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Van de voorzitter

Met heel veel plezier en voldoening denkt het bestuur terug aan de 
herfstbijeenkomst van 8 oktober j.l., toen een vijfentwintigtal 
enthousiaste leden van het genootschap samenkwam in Bistro Belle, een 
gelegenheid iets buiten het domein van Slot Zuylen. In een ver verleden 
waren we al eens samengekomen op deze zeer toegankelijke locatie en 
ook deze keer beviel het goed. Door de hoefijzeropstelling van tafels en 
stoelen in de Belle-zaal was het gemakkelijk praten tijdens de 
jaarvergadering en bracht een levendige discussie tussen bestuur en 
leden vele nieuwe ideeën naar voren.

Natuurlijk blijft het jammer dat het ‘Schotse congres’ in Edinburg door 
diverse factoren niet door kon gaan, daarover waren we het allen eens, 
maar hoe fijn is het te weten dat beoogde sprekers als Penelope Cave en 
Tom Kelly hun verhaal in het kader van de Schotse Verlichting dolgraag 
zouden willen houden in Nederland. En niet alleen een verhaal houden, 
klaveciniste Penelope Cave zou ook graag muziek van o.a. Belle van Zuylen 
voor ons willen spelen. Bij Daniël Beuman borrelt het inmiddels al van de 
ideeën qua instrumenten en locatie, want wist u dat dit bestuurslid niet 
alleen kunsthistoricus is, maar tevens een opleiding in Oxford heeft 
genoten als klavecimbelbouwer? Voorts werd een uitje naar Middachten 
geopperd, zelfs een jaarlijkse leesbijeenkomst van het werk van Belle 
van Zuylen, kortom er zijn genoeg suggesties gedaan voor het komende 
Belle-jaar. Zie hiervoor verder het uitgebreide verslag van de 
herfstbijeenkomst in deze Lettre de Zuylen.

Verdrietig zijn we om het heengaan van Joop de Vries op 
Hemelvaartsdag. Joop was zo’n enthousiast en betrokken lid, bovendien 
medewerker van het eerste uur aan het digitaliseringsproject van de 
brieven van Belle van Zuylen. Honderden brieven heeft hij bekeken en 
bijgewerkt. Hij was een attente en zorgzame gastheer voor de leesgroep 
o.l.v. Suzan van Dijk. U kunt dat lezen in het liefdevolle portret dat Trix 
Trompert over hem heeft geschetst. En Joop zag altijd wel een bijzondere 
situatie om er even snel een plaatje van te schieten.

Terugkijkend op het afgelopen jaar kom ik toch weer tot de conclusie dat 
het coronavirus eens temeer zijn stempel heeft gedrukt op ons leven. 
Des te waardevoller zijn de momenten die we samen mogen 
doorbrengen. De dag plukken vind ik altijd wat moeilijk te visualiseren, 
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daarom citeer ik liever deze beroemde versregels van Pierre de Ronsard 
(1524-1585) : ‘Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain : Cueillez dès 
aujourd’hui les roses de la vie.’

Namens het bestuur wens ik u mooie feestdagen en een gelukkig en 
bovenal gezond nieuwjaar!

Edda HOLM
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Van de penningmeester

In tijden dat lid zijn van een vereniging steeds minder vanzelfsprekend is, 
kan het genootschap gelukkig nog rekenen op de steun van veel trouwe 
leden. Uw financiële bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd en maakt het 
mogelijk dat wij interessante bijeenkomsten kunnen blijven organiseren. 

Afgelopen jaar is ons helaas een aantal leden ontvallen onder wie 
mevrouw Nel Holm-Kole, die samen met Sabine de Raat onze 
kascommissie vormde. Zij kon door ziekte al niet meer bij de 
najaarsbijeenkomst zijn. Mevrouw Lyda Verstegen is bereid komend jaar 
in de kascommissie plaats te nemen. 

Ons genootschap is financieel gezond en voor het komende jaar zijn er 
weer veel nieuwe plannen. Begin van het jaar zal onze secretaris u weer 
benaderen voor de contributie. Zoals u wellicht weet, heeft ons 
genootschap de culturele ANBI-status. Donateurs mogen hun giften van 
hun inkomstenbelastingopgave aftrekken. Meer informatie hierover vindt 
u op onze website. 

Mocht u eraan twijfelen of u uw contributie (€32,50) voor 2022 betaald 
heeft, 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 2023. 

Annemarie VEERMAN
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In Memoriam Joop de Vries

Een leesmiddag bij Joop

Om een geschikte plek te vinden waar een aantal mensen van een 
leesgroep kan samen komen, is niet zo gemakkelijk. Aangezien de 
deelnemers uit alle hoeken van het land komen, moet de plek van 
samenkomst centraal gelegen en gemakkelijk te bereiken zijn. Het was 
toen ook een uitkomst dat we zo’n adres vonden en wel op de Leidseweg 
81 in Utrecht, waar Joop de Vries woonde. Van 2011 tot en met 2018 
was hij onze gastheer en dat was altijd heel prettig.

De tocht vanaf de achterzijde van het Station Utrecht Centraal naar 
zijn huis alleen al, was een bijzondere ervaring. Het was een wandeling 
van ongeveer 10 minuten. Eerst moest je zorgen dat je veilig een aantal 
drukke verkeersaders overstak, maar dan stond je opeens aan het begin 
van de Leidseweg en daar was het een stuk rustiger. In het midden van 
de Leidseweg ligt een vaart. Aan de linkerkant van de Leidseweg, waar 
Joop woonde, is een aaneengesloten rij van oude huizen, in de vaart 
liggen woonboten en aan de rechterkant met name aan het begin van 
de Leidseweg is er langs het water een groenstrook. Bijna aan het eind 
van de Leidseweg ligt het gebouw van de Rijksmunt en om de wandelaar 
daaraan te herinneren zijn er op de stoep bronzen munten ingemetseld, 
de munten van onze oude gulden, maar dan uitvergroot tot het formaat 
van een stoeptegel. Het is leuk om ze weer terug te zien, de rijksdaalders, 
de guldens, de kwartjes, de stuivers en de centen. Joops huis lag bijna 
aan het einde van de huizenrij, niet ver van de Rijksmunt. 
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Je trok aan de bel en dan werd je opengedaan en welkom geheten. Door 
een hoge, lange gang die uitmondde in de keuken, bereikte je de 
achterkamer en daar wachtten de anderen tot we voltallig waren. Als 
dat het geval was, gingen wij naar de voorkamer. Daar was veel te zien, 
want Joop was een kunstliefhebber en het was een plezier om naar al die 
mooie dingen te kijken die hij in de loop der jaren verzameld had. Zo stond 
er op de kast een beeldje van de beeldhouwster Charlotte van Pallandt, 
voorstellende Truus Trompert (geen familie van Trix, EH), een geliefd 
model van de beeldhouwster. Er hing in de kamer ook een prachtig 
getekend portret van Charlotte van Pallandt. Ook in de achterkamer 
hingen bijzonder mooie schilderijen en in Joops achtertuin stonden 
tussen het groen beeldhouwwerken.
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Maar nu die voorkamer waar wij die middagen doorbrachten. Aan beide 
wanden waren boekenrekken die tot het plafond reikten en dat plafond, 
zoals dat in oude huizen het geval is, was zeer hoog. Het werd gesierd 
door stucwerk en door de glas-in-lood bovenramen viel een zacht licht 
binnen. In het midden van de kamer stond een langgerekte, smalle 
tafel. Ieder zocht een plekje en dan kon het beginnen. Suzan van Dijk, die 
de leiding heeft van onze besprekingen, zat aan het hoofd van de tafel, 
terwijl Joop aan het uiteinde van de tafel zat. In het begin namen er nog 
twee heren deel aan de besprekingen, maar de laatste jaren waren het 
alleen maar dames, plus natuurlijk onze gastheer. Joop had een enorme 
theepot en wij werden steeds door hem voorzien van kopjes thee en 
beurtelings zorgden wij voor de koekjes bij de thee. Zo hebben wij veel 
geschriften van Belle met elkaar besproken en dat was altijd zinvol en 
verhelderend. Als iedereen zijn zegje of – liever gezegd – haar zegje 
gedaan had, vroeg Suzan aan Joop wat hij ervan dacht. Altijd 
verrassend was zijn antwoord en zijn kijk op de tekst. Hij was een 
classicus en het bestuderen en doorgronden van teksten was zijn grote 
specialiteit. Behalve gastheer was hij dus ook actief lid van de leesgroep. 
En dat niet alleen. Ook aan het project van het online zetten van de 
brieven van Belle van Zuylen heeft hij een bijdrage geleverd en als er een 
bijzondere gebeurtenis van het Genootschap was, maakte hij een 
fotoreportage. Fotograferen was een geliefde hobby van hem.

In het laatste jaar van de zeven jaar dat hij ons in zijn huis ontving, gaf hij 
echter aan dat het voorbereiden en doorlezen van grote stukken tekst 
hem te zwaar viel. Hij trok zich bescheiden terug in de achterkamer, 
maar hij bleef ons goed verzorgen met kopjes thee. Niet lange tijd daarna 
- hij was toen 88 jaar - zei hij dat het hem te zwaar werd om nog langer 
meerdere mensen tegelijk te ontvangen. Gelukkig voor de leesgroep 
kwam er een oplossing. Sindsdien komt de leesgroep samen bij één van 
de leden die in het centrum van Utrecht woont.

Dankbaar zijn wij voor al die jaren die Joop ons in zijn huis heeft 
ontvangen. In mei van dit jaar is hij op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was 
een goed en bijzonder mens.

Trix TROMPERT



10

Verslag van de excursie naar Landgoed Zuylestein en Kasteel 
Amerongen

Landgoed Zuylenstein in vogelvlucht aan het begin van de 18e eeuw. Gravure 
van Daniël Stoopendaal (1672-1726)

De dag, te weten zaterdag 14 mei 2022, startte op Zuylestein bij 
Leersum, een 120 hectaren tellend landgoed met o.a. een unieke 
renaissancetuin. De naam Zuylestein is te danken aan de bekende familie 
Van Zuylen, die in de middeleeuwen vele kastelen in deze streek bezat, 
maar ook elders in het Sticht zoals bijvoorbeeld Kasteel De Haar en Slot 
Zuylen. Via de Van Nijenrodes komt het goed in bezit van de familie Van 
Reede (Kasteel Amerongen) en na een ruzie over de erfenis koopt 
stadhouder Frederik Hendrik het van de strijdende partijen en laat er in 
1630 een jachtslot bouwen, dat er tot mei 1945 grotendeels 
onveranderd uit heeft gezien.
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In de veronderstelling dat er nog Duitse officieren in het kasteel huisden 
- deze waren al verdwenen - werd het door de geallieerden 
gebombardeerd. Niet ver van de oorspronkelijke plaats van het vroegere 
kasteel werd begin jaren tachtig door de ouders van de huidige eigenaren 
een huis in historische stijl gebouwd.

Nog voor zijn huwelijk in 1625 had Frederik Hendrik een zoon verwekt bij 
een burgemeestersdochter: Frederik, en deze werd de stamvader van 
de latere ‘gewettigde’ bastaardtak Nassau-Zuylestein. Deze Frederik van 
Nassau werd door z’n vader ‘beleend’ met het huis en heerlijkheid 
Zuylestein en kon zodoende lid worden van de Utrechtse Ridderschap. 
In de rampjaren 1672/1673, die dit jaar uitgebreid worden herdacht, 
werden vele kastelen vernietigd door de Fransen, zoals bijvoorbeeld het 
naburige Kasteel Amerongen. Zuylestein bleef echter gespaard door 
inmenging van de Engelse koning. Militair Frederik zelf sneuvelde in een 
poging Woerden op de Fransen te heroveren. Latere generaties 
Nassau-Zuylestein waren onder meer door verkregen titels en 

Gezicht op het landgoed Zuylestein, Jan Evert Grave (1786 -1805)
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bezittingen meer op Engeland en Ierland gericht en als gevolg hiervan 
is de tuin niet veranderd in de bekende ‘landschapsstijl’, die vanaf de 18e 
eeuw ook in Nederland in zwang kwam. Hierdoor is de renaissancetuin 
van Zuylestein behouden en uniek in z’n soort, maar die wel veel meer 
onderhoud vergt dan een tuin in landschapsstijl.

In vroegere tijden waren de opbrengsten van een landgoed (o.a. 
houtopbrengst) voldoende voor instandhouding, maar ook voor 
Zuylestein is dit al lang niet meer het geval. Zo is heden ten dage ook 
exploitatie van de gebouwen (Zuylestein heeft 15 Rijksmonumenten) een 
noodzaak en kan men er trouwen, vergaderen, eten en logeren (o.a. in 
een gedeelte van het Poortgebouw dat de naam ‘Belle van Zuylenvleugel’ 
draagt). In de afgelopen jaren is de moestuin uitgebreid hersteld en 
producten ervan worden in de eigen Landgoedwinkel verkocht. (Bijzonder 
is het gegeven dat de voorloper van deze tuin al nutstuin was voor de 
keukens van de paleizen van Frederik Hendrik in Den Haag). Voor het 
onderhoud van het bosgedeelte van het landgoed worden o.a. speciale 
varkenssoorten ingezet. In mei vorig jaar heeft een heftige valwind het 
gehele ‘sterrenbos’ met de grond gelijk gemaakt en dit dient vanwege de 
staat van Zuylestein als Rijksmonument weer te worden hersteld. Een 
project dat jaren gaat duren.

Na de koffie (met huisgemaakte appeltaart) die vanwege het fraaie weer 
buiten kon worden geserveerd, kreeg het gezelschap van ongeveer 
twintig personen een zeer kundige rondleiding door de tuin, waarbij 
gebruik werd gemaakt van de vogelvluchtkaart uit 1708 van Daniël 
Stoopendaal (zie afbeelding hierboven). Het is duidelijk dat, ondanks 
tegenslagen, Landgoed Zuylestein er alles aan doet om het geheel in 
stand te houden en hierin voortdurend meegaat met de tijd, uiteraard 
niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. Hulde hiervoor! Omdat in 
Amerongen die zaterdag de halfjaarlijkse zogeheten ‘Grietmarkt’ 
plaatsvond met daaraan gekoppelde parkeerschaarste voor auto’s in 
het dorp, was er voor alternatief bustaxi-vervoer gezorgd van Zuylestein 
naar Restaurant Buitenlust. De naam van de eetgelegenheid bleek 
toepasselijk, omdat ook de prima verzorgde lunch buiten kon 
plaatsvinden.
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Kasteel Amerongen is al lang geen landgoed meer, maar een buitenplaats 
met een kasteel-museum en een zeer uitgebreide tuin. Ook hier hebben 
de bijgebouwen in de loop van de tijd een andere bestemming gekregen 
o.a. voor horeca. Het huidige ‘Huys te Amerongen’ is eigenlijk geen kasteel 
zoals z’n voorganger dat, in tegenstelling tot Zuylestein, wel door de 
Fransen is vernield. Het uiterst streng classicistisch ogende huis dat we 
nu zien, had bij de bouw geen verdedigbare functie meer en dateert uit 
het derde kwart van de 17e eeuw. Het kent een boeiende 
bewonersgeschiedenis en in de afgelopen eeuwen zijn er diverse 
momenten geweest dat Amerongen en Zuylestein, door vererving, 
dezelfde eigenaar hadden. Net als op Slot Zuylen is een van de meest 
bekende bewoners van Huys Amerongen een vrouw geweest - of beter 
gezegd - ‘vrouwe’: Margaretha Turnor, echtgenote van de diplomaat 
Godert Adriaan van Reede. Zij begeleidde de gehele herbouw van het 
Huys terwijl haar man in het buitenland verbleef. Veel van hun uitgebreide 
correspondentie is bewaard gebleven en een deel hiervan is in boekvorm* 
verschenen. De Amerongse Van Reedes mogen zich vanaf eind 17e eeuw 
Earl (graaf) van Athlone noemen, een titel geschonken door 
stadhouder/koning Willem III aan de zoon van eerder genoemd echtpaar 
als dank voor diens inzet op militair gebied in Ierland. Via de familie Van 
Reede komt Amerongen in 1879 in bezit van de grafelijke familie Van 
Aldenburg Bentinck. Deze familienaam is onder meer bekend door 

Huys Amerongen in 1802 door C. van Geelen
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enkele historische romans van Hella Haasse**. In 1918 bood Godard graaf 
Bentinck onderdak aan een bijzondere asielzoeker: keizer Wilhelm II van 
Duitsland, met de bedoeling hem slechts voor enkele dagen onderdak te 
verschaffen. Der Kaiser bleef echter anderhalf jaar, hetgeen niet alleen 
grote gevolgen had voor het huishouden ten kastele, maar ook voor het 
dorp Amerongen. In 1977 verkochten de erven van de laatste ‘heer van 
Amerongen’ het kasteel en kon het worden opengesteld voor publiek. 
Precies tien jaar geleden was ons Genootschap ook op Amerongen, dat 
toen net een jarenlange restauratie achter de rug had en nog niet was 
heringericht. In diverse kamers werden op de wanden delen uit de film 
van Peter Greenaway geprojecteerd over een episode uit het leven van 
het eerder genoemde echtpaar van Reede/Turnor. Aanvankelijk hadden 
we een rondleiding ‘op maat’ o.l.v. een gids in gedachte, maar dit bleek 
niet mogelijk vanwege de zogenaamde ‘zaalgidsenopstelling’ die men er in 
het weekend hanteert. Bezoekers dienen zelf op eigen tempo een route 
te lopen door het kasteel en krijgen per ruimte desgewenst uitleg van 
een ‘zaalgids’. Wie het Huys wil betreden, valt direct de dubbele 
toegangsbrug op, een fenomeen dat wel meer voorkomt bij 
‘ridderhofsteden’. Een gemetselde variant hiervan zoals hier is uniek in 
Nederland. Een duidelijk architectonische uiting van upstairs - 
downstairs. Het interieur van Amerongen is zeer bijzonder te noemen, 
niet alleen door zaken als meubilair, schilderijen en wandtapijten, maar 

ook door de ‘vaste’ interieuronderdelen 
zoals de plafonds in de Grote Zaal en die 
van de bovengalerij. Deze immense hal 
werd door architect Cuypers op verzoek 
van Bentinck opnieuw gedecoreerd en kent 
wat monumentaliteit betreft geen gelijke in 
Nederland. Hier hangen ook de 
levensgrote Van Reede-portretten: de 
‘heren van Amerongen’ rechts, de hal vanaf 
de trap betredend en pal hier tegenover 
hun echtgenotes. Zeer uniek te noemen! 
Als laatste in deze reeks zien we Belles 
nicht en hartsvriendin Anna Elisabeth 
(Annebetje) en haar man Frederik (Frits) 
van Reede, de vijfde graaf en gravin van 
Athlone. F.C.R. (Frits) van Reede, pastel 

in 1771 begonnen door Belle van 
Zuylen. In 1773 voltooid door J.-E. 
Liotard
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Normaal gesproken is de bibliotheek in het weekend gesloten, maar voor 
onze komst was een uitzondering gemaakt. In deze kamer is het portret 
van Belle te zien, waar zij zelf mogelijk aan heeft gewerkt, en diverse 
werken van en naar de beroemde Zwitserse pastellist Jean-Etienne 
Liotard van Annebetje en enkele leden van haar schoonfamilie. De 
schitterende en aandoenlijke pastel van Annebetjes schoonzusje en nicht 
Maria Federica als zevenjarig meisje in een koninklijk blauw manteltje met 
schoothondje is een hoogtepunt van de vele portretten op Amerongen 
en doet niet onder voor het origineel in het Getty-museum. Na een - 
vanwege de tijd - iets ingekorte rondgang brachten taxibusjes ons weer 
naar Zuylestein waar we de dag begonnen waren. N.b. De tentoonstelling 
‘Goet en Bloet’ over de lotgevallen van kasteel Amerongen in de 
rampjaren 1672/1673 was nog in voorbereiding op de dag dat wij er 
waren. Deze wordt van harte aanbevolen, duurt t/m 26 maart 2023 en 
is een goede reden het kasteel nogmaals te bezoeken.

Daniël BEUMAN

* Mijn heer en liefste hartje van D. Pezarro. Bewerking, voorzien  
 van annotaties, van brieven van Margaretha Turnor. Uitgegeven  
 door de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen.

** Mevrouw Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter, een ware  
 geschiedenis en De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck  
 van Hella S. Haasse. Uitgegeven door Querido’s Uitgeverij BV.

Verslag van de herfstbijeenkomst van 8 oktober 2022

Na een afgeblazen voorjaarsbijeenkomst en een eveneens geannuleerd 
congres in Schotland was de opkomst bij de herfstbijeenkomst van 8 
oktober ineens boven verwachting. Een vijfentwintigtal leden had zich 
aangemeld en verzamelde zich op die mooie zaterdagmorgen in Bistro 
Belle, vlak naast het Slot. Bij een kopje koffie of thee werd er enthousiast 
bijgepraat en wat was het goed om iedereen weer te zien. Het kostte de 
voorzitter dan ook enige moeite om iedereen aan de U-vormige tafel te 
krijgen voor de jaarvergadering, waarin uitgebreid werd ingegaan op het 
dalende ledental, de ouder wordende leden en de opvolging van het 
huidige bestuur dat er al vele jaren zit. Echte oplossingen werden niet 
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gevonden, maar de aanwezigen beloofden moeite te doen om allemaal een 
nieuw lid aan te brengen, dat bij voorkeur ook nog enigszins jong is.

Ook kwam de ‘nieuwe’ locatie ter sprake. Ondanks het feit dat Bistro 
Belle op steenworp afstand van het Slot ligt, heeft het samenkomen op 
het Slot toch een meerwaarde en een grotere aantrekkingskracht door 
de wetenschap dat daar de voetstappen van Belle liggen. Helaas zijn de 
verhoudingen met het Slot meer dan zakelijk geworden, want uitbesteed 
aan een bureau, dat weinig toegankelijk is.

Ondanks alles had de voorzitter een reeks van plannen voor het komende 
jaar, die een aantrekkelijk perspectief bieden. 

Na een koffiepauze hield Edda Holm een lezing over de functie van het 
lichaam in de roman Lettres Neuchâteloises.

Aan de hand van talloze voorbeelden liet zij zien hoe vallen van meisjes, 
het iets laten vallen en blozen, zeker in de tijd van Belle, meer betekenis 
hadden dan je op het eerste gezicht zou denken. Het bleken allemaal 
uitnodigingen tot contact met een man en zelfs tot een flirt. Een 
vermakelijk en interessant verhaal waarvoor gedegen onderzoek was 
gedaan en dat de aanwezigen zichtbaar geboeid heeft. De spreekster 
kreeg dan ook een welverdiend applaus en de vice voorzitter bedankte 
haar uitvoerig met waarderende woorden, een boekenbon en bloemen.

Tijdens de daaropvolgende goed verzorgde lunch was er wederom veel 
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en daar werd 
enthousiast gebruik van gemaakt.

Met recht een geslaagde herfstbijeenkomst!

Marjolein HOGEWIND-LAFFRÉE
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De functie van het lichaam in de Lettres neuchâteloises,

een brievenroman, geschreven door Isabelle de Charrière

Inleiding
De geschiedenis van de functie van het lichaam die zich ontwikkelt van 
natuur tot cultuur, heeft een lange weg afgelegd. Voor mijn onderwerp 
zijn met name van belang de traditionele middeleeuwen, die lopen van de 
vijfde tot de vijftiende eeuw. Perioden overlappen elkaar, maatschappelijke 
veranderingen voltrekken zich veelal langs lijnen der geleidelijkheid, en dat 
geldt zeker ook voor de houding ten opzichte van lichaam en seksualiteit. 
In de cultus van het lichaam tijdens de Grieks-Romeinse Oudheid - denk 
aan sport en thermen - en de seksuele vrijheid in deze periode van 
paganisme komt een kentering nog voor de late Oudheid 
(overgangsperiode naar de middeleeuwen in het Middellandse Zeegebied 
tussen ongeveer 300 en 600). Deze brengt ‘bij de triomf van het 
christendom in de vierde en vijfde eeuw bijna een revolutie teweeg in de 
opvattingen en praktijken van het lichaam [die] zich ontpoppen als de 
matrijs van onze tijd. Veel van onze geestesgesteldheden en gedragingen 
zijn in de middeleeuwen ontstaan.’1 Het christendom bewerkstelligt deze 
grote ommekeer door een wijziging in de interpretatie van de erfzonde. 
Het eten van de verboden vrucht, waardoor Adam en Eva volgens de 
bijbel uit het paradijs werden verdreven en wat oorspronkelijk een zonde 
van nieuwsgierigheid en hoogmoed2 was, werd getransformeerd tot een 
zonde des vlezes, een goocheltrucje van theologen3, dat niet goed 
uitpakte voor de positie van de vrouw. Immers, Eva had zich door de 
slang (Satan of de duivel) als eerste laten verleiden tot een hapje van de 
verboden vrucht. Daarnaast gaven kerkvaders en clerici er de voorkeur 

1 Jacques Le Goff en Nicolas Truong, De geschiedenis van het lichaam in de 
 Middeleeuwen, Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2004, p. 32.
2 ‘Het is het verlangen te weten wat de eerste man en vrouw, bekoord door de  
 duivel, ertoe brengt te eten van de vrucht van de boom van kennis. […] Het vlees  
 blijft buiten deze zondeval. “Het Woord is vlees geworden,” kunnen we in het 
 Evangelie van Johannes (1:14) lezen. Het vlees is dus weinig verdacht, want verlost  
 door Jezus persoonlijk, die tijdens het Laatste Avondmaal degenen die Zijn vlees  
 eten en Zijn bloed drinken (brood en wijn), verzekert van het eeuwige leven.’ Idem, 
 p. 52.
3 ‘De rijke en veelzijdige bijbelteksten lenen zich gemakkelijk voor allerlei 
 interpretaties en vervormingen. […] Aangezien het gemakkelijker was de 
 goegemeente ervan te overtuigen dat het eten van de appel meer te maken had  
 met copuleren dan met kennis, was het niet erg moeilijk de ideologische 
 interpretatieve omslag te bewerkstelligen.’ Idem, p. 54.
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aan de versie van het scheppingsverhaal, waarin God de mens (man en 
vrouw) schiep naar Zijn gelijkenis (Genesis I: 26-27) in te ruilen voor de 
andere versie, nl. die waarin Eva door God gevormd wordt uit een rib van 
Adam (Genesis II: 21-24). Dit vormt de basis voor de oorspronkelijke 
ongelijkheid van de vrouw. Bovendien werd in de middeleeuwse theologie 
bij de scheiding tussen geest en lichaam het bovenste gedeelte (rede 
en geest) van de mens beschouwd als de mannelijke kant, het onderste 
gedeelte (lichaam en vlees) als de vrouwelijke4. Het christelijk huwelijk, 
dat niet zonder moeilijkheden in de dertiende eeuw zijn intrede doet, 
wordt gezien als een poging om begeerte te beteugelen, beheersing van 
het lichaam is voorschrift. Binnen die constructie wordt vleselijke 
gemeenschap getolereerd met als enige bedoeling kinderen te 
verwekken, zo is althans het streefmodel.

Op het eerste gezicht speelt het lichaam in de Lettres neuchâteloises 
geen prominente rol. De brieven gaan over de boerengemeenschap van 
Neuchâtel, over manieren, de moraal en tijdspassering van de lagere en 
hogere klasse, over een ontluikende liefde. Door in te zoomen op 
lichaamsuitingen heb ik geprobeerd aan te tonen dat het lichaam op 
diverse momenten in deze brievenroman er werkelijk toe doet.

Een gevallen vrouw
In de eerste brief van de Lettres neuchâteloises schrijft het eenvoudige 
naaistertje Julianne C. aan haar tante en vertrouwenspersoon in 
Boudevilliers hoe zij een aardig uitziende, goedgeklede man – ‘un 
monsieur qui avait l’air bien gentil, qui avait un joli habit’5 - is 
tegengekomen. Terwijl zij het steile steegje van de Neubourg6 afliep, was 
zij uitgegleden en gevallen. Het had geregend en het wegdek was glad en 

4 Idem. p. 56.
5 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, Amsterdam, G.A. van  
 Oorschot, Editeur, Genève, Editions Slatkine, 1980, VIII, p. 47.
6 Om de waarschijnlijkheid van het verhaal te vergroten zou Isabelle de Charrière  
 zich hebben laten inspireren door de Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart  
 van Elisabeth Wolff-Bekker en Agatha Deken door haar fictieve personages in  
 een geografische, overigens weinig gedetailleerde, werkelijkheid te plaatsen. Suzan  
 van Dijk et Pim van Oostrum, « Sara Burgerhart et Marianne de La Prise. Réponse  
 à Paul Pelckmans », In Genootschap Belle van Zuylen (éd.), Cahiers Isabelle de 
 Charrière/Belle de Zuylen Papers No 6, Valkenswaard, HoLaPress, 2011, p. 80.  
 Overigens waren romanschrijvers (zeker in Frankrijk) al decennialang bezig dit  
 soort technieken toe te passen om de waarachtigheid van hun verhalen te 
 benadrukken.
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modderig7 en bovendien droeg zij een jurk van een klant en ook nog een 
pakje onder haar arm. Ze had zich omgedraaid om deze aantrekkelijke 
man – ‘un si beau monsieur’8 – na te kijken.

In feite is de toon in de Lettres neuchâteloises vanaf de eerste brief 
gezet. De belangstelling van Julianne voor een charmante jongeling is zo 
groot, dat ze het risico neemt op een valpartij en zich omdraait – weinig 
betamelijk overigens –, terwijl het net geregend had, het steegje steil 
afloopt en het wegdek glibberig was. De val leverde wel een kennismaking 
met deze man op en een ‘petit écu’ 9 voor de schrik. Julianne, hoewel zelf 
ongedeerd, moest namelijk huilen, omdat de jurk, blijkbaar niet verpakt, 
een beetje vies was geworden. Deze valpartij zal in het verhaal niet 
zonder gevolgen blijven en het is interessant te weten hoe Sigmund 
Freud hier ruim een eeuw later tegenaan kijkt in zijn boek The 
Psychopathology of Everyday Life (1901).

Falling, stumbling and slipping need not always be interpreted as 
purely accidental miscarriages of motor actions. The double meanings 
that language attaches to these expressions are enough to indicate the 
kind of [sexual] phantasies involved, which can be represented by such 
losses of bodily equilibrium. […] Is not the same thing meant by a proverb 
which runs: ‘When a girl falls, she falls on her back?’ 10

Eveneens interessant is te bedenken dat in onze taal de uitdrukking ‘een 
gevallen vrouw’ nog steeds gelieerd wordt aan de zondeval van Adam.

Hoe anders verloopt het in brief 18, waarin Henri Meyer aan zijn beste 
vriend Godefroy Dorville zo’n drie maanden later een ommetje beschrijft 
op een zondag na de kerkdienst. Regen, vorst en sneeuwval hebben de 
straten van Neuchâtel in een ijsbaan veranderd. Meyer en zijn collega 
Monin, die zichzelf nauwelijks staande kunnen houden, ‘il nous fallait toute 
notre attention pour ne nous pas laisser tomber’11, ontmoeten 
Mademoiselle de La Prise en twee vriendinnen bij toeval op de Crêt en 
bieden hun meteen een arm aan om hen te behoeden voor een valpartij. 

7 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, VIII, p. 53.
8 Idem, p. 47.
9 Idem.
10 John Wiltshire, Jane Austen and The Body, Cambridge, Cambridge University  
 Press , 1992, pp. 187, 188.
11 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, VIII, p. 73.
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Tijdens diezelfde wandeling ziet Meyer het naaistertje Julianne, eveneens 
bij toeval, en met een paar fikse oorvijgen – ‘à chacun d’eux un vigoureux 
soufflet’12 – verjaagt hij twee kwajongens die haar met sneeuwballen 
bekogelen om haar te laten vallen.

[…] de petits garçons jetaient des boules de neige pour la faire tomber. 
Elle m’a reconnu. Son air exprimait toutes sortes d’embarras. C’était le 
visage de détresse, et réellement, ne sachant pas ce qu’elle faisait, entre 
la colère et la confusion, elle était dans un véritable danger. Elle aurait pu 
tomber contre une borne, contre le coin d’une maison.13

Het voorval bezorgt hem een ongemakkelijk moment. Éen van de twee 
vriendinnen vraagt: ‘Vous connaissez donc cette fille, Monsieur ? – Oui, 
Mademoiselle, ai-je répondu, peu de jours après mon arrivée à 
Neuchâtel…’14 Meyer kijkt op dat moment naar Mademoiselle de la Prise: 
‘j’avais cru voir son visage très rouge et sa physionomie altérée.’15

Vallen, zien en blozen, en meer
Het werkwoord ‘tomber’ valt regelmatig in de Lettres neuchâteloises en 
er wordt veelvuldig gebloosd. Naast ogen, blikken en 
gezichtsuitdrukkingen – yeux, voir, regarder, physionomie – worden 
andere lichaamsuitingen in de brieven benoemd.16

In brief 4 schrijft Henri Meyer aan Godefroy Dorville in Hamburg dat hij 
kennis heeft gemaakt met de eigenares van de jurk (die in brief 1 in de 
modder was gevallen). Tijdens een concert gaat hij de eigenares, nl. 
Mademoiselle de la Prise, begeleiden op de viool, terwijl zij zingt.

Je la regardais, dis-je, avec un air si extraordinaire, à ce que l’on m’a dit 
depuis, que je ne doute pas que ce ne fût cela qui la fit rougir ; car je la 
vis rougir jusqu’aux yeux. Elle laissa tomber sa musique, sans que j’eusse 
l’esprit de le relever ; et quand il fut question de prendre mon violon, il 
fallut que mon voisin me tirât par la manche : jamais je n’ai été si sot, ni si 
fâché de l’avoir été ; je rougis toutes les fois que j’y pense […]. J’aurais 

12 Idem.
13 Idem.
14 Idem.
15 Idem.
16 In de Franse citaten heb ik het werkwoord ‘tomber’ en de woorden onderstreept 
 die wijzen op lichamelijke reacties.
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bien voulu oser lui donner la main pour la reconduire à sa place ; […]. Je 
craignais de faire encore quelque sottise. Peut-être aurais-je fait un faux 
pas en descendant le petit escalier et l’aurais-je fait tomber : je frémis 
quand j’y pense.17

Ongeveer een maand later schrijft Henri Meyer aan zijn vriend Godefroy 
in brief 10 dat hij hoopt Mademoiselle de la Prise tijdens een bal weer te 
ontmoeten. Het hart klopt hem in de keel.

[…] le coeur me battait, j’avais sa figure et sa robe devant les yeux, et 
quand en effet, en entrant dans la salle, je la vis assise sur un banc près 
de la porte, à peine la vis-je plus distinctement que je n’avais vu son 
image.18

Zodra Meyer haar in het vizier heeft, stapt hij doelbewust op haar af 
zonder zich te bekommeren om de nieuwsgierige en verbaasde blikken 
van één van haar vriendinnen: ‘sans m’embarrasser des grands yeux 
curieux et étonnés d’une de ses compagnes.’ 19 En vraagt haar ten dans.

Wanneer Marianne de la Prise, op haar beurt, aan haar hartsvriendin 
Eugénie de Ville schrijft in brief 15 over haar ontluikende gevoelens voor 
een zekere Meyer die ze net heeft ontmoet: ‘Serait-ce un amant que 
cherchait mon coeur?’20, zegt ze Eugénie tevens niet gealarmeerd te 
raken, maar eerder haar eerlijkheid te bewonderen.

[…] combien je vois ta délicatesse alarmée […] admire mon honnêteté : 
car tes grands yeux, que je vois ouverts sur moi d’un air de surprise et 
de scandale, ne méritaient pas de si grands ménagements.21

Marianne had al aardige dingen over deze Meyer gehoord via haar 
naaister (Julianne).

En passant auprès de lui pour aller chanter, je le regardais 
attentivement, lui aussi me regarda : je vis qu’il reconnaissait ma robe. 
Moi, je reconnus la physionomie que devait avoir celui qui l’avait relevée, 

17 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, VIII, p. 53.
18 Idem, p. 59.
19 Idem.
20 Idem, p. 66.
21 Idem.
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et nous nous perdîmes si bien dans cette contemplation l’un de l’autre, 
que je laissai tomber ma musique et qu’il oublia son violon, ne sachant 
plus, ni lui, ni moi, de quoi il était question, ni ce que nous avions à faire. 
Il rougit, je rougis aussi, mais je ne sais trop de quoi, car je n’étais point 
honteuse du tout. On m’a plaisantée de la distraction du jeune homme. 
J’étais tentée de répondre que la mienne valait bien la sienne, et j’ai vu 
qu’on ne s’en était point aperçu.22

Bij het eerstvolgende bal hoopt ze hem weer te ontmoeten, ze zal voor de 
zekerheid in het zicht gaan zitten, vlakbij de ingang. Dan zal ze te weten 
komen of deze ‘coup de foudre’ werkelijkheid was of slechts een mooi 
droom. Dat bepaalt, in weerwil van alle conventies, Mademoiselle de la 
Prise zelf wel, hier is beslist geen sprake van hofmakerij, waarbij de vrouw 
afhankelijk is van de avances van de man.

Apparemment l’on croit qu’il faut qu’un jeune homme soit amoureux 
pendant quelques semaines avant que la belle paraisse être un peu 
sensible. Je ne me vanterai pas d’avoir suivi cette décente coutume. Et 
s’il se trouve que M. Meyer soit aussi épris de moi que je l’ai cru, il 
pourra se vanter quelque jour que je l’ai été tout aussitôt et tout autant 
que lui.23

Wat een verschil met de sfeer tijdens het bal een maand later. Henri 
Meyer doet ervan verslag aan zijn beste vriend Godefroy in brief 21. 
Mademoiselle de la Prise, bleek en ernstig, arrangeert een gesprek 
met Henri Meyer, ‘par pitié pour une autre’24 en vraagt een wederzijdse 
vriend, Graaf Max, om erbij te komen zitten om niet al teveel aandacht te 
trekken op dit zogenaamde onderonsje. Zij zullen vele malen 
geïnterrumpeerd worden, soit, dat kan nu even niet anders. Zoals 
Mademoiselle zegt : ‘J’avoue que je suis émue, il me paraît que j’ai une 
grande affaire à exécuter.’25 Henri’s benen begeven het bijna, 
Mademoiselle heeft hem geen enkele keer aangekeken, terwijl ze sprak: 
‘mes jambes tremblaient sous moi, j’étais plus mort que vif. Elle ne 
m’avait pas regardé, elle avait même détourné ses yeux de dessus moi 
tout le temps qu’elle avait parlé.’26 Het begint hem te dagen, hij heeft 

22 Idem, p. 67.
23 Idem.
24 Idem, p. 79.
25 Idem.
26 Idem.
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Julianne, het naaistertje, bij hun laatste ontmoeting inderdaad zwanger 
gemaakt. Besloten wordt dat Mademoiselle voor de begeleiding van 
Julianne zal zorgen, Meyer belooft zijn leven lang te zorgen voor het kind, 
hij hoeft de pijnlijke confrontatie met de aanstaande moeder niet meer 
aan te gaan en is Mademoiselle de la Prise zo dankbaar dat hij, diep door 
de knieën, de zoom van haar kleed kust.

Je l’ai regardée, elle l’a vu, elle a rougi. J’étais assis à côté d’elle, je me 
suis baissé jusqu’à terre. - Qu’avez-vous laissé tomber ? m’a-t-elle dit, 
que cherchez-vous ? – Rien. J’ai baisé votre robe. Vous êtes un ange, une 
divinité ! 27

(Belle kan het niet laten toch nog even een klein grapje te maken). Het 
drietal is zichtbaar aangedaan. ‘Mes larmes coulaient, mais je ne 
m’embarrassais pas, et il n’y avait qu’eux qui me vissent. Le comte Max 
attendri et Mademoiselle de la Prise émue […]’28

De relatie tussen Henri Meyer en Marianne de la Prise, beiden goed 
opgevoed, is er een van gelijkwaardigheid, wat o.a. tot uitdrukking komt 
in de spiegelstructuur van hun beider correspondentie. Gezegd moet 
worden dat Meyer ‘slechts’ de zoon is van een koopman en Mademoiselle 
de la Prise van goeden huize, zij het berooid. Beiden schrijven openhartig 
en in bijna dezelfde bewoordingen aan respectievelijk hartsvriend 
Godefroy Dorville en hartsvriendin Eugénie de Ville over het gemis van 
hen, over depressies en over blijdschap. In brief 10, na het eerste bal met 
Marianne de la Prise heeft Henri zoveel te schrijven aan Godefroy dat 
hij niet weet waar te beginnen: ‘J’ai bien des choses à te dire, mon cher 
Godefroy, et il y a un étrange chaos dans ma tête.’29 Ook Marianne de la 
Prise is na de ontmoeting met Henri totaal van slag en schrijft in brief 13: 
‘c’est un chaos, en un mot, que ma tête et mon cœur.’30

De relatie van Meyer met Julianne is van een heel andere orde en sociaal 
gezien allerminst gelijkwaardig van aard. Marianne de la Prise zal het 
standsverschil later aan haar vriendin Eugénie beschrijven in brief 15 als: 
‘[…] la petite fille, jolie à la vérité, est si mal mise et a si mauvaise façon, 
qu’un élégant un peu vain ne se serait pas soucié d’être vu avec elle dans 

27 Idem, p. 81.
28 Idem.
29 Idem, p. 58.
30 Idem, p. 65.
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les rues.’31

Na de ‘petit écu’ geeft Monsieur bij een volgende ontmoeting aan Julianne 
‘un gros écu’32 en een hand of een omhelzing: ‘je crois bien qu’il me 
serra la main, ou qu’il m’embrassa.’33 Ze moet ervan blozen, merkt één 
van haar werkgeefsters, la Marie Besson, op: ‘Et toi, pourquoi deviens-tu 
si rouge?’34 Van de in totaal ‘trois petits écus’ koopt Julianne ‘un 
mouchoir de gaze, et un pierrot de gaze avec un grand fond, et un ruban 
rouge35 pour mettre avec.’36 Een paar dagen later krijgt ze zelfs nog een 
gouden kruisje. Voor haar werkgeefster is de maat vol. Het naaistertje 
krijgt te mooie cadeautjes van deze meneer en wordt ontslagen wegens 
flirterig gedrag, ze moet maar elders huisvesting zoeken. Dit alles schrijft 
ze aan haar tante in Boudevilliers in brief 5, zichzelf hierbij wel enigszins 
vrijpleitend, want ze kent leuk uitziende winkelmeisjes die heel wat meer 
moeten doen om cadeautjes te krijgen van deftige meneren… En ze 
eindigt met:

Et si je manquais d’argent pour acheter du bois et m’acheter un peu de 
chandelles, de beurre cuit et d’autres choses ainsi, je rencontrerai bien 
encore une fois le Monsieur, qui ne me laissera pas manquer, comme 
c’est à cause de lui qu’il m’a fallu sortir de chez mes maîtresses. Il 
pourrait bien aussi me venir voir ici, car il n’est pas fier.37

Julianne vindt eigenlijk dat Monsieur schatplichtig is aan haar situatie 
en durft hem wel om meer gunsten te vragen. Het spelen met vuur is 
begonnen.

De drie volgende brieven vormen een zeer beknopte correspondentie 
tussen Julianne C. en Henri Meyer. Blijkbaar is Juliannes verzoek om hout 
gevolgd door een ontmoeting tussen hen beiden. Meyer heeft er spijt van 

31 Idem, p. 66.
32 Idem, p. 54.
33 Idem.
34 Idem.
35 Rood is ook de kleur van bloed en is dan ook sterk verbonden met macht. […] 
 Rood onderhoudt ook nauwe banden met minder verheven begrippen, zoals lust  
 en agressie. […] In het Westen gaat de associatie tussen rood en seks al tot zeker  
 in de middeleeuwen terug. Kassia St Clair, Het geheime leven van kleuren, 
 Amsterdam, Meulenhoff Boekerij bv, 2017, p. 136.
36 Idem.
37 Idem.
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en vindt het niet betamelijk haar in de toekomst nog te bezoeken. ‘Après 
ce qui s’est passé hier, dont vous êtes sûrement encore plus fâchée que 
moi, il est bien clair qu’il ne vous convient pas de recevoir mes visites 
[…]’38 Hij sluit twee louis in, eentje nog voor het hout, en eentje voor de 
kamerhuur en raadt haar aan het bij te leggen met haar vroegere 
werkgeefsters of naar haar ouders terug te keren. In de laatste brief 
voegt hij eraan toe dat zijn huisbediende het naaistertje heeft zien 
vertrekken vanuit zijn woning. Hij betreurt zijn zwakheid veroorzaakt door 
haar tranen. Voor hun beider welzijn is het beter elkaar nooit meer te 
zien. Hoewel het expliciet benoemen van het lichamelijke in deze brieven 
zich beperkt tot Juliannes gevoelig zijn voor kou – ‘je ne puis presque pas 
travailler du froid que j’ai aux mains’39 (brief 6) en haar bittere tranen 
(brief 8) - een bescheiden excuus voor Meyers handelen -, wordt het 
tussen de regels door duidelijk dat tijdens deze ontmoeting het vlees 
uiterst zwak was.

Je crains qu’on ne vous ait vue sortir de chez moi, et j’en suis très fâchée 
pour l’amour de vous, et aussi pour l’amour de moi-même. Il n’est pas 
bien étonnant que je me sois laissé toucher par vos larmes : cependant 
je me reproche beaucoup ma faiblesse […]. Je suis très résolu à n’aller 
plus chez vous, de sorte que vous pouvez regarder notre connaissance 
comme tout à fait finie.40

Geruime tijd daarna bericht Julianne haar tante dat ze inmiddels 
Monsieur, van wie ze nu weet dat hij Meyer heet, al vijf weken (ze 
vermoedt dat ze zwanger is) niet heeft gezien, dat ze vreest dat la Marie 
Besson haar naam heeft bezoedeld en dat ze toch echt een braaf meisje 
is.

Nawoord
Naast het duiden van de functie van het lichaam wil ik ook graag naar 
voren brengen hoe onconventioneel en gedurfd Isabelle de Charrière 
dacht in deze bescheiden brievenroman uit 1784 en hoezeer ze haar tijd, 
waarin sociale mobiliteit uit den boze was, ver vooruit was. Dat een 
eenvoudig naaistertje, kritisch op haar inferieure, sociale positie, hulp 
vraagt aan een vrouw van goeden huize om haar bij te staan in haar 
ongewenste zwangerschap en dat deze vrouw het, heel solidair, voor 

38 Idem, p. 56.
39 Idem.
40 Idem, p. 57.
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haar opneemt, werd als shocking ervaren door de lezers van Neuchâtel.

On s’en prit aussi à l’audace avec laquelle Madame de Charrière 
présentait un personnage qui, non content d’occuper dans la hiérarchie 
sociale le rang inférieure d’ouvrière, perdra jusqu’au sens le plus 
élémentaire des convenances en amenant une jeune fille bien née et bien 
élevée à s’occuper d’elle lorsqu’elle deviendra enceinte.41

Het eerste dat Meyer vraagt aan Mademoiselle de la Prise, wanneer zij 
hem aanspreekt op zijn aandeel in de zwangerschap van Julianne, is : 
‘Vous a-t-elle dit, Mademoiselle, que je l’eusse séduite? – Non, 
Monsieur…’42 Hoe actueel en ad rem is deze vraag, hier is duidelijk geen 
sprake van verkrachting, maar van vrijwillige seks. En ook het feit dat 
Meyer, absoluut geen geroutineerde rokkenjager - ‘Ceci est si nouveau! 
Je suis si jeune ! il y a si peu de temps que les femmes m’étaient 
étrangères!’43 - niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden, is heden 
ten dage nog steeds een heikel punt.44

Eh bien, Mademoiselle, elle ne sera pas abandonnée dans ce moment de 
misère, de honte et de malheur, et son enfant ne sera jamais abandonné, 
[…] il sera soigné, élevé, j’aurai soin de son sort tout le temps de ma vie.45

Het vallen of het dreigen te vallen in de Lettres neuchâteloises leidt tot 
een helpende hand of ondersteuning, c.q. lichamelijk contact. Ogen of 
blikken, zelfs wegkijken, kunnen boekdelen spreken en in het verhaal de 
spanning opvoeren, verminderen, in ieder geval de situatie inkleuren. Het 
fenomeen blozen is een heel ander verhaal, want gaat immers buiten de 
controle van het lichaam om, en duidt op diverse innerlijk processen, 

41 Idem, p. 39.
42 Idem, p. 80.
43 Idem.
44 Jacqueline Kleijer, Het meisje is nog altijd schuldig als ze zwanger wordt in 
 Opinie & Debat, De Volkskrant, 8 maart 2021 (Internationale Vrouwendag). Op 25  
 februari 2021 steunde een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van de  
 PvdA over de terugkeer van anticonceptiemiddelen in het basispakket, echter met  
 uitsluiting van het condoom, het enige middel dat niet ingrijpt in het lichaam van 
 de vrouw. Door condooms niet te vergoeden geeft men als maatschappij de   
 boodschap af dat alleen de vrouw verantwoordelijk is voor anticonceptie. Ook de  
 vrouw bestempelen als hoer, het zogenaamde ‘slutshaming’, en de man als stoer  
 wegzetten blijft de vrouw op achterstand houden.
45 Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen, Oeuvres complètes, VIII, p. 80.
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zoals gevoeligheid, beledigde trots, bescheidenheid, schaamte, 
verlegenheid, maar ook eventueel op daaraan gepaarde, verholen 
erotische gevoelens. ‘The blush of modesty, of embarrassment, inevitably 
entails the consciousness of sexuality, of eroticism, however veiled or 
denied […].’46 Freud noemt het zelfs vrij bot ‘a temporary erection of the 
face.’47 Men denke hierbij aan de tweede ontmoeting tussen Monsieur 
(Meyer) en Julianne, wanneer het naaistertje een hand of een omhelzing 
krijgt - ze weet het niet meer precies -, waar ze zeer van moet blozen. 
Monsieur beseft niet wat hij bij Julianne teweeg brengt.

Het blozen, nogal eens misverstaan door personages binnen het verhaal, 
is bijna altijd informatie voor de lezer en een verwijzing naar intense, 
persoonlijke emoties die in de loop van het verhaal op de achtergrond 
kunnen raken.

[…] blushing is almost always a communication to the reader which is 
[sometimes] misconstrued by the characters of the novel, functioning 
both to remind the reader of this disregarded person’s intense emotions 
[…].48

Mannen kunnen verschieten van kleur of rood aanlopen, het echte blozen 
wordt vaak gezien als iets typisch vrouwelijks.

Blushing is the realm of the female, and it seems to register the crisis 
points of their especial position within [our] culture. At one level the flow 
of blood to the cheeks may operate metonymically as the sign of the 
female’s sexual or biological instability. But one can say more confidently 
that it is the sign in which not femaleness but ‘femininity’ is produced : it 
designates the woman’s embodiment of modesty and sensitivity […].49

Echter, ook hierin vaart Isabelle de Charrière haar eigen koers. Er is 
groot wederzijds blozen, wanneer Henri Meyer en Marianne de la Prise 
elkaar voor het eerst ontmoeten (zie citaat uit brief 4, p. 22).

[…] blushing seems to be communicative, without being instrumental : 
one is not in control of one’s blushes […] and yet blushing is a cultural 

46 John Wiltshire, Jane Austen and The Body, p. 78.
47 Idem.
48 Idem, p. 77.
49 Idem, p. 79.
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sign, understood by others as a language […].50

Dat blozen buiten lichaamscontrole omgaat, maar wel informatie bevat, 
gebruikt Charrière zelfs bij toetsing van wat echte liefde is in brief 14, 
van Marianne aan haar hartsvriendin Eugénie, die op het punt staat te 
trouwen.

Sache aussi si ton épouseur ne t’aime pas autrement que tu ne l’aimes. 
Dis-lui, par exemple, que tu as une amie qui t’aime chèrement, et que tu 
n’aimes personne autant qu’elle. Vois alors s’il rougit, s’il se fâche : alors, 
ne l’épouse pas.51

De lichamelijke reacties, die de drie briefschrijvers gedetailleerd 
benoemen, zorgen ervoor dat de gebeurtenissen, in feite rondom een 
bijzondere driehoeksverhouding - de protagonisten zijn immers op een 
aparte manier met elkaar verbonden - voor de lezer een hartstochtelijke, 
invoelbare affaire worden.

Zo heeft Isabelle de Charrière, bijna terloops, een extra, emotionele en 
zinnelijke dimensie gegeven aan een verhaal in brieven dat in eerste 
instantie overkomt als een zedenroman.

Edda HOLM
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Boekbespreking 

Sterven in brieven. Hiernamaals, afscheid en Verlichting, 
Paul Pelckmans 

Aalter: Ertsberg, 2022. 208 pp. Officiële prijs: € 24,95

Dat Paul Pelckmans ook nu hij met emeritaat is, niet stilzit, moge blijken 
uit zijn onlangs verschenen boek over omgang met de dood. Hij behandelt 
een aantal facetten van dit onderwerp in een uiterst gedegen studie die, 
zoals de ondertitel aangeeft, de nadruk legt op ontwikkelingen die ten 
tijde van de Verlichting hebben plaatsgevonden. Omdat het onderwerp 
deel uitmaakt van mentaliteitsgeschiedenis, is het uiteraard lastiger er 
betrouwbare uitspraken over te doen dan wanneer het bijvoorbeeld de 
datum van een veldslag betreft. Daarom heeft Pelckmans, die zich 
- zoals uit de inleiding blijkt - al bijna een halve eeuw als wetenschapper 
met het onderwerp bezighoudt, zich gericht op wat hij zelf close reading 
noemt van werken die behoren tot één literair genre dat in de 18e eeuw 
bijzonder populair was: de briefroman. Trouwens, dat dit genre zich in die 
tijd zo kon ontwikkelen was ook aan niet-literaire factoren te danken: er 
was in de 18e eeuw namelijk al een redelijk goed netwerk van posterijen, 
zodat het uitwisselen van brieven geloofwaardig was. Pelckmans 
besteedt aandacht aan dit soort details, waar men meestal niet vaak aan 
denkt, maar die er wel degelijk toe doen. Voor het bestudeerde tijdperk, 
dat per slot van rekening overduidelijk een Europe française des 
Lumières is (zie o.a. p. 14), heeft de auteur Franstalige briefromans 
gekozen. De enige uitzondering is Samuel Richardsons Clarissa - een 
roman die, zoals het geval was bij veel oorspronkelijk in een andere taal 
geschreven romans, vooral in Franse vertalingen populair werd onder 
18e-eeuwse lezers. Wat die lezers betreft, benadrukt Pelckmans ook 
dat het in heel Europa toch altijd om de sociale bovenklasse ging en dat 
vrijwel alle Verlichte ideeën, dus ook die over de dood, slechts geleidelijk 
ingang vonden in de maatschappij in ruimere zin - weer een detail dat 
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misschien een cliché lijkt, maar buitengewoon belangrijk is.

Het is onmogelijk om in dit korte bestek aandacht te schenken - en recht 
te doen - aan alle opmerkingen en vaak genuanceerde conclusies van de 
auteur. De gehele studie betreft vooral de verschuiving van de eerdere 
nadruk op het belang van het hiernamaals naar een, vanaf de 18e eeuw, 
veel grotere prioriteit voor het afscheid vóór de dood en ook voor steeds 
frequentere pogingen, o.a. onder invloed van ontwikkelingen in de 
geneeskunde, het sterven zo lang mogelijk uit te stellen. Dat die 
verschuiving in de loop van de 18e eeuw begon is natuurlijk niet 
verrassend wanneer men bedenkt hoe graag de Filosofen juist op 
religieus gebied van alles over hoop gooiden. Maar ook een steeds groter 
wordende levensverwachting speelde een rol.

Pelckmans gebruikt een chronologische volgorde en de eerste 
briefroman die hij bespreekt, is de Lettres persanes van Montesquieu, 
maar in de inleiding legt hij al uit (p. 12) dat Jean-Jacques Rousseau de 
“belangrijkste gids van zijn tijdreis” is. Dat is een heel begrijpelijke keuze 
wanneer men denkt aan de buitengewone populariteit van Julie ou la 
Nouvelle Héloïse, het meesterwerk van Rousseau dat later in Pelckmans 
studie uitgebreid en op overtuigende wijze aan bod komt.

Ook Belle van Zuylen krijgt in dit boek een hoofdstuk. Pelckmans 
benadrukt dat zij, Nederlandse maar in Zwitserland woonachtig, zich 
vooral thuis voelde in het reeds genoemde Europe française des 
Lumières, eraan toevoegend dat zij “daar minder beroemd [was] dan haar 
bewonderaars sindsdien soms te gretig geloofden” (p. 169). Hij prijst het 
volgens hem hoge niveau van haar romans en wijst erop dat zij aandacht 
verdient juist omdat ze nogal eens afwijkt van allerlei verwachtingen 
die inmiddels in het genre van de briefroman algemeen geaccepteerd 
werden (zoals bekend, schreef Belle van Zuylen haar romans in de jaren 
1780-90). Hij illustreert dit met een gedetailleerde studie van Caliste, i.e. 
het tweede deel van de Lettres écrites de Lausanne, en wijst er o.a. op 
dat de sterfbedscène van de eenzame bediende, oorspronkelijk afkomstig 
uit Guinea maar achtergelaten in Zwitserland, heel ingetogen is en niet 
gepaard gaat met allerlei demonstratieve uitingen van rouw die 
inmiddels gemeengoed waren in het genre, maar waar Belle van Zuylen 
kennelijk niets van moest hebben. Pelckmans besteedt trouwens nog veel 
meer aandacht aan het uitgebreide verhaal van Caliste en Lord William, 
waar dit deel van de roman per slot van rekening voornamelijk over gaat. 
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Telkens wijst hij op Belle van Zuylens aparte manier om hun relatie en het 
uiteindelijk sterven van Caliste te presenteren.

Zoals ik twee jaar geleden in een bespreking van een ander boek van de 
auteur opmerkte, is Pelckmans een ras verteller. Hij gebruikt geregeld 
de eerste persoon om zich tot zijn lezers te richten en maakt zijn 
wetenschappelijke zoektocht naar juiste antwoorden en interpretaties 
zodoende heel direct en persoonlijk. Bovendien hoeft men niet 
gespecialiseerd te zijn in de 18e eeuw (ook al helpt dit natuurlijk wel) om 
de betogen goed te kunnen volgen. De auteur geeft namelijk gedetailleerd 
commentaar op specifieke citaten en vraagt niet dat de lezer die zelf al bij 
de hand heeft.

Ook al is het onderwerp niet iets waar wij 21e-eeuwers met onze thans 
algemeen geaccepteerde opvattingen over sterven en rouw meteen 
vrolijk van worden, slaagt Pelckmans er naar mijn mening volledig in om 
de lezer niet alleen voortdurend te boeien maar geregeld ook te laten 
lachen door een droge, relativerende opmerking. Evenmin als Belle van 
Zuylen lijkt hij zich te laten meeslepen door pathos.

Margriet LACY

Abraham Trembley et autres précepteurs suisses en Hollande. 
Correspondances (1733-1801), Kees van Strien 

Bestellen via internet : www.classiques-garnier.com ; ingenaaid, ISBN 
978-2-406-13068-0, 49 € ; ingebonden, ISBN 978-2-406-13069-7, 87 
€

Op 5 oktober is verschenen bij Garnier (librairie@classiques-garnier.com) 
in Parijs het boek Abraham Trembley et autres précepteurs suisses en 
Hollande. Correspondances (1733-1801), (ISBN 978-2-406-13068-0).

Het betreft Franstalige Zwitserse huisonderwijzers die in de 18e eeuw 
zeer gezocht waren voor de opvoeding van jongens uit hogere kringen in 
de Republiek, waar Frans de voertaal was. Deze ‘gouverneurs’ woonden in 
bij de familie en waren vaak aangenomen voor een beperkt aantal jaren, 
zodat ze regelmatig van baan wisselden. Niet iedereen was geschikt om 
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te werken met jonge kinderen, maar er was ook vraag naar 
studiebegeleiders aan de universiteit of als reisleider om een 
afgestudeerde langdurig te vergezellen in het buitenland.

Na een algemene inleiding volgt een bloemlezing van nog nooit uitgegeven 
brieven uit Nederlandse en Zwitserse archieven. Geschreven door deze 
gouverneurs aan de ouders of andere familieleden van hun leerlingen. Ook 
van de ouders aan hun ‘plaatsvervanger’ en in mindere mate van de 
leerlingen zelf. Via deze teksten (zie de indeling en titels hieronder) volgen 
we de gouverneur in Holland van zijn aanstelling tot zijn vertrek. Ofwel 
met een nieuw contract in Holland of na gedane arbeid terug naar 
Zwitserland. In beide gevallen bleef er vaak een nauwe en hartelijke band 
tussen leerling en leermeester.

TEXTES

À LA RECHERCHE  D’UN GOUVERNEUR
1. Le jeune Favre sera en bonnes mains
2. Sébastien Allamand est nommé gouverneur
3. Recommandation pour Albert Guex
4. Sébastien Allamand reste en Hollande et recommande un compatri-

ote
5. La douairière d’Athlone en quête du meilleur gouverneur
6. Instructions pour le gouverneur des enfants de Petrus Camper
7. Contrat de David-Rodolphe Conod

À LA MAISON CHEZ L’ÉLÈVE
1. Abraham Trembley, pédagogue passionné
2. Claude de Salgas accompagne un adolescent
3. Jean Bentinck s’est disputé avec le gouverneur de ses neveux
4. Jean-Frédéric Euler, précepteur à la cour
5. Jean-Louis Bridel, victime de ses opinions politiques
6. Maximilien Chatelanat place ses économies en France
7. Benjamin Testaz, maître d’écriture

GOUVERNEURS ET ÉTUDIANTS EN DROIT À LEYDE ET UTRECHT
1. Sébastien Allamand aux prises avec une forte tête
2. Frédéric-Salomon Tavel, gouverneur de deux jeunes nobles
3. Frédéric-Salomon Tavel et l’élève idéal?
4. Claude de Salgas découvre les mœurs universitaires
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5. Jean-Laurent Garcin et la religion des pasteurs hollandais
6. Jacques Marauda écrit au professeur Christoph Saxe
7. Augustin Jayet et ses élèves Torck
8. David-Rodolphe Conod, gouverneur à Leyde et Leipzig

VOYAGE  D’ÉDUCATION ET TOURISME EN SUISSE
1. Le chemin le plus court pour aller à Genève
2. Frédéric-Salomon Tavel peine à mettre son élève au pas
3. Deux amis en voyage avec leurs élèves
4. Jean-Laurent Garcin sombre dans le désespoir
5. Jacques Marauda et Jan van Hardenbroek à Lausanne
6. La belle vie
7. Hendrik Fagel en haute montagne

AMIS POUR LA VIE ?
1. Sébastien Allamand et ses amis en Frise
2. Abraham Trembley et Willem Bentinck
3. Deux anciens gouverneurs écrivent à Antoine Bentinck
4. Claude de Salgas et Willem Boreel
5. Ami de Rochemont se souvient de ses amis en Hollande
6. Jacques Marauda continue de conseiller son ancien élève
7. Pierre-Gédéon Dentand, un ami pour l’éternité
8. Louis-Samuel Gleyre écrit au grand-père de ses élèves
9. Benjamin Testaz et Louis de Geer
10. David-Rodolphe Conod et Johan Meerman

GOUVERNANTES
1. Pas de recommandation pour Mlle Sirvin
2. Louise Mestrezat trouve une place en Hollande
3. Pauline Prades et ses pupilles
4. Victoire Hollard et la princesse Louise
5. Adolf Werner van Pallandt et les gouvernantes de ses filles

Kees VAN STRIEN
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