, evenals de archieven van Orbe, de geboorteplaats van Victoire,
en van Lausanne en de stad Genève.
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Alphen aan de Rijn, Breda, april 2017
Cees CLAESSEN
Frank CLAESSEN
(Is uw nieuwsgierigheid gewekt en mocht u belangstelling hebben voor
de complete publicatie, dan kunt u de pdf-versie opvragen bij Edda Holm,
holm.edda@gmail.com)

Appeltaartconcert bij Première Parterre
Zoals ook vermeld is in het jaarverslag, stelde Edda Holm, onze altijd
enthousiaste voorzitter, enige maanden geleden voor een ‘cadeautje’
aan de trouwe leden van het genootschap aan te bieden. De andere
bestuursleden waren het onmiddellijk met haar eens en besloten werd
de Stichting Appeltaartconcerten uit te nodigen om een concert bij
Première Parterre in Den Haag te geven. Deze stichting werd niet alleen
uitverkoren omdat de oprichter en leider, Michiel Holtrop, een neef van
ondergetekende is, maar zeker ook omdat Michiel en enkele van zijn
collega’s reeds bekend waren met de composities van Belle van Zuylen en
sommige stukken al eens uitgevoerd hadden op Slot Zuylen.

Karin Strobos, Michiel Holtrop en Ernst Munneke
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Het concert in Den Haag vond plaats op 20 november j.l. Naast Michiel
(altviolist bij het Nederlands Philharmonisch Orkest) traden twee andere,
evenzeer gelauwerde musici op: mezzosopraan Karin Strobos en pianist
Ernst Munneke. Het programma was zeer veelzijdig. Naast aria’s en een
pianosonate van Belle van Zuylen werd vocale en instrumentale muziek
van Mozart, Brahms, Kreisler en Bizet gespeeld. Ook werden liederen
van Joey Roukens uitgevoerd. Deze jonge Nederlandse componist stond
onlangs extra in de schijnwerpers met zijn ‘Fantasie naar Sweelinck’,
gecomponeerd ter gelegenheid van de 400e sterfdag van de beroemde
organist.
Tijdens de pauze van het concert in Den Haag werd uiteraard appeltaart
geserveerd en na afloop van het muzikale gedeelte waren er drankjes en
een lunch. Onze gastvrouw (Gepke Witteveen) en gastheer (Jaap
Broekmans) hadden, zoals altijd, alles tot in de puntjes voorbereid en
zodoende verliep de gehele bijeenkomst vlekkeloos, ondanks de
coronabeperkingen. De foto’s die dit korte verslag omlijsten en die door
Annemarie Veerman (onze penningmeester) zijn genomen, illustreren
hopelijk ook dat het een bijzonder levendige en feestelijke ochtend was.
Afstand houden hoeft zeker niet te betekenen dat er geen gevoel van
saamhorigheid kan zijn.
Margriet LACY-BRUIJN		

Karin Strobos
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Symposium Belle van Zuylen project brieven-online op 23 november
2021

De rol van het Genootschap Belle van Zuylen voor de (digitale)
beschikbaarheid van haar geschriften (en het aandacht
vragen voor Belle van Zuylen en haar werk)
Dit symposium is vooral een feestje ter gelegenheid van het digitaal
beschikbaar stellen van een tweede reeks brieven, zo’n 800 in getal, van
Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière. Hoe is het allemaal zo gekomen?
Opgericht in 1974, overigens statutair in 1975, door Baron Henk van
Tuyll van Serooskerken was het Genootschap Belle de Zuylen in het
begin vooral een organisatie om de uitgave van het verzameld werk,
de Oeuvres complètes van Tante Belle, zoals hij haar weleens noemde,
te ondersteunen. Nodig waren een uitgever, een redactie-comité en
financiële steun. Uitgever Geert van Oorschot, die bij het lezen van de
biografie van Godets Madame de Charrière et ses amis hartstochtelijk
verliefd werd op Belle van Zuylen, wilde alles, maar dan ook alles van haar
uitgeven. In het redactie-comité nam plaats een team van
dix-huitièmistes: Pierre en Simone Dubois uit Den Haag, Jean-Daniel
Candaux uit Genève, Patrice Thompson uit Neuchâtel, Cecil Courtney
uit Cambridge, Dennis Wood uit Birmingham, Michel Gilot uit Grenoble,
Jeroom Vercruysse uit Brussel, alsmede uitgever Geert van Oorschot uit
Amsterdam. Er bestond toen nog geen internet of e-mail, het
grotendeels nog te transcriberen onderzoeksmateriaal lag verspreid.
Financiële steun werd verkregen door Nederlandse en Zwitserse
instellingen, waaronder het Prins Bernardfonds. De tien delen van de
Oeuvres complètes verschenen in een tijdsbestek van vijf jaar, van 1979
tot 1984 in 8000 bladzijden in dundruk met een enorm notenapparaat,
waarvan Simone Dubois nota bene zei dat het jammer was dat het team
zich had moeten beperken. De 2552 brieven, die toen bekend waren,
staan in de eerste zes delen.
Het genootschap groeide uit tot een platform om belangstellenden voor
Belle van Zuylen te binden, hen op de hoogte te stellen van vorderingen
in het onderzoek naar haar werk en haar persoon, en ook om publicaties
rondom het werk van deze Europese romancière, componiste,
pamfletschrijfster en filosofe uit te dragen, en de kennis daarover te
delen. De ontsluiting van de brieven gaf inzicht in haar dagelijkse leven,
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haar zoektocht naar de zin ervan, haar motivatie, gepeins en geploeter
rondom haar publicaties, en inzicht in haar correspondenten, die tevens
de kritische lezers van haar werk waren. Die brieven vormden voor Belle
zelf ook een soort van schrijfoefening, een opstapje soms naar haar
romans, novellen en essays.
Met dank aan Paul Pelckmans en zijn boek Isabelle de Charrière, une
correspondance au seuil du monde moderne (Brill, 1995) is het
interessant te beseffen dat die correspondentie van geschreven en
ontvangen brieven de periode beslaat tussen 1753 en 1805. De
correspondentie begint, naast enkele andere brieven, met twee reeksen
van brieven, nl. die met Jeanne-Louise Prévost, de Zwitserse
gouvernante van Belle van Zuylen en die met de bekende David-Louis
Constant d’Hermenches. Wat de laatste briefwisseling betreft durft Paul
Pelckmans zich af te vragen of die bekendheid ook niet komt, omdat ze
aan het begin van de Oeuvres complètes staan, want wie heeft nu echt
alle 2552 brieven gelezen. Ik denk Suzan, Madeleine en Maria; ik in ieder
geval niet. Bijna 2000 brieven zijn na 1787 geschreven. Belle is dan 47
jaar oud, 17 jaar getrouwd en 16 jaar wonend in Zwitserland. Na 1803 zijn
er slechts 81 brieven teruggevonden. Grofweg is dus drie kwart van de
correspondentie in een periode van slechts 15 jaar geschreven.
Zoekgeraakte of vernietigde brieven laten we voor het gemak buiten
beschouwing.
Revenons à nos moutons, het onderzoek en het uitbrengen van de
Oeuvres complètes zorgden voor een sneeuwbaleffect in de vorm van
boeken en artikelen over deelgebieden in Belles werk. Over bij voorbeeld
de redenen waarom Belle in het Frans schreef, bespiegelingen over haar
romans, toneelstukken, muziek, politieke pamfletten, uiteraard haar
verhouding met Constant d’Hermenches, James Boswell, Benjamin
Constant, haar verdediging van Thérèse Levasseur, het verdriet om de
dood van haar broer Vincent, haar rol als mentor, haar vriendschappen,
haar briefwisselingen met bepaalde mensen, de portretten. En niet te
vergeten de biografieën van Pierre en Simone Dubois en Cecil Courtney.
Het magazine van het genootschap de Lettres de Zuylen, na oprichting
van de Zwitserse zusterclub geheten Lettres de Zuylen et du Pontet – Le
Pontet was immers het Zwitserse huis van Belle na haar huwelijk met De
Charrière –, in 2005 opgevolgd door de puur wetenschappelijke Belle
van Zuylen Papers/Cahiers Isabelle de Charrière o.l.v. Suzan van Dijk en
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Madeleine van Strien, hield de leden van het genootschap op de hoogte.
Waar aanvankelijk de bijeenkomsten van het genootschap slechts
eenmaal per jaar plaatsvonden en gevoed werden door wetenschappelijk
onderzoek – terwijl zij overigens ook gepaard gingen met gezellige
lunches en o.a. bezoekjes van en aan de Zwitserse Association Isabelle de
Charrière – zag het huidige genootschapsbestuur zich de afgelopen jaren
steeds meer genoodzaakt mee te gaan met de tijd en zijn activiteiten
toegankelijk te maken voor een gevarieerder publiek. Breed en diep werd
het devies. Een toon die wordt weerspiegeld in de huidige Lettre de
Zuylen en in de onderwerpen die gepresenteerd worden op de
bijeenkomsten in het voor- en najaar.
Naast lezingen met een wetenschappelijke grondslag bestond er ook
behoefte de jeugd meer bij de activiteiten te betrekken. Het literair
dossier op havo/vwo niveau betreffende Le Noble, ontwikkeld door het
genootschap, vond zijn weg naar meer dan 600 tassen van
congresgangers tijdens het Congres Frans 2017. Scholieren van een
lagere school in Uithoorn werden door Daniël Beuman en Nettie van
der Tak op het Slot rondgeleid, en last but not least kinderen van 3 tot
12 konden in het Haags kinderatelier een verkleinde weergave van Slot
Zuylen en de Slottuin in elkaar knutselen. Deze laatste activiteit deed,
weliswaar, menig wetenschappelijke wenkbrauw fronsen – het is duidelijk
dat het bestuur graag ‘out of the box’ denkt – en wij moesten inderdaad
even corrigerend ingrijpen, toen een driejarige het had over Belle van het
Zuiden.
Naast deze gezelligheid heeft het genootschap excursies naar Neuchâtel
en omgeving georganiseerd. We hebben Twickel bezocht, een lezing laten
houden in Kasteel Rosendael, Belle van Zuylen aan Jane Austen gelinkt
tijdens twee congressen in Jane Austen’s House Museum en the Great
House in Chawton. Er zijn diverse malen concerten geweest van Belles
composities, uitgevoerd door de bekende klavecinisten Penelope Cave en
Katrina Faulds. In het Haagse huistheater Première Parterre zijn
opgevoerd het toneelstuk La Parfaite Liberté ou les vous et les toi in de
vertaling van Carel Alphenaar en La Noble ou l’art d’être une belle noble,
een Nederlandse toneelbewerking van Le Noble door Eva Mathijssen, dit
n.a.v. het 45-jarig bestaan van het genootschap.
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Nu hebben al deze ‘events’, tot mijn spijt, niet meteen een run op de
Oeuvres complètes teweeg gebracht of een spectaculaire groei van ons
ledenaantal. Daarvoor zou ongetwijfeld een goedgeschreven 26-delige
serie over Belles leven en werk door de BBC meer effect sorteren. Ik
denk even, met een zekere afgunst, aan de roem van Jane Austen, Jane’s
Fame.
Valérie Cossy, professor aan de Universiteit van Lausanne, schreef in
het laatste Cahier in 2015 hoe belangrijk het is het werk van Isabelle
de Charrière in gedeelten, d.w.z. kleine uitgaven aan te bieden. Margriet
Lacy, destijds professor aan de Butler University in Indianapolis en de
huidige vice voorzitter van het genootschap, schreef in 1999 al in de
Lettres de Zuylen et du Pontet dat het geven van een college 18e-eeuwse
literatuur Isabelle de Charrière weliswaar onder de aandacht brengt van
Amerikaanse studenten Frans, maar dat met name vertalingen van haar
werk naar een groter publiek leiden. Het belang van vertalingen hebben
wij in Nederland zeker ingezien. Greetje van den Bergh heeft haar aandeel
hierin gehad met haar vertaling van de integrale briefwisseling tussen
Belle van Zuylen en Constant d’Hermenches, James Boswell en Werner
van Pallandt; Leo van Maris heeft met studenten Frans in samenwerking
met Yvette Went de Lettres neuchâteloises vertaald; Johanna Stouten
St. Anne; en in 2013 is Le Noble - De Edelman n.a.v. het 250-jarig bestaan
van deze conte moral opnieuw verschenen in de vertaling van Rosalien
van Witsen. Lettres de Mistriss Henley, Lettres écrites de Lausanne en
Caliste zijn ook vertaald in Mrs Henley, Cécile en De geschiedenis van
Caliste door respectievelijk Victor van Vriesland, Robert van Kuyk en
Renée de Jong-Belinfante.
Overigens is het genootschap geen onderzoeksinstituut, wij bieden een
platform om Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière in beeld te brengen en
te houden. Ik krijg weleens de indruk dat onderzoek naar Belle van Zuylen
en haar werk door de jaren heen wat stagneert, hoewel Kees van Strien
onvermoeibaar doorgaat met archiefonderzoek en recentelijk zelfs een
biografie van Belles Hollandse jaren heeft geschreven. Daarom juicht het
genootschap het brievenproject o.l.v. Suzan van Dijk en Madeleine van
Strien zo toe, en in feite, dankzij technische ontwikkelingen, borduurt dit
initiatief ook voort op de reden van bestaan van het genootschap, in dit
geval het digitaal beschikbaar stellen van de brieven die sinds de
beginjaren ’80 alleen op papier voorhanden waren. Het kan de
belangstelling voor Belle van Zuylen een wereldwijde boost geven.
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Een aantal leden van het genootschap heeft daaraan meegeholpen door
via een speciaal computerprogramma de teksten van de brieven te
actualiseren qua spelling en opmaak, met medenemen van het
notenapparaat, en zo de inhoud ervan toegankelijk te maken voor een
breed publiek. Bovendien wordt er hard gewerkt aan vertalingen in het
Nederlands en zo mogelijk in het Engels.
Zo’n 40 jaar na de eerste publicatie van de brieven van Belle van Zuylen/
Isabelle de Charrière is de cirkel bijna rond. Veel van haar brieven zijn
nu via internet bereikbaar. Een bescheiden begin werd gemaakt in 2019
met het aanbieden van 199 brieven die in het Utrechts Archief liggen.
Vandaag komen daar nog eens ca. 800 brieven bij, die in andere
Nederlandse archieven liggen. Het restant brieven – er zijn nu in totaal
2665 brieven in elaborate – , zal volgend jaar digitaal gepresenteerd
worden in Lausanne, waarvan de manuscripten o.a. in Neuchâtel,
Lausanne en Genève liggen.
Namens het genootschap wil ik dan ook Suzan van Dijk, Madeleine van
Strien, Maria Schouten, leden van de leesgroep van het genootschap en
verder allen die hebben meegewerkt aan dit arbeidsintensieve project
van harte feliciteren met het behalen van deze belangwekkende mijlpaal.
Edda HOLM
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